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Rusų Tankai Trempia Vokiečių 
Darbininkų Sukilimą

BERLYNO GATVĖSE LIEJASI SUKILUSIŲ DARBO 
ŽMONIŲ KRAUJAS

Amerika, Anglija ir Prancūzija Protestuoja Prieš Ko
munistų Terorą

Pereitą savaitę Rytų Ber
lyne prasidėjo darbininkų 
sukilimas, kuris tuojau pa
siekė ir kitus pramonės 
miestus. Prasidėjo demon
stracijos ir žmonių šaudy
mas Magdeburge, Chemni- 
tze, Saafelde, Leipzige, Hal 
lėj, Geroj ir kitur. Mag 
deburge 22 demonstrantai 
buvo nušauti. Į Berlyną su 
traukta keli šimtai tankų ir 
tūkstančiai rusų kareivių, 
nes komunistų Volkspolizei

munistą viršininką nulin- 
čiavo. Kai policija pasiro
dė bejėgė, buvo pašaukta 
rusų kariuomenė su tank- 
kais ir kulkosvaidžiais.

Yra spėjama, kad šitą su
kilimą suruošė provokacijos 
tikslais pačių komunistų 
žvalgyba. Žinodama, kad 
darbininkuose Jra daug ne
pasitenkinimo, ji surengė 
darbininkų demonstraciją, 
kad opozicijos vadai išeitų 
i aikštę. Tuo budu ji manė

(liaudies policija) negalėjo įjuos surankioti. Ji nesiti 
minių suvaldyti. Rusų ka-!kėjo, kad ta demonstracija 
riuomenei miestą užėmus,'išaugtų į masinį darbinin- 
buvo apskelbtas karo sto- kų sukilimą prieš komunis- 
vis, prasidėjo žmonių suė- tų režimą.
mimai ir žudymai. Maskvai šitas reiškinys

. . Jbuvo skaudus moralis smu-
Amenkos, Anglijos

SUŽEISTŲJŲ PROTESTĄ- PRIEŠ PALIAUBAS

šimtai Piety Korėjos sužeistųjų ir invalidu susėdę ant žemės ties Tautos Seimo rū
mais Pusane protestuoja prieš karo paliauba.', kuriomis daromos komunistams nuo
laidos.

Korėjos Prez. Rhee Apvertė 
Paliaubų Vežimą

PALEIDO 27,000 KARO BELAISVIŲ IR KETINA 
ATSIMESTI NUO JUNGTINIŲ TAUTŲ

Komunistai Reikalauja, kad Paleistus Belaisvius Ameri
ka Surankiotų, ir Jie Nutraukia Derybas

APSKELBĖ LAIVŲ
STREIKĄ

Kelios dienos atgal atro
dė, kad karo paliaubos Ko
rėjoj tuoj bus pasirašytos ir

, . . . , .. a mūšiai sulaikyti. Sunkiau-
CIO laivininkų unijos ta- sis liaub kiausimas, bu. 

ryba nutarė pradėti streikų, tent k da tj su ka,o 
nes pasibaigė darbo sutar- laisviais kurie nenori 
tis, o naujas kontraktas komunistus, buvo jau 
tarp unijos n laitų savinin- ižl.išta. Tie belalsvia; tu.

noro non urvine “Mnro _ __ .kų nėra padarytas. “Nėra 
kontrakto — nėra darbo,” 
sako unija. Streikas plin
ta laipsniškai, nes daug lai-

rėjo būt palikti Pietų Ko
rėjoj, tarptautinės komisi
jos priežiūroj, o komunistų 
agentai per 3 mėnesius bu-vų yra juroj; bet kaip tiK> juos kalbi įžti namo 

jie pasiekia uostų, unija viska ko reikėj tai tjk 
tuojau darbininkus ištrau-! dėti sutartimL
kia. Streikas apimlius iš B , , p., Koreios
viso 750 laivų ir 40,000 dar- rezidcntas’ g ^an RhJee
bininkų.

ir
Prancūzijos zonų viršinin 
kai Vakarų Berlyne iškėlė 
rusams protestą dėl šito 
kruvino teroro.

ŠĮ pirmadienį, rašant 
mums šiuos žodžius, radijas 
skelbė, kad sumišimai ėjo 
penkias dienas ir ne tiktai 
neatslūgo, bet dar padidė
jo. Saksonijoj uraniumo ka
syklose metė darbą 100,000 
mainerių. Tų kasyklų cen
tre, Nachterstedte, įvyko 
smalkus streikierių susirė
mimas su rusų kareiviais. 
Sakoma, kad 25 darbinin
kai buvo užmušti ir 300 su
žeisti.

Vėliausios žinios sako, 
kad sukilimams malšinti 
komunistai išrikiavo 30 
raudonųjų divizijų, kurias;

Igfc-

PASIBAIGĖ ILGA 
V ; BYLA

$18ftOOftOOjWO KREMLIAUS | 
Senatvės Pensijoms BĖDOS LIETUVOJ1

jie laikė Rytų Vokietijoj. Į 
vieną tik Berlyną esą su
trauka 150,000 rusų karei
vių su tankais.

Maskva aiškina, kad tai 
esąs “amerikietiškų chuli
ganų” darbas. Riaušes su
kurstę Amerikos ir kitų ali- 
jantų “šnipai.” Bet alijan- 
tai šitą kaltinimą atrėmė.

Visa tai prasidėjo birže
lio 16 dieną, kuomet 20,000 
darbininkų, kurie tiesė 
“Stalino Alėją” komunistų 
paradams, metė darbą ir 
įtaisė demonstraciją. De
monstrantai pareiškė, kad 
jeigu valdžia tuojau nepa
lengvins jų gyvenimo ir 
darbo sąlygų, tai Rytų Ber
lyne bus apskelbtas visuoti
nas streikas. Ypač jie pro
testavo dėl užkrovimo jiems 
10r< daugiau darbo be jo
kio atlyginimo.

Valdžia prižadėjo tuos 
reikalavimus išpildyt, ta
čiau demonstrantai nesi- 
skirstė. Tuojau prie jų pri
sidėjo fabrikų darbininkai 
ir minia išaugo į 100,000 
žmonių. Tada jau “liaudies 
policija” paleido darban 
buožes, pradėjo demon
strantus mušti. Bet minia 
buvo tiek įniršusi, kad poli
ciją nugalėjo ir vieną ko-

Honolulu mieste, Hava
juose, pereitą savaitę pasi
baigė septynių komunistų 
byla, kuri tęsėsi 7 mėnesius 
ir 15 dienų. Kaltinamų 
suole sėdėjo septyni laiva- 
krovių unijos lyderiai, kal
tinami ruošę sąmokslą prieš 
Jungtinių Valstijų valdžią. 
Bylos metu buvo įrodyta, 
kad visi jie yra komunistai 
ir prisiekusieji teisėjai at
rado visus juos kaltais.

Užsistodami už nuteis
tuosius savo lyderius, Ha
vajų uostų darbininkai pa 
skelbė protesto streiką ir
suparaližiavo visą prekybą 
uostuose. Dėl uostų darbi 
ninku streiko sustojo ir cuk 

. raus plantacijose darbai.

ITALAI SVEIKINA 
VOKIEČIUS

Italijos nekomunįstų dar
bininkų unijos nusiuntė 
broliškų sveikinimų Rytų 
Berlyno darbininkams, ku
rie sukilo prieš komunistų 
diktatūrą.

OTTO NUSCHKE

Otto Nuschke (ištark: Nuš- 
kė) yra krikščionių demo
kratų partijos žmogus ir ėjo 
premjero padėjėjo pareigas 
Rytų Vokietijoj. Kilus tenai 
riaušėms, jis pereitą savaitę 
pa b. ,r» i Vakarų Berlyną pas 
ali jant us

Egipte Panaikinta 
Monarchija

Į senatvės pensijų (sočiai “Amerikos Balsas” užre-’ Pereitą savaitę Egipte bu- 
security) fondą dabar dar- kordavo Maskvos radijo vo panaikinta Ali Mohame- 
bininkai moka po l1/-* cen- pranešimą Sovietų Rusijos dų dinastija, kurios kara
to nuo kiekvieno algos do- spaudai, kad Kremlius liai viešpatavo per 148 me- 
ierio, ir tiek pat prideda smarkiai išbarė Lietuvos j tus. Paskutinis jų buvo 
darbdaviai. Bet nuo atei- komisai ukus už “klaidas irjFuadas Antrasis, 17 metų 
nančių Naujų Metų šitie nemokėjimą kontroliuoti'amžiaus vaikėzas, kuris da- 
mokesčiai turi būt pakelti valstybinės ir kultūrinės ku- bar randasi Italijoj, 
iki 2c iš abejų pusių. Pre- rybos Lietuvoje.”
zidentas Eisenhovveris pa- Radijas aiškina, kad 
siūlė Kongresui dabartinę Kaune buvo sušauktas pil- 
mokestį palikti ir po Naujų nas komunistų partijos ko- 
Metų, nes, jis sako, sočiai miteto susirinkimas ir prisi-'į*jnastijos * kurios visa*isto 
security fonde yra jau $18,-pažino, kad buvę padaryta •• Ja jj įšd'avvsčiu ei- 
000,000,000 ir fondas auga “rimtų klaidų, iškraipyta „
greičiau negu jo išmokėji-'Lenino-Stalino' valstybinei ' blikos prezidentu 
mai Vadinasi nėra jokio hmja.” Visai buvę užmirs-,kel‘btas gener0'las Moha. 
reikalo apkrauti darbinu.- ta organizuoti lietuvių kad- * Nagujb kuris kartu

ms partijos dai ui u i. bug k. mįnjsberjs pirminin- 
Washingtono Darbo kta-)kag

tistikos Biuras priduria, 
kad dabar už geležinės už
dangos labai pasunkėjo dar
bininkų gyvenimas. Šian
dien žmogus tenai turi pa
daryti 45 nuošimčius dau
giau darbo negu seniau, 
kad galėtų nusipirkti tiek 
pat maisto (bulvių ir duo
nos).

ninkus ir darbdavius dides
niais mokesčiais. Bet kol 
kas Kongrese nesimato ši
tam prezidento pasiūlymui 
daug pritarimo.

PUOLA KOMUNISTUS 
VAKARŲ BERLYNE

Pasipiktinę kruvinu ko
munistų teroru Rytų Berly
ne, keli tūkstančiai darbi
ninkų puolė ardyt komunis
tų centrus Vakarų^ Berlyne. 
Kelios salės buvo padegtos, 
baldai sulaužyti ir popieriai 
išversti per langus į gatves.

Darbininkų streikui Rytų 
Berlyne užgniaužti komu
nistai sutraukė 150,000 ka
reivių ir 270 tankų.

GINČAS DĖL EVERESTO 
GARBĖS

Tarp Indijos ir Nepalo 
patriotų kilo karštas tarp
tautinis ginčas dėl klausi
mo, kam priklauso garbė už 
Everesto kalno nugalėjimą. 
Ginčijamasi, kurio krašto 
pilietis yra Tensing Nor- 
kay, kuris vedė į tą kalną 
anglų ekspediciją. Kadan
gi buvo du vadai, Tensing 
!ir Hilary, tai ir tarp jų da
bar eina ginčas, kuris jų 
pirmutinis pastatė savo ko
ją ant Everesto viršūnės.

DARBININKU AREŠTAI 
VENGRIJOJ

Respubliką apskelbė re
voliucinė armijos taryba

ima ir paleidžia tuos kali
nius.

Amerikos karo vadas Ko
rėjoj, gen. Clark, kelia

. . , , • . prieš tai protestą, o RheeČekoslovakijoj nesenai atsako; ašau rduoti
buvo sukilę darbininkai man jr tuos belaisvius> ku_ 
pnes komunistų valdžių, randasi loboj
kun nuvertino pinigus u nes turf but leistj 
įvede nemokamą viršlaikio
darbą. Dabar prasidėjo j Prasideda skandalas. Ko- 
darbininkų areštai ir žiau-'munistai reikalauja, kad 
rus persekiojimas dėl buvu-j Amerikos generolas lieptų 
šio streiko. Komunistų par- paleistuosius belaisvius su-

ŽIAURIOS REPRESIJOS 
ČEKOSLOVAKIJOJ

tijos organas “Rude Pravo” 
paskelbė, kad partijos na-

‘‘liaudies vardu.” Ji sako- riai, kurie iki šiol neiškeitė
si nutarusi “nusikratyti tos senosios valiutos į naująją 

(nuvertintą), busią rauna
mi iš partijos su šaknimis.

INDONEZIJOJ SIAUČIA 
TERORISTAI

Ateina žinių, kad Indo
nezijoj siaučia nesuvaldo 
mos ginkluotų teroristų gau-

rankioti ir pristatyti tarp
tautinei komisijai, taip kaip 
buvo susitarta. Bet kaip 
amerikiečiai gali juos’ su
rankioti?

Amerikos karo vadas 
šturmuoja prezidentą Rhee, 
kad jis sulaužęs sutartį. Ka
ro pradžioje jis, Rhee, suti
kęs pavesti visą savo armi
ją, laivyną ir aviaciją Jung
tinių Tautų vadovybei, o 
dabar paleido karo belais
vius be tos vadovybės ži-ATIRARri KFI IA Pos‘ Pereit3 savaitę tos

i aivams'gaujos apiplėšė ir sudegino nios. O Rhee atsako, kad 
3 miestelius, užmušdami 60'Jungtinės Tautos sulaužė

-Migoslavija atidarė Du
nojaus upę Rusijos karo lai
vams, kurie per 5 metus bu
vo “užkorkuoti” Vienoje. 
Dunojaus upė teka per Ju
goslaviją į Juodąją Jurą. 
Kai politiniai santykiai tarp 
Rusijos ir Jugoslavijos su
gedo, Jugoslavija Rusijos

žmonių. Apie 3,500 gyven
tojų liko be pastogės.

Perversmas Colombijoj

Prasidėjo darbininkų laivų neleido per savo teri-jko be kraujo, 
bruzdėjimas prieš komunis
tų diktatūrą ir Vengrijoj.
Pereitą savaitę Budapešto (
plieno‘ įmonėj sustreikavo Jugoslavijos komunistai to- 
12,000 darbininkų ir primų- kio pat plauko, kaip ir Ru-

toriją. Dabar tie santykiai 
vėl pagerėjo. To jau senai 
buvo galima tikėtis, nes juk

šė keliolika komunistų bo
sų. Apie 600 darbininkų 
po to buvo areštuota.

ANGLIJA BANDYS
ATOMINE BOMBĄ

Iš Londono praneša, kad 
Anglija ruošiasi bandyt di
džiausią atominę bombą, 
kokia tik iki šiol pasauliui 
buvo žinoma. Vieną atomi
nę bombą anglai jau iš
sprogdino Monte Bello sa
lose, netoli nuo Australijos

-įjos.

PER SAVAITE SUNAI
KINTA 19 ORLAIVIŲ

Iš Korėjos fronto atėjo 
labai prastų žinių. Per vie
ną savaitę tenai buvo sunai
kinta 19 Amerikos orlaivių. 
Nei vienas jų nežuvo oro 
kovose; visi buvo numušti 
iš apačios, nuo žemės. Pa
sirodo, kad priešas turi la
bai gerą priešlėktuvinę ar

ši sykį bandymas busiąs tileriją. Per antrąjį pasau-
daromas Woomeros dyku
moj, taipgi Australijoj

linį karą tokia artilerija bu
vo pagarsėję vokiečiai.

Colombijos respublikoj, 
Pietų Amerikoj, militaristai 
nuvertė prezidento Gome- 
zo valdžią. Perversmas įvy-

OTTO GROTEMOHL

Rytu Vokietijos komunistu 
premjeras Otto Grotewohl. 
prieš kurio valdžią buvo ki
lusios kruvinos riaušės. Mi
nia rėkė: “šalin Grotewah- 
ia r

savo žodį. Jos žadėjo ko
munistus iš Korėjos išvyti, 
o dabar atiduoda Korėją 
komunistams.

Ir atrodo, kad Pietų Ko
rėja nuo Jungtinių Tautų 
visai atsimos. Ji gal tęs ka
rą prieš komunistus viena 
pati. Ką tada daryti Ame
rikai?

Amerikos spauda rodo 
nemaža simpatijų preziden
tui Rhee. Jis gina savo sa
lį. Jis reikalauja, kad Ko
rėja butų suvienyta. Ar ga
lima jį dėl to kaltinti? Ne! 
Bet ar dėlto, kad jis nori 
Korėją sujungti, Amerika 
turi tęsti karą toliau? Nors 
oficialiai to nesakoma, bet 
aktualiai tas karas jau pra
laimėtas. Taigi, kuo grei
čiau Amerika iš jo išsi
trauks, tuo jai geriau. To
dėl Rhee savo elgesiu pa
statė Ameriką į keblią pa
dėtį.

Indo-Kinijoj komunistai 
padegė didelius prancūzų 
kuro sandėlius ir ugnis juos 
sunaikino.

Z
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BERMUDA IR LIETUVA
Bermudos saloje yra numauta ir laukiama trijų 

didžiųjų valstybių—Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos— 
konferencija. Ji butų jau Įvykusi, jeigu ne Prancūzijos 
vyriausybės krizė.

Šitą konferenciją pasiūlė Washingtonas. Kai Ang
lija užsispyrė tuojau kviesti šitų trijų valstybių “draugiš
ką” pasikalbėjimą su Maskvos bolševikais, tai Eisenhovv
eris pasakė: pirma pasikalbėkim tarp savęs ir susitarkim, 
ko mes iš Maskvos reikalausim ir kam busim priešingi. 
Vienu žodžiu, eidami su bolševikais i derybas, turim būt 
vieningi. Ir jis pasiūlė susirinkti tokiam pasitarimui 
Bermudos saloje.

Taigi Bermudos konferencijos dabar laukia visas 
pasaulis. Jeigu prancūzai ilgai negalės sudaryti savo 
vyriausybės, tai galimas daiktas, kad šita konferencija 
įvyks ir be jų. Ir nuo to. kaip joje bus nustatytos alijan- 
tų politikos gairės, daug prigulės Lietuvos likimas.

Visi žinom, kad Anglija yra linkusi eit su Sovietais 
į kompromisus. Ji parduos bet ką, jei matys sau pelno 
iš to. Atsimenam, kaip ji ?»Iiunchene pardavė Hitleriui 
Čekoslovakiją. Bermudoj panašiu buciu gali būt Sovie
tams parduota Lietuva, jeigu Churchillas tenai paims 
viršų.

Amerika iki šiol Lietuvos pavergimo nėra pripaži
nusi. Kaip buvęs prezidentas Eooseveltas, taip paskui 
Trumanas ir dabar Eisenhovveris laikosi to nusistatymo, 
kad iš visų okupuotų kraštų, taigi ir iŠ Lietuvos, bolševi
kai turi pasitraukti.

Jeigu šitą nusistatymą Eisenhovveris norės Bermu
doj pravesti, mes žinom, kad Churchillas priešinsis.

Taigi Lietuvos likimas prigulės nuo to, kaip Bermu
dos konferencija nustatys gaires okupuotų kraštų atžvil
giu. Jeigu toj konferencijoj laimės Londono politika,

KFtEIVa. SH. BOSTON

JVNGTl.MŲ TAUTŲ laivynų VADAI

Jungtines Tautos atsiuntė i Anglijos karalienės Elzbietos vainikavimo iškilmes apie 
264 visokiu karo laivu. čia parodyti kai fcjrie tp laivu kapitonai. Antra iš eilės ma
tomi pati Elzbieta su savo vyru.

A p z v a lg
KAM TAS TAUTOS 
FONDAS?

Lietuva bus paaukota Maskvos vilkams; bet jeigu pra-, . 
eis Washingtono nusistatymas, Lietuvos išlaisvinimo vii- 
tis sustiprės.

Nereikia tačiau Įsivaizduoti, kąd Bermudos konfe
rencija yra šaukiama specialiai Lietuvos bylai spręsti. 
Didžiosioms valstybėms pirmoj eilėj rupi didieji pasau
lio klausimai: Korėjos karas ir to krašto ateitis; Formo- 
zos klausimas; Austrijos taikos klausimas: Vokietijos 
sujungimo klausimas ir, pagaliau, santykiai su pačiais 
Sovietais: ar daryti jiems nuolaidų, ar ne. Tik pats pas
kutinis klausimas liečia Lietuvą.

reikalams, tai yra Tautos Fon
dui.

i • • “ALT veikimą nuoširdžiai vi-
Musų VLIKas, kun \l>ą sokeriopai remia nūdien di- 

laiką finansavo Amerikos ;r tu
’'Lietuvių Taryba, dabar už-'šauly lietuvių organizacijos 

simanė kurti Tautos fondą, kaip abudu lietuvių susivieniji- 
kuriam pinigus kaups Bend-'mai.

j pasikliauti ‘politinėmis bei 
diplomatinėmis priemonėmis,’ 
tęsiant toliau nuo Muenche- 
no. bet strauso politiką. Šių 
dienų Vakarų-Rytų konflikto 
fazėje tautų laisvė nėra ir 
negali būti suskaldyta. Kas

4 D lf 4 J I? A7IZ/YI7 4 C! H4D /^VI/409 
/in no tzzirv ui rno;

ruomenės skyriai. VLIK’as 
paskelbė jau ir nuostatus,

“Ir šit Tautos Fondo VLIK’o 
patvirtintuose nuostatuose nie-

kuriais tas Tautos Fondas ko nėra bus atei
tus tvarkomas.

“Naujienos” rašo:
įty bendradarbiaujama su ALT
Lietuvos laisvinimo reikalams 
lesų kėlimu! Ar tai ALT iš to 

“Tautos Fondo valdyba pagal reikalo visai yra išjungiama? 
jo nuostatus steigia Įvairiuose Ar ji turės gauti iš Tautos hon- 
kraštuose savo atstovybes ar valdybos specialius įgalioji- 
skiria Įgaliotinius. Taip TF at- mus JAV Lietuvos laisvinimo 
stovybės, taip ir jos Įgaliotiniai reikalams aukas rinkti? Joo- 
turi bendradarbiauti su vietos,*<ai- • • •
IjAtiivJn Rundni/imcnp YuJ AL.n « Lr via Lr1 1 krkl-vieš yvuintr, nau l<xi

Pulk Juliu« L Alamos paskelbė pereita savaite,dinaS\’ Tautos lL°nd,-) valdyoa ne juokai, o stačiai arogan- ruiK. junus u. Aiamos pažeme pereitą savaitę jau skaitosi su Lietuviu Bend •• J ~ A; a i m u - 
gavęs iš už geležinės uždangos žinių, kad Sovietų Rusijos,'ruomenėmis kaip su ivvkusiu-J ‘ m a s
premjeras Malenkovas jau nužudytas. faktu, o jos dar daug kur vra'Araenkos lietuv^ «-

c , T , 'tik organizacijos padėtv. ‘.Jei nei ir J°s organizacijoms.
Alamos yra International Services of Information|kur jau veikia, ui ju veikimas« ---------------------------

organizacijos vadas. Per Antrąjį Karą jis buvo slaptosjvargu kur apima 10', ten gy-!™- in<; TPArmiiA 
Amerikos organizacijos karo žinioms rinkti (Office of genančių lietuvių išeivių. Va-i ikaullhja

Strategic Services) pareigūnas ir turėjo gerų ryšių su dina?i- iki šiol Lietuviu Bend-Į “Keleivis” senai jau pa-
žmonėmis priešų šalyse. Dabar jis palaikąs nuolatini p,omen*s savo veikimu nepra-(ęakė, kad Korėjos karai
i,_ V------------------------------------- - - i -- - - , .. šoka vietose iš seniau veikian- - - - — - - - -kontaktą su savo padėjėjais uz geležines uždangos. Is............. ,. ... , J 1 1 • 5 n cni įvairių draugijų. Dar dau-
jų JIS ir gavęs žinių, kad Malenkovas jau po veleną. Pas- giau. Tautos fondo nuostatu
kurinėmis dienomis Malenkovas buvęs uždarytas kalė- par. 16 pasakyta, kad v Lo 
jime. Įniginės rinkliavos ar loterijos.

The Voice of America irgi pastebėjo, kad paskuti- išskiriant rautos Fondo 
niais laikais apie Malenkovą nesimato žinių. Maskvos sauIio Lletb'‘ų Bendruomene 

Pravda labai retai jo vardą mini, ir tai tik ryšium su Uri buti ?ankc,onuolo<- 
Berija ir Molotovu. -pKi-

Komunistų partijos centro komiteto leidžiamas or-, Taigi išeina, kacl be Tau- 
gana? “Kommunist” andai aštriai kritikavo asmenų ir *"os Fondo leidimo ar sutiki

ir Pa-

mo, niekas neturės teisės 
daryti piniginių rinkliavų. 
Ar ne peraukštar čia užsi
mota?

Iš tikrųjų gi turėtų buti 
, atbulai. Ne mes turėtume 
'prašyti tokio sutikimo, bet 
Tautos Fondas turėtu mū

didvyrių garbinimo kultą. Ne didvyriai kurią istoriją, 
aiškino tas žurnalas. Svarbiausias faktorius esąs kolek
tyvinė partijos vadovybė sovietų valstybės priešaky.

Kai kas manė, kad tai buvo smūgis mirusiam Stali
nui per galvą. Iš tikrųjų gi tas smūgis buvo taikomas 
Malenkovui, kuris pergreit atsisėdo Į Stalino sostą. Į tą 
sostą, kaip žinoma, veržiasi galvariezas Berija ir Molo
tovas.

Taigi nebūtų nuostabu, jeigu pasirodytų, kad Ma
lenkovas iš tikrųjų jau likviduotas. Tuomet už vadovy-i.4XI .. „ , . .
bę tektų grumtis Berijai su Molotovu, nes diktatūroj galiaU^ien° ’ unos ai.- i- 
but tiktai vienas diktatorius.

__ __________________________________ ___________  “Tautos Fondo nuostatuose

nieko nėra pasakvta apie čia.
IŠ KO DAROMOS ATOMINES BOMBOS ■ JAV veikiančią Amerikos Lie-

. ...... . . ................ tuvių Tarybą, kuri iki šiol vie-
Amenkiecių visuomene yra įsitikinusi, kad ši salis na pirmųjų, be jokio VLIK’o 

gali pagaminti atominių bombų kiek tik jai patinka, ir ‘ ‘ 
kad niekas pasauly negali šitų jos galimybių sumažinti.

Iš tikrųjų gi taip nėra. Jesse C. Johnson, kuriam 
yra uždėta pareiga tiekti Atominės Energijos Komisijai 
reikalingas žaliavas, paaiškino anądien Kongreso komi
tetui, kad nei atominės bombos, nei kitokios atominės 
energijos nepagaminsi be uraniumo; gi uraniumo mums 
tenka ieškoti svetimuose kraštuose. Yra jo truputis Co- 
loradoje ir truputis Kanadoje. Bet to neužtenka. Dau
giausia šito elemento esą randama Belgijos Kongoje,
Pietų Afrikoje, ir Indijoje. Ir, kiek galima numatyti,
Amerika ilgai dar priklausysianti nuo užsienio uraniumo.

Jis, Johnsonas, keliaująs po visą pasaulį ieškodamas 
uraniumo, perkąs jį kur tik gaunąs ir mokąs tokią kainą, 
kokios kas prašo.

Be uraniumo, jis sako, negali būt atominių bombų.

siškių organizacijų prašyti,
kad pritartų jo vajam 

vra ir

paraginimo, susiorganizavo kaip 
tik Lietuvos laisvinimo reika
lams. Per dešimt savo veiki
mo metų tiems tikslams ji su
rinko arti pusės miliono dole
rių. Tų pinigu didžioji dalis 
atiteko VLIK’ui.

‘Amerikos Lietuvių Taryba 
yra plačiai išvysčiusi savo veik-i 
lą ir JAV išeivijos plačiuose' 
sluogniuose yra Įgijusi pelny
tą pasitikėjimą. Jos skyriai jau 
veikia visuose JAV didesniuose 
naujokynuose. Tie skyriai vie
tose jungia visų politinių sro
vių ir įvairių draugijų lietu
vius. Jų visų vyriausiu rūpes
čiu yra kaip galima daugiau 
sukelti lėšų Lietuvos laisvinimo

Dabar tokią 
pat nuomonę “Drauge” 
(Nr. 139) reiškia J. Stepo
naitis. Tą pralaimėjimą jis 
vadina stačiai tragędija. 
Esą:

"Trejus metus naikintas ir 
taip jau-^neturtingas (Pietų 
Korėjos) kraštas, paaukojęs 
milionus savo vaiku visos 
žmonijos laisvės aukurui, 
šiandien verčiamas pasirašy
ti savo ateičiai ‘mirties spren

dimą.’ Karo istorijos analuo
se nerastume, tur būt, kito 
karo. kuris savo antihuma- 
niškumu. biznio išrokavimais, 
betiksliu masiniu žmonių žu
dymu, išmėginant moder
niuosius nukaltus ginklus, 
butų taip giliai sukrėtęs ge
ros valios žmonių sąžinę, 
kaip laukinės skerdynės Ko
rėjos tarpukalniuose. O liūd
niausia yra tai, kad per tre
jus skerdynių metus sąjungi
ninkų politinė vadovybė nė 
karto nenorėjo laimėti to ka
ro. o dar šiandien savo abso
liutų moralinį pralaimėjimą 
Korėjos laukuose nori užant
spauduoti, versdama Pietų 
Korėją pasirašyti ‘garbingo
sios’ taikos sąlygas. Kitais 
žodžiais tariant, tai buvo ka
ras. kurio metu buvo stengia
masi ne priešui savo valią 
primesti, bet tiems nelaimin
giems, kurių laisvė ir politi 
nė ateitis davė progos ‘ma
žojo karo’ repeticijai.

“Kas atsitiko su Pietų Ko
rėja, tas gali rytoj atsitikti 
su visais tais kraštais, kurie 
teisėtai ir šventai laukia iš
sivadavimo iš komunistų jun
go. Nesugebėjus arba, tei
singiau pasakius, nenorėjus 
apginti Pietų Korėjos lais
vės ginklu, žinoma, belieka

Šiurpulingos Žinios
Buvo Suvalgyti Šunys ir ėjo Į mirtiną kovą su “rau-

Katės 1 donosios religijos apašta-
, lais.” Tuojau pat buvo su- Is bolševikų okupuotos . . . .. i - šaudyta visa Putve& vvkclo-įetuvos, vienais ar kitais__ ./ .Lietuv

Keliais, mus pasiekia šiur
pulingos žinios. Štai ką pa
sakoja Vokietijos lietuvių 
leidžiamoms “Informaci
joms” vienas jaunas vokie
tis, nesenai atvykęs iš už 
“geležinės uždangos” į Va
karų Vokietiją:

Ir lakiausios vaizduotės 
žmogus—sako jisai—nega
lėtų Įsivaizduoti, kas darėsi 
Rytprūsiuose karui pasibai
gus. Nekalbant apie bol-

mojo komiteto pirmininko 
šeima, o ir pats “valsčiaus 
galva” nukeliavo i praga
rus. Atvykę trys pilni sunk
vežimiai enkavedistų vel
tui ieškojo kaltininkų—jie 
jau senai buvo dingę miške 
ir ruošė planus seKančiam 
žygiui. O į mišką eiti en
kavedistai nerizikavo, nes 
puikiai žinojo, kad partiza
nai ne bulvėmis mėto. Su- 
likviduotoji šeima buvo pa
laidota su bolševikine porn-
ipi

ševikų žiaurumus, kankini-[pa> kaip pi-įdera “liaudies 
mus ir žudymus nekaltų sūnums.” 
moterų ir paauglių vaikų,!
kadaise žydėjusiame žemės' Panašus likimas ištiko ir 
ukiu Vokietijos aruode pa-* kitą “tėvelio ’ Stalino nu- 
sireiškė baisus badas. Visa,»lėtini—Nemakščių part- 
kas dar buvo žmogaus ne- Ges.™ brolu
valgoma: žiurkės, katės ir
šunys buvo suvalgyta. Ir 
pačiam žmogui buvo nebe- 
saugu. Buvo atsitikimų, 
kad dingdavo ne tik vaikai,
bet ir suaugę žmonės. Žmo
nės sužvėrėjo iki tokio laip- 

taip mano. tas jau is anksto *snjo> fcacl jr Afrikos Žmog 
save paraiižuoja Vakarų-Ry- ^dros, tai matydami, iš gė-

orgą Pulki- Gražų birželio 
popietį jis atvyko trijų stri
bų lydimas Į Pabalčių kol
chozą, įsakė visiems susi
rinkti salėn ir čia, valdovo 
tonu, pradėjo visus kolioti 
ir grasinti. Įsikarščiavęs 
šitas “draugas” visiškai ne
pastebėjo, kad tarpduryje 
stovi partizanai. Pirmieji 
pastebėjo stribai ir, metę 
ginklus, norėjo šokti pro 
langą, bet pamatę i juos 
žvelgiant nelabai simpatiš
ką kulkosvaidžio vamzdį, 
nusiramino. Vienas parti
zanas “draugui” Pulkiui 
“padėkojo už puikų žodi” 
ir vietoje nušovė. Ši kartą 
stribai savo kaili išnešė 

Atėję pėsčiomis Žemaiti- kiek geriau, kadangi jie Vi

dos butų paraudę.
Patekdavo ir Žmonės 

Stalo”
‘Ant

Bijodamas kam patekti 
‘stalo,” aš su savo se-

tų rungtynėse. Jokie aforiz
mai, sofizmai bei konferen
cijos čia nieko nepadės, o 
Amerikos dilema, kaip ir 
praradusių laisvę kitų tautų 
likimas, galės būti išspręstas j
arba karštuoju visuotinu ka- i ant
ru, arba besąlygine kapitu- perimi, instinkto vedami, 
liacija be jokio karo. Po Jai- i vieną audringą 1947 metų 
tos. Teherano ir Potsdamo 'naktį, iškeliavome LietU- 
konferencijų, šiandien nori- iVQn
ma pradėti antrą seriją kon
ferencijų su Bermudos pre- seserim išsiskyrėme,'si buvo dar vaikėzai. Jiems
liudija, kuriu metu ‘politinė- - - .... - , i. T- x
mb bei diplomatinėmis prie- nes pavieniai buvo leng-buvo liepta bėgti pas ma- 
monėmis’ tikimasi priversti Įviau rasti nakvynę ir duo-Įnias_ir daugiau^su klasto is- 
bolševikus grąžint pagrob- nos. Iki tų metų rudens!davikais nesidėti.
toms tautoms laisvę. ... ši
tokiomis pasakomis šiandien 
jau ir maži vaikai nebetiki.” 

Tikra tiesa!

laikiausi X kaime, tarp, 
Pagramančio ir Šilalės, 
Tauragės apskrityje, pas 
vieną ūkininką. Trėmimų..... - — - Tragedija . .............. .. ,

štiko Pietų Korėją ir Ame-.131? metais šioje apylinkėje 
riką dėlto, kad į tą karą nebuv0- Kiek vėliau is cia

Sukvatojo Kulkosvaidis ir 
Rusų Dūšias Nusinešė 

Velnias
Matyt, “draugas” propa

gandos ministerio pavaduo-
IX 'b , tuokto ą,P-t;Xėnau į NemakščiyĮtojas Vilniuje buvo ant sa-
vadinamos Jungtinės Tau-’apyhnkę kadang! venoje vęs supykęs, je. sumanė su 

tos. Vietoj padėti, jos ta'™1?^- d.?> m,h?U?s pe^e-vusa svita aplankyt, Ne- 
karą tik trukdė ir net sabo^ kl0Jtm>l< >lg>au laikytis bu- makseų apylinkes. Kas z,- 
tažavo Pavyzdžiui Angli- vo nesaugu- 1949 metais no, o gal toks jau žmogaus > P,Xll os l"vai!«iar kart, apsilankiau Pa-likimas? Kas žino .. . nes
-.uolatos gabeno' KinijosA131™™0 apylinkėje. Is neilga, jiems teko savo son- 

. . ,, ia„ Knvo Kitromta Ged- kaulius ir ffrazu automobilikomunistams pagalbą. Oi11.? Jau buvo ištremta Ged- 
kai Amerikos karo vadas,selma> ° g'etimąjame

Igen. MacArthur, pareikala- kTv mfteS‘ • '*ECI?S 
vo uždėti Kinijos pakraš-?odybos: langai n diu ys už
dams blokadą, Anglija pa-!kahnėla >en‘°™s visa zo- 
sipriešino ir Washingtonas le apaugę. Is kito kaimo 
turėjo pašalinti McArthnrą*Pals mačiau tremiant amo-
iš vadovybės. nes- Tal buv0 ?P,e ?!kn?1'.zv.zv . Atvykę

Amerikai gal butų buvę 
geriausia i tą karą visai ne
sikišti; o jeigu jau Įsikišta, 
tai reikėjo mušti priešą 
laisvomis rankomis, o ne 
surištomis."

Brazilijai Reikia
17,000 Ateivių

Iš Rio de Janeiro prane
šama, kad federalinė Brazi
lijos valdžia norinti Įsileisti 
ir Įkurdinti 17,000 ateivių 
žemės ūkio darbams, kacl 
padidintų maisto gamybą.

Valdžia pojektuojanti iš
leisti $45,000,000 imigrantų 
Įkurdinimui kaimuose, kur 
jie galėtų auginti svarbiau
sius krašto javus—ryžius ir 
pupeles. Imigrantai busią 
skirstomi po Rio de Janei
ro, Sao Paulo, Parana ir 
Rio Grande do Sul valsti
jas. Kiekvienai 100 imi-

kaulius ir gražų automobili 
trankyti blogais Nemakščių 
vieškeliais; pamiškėje nusi
kvatojo kulkosvaidis, iš 
masinos pasidarė rėtis, o 
“draugų” sielas nusinešė 
velniai. . . . Nors ir nema
čiau, tačiau tikiu, kad ir 
šie buvo palaidoti su bolše
vikine “pompa” kur nors, 
kompartijos kieme, kaip ir 
pridera.

Kreivių kaime, Šilalės 
valsčiuje, Tauragės apskr., 
ant Akmenos kranto gyve
no malūnininkas, regis vo
kiečių kilmės žmogus. Pas 
jį kartą nakvojo trys parti

nes 1949 metais, 
enkavedistai apie 5 šeimas 
susodino į vežimus ir, keik
dami rusiškais triaukščiais 
“mat, mat,” visus išvežė į 
Nemakščius. Iš čia tokiu 
budu buvo ištremta ir man 
pažįstama Jonučių šeima.
Vėliau žmonės pasakojo, 
kad jis iš Sibiro rašęs ir gy-
ręsis, jog dirbąs kur tai mė- zanaį Auštant, sodybą ap-
sinėje, o jo duktė Irena iš
tekėjusi už lietuvio. Pana
šių pasakų, kad lietuviams 
Sibire “gerai sekasi,” gal 
net “geriau” kaip Lietuvoj, 
teko girdėti labai dažnai. 
Tai bolševikų propaganda, 
kad žmonės nesislėptų nuo 
trėmimų ir neitų partiza
nauti. Tuo miglos putimu 
į akis niekas netiki ir ne
laukia, kol bus “savanoriš
kai” išvežtas į “baltųjų 
meškų sovietinę respubli
ką.
Partizanai Skina Okupantus

Po įvykdytų trėmimų, 
grantų kolonijai busią ski- partizanų miškuose padau- 
riama bent 30 brazilų, taip gėjo dvigubai. Ir, jei anks-
kad ateiviai galėtų greičiau 
pramokti krašto kalbos ir 
pažinti brazilų papročius

čiau jie apsiribojo tik grą- 
sinimais ir “duoklių” apdė- 
jimu, tai nuo dabar jie iš

stipo NKVD “garnizonas” 
Matyt, kas nors buvo pra
nešęs, kad partizanai ten 
laikosi. Partizanai buvo pa
siruošę išvykti ir arklys jau 
pakinkytas tam laukė. En
kavedistams besiartinant, 
partizanai šaudydami iššo
ko pro langą ir pabėgo. 
Žuvo tik vienas partizanas, 
Šilalės gimnazijos mokyto
jas. Enkavedistai turėjo 
daugiau nuostolių užmuš
tais ir sužeistais. Pykčiu 
netverdami, pradėjo mušti 
vežime pakinkytą arklį ir, 
pagaliau, komisaro įsakyti, 
jį nušovė, peršaudami pa
kaušį, kaip įprasta jiems.

Malūnininkas su šeima 
buvo ištremti.
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Tas duonos nkpkaAO

Kas Naujo Brooklyne
Ii LDD 7 Kp. Susirinkimo Užbaigus susirinkimą, nu-

Birželio 14 d. buvo LDD aita U*uv*ų £*,
7 kuopos susirinkimas Lie- Klubo menadzen. A‘-, 
tuvių Atletu Klubo name. ':'mm?a’ kad >? vakaro buvo, 
Susirinkime dalyvavo gana sv' A1??"0 d‘ena' Juojaut 
gražus būrelis narių. B g*?**"“?? drg. Antanas 
valdybos pranešimu paaiš- 5winSle- moterys “'i
kėjo, kad per ši 'pusmeti da‘na™ „ I‘«,au?!’» aT1. 
gauta 13 naujų narių. Fin. Antanu‘;. Nespėju Anta-, 
sekr. drg. F Spūdis savo "u! atldu“tl sveikinimus 
pranešime pažymėjo, kad Ka‘P ,at3įrado »• Daunora J
gerame stovvie vra 37 na Lrsule Ballas’ kurie Jau IS’ 
geiame Stovyje yia na . “laicni” ir Birželio 97; 
riai. Valdybos pranešimai \ . f. . , * i„.nrrtti. d. bus jųdviejų sutuoktu-,

vės. Praleistas pusvalandis 
kitas prie užkandžių ir vai
šių.

priimti 
Iš LDD suvažiavimo de

legacijos vardu davė rapor
tą J. Buivydas. Jis pažy
mėjo, kad suvažiavimas tu
rėjo tris sesijas. Delegatų 
buvo virš 30. Lietuvos 
klausimu pranešimą padarė 
prof. J. Kaminskas. Kip
ras Bielinis suvažiavime re-

Roy S. Bredes Užbaigė 
Universitetą.

'Birželio 11 d. Ievos ir, 
Stepono Bredes sūnūs, 21 j 
metų amžiaus Roy S. Bre-

VAIZDELIS Iš WORCESTErtIO

Panašių vaizdų Worcestery šiandien labai dau;;. j kelias minutes viesulas pereitą sa 
vaitų sugriovė arba apgriovė 8.000

Philadelphija Pasiuntė 500 Telegramų 
Kongreso Atstovams

Musų Pareiga Yra Kovoti ir Laimėti, Pasakė Kiprxs Bielinis

Lirželio 14 d. Lietuviu Tau-(batu išspięstas. lšiiKti gyvais 
tir.io Pušalpinio Klubo salėje ir kovoti—aš linkiu visiems; 

■Įvyko Įspūdingas birželio įvy-,j kovos gretas šaukiu stoti ir 
kiu Lietuvoje minėjimas. į ku-ituos dėl Lietuvos laisvės, ku
li LB Philadelphijos apylinkės rie dėl Įvairiu priežasčių gal 

j valdybos kviečiamas atsilankė*ir negalėjo ateiti į ŠĮ minėji- 
žinomas politikas, didelis tau-lmą.” «

į tos sūnūs, visuomenės veikė-Į Po Kipro Bielinio kalbos bu- 
jas, Europos Laisvės KomitetoĮvo perskaitytos rezoliucijos 
'narys, Kipras Bielinis. JAV Kongreso nariams, pra-
j Liūdnąjį minėjimą atidarė šant juos balsuoti už Kongreso 
'bendruomenės pirmininkas J.Įatstovo Charles Kersteno re- 
Švetias, kuris pasakydamas ati-j žolinei ją Nr. 231 kuri nuplėštų 

'uaromąją kalbą pakvietė tarti kaukę nuo Maskvos kruvinų 
’žcdĮ vice-pirm. Balį Raugą. Po budelių. Speciali nuoširdi pa- 
Jo kalbėjo Kipras Bielinis. Įdėka minėjimo dalyvių pasiųsta 
j “Jau trylika metų, kaip lie- kongresmanui Charles Kerste- 
tuvių tautos kelias—Kalvarijos nui, tam didžiajam Baltijos 
kelias.” Tokiais jautriais žo- tautų draugui, taip giliai supra- 
džials prabilo gerbiamas sve-,tusiam musų didžiąsias kančias 

'ėias. Apžvelgęs musų tautos ir nelaimes. Audringi plojimai 
'kovas dėl laisvės nuo pat pir-Įsekė suminėjus jo vardą. Iš 
'mojo pasaulinio karo Kipras viso, apie 560 telegramų buvo

. — I Bielinis priminė: “Demokrati- pasiųsta JAV Kongreso atsto-
jteKO važiuoti Vieškeliu pio JOS mintis jr jajsvį negimė ca-Jvams, prašant jų pagalbos mu-

feravo apie musų socialde- dės, iškilmingai baigė Long 
mokratinę spaudą. J. V. lsland Universitetą su A.B.
Stilsonas apie LDD organi- laipsniu. Jo tėvas, S. Bre-'vautį. Atsakė, kad neturįs KaJUldoS
zaciją patiekė platų rastis- dės (Briedis), yra advoka-|jajKo, nes turįs bažnyčią ir, Knlfhn'ru f'i •• *■« 'tuos kolchozus,
ką pranešimą. N. Jonuška tas ir nenuilstantis lietuvių Kaip vargonininkas, turįs r\.WCnOZU trycenimo
nuosekliai raštu davė ra-,veikėjas- Kadangi yra sa-'tenai dirbti, kad užsidirbtų' . . . „ . .
pertą apie organizacijos koma, kad obuolys netoli pragyvenimą. Paklausėm,! t>au“ e'am. Sna^t g*rj‘ziai numalevoti, pro šalį te- ''l

stovį. Visi pranešimai ir nuo obels krinta, tai tikisi,*ar gaHm pasimatyti su p-le Įa^..a^e kolchozus už 1 nedidelis upelis, o apie .. . *l p <J1.
referatai pavesti rezoliucijų kad ir advokato sūnūs, Roy į Dambrauskaite, kuri gyve- *£eležines uždangos. Bet upelį ganosi didelės kai- ū:,,. n-.venrti
komisijai sutvarkyti ir prie- S.'Bredes, darbuosis su mu- na jo namuose. Atsakė, kad Ja*7vam pasitaiko menes raguočių. Bent kiek ' k
du prie “Darbo” išleisti. j mis. ji serga; sugrįžusi į Miami ^aj kui žmonių susiburusių tolia.ii uz ganyklos dideli

gegužės pradžioje ir apsir- J kolchozų gyvenimą. 'plotai žaliuoja apsėti ja- 
gusi; be to, lietuviams ji 
nedainuosianti, nes lietu-

Kolchozai
l»ic pat vieškelio ir labai varjp> lu,nose Nepriklaus<,lnil 

I gražiai esrotlo. Pastatai gra-Lictuva lHlv0 musų demukraų

Žymėtina, kad suvažiavi-Į 
mui suplaukė aukų nuo bro
liškų organizacijų ir pavie-Į 
nių asmenų virš 500 dole 
rių.

Kaip buvo manyta orga
nizacijos vardą pakeisti, tai 
jis pasiliko tokis kokis bu
vo: Lietuvį Darbininkų

------------ zt riri\išraugi ja X I

J. Brooklynietis.

MIAMI, FLORIDA

Serga Dainininkė 
L ambrauskaitė

Birželio 9 d. buvo su
šauktas Miami lietuvių klubo 
susirinkimas valdybai rink
ti. Nors nariai buvo Kvie- 

mas priimtas vienbalsiai- |čiami at Yrukais, bet susi- 
LDD suvažiavimui rengti J rinko tik 40 narių. Bord. 

komisija pranese, kad visiĮįjįrektoriais išrinkti 7: Nau-
komisijos nariai, o ypatin- L k dv n;r<,ė Mie- v - , -. ,------- ----------- ---------
gai moterys, dirbo kartu su JRus žiugžda,‘ Noreika, Ro-budavoP trSim^'^"’ ° B^i "
vyrais, nes toki parengimą^anskjs įr j^kus dažnai būdavo tnnimosi. rys nešioja labai placi
reikėjo suruošti ant greitų-*

kitus kraštus ir kitas tautas. 
Iš vienos pusės buvo jų mesta 

. . tezė tautom apsispręsti, iš ki
štai Kanadoj, Albertas vais- _Tal V1S koichozo nu°- tos pusės buvo reikalaujama 

provincijoj, į rytus nuo Cal- savybė. Į pasilikti rusų globoje. Visos
vrai ją šmeižią. |gary miesto,- randasi du! Už kokių 6 ar 8 mylių, jų uiko6 ir suUr.

Aš nežinau, kas ir kodėl ’stambus “kolchozai,” ku- PaSal Pat> vieškeli, ran- tys su „epriklauso-
galėtų p-lę Dambrauskaitę*riuose gyvena kokios tai ^asi kitas kolchozas, ir taip ma Lietuva buvo kiasta ir ap
šmeižti. Mes, vietiniai Mi-I“menomtų” sektos, vokie- Pat gražiai išrodo. Igaule pagrįstos.”
amės lietuviai, visada ją čių kilmės žmonės. Mes* Tai tiek tuom kart apie^ Kipras Bielinis vykusiai per- 
gerbėm ir kada tik apie ją'juos ^vadinam “duchabo- kolchozų gyvenimą Alber-'žvelg- nepriklausomos Lietu- 
rašėm į laikraščius^ visada jais,” 'bet tikrenybėj tai nė- tos provincijoj, Kanadoj. jvog laikotarpi iki antrojo pa 
ko gražiausia ją paminėda-Įra duchaborai, tik savo ap- A- Vaisins Jsaulinio karo pradžios. “Ko
vom ir džiaugdavomės jos'ranga labai panašus į (tu- „ munistu niekšybėms, įvedantr- Z" „K l

ių sostuose ir dvaruose, bet-sų naikinamai tautai Minėji
mo dalyviai jas siuntė indivi
dualiai.

Meninę dalį atliko Philadel
phijos Meno Ansamblis, vado
vaujamas Leono Kaulinio. K. 
Ostrauskas paskaitė apie šiur
pulingas tremtinių kančias.

BU. D1RMENAS.

IMS ŽEMES
VANDENIUI

jų ir jis tapo suruoštas. 
LDD 7 kuopos pirm. drg. 
B. Spudienė, pasitarus su 
drg. P. Kriaučiuku, LDD 7 
kp. sekr., užsakė fotografą 
p. ShulaitĮ ir jis nufotogra
favo visus suvažiavimo da
lyvius ir LDD Centro Komi- 

»teto narius. Paveikslai iš
ėjo gana puikiai. LDD 7 
kuopa nutarė, kad suvažia
vimo ir LDD CK paveikslai 
butų įtalpinti į “Darbą.”

Šitame susirinkime klu- 
fcan įsirašė viena nauja na
rė, o du seni nariai pasi
traukė. Sakosi, įsižeidę, 
kad diskusijose negalėję 
gauti balso. Tur būt pirmi
ninkas nepastebėjo jų pa
keltų rankų.

Nors klubo salė dar ne
užbaigta, bet nutarta kas 
sekmadienį rengti piknikus 
ir Įžangos neimti. Pirma 
buvo imama 25 centai.

P-lė Navickaitė pranešė,

pasirodymais- Gali būt, kad cha dorus. Vyrai visai ne- 
ją kas nors užgavo prie skuta barzdų ir dėvi savo 

Mote-
ys nešioja labai plačius ir

Pagaliau, choras buvo jau ilgus andarokus ir kitus'zavę

Massachusetts valstija da
vė Water Supply Boardui 
teisę eiti ir imti žemes, rei
kalingas vandens rezervua- 
i ui įrengti, nepaisant visų 
farmerių ir miestelių pro
testų. Rezervuaro įrengi
mas kainuosiąs apie $2,-Ro&enbergų Drama ginkluotąsias pajėgas į Lietu-

Pasibaigė iv^’ aš nerandu tinkamo žodžio 250,000 ir galėsiąs laikyti
.  ------  ’apibudmti. nes ir gengsteno j 500.000,000 galionų van-

Komunistai buvo msceni- pavadinimas tam yra peršvel- dens kur; vuto< Salemo ir 
vę prieš pasaulio akis di- nūs,” pasakė jis. Cia jis susto- peve’j.jey miesteliai.

ir apmiręs, bet dabar, kai juodus rubus, taip kaip ne-!delę Rosenbergų dramą, jo ties didžiausiu ir niekšin _
iš jo pasitraukė p. Stepo-šįodavo apie 200 metų at- Pasigailėjimo, pasigailėji-glausiu komunistų melu, kad WT 
navičius, choras išsirinko gal. Kai kam gal bus sun-’mo, jię šaukė. Net vienas lietuvių tauta savo noru įsijun- 
naują vadą ir, rodos, daly- ku tuo tikėti, bet tikrenybėj teisėjas suminkštėjo toj gė i Sovietu Sąjunga. Birželio ...
kai pagerėjo. Choro pirmi- taip yra. isielvartų atmosferoj ir pas-tragiškieji Įvykiai ką kita pa- - , a . nukr?t0

Minėtuose dviejuose kol- kutinę dieną liepė mirties'nuliui pasako. Virš 10,000 kaiina’ ne>.neia “9 ’
ckozuose gyvena po suyifš, bausmę Rosenbergams su-'nekalčiausių lietuvių išvežimas.,nauJam

_______ Į0į šeimų. '■ętei naujausio laikyti. Bet -paskubom su-'aų$kiriant vaikus nuo tėvų, ^*4*22 IbjJ
Klubo Korespoffflentaš. įdirbimo t/kio' mašinerijas/sirinko Vyriausis Tribūno- ------  — ---- ------

'sunkvežimius, traktorius if las ir teisėjo Douglaso įsa-
taip toliau. Pastatai gyve-^ymą panaikino. Rosen- 
nimui moderniški. Kožna bergai už išdavystę užmo- 
šeima turi sau atskirą gv-jkėjo savo galvomis.

ninku ir mokytoju yra p. 
A. K. Valukas.

- C K. Braze,

DETROIT, MICH.

Nusmuko Kviečių Kaina

Paskutinėmis dienomis

Nutarta vasaros metu! kad 15 birželio bus paverg- 
pertraukti LDD 7 kuopos tųjų tautų mitingas; kvietė 
susirinkimus. Laike astos- ir musų klubą prie to prisi 
togų, jei kas naujo iškiltų, dėti.
pavesta kuopos valdybai Birželio 5 d. p. A. D.
galia veikti; jeigu reikėtų, Kaulakis pakvietė mane
ir specialų narių susirinki- nuvažiuoti pas p. Stepona- 
mą sušaukti. |vičių ir pakviesti jį daly-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkaa Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa- 
tysta Staliną nuo jo kūdikystės. Cia nušviestas visaa 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žu<lė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

PaskiTtiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienom® buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
ims jo rietu, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
434 Broadursy, SMtk Boston 27,

Kalkės Adv. Kalinauskas

Birželio 28 d. įvyksta De
troito SLA 352 kuopos pik
nikas Birutės Darže, kur 
yra pakviestas kalbėti SLA 
prezidentas adv. Kalinaus 
kas iš Bostono. Jisai suti
ko atvykti pas muš 1,000 
mylių ir pasakyti mums 
prakalbą. Be to, organiza
toriams ir nariams bus pro
ga pasitarti su juo asmeniš
kais reikalais. Tikimės ne
maža svečių ir iš kitų Mi- 
chigano vietovių.

Šeštadienio vakarą, 27 
birželio, adv. Kalinauskas 
pasakys kalbą per lietuviš
ką radijo valandą, o vėliau 
bus viešas svečio pasitari
mas su musų SLA veikėjais 
ir nariais.

B. Keblaitienė.

žmonas nuo vyrų, sugrudant 
juos į gyvuliams vežti vartoja
mus vagonus, ir ištremiant 
juos i Sibirą—tai baisiausias 
dvidešimto amžiaus nusikalti-

venimui namą- Tokių na-j Ką dabar pasakys Mask-jmas padarytas komunistų prieš 
mų eina visa eilė ir išrodo va, kuriai Rosenbergai iš-Ižntoniškumą. Sovietų Sąjungos
kaip koks nedidelis mieste- 
Hs.

Verčiasi tie žmonės dau- Maskva nepaiso. Rosen-Lumobilizavo 
gumoje augindami kvie- bergai atliko paskirtą jiems pianui įvykdyti milžinišką ar-' 

nedorą darbą ir daugiau uniją kariuomenės, policijos?

davė atominės bombos pa-Į vyriausybė tai padarė norėda- 
slaptį? Ima išnaikinti lietuvių tautą. Ji

tam baisiajam

UŽDARYS SEPTYNIAS 
ARMIJOS STOVYKLAS

Karo Departamentas pra
neša, kad netrukus bus už
darytos 7 stovyklos. Tas 
•sutaupysiąs kraštui pii-mais 
metais $11,750,000, o kitais 

| metais net $30,000,000.

čius, laiko dideles kaime
nes raguočių ir kitų gyvu
lių bei paukščių. Iš val
džios pusės jie yra palieka-

jie nereikalingi. Maskvos 
pakalikai to nesupranta, to
dėl jie nėrėsi iš kailio, kad

mi ramybėj; nereikalauja (išgelbėtų Rosenbergus nuo
iš jų jokių pyliavų, nedaro 
nei palengvinimų, nei ap
sunkinimų. Užsimoka val
džiai reikiamus mokesčius, 
taip kaip ir pavieniai ūki
ninkai, ir viskas. Patys gy
vena ir patys tvarkosi. Iš 
savo tarpo išsirenka tam 
tikrą komitetą, kuris ir ve
da visus kolchozo reikalus.

Sulaukę rudens ir žiemos, 
į miestelius atvažiuoja sa
vo sunkvežimiais barzdoti 
vyrai, kur yra tirščiau apsi
gyvenę angliakasiai, ir siū
lo pardavimui savo ūkio 
prekes, kaip bulves, kiauši
nius, daržoves, paukščius ir 
kitus produktus. Ir, žino
ma, parduoda. Visi juos 
vadina “duchaborais,” bet 
tikrenybėj jie menonitai.

I Kokia savaitė atgal man

elektros kėdes.
Senato rėpublikonų va

das rimtai susirgo ir turėjo 
pastatyti savo vieton sena
torių Knovvlandą iš Califor- 
nijos. Taftas vaikščioja 
pasiremdamas “kriukiais.”
PRAŠOM NEVĖLUOTI 

SU SKELBIMAIS
“Keleiviui“ prisiunčiama 

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

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

Administracija.

PASKUTINIS ŽYGIS

enkavedistų ir šnipų, ir begales 
ešalonų traukinių.

“Dabar visų musų pareiga 
yra kovoti ir laimėti. Jeigu 
lietuvių tauta pasauly iš-^ 
liks, tai Lietuva bus laisva ir 
nepriklausoma. Mums reikia 
išlikti gyvais, ar jus čia susi
rinkę grįšite, ar ne. Atkurti 
nepriklausomą valstybę nėra 
tas pats, kaip kokią nors drau-' 
giją atkurti. Musų uždaviniai 
čia yra labai dideli, didesni nei 
mes patys. Tad bukime gyvi, 
ugdykime savyje tautinės gar
bės jausmą.”

“Busimosios laisvosios Lietu-Į 
vos režimas, jos vidaus san
tvarka, turės priklausvti tik R***cnhergaiiis ginti nuo elek-
nuo tautos valios. Nepriklau-Į lres kėdės k«»"«n^ai buvo 

pasamdę didelį advokatu šta
bą. Cia matosi vienas ge-

.......................  . . , riausiu Chicagos advokatu.“Aš tikiu, kada Lietuva pri- . . . .. . . . . ..H kuris e jo paskutini sykį į V y- 
sikels, tai nebus joje šalta nei riausj Trihunolą praįvti. 
vienam jos sunui ir dukrai. To-^ panaikintų mirties sprendi- 
dėl mes turime siekti, kad so- mą. Vistiek Rosenbergai mi- 
cialinis klausimas teisingai joje rė elektros kėdėj.

soma Lietuva tegalės prisikel
ti tik demokratinė.



KKLRTVts. SO. BOSTON Nr. 25, Birželio 24, 1953įpis Ketvirtas
skrenda Gal dėlto šitą sei-lgalės musų Lietuvą užmirš* 
mą ir pavadino sąskrydžiu, ti?
kad jis reiškia dideli aole 
rių skridimą.

—Tikrai, tėve, čia buvo do
lerių ant vėjo leidimas. Jei
gu daleisime. kad suvažia
vo 500 žmonių ir kiekvie
nas išleido vidutiniškai po 
$100, tai iš lietuviškų kiše
nių bus išskridę 50,000 do
lerių.

—Bet kaip tu rokuoji, 
Maike, ar musų tautai pa- 
žitko iš to nebus? -Juk se
natoriai gardžiai už lietu
vių pinigus pavalgė, daug 
brangaus tranko išgėrė, 
daug brangių cigarų du
rnais paleido, tai argi jie

. Tie senatoriai, tėve, 
tiek yra prie to įpratę, kad 
jiems visa tai yra paprasta, 
pilka kasdienybė. Jeigu 
šiandien jų paklaustum, už 
keno pinigus jie valgė ir 
gėrė, pamatytum, kad jie 
yra jau viską užmiršę.

—Jeigu taip, Maike, tai 
be reikalo buvo tiek dole
rių patrotyta. Juk už tą S*1 svarbus 
pinigą butų galima gražią 
prieglaudą musų seneliams, 
pastatyti. Pasakyk, kur bu
vo razumas tokį sąskrydį 
daryt?

—Ir aš, tėve, norėčiau ži
not, kur buvo protas.

dės atstatyti reikalingą aišku
mą santykiuose tarp Rytų ir 
Vakarų. Bet mes ir vėl stovi
me su musų uždaviniais ir pa
stangomis ilgame kely. kuriam 
galo dar nesimato. Jame Lie
tuvos laisvei gali grėsti dideli 
pavojai. Tas reikalauja iš mu
sų visų nenuilstamo pasiryži
mų ir ištvermės. Susiklausy
mas pagrindiniais musų veiklos 
klausimais ir vadovavimo vie
ningumas darosi dabar vpatin-

Lietuvos Vadavimo Reikalai 
Einamuoju Momentu

Prof. J. Kaminsko Padaryta* LDD Suvažiavimu^ 
Pranešimas

Butų nuostabu, jei Lietuvių ja Vakaruose turi sau statyti 
Darbininku Draugijos su važia- Lietuvos laisvinimo reikalu, 
vimo dienotvarkėje nestovėtų yra šie: Vėl priminti laisvajam 
Lietuvos vadavimo klausimas.* pasauliui—ir kur tik pasiteik n 

proga—kad Lietuva yra pa-Lietuvių išeivija Amerikoje, ir 
ypač ta jos dalis, kuri LDD vergta, yra žlugdoma ir žudo-
veikloj dalyvauja ir jos sieki- ma prie kiekvienos progos ir 
mus remia, visuomet nuošir- visais budais; šaukti, kad lietu- 

—Na, kur taip skubi, tė- kia padėtis nesveika, todėl džiai sielojasi dėl savo senosiosAių tauta kovoja už savo laisvę 
ve? jis tuos peštukus ir sutvar-[dvynės vargM *r visuomet ėjo, nori būti ir turi būti laisva;

bu. Skubu pas
rodos, ar nereikėtų
ti balių mūsiškiams, kai jie nusukti Jie pabūgo ir nu- 
sugrįš iš Vašinktono. siramino.

Kaip su Musų Vadovybe?
Berods, neturėčiau reikalo čia 

ilgiau aiškinti, kad vieninteliu 
ir atsakomingu musų kovai va
dovaujančiu organu laisvuose 
Vakaruose mes laikėme ir lai
kome VLIK’ą. Dėl ko? Dėl 
to. kad kovą už ateitį veda pati 
mbsų tauta ir ji kovą lems. 
kiek tai nuo musų pačių par
eina. Kovai iš pat pradžių va
dovavo iš organizuotos musų 
visuomenės išėjęs VLIK’as, 
kaipo tautos valios reiškėjas. 
VLIK’as atsidūręs už tėvynės 
ribų ir Vakaruose atsidūręs 
natūraliu ir pateisintu budu at
stovauja čia Lietuvos reikalą 
ir vadovauja bendroms musų 
pastangoms Lietuvai laisvinti.

Kad ir netobulai sudarytas, 
jis yra musų sąlygose vienin
telis, kuris turėtų jungti musų 
jėgas ir joms vadovauti. Dėl 
to mes negalime pateisinti se- 
paratinių sąjūdžių. Negalime 
pateisinti ir p. Lozoraičio pre-

kaip dar niekuomet. jmusų neparduodami. Kai mes klausomą vaidmenį Lietuvos
Butų perdrąsu bandyti pa-esame “maži”; kai į derybas ir t reikalo atstovavime. Juo la-

vaizduoti padėti dabartinėj So- kompromisus linkę Vakarai vi-.’biau, kad p. Lozoraitis nuo pat
—O kas į Washingtoną —Nu, tai kam gi jis juos vietų okupuotoj Lietuvoj. Ji suomet buvo ir bus linkę nu

važiavo?
-Visas bunčius išvažia- galvoj buvo negerai, kad 

vo. Išvažiavo net ir mano ant kunigaikščių šitaip už- 
senas frentas zakristijonas- sipuolė?
Ir kad tu matytum, su ko- —Žinai, tėve, kad dėl to 
kia panaberija jis rengėsi! negalima šiandien ant Min- 
Sako, su senatoriais lunčą daugo pykti. Lietuva turė- 
valgysiąs. jo daug svetimų priešų. Iš

taip stiumijo? Kibą jam’yra neįsivaizduojamai šiurpi. Ji žųjų” reikalus aukoti didžiųjų
pradžios iki dabar, atrodo, sieja 
savo pretenzijas su vadistinio

butų tėvynėj likusiems nepa- naudai, tas musų bylos pašto- pas mus režimo palikimu, 
keliama, jei juos negaivintų vii-'vus ir atkaklus gynimas yra* Kas mums šiandien turi rū

pėti. tai neVLIK’o vaidmens ir 
tik

klausimas.
. . —------- -r padėčiai.VLIK’as yra savojo uždavinio

mą prieš Sovietus pavergėjus, lengvinti. Maža vilties, kad'aukštumoj ir ypač dabar, kai 
Bet pagalbos laukia ir iš musų tos pastangos butų sėkmingos.latrodo, reikia pasiruošti ilgam

tis. kad ir jie susilauks laisvės, svarbiausias musų uždavinys.
Tos laisvės jie laukia is \ aka-. Prie jo reikia pridėti musų pa-Ikompetencijos klausimas, 
rų. ypač iš šios šalies, ž i noda-'stangas, daryt • kas galima tė-ĮVLIK’o pajėgumo klaus 
mi Amerikos kietą nusistaty-'vynėj vargstančiu padėčiai. VLIK’as vra savoio uždj

Kaip Sumažinti Savo 
“Frontą”?

Lietuvoje, kiek atsimenu, 
niekas nesirūpindavo apie 
savo “fronto” sumažinimą, 
nes, tiesą pasakius, darbo 
žmonės tenai visada būda
vo nedavalgę ir jokių 
“frontų” neturėdavo.

Kas kita Amerikoje, kur 
maisto yra daugiau negu 
reikia. Žmonės čia persi
valgę, pertukę, ir visada su
sirūpinę, kaip sumažinti sa 
vo svorį. Daktarai nustato 
jiems specialią mitybą; nu
stato taisykles, kiek kas tu
ri sverti, ką valgyti, ko ne*- 
valgyti, ir tt. Žmogus turi 
vengti kalorijų, vengti kar- 
bohydratų, vengti proteji- 
nų ir kitokių plynių- Jis tu
ri maitintis tik žalėsiais ir 
vandenėliu, tada bus svei
kas kaip krienas ir ilgai gy
vens.

Kiekvienas daktaras 
stato savo pacientams 
kitokią dijetą, todėl, 
žmogus pateksi į nutukusių 
kompaniją, tai kiekvienas 
duos vis kitokių patarimų, 
kaip sumažinti “frontą.”

Sykį aš turėjau eiti į for
malų pokylį ir reikėjo užsi
dėti “toksydą,” kuris buvo 
nupirktas 15 metų atgal. 
Pasirodė, kad per tą laiką 
jis tiek susitraukė, kad aš 
ir kvapą išpūtęs negalėjau 
jį susegti. Nuėjau be “tok- 
sydo” ir tenai turėjau atsi 
prašyti dėl šito neformalu- 
mo.

“Aaa, tamsta užsiauginai 
perdidelį frontą,” vienas

Aš jiems paaiškinau, kad 
valgau viską: steiką, svies
tą, sūrį, duoną, pyragus ir 
tt. Bet valgau mažiau, ne
gu pirmiau. Atsikeliu nuo 
stalo truputį neda valgęs. Iš 
pradžios tas nelabai leng
va. Bet po savaitės-kitos 
skilvis pripranta prie ma
žesnio maisto kiekio ir 
“frontas” sumažėja.

Taigi, kas nenori būt nu
tukęs, tegul mažiau valgo 
ir valgo rečiau. Man pa
čiam iš protejinų geriausia 
tinka liesi mėsa, suris, kiau
šinis ir žuvis, o iš daržovių 
—tomeitės, salotos, morkos 
ir gručkai; bulvių aš ne
mėgstu, bet mėgstu varškę 
su rauginta grietine: kavą 
geriu su cukrum ir grietine; 
prieš pusryčius kasdien su
valgau pusę grapfruito ar
ba orančį. Ir neturiu jokio 
“fronto,” svoris normalus, 
sveikata gera, nuotaika ra
mi.

Prof. Gnaiba.

R ,^as ?am sakė, kad vienos pusės maskoliai atsi- —kad ką galėdami darytume bet jos turi būti daromos, tai'ir bene sunkiausiam veiklos lai- mano kaimynų pastebėjo, 
jis prieis prie senatorių? belsdavo vogti Lietuvos gč- Lietuvos laisvinimui. yra musų širdies ir sąžines psr-ikotarpiui. Ar jis pajėgs tin- Ir jis patarė man ventrti

—Aš to nežinau, Maike; Lybių, o iš kitos pusės ją eiga.puses ją
ale jis rokavo, kad šiur tu- plėšdavo kryžiuoti krikšcio- 
rėsiąs gerą zakuską su Va- nys iš Prašų. Taigi, jeigu 
šinktono ponstva. Matai, Lietuvos kunigaikščiai ir 
jis gavo kvietimą, tai yra toliau butų gyvenę kas sau, 
tokį peiperį, kad reikės ba- amžinai tarp savęs besipeš- 
liavot su pavožnom asa- darni, tai svetimieji priešai 
*bom. Pasakyta, kad į tą kutų visus juos išgaudę po 
balių bus pakviesta 200 se- vieną, kaip vanagai viščiu- 
natorių ir kitokių ponų, ką kus. Mindaugas tada gerai 
myli už dyką gerai pa vai- padalė, kad tuos kunigaikš- 
gyt ir išsigerti. Nu, tai ir čius suvaldė. Bet tai ne
nuvažiavo. Jreiškia, kad jis Lietuvą iš

—Bet ar tavo zakristijo-'nieko butų sukūręs. Lietu- 
nas suprato, kas tame kvie- va ir lietuvių tauta ilgai gy 
time buvo parašyta?

—Nu, o kas?

Ką Mes Galime Daryti?

Mes suprantame, kad Lietu- Bus ne pro šalį ir šia proga
... • , i .prisiminti, kad tie. visiems He-vos likimą lems pasauliniu įvv- . , ..... • •, ‘ , - 'tuviams be srovių skirtumųkiu raida. Lietuvos laisve par- , , ., , , .. . : bendri Lietuvos vadavimo užeis nuo to, kas bus su Sovie- , . . . . ..... - įdavimai ir musų, socialistų, šiotais. su pasauliniu bolševizmu , . . . , . . ..momento svarbiausi uždaviniai, iš viso. . . .... , i -i- . 'Kova uz žmogaus laisvę ir jovisą kova. kuria lietuviu tau- . . . x T . . : . .

„ , gerbūvi, uz teisę jam laisvai irta veda namie, ir visos musu . ... .-• „ .____ . pilnai tarpti yra vienas kilniau-cia pastangos remiasi įsitikini- .■ . siu musu uždavinių. Kova uz’tarp Rytu irt ‘ , * .. . . . .musu krašto ir musų tautos neišvengiamas. , .
kad laimė ^aisv? yra n’,usM savaime su

nes musų darbas

įveno ir be Mindaugo.
—Denkiu, Maik, kad

mu, kad kara.-
Vakarų yra
kad laimės Vakarai.___ ____ _
demokratija, kartu laimėsim ir Pran^a^a* 
mes. Tuo mes tikime ir dabar.

Sovietai tykoja

musų idealų įgyvendinimui gali 
būti sėkmingiausias tik Lietu- 

užkariauti voje. savųjų tarpe ir tik laisvoji

karnai tai veiklai vadovauti? 
'Šiandien vargiai kas ginčys, 
kad VLIK’as, kaip dabar jis 
yra, daug kuo negaluoja. Su
silpnėjo VLIK’o asmeninė su
dėtis dėl tremties Vakarų Vo
kietijoje likvidavimosi. VLIK’as 
dabar neteko “užnugario.” ku
ris padėtų jam darbą dirbti ir 
kuris žiūrėtų, ką pats VLIK’as 
daro, tuo budu būdamas 
VLIK’ui ir jo visuomenine at
rama. Dabartinėse sąlygose 
VLIK’as neturi galimybės pa
stoviau dirbti, būdamas išsi-

krakmolinio maisto. “Ne 
valgyk duonos, bulvių ir 
pyragų,” aiškino jisai.

Kitas tuoj pasisiūlė su 
geresniu patarimu: “Nevar
tok cukraus ir druskos.” 
Vengdamas cukraus ir 
druskos jis per savaitę ne
tekęs 7 svarų.

Dar kitas patarė neval
gyt mėsos ir kitokių prote
jinų, nes nuo to žmogus 
tunka. Esą, valgyk tik to- 

'] kius daiktus, kaip pienas,
WaikęS '“besusirinkda- jr kiaušinjs
mas. Del VLIKo susilpnėjimo

Karščiuose Kunui Reikia 
Daugiau Druskos

Bostono sveikatingumo 
komisionierius pataria va
saros karščiuose vaitoti 
daugiau draskos, negu vė
sesniuose sezonuose, nes 
vasaros laiku žmogus dau
giau geria vandens, dau
giau prakaituoja ir daugiau 
netenka druskos, kuri būti
nai reikalinga sveikatos 
lygsvarai palaikyti.

Jeigu, druskos nuostolis 
nebus atpildytas, žmogus 
labai greitai gali sukristi 
nuo vasaros kaitra- Todėl 
Šis sveikatingumo autorite
tas pataria vasaros metu 
dėti draskos į maistą dau
giau negu paprastai.

Valgant agurkus, salotas 
ar tomeites, patartina nesi
gailėti draskos. I mėsiškus 
ir pieniškus valgius taipgi 
galima dėti daugiau dras
kos negu paprastai. Gali
ma ir sriubą virti truputį 
sūresnę, negu žiemos laiku.

Reikia Vengti Nuovargio

—Tas kvietimas, teve.' , • •.’ ... man šitą Kunigaikščių bizniskirsto kviečiamuosius į dvi , - - ~j- * - tv u, . .. . ... 1 . taip gerai įsdestei. Dabar
j 1 Katrie jaU ir zakristiJonui «alė’
užsim^Tpo $25, tuos ke4iU kad M!ndau«as
, • .... .J. . ’ . , buvo kvtras vyras ir ji vertino įsileisti j salę pne dura n
pasėdėt, kai senatoriai prie į . ..
garbės stalo valgys ir gers ^ve’ Jie garbm-
už lietuvių pinigus. O varg- H V k?,p kas n?n;- bet gai‘ 
šai, kurie užsimokės po $10, la’ kad Earb!nlLmui telP 
galės tik VVashingtono gat- daut? ,su^.iai uzdirbt?. Po
vėse pažiopsot. Aš manau, 20 paleidžiama ant vėjo.
tėve, kad ir tavo zakristijo- —Na, ar gi jau taip daug 
nas gavo tiktai gatvėmis čia to pinigo buvo paleista? 
pavaikščiot. Taigi peranks- Paimk, Maik, alupką ir su- 
tyva buvo jo fanaberija. bėk liet as.

-Ale tu žiūrėk, Maike,L ~K!ek šita\ sąsk'idys 
kokį Šurną buvo sukėlę 1 Tik bu' i>,nl^Ų suėdęs, tiksliai 
sąskridys, sąskridvs! Žak-f .afak-vtl .negalima, tėvą. 
listijonas net ' nežinojo, Qal.™a tik apskritai pa- 
kaip daryt: ar čia raplenu a™CIYoL Z,nant’ ka,P dl’ 
skrist, ar kitaip. Bet išva dele, bu.vo var?ma. Pr?Pa‘ 
žiavo su sena Fordo kala-«anda uz ^rydi, j Wa- 
maška. Sako, šiaip ar taip, ahmgtoną galėjo suvažiuoti 
visri Mindaugą reikia pa- 500 lletuvl1- Skaitant
garbint. Juk, sako, jis Lie- k<‘I,on? ,ten 'r. at«ali .Im
tuvą subudavoio. tant dviejų dienų viesbuų,

$2o už banketą, $10 už pa-
—Kai dėl Lietuvos, tėve, sivaikščiojimą gatvėmis, 

tai ji buvo jau ir prieš Min- paskui pasivaišinimas su 
daugą. Bloga buvo tik tas, pažįstamais ir kiti dalykai, 
l:ad perdaug joje buvo vi- sudarys mažiausia $100 as- 
sokių kunigaikščių, kurie meniui.
valdė atskirus Lietuvos plo- —Jes, Maike, aš tą ži
lus ir pešėsi tarp savęs. nau. Tik atidaryk paket-

laisvąjį pasaulį. Jei užkariau
tų. pavergtų jį taip. kaip da
bar yra pa\ergtos tautos už Re-'musų kraštu, su 
ležinės užtvaros. Ir dėl to a-Į žmonėmis šimtai 
karai ne dėl Lietuvos laisvini
mo. bet kad patys išliktų laisvi.'musų ūkinių, socialinių ir kito

kių priešingumų.

Lietuvoj. O be to, kiekvieną 
musų. kur bebutme, sieja su 

kraštu, su musų tautos 
saitų, šimtai 

“•įbendru interesų, nežiūrint visų

turi vieną kartą sutvarkyti So
vietus. Tai yra musų Įsitiki
nimas ir musų vilčių šaltinis.

Niekas esmėje nepasikeitė 
Stalinui mirus. Pasiryžęs pa
saulį užkariauti bolševizmas 
pasilieka tas pats. Sovietuose 
ir jų satelituose politinė, socia
linė ir ūkinė santvarka pasilie
ka ta pati. To paties kaip Sta
linas galvojimo, tų pačių sieki
mų ir tų pačių kovos būdų yra 
ir tie žmonės, kurie dabar jį 
pakeičia Kremliuje—sukti, at
kaklus. fanatikai, laukią progų 
laisvuosius Vakarus likviduoti.

Ne tiek svarbu, kuriais moty
vais dabartiniai Sovietų valdo
vai rodo tariamo nuolaidumo ir 
nori Vakaruos sužadinti vilčių, 
kad su Maskva galima susitarti 
ir sugyventi. Dėl to Sovietų 
politikos laikinio posūkio gali 
net derybos prasidėti; gali kiek 
atslūgti santykių įtempimas: 
gali būti atitolintas konflikto 
galutinis momentas, bet kon
fliktas yra neišvengiamas. Taip(

Kaip Y’ra su Lietuvos Vadavimo 
Reikalu Dabartiniu Momentu?

Daug kas musų sutikome Ei- 
senhowerio išrinkimą JAV pre
zidentu ir jo pirmąją progra
minę kalbą su pažadinta vil
tim. Buvo pagrindo manyti, 
kad Vakarų politika Maskvos 
atveju, Amerikos diriguojama, 
griežtai pasikeitė nuo žodžių, 
nuo gynimosi bus pereita į puo
limą. Bus pereita bent prie to
kių veiksmų, kurių pasėkoje 
Sovietai numatomu laiku butų 
priversti pasisakyti, sutinka ar 
nesutinka žmoniškai susitvar
kyti. To žmoniško susitvarky
mo reikalavimas grąžinti laisvę 
Lietuvai. Sunkumai, į kuriuos 
turėjo atsimušti Amerikos nau
joji politika Vakarų Europoje, 
ypač Stalino mirtis, daug ką iš 
tų vilčių, bent laikinai, nublu
kino. Pradėjęs skaidrėti ir aiš
kėti ateities horizontas vėl už
sitraukia galimų derybų ir ga-

mes suprantame, ir su taip su-jlimo delsimo migla. Toje mig 
prantama padėtim turime de-Jotoje atmosferoje turės ir to- 
rinti musų uždavinius Lietuvai liau vykti musų pastangos Lie- 
laisvinti ir musų veiklą čia. tuvai laisvinti. Maskvos laiky- 
emigracijoje. Į sena, Stalinui mirus, iš karto

Trumpai apibudinant uždavi- klastingai suminkštėjusi, bet ir
Undaugas suprato, kad to- buką, o doleriai patys iš- nius, kuriuos lietuvių emigraci- vėl agresinga, rodos, greit pa

jam sunkiai sekasi kalbėtis ir 
susikalbėti su p. Lozoraičiu, dėl 
ko VLIK’o veiklos derinimas su 
musų pasiuntinių žygiais nėra 
toks, koks turėtų būti. Dėl tų 
VLIK’o negalavimų bando stip
riau reikštis jam opozicija mu
sų emigracinėj visuomenėj 
(Santarvė), ir. pasiteisindama 
nesklandumais vadovybėj, vis 
labiau atsipalaidoja nuo lietu- 
viškai-visuomeninių pareigų vis 
skaitlingesnė naujosios emigra
cijos dalis, pasinerdama savo 
asmeniškų reikalų kasdienybė 
je. Tokia padėtis nekelia 
VLIK’o autoriteto savųjų tarpe 
ir anksčiau ar vėliau gali 
VLIK’ui pakenkti jo santy
kiuose su svetimųjų vyriausy
bių organais bei kitų rezisten
cijų organais. Ir. svarbiausia, 
nepakankamai stiprus savo 
veikloj VLIK’as turi nedaug 
šansų suaktyvint musų emi
grantinę visomenę, kad laiku ir 
tinkamu stiprumu ginti Lietu
vos reikalą vietose.

VLIK’as nėra be pagalbos 
vietose ir dabar. Nekalbant 
apie Lietuvių Bendruomenės 
organus ir šiaip vietos organi
zacijų organus žymesnėse mu
sų emigracijos kolonijose, ku
rie visuomet nuoširdžiai jam 
talkininkauja. VLIK’as 
stipriausios savo darbui para
mos stipriausioje musų koloni
joje — JAV —.ALTos asmeny. 
Antru, labai veiksmingu čia 

(Nukelta į 7 pusi.)

Čia įsikišo viena kuninga 
leidė ir įspėjo mane vengti 
pieniškų daiktų, nes tie da- 
lykai esą labai kaloringi ir jTį*' nuovargio 
žmogus nuo jų tunka. Ge
riausia, esą, valgyti daržo-

Tur būt nėra geresnio 
sveikatai saugoti patarimo, 
kaip tas, kuris sako: “Ven-

ves.
Ne, ne, sako vyras, kuris 

visą laiką tylėjo. Daržovių 
nevalgyk, nes žirniai, limos 
pupos, komai, pynacai ir 
kiti dalykai labai didina 
frontą.

Patarėjų būrys vis didė
jo ir vienas jų sako: “Val
gyk ką tik nori, tik neval
gyk kepto ir spirginto mais
to. Viskas turi būt virin
ta”

“Tamsta klysti,” atsiliepė 
kitas. “Virinti maistą aš 
niekam nepatarčiau, nes vi
rinimas sunaikina vitami
nus, o be vitaminų juk ne
gyvensi.”

Sudėjus tuos patarimus į 
kravą, išvada gavosi tokia, 
kad geriausis receptas, tai 
nevalgyt nieko.

Praėjo kiek laiko ir man 
vėl teko būti toj pačioj 
kompanijoj, bet šį sykį jau 

turi su “toksydu.” Vienas kitas 
priėjo pasisveikinti ir gėrė
josi, kad aš puikiai išradau. 
Pradėjo klausinėti, ką aš 
valgau ir ko nevalgau, ko
kia mano dijeta.

Nuvargti galima viso
kiais budais: pei sunkiai 
dirbant, perdaug kuo nors 
rūpinantis, perdaug siel
vartaujant, perdaug balia- 
vojant, perdaug šokant, 
perdaug geriant ir valgant, 
pergreit einant ar bėgant, 
permažai miegant, perma- 
žai valgant, lipant laiptais, 
einant prieš kalną arba ko
piant į kalną, plaukiant, 
žaidžiant ir tt.

Nuvargęs kūnas pasidkro 
labai palanki dirva viso
kioms ligoms, nes jo atspa
rumas sumažėja.

Taigi, kas nori būti svei
kas, tegul vengia nuovar
gio. Lengvas maistas, len
gvas drabužis ir geras 
ilsys, tai geriausia sveil 
tai apsauga.

r
>ika-

Kanadoj Bus Rinkimai

Pereitą savaitę buvo pa
leistas Kanados parlamen
tas, kuris veikė nuo 1949 
metų; premjeras Laurent 
paskelbė, kad naujo parla
mento rinkimai busią rug
piučio 10 d.

■ I
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K. Škirpos Atsakymas
VIESULO SUARDYTA KATALIKŲ MOKYKLA

Gerb. .“Keleivio” Redakcija:
Š. m. gegužės 27 d. “Kelei

vio“ laidoje (Nr. 21) yra til- 
pęs straipsnis po “Senas Soc.- 
Dem.” slapivarde, kuriame pa
duota eilė iškraipymų mano lai
kysenos 1910 m. kaip Lietuvos 
pasiuntinys Berlyne.

Gerbdamas spaudos etiką.

eigos, jei jo neišklausytų, pa
liekant sau laisvę patį reikalą 
patenkinti ar ne. Ir p. Jurgi 
nio ir p. Bulotos “demaršai“ 
man nei kuo nepakenkė, atbu
lai, tik pagelbėjo laimėti laiko 
ir iššifravo sovietiškojo oku
panto metodus, kuriuos buvo 
suplanavusios Kauno marijone-

privalomą kiekvienam rimtam!tės Lietuvos pasiuntinybių lik- 
laikraščiui, turiu garbės prašy-’vidavimui pagal Maskvos įsa- 
ti jus teiktis artimiausioje “Ke- kymą.
Įei vio” laidoje paskelbti sekan-j (3) Autoriaus tvirtinimą, 
čius faktų atitaisymus: kad neva likviduojant Lietuvos

(1) 1940 m. birželio antroje 
pusėje buvau surizikavęs nu
vykti į Kauną ne “prisistaty
mui Paleckio vyriausybei.” kaip 
insinuoja straipsnio autorius, 
bet kad vietoje ištyrus faktiną

[pasiuntinybę Vokietijoje “jos 
aukštesnysis personalas pasida
lino tarp savęs” kasoje buvu
sius pinigus laikau piktu tik
rosios padėties iškraipymu, už
gaunančiu buvusius mano ben- 
drabarbius ir mane patį, kaip 
Pasiuntinybės šefą. Pirma,padėtį, išaiškinus sovietiškojo

S*"* ...fe*- pribai?,mui pasiuntinybės ka7o?'tada* buvo 
likę ne 70,000-80,000 markių, 
bet tik 43,990 markių. Kad 
šioš sumos nepalikus pasiunti-

Lietuvos valstybinės nepriklau
somybės nužudymo ir kad su- 
mezgus ryšius su rvžtinges- 
niais musų visuomenės sluog- 
sniais naujai kovai už Lietuvos 
laisvę ir valstybinę nepriklau
somybę. Su Paleckiu ir jo sėb
rais aš visai nesimačiau; tetu
rėjau pasikalbėjimų su prof. 
Krėve-Mickevičium ir inž. E. 
Galvanausku, dėl kurių patrio
tizmo, tikiuos, pas straipsnio 
autorių abejonių gal nekyla. 
Kai patyriau, jog Sovietų pa
siuntinys Pozdniakovas parei
kalavo mane Kaune sulaikyti, 
tą pačią dieną pasistengiau iš 
to pavojaus išsigelbėti ir grį
žau į savo postą Berlyne, iš kur 
įspėjau Dipl. šefą p. St. Lozo
raitį ir kitus mano kolegas. 
Lietuvos pasiuntinius, apie tai 
kas tada darėsi Tėvynėje po 
sovietiškąja letena ir kokie 
okupanto planai Lietuvos nepri 
klausomybės pribaigimui. kad 
jie galėtų iš anksto pasiruošti 
pareikšti Lietuvos vardu dip
lomatinius protestus prieš So
vietų agresiją ir tuo atitaisyti 
paskutiniosios Lietuvos vyriau
sybės padarytąją klaidą, kad 
neatmetė birželio 14 dienos 
Maskvos ultimatumo, neprave
dė ginkluoto pasipriešinimo So
vietu 'agresijai ir nepareiškė 
prieš tai net popierinio protes
to.

(2) Suminėtai kelionei nei 
keno leidimas man nebuvo rei
kalingas. nes jos tikslas suda
rė mano naturališką pareigą, 
kaip diplomatinio posto, buvu
sio arčiau savo krašto. Lietu- 
Vos. ir saistomos priesaikos 
ginti Lietuvos nepriklausomy
bę visomis įmanomomis prie 
monėmis. visai neatsižvelgiant 
ar tai kam tinka ir patinka, ar 
ne, taigi ir asmeniui, manę už 
suminėtą pasiaukavimą Tėvy
nės Lietuvos labui dabar, po 
13 metų nuo anos musų tautos 
nelaimės, viešai per spaudą 
šmeižiančiam. . . . Taip pat 
man nebuvo reikalingas nei 
keno leidimas ir tam. ar priimti 
p. .Jurginį ir p. Bulotą pasikal
bėjimams su manim, kaip Lie
tuvos pasiuntiniu, ar jų nepri
imti. Kiekvienas Lietuvos pi
lietis. kas jis bebūtų, turi tei

Nuotrauka parodo dalį apgriauto Worcesterio. Vaizdelio vidury matosi viesulo suar
dyta Romos katalikų kolegija, kur būdavo ruošiami jauni kunigai. Matyt, Dievui 
ji nereikalinga, jeigu jis taip kirto jai sa » rykšte.

nybės užgrobikams, ją nutariau 
panaudoti išmokėjimui avansų 
pasiuntinybės tarnautojams, 
atsižvelgiant į jų teises gauti 
pagal 37 str. Pensijų ir Pašai- m. birželio 23 dienos musų tau-J 
pu įstatymą kompensacijas arįtos sukilimą už Lietuvos nepri «
vienkartines pašalpas, kaip 
staigiai netekusius darbo iš 
priežasties įstaigos likvidavi
mo. Kadangi suminėtos sumos 
pilnam kompensacijų ir pašal
pų apmokėjimui neužteko (ji 
tesudarė tik 1/3 to kiek butų 
buvę reikalinga), tai nusista
čiau avansus išmokėti tik tiems 
iš mano žinioje buvusių tarnau
tojų, kurie nusistatė likti Ber
lyne, kad toliau man pagelbėjus 
rūpintis Lietuvos interesais 
Vokietijoje, be atskiro atlygi
nimo už darbą ir nebojant pa
sunkėjusių sąlygų iš priežas
ties pasiuntinybės uždarymo. 
Taip. pavyrzdžiui. jokios kom
pensacijos negavo pasiuntiny
bės patarėjas p. J. Kajeckas, 
taigi aukščiausias po Pasiunti
nybės šefo. jos tarnautojas, 
nes jis išvyko į Šveicariją, kad 
iš ten būti perkeltam tolesnei 
tarnybai Lietuvos pasiuntiny
bėj Washingtone.

(4) Antra, pasiuntinybės tar
nautojai ne tik nepasidalino 
likusius kasoje pinigus, bet žy
mią dalį jiems išmokėtų pagal 
įstatymus kompensacinių pini-

klausomybės atkūrimą ir ma
nifestavo musų tautos valią už 
savo politinę laisvę. Kas nieki
na suminėtų tarnautojų pasiel
gimą. tas niekina pačią musų 
tautos kova už savo laisvę.

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEM$?

Labai populiari ir naudinga šių Labai įdomus senovės filosofą da- 
dienų klausimams suprasti knygutė, leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
Kaina ......................................... .5bc daugelį autorių paraše Iksas. Antra

knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma*
DĖL LAISVOS LIETUVOS

LSDP Užsienių Organizacijos raš
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c

kslas, arba kaip Atsirado Kalboa.”
Parašė Z. Aleksa. Kaina ...... lOe
SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOI^EVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomia 
žiriomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina..............................2Oe

TIKRA 1E1SYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ 

Arba komunistų diktatūra faktų
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi-____
jų. Visiems kyla klausimas kodėl SOCIALIZMO TEORUA
Rusija nesusiatria su kitomis yalsty- . __
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti šis veikalas trumpais ir aiškiais 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar draugijos formos, ir kodėl turės bo- 
yra demokratija, kokie darbininkų (ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 2fie 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų
pragyventi? Dabar rusai sako kad VISUOTINAS TVANAS 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas Ar galėjo Luti toks tvanas, 
yia tiesa apie Rusiją tai yra tiesa apsemtų visą žemės rutulį? Iš 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- ėmėsi tiek vandens? Kur tas van- 
Kia Lietuvos atejtia gali būti? Atsa- duo yra dabar? Ir kaip Nojus sa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- Įėjo surauk ‘oti viso pasaulio gyvu
li nusipirkęs naujai išleistą knygų, liūs, vabzdžius ir paukščius? K;
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

darytų? Aliantai to neda-

šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas ? ” Kaina ........ .................... 26c

.... u , KURGI VISA TAI NYKSTA?re, nes ne kariavo pagal v . • • k , ,,-i,i, 1 . - Kur nyksta viki tie lobiai, kunuoavisas taisykles SU priešu, žmonės kuria per amžius? šį intri-
Vniic inkin “taicvlriiu” no jojantį politiškai-ekononaišką klau- RU1 IS JOKIŲ tUlSyKllŲ 110 sįma aiškina garsusis Vokietijos so- 
pripažįsta. Aliantai tarėsi emokratų teoretikas Kari Kaut- 
nesupratę, su kokiu priešu
jie turi reikalu. Aliantai
tarėsi užmiršę, kad bolševi-
kai (rusai) ir dabar, aštuo- S”*0 Lat’»i. ' . ' ’ kiai scenoj perstatoma? veikalas. UT- T, . ... . , ...... ......... metai po karo, dar laiko viso reikalaujamos 28 ypatos. 26eIs Korėjos atėjo įdomi'jieciai prasėsi, kad jie butų -• .

žinia. Korėjos respublikos’paleisti namo, nes bolševi- • - AR ROMOS POPIEŽIUS YRAkai prievarta juos suvarė į Japon Vr lta1^ karo belaib’ KETAUS VIETININKAS?
savo kariuomenę. Belais-* J** , V - i.Paras^ ku? M- Yaiadka-. . ... , ,. , . mai, naudodami JUOS kaip drąsiai kritikuoja Romos KatalikųViai prasėsi, bet aliantai ne- I . • bažnyčios autoritetą ir faktais pa
drik tn dnrvti nes hnlŠP dal h0 vergus prie įvairių rodo, kad ji8 nėra j<,ks Knsu.ua vie- drįso to daiyti, nes bolse- gu tokiu priešu tar- tmmkas. 224 pusi. Kaina .... S1J6

k r -V n - v iJ?1?1 lel- ?-V°’ tad J,ien?S tis dėl “belaisvių teisių” KOKIUS DIEVUS ŽMONIS
pas bolševiku?. Deja, Ko- butų grąžinti ir tie, kurie tik bu,.nos vedinimaS; o GARBINO SENOVME? 
rėjos prezidento įsakymas buvo prievarta i jų armiją ne Ras kita , kraituos,
įslaisvmo tik dalį belaisvių, suvaryti, t. y., pietiniai ko-
nes apie 10,000 šiaurinių‘re jiečiai! Bolševikų akys

Bravo, Syngman Rhee!

prezidentas Syngman Rhee 
įsakė paleisti visus šiauri 

(5) Netiesa, kad pasiuntiny- nius korėjiečius karo be
bės šoferiui p. Skučiui kom
pensacija nebuvo išmokėta. 
Jam, kaip laisvai samdomam 
t. y. neetatiniam tarnautojui, 
buvo kompensacija išmokėta 
forma vienkartinės pašalpos 
vienos mėnesinės algos didu
mo. Be to. pagelbė.iau jam 
gauti irgi šoferio vietą pas 
turkų ambasadorių ir jis buvo 
tuo patenkintas. Buvo taip pat 
įtrauktas į sąrašą kompensaci
joms ir pašalpoms gauti ir pa
siuntinybės šveicoris p. Jučas 
Bet porą dienų prieš pasiunti
nybės uždarymą Jučas pasida 
vė Sovietu ambasados vilio
nėms ir bandė suleisti Į pasiun
tinybės rumus sakytos amba 
sados pareigūnus, mėginusius 
įsibriauti į pasiuntinybę geng- 
sterišku budu. Kadangi prieš 
tai buvau Jučui griežtai nuro
dęs. kad be mano atskiro suti-

| 111 L
•laisvius, kurie jau senai pa- 
ūsakė, kad jie nenori grįžti

korėjiečių ir 14,000 kinų 
belaisvių dar yra stovyklo
se, saugojami amerikiečių 
ar kitų JT kareivių.

Dėl šito prez. Rhee pat
varkymo galima pasakyti 
tik tiek: gaila, kad nepa
leisti visi nenorintieji grįžti 
belaisviai ir gaila, kad taip 

laukta su jų paleidi- 
Tie belaisviai jau se

nai turėjo būti paleisti, ir 
amerikiečiai jų paleidimui 
turėjo senai pritarti. Jei 
tie belaisviai-butų buvę pa
leisti prieš pusantrų metų, 
Korėjos karo paliaubos bu
tų jau senai padarytos, nes 
tik belaisvių klausimas ka
ro paliaubas užtęsė. Gi jei

» hrv.s 1 llg<Xl
mu-

Gaila, kad reikalingas ir kSr Kode?? Kokkisgdi^»
durnu nebiio todėl jiems bUtinaS nenorinčiM CS' £«*££
durnų neoijo, to įei Jie S j<af() 5elajsvjų dalinas pa- priėjo krikščionybės gadynę? Visos
nieko nereiske reikalauti,; , - j- tuos klausimus galėsi atsakyti pa-.... , , .. , .: leidimas sukėlė nesusipia- skaitęs šią knygą. Tai didelio for-
kad jiems butų atiduoti tarp Korėjos ir Ame- mato> 271 P“slaPio knyga. .. si.oo

gų, savo laisvu patriotiniu ap-jkimo nieke į pasiuntinybės ru- 
sisprendimu, sudėjo į fondą to
lesnės politinės veiklos bei Lie
tuvos nepriklausomybės gyni
mo reikalams. Viso buvo sudė
ta 18,585 markės. Panašiai pa
sielgė ir Lietuvos konsulatų 
tarnautojai, kurie sudėjo 4.920 
markių. Taigi viso buvo sudė
ta 23,405 markės. Kiekvienas 
objektyvus žmogus, manau, ne
paneigs jog tai buvo iš sakytų 
tarnautojų pusės tikrai gražus 
patriotinis pasielgimas ir kad 
yra nei kuo nepagrįstas įtari- 
rrfas neva jie “pasidalino“ val
diškus pinigus. Be to, jų su
dėtoji suma buvo sunaudota ne 
kokiems keno nors asmeni-
niems reikalams, bet palaiky
mui slaptų ryšių su pogrindžio

mus neįleistų, tai. pagavus jį 
nusikaltimo vietoje, neturėjau 
kitos išeities kaip Jučą tuojau 
pašalinti iš tarnybos ir pasiun
tinybės patalpų. Tokiomis ap
linkybėmis kompensacijos iš
mokėti jam nebebuvo galima, 
nes įstatymai nenumato jų mo
kėjimą pareigūnams pašalin
tiems iš tarnybos už nusikalti
mą
tinai 
tą
ną kompensuotis pas Sniečkų 
už nepasisekimą 
siuntinybę musų 
pantui.

(6) ELTOS ir “Lietuvos Ai
do“ korespondentui Dr. Kaupui 
jokios kompensacijos ir jokių 
jo sąskaitų už telefoną nebuvo 
apmokėta, nes |am neturėjau 
jokios teisės. Ponas Kaupas

žmonės, kuriuos jie prievar
ta buvo suvarę į savo armi
ją iš pietinės Korėjos teri
torijos. Pagaliau aliantams
įgrįso bartis su bolševikais ti-5 piais lietuvių ir anglų kalbose,
dėl tų belaisvių, ir jie visus 
pietinius belaisvius korėjie
čius paleido. Belaisviai iš
siskirstė ir bolševikai, kai 
pamatė, jog “klausimas 
baigtas,” apie tuos belais
vius ir nebekalbėjo.

Rodos, savaime buvo aiš
ku, kad reikėjo paleisti ir 
kitus belaisvius, Kurie ne
norėjo grįžti pas bolševi
kus. Bet aliantai nedrįso

likos. Bet apgailestaujant kaip TAPTI SUVIENYTŲ

bolševikai paliaubų nenon,^ (,a ; įr dė, w belajsvi
tai ar belaisviai paleist, ar «deržjosr su bolše.
ne, jie visvien deiybas 'vikais pusantnj metų,
tęs “monkysis ,r gudraus. ko, pįga,^u

1, 1 -b*11 *an iC^ ^<1 tie belaisviai, padarius
paskutiniu lamu buvo 48,-, nalianba5 blla daP lai.

nesusipratimo faktą, tenka VASTIJŲ PILIEČIU?
kartu pasidžiaugti, kad Ko-. pilictJb& ,ulymų „
rėjos prezidentas davė tei- reikalingais klausimais ir atsaky- 

, - • mais lietuvių ir anglų kalbose,singą įsakymą ir gerai uz-Kaina ......23c
tepė paliaubų plepalynių JU0ZAS STALINAS 
meisteriams, kurie DO dvie- Kaukazo RazbanrinkM
ju metu derybų norėjo už- p*8*“’* diktatonum. Kaip
kaiti belaisviams pareigą vusius draugus. Labai įdomi knyga-
sėdėti stovyklose dar pusę Ka,na‘ ...............................
metų ir klausytis bolševikiš- KODĖL AS NETIKIU 
kų agitatorių plepalų. ; l DIEVĄ?

J»-k Laisvamanis čia pasako, kodėl jia
• negali tikėti. Pilna argumentų, ku-

" n i t .- rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20«
“Keleivio Redakcija yra

kitokios nuomonės apie LIETUVIŲ KALBOS 
Rhee. GRAMATIKA

• Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 
Daug ka? iš lietuviško jaunimo nori

IZzkvniza Prsirl tinkamai išmokti savo tėvų•f UI l\UI LįU t I o senimas irgi dažnai nori pagilint

išduoti pa
kramto oku-

78,000. Kur dingo 30,000 
belaisvių, nenorinčių grjž- nėjami ir raginami grįžti

Karą?...
Eisenhowerio valdžia nu

siuntė generolui Clarkui 
slaptų instrukcijų, ką jis tu
rėtų daryti, jeigu, pasira
šius paliaubų sutartį. Pietų 
Korėja pradėtų karą viena

savo raštišką lietuvių kalbos žinofl- 
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pual. 
Kaina tik
TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

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

Labai įdomi knygutė šituo svarbiupas bolševikus. Korėjos Pa^- Bet paskutinėmis die- klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
mfiunic T^iotn čirpina nimi-> vienas katalikas ir socialistas. Hm- nomis rietu norėjos nusi E Vandervelde, vertė Vardu-n\e^ul. I?e.di.n"*prezidentas tą susitarimą 

go, bet buvo paleisti į lais- vjenu ,^kymu pavei._ statymas nepasiduoti lvg ir

sę kreiptis į Lietuvos diplomą- organizacija pavergtoje Tėvy- 
tinius ir konsularinius postus nėję bei išvystymui Lietuvių 
užsienyje, jei turi kokį reikalą. Aktyvistų Fronto, kuris, kaip
ir tie postai neatliktų savo par- žinoma, paruošė ir įvykdė 1941 nebuvo joks pasiuntinybės tar

nautojas, algos iš pasiuntiny-

HES ATLIEKAM .. .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 
SPAUSDINTŲ VOKŲ 
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

ORET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
-e-PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
63S East Broadway, South Boston 27, Masa.

. , . . , armija. Kai pe pateko įbes negaudavo ir pasiuntinvbė , - ... . . , , * nelaisvę, tie pietiniai kore-jokiu kreditu jo išlaidoms pa r *
densrti neturėjo. Be to, per
mėnesį nelengvos musu kovos jam kokį pasiuntinybės kilimą, 
dėl pasiuntinybės išgelbėjimo ar kokį kitą vertingą valdišką 
p. Kaupas nebuvo'joje pasiro-J daiktą. Aišku. į tokią preten- 
dęs. visai nesidomėjo kaip ziją irgi nebuvo galima atsi- 
mums ėjosi ir nei pirštu ne-’žvelgti.
prisidėjo prie pasiuntinybės pa-j (7) Autoriaus pasakymą ne
sipriešinimo išgarsinimo spau-.va aš pasiėmęs “pasiuntinybės 
doje per jam, kaip žurnalistui, vyno ir kitokių gėrimų sandėlį" 
prieinamus kanalus, nežiurin^ skaitau viešu šmeižtu mano as- 
jog ELTOS centro buvo įparei- mens. Pasiuntinybė jokio val
gotas palaikyti kontaktą su pa- diško gėrimu sandėlio, iš viso. 
siuntinybę politinės propagan-!neturėjo. Gėrimų atsargą, ku- 
dos reikalais. Ponas Kaupas rią laikiau su savim pasiunti- 
tepasirodė pasiuntinybėje pas-'nybėje. buvo mano nuosavybė, 
kutinę dieną prieš jos uždary- įsigyta už savu- pinigus, ir ga
mą su pretenzija, kad apmokė-Įėjau ją pasiimti su savim, kaip 
čiau jo žurnalistinių pasikak-visus kitus nuosavus daiktus, 
bėjimų telefonu su “Lietuvos.kai buvau vokiečių priverstas 
Aido“ redakcija išlaidas. Kai apleisti pasiuntinybės rumus.

vę jau senai, ne au,wv u ; niekus n įe]ais_ suminkštėjo. Jos preziden
paleistų belaisvių buvo pie- be bo,^vjku itat0_ tas Rhee pasakė: “Alijan-
tiniai korejieciai, kuriuos rju jr ,ndijos kareivių tai gali paliaubų sutarti pa- 
bolševikai, kai jie °i“pa<>albos ” sirasvti, bet Pietų Korėjos
okupavę veik visą pietinę. Q R d bolše.ivaldžia gali su jos sąlygo-
Koreją buvo suvarę , savo vikai, Nagjj ką ga|i

nas. Kaina 

ŽEMAITĖS RAŠTAI

10c

atsakiau, jog to padaryti nega
liu. jis insistavo kad perleisčiau

(Pabaiga kitam num.)
K. ŠKIRPA.

daryti. Jie gali “pašvilpti” 
ir nieko daugiau. Korėjos 
prezidentas padarė juk tą 
pati, ką padarė ir bolševi
kai. Karo pradžioje, kada 
bolševikai veržėsi i pietinę 
Korėją, jie paėmė virš 70,- 
000 pietinių korėjiečių į ne
laisvę. Paėmė ir veik visus 
belaisvius suvarė į savo ar
miją! Kada jie buvo klau
siami, kur jie padėjo tuos 
belaisvius, bolševiką i Įžū
liai atsakė, kad tie belais
viai nebėra belaisviai, nes 
jie “patys” pasirinko sau 
kelią į “laisvę” (į bolševikų 
armiją).

Kodėl gi aliantai negalė
jo to padaryti jau senai ir 
kodėl reikėjo laukti, kad 
Korėjos prezidentas tą pa

ntis nesutikti.” 
sutikti” nereiškia 
ti”

Žodis “ne-
‘kariau-

DYKAI IŠBANDYMAS 
nno

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TARS nūn Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS AIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinj 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunema 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:
Rnsse Products Co_, Dept. x-9 
270R Farsrell Avė.. Chicago 45. III.

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
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
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
są gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų p.ieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaites kortu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Balotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga. 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina   50c

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR yALGYT?

Valgyt ir gert reikia dei lo, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir deiko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? l>e':ko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašiu daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kan.a tik ..................................... 16c

i i i
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Šimto Vaiku Motinost

Reta Sukaktis
I

Birželio 27 d. sukanka 80 bet ir daug lėšų. Kažin ar 
metų Waterbury gyvenan- Venclauskienė butų galėju- 
ciai Stanislavai Venclaus-'si tiek svetimų vaikų išau- 
kienei. Vietos lietuviai bir-’ginti ir išmokslinti, jei ne 
želio 20 d. tų sukakti iškil-’jos vyras Kazimieras, žy- 
mingai paminėjo. Ir tikrai mus advokatas, socialdemo 
Venclauskienė yra to verta, j kratų darbuotojas, miręs

t i * • * • . — x r i i • ’ i /"t a i * y • • • * -

TaRPTaUTiaėJ i-GtCuRAFUOS PARODOJ

San Franciscoje vra suruošta tarptautinė fotografijos 
paroda, kur šito meno mėgėjai, suvažiavę iž 13 kradtų, 
varžosi už dovanas, šitas kvintetas užima pirmų vietų 
tarp tos parodos gražuoliu.

|nepraranda vilties kada 
i nors išgyti iš to keisto prie- 
Į puolio.

PIRŠTŲ ČIULPIMAS—
bloga yda

JUOZAS GRUŠAS

Tikra Komedija
(Tęsinys) padoriam žmogui už akių.

Kitos dienos rytą Laukai-. Urbai tis rėkė ir grasino, bet 
Kad kūdikiai žinda savo tis pamatė keliu pro jo- kie- Šimkus nenusileido. Jo su- 

nykščius, via visiems žino- mų einanti Juršį. Laukai- nūs pirmiau gimė, jis pir
mas ir įprastas faktas. Pas čiui kraujas siūbtelėjo. Se- miau ir pakvietė, o tu ži-
sveikus kūdikius, kiek pa- niai buvo baręsis su Juršiu, nokis su savo nelaiku gi-
augus, pirštų čiulpimas sa- kuris esąs aiškus velnias, mušiu sunum.
jvaime praeina. Bet jei ir Išdės dabar jam, kol pyktis Bet Kazys visiems labai
'paūgėję vaikai žinda nyks- neperėjo. Vilioti svetimų'geras. Jis tuoj surado iš- 
Jcius, tai rodo, kad vaikui bernų—puikus kaimynas! eiti: pabus kurnu ir vienam 
»ko tai trūksta. j Ir apskritai čia šimtas per- ir kitam, tik Urbaitis turis
j Pirštų čiulpimas nėra kūnų! |vienų savaitę nukelti krikš-
.vien įpročio dalykas. Vai-Į —Tai jau eini,—pradėjo tynas. Tvarkoj! 
kams jis suteikia tam tikro Laukaitis, kad atkreiptų! *

Įmalonumo. Jiems tai yra kaimyno dėmesį. { Krikštynos pas Šimkų bu-
savotiška

1940 metais. Jis nesigailė
jo savų lėšų partiniams ir 
šiaip geriems visuomeni-

Jakševičiutė-V enclauskie- 
nė gimė, augo ir visų savo 
amžių, be trumpų pertrau
kų, gyveno ir veikė Šiaulių niams reikalams. Jo kiše- 
mieste. Ji jau iš pat jaunų’nė buvo lengvai prieinama 
dienų buvo susipratusi lie-! ir žmonos labdaringai veik- 
tuvaitė. Tais laikais tai re-1 lai. Jis nežinojo, nei kiek 
tas atsitikimas. Turėdama'tų vaikų yra, nei kiek jiems 
neabejotinų aktorės dovanų'tikrai tų lėšų reikia. Žmo- 
ji vaidindavo slaptai ren- na ėmė kreditan, o jis mo- 
giamuose lietuvių vaidini- kėjo sąskaitas, 
muose, o gaišiame Palan-! Atsimenu, kol veikė Slau
gos viešame spektaklyje'lių Apygardos Vartotojų 
1899 metų vasarų ji ne tik Bendrovių Sąjunga, kurioj 
vaidino, bet ir vaidybai va- Venclauskis aktingai daly- 
dovavo. Vėliau Šiauliuose vavo, jo žmona ėmė čia vi 
Varpo Draugijos rengiamų sa, kas buvo galima. Mė-

priemone 
kuri<

gauti —Rengiuos pažiūrėti J vo saumos. lik kaimynai 
{pasitenkinimų, kurio jie ne- • kalvę, žagrę,—bet Juršys ne visi susirinko. Pikti, 
įgauna iš aplinkos. Pašte- mato: Laukaitis piktas. Jis

vaidinimų ji buvo viena ge
riausių vaidintojų , ir daž
nai vaidybos vadovė. Ji 
platino lietuviškas knygas, 
kada jas rusai draudė; ne
priklausomoj Lietuvoj daug 
veikė skautų organizacijoj; 
visų laikų buvo gimnazijos 
tėvų komiteto veikli narė, 
ypač daug padėdama suka
lėdoti skaitlingas lėšas su
mokėti už mokslų tų moki
nių, kurie patys nepajėgė 
sumokėti; ilgoką laiką bu
vo miesto tarybos narė ir 
bendrai gyvai dalyvavo 
Šiaulių miesto visuomenės 
kultūrinėj veikloj

Tačiau ne dėl viso to ji 
butų minėtina. Didžiausias 
jos nuopelnas yra tas, kad 
ji išaugino ir išmokslino 
daugiau kaip šimtą našlai
čių arba neturtingų tėvų 
vaikų. Tai tikrai ne juo 
kas. Kokios meilės ir pa 
siaukojimo reikėjo turėti, 
kad butų galima šitokį dar
bą įveikti? Venclauskienei 
to netruko. Ji visą amžių 
savo ^elą buvo atidavusi 
svetimiems vaikams (savo' 
turi dvi dukras); ji net pa
sitraukdama iš Lietuvos pa
siėmė paskutinį savo auklė
tinį, kartu su juo vargo Vo
kietijoje, kartu atvyko ir į 
JAV.

Tokiam buriui išmaitinti 
ir išmokslinti reikėjo ne tik 
geležinės kantrybės, didelio

nėšio gale buvo patiekiama 
Venclauskiui tikrai didoka 
sąskaita, nes ir tokie daly
kai. kaip cukrus, miltai ir 
tt. buvo imami ne svarais, 
bet maišais- Venclauskis 
pavartydavo sąskaitų ir pa 
sakęs, "Kad ta mano cheb 
ra ir suryja tiek daug,’ 
traukė iš kišenės piniginę ir 
mokėjo.

Kartais ir dosniam žmo
gui atrodo, kad iš jo per-

— -
tekdavo ir 

gudrumu savo išteklius di
dinti.

Venclauskis dėl kainų 
nesiderėjo. Žmona tų žino
jo ir šita vyro silpnybę iš
naudojo. Sakysim, vyrui 
reikalinga eilutė. Krautu
vininkas atneša medžiagų
pavyzdžius ir, Venclauskie- mas ligoninei, neužsiimda-

daug 
Venclauskienei

i cmaia ujo ma,

JUODOMS DĖMĖMIS
Juodomis dėmėmis šešėliai nakties 
Apidengė sodo pilkuosius takus.
Nukrito žvaigždutė iš augščio erdvės, 
Nukrito nuo medžio lapelis bailus.

Juodomis dėmėmis apklojo takus 
Gauruoti šešėliai nakties.

Taip gaila kažko. . . . Tiktai ko—nežinau. 
Ar žvaigždžių tolių, ar vėlyvų gėlių,
Ar lapų, kurie nebžaliuos jau daugiau,
Ar taip ko—suprasti visai negaliu. . . . 

Žvaigždyčių tolių, ar vėlyvų gėlių,
Ko gaila man taip—nežinau.

K. BINKIS.

atstojo jų tikrąsias motinas, 
kurių jie neteko vaikystėje, 
arba kurios nepajėgė jų au
ginti ir mokslinti.

J. Vanagas.

Skirtumas Tarp
Juoda ir Balto

Prieš 13 metų į Keene 
miestelį, New Hampshire 
valstijoj, atsikraustė tūlas 
daktaras Albert C. Johnston

nės pamokintas, pasako 
dvigubų kainą. Medžiaga 
išrenkama, pinigai sumoka-

oėta, kad daugiausiai eiul- nebaigė sakyt ir laukia, 
pia pirštus tie vaikai, kurie J Laukaitis tik traukia pyp 
jaučiasi esu nemylimi, tėvų kę, tik pučia durnus, 
nenorimi, vieniši. | —Tai, kaimyne, jau ir

Jeigu pirštų čiulpimas pradėjai vilioti mano ber- 
trunka ištisas valandas, jis Iną,—sako Laukaitis, išėmęs 
•gali sužaloti beaugančius jis dantų pypkę ir suspaudęs 
dantis. Motinos stengiasi jų, tara ginklų.
vaikus atpratinti nuo pirštų 
čiulpimo įvairiom priemo
nėm: barimu, mušimu, arba 
kumštukų apvyniojimu, kad 
pirštai netilptų burnon. 

Daktarai sako, kad ge-

kad jis negali mesti priva
čios praktikos ir dirbti vien 
ligoninėje, nes vedėjai ieš
ko jo vieton kito. Keli me 
tai. kaip santykiai trinasi, 
ir vis dėl to, kad kada nors 
Dr. Johnston, dabar šviesia- 
veidis, turėjo negrą ainį!

Nors rasinės diskrimina
cijos šiaurinėse valstijose 
kaip ir nėra (taip bent visi 
mano), bet Dr. Johnstono 
pavyzdys rodo, kad turėji
mas “negrų kraujo’’ visai

—Bernų? O koks jis da
bar tau bernas! Bene jis 
tau darbų dirbs dabar,— 
šaiposi Juršys, nė nemany
damas gintis.

—O kas tau rupi ? Ir tau
nausias būdas kovoti su j jis nedirbs! 
pirštų čiulpimu—tai surasti’ Laukaitis vėl įsideda pyp- 
prieiastis, dėl ko vaikas kę į dantis. Jis traukia du- 
taip daro. Vaikui reikia mą ir mirkčioja. Staiga jo 
daugiau dėmesio, meilės ir'apatinė lupa pradeda* dre- 

* rūpestingumo, tuomet jis bėti, net pypkė juda. 
neieškos pasitenkinimo pir-j —Sukčius! Sukčius!—sa- 
štų žindime. Kuo vaikas’ko užkimdamas tiesiai Jur- 

šiui į veidą.
Jui-šys pašoksta ir ima 

graibytis apie tvorą, kaip 
•girtas.

—Nerėkauk čia taip, 
gausi į liktarnų ir nešinkis 
sau.

žindime.
laimingesnis, tuo jis svei
kesnis, nes vaikystėje dau- 

r guma ligų kyla dėl vaiko 
dvasinio sutrikime.

SEIMININKĖMS

ir pradėjo dirbti ligoninėje. paĮęejčia šviesiaveidžio san- 
kaipo radiologas (A-rayĮtykius su jo aplinka, 
specialistas). Kelis metus jis pr Johnston atsitikimas 
dirbo, visą laiką pasvęsda- jau prjeg kelis metus buvo 

sukėlęs spaudos ir visuomemas privačia praktika, ir 
visi buvo juo patenkinti. 
Jis, jo žmona ir vaikai bu-'

nės susidomėjimą. Apie jį 
buvo plačiai rašoma, ir jo 
gyvenimas buvo pavaizduo-

mi, o vėliau Venclauskienė y° šviesaus veido, ir niekas tas fjimoje “Lošt Bounder• - i _ .__•• i. __ ___ ič in Unlnoni rieti nti-netomn: . ....is krautuvininko pasiima 
medžiagų antrai eilutei ar
ba net dviem pigesnės me
džiagos. Turi Venclauskis 
naują eilutę, bet kartu turi 
ir žmonos vienas ar kitas 
auklėtinis. Ir avis sveika 
ir vilkas patenkintas!

Šiandien tas šimtas su 
Kaupu Venclauskienės vai
kų bus išsisklaidęs po visą 
pasaulį, bet sukakties dieną 
jų visų mintys bus ten, ka-

iš jo kolegų bei pažįstamų' 
neįtarė, kad Dr. Johnston' 
butų negrų kilmės.

Praslinko 7 metai. Vai-’ 
kai jau lankė mokyklas

a v

rupesčio ir pasiaukojimo, me gyvena ta, kuri jiems

kurią gal ne vienas 
musų yra matęs. Toji fil
mą ir dabar dar yra rodo

ima.
, ,. A . Amerikoje kasmet apie
daktaras nutarė pasakyt, 20 w negnJ Rengia “ėo-
jiems, kad jie yra negrai, ;0|. įeįna į baltųjų
nors ir Šviesaus veido. \ a,- skai~ nes jie tjck turi
kai pasakė tą žinią savo .įaltuj kraujo„ nieJ
draugams, ir po kelių die-. jų negraig.
nų visas miestas žinojo, Radiju tį oieko n .

ligonines radiologas via ?ako tu0.
negras. Atrodo kas cia to- met t baltųjų 
kio, bet tarp daktaro ir jo|tU kai , lygi„.
kolegų bei ligonines vede- jei jfe negriškos kiimžs praMnumu. 
jų atsistojo kokia tai nema- Jjokia dė jei jie -------------

Rubarbų ir Braškių 
Uogienė

Dabar prasidėjo rubarbų 
sezonas. Rubarbai valgyti 
yra sveika, nes jie turi vita
mino C. Kadangi jie yra 
rukštųs, tai juos gera su
maišyti su saldžiom uogom, 
pav. braškėm (stravvber- 
ries).

Paimti puodelį braškių, 
supiaustyti pusiau ar net 
smulkiau, jeigu uogos dide
lės, ir kiekvienam puodeliui 
braškių imti puodelį cuk
raus. Rubarbus supiaustyti

fsiFb ? Ties raon taip. v ic mai: —

Bet giminių kad privažia
vo! Kur neprivažiuos: kū
mas iš Amerikos gavęs še
šiasdešimt tūkstančių litų ir 
manąs pirkti dvaro centrą. 
Be to, galimas daiktas jis ir 
dar gausiąs pinigų iš Ame
rikos, tas Šimkaus kūmas.

Parvažiavęs iš bažnyčios, 
Kazys paskui nešamo nau
jagimio iškilmingai įbogino 
į seklyčių didžiuli ryšulį. 
Tas įspūdingas ryšulys bu
vo atrištas visiems matant: 
dešimt bonkų vyno ir gero
ka dėžė saldainių. Visi bu
vo nustebinti.

Bet tai dar ne viskas. 
Svarbiausias šūvis buvo pa
leistas per patj puotos įkar
štį. Visiems matant kū
mas išėmė ir paklojo ant 
stalo naujų braškančių šim
tinę. Apmetė visus akimis 
ir tarė:

—Čia krikštasūniui marš
kinėliams. O kai paaugs— 
bus ir kailinėliams. . . .

Tų pačių dienų visas kai
mas kalbėjo apie Kazio

nų vilios ir dar muštis 
lįs . . .

Jie taip ėmė rėkti ir ko- 
liotis, kad visoj sodyboj 
skambėjo jų barnis.

Kazys žiurėjo į juos pro 
seklyčios langų, taisėsi savo 
naujų kaklaraištį ir šypso
josi.

*
Kaimynai pykosi ir šnai- 

ravosi.
Tik vienas Didžiokas, 

turtingiausias viso kaimo 
ūkininkas, visiems sakyda
vo:

turtingumą ir gerą širdy

iri

i <A VtC. A. y. J va .
maždaug vieno colio gaba-j —Meluoja bernas ir tiek.
liukais ir taip pat kiekvie
nam puodeliui rubarbų im
ti puodelį cukraus. Virinti

Kiekvienas dėl to su juo 
ginčydavosi iki sušildamas. 
Argi jis neskaitęs laiško, ar

pamažu, kol pasidarys tirš-Įnematęs šimtinių Kazio pi 
ta košė. Supilti į ’ stiklus niginėje, brauningo, naujų

KORĖJOS MERGAITĖ

Jauna Piety Korėjos studentė Seoulo mieste nori atkelti 
vartos į užsienio korespondentų buveinę ir pareikšti savo 
protestą dėl jos tėvynės išniekinimo. Bet kareiviai jes 
neleidžia.

tomą siena. Santykiai pa
sikeitė. Draugai kur tai iš
nyko.

Kai po to netiukus Dr. 
Johnston atvyko į Bostonų 
dalyvauti medikų suvažia
vime, jis čia išgirdo, kad li
goninė jo vieton ieško kito 
specialisto. Nors ligoninės 
vedėjai nieko apie tai nesa
kė, bet Dr. Johnston pasiju
to savo vietoje netikras ir 
padarė su ligonine sutartį, 
kuri jam leido verstis pri
vačia praktika. Dabar dak
taras dalino savo laikų tarp 
ligoninės ir savo ofiso.

Praslinko dar keli metai. 
Ligoninė vis ieško naujo 
specialisto ir neranda. Dr. 
Johnston nežino, ar jis ilgai 
ligoninėj bus, ar jam kurių 
dieną teks pasitraukti. Li
goninė kaltina jį, kad jis 
“neatliekąs savo pareigų,” 
gi Dr. Johnston aiškinasi,

atvirai pasako, kad jų koks 
nors protėvis buvo negras, 
tuomet .daugeliui tenka per
gyventi tą patį, ką patyrė 
Keene miestelio daktaras 
A. C. Johnston.

5 METAI 2AKSEJFMO

Prieš 5 metus tūlas OTe- 
ray, pašto tarnautojas Los 
Angeles mieste, pradėjd 
žaksėti. Tai nebuvo pap
rastas žaksėjimas, kuris už
eina ir praeina. Jau pertlri 
metai, kaip tas vargšas vy
ras žaksi maždaug kartą 
per sekundę; jo svoris nu
krito nuo 136 svarų iki 78, 
organizmas nuo nuolatinio 
tampymosi nusilpo, o žak
sėjimas nepraeina. Kol kas 
vaistai ir gydytojai nieko 
nepadeda. Žaksėjimas tę
siasi, bet nelaiminga auka

ir prieš uždarant leisti ge
rai atšalti.

Minties nenuveiksi ginklu; 
.bet ją gali nuveikti meile ir 

—Spinoza.

NUŽUDĖ KŪDIKI

Hurieta Start, 21 metų am
žiaus CoH»y kolegijos studen
tė, buvo areštuota dėl kūdi
kio nužudymo. Policija rado 
naujagimio lavonėlį dėžėj ant 
kurios buvo tos jaunos mer
gaitės vardas ir pavardė.

batų ir apskritai—argi be 
laikas yra abejoti, kada 
tiek prisiginčyta.

Prieš Kazį visi lenkėsi. 
Motinos kvietė vaišių, ber
nai prašė fundyti, o mergi
nos, pamačiusios jį, nety
čiomis nusišypsodavo.

Kazys su visais buvo ma
lonus. Jis kiekvienam ką 
nors žadėdavo, su kiekvie
nu leisdavosi į derybas, vi
sur teiravosi dvaro centro, 
lis gyrėsi užsisakęs mieste 
brangų paltą ir kostiumą ir 
ulygęs už tai šešis šimtus 

litų.
Atsitiko taip, kad Urbai- 

čiui ir Šimkui gimė sūnus- 
Aišku, abejonės nebuvo dėl 
krikšto tėvo.

, Šimkus atbėgo pirmasis 
ir suspėjo pakviesti, nes jo 
sūnūs gimė keliom valan
dom anksčiau. Kazys su
tiko. Urbaitis atėjo vė 
liau. Ak, gaila, Kazys esąs 
jau užimtas.

Argi nusilenks Urbaitis
Šimkui! Urbaičio ūkis di
desnis, jis ir krikštynas šau
nesnes iškels. Tas Šimkus, 
Šimkus! Tokie vis užlenda'

Porą dienų po krikštynų, 
vieną vakarą Kazys atėjo 
iš seklyčios (ten jis dabar 
gyveno ir kiaušinienę val
gė) ir tarė Laukaičiui:

—Gaspador, toks daly
kas ... ar negalėtumei iki 
pirmadienio paskolinti man 
porą šimtų litų. Mat, iš 
banko gausiu tik pirmadie
nį (ten dar reikia sutvarky
ti dokumentus), o turiu at
siimti kostiumą ir paltą 
naujosioms krikštynoms. 
Per pirmąsias krikštynas iš
leidau, o dabar prie savęs 
neturiu, kiek reikia- Grą
žinsiu su gerom palūkanom.

Kazys taip ramiai, drau
giškai ir įtikinamai kalbė
jo, kad neskolinti butų tik 
vienas kvailumas.

—Šimtą tai galėčiau, bet 
kad dviejų—kažin,—kiek 
susijaudinęs atsakė Laukai
tis ir nuleido akis. Toks 
turtuolis ir skolinasi! Vi
saip atsitinka. Pagaliau juk 
su didelėm palūkanom grą
žins.

—Taip, • taip,—murmėjo 
Kazys,—tai aš tada nė to 
šimto neimsiu. . . . Tuos 
niekus, porą šimtukų man 
paskolins Juršys.

Čia kiek blogiau. Lau
kaitis susirūpino. Jis pa
sikasė pakaušį ir suniurnė
jo:

—Tai, tai . . . paklausiu 
gaspadinės, gal ji turės.

Išėjo ir po valandos atne
šė du šimtus litų, nors ir 
smulkiais sukrapštytus.

Kai rytą Laukaičiai atsi
kėlė, Kazys jau buvo išė
jęs- Ankstyvas, ankstyvas! 
Kažkas dingtelėjo ūkinin
kui į širdį. Ne, tai negali 
būti, kvailystė taip galvoti: 
juk tiek pinigų turi. Vis 
dėlto . . .

(Bus daugiau)
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Nauji Raštai
LIETUVA” 1 tuvos maisto ir kitas kai-

Iš spaudos išėjo politikos .’ pasako iš kokių
žurnalo “Lietuva” Nr. 3jkąinų jis joms išveda vidur-j 
šiame numery S. Sužiedėlis lkV. ten esama va'_
mėgina Įžvelgti j vasario 16 nustatytų: taip vadi- 
d. aktų didesniame istori
jos isibėgime ir įrodyti, kad 
musų tautoje nebuvo išdi
lusi valstybingumo mintis.

įdomiai skaitomas, turi
ningas, daug naujo pasakąs 
Vaclovo Biržiškos straips
nis “Laikinos Vyriausybės.”

Kai Lietuva prarado sa-i 
vo valstybingumą ir buvo* , . , , 
rusų okupuota, tai tą laiko yra sudetl dokumentai, nu- 
tarpsnį, virš šimto metu sviečią koki^ buta saWkiy 
trukusi, musų istorikai yra Urp Lietuvos * Lenkijos, 
veik pamiršę. Su prasidė
jusia nišų carų valdžios 
okupacija, musų tauta bu
vo tartum nustojusi gyven- . .. .
ti, nesigynė nuo okupantu politinės raido

ir tenkinosi ką turinti, 6ilv.er^lmmas. ir nepamiršta 
iš tikrųjų taip nebuvo: tau-|^e^uvos lavinimo reikalų 
ta nesiliovė kovojusi ir nie- ei^a 
kad neprarado vilties atsta
tyti savo valstybę.

Čia vienas pirmųjų, jau 
miręs, prof- Augustinas Ja
nulaitis savo straipsniais ir 
atskirai išleistomis knygu
tėmis Įnešė daug šviesos, o 
dabar štai prof. Vaclovas 
Biržiška savo straipsniu 
“Laikinos Vyriausybės” 
daug ką paryškina ir paaiš
kina.

Turint galvoje dabar tu
rimą Lietuvos padėtį, tas 
straipsnis tikrai vertingas.

St. Kolupailos “Vandens 
Ūkis” ir A. Rukuižos “Ne
derlingų Plotų Išnaudoji
mas” butų lyg per nesusi
pratimą į politikos žurnalą 
patekę; juo labiau, kad tais 
ir panašiais klausimais juo- 
d vie jų ir seniau tos pačios 
mintys daug kartų kartotos.

Dr. B. Nemickas “Tarp
tautinių Nusikaltimų Kodek
se” nupasakoja jo turinį.

V. Juodeika “Žemės Val
dymo Klausimu” vis dar 
gvildena nepabaigiamą že-, “Lietuvių Kalbos Istori- 
mės valdymo klausimą. 5ja” supažindina mus su mu-

V. Sidzikauskas trumpai sų kalbos praeitimi. Bet

narnos laisvos rinkos ir juo
dosios rinkos. Tari) vienų 
ir kitų kainų esama didelio 
skirtumo. O svarbiausia, 
kad valdžios nustatytomis 
kainomis ne visa gaunama 
pirkti. Tais sumetimais iri 
V. Rastenio suteiktos žinios 
praranda daug vertės.

Tame pačiame numery

Lauksime, kad sekantieji 
“Lietuvos” numeriai bus 
“politiškesni” ir pro akis 
nebus praleista nūdienio

PoKtikos žurnalą “Lietu
va” leidžia Lietuvos Lais
vės Komitetas kas trys mė
nesiai. Kaina $2 per me
tus. Adresas: 4 W. 57th 
St., New York 19, N. Y.

J. Keistas. 
w

Lietuvių Kalbos Istorija
Apie lietuvių kalbą daug 

kas rašė ir rašo—svetimi ir 
savi; rašo mažai apie ją nu
simaną ir kalbų moksle 
aukštybes pasiekę.

Lietuvių kalbos mokovas 
Dr. Petras Jonikas Ameri
koje jau pasirodo tuo klau
simu su antra knygele: se
niau išėjo “Gimtojo Žodžio 
Baruose,” o dabar—“Lietu
vių Kalbos Istorija.” Lie
tuvoje jis yra parašęs įvai
riuose mokslo žurnaluose 
daugiau kaip dvidešimts sa
vo studijų iš lietuvių kal
bos. Visi jo veikalai para- 

’šyti rimtu atsidėjimu ir, 
kaip tokie, verti atsidėjusio 
perskaitymo.

mėgina įžvelgti su Eisen- 
hov.eriu prasidėjusią gyve
nime naują erą.

Mums atrodo, kad dar 
peranksti apie naujos eros 
pradžią kalbėti; taip lygiai 
kai su Stalino mirtimi -nėra 
pasibaigusi era, jei bend-

kurios tautos kalba turi sa
vo istoriją, kaip ir pati tau
ta ar jos sukurta valstybė. 
Kalba, kaip ir visas gyveni
mas, vietoje nestovi; ji kin
ta. Musų kalbos praeitis 
tikrai įdoęni, rfies musų tau-

JAM KARAS PASIBAIGS

Vaizdelis iš Korėjos karo fronto. Orakopis lėktuvas pa
ruoštas nešti sužeistą Amerikos kareivį į užfrontės ligo
ninę. Jam karas jau pasibaigė.

Mirė Adomas Viznis

VLIK’e gyvai jaučiamas. Bu- laisvintą Lietuvą atstatyti, 
vo bandyta ir tebebandoma ras-j Visa eilė tos rūšies klausimų 
ti tinkamas klausimo sprendi-[pasilieka metais VLIK’o neiš- 
mas. Dar pernai metais buvoįspręsta ir net nesvarstyta. Jų (Lietuvon grįžti ir ten dirbti, 
daroma pastangų, kad VLIK’e daugės, jei Įvykiai pradėtų tirš-|Bet bus miela ir, pasakysiu.

musų. Ir dėl to turime ir tam 

pasiruošti. Visų pirma turim 

pasiruošti tie, kurie žadame

tėti. ir su tų klausimų sprendi-jbutina, kad tame pasiruošimo 
mu nebus galima delsti. Tuo-'darbe dalyvautume visi—ir tie, 
met tik musų prasme sustiprin- kurie norime grįžti, ir tie, ku
tas VLIK’as pajėgs tinkamai rie grĮžti nesiruošia, bet ku- 
atiikti jam skirtą uždavinį. Irtiems socialdemokratų uždavi- 

čia. Nieko iš to neišėjo. Da- juo anksčiau butų tas padary-įniai Lietuvoj yra lygiai savi ir

atstovaujamos politinės parti
jos ir sąjūdžiai pasiųstų i 
VLIK’ą stipriausius savo žmo
nes ir buvo laukta, kad tokie 
žmonės bus pasiųsti kaip tik iš

Birželio 15 d. Bridgepor- kovoje yra nuoširdus ir sa-. 
te (Conn.), 62 Nelson Ter., vo darbuose nuosakus, jis|dž^^-

bar VLIK’e yra planas suorga
nizuoti “talką“ stipresnėse mu
sų kolonijose. Pagal projekto 
mintį tą talką turėtų tiekti vie
toje Lietuvių Bendruomenės ar 
šiaip vietos lietuvių sudaryti 
komitetai, kurie, VLIK’o nuro
domi ar ir patys savo iniciaty
va, vykdintų vyriausybėje ir 
vietos visuomenėje patį Lietu 
vos bylos gynioto darbą, kurį 
VLIK’as vykdo visuose laisvuo
se Vakarų kraštuose. Dėl to 
projekto turėtume pasakyti, 
kad jei jis bus VLIK’e priim
tas ir bandytas gyvenime reali
zuoti, jo pasisekimui palieka 
būtina, kad pats VLIK’as butų 
stiprus ir pakankamai energin
gai visą darbą suktų. Be 
VLIK’o iniciatyvos paskatinimo 
ir vadovavimo dauguma kolo
nijų nemokės parodyti veiklu
mo, kaip jos yra iki šiol ro

1 Vienas esminių

ta, juo daugiau laimėtų Lietu-(brangus. Ką turėtume pasi-
vos reikalas. 'ruošimui daryti, tai atskiras ir

Aš nenorėčiau liesti smulkiau didelis klausimas. Bet jeigu 
klausimą, kuris pernai metais Lietuvių Darbininkų Draugija 
tiek rūpino musų emigrantinę'su tinkamu užsimojimu ir pa- 
visuomenę ir kuris nėra iš gy-'siryžimu dirbs tą darbą^ kurį 
venirao išbrauktas ir šiandien pastatė sau kaipo savo tikslą. 
—tai VLIK’o santykių su p.‘jau ir tuomet botų daug lairoė- 
Lozoraičiu klausimas ir dalimi.ta laisvai, demokratinei, darbo 
su musų pasiuntiniais. Tie san-’žmonių Lietuvai'
tykiai nėra susitvarkę ir

pasiūlymų 
• VLIK’ui sustiprinti buvo jau 
ir anksčiau musų partijos at-

yra

širdies priepuoliui ištikus/nesvyruodamas stoja į jų 
mirė Adomas Viznis. j eiles ir atsidėjęs jų tarpe-.* , .. f . tlr auiksviau niuju ,

Adomas Viznis gimė 1879ipFadeda veikti, v eikia ne- tovų VLIK’e keliamas—jis j 
metais Lietuvoje, smulkaus'pasiduodamas jokiems kra-’pajaacoroas ip _ huto

ir, drįstu manyti, nėra pagerė-.jų E K E N T Ė K 
ję. Tų santykių pagrinde yra 
ginčas, kam priklauso vyriau
sias vadovavimas, rūpinant 
Lietuvos reikalą—VLIK’ui ar 
p. Lozoraičiui, kaipo musų pa
siuntinių šefui? Kam priklau
so pirmenybė vadovauti musų 
kovai už Lietuvos laisvę čia,
Vakaruose, mums aišku iš to, 
kaip mes vertiname VLIK’o 
vaidmenį. Bet mums taip pat 
aišku, kad ginčas tarp VLIK’e 
ir diplomatų šefo, darnus 
VLIK’o bendradarbiavimas
musų pasiuntiniais tik tuomet 
galės būti laimėtas, jei patsj

NUO

ODOS
dėmių

PSORIAS1S yra ypatinga odos lijra.
.Kartais oda sama, žvynuotą . . . 
kartais vandeniuota ir dėmėta. Šiaip 
ar taip, TROPICANA OINTMENT 
veiks ta* dėmes švelniai, maloniai. 
Rezultatai įrodyti sunkiais atsitiki
mais. Nežalinga, ne-erzi na.
SIŪLOM IŠBANDYT. Atsiųskite 

‘25e už didoka pavyzdį. Pasta ap
mokant. Didelis stiklas aptiektose 
$5.00. Arba nusiųsim apmokėta ■ -. 
C.O.D. primokant ai paštą. Satis
fakcija garantuota, arba pinigai at-

su gal. TROPICANA LABORATORIES, 
Dept. 5, 1015 Jersey SU, Quincy. III.

(26)

VLIK’as sustiprės, bus ener- 
dabar—būtent,'gingesnis darbe, susitvarkys

negalėjo lotynų raidėmis protą,
spausdinti savo raštų. Po cialistus organizuodamas,

nepavykusio 1863-64 metų juos žodžiu ir raštu skatin-
Lietuvos sukilimo, rusai
1965 metais uždraudė spau
dą Lietuvoje, uždarė daug 
mokyklų, jų tarpe ir Vilniu
je veikusį universitetą. Tuo
met Lietuva, kaip ir dabar, 
buvo rusais kolonizuojama 
ir per visas valdžios įstai
gas, per rusų įsteigtas mo
kyklas, buvo varoma arši 
rusifikacija: gyventojams
buvo brukama rusų kalba. 
1893 metais įvykusios Kra
žių skerdynės tą rustų lai
ko tarpsnį dar labiau sutirš
tino.

Bet ir tais laikais Lietu
vos akylesni ir šviesesni 
žmonės rankų nenuleido. 
Štai. Prūsų Lietuvoje pasi
rodė lietuvių spauda, kuri 
slaptais keliais buvo gabe
nama Lietuvon. Nors ta 
spauda, šių dienų akimis 
žiūrint, buvo menkutė, ne-

ta tolydžio turėjo kovoti Lietuvoje

Adomas veikia SO- ne tik papildyti VLIK’ą nau-(VLIK’as laimėtų ir dar vieną 
jais, galimai “geriausiais” gru- dideli daiktą—lietuviškos eiui-

___________________ pių atstovais, bet ir VLIK’o.gracijos galimai visišką aptie-
damas dirbti, dirbti atsidė- nari^ skaičh* padidinti dvigu-Įnijimą Lietuvos reikalui ir jos 
ins ir kantriai nes kova nė-'1*’ ar trigubai. Tuo budu bu-.sustiprintą veiklą.

’ {tu galima labiau surišti ji su* Paskutiniam VLIK’o posėdy,
ra lengva ir ne vienenų me-Į^^ vi9UOmene. įtraukti gegužės 5 d., padarytą jo au
tų darbas. Jis geiai supi a"jvLIK’an daugiau ir pajėgesnių tarimą VLIK’ą papildyti Mažo- 
to, kad socialistinė? tvaikoSjjntejjgeBtįRjy jėgų ir VLIK’ui sios Lietuvos atstovu mes gali- 
įgyvendinimas yra galimas pavestų klausimų svarstymą me tik nuoširdžiai pasveikinti.
4.:i, : -i- bei jų sprendimą padaryti pa-{ .. ,7T n,,

. . . . , . xrT i,-. I Reikalaudami iš VLIK okankamai atsakominga. v LIK o , . . - -..... daug. turime visuomet atsnmn- pajegumas ir jo autoritetas be .. , , ... 1TZ, .K a J ti, kad VLIKas ga i sėkmingai

Reikalingas Darbininkas
Farmoje reikalingas darbininkas 

melžti karves sa mašina, lesinti viš
tas ir kitiem lengviem darbam. Gali 
būti jaunas ar senas. Geras valgis 
ir $50 mėnesiui. Jei bos tinkamas 
ir prityręs, galėsiu algą pakelti. 

Steponas Stasanas,
R. D. 4,

Cortland, N. Y.
(2«>

tik kultūringoje, gerai i 
prususioj, sąmoningoj ben
druomenėj.

abejo daug laimėtų. ... . . .. . „ . . . .dirbti tik mUSU t.ilkininkanja- 
Bent šiuo metu nesimato, mas. Dėl to turime daug rei-: 

turinėse organizacijose irjkad tas pasiūlymas butų priim- kalauti ir iš savęs. Kuo ir kaip 
SLA. Jų veikimą jis labai tas ir įgyvendintas. Tuo tar- mes galime dėtis į Lietuvos va- 
aukštai vertino. Paskuti-jpu prieš jį pasisako ir VLIK’o davimo pastangas, aš čia nekal- 
niais savo gyvenimo metais narių dauguma, ir atsakomingi besiu, manydamas, kad tas 
jis daug laiko buvo sūdė- Amerikos lietuvių organai klausimas yra mums pakanka- 
’ęs į SLA ir įvairiais rei-|(ALT>. Berods, nėra už VLIK’o'mai aiškus. Tenorėčiau baig- 
jalais ir klausimais rasinė- “*"* Amerikon ir musu pa-'damas dar viena pesakyti Mes 
io “Tėvvnėi” “Keleivy”',siuntinys VVashingtone. čia ne- likime, kad Lietuva bus laisva. 
’ . ... minėsiu motyvų prieš VLIK’o Mes žinome, kad prieš mus, so-
taip pat yra tljpę . e .^įkėlimą Amerikon. Drįstu ma-'<«aldemokratus, atsistos dideli 
rašytų straipsniukų ir Žinių. |nyti kad motyvų eilėje yra uždaviniai, kai išlaisvintą Lie- 
Taip pat jis rašinėjo ir(ir tokių, kurie Lietuvos laisvi-jtuvą reikės atkurti. Kaip ji 
“Naujienose.” nimo reikalą nestato pirmon bus atkuriama, pareis ir nuo

Nors dėl sumenkėjusiosj Vieton. Kiekvienam reikalui.
sveikatos Adomas \iznis|kaip ir kiekvienam vaisiui, rei-

Kaip kultūrininkas, Ado
mas dalyvavo įvairiose kul-

VAJAUS LAIKU DOVANOS 
Užsirašyk tuojau mėnesinį 

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

Lietuvių Naujienos
332 N. Sth Street

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 

mergina ar moterimi. Rašykit jau
nesnio ir vyresnio amžiaus, atsaky
siu visoms. Su laišku prisrųskit fo
tografiją. Aš esu 42 metų amžiaus, 
vidutinio ūgio. <27)

J. N,
P. O. Box 3027, East Cbicago, Ind.

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broadoay 

Soath Boston 27, Mass.

Naujas Išradimas dėl 
ARTRAIČIO— 
REUMATIZMO

kad prinoktų. Noriu 
reikalą VLIK’ą

veikė Lietuvos gyventojus Ųy nebuvo pamiršęs: sekėįStipnnti ^jįkelti kad ir Ame-
nepasiduoti okupantų bru-'jy spaudą, sveikino įvairius Į t - . ir^Vakarn tu’i
karnai rusu kalbai gintis' sočia Hs t y suvažiavimus,!’ :. JJ . yų akarųmariai iu. u icaiuai, ginus ... J* , astrejimas, kuns vestu pne ra-
nuo besiveržiančios rusų 'kiekvienuįkartu savo auko- dikalaus jų sprendimo. Ame. 
įtakos. mis prisidėdamas, o kartais rika šiandien vadovauja Vaka-

Tais tamsiais laikais Lie- ir Pats asmeniniai į juos at-(ri# politikai. Ne kas kitas, kaip

au- gausi, vis dėlto jos įtaka!negalėjo uoliau dalyvautijkia laiko, ka< 
roti Lietuvoje buvo didelė/ Jifsocialistų veikime, vistiek įmanyti, kad

rai SSSR bolševikmetį isto- net dėl teisės viešai sava 
rija kada nors pavadins bu- kalba kalbėti ir turėti ja ga
vusia era. Greičiausia bus 
pasitenkinta ilgiau užtruku
siu epizodu

V. Sidzikauskas yra vie
nas iš laimingesnių Lietu
vos diplomatų, nes jam gy
vam esant, štai tame pačia
me “Lietuvos” numery V. 
Vaitiekūnas turėjo progą 
parašyti bent 10 puslapių 
“V- Sidzikauskui Sulaukus 
6Ū,” ten suminint jo nu
veiktus darbus.

Miręs V. Natkus-Natke- 
vičius ir vargu jau gyvais 
likę išgabenti Sibiran buvęs 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris Urbšys, diploma
tai čemeckis, P. Klimas ir 
kiti, tokios laimės nėra su
laukę ir apie jų gyvenimą, 
jų nuveiktus darbus iki šiol 
niekas nerašė

Dr. J. Pajaujis “Politinių 
Grupių Tarptautinis Bend
radarbiavimas” išsamiai 
pasakoja, kokios politinės 
srovės laisvame pasauly 
veikiančios tarptautiniai su
siorganizavusios.

J. Audėnas aiškina, ko
kią paramą JAV yra davu
sios pasauliui ir kaip jų 
ūkis yra kilęs per paskuti
niuosius 25 metus.

V. Rastenis rašo apie Lie

vo spauda- Tų kovų pėd
sakai musų kalboje yra iki j 
šiol užsilikę.

Iš “Lietuvių Kalbos Isto
rijos” mes daug ką naujo 
apie savo kalbą sužinome 
ir įsitikiname, kad musų 
kalba yra tiek pat vertinga, 
gera, žodinga, kaip ir dau
gelis kitų. Skirtumo gal tik 
tokio esama, kad daug kam 
iš kitų tautų neteko tiek 
daug kovoti, dėti pastangų 
sava gimta kalba reikštis 
visose gyvenimo srityse ir 
reikštis viešai, nekliudomai 
ir nevaržomai. Musu tauta 
dėl savo kalbos teisių turė
jo kovoti ir su rusais-mas
koliais, ir su vokiečiais. Ir 
tik dėka tų kovų musų kal
ba yra išlikusi iki šių dienų 
ir atsistojusi greta kitų kul
tūringų tautų kalbų.

Dr. P. Jonikas dabar gy
vena Chicagoje ir dirba 
“Naujienų” redakcijoje, 
vietos žinutes tvarkydamas. 
Be to, jis redaguoja dien
rašty lietuvių kalbos sky rių, 
kuris kartą per savaitę pa
sirodo. Jo “Lietuvių Kal
bos Istoriją” gražiai išleido

tuvos jaunimas jautėsi ne
turįs ateities. Nors tautiniai 
jis buvo paveiktas slaptai 
ėjusios lietuvių spaudos, 
bet materialiai buvo skurdus 
io gyvenimas- Tuomet Ame
rika buvo daug kam vilio
jantis kraštas.

Adorfiąs Viznis, kaip ir 
daug Lietuvos jaunimo, dėl 
nenoro stoti rusų kariuome
nėn, išvyko į Ameriką, su
laukęs kareiviavimo metų.

Čia atvykęs Adomas Viz
nis tautiniai buvo jau susi
pratęs, bet politiniai dar ža
liukas. Iš jaunų dienų pa
mėgęs apšvietą, iš prigim
ties būdamas pastabus iV 
akylus, jis greitai susivokė 
gyvenimo raidoje ir apsi
sprendė socialistu. Tokiu 
jis pasiliko iki mirties die
nos. Nenuostabu! Kas ga
li būti garbingesnio, kilnes- 
nio, jei ne kova uz žmogaus 
laisvę, jo gerbūvį, už teisę

vykdavo- Kasmet jis ALT 
savo duoklę atiduodavo.

Jo gyvenimo nuoširdi pa
lydovė, gera draugė, o jo li
gos metu ir jautri slaugė, 
buvo jo žmona Barbora

Amerika gali vesti reikalą iki 
aiškaus jo galo ir Amerika 
lems ne tik konflikto su Sovie
tais sprendimą, bet ir laisvojo 
pasaulio, vadinas, ir išlaisvin
tos Lietuvos susitvarkymo pa-

Lietuvių’ i'isuoraenė nete- > klausimus. Būti g.?-
, . . . . jliraai arčiau to sprendejo irko tauraus patrioto, sočia-' __ -. y muso pastangom vadovaujan-
lįstų seimą jo asmeny pra- fianl organui neabejojama, 
rado atvirą, nepalaužiamą Lietuvos interesas.

Tolimesni Vakaru santykiai 
su Rytais, su Maskva gali vys
tytis arba nuolat Įtemptoj “šal

Nežiūrint kiek vaistu butum ban- 
ar kaio butum nusivylęs— 

TURĖK VILTIES—nes yra nauja, 
moksliška. JRODYTA formulė pa
lengvinimui .Reumatizmo. Artraičio, 
Strendie^lių ir Bursičio skausmų. 
Šis gydymas yra tiek efektingas, 
kad mes sugražinsime jums kiek
vieną centą už ji mums užmokėtą, 
jeigu po 5 dienų jau nesijausit ge
riau.

ARTONE TABLETĖS. Jos ne
nuodingos, asperino neturi. 12 die
nu bandymui 150 tablečių) tiktai 
*2.00. Nurodymas ant bonkos. Pri- 

I siųsk čekį arba monev orderi, o mes 
apmokėsi m paštą. Arba per C.O.D. 
ir pridedant paštą. (2? j

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
P. O. Ikru 1357, Dept. T. 

Rochester .3, N. Y.

Kalendorius Išsibaigė

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

^JSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

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

SI^A VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti <tar- 
l>ai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.

talkininką, kultūrininkai 
uolaus darbininko, o jo 
draugė žmona—pavyzdin
go vyro, širdingo žmogaus, tojo karo“ atmosferoj; laikiniu 

atoslūgių ir vėl padidėjusių 
įtempimų bangomis; arba tie 
santykiai neišvengiamai aštrės, 
apsiginklavimui einant į gala. 
ir pasaulinės padėties sutvar
kymui bus viena ar kita forma 
griebtasi jėgos. Mes turime 
būti pasiruošę abejom galimy
bėm, ypač pirmajai, pačiai 
mums sunkiausiai. Ir vienu, 
ir kitu atsitikimu mums bus 
reikalingas susiklausymas, pa
siryžimas ir ištvermė. Bus rei
kalingas stiprus VLIK’as. Tik 
sustiprėjęs jis ir turės išspręs
ti visą eilę pagrindinių klausi
mų tiek musų vidiniuose san
tykiuose, tiek surištų su veda-

Jai gili užuojauta!
—J. Vilks.

Lietuvos Vadavimo 
Reikalai

laisvai bręsti, tarpti ir dar!L 
kovoti už savo tėvų žemę,

Chicagoje knygų leidykla kurią svetimi pavergę laiko.
TERRA. Giliai įsisąmoninęs ir supra- 

J. Keista*. tęs, kad tik socialistai toje

(Atkelta iš 4 pusi.) 
jam padėjėju yra Laisvosios 
Lietuvos Komitetas, veikiąs 
prie Laisvos Europos Komiteto, 
faktiškai atstovaująs VLIK’ą 
Amerikoj jo santykiuose su ki
tą kraštu čia esamais rezisten
cijų centrais ir dalimi su vy
riausybės bei visuomenės žmo
nėmis.

Nežiūrint to, VLIK’o sustip-
rinimo reikalas yra jau nuo(mąja už Lietuvos išlaisvinimą 
šiandien labai opus ir pačiam^kova, tiek ir pasiruošimui iš- 4

4
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vo giminių ir pažįstamu li

kimą.
Nukentėjo dvi didelės 

dirbtuvės. Nortono kompa-

B*igė Medicinos Mokslą Kas Laimėjo Dovanas 
Sandariečių Piknike

RADIO PROGRAMA LIETUVIŲ MELODIJOS

KAIP VIESULAS GRIOVĖ Traupis, Marijona Tagme- 
VVORCESTER! įnaitė ir Viktoras Marcinkus 

su žmon.a. Sunkiai sužeis
tų mūsiškių teko sužinoti 6

Birželio 8 d. “Keleivio” 
skaitytojas Alfredas Krisiu-

nijai padaryta už $1.000,-,kėnas baigė Bostono Uni- _
00C nuostolių. N ienas pa-|Versiteto medicinos mokyk-'Framinghame 14 birželio, 
statas buvo nesenai dar už-jlą. Kilimo jis yra iš Dir-' dovanas laimėjo šie asme- 
baigtas: tai buvo plieno ir.vonakių kaimo, Biržų ap-'nys:
cemento struktūra, ir vietos skilties. Į ši kraštą ir į So.i , , „ tt0o
spauda rašė, kad šito lul-įRostnn, LJ l-m» dovaną, 8to«y» Ūse-

Sandaros 1-mojo apskri
čio piknike, kuris įvyko

Namai Lėkė nuo Pamatų; 
Paukščiai Skrido Be 

Plunksnų; 4 Lie
tuviai Užmušti

asmenis: Jonas Personis, 
Pranas Vitas, Edvardas Jo
naitis, Valteris Navickas, 
Bronius Bagdis ir Bernar- 

Iš Bostono i VVorcesterį das Šilalis. Lengviau su
yra tik 40 mylių, taigi mes įžeistų yra dar daugiau, 
esam artimi kaimynai, iri Be buv0 nuš,uoti nuQ 
bostoniečiai nori žinoti,’-. . , , . .. . ,žemes paviršiaus šių musukiek worcesteneciai yra nu-j i
kentėję nuo viesulo, kuris

paviršiaus šių
iznierių namai: V. Repeč-1

- kų, Listavičiaus ir Jeskevi- anądien apgriovė tą įmes- ąaus 0 sen0 mlBų veikė.
.................... . . Jjo K. P. Šimkonio viena na-

Smulkesmų amų apie tai m0 siena hko išsi tui kai 
praneša musų koresponden- fcajįuna<
tas J. Krasinskas. Jis rašo:

dingo jokia meninė ^<^0 mėnesį. Medicinos £&ka*Tl£Žli

Plieno balkiai suraityti lyg kietijoie ir lankė Giesseno L5 n^^įo. & C
kokie virvegaliai. Nuo me-ir Frankfurto universitetus.1T5 y .. F
džių nuimti ne tiktai visi Atvykęs į šį kraštą toliau J /Tmbrid^ 7U
lapai, bet ir žievė nulupta, tęsti studijų Įstojo į Bosto-L. .. Rn-tnI
Teisingai vra sakoma, kad no Universiteto medicinos ailįa. °A <Wmnk«nk iš

mokyklą 195d metais. Po!™; 8^’ A* ^eimuksn* 15 
tra;„ -i • • - VVorcesteno.trejų metų sėkmingai už
baigė studijas įgydamas Piknikas

'medicinos daktaro laipsnį.'gerai ir visi buvo patenkin- 
į \ ienerių metų praktikai at- ti. J- Lėky*.

Sandaros 1-jo apskričio likti Dr. Krisiukėnas išvyk-
pikniką. Įvykusį Framing- sta į Quincy miesto ligoni-

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

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

Steponas Minkus.

VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

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

prieš vėją nepapūsi.
J. Krasinskas.

Buvo Geras Piknikas

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiut 
adresu:

DR. D. PILKA
,. Ofiso Valandos: ano 1 H S 

b n* T U I 
84* BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
ToMonaa: SOUth

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27, Mana. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moere Malevoi 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Arti $4,000,000,000 Sątaupų
Bankuose ■* PAUL LAPENAS

119 Wrentham St., Dorchestej |į
hame 14 birželio, galima 
kaityti pavykusiu visais at- 

išėjo
A ,. ... Sužeistiems gelbėti dak-Birzelio 9-ta diena Wor-, • .,„..„,..^^1-0 -—.--ibu<* *arai. suvartojo 1<8 paintes žvilgiais. Ypač 

? kraujo. Geraširdžiai zmo-|meninė jo dalis.cesterio gyventojams gerai

nę.

ilgai atmenama, ypač įmes- nės kojo ls vls0 
to šiaurėje gyvenantiems. intes k -0 
Tą dieną vakarui artėjant, Rašant man šiuos 
is pietų pakilo debesis da Worcesterio ir 
smarkaus vėjo pučiamas. ,ink& ligoninėse yla dar 
Ritas debesis slinko is siau- 1?3 3užeistieji kuri .. 
res. Vienas prie kito ar- feė pavojuje.
tinos. Abudu juodi ir bai- Antrą dieną po tos kata- 
sus. Bet pro siaurą jų tar- strofos džjo rinktis yi_ 
pą matėsi gražus, žydras sokie tipai neva gelbėti nu.
dangus. Bet tai neilgai dėmėjusiems, o iš tikrųjų 
truko. Debesiai susirėmė ir uj j AteiMdė tokių 
dangus aptemo, t ėjas pra- n elbėtoj » net u kit mie. 
dėjo pusti is siaurės. As Mi,kija 0 . deli
tuo laiku dirbau o-me auk- Le-jbowjt iš Lowellio; ku
šle ir žiūrėdamas per langą vežgsj isik į
pamačiau keistus paukščius vo aut0mobili auksiniu 
skrendant su veju. Jie ėjo daįktu už S1g 000 ' Todėį 
kaip kulipkos is siaurės j buvo a kelbta kar0 d6. 
pietus. Vėliau paaiškėjo, jr j nukentėjnsias vietas 
kad jie buvo be plunksnų njekas neileidžiamas. jei 
ir juos nese viesulas. Aud- bent su policijos ,eidimu 
ra nuėmė nuo jų plunksnas. Milicininkams buvo įsaky.

Viesulas pridarė labai ^a plėšikus šaudyt, 
dideliu nuostolių. Per 2 mi- Šiaurinėj miesto daly bu- 
nutes 87 žmonės buvo už- vo valdžios pastatyta gra- 
mušti, 1,250 sužeista, 10,- žiu butų kolonija (housing 
000 žmonių liko be pašilo- project). Dabar toj vietoj 
gės; 4,000 namų apgriauta, matosi tik sujauktas laužas, 
o apie 700 visai nulėkė nuo Birželio 9-10 naktį veikė 
pamatų. Oficialiu apskai- visos radijo stotys, skelbda- 

nuostolių busią mos žinias apie viesulą.

998
Gaidelio

.choras gerai sudainavo ke
letą dairių: taipgi gra-

ciavimu, 
$51,908,902. 

Per tas 2

Tel. CO 5-5564Bankų asociacija paskel
bė pereitą savaitę, kad da- 

Gana glostyt jaunus chu- baltiniu laiku Massachu- 
auto-^setts va^stMos savings ban- 

žmonės turi susitau
pę arti 4 bilionų dolerių, 
tiksliau pasakius—$3,676,- 
265,171.

Gana Gengsterizmo!

zo'lžiai pasirodė worcesteriečių liganus, kurie vagia -----
aP-"!Onos Dirvelienės ir Jono mobilius, ardo mokyklas ir' u0&e. 1Sabaliausko duetas. Adv. Jaužo langus. Laikas šitą

Viščinis iš Brocktono paša- jštvirkusį gaivalą suvaldyt.
kė gera kalba, o šokiams m .................. ...... ..& , .lokią poziciją uzeme poh-A1 Stevenso orkes-i .. \ .. ,J^ 5
tra. Piknikui pirmininką-!*^08 viršininkas Sullivan. 
vo ir visą programą vedė|Ir lls paskyrė 100 civilėm 
broektonietis K. Turgeliu-'drapanom apsirengusių po
nas. Svečių buvo iš įvairių'licininkų tiems
Massachusetts vietovių ir 
net iš kitų valstijų.

J. Krasinskas.

Pereitą savaitę turėjome 
didelių karščių: termomet
ras siekė netoli 100 laips
nių.

Medžio sandėliuose Bos
tone streikuoja darbininkai.

nams gaudyt.

Tokių bankų Massachu- 
setts valstijoj yra 188, ir pi
nigus juose taupo daugiau
sia “biedni” žmonės, darb- 

chuliga-jninkai. Turčiai savo pini 
*gų i bankus nededa.

Sun Aalia iK. « > I X lt* X
nilcptuninmi.----

Policija areštavo Lovvel- 
lio daktarą Krasnyi, kuris 
padaręs 24 metų amžiaus 
merginai nelegalią opera
ciją.

Per visą naktį birzgė tele- 
minutes buvo fonai, kuriais žmonės iš ki-

užmušti 4 lietuviai: Pranas tų miestų teiravosi apie sa-'menys.

Besimaudant per karščius 
Naujoj Anglijoj pereitą 
penktadienį prigėrė 6 as-

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

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

Mr. F. Rožėnas, 488 No. Main St., Raynham, ,Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

SUPER 
MARKE

TIL 9TIL 9 R.M.

P 251 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

LAPENO RIMO PROGRAMOS

PIKNIKAS!
Birželio-June 28,1953

BUS “LIETUVOS AIDŲ” RADIJO PROGRAMŲ RĖMĖJŲ PARODA

BROCKTON FAIR GR0UNDS DARŽE
Pirmutiniai 500 Moterų Gaus Gėlių Corsage 

Pamatysite Naujų Automobilių Parodymą Pamatysite Vyrą iš Kito pasaulio

Galėsite Žiūrėt į Televiziją per Visą Dieną 

BUS DAUG LAIMĖJIMU DYKAI 

Visą Dieną Gros Boston Falcons’ Orkestrą 

Daugiau informacijų klausykitės per musų Radijo Valandą nuo 12:30 iki 1:00 iš Stoties WBRT, 1460 klc.

BUŠAI iš South Bostono pradės eiti 12 vai. nuo Liet. Piliečių Namo. Vietą galima užsisakyti pas Juozą Yonaitį arba Jimą 
Yurkevičių.

Iš Lawrence’o—11:00 vai. nuo Piliečių Klubo, 41 Berkely St. Vietą užsakyt pas Bronę Yuškienę arba Uršulę Penkus.
Iš Lowellio—11:00 vai. nuo D. L. K. Vytauto Klubo. Užsisakyt pas Aleksą Staniulionį arba Vitą Ramanauską.

Visus kviečia “Aidų” Radijo Programą Vedėjas Pavilas Lapenas.

PRALEISKITE ATOSTO
GAS KALNUOSE

Kviečiame visus savo drau
gus, pažįstamus ir visus lietu 
vius atvažiuoti Į kalnuotą New 
Hampshire valstiją praleisti sa
vo atostogas ir pakvėpuoti tyru 
kalnų oru.

Dėl rezervacijų prašome ra
šyti :

RED TOP CĄMPS 
THORNTON. N. H.

Kelrodis: Nuo Bostono rei
kia važiuoti No. 3 keliu; pava
žiavus apie 135 mylias rasite 
musų vasarvietę. (29)

Visus kviečia—
Albinas ir Ona Nevierai.

Ieškau Pirkti Namo
Dviejų ar trijų šeimų su 5 ar 6 

kambarių butu So. Bostone ar Dor- 
.chesteryje. Už gerą namų mokėsiu 
gerą kainą. Prašau pašaukti po 5 
vai. vakare: SO 8-3161.

NAMAS PARDAVIMUI
So. Bostone, 282—3rd St., 3 šei

mynų. 12 kambarių, kaina $3,500, 
su mažu įnešimu. Kreiptis: (27)

Mrs. Stanaway,
44 Aspintvall Rd.,

. Dorchester 24, Mass.

Calsomine Brušiai
8 colių labai geri calsomine bru

šiai parsiduoda visai pigiai. Daro
mi pagal užsakymą. Kreiptis laišku 
arba asmeniškai tarp 10 ir 12 vai. 
ryto.

Antanas Stankevičius,
468 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Prieglauda Seneliams
Vyrams ir moterims lietuviška 

prieglauda, labai gražioj vietoj ir 
labai geras užlaikymas. Kreiptis 
šiuo adresu: (27)

Mrs. Mary Kazlauskas.
17 Park St., Haverhill. Mass. 

Tel. HAverhill 2-0731.

PARSIDUODA NAMAS
Dorchestery, neton Uphams Cor- 

Įner, parduodu trijų šeimynų namą, 
'7-7-7 kambariai, kiekvienam aukšte 
atskiras šildymas, vonios, porėtai ir 
kiti patogumai. 2 garažai. Kreip
tis: (27)

64 Virginia St., Dorchester, Mass. 
arba telefonu: CO 5-6064,

Parsiduoda Pianas
Pigiai parsiduoda geras pianas. 

Sužinoti “Keleivio” ofise. (26)

McGILLICUDDY’S
PHARMACY

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

Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pristatom namo. SO 8-5244

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Vigais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. SO 8-2130
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadvvav 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr_, ir 

Alphonse Stecke
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Stogeliais

Apkainarimas Dyka* 
(Free Estimate)

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniai*: 

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 
Arti Vpham’s Comer 

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
SKAL BSTATE A INSUBANCM

409 W. Broadway 
BOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

17 ORIOLE STRMT 
W«st Rozbory, Maaa.

TeL PArkway 7-O402-M.

Tel. SO 8-Z7IZ *ro»

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijoa 
X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akiniu*

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

SO. BOSTON, MASS.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviu
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gj 
čia jau 20 metų.

VAISTAS “AZIVA"
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėma ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežt* 
j ima.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

♦




