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Lietuvos Partizanai Gerai 
Ginkluoti Rusų Ginklais

JIE VEIKIA NEDIDELIAIS BŪRIAIS, UŽPULDAMI 
PRIEŠĄ IŠ PASALŲ; ŽUVUSIŲ VIETĄ 

UŽIMA NAUJI

Kritusiųjų Kovotojų Lavonus Rusai Gabena į Miestelius J 
ir Per Turgus Rodo Viešai, kad Įvarius

Žmonėms Baimę

Beveik visi iš Lietuvos 
grįžusieji vokiečiai tvirtina, 
kad partizanų Lietuvoje vis 
dar yra daug, kad jie esą 
gerai ginkluoti, turi ir rusiš
kų ginklų. Tai esą dau
giausia jauni vyrai, pasi
traukę pas partizanus, stei-

reikalavo, kad tėvas ir vy
resnysis sūnūs išeitų. Tėvas 
nenorėjo išeiti, o sūnūs pa
prašė leisti apsivilkti paltą 
Jam buvo leista. Tada jis 
išlindo pro stogą ir pabėgo 
Partizanai, tai pamatę, lik
vidavo visą šeimą, tik du

giant kolchozus, arba pabė-, mažesniuosius vaikus pali- 
gusieji nuo trėmimų. Jie ko. Pabėgęs sūnūs nuėjo 
esą gražiai ir tvarkingai ap- pas rusus tarnauti kaip stri- 
sirengę, daugiausia unifor-bas.
muoti. I Lavonai tos šeimos, kurią

Kartą du uniformuoti partizanai buvo likvidavę, 
partizanai ėjo pro vieną taip pat buvo rusų atgaben- 
maluną, kuriame buvo pa- ti į miesto aikštę, bet kars- 
sislėpę rusai ir stebėjo par- tuose. Rusai tuo norėjo su-

NAUJAS MEDICINOS APARATAS

Prancūzų chirurgas Henri Larobit sukonstruavo Paryžiaus 
ligoninėj tokį aparatą, kuriuo galima apsaugoti operuoja
mus ligonius nuo pavojingo sistemos sukrėtimo.

AriO9^9yveno Amerika Siūlo Komunistams
Tuoj Pasirašyti Paliaubas

AMERIKOS GEN. CLARK PRIŽADA KOMUNISTAMS 
VYKINTI PALIAUBŲ SUTARTĮ 

Dabar sugrįžę iš Lietuvos VISOMIS JĖGOMIS
vokiečiai pasakoja, kad di- ____________
cžiausi Lietuvos žmonių §u pįetų Korėjos Prezidentu Rhee Amerikos Vadovybė

T ai.: g: Daug Lietuvių Iš
vežta iš Butkiškių ir 

Šiluvos

• trėmimai į Sibirą buvę 1948 
!ir 1949 metais. Lietuviai 
į tremiami ir dabar, bet ma-

Negali Susikalbėt ir Gal Vartos Prieš Jį Karinę Jėgą

tizanus. Jiems priėjus, iš 
malūno iššovė. Vienas par
tizanas buvo sužeistas ir 
krito. Jo draugas šoko į 
griovi ir pradėjo atsišaudy
ti. Bet rusai iš malūno ne- 
bpatėakė. Tada partizanas 
grižo atgal, norėdamas pa
dėti sužeistajam, bet šis jau 
buvo miręs. Jis paėmė mi
rusiojo popierius ir, kiek 
palaukęs, nuėjo prie malū
no. Priėjęs prie lango, 
įmetė granatą ir pats pabė
go.

Malūne buvo pasislėpę 7 
nišai. Vienas įmestos gra
natos buvo sunkiai sužeis
tas. Likusieji rusai paėmė 
vieno ūkininko vežimą, pa
dėjo į jį žuvusiojo partiza
no lavoną ir nuvežė į Prie
nus. kur paguldė turgaus 
aikštėje. Tai buvo antra
dienis, o trečiadieniais ir 
šeštadieniais Prienuose yra 
turgus. Lavonas gulėjo aik
štėje iki trečiadienio vaka
ro. Visą savaitę rusai kra
tė ir sekė šitą kaimą, gra
sino. kad visą kaimą sude
ginsią, bet nieko nerado.

kelti žmonėse pasipiktini
mą partizanais.

Steigiant rusams kolcho
zus Lietuvoje, partizanai 
platino atsišaukimus prieš 
kolchožus. Atsišaukimai bu
vo prisegami prie medžių, 
prie sienų ir tvorų.

KURIE GINKLAI 
BAISESNI?

Lenkijos Komunistai
“Valosi

Berlyne Sužeisti 378 
Žmonės

Lenkijos komunistų par
tijoj šiais laikais reiškiasi

ziau.

Mačiusieji tremiamuosius 
pasakoja, kad jie, vežami 
sunkvežimiais į traukinius, 
verkė ir šaukė. Kai kurie 
jų buvo menkai apsirengę, 
vaikai basi. Kai kur buvo 
leidžiama pasiruošti ir šio 
to pasiimti, o kai kur paim
davo visai nepasiruošusius. 

(Ypač negailestingai buvo 
elgiamasi su seneliais ir li- 

įgonimis. Daug jų pakeliui 
į Sibirą mirė.

Iš Ariogalos ir jos apylin
kių buvę išvežta bent pusė 
gyventojų. Labai daug iš
vežta iš Butkiškės kaimo, 
kuriame buvo apie 50 so
dybų. Pusė jų liko tuščios. 
Už Dubysos esančiose vie
tovėse taip pat labai daug

IR IDĖJA GALI I Tuojau susirinkim ir pa- 
RfJT J C sirašykim karo paliaubų su-DfJl tart| ToRį pasiuiymą šią

savaitę padarė Korėjos ko-

Per darbininkų sukilimą
komunistų valdomam Ber-į išvežta. Šiluvos pusėj esą 

du priešingi krypsniai. Iš lyne 17 birželio buvo sužei-j ištisi plotai negyvenami, jo- 
viesos pusės senesnį nariai sti 378 žmonės, būtent: 191 ’kio galvijo nesimato, namai
šluojami laukan, o jų vieton komunistų policininkas, 126’ tušti, langai ir durys išimti,

Amerikiečių leidžiamas 
Vokietijoj laikraštis, “Die 
Neue Zeitung,” skelbia A. 
Stevensono kelionės įspū
džius po pasaulį. Juose esa
ma ir tremtiniams įsidėmė
tinų dalykų. Aplankęs Ton- 
kingo provinciją ir pats sa 
vo akimis pamatęs, kaip

munistams Amerikos karo 
vadas gen. Clark.

Komunistai reikalavo, 
kad Amerikos armija su
gaudytų visus karo belais
vius, kuriuos prezidntas 
Rhee paleido. Bet gen. 
Clark dabar prisipažino at
virai, kad surankioti 27,000

vyksta karas Indokinijoje,! jeįgt belaisvių neimano 
Stevensonas nurodo kad' a Jie išsiskirstė tarp ci- 
tenykstė taktika galinti ^^7, vilių gyventojų, apsivilko 
ti pavartota ir perbusiniąjĮcjvjĮ-m drapanom ir gyven- 
kaią.pnesui veikiant tojai jiems simpatizuoja, 
mngai ir sutartinai is yisųiKai tat juos atpažinsi ir 
pusių-is priešakio uzpa-.kai juos surankiosi? 
kalio ir is šonų, paleidus Į| Todėl> tegul šitas belais- 
dalbą penktąją koloną, klausimas bus jau už-
yykdant sabotažo veiksmus mirštas> sako gen. Ciark.
ir kt Azija nusikrato ko- Rt aiijant, rankose yra
lomne sistema; ten atgyja dar 74 000 karo belaisvių,

Įtautiskumas. Stevensonas kurie sutinka ^žti namo 
visai teisingai pastebi, kad Tfe ncbuv0 pa|eistj ir pa.
karas vyksta ne tik milita- 
rinėmis, bet ir politinėmis 
priemonėmis. Pergalei svar
bus ne vien kariniai gink
lai: nemažesnį ginklą suda
ro taip pat idėjos. Vietna- 
mio kovoj tokį ginklą suda
ro bekylantis tautiškumas, 
stengimasis nusikratyti mir
štančiu kolonializmu.

JAPONAI PRIEŠ 
AMERIKOS KANUOLES

liaubas pasirašius jie bus 
perduoti komunistų vado
vybei.

Gen. Clark todėl siūlo 
priešui tuojau susirinkti su 
juo ir pasirašyti paliaubų 
sutartį. Ir jis prižada pa
vartoti visą savo militarinę 
galią, kad tos sutarties nuo
statai butų pildomi.

Taigi išrodo, kad milita- 
rinė alijantų jėga gali būt 
pavartota ir prieš patį pre
zidentą Rhee, jeigu jis pra
dėtų savo grasinimus vy
kinti. O jisai grasina ne 
juokais. Jisai sako, kad 
jeigu tik paliaubų sutartis 
bus pasirašyta, paliekant 
Korėjoje Kinijos komunistų 
armiją, tai iš ištrauksiąs 
Pietų Korėjos armiją iš 
Jungtinių Tautų vadovybės 
ir pradėsiąs karą prieš ko
munistus savistoviai.

Amerikos duodama komu
nistams garantija, kad pa
liaubų sutarties nuostatai 
bus pildomi, verčia manyti, 
kad Amerika tikrai yra nu
sistačiusi vartoti karo jėgą 
prieš Pietų Korėjos respub
liką, jigu ji nepadės ginklo.

Tuo tarpu Korėjoj tebei
na mūšiai. Komunistai at
kakliai atakuoja Pietų Ko
rėjos armija, kuri laiko 75 
nuošimčius fronto.

viliojami nauji. Taip yra 
dėlto, kad iš pat pradžios, 
kai Maskva užkorė Lenki
jai komunistinį režimą, ko
munistų partija Lenkijoj 
buvo labai menka ir nega
lėjo raudonos valdžios pa 
laikyti. Todėl buvo išvys
tytas didelis vajus naujiems 
nariams verbuoti. Vladis
lovas Gomulka, kuris buvo 
Maskvos palaimintas Len
kijos premjeras, prižadėjo 
visokių lengvatų tiems, ku
rie prisirašys prie komunis
tų partijos. Taigi prigužė
jo visokių pasturlakų. Da
bar apsižiūrėta, kad tokia 
partija negalima pasitikėti. 
Todėl Maskva įsakė šluoti 
laukan visus “oportunistus, 
girtuoklius ir paleistuvius.” 
Ir dabar jie šluojami. Jų 
vieton verbuojami “šviesus 
ir susipratę proletariato sū
nus.”

Šluojami ne tiktai eiliniai 
“paleistuviai,” bet ir stam
bus lyderiai. Taip išlėkė 
Gomulka, gen. Marian 
Spychalski, gen. Walow 
Komar ir kiti.

demonstrantai ir 61 pašali--vaizdas nykus. Viena vie- 
nis. Kiek buvo užmuštų,jtovė Šiluvos link atrodžiusi, 
nepaduodama, tik sakoma,'lyg visas kaimas butų išvež- 
kad po sukilimo komunistų'tas. Pačioje Ariogaloje gy- 
geštapas” (slaptoji polici- ventojai daugiausia rusai.

Kalbėdamas apie viso
kius karo ginklus, prancū
zų karo specialistas Rouge- 
ron atominei bombai skiria 
tiktai penktąją vietą. Prie 
baisiausių ginklų jisai ski
ria šiuos:

1. Biologiniai ginklai, 
būtent užkrečiamųjų ligų 
perai, kuriuos galima išmė- 
tyt iš lėktuvų arba specia 
liomis rakietomis.

2. Radioaktyvių spindu- 
veikimas, apnuodiji- 
nuodingomis bombo

mis pramonės centrų, duji
niai ginklai.

3. Klimatologinis karas, 
pakeičiant klimatą, išdžio
vinant atmosferą sidabro 
jodu. Užtenka vieno kilo
gramo sidabro jodo, kad 
kelioms savaitėms išdžio
vinti 400 kubinių kilomet
rų atmosferos.

4. Vandenilio arba 
drogeno bomba.

5. Atominė bomba.

lių
mas

Partizanų lavonai Prienų 
turgavietėje buvę padėti 
kelis kartus, čia juos visi 
turėjo pamatyti, nes buvo 
padedami prie įėjimo į tur
gaus aikšte, kur žmonės tu
rėjo praeiti. Jie gulėdavo 
po kelias dienas.

Prienuose buvęs vienas 
lietuvis komunistas, kuris 
daug prisidėjęs steigiant 
pirmuosius kolchozus. Par
tizanai ji persekiojo ir jis 
buvo Prienuose partizano 
nušautas.

Šiauliškėse pas vieną ūki
ninką prie bulvių rūsio bu
vusi partizanų slėptuvė. 
Kaimyno pusbernis apie tai 
papasakoięs rusams, kurie 
tuoj atvykę slėptuvę išardė, 
o ūkininko šeima suėmė ir 
išvežė. Bet du sūnus spėjo 
pabėgti pas partizanus. 
Slėptuve išdavusi pusberni 
partizanai tuoj suėmė ir jis 
dingo. Vėliau partizanai 
atvyko pas jo tėvus ir pa-

hy-

HEINRICH RAU

Heinrich Rao buvo Rytų Ber
lyno komunistinio planavimo 
biuro viršininkas. Per darbi
ninkų sukilimą suimtas.

Reikalaus Garantuotos 
Metinės Algos

CIO United Steeel Work- 
ers unija šią savaitę prade
da Pittsburghe derybas su 
Amerikos aluminumo kom
panija dėl naujos darbo su
tarties ir tarp kitko reika
laus, kad darbininkams bu
tų užtikrinta metinė alga. 
Ar bus darbo, ar ne, unijis- 
tai nori per apskritus metus 
turėti pilną algą. Tai yra 
pirmutinis toks reikalavi
mas, nors tokia mintis uni 
jose jau senai bręsta.

ja) sušaudė 31 darbininką.
Bet šitie skaičiai esą toli 

nepilni, nes į juos neįeina 
Sovietų Rusijos armijos per 
sukilimą užmuštieji ir po 
sukilimo sušaudytieji.

Remiantis neoficialiais 
šaltiniais, užmuštųjų buvo 
keli šimtai. Komunistų “ge
stapo” vadas Wilhelm Zais- 
ser raportavo savo vyriau
sybei, kad jo gestapininkai 
nušovė 19 demonstrantų ir 
du pašaliečiu. Demonstran
tai gi užmušę 4 policinin
kus.

Viso Rytų Vokietijoj, ku
rią valdo komunistai, suim
tųjų darbininkų esą apie 
30,000.

Amerikos Lietuvių 
Kongresas

Amerikos Lietuvių Tary
bos centro sekretorius Dr 
Grigaitis praneša, kad dėl 
busimojo Amerikos Lietu 
vių Kongreso jau galutinai 
apsispręsta. Kongresas yra 
šaukiamas lapkričio mėne
sio 27 ir 28 dienomis, Chi 
cagoje. Reikalingos patai 
pos posėdžiams ir delega
tams apsigyventi užsakytos 
Morrisono viešbuty.

Kongreso programa ir 
darbotvarkės projektas bus 
paskelbta vėliau. Tarybos 
nariai ir skyriai prašomi iš 
anksto siųsti Tarybos cen
tro sekretoriui savo suma
nymus bei pasiūlymus, ku
rie turėtų būt į Kongreso 
darbotvarkę įtraukti.

Labai daug išvežta inteli
gentų ; gydytojų visai ma
žai belikę.

Šnipų Advokatas 
Bėdoj

I ---------
Laidojant New Yorke Ru

sijos šnipus Rosenbergus, 
nužudytus elektros kėdėj, 
buvęs jų advokatas Bloch 
pasakė kalbą ir taip įsikarš
čiavo, kad prezidentą Ei- 
senhowerį ir Vyriausiojo 
Tribunolo teisėjus išvadino 
“žmogžudžiais.” Advokatų 
draugija dabar paėmė šitą 
dalyką į savo rankas ir, 
kaip rodos, šnipų advokatas 
už tokį įžeidimą aukščiau
sių šalies autoritetų bus iš 
mestas iš advokatų luomo.

Amerikos aiinija Japoni 
joj turi pasisamdžius pajū
ry didelį dykumos plotą, 
kur daromi artilerijos pra
timai. Bet japonų žvejai 
protestuoja, kad šaudymas 
iš kanuolių nubaidąs žuvis. 
Tas duoda progos ir komu
nistams iškelti savo kumš
čius prieš “jankių imperia
lizmą.” Keli tūkstančiai 
komunistiškai nusiteikusių 
unijistų anądien suvažiavo 
ties tuo poligonu kelti de
monstraciją prieš Amerikos 
kanuoles. Policija juos iš
vaikė.

GEN. SCHUYLER
’rKAIP LIETUVOJ 

ŠNIPINĖJA MOKYTOJUS

Viena vokietė, kuri buvo 
kaip šeimininkė pas vieną 
mokytoją Lietuvoje, pasa
koja, kad mokytojai yra la 
bai sekami ir kontroliuoja
mi. Kiekvieną savaitę mo
kiniams ir mokytojams yra 
politinės pamokos. Vienas 
gimnazistas visada dežu- 
ruoja mokytojų kambaryje 
—klausosi ką mokytojai 
kalba. Jis taip pat daly
vauja per mokytojų posė
džius ir pasitarimus. Šitas 
gimnazistas turi būti kom
jaunuolis, už mokytojų se
kimą jis gaunąs net 
rublių algos mėnesiui.

$2,500,000 FLORIDOS
VAISIŲ REKLAMAI

Gen. Schuvler vra amerikie
čiu 28-tos divizijos Vokieti
joj vadas. Dabar Eisenhow- 

6001 eis nominavo jį Atlanto Pak
to štabo viršininku.

Floridos valstija paskyrė 
S2.500.00fl citrinių vaisių 
reklamai. Per radiją ir 
spaudą bus aiškinama, kad 
tie vaisiai (orančiai, grape- 
f luitai) būtinai reikalingi 
sveikatai ir todėl reikia 
juos valgyt kasdien.
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SUDAUŽYTO PRESTIŽO 
SKEVELDROSE

Rytų Vokietijos darbininkų sukilimas, Įvykęs birže
lio 17 d. prieš komunistų režimą, laikinai atslūgo, bet 
sovietų prestyžas tapo sudaužytas.

Dabar Maskvos bernai mėgina likusiose skeveldrose 
“atsikurti.” Tuo tikslu pereitą savaitę jie suruošė Ber
lyne “Ištikimybės Dieną.” Ji turėjo parodyti pasauliui, 
kad vokiečių darbininkai “myli” komunistus, kad jie 
pasilieka “ištikimi” Maskvai, ir kad buvęs “maištas” 
Groteuholo valdžios nenugąsdino.

Bet iš tikrųjų šita “ištikimybės diena” išrodė kaip 
nusigandusios katės išpusta uodega. Ir dargi nekaip 
išpusta, nes i tą “ištikimybės” demonstraciją pavyko su
varyti vos tik apie 3,000 ištikimųjų komunistų.

Ir tą “ištikimybės” mitingą valdžia bijojo ruošti, 
nes gatvė, kurioj tas jomarkas turėjo Įvykti, iš kalno jau 
buvo apstatyta ginkluotais raudonarmiečiais. Matyt, 
valdžia bijojo, kad mitingas nevirstų nauja demonstra
cija prieš komunistų valdžią, kaip tai Įvyko 17 birželio, 
kuomet tūkstantinė minia šaukė: “Ivan, keliauk namo! 
Mes norim laisvų rinkimų!”

Tą sukilimą pavyko rusų tankais laikinai sutrempti. 
Komunistų “gestapas” (slaptoji policija) Dresdeno mies
te areštavo 400 darbininkų, Freitaly 115, Tharandte 78 
ir tt. Associated Press agentūros surinktomis žiniomis, 
Rytų Vokietijos kalėjimuose dabar esą sugrusta apie 
30,000 suimtų darbininkų dėl buvusio sukilimo. Suim
tųjų moterys su vaikais mėtomos iš butų.

Komunistų “liaudies teismai” pasmerkė mirti jau 31 
darbininką dėl buvusio sukilimo. Ir visi jie jau sušau
dyti. Bet kiek žmonių buvo užmušta gatvėse ir dirbtu
vėse, dar nėra žinių.

Šitos žiaurios priemonės parodo, kad komunistiškas 
režimas buvo labai nusigandęs. Jis elgėsi kaip pašautas 
žmogėdra tigras. Bet dabar jis suprato, kad tokiu elge
siu jis sukėlė prieš save ne tiktai vokiečių tautą, bet ir 
visą civilizuotą pasauli. Todėl jis pradeda jau trauktis 
atbulas.

Kad numaldyti žmonių pagiežą, Grotevvholo valdžia 
dabar žada visokių palengvinimų. Ji jau prisipažjsta 
padariusi daug klaidų ir žada jas atitaisyti. Kalbėdamas 
angliakasių susirinkime netoli nuo Leipzigo Grotevvhol 
pasakė: “Už 17 birželio sukilimą valdžia pasiima dali 
atsakomybės ant savęs.” Ji užkrovusi darbininkams 
daugiau darbo tiesiant “Stalino Alėją” Berlyne, bet ne
pakėlusi atlyginimo. Dėl to 17,000 darbininkų Įtaisę 
demonstraciją, sukėlusią visą kraštą.

Be to, jis kaltina savo valdžią ir dėl 1952 metais 
priimtos valstybės ūkio programos, kuri padidino ginklų 
gamybą, Įvedė spartos sistemą šitoj gamyboj, o gyveni
mo reikmenų gamybą sumažino. Dabar visa tai busią 
atitaisyta ir suimti darbininkai busią paleisti. Bet kaip 
jis “paleis” sušaudytus, nepasakė.

Grotewhol paskelbė ir biznieriams nuolaidų. Jo 
valdžia gražino jau 40 nacionalizuotų Įmonių Į privati
nes rankas. Kolchozai taipgi paleidžiami. Kas nori, 
gali iš jų pasitraukti ir valdžia žada net paramos duoti, 
kad ūkininkas galėtų atsikurti nuosavoj ūki. Skelbiama 
net susirinkimų ir diskusijų laisvė.

Taigi Vokietijoj sovietų prestyžiu jau atėjo galas.

NETI RI KA VEIKTI

Paliaubų deryboms Korėjoj nutrukus, jų dalyviai dabar 
neturi ką veikti ir vaikščioja po Mtmdžomą be darbo. Iš 
kairės matosi komunistu delegacijos vadas gen. Nam U, 
iš dešinės—amerikiečiu delegalijos vyresnysis gen. Har
rison. , ;

Apžvalga

| komunistiškos Rusijos šni
pai! ... |

Atrodo, kad verkė ir kiti
“Laisvės” redaktoriai, nes 
tame pačiame jos numery 
telpa ašaromis rašytas ilgas 
editorialas apie tų dviejų 

'šnipų mirti. Stalinui mirus 
jie neišliejo tiek ašarų, 
kiek dabar prižliumbė dėl 
dviejų Amerikos išdavikų.

KAS KALČIAUSIS?
Rašydamas apie demo

kratijų “politinį ir moralinį 
bankrutą” Korėjoj, “Ame
rikos Lietuvis” (Nr. 25) sa
ko:

“Niekas musų krašte ir be
šališkam pasaulyje nesitikė
jo būti liudininkais demokra
tijų politinio ir moralinio 
bankruto Korėjoj—kapitulia
vimo kompartijai, tačiau esa
me liudininkai įvykusio fak
to. Po trijų karo metų Ko
rėjoj JTO jėgos kapitauliavo. 
Visas bešališkas pasaulis šį 
faktą mato. Musų nuomone,

Vergijos Liekanos
Nekalbėsime čia apie tą ženklina, paprastai išdegi- 

vergiją, kuri šiandien yra’na ant rankos virš alkūnės 
praktikuojama Sovietų Ru-lsavo ženklą, ir vergas jau 

Isijoj, nes apie ją nuolatos negali niekur pabėgti nei 
yra rašoma ir kalbama. Tai'pasislėpti, nes drapanų jis
yra naujoji vergijos rusis, 
kur naikinamų tautų žmo
nės išvežami į Rusijos gilu
mą, iš kur nėra galimybės 
pabėgti, ir tenai turi dirbti 
iki numiršta nuo bado ar li
gų-

Čia paimsime tą vergiją, 
kuri yra užsilikusi dar nuo 
senų laikų. Ji skiriasi nuo 
sovietiškos vergijos tuo, 
kad žmonės gaudomi vergi
jai ne tautų išnaikinimo

neturi ir tą ženklą visi ma
to ir žino, kad jis yra pabė
gęs. Gi pabėgti nuo savo 
pono skaitosi toks pat nusi
kaltimas, kaip ir vagystė, 
nes vergas yra amžinai sa
vo ponui “skolingas” už 
maistą ir kitokį užlaikymą, 
kokį jis gauna jam vergau
damas.

Senoviškos vergijos lie
kanų yra taipgi Indijoj ir 
Kinijoj.

tikslais, bet ’ pasipelnymo j Gal niekas netikėtų, kad 
sumetimais. Šitokios vergi-’panaši skolos vergija tebe- 
jos liekanų šiandien yra'žydi dar ir Pietų Amerikoj, 
daugiausia arabų šalyse, lotynų respublikose, kur 
Vergų pirkliai gaudo juod-’yra labai stipri Romos ka- 
veidžius Afrikoj ir gabena talikų bažnyčios įtaka, kaip
juos Į šventąjį arabų mies- 

britų vadai bus atsakomin- tą Mekką, į Suvaigveją, Į
Bolivija, Ekvadoras ir Pe- 
ruvija. Čia yra didelių dva-

kapituliavimągiausi uz sį 
kompartijai.”

Žinoma, niekas neginčys, 
kad Anglija buvo ir yra Ko
rėjos karui priešinga. Jei
gu ji ir prisidėjo prie jo,

Kuvaitą, ir tenai parduoda rų, kuliuos valdo katalikų
juos rinkose kaip darbinius 
gyvulius.

Sakoma, kad šita preky
ba dabar verčiasi buvę vo
kiečių nacių karininkai, ku

tai tik dėHo,kad galėtų to-įrie P° antrojo pasaulinio

SUSPROGDINTAS 
MASKVOS BURBULAS

JĮ susprogdė Rytų Vokie
tijos darbininkų sukilimas, 
sako “Naujienos.” Mask
vos propaganda buvo išpu

liau melžti Ameriką. Ta
čiau ir prisidėjusi ji buvo 
priešinga Kinijųos bloka
dai, priešinga Kinijos ko-

karo pasiliko Afrikoj.
Prie Jungtinių Tautų or

ganizacijos yra sudarytas 
tam tikras komitetas, kuris

munistų užfrontės bombar-Įrenka žinias apie vergų pre- 
davimui ir dar gi pasirūpi-į kybą, ir šito komiteto su- 
no, kad iš Korėjos butų pabrinktomis informacijomis, 
šalintas gen. MacArthuras,] Saudi Arabijoj šiuo laiku 
kuris stojo už smarkesnę lyra apie 750,000 vergų, ku- 
akciją. Pagaliau Anglijos!rie buvo sugaudyti Afrikoj, 
laivai visą laiką vedė ir ve-j atgabenti laivais į Saudi 
da prekybą su Kinijos

“Tada Maskvos pakalikų 
valdžia nusigando ir griebėsi 
jėgos, o kai ji pasirodė per- 
silpna ‘tvarkai’ apsaugoti,
Maskvos satrapai paleido į 
darbą tankus ir artileriją.”

Jeigu kas tikėjo, kad ko-
tusi burbulą apie žmonių mUnistų diktatūra gali pasi-
“gerovę” Sovietų valdomoj 'daryt liberališkesnė, sako v w
zonoj Dabar gi darbinin-pNaujįen<^” tai dabar pa- komunistais? pristatydami 
kų sukilimas Rytų vokieti-irnatė, kai naivu yra tokių’-.- —i,:.. —n—„— i_“ >, aLe’ Kai naivu yfa t°Kių jiems visokių reikmenų ir
joje parode pasauliui, kad dalykų iš Kremliaus bandi- net Dnešo kareivius vežio-
iš tikrųjų tenai ne gerovė,] tų tikėtis, 
bet sunkus vargas ir skur-j 
das.

NAUJA PLUNKSNA MUSU 
REDAKCIJOJ

Mums malonu pranešti, kad šią savaitę “Keleivio” 
redakcijoj pradėjo dirbti drg. J. Sonda, baigęs Hallės 
Universitete (Vokietijoj) ekonomijos mokslus, buvęs 
Lietuvos kooperatyvų veikėjas ir Šiaulių miesto bur
mistras.

Mes norim, kad musų “Keleivis” visada butų gyvas 
ir įdomus laikraštis, rimtas ir švarus informacijų šaltinis, 
ir tikimės, kad drg. Sonda savo mokslu ir patyrimais 
daug prie to prisidės.

Musų redaktorius drg. Januškis, nors jau gerokai 
pasveiko, bet daktarų patariamas išvažiavo ilgesniam 
poilsiui Pennsylvanijon pas savo brolį.

Visas “Keleivio” štabas linki jam tvirtai pasveikti.

NEBLOGA PAMOKA
Musų tautininkai “skrido” Į Washingtoną pasigirti, 

kad 700 metų atgal kunigaikštis Mindaugas buvo vaini
kuotas Lietuvos karalium.

Bet gen. Wedemeyer, kurį jie pasikvietė tam “są
skrydžiui” pirmininkauti, patarė jiems ne karalius gar
binti, bet respubliką: “a republic, that is the aervant and 
not the master of the people . . .”

Tai buvo gera musų “rojalistams” pamoka, tik ne
gerai, kad ji taip brangiai kainavo.

“Ir kai tie darbininkai iš
ėjo į gatvę, protestuodami 
prieš savo prispaudėjus,” sa
ko Chicagos dienraštis, “tai 
komunistų valdžia liepė poli
cijai juos mušti ir šaudyti. 
Bet policija neįstengė suval
dyti milžiniškų minių. Dau
giau kaip 50,000 darbininkų 
rytiniame Berlyne kumščio- 
mis ir akmenimis išsklaidė 
‘liaudies’ policininkus ir ėjo. 
demonstruodami, prie val
džios įstaigų. Tada atbildėjo 
tusu tankai, motorizuota ar- 

-jtiferija ir sanuoti sunkveži
miai su būriais pėstininkų, 
apginkluotų mašininėmis ka- 
nuolėmis bei šautuvais.”

Maskva bando aiškinti, 
kad Vokietijos darbininkų 
sukilimas buvęs “buržuazi
jos agentų sukurstytas.” 
Bet—

“Tegul Kremliaus melagiai 
plepa, kad tą milžinišką ry
tinės Vokietijos darbininkų 
pasipriešinimą komunisti
niams despotams sukurstę 
‘Vakarų agentai.’ Kas tokiu 
kvailu melu betikės? Vi
siems, o ypač vakarinių šalių 
darbininkams aišku, kad tai 
yra darbo žmonių protesto 
prasiveržimas prieš išnaudo
jimą. skurdą ir politinę prie
spaudą.”

Paskutinėmis dienomis 
Maskva buvo pradėjusi lyg 
ir švelninti savo politiką. 
Rytų Vokietijoj buvo sulai
kyta sovietizacija ir buvo 
net paskelbta, kad ūkinin
kai, kurie jau buvo suvaryti 
į kolchozus, jei nori, gali iš

Komunizmas veržiasi į mokyklas, sako “Draugas.” 
Taip, veržiasi komunizmas, veržiasi ir klerikalizmas. 
Vienas velnias raudonas, kitas juodas, bet veržlumas 
vienodas.

jų išsitraukti ir vėl laisvai 
ūkininkauti. Išvarytiesiems 
iš biznio biznieriams buvo 
žadama valdžios parama iš 
naujo atsikurti. Todėl pa
reikalavo palengvinimų ir 
darbininkai, šitie reikala
vimai tuojau pasireiškė vie
šais mitingais ir demonstra
cijomis.

bažnyčios, klioštoriai ir pa
vieniai didžiūnai, atvykę iš 
katalikiškos Ispanijos, ir 
tuose dvaruose dirba ver
gai.

Jungtinių Tautų turimo
mis žiniomis, Pietų Ameri
kos respublikose šiandien 
yra apie 7,000,000 vergų, 
kurie dėl “Įsiskolinimo” sa
vo ponams negali nuo jų 
pasiiiuosuoti. Toks vergas 
niekad negali savo ponui iš
simokėti ir miršta palikda
mas jam “skolingas.” Ta 
“skola” po jo mirties perei
na jo vaikams, paskui vai
kų vaikams ir tt

Šita vergija Pietų Ame
rikoje yra žinoma Įvairiais 
vardais; Ekvadore ji yra 
vadinama huasipungo var
du, Bolivijoj — pongeaye,

Arabiją ir čia parduoti vi
sokiems arabų viršininkams 
bei vadams.

H. R. P. Dickson, per 
septynis metus buvęs Ara
bijoj slaptas Anglijos agen
tas, sako, kad kiekvienas 
šeikas (arabų viršininkas) 
turi po keletą vyrų vergų 

.įsavo patarnavimams ir vi- 
Achesonas—kurie neklausė j ?ok!e!?s darbams dirbti; gi 
gen. MacArthuro patarimų,moteryi bel me,lu- 
bet šoko pagal Churchillo

net priešo kareivius vėžio 
darni kur jiems reikėjo.

BIMBA VERKĖ
“Laisvės” 24 birželio lai

doje. A. Bimba savo “kris
luose” pasakoja:

“Praėjusį penktadienį ant 
Septynioliktosios gatvės prie 
pat Union Sųuare susirinko 
milžiniška žmonių minia. Bu
vo daugiau kaip dešimt tūks
tančių.

“Susirinkome ir laukėme 
baisiosios valandos.

“Kai pirmininkė pranešė, 
aštuntą valandą, kad Ethel 
ir .Jtriiefs Rosenbergai nuga- 
gabenti į nužudymo kamerą, 
ir paprašė dvi minutes nulen
kus galvas pagerbti juos ei
nant mirtim visa minia su
virko. Verkė vyrai, moterys, 
vaikai, verkė garsiai. Niekas 
nesisarmatino garsiai atsi
dusti. gailias ašaras lieti ir 
jas skepetaite braukyti nuo 
savo veido.

“Ar buvote dešimties tūks
tančių verkiančioje minioje? 
Man pirmu sykiu teko daly
vauti. Jeigu kuris nesate bu
vęs, negalėsite įsivaizduoti, 
koksai tai buvo susikaupi
mas, kokia tai buvo širdper
ša. . . . Niekas žodžiais ne
gali nei apsakyti, nei apra
šyti.”

Bimba čia verkė, kam bu
vo baudžiami Maskvos šni
pai, kurie išvogė atominės 
bombos paslaptį ir padavė 
Rusijai, užtraukdami pa
sauliui atominio karo pavo
ju-

Mirties bausmė yra žiau
ri priemonė. Mes su tuo 
sutinkam. Bet Bimba ne-

a — rviigiija ——kiaip,

Amerikai tą karą pralaimė
ti. Bet kalčiausi dėl to pra
laimėjimo yra buvę Ameri
kos vadai—Trumanas

muziką.

KAS DEGINO KNYGAS?

verkia, kai Sovietų valdžia 
žudo mirtimi savo nusikal
tėlius. Ir jis nelieja ašarų, 
kad tūkstančiai jaunų Ame
rikos vyru miršta Maskvos 
suruoštame Korėjos kare.

Bet jis kentėjo “neapsa
komą, neaprašomą širdper
šą,” ir nesisarmatydamas 
verkė, kad turėjo mirti du

Kalbėdamas anądien 
Dartmoutho kolegijos stu
dentams prezidentas Eisen 
howeris pasmerkė “knygų 
deginimą.” Jis patarė jau 
nuoliams imti ir skaityti vi
sokias knygas, net ir komu 
nistiškas, nes kaipgi jus ga 
lėsit kovot prieš komuniz
mą, jeigu nežinosit, kas jis 
yra, aiškino prezidentas.

Dėl šitos jo kalbos Ame
rikoje pasigirdo visokių 
nuomonių ir komentarų. 
Kadangi senatorius McCar
thy nesenai buvo iškėlęs 
valdžiai protestą, kam ji 
perka komunistiškas kny
gas Į savo knygynus užsie
ny, tai daugelis įsivaizdavo, 
jog šita prezidento kalba 
buvo tam senatoriui taiko
mas atsakymas.

Bet senatorius McCarthy 
sakosi knygų nedeginąs. 
“Aš neatsimenu, kad bu
čiau kada nors sudeginęs 
kokią knygą,” sako jisai, 
“išskyrus gal 1<okį seną žur
nalą, kurį jaunas būdamas 
sudeginau, kad užkurti mo
tinai ugnį.”

Ir toliau McCarthy aiški
na:

žės turinčios po keletą mo
terų vergių savo patarnavi
mams

Nupirktas vergas ar ver
gė skaitosi pono nuosavybe, 
su kuria galima daryti kas 
oatinka. Savininkas jį pa

X V* ▼ -Vi l ere.
Jungtinėse Valstijose ver

gija ir baudžiava yra Įsta
tymais draudžiamos, bet 
vistiek kai kuriose pietinė
se valstijose galima dar to
kio žmonių išnaudojimo už
tikti.

Tur būt bjauriausia ver
gijos forma yra ta, kur tė
vai parduoda nelaisvėn sa
vo mažus vaikus. Tas prak
tikuojama daugiausia Kini
joj ir kituose Tolimųjų

“Vis dėlto mano vadovau
jamas komitetas nesenai su
rado ir iškėlė faktą, kad 
Achesonas. buvęs prie Tru
mano valstybės departamen
to galva, nupirko apie 30,000 
komunistiškų knygų ir sudė
jo jas į musų Informacijos 
Centrus po visą pasaulį.

“Amerikos visuomenei, ku
rios pinigais tos knygos buvo 
perkamos, nuolatos buvo aiš
kinama, kad tų musų Infor
macijų Centrų tikslas esąs 
kovoti prieš komunizmą.”

Tuo tarpu gi pirkdama ir 
platindama komunistiškas 
knygas, Achesono-Trumano 
kompanija faktiškai platino 
komunistinę propagandą.

Kai McCarthy dabar šitą 
faktą iškėlė, Valstybės De 
parlamentas tuojau įsakė 
tas knygas iš Informacjų 
Centrų pašalinti. “Ir aš ti
kiu,” sako McCarthy, “kad 
šitą Įsakymą užgyrė pats 
prezidentas, nes kitaip jis 
nebūtų iš jo kabineto iš-
— • 17ėjęs.

McCarthy čia nežymiai 
nori prezidentui įgnybti už 
nenuosakumą. Nes jeigu iš 
tikrųjų prezidentas pritarė 
tų knygų iš knygynų pašali
nimui, o paskui siūlo Ame
rikos jaunimui tas knygas 
skaityti, tai jau tikrai ne- 
nuosaku.

O kai dėl paties knygų 
deginimo, tai iš tikrųjų kai 
kur jos buvo deginamos. 
Jos buvo sudegintos Aus
tralijoj ir Naujoj Zelandi 
joj. Kitose šalyse Ameri
kos Informacijos Centrai

i Ryty. kraštuose, kur skur
das yra toks didelis, kad 
darbininkų šeimos negali 
savo vaikų išmaitinti ir par
duoda juos turtingesniems. 
Užaugę parduotieji vaikai 
lieka pirkėjų vergais.

Viena kiniečių organiza
cija yra apskaičiavusi, kad 
šitaip parduotų vergijon 
vaikų Kinijoj yra nemažiau 
kaip 3,000,000.

Vaikų pardavinėjimas 
yra praktikuojamas ne tik
tai pačioj Kinijoj, bet ir 
tokiose anglų valdomose 
kolonijose kaip Hong Kong, 
Malaja ir kitos.

Afrikoj, Indijoj ir Kini
joj tebėra dar paprotys, ku
riuo vyrai perkasi sau 
žmonas, užmokėdami tam 
tikrą kainą jos tėvams pi
nigais ar kitokiais dalykais. 
Šitaip nupirkta moteris lie
ka vyro nuosavvbe, kurią 
jis gali parduoti kitam, ar
ba iškeisti ant kitokio daik
to.

(Aukščiau paduoti davi-. 
niai apie vergiją yra paimti
iš "Christian Science Moni-
tor” bendradarbio 
Rossi pranešimo.)

Mario

Apskaičiuojama, kad viduti
niškai kiekvienas Jungtinių

KOS miormacijos centrai.Valstijų gydytojas per savaitę 
pasitenkino tiktai pašalini-.pašvenčia 7 valandas pacien- 
mu komunistinės propagan-'tams, kurie už gydymą neuž- 

’dos nuo savo lentynų. moka.
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KAS NIEKO NEVEIKU JO NIEKAS NEPEIK LA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS KWBAIO

Kas* Girdėt Chicagoje
Atsimini Savo Mirusį 
Kleboną

į viiivagus uieurasus r/ai-i 
Šv. Jurgio parapijos pa- ly News” per eilę straipsnių’ 

ra pi jonai netikėtai prašne-1 atvaizdavo Chicagos “slum- 
ko apie savo nesenai mirusi1 sus.’’ Aprašymus, žinoma, 
klelioną, prelatą M. L? paįvairino paveikslais. Ap- 
Kruszą. Mat, susidarė to-j rašymai ir vaizdai tiesiog 
kios aplinkybės, kad tas šiurpulingi. Šiurpulinga ne 
klausimas savaime iškilo. vien tas, kad, sakysime, vie- 

Jau buvo rašyta, kad šv. *?am,e, ^mbaiyje gyvena 
Jurgio parapijos kunigai,^'1“^ r'^na 
užsimanė naujos, muderniš- uz butąv *7 ,pe.‘ raen7! 
kos, gražios klebonijo3.|nuomos’ bet tp lusnų 
Taigi senoji klebonija tapo P™as’ "asyaramas s^clai 
nugriauta ir jau statoiL'^P383^11' Nurodoma,
nauja. Bet nei šventi pa- kad lusn« savminkal tu- 
statai neatsiranda be pini-!" «eresnes Pajamas, negu
gu. Kas tam reikalui pini . _ 
gus surinks? Nagi kuni- Parodomas _ 
gai. Taigi prasidėjo nUok-jhl«inuomenes
tinis žmonių raginimas au-?11^' , ..........., ... .
keti naujos klebonijos sta- , Svarbu eta Is.don.eti tas, 
tybai. Raginama aukoti kad C,h.‘ca?.08 8™!° 
stambiomis sumomis, šimti 2312 3 3 1 ale ne °

'Atidarė Chicago* Žaizdą

Chicagos dienraštis “Dai'

P (geriausių namų savininkai.
nežmoniškas 

išnaudoji-

NAUJA PREZIDENTO MEŠKERĖ

Prezidentas Eisenhoweris gavo gerą dovaną: naują meš
kerę su auksine rankena. Dabar reikėtų šilkinių slieku.

vių tautos kovą už laisvę, 
lietuvių šiame minėjime ga
lėjo būti dvigubai daugiau. 
Net “Vienybės” redaktoriai 
nesiteikė savo skaitytojams 
pranešti, kad yra ruošiamas 
toks minėjimas, dargi be 
jokio mokesčio ir aukų rin
kimo. Tuo tarpu Washing- 
tono “sąskrydin” per kelias 
savaites reklamos nepasi
gailėta. Tų pačių patentuo
tų “patriotų” dalis birželio 
13 d. geriau pasirinko pa
minėti ir prisiminti gerąsias 

[“antanines,” negu visai tau
tai tragišką birželį.

Tokių paminėjimų buvo 
net keletas. O kiek šeimy
ninių “švenčių”! Vargiai 
kas jas ir suskaitytų

Bet birželio paminėjimas 
buvo pravestas labai gerai. 
Šiais metais iš eilės pirmi- 

(ninkavo estas. Kalbas pa-

Lawrence Padangėje
LAVVRENCE, MASS. i reiškė tėvams nuoširdžią 

-------- (padėką už rūpestingą mus
Įspūdingai Pagerbė Tėvus jaunuolių išauginimą. Ant

ri- - - .n , tv (rasis labai jautriai nušvietė
baze io _U d., Tėvų Die-savo pergyventus šeimos 

no> is\ ar.ai ese, piliečių k.u- „uotykius, maždaug seka-
bo patalpose įvyko saunus!maį.
pažmonys, kur buvo jspu-j Mes buvom trys broliu.
..niga. jage.bt. tėvai, ku-jkai, dar visi mažuliukai, kai 
vo pagaminta skan. vaka- L j motin4,ė mus aplei. 
I.eno, kur.oje dalyvavo n\lo ir nuėjo į amžinystės pqį 
sė.mynukoj nuotaikoj uz-|iUi pM)iknm maii nai, 
kandžiavo arti šimto daly
vių—tėvai, motinos ir jų iš
auginti jaunuoliai.

Dainos

Klubo prezidentas

nėmis. Priimamos, žinoma, 
ir mažesnės aukos. -

dvasininkai, ne koks religi
nis laikraštištis, bet pasau
lietiškas dienraštis. Supran-

žiurkėmis, blakėmis ir kito- stybine švente. Juk kiek 
kiais brudais grumiasi, kur’alaus išgelia prezidento so-

Kai šitaip para pi jonu ki-tama, tų išnaudotojų aukos nešvara, kur smarvė, tendelyje! O kokie šaunus ir 
seniai lyg tornado yra pur-‘veik išimtinai yra juodukai, šių laikų Kristaus mokslo iškilmingi sutikimai buda- 
tomi, tai pavapi jonai šneka’ Kunigams tokios žmonių
ir šiaip ir taip apie pinigų’padugnės neinteresingos, 
suradimą klebonijos staty-!nes tokie skurdeivos nėra 
bai. Ir netikėtai kilo kai- jokie kunigų kostumeriai. 
ba apie tai, ar buvusis kle-*Varguomenė jiems ne gal- 
bonas Kruszas nėra savojvoj. “Slumsų” lankymas ne 
turto testamentu užrašęs sa-Įjų darbas. Kas kita turtin- 
vo parapijai, kurioje taip gieji. Tokius kunigai gau-

skelbėjai kojos neįkelia. vo Mickevičiaus slėnyje!
—:— Tad kaip kas dabar pa

Iš piknikų, galima šaky- aiškėjo nevvyorkieėiams ir
ti, dienraščio “Naujienų 
piknikas, kuris įvyko birže
lio 21 d. Liberty sode, Wil-

dėl birželio tragiŠKų dienų 
paminėjimo nekuriu “tru
kumų.” Mat, Brooklyno

ilgai klebonavo ir kur tu
rėjo tokių gerų pajamų. 
Apie bet kokį prelato Kru- 
szo palikimą šv. Jurgio pa
rapijai nebuvo skelbta nei 
parapijos atskaitose, nei 
ner pamokslą paskelbta. 
Bet eina kalbos, kad prela
tas esąs testamente užrašęs 
vienuolynams, labdarybės 
prieglaudai, mišioms, net

jilsį. Palikom mes maži 
laitėliai ir mus tėvelis viė- 
nušis. Jis buvo mums nej 
vien tėvelis, bet kartu ir 
motinėlė. Jis sunkiai peū 
nyjo sau ir mums kąsriį 
duonos. Sočiai___  majtmo,

Urbonas sumaniai vedė švariais ir puošniais rūbais 
tvarką ir protarpiais pareis- mus vengė. Jis mus prau- 

..Tva.v ¥ Jaun i.M minčių tėvų’ mo.' sė, valė, rengė, maitino;
sakVestaZ*latvis^k *lktuvds|p”ų n jų šeimų pagarbai. myiavo> bučiavo ir nakties 
Dr. Mykolas Devenis. Tai h “ •mUCt1*aUb^1 pakvĮet^ p¥ poilsiui dainužę niūniavo, 

s bolševikiškų vergųi(la,mUf . ^auhukaicio O, brangus tėveli, mes at- 
Jis ir hukuit3 11 išlavintą kvaite- TOenam ir žinom, kaip tau 

tą, kuriame dalyvauja Ka- buvo sunku mus auginti! 
zys Volungus, Juozas Vo-

gyvas 
stovyklų liudininkas, 
papasakojo iš savo asme
niškų pergyvenimų. Buvo 
gauta iš daugelio kongres- 
roanų ir gubernatoriaus T. 
E. Dewey telegramų. Karš
tais plojimais buvo sutiktas 
ir po pasakytos kalbos pa
lydėtas kongresmanas Ker
sten. Bet ypatinga aplo
dismentų audra kilo pei

Jonas

lungus, Jonas Saslavičius ir Mes trys broliukai augom
. , - r,, . be motinėlės, mums buvoAndrius latonunas, , •

t- t - • , • liūdna ir širdy neramu, kaiJie gana darniai sudaina- x , /.,
vo: "O mes keturi,” "Motu- "WdavonL kitus su savo 
lė,” "Plaukia žąselė” ir ke- t«v^!;a,s- Mea. laba‘ buY°?>, 
lėta satyrišku dainelių, kas P3"1 7?,!305 - ‘Psn7
put,likai labai patiko, ir'.ankų mot.n.skos s.rdtes W
dainininkai buvo keletą J“ ">°‘™ak« buck‘«'.

tėvelis gerai suprato ir ma-
low Springs, III., buvo vie-lietuvių dalis, kuri nuolatosjskaičius prezidento Eisen- ' tė, kad yra didelė spraga

dvte gaudo. Ve, kaip jie 
tai daro:

Vienas pasiturintis lietu
vis biznierius nusipirko sau 
puikią rezidenciją turtuolių 
apgyventoje miesto dalyje. 
Ir jis nesuspėjo savo nau
joje vietoje įsiruošti, kaip
nne
blizgantis

Olicf A1A. 2UCVVJV puikus.

nas iš didžiausių. Lietuviš- lanko svarbesniuosius pa- 
kos publikos privažiavo iš'minėjimus, yra įpratusi ma- 
visos Chicagos ir jos apy-ltyti savo tarpe visokių “sie-
linkių. Žmonių galėjo būti lovadų,” didelių visuomeni- 
apie dešimtį tūkstančių. ninku: redaktorių, radijo

Programą vykusiai išpil- direktorių, žodžiu—-Olimpo 
dė “Ateities” šokėjai ir vė-'soste sėdinčių vyrų—šį kar- 
liau redaktorius Dr. P. Gri-(tą jų nematė. Iš karto pa 
gaitis labai vykusiai užtepė.sirodė kažkokis “truku- 
Der nosis visiems bolševi- mas.”

automobilius, iš kiškiems išgamoms.

Kadangi vyrų Kvartetas musų šeimoj. Atsiklausė if 
taip puikiai pasirodė, tai mes sutikom; jis vedė kitą 
pirmininkas pakvietė ir mo- moterį sau už žmoną ir 
teris, šeimininkes, kurios mums davė močeką. Jinąi 
taip sumaniai pagamino šią iabai stengėsi, ir nors*buvo 
vakarienę, kad ir jos padai- netikra mus motinėlė, bet 
nuotų. Čia jau buvo kvin- jį mus ir mes ją mylėjome, 

Stella Urbonienė, kaįp tikrą motinėlę, nes 
Penkus, Marijona matėm ir jautėm daugiau 

Zautrienė, Marijona Straz- šviesos ir šilumos musų še>- 
dkne ir Ona Večkienė. Jos moj. Deja, neilgam, po 
dainavo: “Kai aš turėjau septynių metų ir jinai mus 
kaime mergelę” ir “Mylimo apleido, nuėjo į amžinystės 
tėvelio daugiau nematysiu.” poilsį. Tai jau tokia mus 

kalbėjo Baltgudžių Tarybos Jom dainuojant, pritarė sa-buvo dalia. Brangus tėveli- 
pirmininkas. Įvo maloniu ir gerai islavin- turėjai daug vargo ir mpes-

Minėjimas užsitęsė tris-tu balsu Kazvs \ olungus. į.įo> fcoi mus išauginai. Dė- 
valandas, bet nepastebimai j J pabaigą jau ir visa publi-vuį tau už tai ir žinok, kad 

itai prabėgo, nes me-;ka kartu dainavo. Visiems mes to neužmiršim ir tavęs

howerio užuojautos ir sura
minimo telegramą. Ir Pa- 
baltijos kraštų paminėjimas 
susiliejo į bendrą visų pa
vergtų tautų protesto de
monstraciją prieš bolševi
kiškus pavergėjus. Nes šia
me minėjime dalyvavo 
Lenkijos, Rumunijos, Ven
grijos, Bulgarijos, Albani
jos, Čekoslovakijos ir Bait- 
gudijos atstovybės. Kalbas 
pasakė Čekoslovakijos at
stovas ir ypatingai karštai

tetas: 
Nellie

Be to, įvairių spėliojimų 
sudarė ir lietuviško choro 
nepasirodymas, kaip tuo 
tarpu estų ir latvių chorai 
dalyvavo ir meninę dalį tin-

. karnai atliko. Gi lietuvius
Aukos BALI* ui (reprezentuoti, daugeliui ne- 

M. Trumpicko vadovau-,lauktai (buvo skelbta, kad

Kreivakojis.kurio išsirito gražiai nusi
penėjęs džentelmonas su at- 

Jis lietu- 
prisistatė

nuo karo nukentėjusiems 
Bet ar BALF’as yra ką nors bulu kalnierium. 
gavęs iš prelato Kruszo pa- viui biznieriui
likimo? Apie tai neteko 
niekam matyti spaudoje. 
Taigi parapijonai kelia 
klausimą: ar, prelato testa
mento pildytojai atliko sa
vo pareigas? .Jei ne, tai 
ko laukia? Juk šv. Jurgio 
parapijai dabar kaip tik 
reikėtų gauti savo dalį iš 
prelato palikimo. BALF’ui 
irgi verkiant reikalingi pi
nigai. Ar jis gavo savo da
lį iš prelato palikimo?

Kai parapijonai užsispi
ria, tai jie ir suranda kur, 
kas ir kaip yra padaręs. 
Reikia tikėtis, kad Šv. Jur
gio parapijonai taip pat su
ras ir kaip prelato testa-

kaip vietos Romos katalikų 
klebonas. Pasakė, kad jam 
esą labai malonu sulaukti 
naujo parapijono. Pridūrė,

AKRON, OHIO

kad iš pavardės sprendžiąs, liūs rūpinasi tremtinių šei 
jog reikalą turįs su lietuviu.
Paaiškino, kur jo bažnyčia, 
kada būna mišios, kada 
klausoma išpažintis. Toliau 30 pinigais..: ”

jamas BALF’o 34-tas sky-choras bus), išėjo į sceną jos greitai

pimu. Skyrius surinko ir 
išsiuntė BALF’o centrui 
415 svarų drabužių ir $72.-

olistė Vincė Jonuškaitė.
Lietuvius ji reprezentavo 
puikiai. ,z.,.

Tačiau

ninė dalis buvo įterpiama 
į kalbų ir skaitomų telegra 
mų tarpą. Programa buvo 

turint omenyjdLprevesta gerai, negaišinant

akompanavo M. Pauliukai- niekad neapleisim.
tis,

Kalbos
Kai kalbėtojas šitaip F

dabartinį momentą, lietu- laiko. V. G.
tas airišis klebonas sako, 
kad senasis tos rezidencijos 
gyventojas buvęs “bedie
vis,” “masonas.” Todėl ta
me name priveisęs piktų 
dvasių. Vėliau jis atva
žiuosiąs tą rezidenciją pa
šventinti ir išvaikysiąs vi
sas piktas dvąsias.

Tai ve, kokiu budu ir ko-
mentas yra išpildytas—.kius pavapi jonus gaudo Ro- 
taip, kaip velionis sudarė,-mos katalikų kunigai. O 
ar ne. , Iten, kur varguomenė su

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijo* Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa

žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 

bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 

ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datą, ivetų ir var

dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra- 

dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas at
ims jo vietą, kai giltinė ji nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus

lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. (raunama “Ke- 
leivio” knygyne:

KELEIVIS
i<hray, Smath Boston 27,

Pinigais aukavo Lietuvių 
Socialistų Sąjungos skyrius 
$15; SLA 354 kuopa $8.30; 
po $5 davė p. Sasnauskienė 
ir J. Milickas; po $3 auka
vo J. Ramoška, N. Trumpic- 
kas ir J. Staseviče; po $2 
davė J. Zanis, A. Gatavec- 
kas, V. Slesoraitis, A. 
Trent, A. Gutauskas, A. 
Zdanis, A. Lukoševičienė ir 
V. Darulis; po $1—S. Muc 
kus, A. Jacksonas, G. Ra
kąs, N. Tručinskas, K. Gaš
kienė, G. Garionis, J. Law- 
rence, J. Apšega, K. Kup- 
tis, E. Jenkins, A. Palonis, 
B. Yarašius, A. Basris ir V. 
Rudi|| Koresp.

Iš Birželio Minėjimo 
New Yorke

^našiose sueigose 
prakalbų neapsieinama, to-

įkė savo mintis, daugumui 
I riedėjo ašaros, nes visi čib

gerai Jtiffo, "kad tai yra kli
dėl ir čia kalbėjo: Jonas ,a_5^esa1’ • *-
Stundžia. M. Zautrienė. N.l Dar ,dau8'“u. tėvų pagar- 
Penkus, T. Skuseviėius, Ju-^3' £Y?.la‘ bu™. PaPu0?‘ «>' 
liūs Kieva, A. Pilvelis, A.ivų gebų puokštėmis, kunM

pasakys išlaisvintosios Lie- yato1?unas’A A"d''eAlu^as,Večkiutė. Už ^td jai vii 
tuvos seimas, priimdamas ojo,,, . . lauta V. IU- aplodismen-

v i iz } tais. Tai buvo šauni vaka-Pauliukaitis, K. \olungus,i . . \
J. Penkus, J. Šupetris, A.įnene*
Lapinskas, R. Mikolaitis, A. _________
Večkys ir jūsų reporteris, j

Gražiai ir jaudinančiai Pakalbinkim draugu* <
kalbėjo čia augę du jaunuo-; įį„aInu, oi,i5.k,ti 
liai, Jonas Stundžia ir Ka-

NUOSAVYBĖS KLAUSIMU
IŠLAISVINTOJE TĖVYNĖJE

Tiek tėvynėje, tiek ir už 
jos sienų lietuviams, ypač 
tremtiniams, rupi, kaip bus 
išspręstas nuosavybės klau
simas busimoje laisvoje 
Lietuvoje.

Nuosavybės klausimas yra 
tvirtai užfiksuotas visose 
Lietuvos konstitucijose. Tas

nuosavybės reikalu atitin
kamą įstatymą.

Nėra jokio abejojimo, jog 
tuo pačiu bus atitaisyta vi
siems Lietuvos piliečiams 
padarytoji skriauda. Tiesa, 
bus nemaža technikiniu

A. Jenkins.

dėsnis nebuvo paneigtas sunkumu, teks atsižvelgti i 
taip pat vykdant nepriklau- realias krašto ir tarptauti;

nes sąlygas, į platesnio ma-

šiais metais tragiškų bir
želio dienų minėjimas New 
Yorke buvo daromas birže
lio 13 d., nes tai buvo šeš
tadienis, patogiausia new- 
yorkiečiams diena. Bet lie
tuviams, ypač “geriems pat
riotams,” birželio 13 d. yra 
dar paminėtina ir kaip 
“Antano diena.” Juk pasku
tiniaisiais nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo metais 
parapijinė Antano šventė 

(buvo jau virtusi kaip ir val-

somybės laikais žemės re
formą, atnešusią beatsista- 
tančiam kraštui tiek gero. 
Už privačią nuosavybę, 
kaip principą, taip pat pasi
sakė Lietuvos Ūkio Atstaty
mo Studijų Komisija ir 
įvairus to klausimo specia
listai, iš pagrindų studijuo
dami Lietuvos ūkio atstaty
mo planus. Galiausiai tuo 
reikalu savo žodį tarė ir 
VLIK’as, vyriausis iš Lietu
vos laisvinimo veiksnių, 
plenume priimdamas savo 
pirmininko M. Krupavi
čiaus pateiktą rezoliuciją. 
Joje sakoma, kad visus 
okupanto išleistus įsakymus 
ir patvarkymus VLIK’as 
laiko niekingais. Kaip kon- 
konkrečiai nuosavybės klau

sto ūkinius planus ir kuria
mą naują socialekonominę 
santvarką, tačiau, iš kitos 
pusės, netenka abejoti, kad 
įvestoji sovietizacija bus 
likviduota ir krašto gyven
tojams padai-ytoji skriauda 
atitaisyta. —G. P.

Konfiskuos Dykaduonių 
Dvarus

Perono valdžia Argenti
noj paskelbė, kad “dyka
duoniai,” kurie valdo dide
lius žemės plotus, bet patys 
jų nedirba, turės su jais at
sisveikinti. Visi tokie dva
rai busią konfiskuoti ir že
mė busianti išdalinta dar
bininkams, kurie gali ir no- 

simas turės būti tvarkomas, ri ją dirbti.

zys Volungus. Pirmasis iš- lėivį”. Kaina metam* $4.

WILKES-BARRE, PA.
S. L. A. 7-to APSKRIČIO GEGUŽINE

Sekmadienį, Liepos 5, San Souci Parke SLA 7-Ism 
Apskritys Rengia Gegužinę-Pikniką

Gal daugeliui dar nėra žinoma, kad sekantis SLA 
seimas (kitą vasarą) įvyks 7-to apskričio ribose, 
Wilkes-Barre, Pa. Tat šios gegužinės pelnas yra 
skiriamas seimo lėšų padengimui. Yra sudaroma 
komisija iš apskričio surengimui seimo. Yra išsiun
tinėti kuopoms šios gegužinės-pikniko tikietai. Pra
šome iš kalno juos pardavinėti.

Nuoširdžiai kviečiame visus SLA narius ir geros 
valios lietuvius atsilankyti. Čia smagiai praleisime
laiką ir paremsim minėtą reikalą.*

Kviečia SLA 7-to Apskričio Valdyba.

L
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kol Anglija buvo ka- 
s talikiška, tai atkakliausi ka
rai eidavo tarp Anglijos ir 

Į Prancūzijos katalikų.
—Well, Maike, tas buvo 

į senovėj, tai to nereikia žiū
rėti. Dabar katalikai su ka
talikais nesimuša. Peštynių 
vietą dabar užima meilė ar
timo, taip kaip bažnyčia 
mokina.

—Tėvas ir vėl šaudai pro 
šalį. Tik atsimink, kaip 
lenkai katalikai persekiojo 
Vilniaus krašte lietuvius ka
talikus. Bažnyčiose mušda
vosi. Lenkų katalikai taip 
pat nekenčia ir čekų katali 
kų, o čekai nekenčia slova-

mau. vas tą “meilę artimo 
tai? ,

~Nu, tai kaip tu rokuoji,
.Maike, ar tik katalikų vie
ta tokia drapiežna? Ar ki
tos geresnės?

—Tėve, jos visos tokios.
Kai Mahometo garbintojai 
Įsigalėjo, jie stengėsi jo t . 
garbei pasauIį užkariauti; t* . okupuotuose 
„ t . ... .. matome nriesimo kai Liuteris 
Romos

—Alou, Maik! —Tai yisgi,
—Sveikas, tėve! gai popiežiaus vaiskas
—Jes, Maike, šiandien javojo ir, kaip išrodo, nie- 

nešlektai jaučiuos, todėl at- kam iškados nepadarė, 
ėjau su tavim pasiginčyt. —Bet tai ne viskas, tėve.
Ar atsimeni, pereitą syki tu Kai pirmutinis kryžiuočių 
man žadėjai paaiškint isto- žygis žlugo, tada pradėta 
riją? Taigi aš noriu dabar organizuoti tikroji armija, 
tos tavo istorijos pasiklau- kuriai vadovavo jau visokie 
syt. Tik nemeluok! didžiūnai, kunigaikščiai. Jie

sumobilizavo 100,000 ka-—Taip, tėve, atsimenu.
Mes tada kalbėjome apie .ų- 
karus. Tėvas tvirtinai, kad “ 
katalikai nėra

reivių, apginklavo geriau-
tų laikų ginklais, ap

taisė šarvais, susodino ant

o.'jį atstatė iš vidaus reikalų mėginant nužudyti; 1,204
!”įministerio pareigų, paaukš-1 apiplėšimai, ete. Ir tai 

rraansKai tat reisaia, Kad tindamas į ministerių tary-.tik tame . diaugiškame 
komunizmas sodžiuje yra*rybos vice-pirmininkus. Vi- krašte,” kaip Jugoslavija, 
ha i irtas. Valstiečiai nieką-daus reikalų ministeriją pa-, Kitur tos rūšies dovanų 

vedė lig tol nežinomam vai-'butą kur kas daugiau, 
dininkui Stafanovičiui, ak- Stalinas, priėmęs anais 
lai vykdančiam visus Tito metais jugosiavų ueiėgacij.ą 
įsakymus. Titas bijojo, kad Maskvoje, vis gyrė litą ir 
net ir patikimasis Rankovi- tikrino, kad tas po jo mir-

raa- kad ne musų. Ji yra Tito 
Tai tegul Titas ją ir dirba 
Praktiškai tat reiškia, kad tindamas

baigtas. Valstiečiai 
dos nėra buvę tikri 
nistai ir nebus.

nieką
komu-

nuo

Tačiau kituose komunis- 
kraštuose 

priešingą vyksmą.tpg {.g
Komos popiežiaus, jis praJPrie';artinis kolektyvinimas, 
dėjo karą su Romos katali- n<?lsk?*tan‘ s“ Pnemonė-
kais. Tas karas tęsėsi per 
33 metus ir praliejo neapsa
komai daug kraujo. Ir tė
vas norėtum mane įtikinti, 
kad tikėjimas gali apsaugo
ti pasaulį nuo karų!

—Užteks, Maike! Man
kų katalikų. Tai kur gi tė- jau pradeda galva suktis.

Titas Atsikandęs Komunizmo
Dabar Noris “Kapitalizmo Be Kapitalistų**

New Yorko “VVorld-Tele- yra laimėjusi pačią didžiau- 
gram” išspausdino savo kopsią kovą su komunistiniais 
respondento Sparkso įdo-'planuotojais, kurie nuvedė 
mų straipsni iš Jugoslavi- kraštą į nelaimę, 
jos. Sparks tikrina,
jugoslavų komunistai.

kad 
įsiti

kinę, kad tai prives prie. 
absurdo, atsisakė kolchozų 
sistemos, nustatinėti pasto
vias kainas, išsižadėjo di- 

Maike, neil-j džiausios dalies savo pra- 
va* moninės programos, taip 

pat aktyvaus antikapitaliz- 
mo. Kitaip tarus, išsižadė
jo tikrojo komunistinio “ro
jaus,” kur viskas vykdoma 
pagal iš anksto nustatytą 
planą, pradedant lopšiu ir 
baigiant koncentracijos sto
vykla.

Pasibaigus karui, komu
nistai Jugoslavijoje sugrio
vė kapitalistinę santvarką,

‘mis, dar daugiau stiprina
mas. To nebūtų, kaip pa
žymi dienraštis savo kituo
se pranešimuose, pavadin
tuose “Spygliuotų Vielų Im
perija,” jei Sovietai neturė
tų Vakaruose tiek daug sa
vo* šalininkų. Faktas yra, 
kad didžiausi Sovietų siste
mos rėmėjai Vakaruose yra 
Vakarų kraštų nevieningu 
mas, susiskaldymas, neno
ras ar nesugebėjimas aiš
kiai apsispręsti ir aiškaus 
tikslo neturėjimas. Visi 
šie veiksniai neleidžia iš
naudoti dabartinių Sovietų 
silpnumų. Priešingai: So
vietai, net ir susilpnėję, su
geba išnaudoti Vakarų silp-

Ir pati Tito valdžia pri 
pažino, kad kolchozai—tos 
kertinis sovietinės valstybėslI1^sias P1^8- 
akmuo—paprasčiausiai ne-!; šveicarų “Die Weltwo 
gali funkcionuoti. Tačiaufche,” rašydama apie Stali- 
ši tiesa jugoslavų komunis to ir Tito santykius, teisin
tų vadams pasidarė aki-Įgaį pažymi, kad tarp jų ki- 
vaizdžiai aiški tiktai po bai-sfįs konfliktas buvęs ne tiek 
šių metų, per kuriuos tuks-lfrjeologinio pobūdžio, kiek

čius galįs jo vizito Londone 
metu pats pasidaryti neri
botas valdovas. Nors jugo
slavų žvalgybos vadai ir gi
riasi, kad jie “nieko negali 
pasiųsti į Sibirą,” tačiau, iš 
kitos pusės, kaip pastebi 
“Die Weltwoche,” tai dar 
nereiškia, jog smurtingų su
ėmimų ir nuteisimų era ten 
butų jau tikrai pasibaigusi.

Vokiečių žurnalas “Re- 
vue” (Nr. 16, 1953) 
teisingai nurodo, ką rusai j Anot 
atneša “išlaisvintiems” 
kraštams, kaip Į Jugoslavi 
ją, kur oficialiai buvo užre
gistruoti šie raudonarmie
čių darbeliai; smurtu įvyk
dytų 1,219 moterų išprie
vartavimų ; 329 mėginimai 
išprievartauti; 111 jų iš
prievartauta vykdant žmog- 
žudybę; 248 išprievartautos

ties turės atstoti jį Europo
je. Net ir Churchillas jam 
kelis kartus vis gyręs Titą. 
Apie kitus Europos komu
nistų vadus Stalinas taip at
siliepęs; Togiiatti (italų) — 
esąs geras teoretikas ir pro
fesorius, kuris sugeba para
šyti neblogą straipsni, tik 
nemoka kaip reikiant su
burti tautą didžiam tikslui. 
Thorez ir Duclos (prancu-

visai’zų) esą geri draugai, bet. . .
Stalino, geras šuo, jei 

“išlaisvintiems”Į nekanda, tai bent loja, no
rėdamas kitiems baimės 
įvaryti; bet Thorez neįsten
gia nei loti. Pieckas (vo
kiečių) tesugeba tik patak
šnoti per petį, bet visai ne
turi jokio supratimo, kaip 
reikia siekti didžiųjų komu
nistinių tikslu. . . .

ELTA.

Kas Ta Smithsono Įstaiga Washingtone

tančiai
priešinosi sukolektyvinimui, 
buvo sukišti į kalėjimus,

valstiečių, kurie Aonflįktas tarp dviejų dik-Aa.( 
i aai Ilki

“The Smithsonian Insti- darė maža 
tution,” kaip amerikiečiai 
vadina Smithsono įstaigą, 

jim šių metų sugebėdavo 
Inrasi versti savo ištekliais.

sukėlę jokio žirgų ir išėjo Jeruzalės va- 
karo pasauly, o as pasakiau, fluotl Pake!iui šita arn 
kad tėvas nežinai istorijos. Njcejos mies. lr
Tingi aaoar galim apie tai nctrukus j: ėmž. Toliau

pasikalbėti plačiau. kryžiuočiai paėmė Antio-
—Olrait, Maike, tu pra- CM- paskui kitus turkų bei 

dėk, o aš užbaigsiu. Tik arabų miestus. Kiekvienam 
nesakyk, kad aš nieko neži- atsisėdo vienas kry-
nau, ba aš galiu supykti. žiuočių vadas su savo karei-

—Pykši ar ne, bet faktas viais ir pradėjo lėbauti 
yra toks, tėve, kad istorijos APie Jeruzalės vadavimą 
nežinai, jeigu tiki, kad ka- buvo visai pamiršę. Tik vė- 
talikų bažnyčia nėra karia- dau buvo sudalyta 20,000 
vusi. Juk apie kryžiuočius kryžiuočių armija ir apsupo 
tėvas esi girdėjęs, ar ne? Jeruzalę. Po penkių savai 

jčių tas miestas buvo paim 
tas ir buvo Įvykinta bai 
šiaušia žmonių skerdynė. 

i Kry žiuočiai piovė ir žudė

—Šiur, kad girdėjau.
—O kas jie buvo?
—Well, tai buvo toks 

vaiskas.
—Tai buvo popiežiaus 

armija katalikybei platinti, 
tėve. Tą armiją sugalvojo 
popiežius Urbonas Antrasis 
1095 metais. Klermonto 
Taryboj jis tada pasakė, rau^® į 
karštą kalbą, šaukdamas ti
kinčiuosius katalikus imti

I'

visus iš eilės; vyrus, mote
ris, senus ir vaikus; žudė 
gatvėse, namuose ir bažny 
čiose.

—Ir šventas tėvas nesu

—Nebūk juokdarys, tėve. 
Juk jo armija tam ir buvo

vienon rankon kardą, kiton sudar>'ta’ k«<* naikintų ne- 
kryžių ir eiti Jeruzalės mie- knksaomus.. Ir kai paskli
stą atkariauti. Ir greitu lai-'*!0 ^’niO8 apimtuos kryžiuo- 
ku po visą Europą pradėjo/^ užkariavimus, tuojau 
organizuotis būriai kryžiuo-' Pracb’organizuotis ir
čių. Jiems vadovavo kuni- 

Apsigin-
daugiau
Susidarė

panašių armijų, 
kryžiuočių pulkaigai ir vienuoliai. 

kiavę kardais ir kryžiais,(|tall'°'- P'ancuztjoj, Vokie 
tie būriai pradėjo traukti tl-'°j ir kitnr- Voki«'ių kry- 
Jeruzalės link. Jie buvo ap-'ž.,u?diai. P,adė’0 užpuldinė- 
driskę, neišlavinti kareiviai,)' . *.1l\a'
bet vienuoliai juos tikino, Veidiminut, Maike.

kartu su Kiek aš suprantu, tai Lie
______ __  _____ padėsiąs "?ya *?rl? buvo <Iar_PaĮ-’°
bažnyčios priešus sunaikin- n*“ka salis, ir ją reikėjo ap- 
ti. Tai buvo pirmutinis kry-'knka-vt visos kala-

kad Dievas einąs 
jais ir jis jiems

Ivstės butu buvusios katali- 
jos tarp savęs

žiaus žygis ir istorijoj jis .. 
yra žinomas kaip žemdirbių <Iskos, tai 
krusada. nes ėjo vargingi nevaJavo^- 
kaimiečiai. | —Ir vėl niekus nukalbė-

—Ar tai generolo tas jai. tėve. Juk Italija yra la- 
vaiskas neturėjo? {bai katalikiška šalis. Ir

—Ne, tėve. Kaip sakiau, pats popiežius tenai sėdi. O 
kryžiuočius vedė vienuoliai, vis dėlto šita Italija nelabai
pasitikėdami Dievu. senai užpuolė katalikišką

mineralų kolek- 
didžiulis 
National 
m užėjus 

savo pa- 
Pramonė,

tatorių, kovojusių dėl vai . 
džios. Visi Tito pirmtaku- £ia;,iye,?stli------ ——..—~ nu.
Įje, lygiai "kaip V Trakis, 'stebimas, kai įstaiga nese- 
kuris norėjęs “pasakyti visą ?al kieipesi j Kongiesą pia-
tiesą apie Kremlių." Taip rem°ntul
pat ir Titas atskleidęs tiesą, 000,000 eksponatams ap- 
kad tarp NKVD ir hitleri- įau«otL «>« eksponato. da
ilinki) gestapo vykęs bend-lbar. -vra tlek sugrusti, kad 
radarbiavimas. Stalino įsa-!'stal£a
kymu buvęs nužudytas!

Stalino įsakymu1..

mušami, žudomi ar pavers-‘naį buv0 likviduoti Rusijo-170^1 buvo /įtinąs_ x__ • _ _ _ . - _ - - Įpfnrumoe l/oi ictoįrro irti elgetomis.
Žinią, kad jugoslavų vy

riausybė atsisakė kolchozi
nės sistemos, valstiečiai, 
kaip pažymi dienraštis, su
tiko lyg žinią, kad butų pa-

bet dabar, po 7 metų prak-'sibaigęs karas. Visi žino, 
tikos, kaip pažymi dienias- kokiomis priemonėmis ko
ris, patys prisipažino, kad munistiniuose kraštuose vai- ^Trockis; 
neįstengė pagerinti gyveni-[stiečiai spiriami eiti į ko-, 
mo lygmens, kai tuo tarpu lektyvinius ukius. Kitur to- 
Vakarų Europa atsistatė. Į kiu
Titas, kuriam tenka

—Nu, nu, sakyk, kaip Etiopiją ir išžudė tenai tuk 
jiems ta vaina sekėsi? stančius nekaltų žmonių

—Ji visai nesisekė, tėve. Vėliau ta pati katalikiška 
Turkai beveik visus juos iš- Italija pradėjo karą su ka- 
naikino. talikiška Prancūzija. Se-

cija, išsivystė 
“United States 
Museum.” Vien 
dabar užima tris 
status: Menas ir
Istorija, ir Aviacijos Istori
ja, ir jau yra išsiplėtęs į pa
čią Smithsono Įstaigą, į jos 
rėmus.

Populiariausi eksponatai, 
Menas ir Pramonė pastate, 
kuriame taip pat telpa dalis 
istorinio muzėjaus, yra visų 
Amerikos prezidentų žmo
nų drabužiai, pradedant 
Martha Washington. Taip 
pat pirmieji Amerikos au
tomobiliai ir daugybė pa
čių pirmųjų išradimų, ori
ginalų arba jų modelių.

Istorijos pastate populia
riausi eksponatai Theodo’o 
Roosevelto Afrikos žvėrių 
kolekcija, dinosauro skele
tas ir, kaip gyvi, Amerikos 
indėnų menekinai. Avia
cijos muzėjuje randasi pir
mųjų lėktuvų originalai ir 
visi kiti eksponatai, liudiją 
mokslo raidą.

dažnai vadinama 
“tautos palėpėmis.”

Nors milionai amerikie- 
yra matę šio muzėjaus 

Washįn£rtone. Da-
irf11*turėjęs būti likviduotas ...* _ __ I rm o g

“ekskomunikuotos” Titas. '•
budu nusavinta žemė Pirmasis planą nužudyti Ti-I^S10118 mažai žmonių tezi-— * _ • _ * bot? tilzmnomA noi* įeini _sei-pripa-’priklausė valstiečių

žinti nuopelnus, jog įstengė moms daugiau kaip 4001 
savo šalį atplėšti nuo Sovie-’metų, eidama iš kartų į kar- 
tų imperijos, dabar nori,! tas. Savaime suprantama, 
kaip kiti sako, “kapitaliz-’kad prievarta suvaryti į 
mo, kuriame nebūtų kapita- kolchozus ūkininkai neno- 
listų.’’ Kitaip tarus, komu ; rėjo dirbti svetimiesiems, 
nizmas meta savo oda. Ti-;paprasčiausiai atsikirsdami:

tą buvo paruošęs jugoslavų n0- kas tikrumoje per įstai 
1 - ga ta Smithsonian Institu

to krašte privati nuosavybė “Keno čia žemė? Aišku,

PARTIZANU DAINA
(Partizanų dainų 

jas dainuoja. Net kai 
nusigeria, o stribai geria, kaip j statinę pila.)

esą daug. žmonės vakarais tyliai 
kurie stribai jas dainuoja, ypač, kai

Auštanti rvta,
Gauskit trimitai.
Laikas atėjo—papildysim burius. 
Leiskit—pavojus po gimtąją šalį! 
Stosim į kovą. visi, kas tik galim!

Refrenas:
Kovon, kovon, draugai,
Tėvynė šaukia mus!
Greit paraku pakvips laukai,
Ii krauju raus dangus.

*
Gražu, kai skamba sutartinė,
Daina, ramintoja širdies.
Gražu sugrįžti į Tėvynę,
Išvysti laisvę mus šalies.

Refrenas:
I kovą lietuvių sūnus,
Verskim jungą svetimų!
J kovą—brangią laisvę 
Reiks iškovot krauju!-

Ir jei Tėvynė tave šaukia,
Kovok linksmai su šypsena!
Ir neužmiršk, kad tavęs laukia 
Tavo mergaitė mylima.

į kovą ir tt. !
Gana tų Judų išdavikų,
Gana tų ašarų gailių!
Prikelsim iš kapų Tėvynę,
Jei negailėsime aukų.

J kovą ir tt.
—PLB Vok. “Informacijos.

gen. Jovanovičius, karo me
tu vadovavęs Tito vyriau
siai būstinei. Tačiau jo 
žmona išdavusi planą, irj 
Jovanovičius buvęs bebė
gant per sieną į Rumuniją 
nušautas. Paskui sąmoks
lą prieš Titą Maskvos įsa
kymu turėjęs suorganizuoti 
pramonės ministeris ir ju- 

. goslavų kompartijos politi
nio biuro narys A. Hebran- 
gas. Kai bolševikai paėmė 
Berlyną, tai vyriausioje ges
tapo būstinėje rado archy
vus, iš kurių paaiškėjo, kas 
palaikė su gestapu santy
kius. Pasirodė, kad ir Heb 
rangas yra buvęs gestapo 
agentas, veikęs tarp komu
nistų Himlerio įsakymu, bet 
nesugebėjęs tuos savo san 
tykius gerai paslėpti. Bol
ševikai, viską susekę, parei
kalavo ne jo galvos, kaip 
priderėtų pagal komunisti
nę doktriną, bet . . . pasida-

tion,” kokia jos kilmė. Jos 
įsteigėju laikomas James 
Smithson, britų mųkslinin-i 
kas, miręs 1829 metais. Jis 
niekados nebuvo lankęsis 
Jungtinėse Valstijose, ta
čiau dėl dar ir šiandien ne
suvokiamų priežasčių, šiam 
kraštui jis paliko $550,000 
sumą, kad butų rastas bū
das “kelti tarp žmonių vie
ni kitų 
buvo jo

pažinimą. Toks
pageidavimas.

1846 metais 
baigė savo metus debatais, 
kaip turėtų būt šis pageida
vimas įgyvendintas. Nu
tarta pastatyti “Smithsono 
įstaigą.” Jo valdybą turė
jo sudaryti Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentas, vy
riausias teisėjas, šeši kon- 
gresmanai, šeši pasižymėję 
piliečiai ir direktorius spe
cialiai muzėjaus ‘ reikalais 
rūpintis. įstaigos pastate,

Nerodoma apie 30 milio-
Komrresas nų ek?Ponat^ kurie lai- 

® komi seifuose, laboratorijo

se ir specialiuose studijų 
kambariuose. Tarp jų yra 
ir žuvų ir iškasenų kolekci
jos, paukščių ir vabzdžių, 
mineralų ir laivų modelių. 
Sąrašas butų tiesiog neiš
semiamas, bet jis prieina
mas kiekvienam, kas šioje 
įstaigoje nori “praplėsti sa
vo žinojimą.”

ryti asmeniniu Stalino šalia paties muzėjaus, buvo 
agentu jugoslavų žvalgybo
je. Galiausiai Maskva jam 
pavedė suorganizuoti prieš 
Titą valstybės sąmolftlą.
Titas turėjo būti likviduo
tas, o jo vietoje atsisėsti 
Hebrangas. Tačiau apie pa
sikėsinimą sužinojo Tito 
saugumas, ir Hebrangas bu
vo įmestas į kalėjimą, kur 
jis 1950 metais pasikorė.
Neabejojama, kad policijos 
ministeris Rankovičius yra 
Titui išgelbėjęs gyvybę lik
viduodamas visus, kurie ga
lėjo būti jam pavojingi 
Tačiau Titas, Maskvos pa
tyrimo pamokytas, žino, 
kad jo “visur tyko priešas.”
Todėl nenuostabu, kad, 
prieš vykdamas andai į 
Londoną, Titas, nepasitikė 
damas net ir Rankovičium,

numatytos patalpos meno 
galerijai, cheminei labora
torijai ir bibliotekai. Šios 
visos įstaigos ir sudarė 
“Smithsonian Institution.”

Kad “pakelti mokslo ly
gį,” įstaiga remia mokslinį 
tyrinėjimą ir pati yra daly
vavusi ne mažiau kaip 1,- 
500 ekspedicijų visame pa
saulyje. Kad “praplėtus 
žinojimą,” buvo spausdina
mi veikalai, buvo įsteigta 
tarptautinė žinių apsikeiti
mo galerija, palaikyta ko
respondencija su viso pa
saulio kraštais, buvo siun
čiamos į visą pasaulį radijo 
programos ir buvo platina 
mi populiarus mokslo leidi
niai.

Iš pirmojo Smithsoninės 
Įstaigos muzėjaus, kurį su-

Šalia tautinio muzėjaus/ 
įstaiga tvarko didelį zoolo
gijos parką JAV sostinėje; 
tautinį botanikos sodą su 
daugiau kaip dviem milio- 
nais augalų; laboratoriją, 
kurioj studijuojama saulės 
spinduliai ir kuri turi dvi 
stotis, Kalifornijos ir Čilės 
kalnų viršūnėse: Amerikos 
etnologijos biurą, kuris rū
pinasi išsaugoti Amerikos 
indėnų savitumą. Smith
sonian įstaiga taip pat iš
laiko Tautinę Meno Galeri
ją, Freer Meno Galeriją ir 
Tautinio Grožinio Meno 
Kolekciją Washingtone.

Common Council.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke> 

leivj**. Kaina metams $4>

. -5?^ -t. t,
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K. Škirpos Atsakymas
(Pabaiga) Įneš pats mačiau juos išdėstj'tus

(8) Pasiuntinybės baldai įr centrinėse valdžios įstaigose
: -__  • •KuiinP Viii ktaiurzt ia

lams ir vadovavimui musų dip
lomatinei veiklai.

Su tikra pagarba,
KAZYS ŠKIRPA.

Vasario 16 Gimnazija 
ir BALF'as

'Keleivio’
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEME?

KOMUNISTAS, AR NE?

tia matosi V yriausiojo Tribunolo teisėjas Douglas. kuris 
paskutinę dieną buvo sulaikęs Rusijos šnipams Rosenber- 
gams mirties vykdymą. Kadangi Rosenbergai buvo ko
munistai. tai dabar kai kas spėja ir teisėją Douglasą 
esant komunistu, nes tik komunistai tuos išdavikus gynė.

DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Kaune, kai bolševikai buvo iš 
Lietuvos išvyti ir Lietuva, kad 
ir laikinai, buvo, dėka 23 birže
lio sukilėlių pasiaukavimui, at-

kitokie vertingesni 
buvo mano parėdymu supakuo
ti ir laiku išgabenti iš pasiunti
nybės ne tam, kad juos atida 
vus bolševikams, kaip straips- kūrusi savo valstybinę nepri- 
nio autorius mane insinuojajkl^usomybę ir sudarė laikiną 
bet priešingai, kad juos kaip j Lietuvos vyriausybę
nors išgelbėjus iš Sovietų am-i v- i • ». . ! (9) Yra gryniausia netiesa,basados užgrobimo. Jie buvo, j - A. _L-uiirinoi j-*- , kad pasiuntinybes archyvas bu-laikinai padėti vienoje baldu . ... . . ...• vo paliktas savo likimui. Vi- transporto firmoje, su viltimi .. ,illxw, __ ..... ,. , . . sas pasiuntinybes archyvas, įs-juos grąžinti j pasiuntmvbę, jei , . - - . .-i.-, • x- , . .. . . skyrus bereikšmius popierius,pavyktų tikinti vokiečiu užsie- . .. - x ,
nių reikalu ministeriją, kad ™pest.nga. alsuotos kom-
siuntinybės neuždarytą. Dėja.lpe<entmgMJOS »"««>“»»
.„v;,,u -a.-, • mano nurodymus, be to, talki-vokieciai buvo r.eĮtikinami, nes, . , . x ’ ’ .. . , .
jiems tada buv,, svarbiau išlai- "lnka“Ja"1 Dr O™1“1' 
kyli savo santykius su Mask. Dr' Saulys- n",s,»
va, negu susikivirčyti iš prie
žasties Lietuvos pasiuntinybės 
Berlyne. Todėl, buvau privers
tas rugpiučio 14 d. pasiuntiny
bės rumus apleisti ir jos rak
tus perduoti vokiečių užsienio 
reikalų ministerijai. Po to pa
siuntinybės baldų klausimas pa
kibo ore.

įrengimai

Šefo pavaduotojas, buvo pri
siuntęs iš Berno (Šveicarijos) 
mums pagelbėti minėtą svarbų 
reikalą patvarkyti. Kai viskas 
buvo atsijota ir atrinkta, kelis 
čemodanus su bylomis Dr. Ge
rutis nugabeno diplomatiniu 
paketu į musų pasiuntinybę 
Berne; kita dalis bylų buvo 

parėdymu sudeginta (mano linti, ir kad nebūtų likusi Kau- bės rūmų. Apie šią mano ko- 
Straipsnio autorius spėlioja trumpai prieš pasiuntinybės!ne, sugaištant kelias dienas lai- vą Berlyne plačiai nuaidėjo vi- 

ar nebūtų buvę galima persiųs- uždarymą, likusios buvo supa-'ko, bet kad pravedus prasiprie- soje pasaulinėje spaudoje, ypač
ti pasiuntinybės baldus į “Švei
cariją ar į kokią kitą saugesnę 
vietą.” Prileidžiu ir aš, kad tą 
gal butų buvę galima padaryti, 
kol dar naudojausi diplomatiniu 
imunitetu, t. y., tebebuvau pa
siuntinybėje, nebent vokiečiai 
iš anksto, t. y., dar neuždarius 
pasiuntinybės, butų tokiam ma
no pasielgimui su valdiškais pa
siuntinybės baldais pasiprieši 
nę. Tačiau, to padaryti nebuvo 
galima grynai politiniu motyvu, 
nes pasiuntinybės baldų išeks- 
pedijavimas iš Vokietijos butų 
reiškęs faktiną jos likvidavimą 
musų pačių rankomis. Iš to jr 
Sovietų ambasada ir naciai bu
tų tik pasidžiaugę, o “Senas 
Soc.-Dem.,” manau, butų tikrai 
turėjęs pagrindo daryti man 
priekaištų per spaudą, kam pa
sitarnavau Lietuvos okupantui. 
To okupantas iš Lietuvos dip
lomatinio posto Berlyne nesusi 
laukė. Tas postas atliko savoj 
pareigą iki galo—pravedė pa
siuntinybės gynimą tiek ilgai, 
kiek buvo Įmanoma, nepabug- 
damas jokių rizikų ir nepasi
duodamas jokioms materiali
nėms pagundoms sudaryti sau 
kapitalą pasinaudojant Tėvynės 
Lietuvos nelaime. Kai pasiun
tinybės išgelbėti nepavyko, jis 
jokio jos turto nepasisavino, o 
taip jos baldų Sovietų ambasa
dai neperleido: nesant jokios 
galimybės juos išsiųsti i koki 
kitą kraštą ar šiaip kur nors 
paslėpti Vokietijoje, o vokiečių 
užsienių reikalų ministerijai 
pakartotinai reikalaujant juos 
grąžinti į pasiuntinybę, nebeli
ko kitos išeities kaip. nudelsus 
ginčą iki spalių mėnesio galo. 
duoti firmai nurodymą išsiųsti 
baldus į Lietuvą, kaip jos tur
tą. Tuo. kad ir kukliu budu. 
buvo dar kartą pademonstruo
ta. jog nesiskaičiau su Sovietų 
ambasados reikalavimais ir. be 
to. priminiau vokiečiams savo 
protestą už pasiuntinybės uždą 
rymą ir jos perleidimą Lietuvos 
okupantui.

Iš daugelio Vokietijoje 
veikusių gimnazijų ir pra
džios mokyklų šiandien li 
ko tik viena Vasario 16 
Dienos Gimnazija Diephol- 
ze ir 15 vargo mokyklų

Šių likusių mokyklų būk
lė yra skurdi. BALF’o pir
mininkas kan. prof. J. B. 
Končius, lankydamasis Vo
kietijoje, atkreipė ypatin
go dėmesio į Vasario 16 
Dienos Gimnazijos ir bend
rabučio reikalus, ir net ke
turis kartus tenai lankėsi, 
nes rado mokinius ir moky
tojus gyvenančius ir dir
bančius labai sunkiose są-

Labai populiari ir naudinga šių I-abai įdomus senovės filosofų da 
dienų klausimams suprasti knygutė, leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
Kaina ................................................SOc daugelį autorių parašė Iksas. Antri

knygutės dalis yra: “Išvirkščias Me- 
DĖL LAISVOS LIETUVOS [ kstas. arba Kaip

i oi.r, u- • • zv - z Paraše Z. Aleksa. Kaina -.........10eLSDP Užsienių Organizacijos raš-,
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. ' Kaina..25c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 1knygute* Kalna- 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Kus cn/ | A tvodii*ją. Visiems kyla klausimas kodėl j jCMALI&.tiu ILUnlJA 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty- .. .. , . . .
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti. . ®*R. veikalas trumpais ir aiškiau 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji, faktais parodo, kaip iki šiol keitėri 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar ! draugijosformos ir Įrodei turės bs- 
yra demokratija, kokie darbininkų jll Pakeistas kapitalizmas. Kaina 2k
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ■ vivrnTiv tvamiu pragyventi? Dabar rusai sako kad VISUOTINAS TVANAS 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. , ... , .. , ,
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas Ka*ejo būti toks tvanas, kiš
yra tiesa apie Rusiją Ui yra tiesa *P“*ptų visą žemes rutulj ? Is tat 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko-, ®raesl tle j vandens • , ^ur. .fa3 
Kia Lietuvos atęjtis gali būti? Atsa- Yra 'fa*?a.r.• .^r kaip Nojui gi-
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

kuotos į dėžes ir čemodanus ir šinimą. butų pasitraukusi į už- neuatralių kraštų laikraščiuose, 
visa tai padėta paglobojimui sienį, kaip jai musų diplomati- ir ji jautriai atsispindėjo musų 
vienoje neutralio krašto pasiun- tijos iš anksto buvo nutarta, tautiečių, Amerikos lietuvių,

Kadangi viso to neįvyko, tai spaudos leidiniuose. Jei “Se
ga vosi labai negera padėtis, ku-.nas Soc.-Dem.” tą jau yra pri 
ri vertė Lietuvos diplomatinius'miršęs, tai patarnčiau jam pa-

______ „ ,______ _______ postus nudelsti protestų pareis-' vartyti Amerikos lietuvių laik-
saugioje vietoje. Dauguma kny-1kimą iki to momento, kol ag-!raščius už 1940 m. liepos-rug- 
gų ir brošiūrų, kaip ir įvairus'resorius. jau okupavęs Lietuvą, Ipiučio mėnesius, kur ras išti-

tinybėje Berlyne. Taip pat bu
vo paimtos ir retesnės knygos 
iš tariamos pasiuntinybės bib
liotekos ir padėtos suminėtoje

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomb 
žiriomis tuo klausimu papildyti 

.....................20c

Įėjo surankioti viso pasaulio gyvi. 
bus, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito 

į knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tu
mas?” Kaina ............................. Se

lygose. Pirmininkas page-jzacinis komitetas tuo rei- EURGI VIS a TAI nyksta?
• - .i_____ i__ ____ i, i ‘rino jų ekonominę padėti iš 

BALF’o ir kitų šaltinių. 
Taipgi jis tarėsi su moky
tojais ir gimnazijos vado
vybe dėl perkėlimo gimna
zijos kitur, kur butų geres
nės patalpos ir geografinės 
sąlygos.

Amerikos ir Kanados lie
tuviai labai sielojasi gimna
zijos išlaikymu ir drąsiai 
galima tvirtinti, kad ma

kalu teigiamai pasisakys.
BALF’o Centras.

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką kilo
sima aiškina garsusis Vokietijos »-

Baltimore prelatas J. Men- Karl
delis atsiuntė BALF’o cen-;
ti-ui $100 maistui pirkti ir,, i Tragedija tnjuoae aktuose. Veilto-$100 vaikų vasaros Sto vyk- las persta to nužudymą caro Akk-
lnm>? Vnkiotiinio i sandro II. Labai puikus ir nesu-įoms V OKieujOje. lci»i scenoj perstatomas veikslas, tt

__ -___ | viso reikalaujamos 28 ypatos. 2M
BALF’o pirmininkas kan.'AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

Končius, išsirgęs 5 mene-'KRISTAUS VIETININKAS? 
sius ir pakėlęs 3 operacijas, Parašž kun. M Vaiadka.galima bviivtiibi, iu»u ma. ** parasė kun. M. Valadka. Koin

žiausiai 80% visų aukų!pagaliau pasveiko ir vėl ei- kritikuoja Romos Kataliką
. ..... ... . . bažnyčios autoritetą ir faktais pa-

kėsinsis nužudyti Lietuvos ne-j sus puslapius užpildytus vien 
priklausomybę formališkai, apie žiniomis apie suminėtą ano ko
ką aš turėjau tikrų žinių ir to- vą, ir taip pat ten ras eilę ma 
dėl galėjau įspėti p. St. Lozo-*no autentiškų telegramų apie 
raitį, o per jį ir visus kitus mu-Jtos kovos eigą, kurias čionykš- 
sų diplomatinius postus. Ka-įtė Lietuvos pasiuntinybė per
da okupantas liepos 21 dieną tą siųsdavo laikraščių redakci- 
pasikėsinimą padarė, Lietuvos joms.
pasiuntiniai atliko savo pareigą i (14) Taip pat protestuoju 
pareiškė Lietuvos vardu diplo- prieš “Seno Soc.-Dem.” išsireiš- 
matinius protestus ir prieš 15 kimą “smetoniniai diplomatai.” 
birželio Sovietų ginkluotą smur- Tai Kremliaus propagandos 
tą ir prieš jo liepos 21 dienos metodas ir gėda tam lietuviui, 
klastą. ,kas inspiruojasi Lietuvos priešo

(12) Kaip buvęs Lietuvos pa-'ir musų tautos žudiko propa- 
siuntinvs ir gyvas ano meto gandinę terminologija. Lrctu= 
įvykių liudininkas, protestuoju vos diplomatiniai postai ir dip- 
prieš autoriaus viešą melą, kad lomatai buvo ir tebėra ne to ar 
neva “p. Lozoraitis nieko nepa-'kito Lietuvos vidaus politinio 
darė, kad sukoordinuoti lietu-'režimo ir tos ar kitos partijos 
viškų diplomatų veiklą darniai atstovai užsienyje, bet tik at- 
ir vieningai akcijai po to, kaip stovai nepriklausomos Lietuvos 
bolševikai užgrobė Lietuvą.” Iš valstybės.

Lietuva butų priimta į Sovietų’tikrųjų buvo visai priešingai.! (15) “Senas Soc.-Dem.” sta-
Rusiją. " - " ---------x 1 -- --’••• - - - ---- j-

(11) Autoriaus priekaištą.
kad neva “diplomatai nieko ne
padarė kas demaskuotų bolše
vikų smurtą ir apgaulę iš pat

sienyje Lietuvos Diplomatijos Dem.” nuraminu, jog sakytos 
Šefo pareigas, kurioms jis bu- algos nebegaunu nuo pat 1940 
vo paskirtas dar prieš 15 birže- metų. nežiūrint kad tada turė-

raštinių rakandai buvo palikti, 
nes jų supakavimas ir iškraus- 
tymas butų brangiau atsiėjęs, 
negu jie buvo verti.

(10) Protesto notą prieš So
vietų agresiją įteikiau vokie
čių užsienių reikalų ministerijai 
ne jai perduodant pasiuntiny
bės raktus, bet apie mėnesį 
prieš tai. būtent liepos 22 d.. 
tuojau kai sovietiškasis oku
pantas nusiėmė nuo savęs Lie
tuvos nepriklausomybės neva 
tol'mesnio pripažinimo kaukę, 
kuria jis siekė užmaskuoti 15 
birželio ginkluotą smurtą prieš 
tą nepriklausomybę. Turiu ome
ny Liaudies Seimui, paties oku 
panto išsirinktam, padiktuotą 
Maskvos nutarimą apie neva 
“laisvą” lietuvių išsižadėjimą 
valstybines nepriklausomybės 
ir “laisvą” pasiprašvmą kad

gimnazijai ateina iš Amen 
kos ir Kanados.

Iš Amerikos lietuvių spau
dos patirta, kad Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės 
centro komitetas užpirko 
Huettenfelde namus, j ku
riuos numato perkelti Vasa
rio 16 Dienos Gimnaziją. 
Anot pranešimų spaudai, 
namai ir būtinas jų remon
tas kainuos virš $75,000. 
Neabejotinai tų namų išpir
kimo našta daugiausia kris 
ant Amerikos ir Kanados

na SaVO pareigas. rodo, kad jis nėra joks Kristaus na-
_.___ « ! tiBitbkas. 224 pu3l.' Kaina .... SI JI

BALF’o centro sekreto- KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
rė, p. Nora Gugis, paskuti- GARBINO SENOVĖJE? 
niais laikais jaučiasi nela- visokiuose kraštuose žmonės im-

. • J i i • bino lvaxnus dievus. Dievų garbini-bai sveika ir daktarai at- mas keitėsi. Kode!? Kokius dierua 
randa, kad jai reikalingas'§£*£
poilsis, nes perdaug dirba
ir rūpinasi visuomeniniais skaitęs šią knygą. Tai didelio for- 
reikalais. mal°’ 271 puslapio knyga- ”

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTUŲ PILIEČIU?

MIRĖ ŠVIESUS 
LIETUVIS

pirmos jų antplūdžio dienos, 
laikau pavėluota kavinės poli- 
tikierio politine išmintimi.

Nuo pat to momento, kaip so- to klausimą, ar aš tebesinaudo- 
vietiškajam okupantui pavyko! ju Lietuvos pasiuntinio alga. 
sulikviduoti pasikutiniają Lie--Kadangi tokiuo klausimu jis 
tuvos vyriausybę, p. Lozoraitis'sukelia visuomenėje nepagrįstų 
perėmė vykdymą likusios už-'spėliojimų, tai šiuo “Seną Soc.-

Kad Lietuvos diplomatiniai Ro nelaimę su Lietuva. Jis pa- jau teisę ją gauti, nes nei iš
postai užsienyje butų galėję 
pareikšti savo protestus prieš 
Sovietų agresiją tuojau, kaip 
rusų raudonoji armija birželio 
15 d. įsiveržė į Lietuvos terito
riją. tam buvo reikalinga, kad 
Maskvos ultimatumas nebūtų 
buvęs priimtas, kad pati Lietu
vos vyriausybė butų pareiškusi 
protestą, kad butų pravedusi 
nors simbolišką ginkluotą pa
sipriešinimą, kad nebūtų pasi
davusi iliuzijai dar kalbėtis su

laikė su manim ir kitais musų savo posto, nei iš savo pareigų, 
diplomatiniais postais kontak-(kaip Lietuvos pasiuntinio Vo 
tą. tarėsi su jais visais kaip kietijoje. nebuvau pasišalinęs 
geriau patenkinti Lietuvos po- ir nebuvau jokios teisėtos Lie- 
litinius reikalus sunkiausiomis tuvos vyriausybės iš jų atleis- 
ano meto aplinkybėmis, buvo tas. Likęs Berlyne, aš ir po 
asmeniškai atsilankęs pas ma-'pasiutinybės uždarymo ėjau 
ne į Berlyną kai grįžau su'tas pareigas, kaip sugebėjau, 
svarbiais patyrimais iš Kauno.’toliau gindamas Lietuvos ne 
ir suorganizavo vieningą ir ryž 'priklausomybės reikalą prieš 
tingą Lietuvos diplomatinių'vokiečius, kol 1944 m. "birželio 
protestų pravedimą. Jais So-,10 dieną buvau nacių areštuo- 
vietų klasta ir smurtas prieš tas ir internuotas už spygliuotų

Dekanozovu, Kremliaus prisius- Lietuvą buvo formaliai demas-'vielų iki karo pabaigos. Jei
X _ ____ 1 x ? *     •_   * , « « • <40____Kalbamieji baldai nežuvo.’tu tą musų vyriausybę nuša

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KORTAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
$36 Ea»t Broadway, South Boston 27, Mass.

kuoti prieš visą pasaulį ir nu- mano algos klausimas “Senam 
tiestos ryškios musų politikos Soc.-Dem.” iš tikrųjų rupi, tai 
gairės, tebegaliojančios ir po jis tą klausimą turėjo kelti 
šiai dienai musų politiniai-dip-'anuomet, bet ne dabar, kada aš 
lomatinėje akcijoje ginant už- Lietuvos pasiuntinio Vokietijo- 
sienyje Lietuvos teisę į valsty-'je pareigų faktinai nebeinu, 
binę nepriklausomybę. Gal nors ir lieku teisėtos Lietuvos 
niekad praeityje musų diplomą-'vyriausybės iš tu pareigų neat 
tija nebuvo tiek vieninga, kaip leistas. Tačiau, mano algos 
anuo sunkiu laikotarpiu, ir tos klausimo negalima statyti į pa 
vienybės įesmlnimui ir suderi-Jralelę su p. St. Lozoraičio gau- 
nime paskirų postų veiklos narna alga: jis gali ir efekty- 
daugiausia nuopelnų turi ne!viai eina jam teisėtas Lietuvos
kas kitas, bet p. St. Lozoraitis, 
kaip legalus Lietuvos Diploma
tų šefas ir prityręs diplomatas.

(13) Kadangi “Senas Soe.-

vyriausybės pavestas Lietuvos 
Dipl. šefo pareigas ir todėl yra 
savaime suprantama, jog turi 
teisę imti algą iš Lietuvos vai

Dem.” nenori ar neįstengia ma- stvbės kreditu užsienyje. Kaip
tyti tos akcijos, kurią teko 
pravesti Lietuvos pasiuntiny
bei Berlyne, tai primenu jam. 
jog pareiškiau ne vien popieri
ni protestą prieš Sovietų agre
siją. bet tą protestą efektingai 
pademonstravau pasipriešinimo 
kova dėl Lietuvos pasiuntiny-

lietuvis, džiaugiuos kad Lietu 
vos atstovui Washingtone. p 
P. žadeikiui, pasisekė deblokuo
ti pinigų minėtai algai apmokė
ti ir kad tuo budu musų Dipl. 
Šefas yra įgalintas visą savo 
laiką ir energiją skirti Lietu
vos-Tėvynės gelbėjimo reika

lietuvių pečių.
Tačiau'tai yra didelis ob

jektas, kurio išmokėjimas, 
o vėliau tos nuosavybės iš- 
aikymas kelia dauę rimtų 

ir komplikuotų problemų. 
Investuojant kapitalą, Ame
rikos ir Kanados lietuviai 
norėtų gauti tvirtų užtikri
nimų, kad nuosavybė pirk
ta Vasario 16 Dienos Gim
nazijai, kad ji tarnaus tik 
lietuviškiems reikalams ir 
kad ateityje tas turtas ne 
pateks j svetimas rankas. 
Aukotojams šiapus vande 
nyno rupi, kad jų aukos 
butų persiunčiamos pačiu 
palankiausiu kursu. Taip 
pat Amerikos ir Kanados 
lietuviams rupi rasti formą 
ir budus užtikrinti sau teisę 
ginti investuotą j tą turtą 
kapitalą, jeigu ateityje kas 
nors kėsintųsi tą turtą nu
savinti ar naudoti sveti
miems interesams.

BALF’o valdyba, pasi
kvietusi Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės organizaci 
nio komiteto atstovus, ben
drame posėdyje nuodugniai 
išnagrinėjusi pasirodžiusius 
įvairius tuo reikalu spaudo
je straipsnius ir susijusias 
su tų namų pirkimu proble
mas, priėjo išvados, kad 
Vasario 16 Dienos Gimna
zijos šelpimas pasidarė spe
cifinė ir ilgalaikio pobūdžio 
problema ir dėl to reiktų 
steigti specialų komitetą 
Amerikoje iš BALF’o ir 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės skirtų asmenų, 
kuris rūpintųsi aukščiau mi
nėtais gimnazijos šelpimo 
reikalais.

Toks komitetas galės įsi
steigti, jeigu BALF’o vy- 
riausis organas—direktorių 
taryba—ir Amerikos Lietu
vių Bendruomenės organi-

Išaiškinimas pilietybes statymą ia 
reikalingais klausimais ir atiaky- 

' mais lietuvių ir anglų kalbose.
Į Kaina ........................................... 25c

15 JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbeininkato 

Kai*
__  b«-

. . . i vusius draugus. Labai įdomi knyga.ventojas Adomas Viznis, Kaina..................................»•
susilaukęs 73 metų am- KODEL Ag NETIKIU
žiaus. Palaidotas Lakevievv j dievą?
kapinėse. laisvamanis čia pasako, kodėl jaa

negali tikėti. Pilna argumentą, Irn-
Mielos atminties velionis rri nesumus joks jėzuitas...... Ma

išgyveno Amerikoj virš 40 LIETUVIŲ KALBOS
metų. Buvo apsišvietęs GRAMATIKA
žmogus ir giliai susipratęs Pritaikyta Amerikos lietunama.

, . r., ... •, *, Daug ka? iš lietuviško jaunimo mvrllietuvis. Skaitė eilę laik- tinkamai išmokti savo tėvų kali**,
o senimas irgi dažnai nori papiliai 
savo raštišką lietuvių kalbos itnoj*- 
mą. šita gramatika yra tinkama al
siems, kas nori gerai lietnvią kal
bą išmokti. Didele knyga, 141 poaL
Kaina tik ............................. ..
TAVO KELIAS i 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blurw. Trumpas ir ati
kus socializmo aiškinimas........ 2Sc.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 

laibai įdomi knygutė šituo svarbia
mo artimiausi rūpestėliai; klausima. Ją turėtų perskaityti kieb- 

r vienas katalikas ir socialistai. Pa
rašė E. Vandervelde, verte Varda- 
nas. Kaina ................................ lOe

____Firniaiiinif,
ri /l viii V9l<sivA mi- Arba, kaip Kaukazo Ftazbairinkaa., 4 vai. VaKaiO, Staiga mi- idarž Rasjjos diktatorium. Kn 
rė Bridgeport’o, Conn., gy- j>« irijo valdžią ir p*?*Į"*> b”

raščių, meno knygas. Da
lyvavo SLA 51 kuopoj, Vy
tauto Klube (ilgametis jo 
pirmininkas) ir bendrose 
vietos organizacijose, iki 
senatvė, ypač sutrikusi šir
dis, nuo aktyvaus veikimo 
sustabdė. Lietuvos reika
lai visuomet būdavo A do

kai bolševikai Lietuvą pa
vergė, jis ne tik sielojosi, 
bet dažnai paremdavo savo 
tėvynės laisvinimo bylą 
rimtu žodžiu ir stambesnė
mis aukomis.

Senesnieji lietuviai imi
grantai gerai prisimena 
Adomo Viznio straipsnelius 
“Keleivyje,” “Naujienose,” 
“Tėvynėje.” Naujakuriai- 
tremtiniai, kurie susidūrė 
su Vizniais (kaip Adomu, 
taip jo žmona Barbora), 
patyrė tikros paguodos, už
uojautos ir paramos.

Ilsėkis ramybėje, gerasis 
lietuvi! Jei tavo ir visų mu
sų numylėta tėvynė pašauks 
kada mus gyvus namo, bus 
kas tenai prisimins tavo 
vardą. —J. K.

Pakalbink biznierius 

•iskelbti “Keleivyje,” pa 

garsinti savo biznį tarp lie-

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė b«w» ▼ie

na žymiausių lietuvių rašytoiu? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasti 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, ka
rių kiti nepastebėjo, ir gražili juos 
aprašė. Žemaitė yra daug rištų 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
sų gyvenimo būdą ir musą papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kūnas Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotas žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveika- 
lais. Kaina ............................... 60c

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs' žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitai 
mažiau? Deiko žmogui reikia cuk
raus. dm’kos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl iam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iž šiol 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Joi 
kaina tik ................................... lfc
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Moterų Skyrius

Masinis Vaiku Grobimas
Sovietų Rusija nepripa- kais Rusijon, nors jos žino, 

žįsta žmogaus teisiu į žmo-jkad jų ten laukia pragaras, 
nišką gyvenimą, į asmenis- Nė vienas prašymas nebuvo 
ką laimę ar pasitenkinimą,!patenkintas. Rusai 

net teisės tu-Jmojo
Sovietams šei

nepripažįsta 
rėti šeimą, 
ma tėra Įrankis gaminti 
“sovietiškam piliečiui.” Vi
sa tai nebuvo paslaptis Va
karų pasauliui, bet dar nie
kad tokiais masiniais skai
čiais rusai neparodė, kad 
jie nesiskaito su priemo
nėm, kai nori padauginti 
“sovietinių piliečių” skai-

pasi-
atskirti vaikus nuo 

motinų visiems laikams.
Tai dar ne viskas. So

vietai sumanė “grąžinti na
mo” ne tik rusų kareivių 
vaikus, bet ir tuos, kurių tė
vai yra Amerikos kareiviai, 
daugumoje negrai. Kai ru
sai gavo tas Vokietijos sri
tis, kuriose anksčiau stovė
jo amerikiečių daliniai, ne

KELEIVIS, SO. BOSTON
tėvą; alpsta, kad dukrelė prapuolė JUOZAS GRUŽAS ___ .

Tikra Komedija
(Pabaiga) Juršys,—ir aš sakiau, kad

Praėjo diena—bernas-po- tas Kazys, tai velnio neštas 
naitis negrįžta. Praėjo ant- ir pamestas. . . . 
ra—tai ar pasiuto! Laukai ! Pro langus šmėktelėjo 
tis baisiai susirūpinęs. Šimkus.

Kazio daiktų taip pat nė-* —Juk Kazys Šimkaus 
ra. Ne kiek jų turėjo ir kūmas, gal Šimkus ką žino? 
tuos pačius, matyt, susirišęs] —Ar nepaskolinai 
išsinešė. Tikrai čia kažkas
negero.

Laukaitis matė, kaip Jur- 
šys praėjo pro jo sodybą ii

—Ar nepaskolinai Ka- 
Tikrai čia kažkas ziui pinigų? — paklausė 

Laukaitis Įeinanti kaimyną.
Na, ar pasiuto! Iš kur 

jie žino?
—Taigi, kad paskolinau. 

. . . Prašė kažkokiam kos
tiumui, kol atsiims iš ban
ko. Tik aš teturėjau tą šim-

visą laiką net sustodamas 
žiurėjo į jo namus. Taip 
norėjosi pakalbinti kaimy
ną ir pasiteirauti, ar jis kar

levu Dieną tėvas O*en Nolan 
relė Darlene. bet jos namuose . 
kad ją bus pagavę "kidnaperiai.“

kurią jam parašė S metų duk- 
ji dingo be jokios žinios, ir tėvai mano, 

Dešinėj pusėj matosi tik jos fotografija.

čių. Nesenai sovietai pat-’, legalus nėgių vaikai augo 
varkė, kad 29,000 vokiečių*kaip Vokietijos piliečiai, 
vaikų turi būti pervežti So-Į Dabar 467 maišyti (negrų- 
vietų Rusijon, kad ten butų vokiečių) vaikai norima iš
auklėjami kaip komunistai.
Tie vaikai—tai maišytų tė
vų atžalos, būtent, vokiečių 
moterų ir sovietų kareivių 
nelegalus vaikai. Jie augo 
rusų užimtoje Vokietijos 
dalyje kaip Vokietijos pi
liečiai, globojami savo mo
tinų, nes rusų kareiviai— 
vaikų tėvai—visai nesirūpi
no savo sūnumis. Dabar 
sovietai patvarkė, kad tie 
vaikai turi “grįžti namo,” 
atseit, Rusijon. Ten jie bus 
auklėjami specialiuose dar
želiuose ir, kai sulauks 5 
metų amžiaus, gaus sovietų 
pilietybę. Dabar tie vai
kai yra renkami ir laikomi 
atskirose stovyklose. Jų 
motinos gali juos lankyti 
tik kaitą per mėnesį. Kuo
met jie bus išvežti Rusijon, 
jie dings kaip į vandenį, jų 
pavardės ir vardai "bus pa
keisti, ir jų motinos niekad 
nesužinos apie tolimesnį 
savo vaikų likimą.

Ateina žinios, kad jau 
keletas savaičių, kaip ištisi 
vaikų traukiniai rieda Rusi 
jon, gabendami kūdikius 
komunistiškam perauklėji
mui. Prie traukinių įvyks
ta širdį draskančios scenos.
Motinos nepaleidžia vaikų 
iš savo glėbių. Vaikai jė
ga yra išplėšiami iš motinų 
fankifc ir sugrudamVį vago
nus. Dabar motinos net at
sisveikinti negali su savo 
vaikais, nes ešalonai gabe 
narni slapta, kad išvengus 
tragiškų scenų ir žmonių 
pasipiktinimo.

Daugelis motinų

tais nematė Kazio, ar neži-jtą, kurį jis pats per krikšty
to, kur jis dabar galėtų bu-Įnas padovanojo, tai ir pa
ti. Bet ne, jis, Laukaitis,
pirmasis nekalbins. ... Ar 
čia senai jie dėl Kazio vel
nius vienas kitam ant gal
vos statė. Bet jei Juršys

gabenti Rusijon ir padaryti 
sovietų piliečiais. Jų moti
noms taip pat draudžiama 
keliauti kartu.

Toks nežmoniškas pat
varkymas, kuomet kūdikiai 
yra atskiriami nuo savo mo
tinų ir išvežami i svetimą 
kraštą, musų laikais neturi 
sau lygaus. Tokie dalykai 
galimi tik Sovietų Rusijoj, 
kuri nepripažįsta papras
čiausių žmoniškumo dėsnių, 
savaispe suprantamų civili
zuotiems žmonėms.

MOKYTIS NIEKAD 
NEVĖLU

si nga.

Yra įsigyvenusi nuomo
ne, kad žmogus, persiritęs 
per vidutinį amžių (30-35 
metus), jau sunkiai išmoks 
ta naujų dalykų. Sakoma, 
kad atmintis po 30 metų su
silpnėja, todėl mokytis rei 
kia, kol esi jaunas, nes pas
kui žmogus pasidaro moks
lui “persenas.”

Tokia nuomonė nėra tei- 
Mokslininkai sako,

kad reikia skirti du dalyku: 
sugebėjimą dalykus įsidėti 
galvon nuo greitumo juos 
atsiminti, žmogui augant 
ir senstant, jo greitumas da
lykus atsiminti su silpnėja, 
tas tiesa, bet užtat padidėja 
ja. -pastabumas ir sugebėji
mas atskirti svarbesnius da
lykus nuo šalutinių ir pir
muosius Įsidėti galvon. To
dėl bet kam mokytis—kal
bom, amatam, menui ir kt. 
—žmogus niekad nėra per-

prašė senas. Senesniam žmogui 
leidimo vykti kartu su vai- gal būt reikės daugiau lai-

AMERIKIETĖS PRANCŪZIJOJ

Dvi amerikietės, Sally Dixon ir Caroline Routh, demons
truoja savo šokį Prancūzijos jaunuolių konteste. Nežiū
rint didelių jų pastangų, jos kontestą pralaimėjo.

F.4S.4RA

Kvepia šilas įsirpusiom žemuogėm,
Tu, tu. lu—tutinuoja bitutė.
Su trumpojom naktim ir su nemiga 
Atlalėjo laukais šienapiutė.
Saulė išsiurbė Kūdrą vidudienį,
Jau Palaukių ji ežerą siurbia.
Jokis paukštis sparnų nepajudina,
Tik lėktuvas, kaip širšonas, birbia.
Užsimerksi—tolybėje regėsi jį 
Už kalnų, padūmavusio miško. * 
Skambins, skambins aplinkui procesija- 
Žiedų, varpų, vikrių peteliškių.

K. INCIURA.

ko pašvęsti, kad naujus da-įkia atsiminti, kad į širdį 
lykus atsiminti, bet jis juos veikia visokie pašaliniai da
gėliau supranta ir daugiau'ly kai: rūkymas, alkoholis, 
įsideda galvon, negu jau-Jsusijaudinimas, nevirškini-
nuolis.

V2BĖK1M LIGAI 
V2 AKIŲ!

Kiekvienais metais Ame
rikoje 600,000 žmonių mirš
ta nuo širdies ligos. Tai yra 
milžiniškas skaičius! Tas 
nematomas priešas per me
tus nuvaro į kapus daugiau 
amerikiečių, kaip Korėjos 
karas per ištisus tris metus

sveika, bet jei ballistocar- 
diogiafas rodo, kad virpėji
mai nėra visai geri, tai veiš--pirmasis žodį tartų, Laukai- 
kia, kad žmogus turi butiįtis viską užmirštų ir pasida- 
atsargus, nes jo širdis gali vytų, kaip šilta vilna- 
po kiek laiko sustreikuoti. Juršys praėjo neprakalbi- 
Taigi, ballistocardiografas nęs. Laukaitis nusispiovė,
jau pnes kelis metus per
spėja žmogų, kad jis gali 
susirgti širdimi. Tas yra la
bai svarbu, nes kuo anks-

nusikeikė ir piktas grįžo į 
vidų.

Parėjusi iš kaimynų Lau
kaitienė pranešė, kad ir kiti

čiau daktaras suseka širdies dabai susirūpinę Kazio din 
ligą, tuo lengviau su ja ko- giniu. Visi esą išsigandę, 
voti. —D. G.

ŠEIMININKĖMS

mas ir kt. Jeigu, išgėrus 
alkoholio, su cardiografu 
matuosi širdį, tai jis rody 
tankų plakimą, nors širdis 
bus visai sveika. Alkoholis

rūkymaS /VI-ZX1 T * »1 nptigi civuia
dies plakimą.

Cardiografas yra geras 
prietaisas parodyti širdie: 
stovi, bet jis negali perspė
ti iš anksto, kad su širdimi 
kažkas netvarkoj. Tą pa
daro kitas prietaisas, vadi
namas ballistocardiografas.

Bet kaip su kiekvienu prie-j Kokiu budu jis tą padarc?- 
su, taip ir su širdies liga j Musų širdis yra didelė 
žmogus gali ir turi kovoti, pompa. Ji pumpuoja krau

ją Į kūną ir priima iš kunoŠirdies liga dar nereiškia 
greitą kapą. Žmogus su 
širdies liga gali išgyven/i 
100 metų, suprantama, jei 
jis save prižiūrės. Yra pa-į 
stebėta, kad žmonės, kurieiira' 
žino, kad jie serga 
liga, ilgiau gyvena už tuos 
kurie manosi esą visai svei
ki ir staiga krenta nuo šir
dies smūgio. Dažnas širdi
mi sergąs žmogus sulaukia 
70 ir daugiau metų ir yra 
darbingas.

Kaip susekti, kad turi šir
dies ligą? Bloga yra tas, 
kad daugelis ligų pasireiš
kia panašiai kaip širdies li
ga, todėl daktaras gali leng
vai apsirikti. Medicina da
bar turi galingą ginklą ne 
tik susekti širdies ligą. bet 
net kelis metus prieš ligai 
ateinant, pasakyti žmogui, 
kad jis turi daboti savo šir
dį. Kokiu budu tas galima 
padaryti ?

Širdies mušimą matuo-, 
jam tam tikrais prietaisais, 
vadinamais cardiografais. 
Cardiografas pagauna kiek
vieną širdies truktelėjimą 
ir popieriuje plunksna nu
brėžia tam tikrą liniją, kuri 
rodo, kaip širdis muša: tan
kiai, retai, su trūkčiojimais, 
ar kartais visai sustoja ke 
liom sekundėm. Toks prie
taisas parodo, koks yra šir
dies stovis: ar ji dirba nor
maliai, ar ne. Žinoma, rei-

skolinau.
—Še tau, kad nori!—su

šuko Laukaitis.—Davė ir 
atsiėmė. Kai sužinojau, 
kad per krikštynas mėto 
šimtines, tuoj supratau, kad 
tai nėra doras žmogus.

—Matot, ar aš nesakiau, 
—vėl atsiliepė Urbaitis.—Ir 
krikštynas tyčia dar vienai 
savaitei atidėjau, kad su
rasčiau žmoniškesnį kurną.

—Atidėjai! ... Jei Ka
zys nebutų pabėgęs—nebū
tum atidėjęs.

Visi atsisuko. Tai Di
džiokas bestovįs prie durų. 
Na, jau tas tai juoksis. Jis

Bet niekas nenori su kitais 
kalbėtis, visi kažką slepia.

Laukaitis jau ir naktį ne- įr pirmiau sakė, kad bernas 
meluoja. Vyrams

Užšaldytos uogos paran
ku vartoti su šaltkošę, prie 
mėsos, su želatinos deser
tais, pudingais ir pan. Šal
dyti uogas galima sveikas i 

arba supiaustvtas.
Pjaustytos Braškės
(Sliced Strauberries)

grįžtantį kraują. Ji visą 
laiką reguliariai išsiplečia 
kraują priimdama ir susi
traukia, kraują atiduoda 

Tas susitraukimas ir 
• i išsiplėtimas atsiliepia visam 

•Kūne. Runas suvirpa. T<
virpėjimo mes 
ir nejaučiam, 
cardiografas jį 
užregistruoja.

užmigo. Eitų pas kaimy
nus, klaustų ... bet ne, ryt 
sekmadienis, mokykloje bus 
susirinkimas—susitiks, pa
sikalbės, užmirš visą pyktį, 

ką ir apie Kazį sužinos. 
Laukaitis išsiskubino į 

susirinkimą daug anksčiau, 
negu reikia. Bet nuėjęs jau 
rado Juršį.

—Kur jūsų Kazys, kai
myne?—pirmasis buvo Jur

gai

Nuplauti uogas su leduo- 
tu vandeniu ir teisti nuvar
vėti ant popierinių staltie
sių. kurios sugeria vandenį 

7d" j Žalius uogų kotelius išimti 
e& aštriu peiliu. Supiausty- 

ti braškes riekėmis, sudėti 
Į bliudą ir apibarstyti cuk
rumi, imant pusę arba be
veik pilną puodeli cukraus 
kiekvienai kvortai uogų, at
sižvelgiant i braškių saldu
mą. Po to su mediniu šaukš
tu uogas pamaišyti, kad 
cukrus ištirptų, po to jas 
paploti, kad atsirastų dau
giau sunkos. Sudėti uogas

nepagaunam 
bet ballisto- 

pagauna ii 
Iš to virpė

jimo matosi, ar 
normaliai, ar 
trūksta. Širdis

širdis dirba 
jai kažko 

gali būti

Lr I
Laukaitis pagalvojo: 

“Muštis lindai, o dabar kai
myne ir dar tokiu, minkštu 
liežuviu. . . .” Bet gerai, 
kad Juršys pirmasis pa
klausė. Laukaitis nuošir
džiai atsakė:

net šilta 
pasidarė iš gėdos prieš Di
džioką.

O Didžiokas pažiurėjo į 
kaimynėlių nuteistas nosis 
ir tarė:

—Tai jau paskolinot pi
nigų?

—Po truputį.
Vyrai kasėsi pakaušius ir 

dairėsi vienas į kitą.
—Visus tas krupis apga

vo. .Durniai buvome. Tik 
tamsta vienas . . .

—Taigi, taigi tik aš vie
nas,—kratė galvą Didžio
kas.—Nuo tų krikštynų ir 
aš pradėjau tikėti, kad ber- 
.nas gavo iš Amerikos pini- 
į gų. ... O kai atėjo skolin-

Į stiklus, paliekant apie pu-Įlinau tris šimtus.
Štai pro duris 

Urbaičio galva.

—Tai a čiorts! Jau ke-įtis, sakau, palauk, aš, bro 
lios dienos kai negrįžta. OįjaU) tave paegzaminuosiu 
dar lyg tyčia du šimtu litų D *--• .—
paskolinau.

Juršys net pašoko.
—Paskolinai du šimtu?!
—Na jo.

j —Tai pasiuto! Aš pasko- , • « • * •
sę colio nuo viršaus (uogos 
šaldomos plečiasi), uždeng
ti ir užšaldyti šaldytuve.

Goethe yra pasakęs: mo
terims reikia dažnai nusi
lenkti. Neužmirškite, kad 
Dievas sutvėrė moterį iš su
lenkto vyro šonkaulio, to
dėl nenorėkim, kad ji butų 
visai tiesi.

Laiškas tai laiškas, sakau, 
kiekvienas gali tau laišką 
parašyti, bet parodyk voką 
ir amerikoniškas pečventes. 
Ogi jis išima ir rodo: taip, 
tvarkoj, ir ženklas ir peč- 
ventės — viskas tvarkoj, 
amerikoniška viskas. . . . 
Skaitau—tikrai siunčia de-

Išimt tūkstančių dolerių.... 
Pagalvojau, pagalvojau:

...— ----------- , s, neverta, manau, su tokiu
žmogumi pyktis—tai ir pa
skolinau porą šimtinių. Tai 
šekit, kad norit! Tikra ko

medija. . . .
Visi vyrai lengviau atsi
duso. Išmaudė tai išmau
dė, bet nors tiek gerai, kad 
visus.

kyštelėjo 

tik tiek? Nepra-

KETURIOS KARTOS SVEIKINA PENKTĄ

Retai pasitaiko šitokių giminių eilė, kaip čia matom. Iš 
kairės yra 83 metų amžiaus močiutė R. Bishop; prie jos 
sėdi duktė, paskui dukters duktė ir dukters dukters duk
tė; pagaliau penktos kartos naujagimis.

—Dar 
dedat 
baitis
niekur nieko, bet kažko vis 
toks neramus.

— Okur jūsų Kazys?— 
paklausė jis, nė nežiūrėda
mas į Laukaitį.—Gal išva
žiavo dvariuko ieškoti?

Taigi, dvariuko! Iš 
manęs ir štai kaimyno pasi
skolino pinigų ir negrįžta.

—Pasiskolino!—iš karto 
supliuško Urbaitis. — Tai, 
sakote, pasiskolino. Ai, ai, 

Nu, ir aš—visus tris
šimtus! Ai, ai, ai! Sakė, 
jei nepaskolinsiu, tai iš kitų 
gausiąs.

—Bet juk jis iš Amerikos 
gavo šešiasdešimt tūkstan
čių,—atsiliepė Juršys su 
vilties kibirkštėle balse.

Vyrai 
kitą. ‘ '''

Šuns uodegą gavo,— 
nusispiovė Laukaitis.

Jį pasekė kiti du. 
Urbaitis pakėlė galvą ir, 

norėdamas atitaisyti savo 
staigų susmukimą, tarė:

—Iš karto man atrodė, 
kad čia gerai nesibaigs.... 
Aš jau pažįstu žmones!

pažiurėjo, vienas į

“Mokino” Vaiką Ugnimi

McCormack
prisipažino

Mrs. Nancy 
is Somervillės 
•.eisme, kad ji svilino savo 
$ metų amžiaus vaikučio 
rankutes ant gazo liepsnos, 
bet teisinosi, kad ji norėju
si tuo “pamokinti” vaiką, 
kad jis nekištų savo pirštų 
į ugnį. Vaiko rankutės tiek 
nudegė, kad 4 kartus reikė
jo skiepyt naujos odos, kad 
galėtų valdyt pirštus. Teis
mas atėmė iš jos visus vai
kus, o vyras gavo divorsą.

Didžiausias geležinkelių tiesi

mo įkarštis Jungtinėse Valsti

jose buvo 1886 metais, kada

buvo nutiesta geležinkelių 12,- 
—Taigi, taigi, — pritarė'879 mylių.
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ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS
Pagerbė Motinas

Gegužes 10 dieną Urug
vajaus Lietuvių Kultūros 
Draugija surengė savo pa
talpose Motinos Dienos pa
minėjimą. Buvo kalbų, me
ninė programa, o po to, 
kaip visuomet, šokiai.

Didesnę programos dalį 
išpildė mokytojos Stanevi
čienės mokinių grupė, kurie 
gražiai pašoko keletą tauti
nių šokių. Vėliau p. Gaba- 
liauskienės vadovaujamas 
choras padainavo tai dienai 
pritaikintų lietuvių dainų. 
Be to, porą gražių dainelių 
duetu padainavo K. Vilkas 
ir p-lė Tupčiauskaitė, o J 
Lengvininenė solo padaina
vo “Kur Bakūžė Samano
ta.” Visiems dainininkams 
publika paplojo katučių, 
prašant pakartoti.

Publikos buvo nelabai 
daug, nes kunigai su savo 
procesijom taip privargino 
katalikus, kad i parengimą 
iš katalikų beveik niekas 
neatsilankė.
Liūdesio Dienos Minėjimas

J

Nelaimingos lietuvių tau
tai birželio 15 dienos pami
nėjimą taipgi surengė Uru
gvajaus Lietuvių Draugija. 
Kalbėjo atstovai, galima sa
kyti, nuo visų vietos lietu
vių organizacijų, išskyrus 
komunistus. Tai gana gra
žus pasireiškimas. Nuo Dr.

K. Griniaus Organizacijos

ti iš BALF’o gautų taukų. 
Iš praėjusių metų tebetu
rinti susitaupiusi kiaušinių 
miltelių. Pradžioj metų

kalbėjo jos sekretorius ; A? buvo gavusi iš BALF’o cuk- 
Gumbaragis. Nuo katalikų,1 het vaikai labai puolę 
kaip visuomet, kalbėjo jė-|pne cukraus, taip kad cuk- 
zuitas V. Mikalauskas, ku- raus nebeturinti, 
lis, kaip ta sena šarmanka,Į Kiekvienam pažjstančiam 
vis tą pati kartojo, kad ti-^Vokietijos pragyvenimo są- 
katalikai kovoję ir kovoją iygas aišku, kad ir šeimoje 
už Lietuvą. Gi vietos hetu-jvįenos markės maistui ne 
vių bendruomenės atsto vas Į pakanka; o čia ir po vieną 
perskaitė kun. S. Grigalių- markę neišeina. Tai 
no ir Lietuvos kariuomenės'šįs pavyzdys ne skurdžiau- 
dezėrtyro M. Syečiulio pa !sįaj gyvenančios šeimos, 
sirasytą rezoliuciją, kurioje, nes motina gauna rentą už 
apart kitų dalykų, reikalau-! buvusi kare vyrą, kuri yra
ja ištraukti iš Lietuvos ru
sų policiją ir kariuomenę. 
Tai, rodos, galima butų tik 
pasveikinti. Bet tenka pa
stebėti, kad ponas Svečiu
os nekoks “patriotas,” nes 
kuomet Lietuvoje visi kovo-'

kiek didesnė už gaunamą 
pašalpą. Yra šeimų, kur 
asmeniui teišeina po 75 
pfenigius ar net po pusę 
markės per dieną.

Štai kitas pavyzdys. Au- 
erbache šeima, susidedanti

RUSŲ Tankai BERLYNE

Nuotrauka parodo Berlyno gatvę su dviem rusų taukais, 
kurie trempė darbininkų sukilimą prieš Maskvą.

Kodėl Sukilo 100,000 Kalnakasių?

jo ir žuvo nelygioje kovoje.iš Vyro, žmonos, dviejų vai 
1919 metais, jisai su žirgu pų, gauna 130 markių per 
ir kamanėlėm pabėgo i Vo- mėnesi. Kadangi dar tebe- 
kietiją, už ką vėliau Lietu- gyvena mediniuose bara 
vos vyriausybės tinkamai kuose, tai butas, elektra,
buvo nubaustas/

Matomai, ponui Svečiu- 
liui, kaip ir kitiems tos rū
šies “patriotams” Urugva
juje, lengviau yra įsakymus 
duoti, negu anais laikais 
kariauti. 1

Bendrai, paminėjimo ak
tas išėjo gerai. Dalyvavo 
gana didelis skaičius vietos 
lietuvių, išskyrus komunis
tus ir tuos, kurie pasirašė 
viršminėtą rezoliuciją.

M. Krasinskas.

vanduo tekaštuoja 12 mar
kių. Muilas, batų taisymas

Komunistų spauda “aiš
kina,” buk riaušes Rytų 
Berlyne sukėlę alijantų tam 
tikslui paruošti “specialis
tai.”

Bet faktas yra toks, kad 
riaušės prieš komunistų re-

(ypač vaikams) ir kitos bu- žimą kilo ne tiktai Berlyne, 
tinos smulkios išlaidos su
daro kokias 25-30 markių 
per mėnesį; tad keturių as

Tremtiniams Vokietijoje Stinga Maisto
Izidorių* Rugienius, BALF’o įgaliotinis

Vienas lietuvis, gyvenęs gauna 163 DM
DP stovyklose, dabar Ame
rikos kariuomenės gydyto
jas leitenantas Vokietijoje, 
buvo paklaustas: Kada lie
tuviams tremtiniams ge
riau gyventi, UNRRA ir 
IRO laikais, ar dabar? Nė 
kiek nesvyruodamas jis at
sakė, kad nereikia ir abejo
ti, jog anksčiau buvo daug 
geriau gyventi. “Žmoniš
kai” gyventi, kad ir kukliai 
tą “žmonišką gyvenimą” 
suprastume, visai negalima. 
Dabar tegalima esą tik “ve
getuoti,” tikra to žodžio 
prasme.

Nesenai man teko lanky
tis daugelyje lietuvių trem
tinių kolonijų Vokietijoje ir 
pačiam įsitikinti, kad šio 
lietuvio gydytojo žodžiai

MŪRININKAI GAUS
$3.05 J VALANDĄ

Salem, Mass. — Gegužės 
mėnesi čia buvo sustreika
vę mūrininkai prie milioni- 
nio statybos darbo. Strei
kas pasibaigė sutartimi, pa
gal kurią mūrininkai gaus 
$3.05 į valandą.

IiM

’.tt

e* e •J i J

Ir, tartum pasityčiojimui, 
viena tų kasyklų esanti pa
vadinta “Progreso” vardu.

Seniau, kol tas kasyklas 
valdė vokiečiai, darbininkų 
gyvenimas buvęs neblogas. 
Bet atėję nišai visus vokie
čius iš kasyklų administra-

bet kone visuose pramonės,cijos pašalino, o jų vieton 
centruose. Pavyzdžiui, Sak-pastatė iš Rusijos atsivež- 

sukiio 100,000 dar-kus “specialistus.” Ir tuo-*1 —.. .-Jsonijoj
Jbininkųmenu šeimos maistui nebe-jbininkų, kurie dirba urano

Seima su
sideda iš keturių asmenų, iš 
jos pačios ir 3 vaikų. Vy
riausioji duktė 16 metų. 
Duktė 10 metų klausia mo
tiną, ar tą vakarą atnešt 
pieno; motina atsako, kad 
ne, nes nebėra pinigų. Mo
tina pasiskundė, kad šiemet 
Sekminės busiančios liūd
nos, nes jau visi pinigai iš
ėjo, o dar tik 20-ta.

Pažvelgę į tos šeimos pa
jamas matysime, kad gau
namų 163 markių per mė
nesį pragyvenimui nepa
kanka. Atėmus 30 markių 
už butą, belieka 133 mar
kės; tad asmeniui butų po 
33.50 markių per mėnesį. 
Bet juk reikia mokėti dar 
už šviesą, kurą, batų taisy
mą ir kitas smulkias išlai
das, tai maistui nebelieka

lieka nė 100 markių per 
mėnesį. Šeimos galva, pa
klaustas, kaip išsiverčia, at
sakė, kad jei ne BALFo 
parama, tai bado šmėkla 
tikrai į akis pažvelgtų. 
Žmonės BALFo šalpą la
bai vertina. Daugumui trem 
tinių ta šalpa yra vieninte
lis išsigelbėjimas nuo bado.

Tremtiniai labai apsi
džiaugė patyrę, kad į Bre-
meną jau atėjo BALF’o iš- smulkmenų:
siųsta didelė riebalų siunta. 
Bet dar trūksta cukraus. 
Ypatingai svarbu, kad mu
sų tremtinių vaikučiai, ku
rių organizmui ypatingai 
rei Kia šio produktu, butų 
neužmiršti ir aprūpinti cuk
rum. Tad padėkime musų 
vargstančius tremtinius ap
rūpinti ir toliau maistu, 
ypatingai cukrum.

PRAŠOMI ATSILIEPTI

kasyklose.
Kas juos “subuntavojo 

prieš komunistus?
Atsakymą randam Darbo 

Departamento biuletenyje 
“Labor,” kuris yra leidžia
mas Washingtone, kas sa
vaitė ir nušviečia pasaulio 
darbininkų gyvenimą.

Apie urano kasyklų cen
trą Aue, Sovietų zonoje, 
“Labor” paduoda šitokių

jau pasidarė “progresu pa
vadintas pragaras.

Tai ve, kodėl anądien te 
nai sukilo 100,000 maine- 
rių!

Trys Šiurpulingi
Mano Nuotykiai^

Yra svarbių pranešimų 
kai kuriems buvusiems 
tremtiniams. Jie patys, ar 
kas apie juos žinote, malo- 
kite atsišaukti į BALFo 
centrą, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Apie 300,000 žmonių ši 
toj apylinkėj gyvena, gali
ma sakyt, vergijos sąlygose. 
Jie dirba po prievarta. Apie 
200,000 jų kenčia nuo ve
neriniu licru. Anie tai liu- 
dija pabėgęs iš tenai vienas 
gydytojas. Šeimyninio gy
venimo visai nėra, nes šei
mynos išardytos pagal ko
munistų taktiką. Vaistų li
goms gydyt visai nėra ir 
komunistų valdžia sergan
čiais visai nesirūpina.

Dar baisesnė tragedija 
yra nelegalus vaikai, kurių 
yra pilna šita apylinkė. Be
veik visi jie purvini, apša- 
šėję, nedavalgę, ir daugu
mas jų gimė užkrėsti vene
rinėmis ligomis. Aue gy
ventojai tuos vaikus vadina

Čia ne vaizdelis ir ne pa-k ’• t- 
saka, bet tikri nuotykiai, 
kurių kiekvienas galėjo pa
sibaigti mirtimi, bet likimo 
buvo taip lemta, kad ir 
šiandien esu dar gyvas ir 
galiu kitiems pasipasakoti. 

Pirma* Nuotykis

kuliami ir jauja buvo kū
renama. Vieną šaltą vaka
rą sumaniau eiti į jaują 
gulti, bet radau visas duris 
užrakytas. Nutariau lysti 
per peludę iš šono. Sura
dau kopėčias. Užlipau vir
šun, pasidaliau skylę ir pa- 
sileidžiu slysti žemyn. Štai 
ga skaudžiai kažkur atsi
trenkiu sėdyne, o kojos že-|--------------------------------——
mės nesiekia. Graibaus į* PARDUODU NAMĄ 
Šalis. Staiga ties krutinę Pigiai parduodu 5 kambarių namą 
sugriebiu plieno smaigą. -
Atsiminiau sau pažįstamą Visi patogumai, netoli esero, geroj
didelę šakę trim žarais. Ka- Te,rajtls>ėr«4va,
dangi vienas jų man prie- 8031 Richmond Biyd.,

ky, tai kiti du užpakaly. Aš
tarp jų įstrigęs, o kotas at
sirėmęs į žemę. Reiškia, 
tik per plauką nepasisker- 
džiau. Ir dabar dar labiau 
tikėjau, dar labiau mel
džiaus į Aniuolą Sargą, 
kad jis vėl mane išgelbėjo 
iš mirties.

Trečias Nuotykis
Tas atsitiko jau šioj šaly, 

apie dvidešimts astuoni me
tai atgal, kada apie tą 
Aniuolą Sargą aš jau buvau 
visai kitokios nuomonės ir 
nesimeldžiau. Aš tada tu
rėjau seną ir sunkų auto
mobilį. Sykį sutarėm su 
giminėm dviem mašinom 
išvažiuoti į Palos Parką, vi
so 14 žmonių. Grįžtant na
mo jų mašina sugedo. Nu
tariau ją parstumti. Jau 
buvo potamsy. Bestumiant 
mano mašina užkaito ir 
sprogo radiatoris. Pasukau 

i į šoną ir sustojau pasitaisy 
*ti. Sūnūs ir švogeris man

l^tke Ronkonkoma, N. Y.

NEKENT£K 
žvynuoto*

ODOS

NUO

dėmių
PSOR1ASIS yra ypatinga odos liga. 
Kartais oda sausa, žvynuota . . . 
kartais vandeniuota ir dėmėta. Šiaip 
ar taip, TROPICANA OINTMENT 
veiks tas dėmes švelniai, maloniai. 
Rezultatai įrodyti sunkiais atsitiki
mais. Nežalinga, ne-erzina.
SIŪLOM IŠBANDYT. Atsiųskite 
25c už didoką pavyzdį. Paštą ap- 
mokam. Didelis stiklas aptiekose 
$5.00. Arba. nusiųsim apmokėtą — 
C.O.D. primokant už paštą. Satis
fakcija garantuota, arba pinigai at
gal. TROPICANA LABORATORIES, 
Dept. 5, 1013 Jersey St, Quiacy, III.
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nėra perdėti. Paimsime nė po vieną markę per die- Gen.
ną asmeniui 1 »

Povilas Butinavičius ^“žiurkėmis.” Ir iš tikro jie 
gyvena kžip žiurkės: be

Tai galėjo būti 63 
atgal. Buvau apie 
metų berniukas. Kadangi 
buvom 7 maži vaikai, moti
na našlė ir neturėjom nei 
žemės, nei kitokio turto, tai

trini V“JV

iliustracijai kad ir šiuos pa
vyzdžius : Prieš Sekmines 
teko kalbėtis su musų trem
tiniais Rosenheime. Pirma 
lankomoji šeima buvo A. 
Vaitkevičienės. Jos vyras 
žuvęs kare, ir ji iš vokiečių

Kadangi ne 
buvo už ką pirktis kuro, tai 
šeima žiemą turėjo gyventi 
visai šaltam bute.

Paklausta, kaip išsiver
čia, moteriškė pareiškė, 
kad dar šiek tiek tebeturin-

m. sausio 20 d..namų, be tėviškos globos,

Reikalinga* Darbininką*
Farmoje reikalingas darbininkas 

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

Steponas Stasunas,
R. D. 4,

Cortland, N. Y.
(26)
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Staiga j mano mašiną 
kažkas trenkė kaip perkū
nas. Visi pašokom. Tai 
buvo kitas automobilis, ku
ris patamsy mus užgavo. 
Sumušė mano vežimo at
sparą. Laimė buvo musų, 

trys buvom antroj 
pusėj kelio; kitaip butume 
visi trys užmušti.

VAJAUS LAIKU DOVANOS 
Užsirašyk tuojau mėnesinį

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

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

PAIEŠKOJIMAI

Tokius nuotykius žmonės 
aiškina visaip. Jeigu nelai
mėj išlikai gyvas, tai

motina mus maitino uždar- Aniuolas Sargas išgelbėjo;
ūkininkus‘o jeigu busi užmuštas, tai 

jau taip buvo Dievo skirta. 
Bet kodėl Dievas taip ski-

Paieškau Juozą Kairaitį (Korvai- 
tį?). Girdėjau, gyvenąs Kanadoj, 
Montrealy. Jis pats ar jį žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Mrs. Mary Astramskas,
R. D. 12,

Point Marion, Pa.

SUSITIKO KALĖJIMO DRAUGAI

Do Amerikos karo lakūnai ir buvęs Rumunijos vaidinin
kas (vidury), kurie naciu laikais sėdėjo viename kalėjime 
Vengrijoj ir tenai susipažino, dabar susitiko New Yorke. 
Amerikiečiai lakūnai tada buvo nacių nušauti žemėn kai 
jie buvo nuskridę bombarduoti Ploesti aliejaus įmonių 
Rumunijoj. _

Juozas Panavas, atvykęs 
laivu “Gen. Muir,” 1950 m. 
gruodžio 13 d.

Vladas Keiba ir šeima, 
atvykę laivu “Heintzel- 
man,” 1950 m. bai. 26 d.

Ona Ulevičiutė-Slikienė, 
atvykusi laivu “Hersey,
1950 m. rugsėjo 11 d.

Ričardas Kusmanas ir
šeima, atvykę laivu “Stur- 
gis,” 1951 m. gegužės 23 d.

Jonas Lapinskas ir šei
ma, atvykę laivu “Ballou,
1951 m. birželio 29 d.

BALFo Centro*.

PRAŠOM NEVELUOTI 
SU SKELBIMAIS

99

J

“Keleiviui” 
skelbimų apie piknikus ir ki
tokias pramogas paskutinę 
dieną, būtent pirmadienį, 
kuomet laikraštis eina jau 
s pa u don, todėl tokių 
Šimų mes negali m įdėti.

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

Administracija.

be jokios ateities.
Pabėgę iš Aue apylinkės 

maineriai patvirtina šito 
gydytojo pranešimą. Dau
guma darbininkų tenai esą 
sugabenta smurtu už baus
mę, už nenorą stoti į komu
nistų karo tarnybą ar už ki
tokį “nukrypimą nuo teisin
gos linijos.” Darbas urano 
kasyklose esąs sunkus ir pa
vojingas, nuolatos atsitinka 
nelaimių. Sužeistais beveik 
niekas nesirūpina. Visi gy
vena susigrūdę barakuose, 
kaip tikri vergai.

Nauja* Išradimas del 
ARTRAIČIO— 
REUMATIZMO

Nežiūrint kiek vaistų butum ban
dęs, ar kaip butum nusivylęs— 
TURĖK VILTIES—nes yra nauja, 
moksliška, JRODYTA formulė pa
lengvinimui Reumatizmo, Artraičio, 
Strendieglių ir Bursičio skausmų. 
Šis gydymas yra tiek efektingas, 
kad mes sugrąžinsime jums kiek
vieną centą už jį mums užmokėtą, 
jeigu po 5 dienų jau nesijav.sit ge
riau.

ARTONE TABLETĖS. Jos ne
nuodingos. asperino neturi. 12 die
nu bandymui (50 tablečių) tiktai 
$2.00. Nurodymas ant bonkos. Pri
siųsk čekį arba money orderį, o mes 
apmokėsi m paštą. Arba per C.O.D. 
ir pridedant paštą. (27)

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

3, N. Y.

biaudama pas 
vasarą laukų darbais, o žie
mą verpalais.

Vieną gražią dieną po 
lietaus, kada motina buvo 
išėjusi darban, aš ir jaunes
nis broliukas nuėjom pas 
dėdę su jo vaikais pažaisti. 
Bet vaikų neradom namie, 
buvo kažin kur išėję. Jų 
neradę, nuėjom į kluoną, 
kur buvo nemaža ir gili so- 
dželka, pilna vandens. Be
žaidžiant apie vandenį pa
slydo koja ir aš stačia gal
va panėriau į vandenį. Pa
menu, kad tas vanduo bu
vo labai priklus, negardus

na, arba kodėl Aniuolas 
Sargas nevisada ateina į 
pagalbą, apie tai tamsių 
žmonių protas nepamąsto.

Dviejuose pirmuose nuo 
tykiuose ir aš tikėjau, kad 
mane išgelbėjo Aniuolas 
Sargas. Bet kaip dabar pa 
mąstau, tai buvo vaikiškas 
tikėjimas. Nes jeigu butų 
Aniuolas Sargas prie manęs 
buvęs, tai kodėl jis leido 
man į tą sodželką įkristi? 
Arba kam jis pakišo man tą 
šakę, kurion aš įstrigau?

Iškilęs viršun nusitvėriau Jejgu aš ant nepasi-
už žolių, kuriomis sodžel- 
kos krantas buvo apžėlęs. 
Mano broliukas stovėjo iš
sigandęs ir žiurėjo į mane. 
Aš šaukiu, kad jis pagelbė
tų man išlipti, o jis traukia
si atgal.

Išlipau pats. Parėjom na
mo. Atsistojau prie tvoros 
ir džiovinuos prieš saulę. 
Parėjo motina. Įnešė ma
ne į stubą, nurengė ir pa
guldė lovon. Pažiauksėjęs 
užmigau. Kada atsibudau, 
vėl viskas buvo gerai. Ka
da motina mokė mane po
terių, visados liepdavo kal
bėti į Aniuolą Sargą, pri
mindama, kad tame įvyky 
tik Aniuolas Sargas mane 
išgelbėjęs nuo mirties. Ir 
aš tam tikėjau.

Antra* Nuotykis
Dabar jau ėjau keturio

liktus metus. Man buvo su
lygta eiti pas ūkininką kul
ti su kitais. Namai buvo

smeigiau, tai ne Aniuolui 
Sargui ačiū, tai taip tik pa
sitaikė. Julius Nemokia.

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 

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

J- N., <
P. O. Box 3027, East Chicago, Ind.

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

nes ligas, 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 Braadway 

South Boston 27, Mana.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, Ui 

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.
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LDD 21 KUOPA
RUOŠIA PIKNIKĄ

Lietuviu Darbininkų

STREIKAI, NEDARBAS STAIGA SUSIRGO
STEPAS JANELIUNAS gust)

D£L LIETUVIŠKŲ
RADIJO PROGRAMŲ

Bostono ir apylinkių lie- 
Draugijos 21 kuopa šią va-j tuviai turi progos pasiklau- 
sarą ruošia smagu pikniką syti net kelių’ lietuviškų ra
ir labai puikioj vietoj. Pik-.(lijo programų. Nors visos 
nikas Įvyks rugpiučio (Au-jos pavadintos *

16, sekmadieni, gra-

SKU BĖKIT SIŲSTI i Kraštas. Visiems fotogra- LIETUVIŲ MELODIJOS

25,000 Darbininkų Laivų 
Statyboj Reikalauja 

Daugiau Algų

Bostono ir apylinkės lai
vų statybos įmonėse dirba 
25,000 CIO unijistų, kurie, 
yra nusistatę mesti darbą, . 
jeigu nebus pakeltas jiems 
uždarbis. Tuo tarpu Quin- 
cy laivų dirbtuvės, kurios 
priklauso Bethlehem Steel 
korporacijai ir dabartiniu 
laiku samdo 8,000 darbi
ninkų, netrukus ketina apie 
4,600 jų atleisti, nes neturi 
pakankamai darbo visiems.

žioje Pesliakų vasarvieteje, 
Pereitą šeštadienį staiga ant kranto nepaprastai vi- 

susirgo Steponas Janeliu- liojančio ežero Nevv Hamp- 
nas, plačiai žinomas S. Da-'shire valstijoj, jietoli Law-

lietuviškai, vadovybes ir prašyta, kad 
t>et tas jų lietuviškumas la-ibutų renkama ir tuoj L. E. 
bai menkas. Programos'redakcijai siunčiama litua- 
p padedamos, visą laiką ly-’nistinė medžiaga. Kai ku- 
dimos ir baigiamos visai i rios organizacijos į tą atsi- 
nelietuviškomis “pasiūtpol- šaukimą atsiliepė ir straips-l/Alvuo L • _ _ A _ __ i_

MEDŽIAGĄ LIETUVIŲ fijų siuntėjams L. E- redak- 
ENCIKLOPED1JA1 cija taria nuoširdų dėkui. 

--------  Malonus tautiečiai, kurie
Atskirti atsišaukimu bu- minėtų fotografijų turi, 

vo kreiptasi į lietuvių visuo-'prašomi ir toliau jas L. E. 
menę ir jos organizacijų‘redakcijai siųsti. Kai tik

bus pasinaudota, visos nuo
traukos savininkams bus 
grąžintos.

Gatvėkari&i Pabrangs

VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

409 W. Broadvvay. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0620.

riaus posto ir LDD 21 kuo-Jence, Mass. Platesnių ži- kėmis.” O tų programų nių bei fotografijų atsiun- 
•’ ’ ‘ n ■’ ~ -------’-,k~— ..xi;«« pranešėjų lietuviškoji kalba tė. Tačiau dar yra tokių

i «• . lv« . •*! ____ t______ • J____________

Boston Navy Shipyard 
įmonė jau paleido 600 žmo
nių, o. rugpiučio mėnesį pa
leisianti dar apie 400.

Gumos pramonėj Naujoj 
Anglijoj dirba apie 15,000 
žmonių, kurie priklauso 
prie CIO. Šitoj pramonėj 
unija taipgi rengiasi reika
lauti algų pakėlimo ir žada 
streikuoti, jei geruoju nie
ko negaus.

Amalgameitų unija pada
rė su Nevv Bedfordo marš
kinių kompanija 5 metams 
darbo kontraktą, kuriuo 
500 darbininkų gaus po 10 
centų į valandą daugiau; 
be to, dvi savaites apmoka
mų atostogų.

Worcestery 1,000 karpen- 
terių pareikalavo dvigubo 
atlyginimo už viršlaikį prie 
miesto atstatymo darbų. Jie 
priklauso prie AFL.

Massachusettts valstijoj 
yra pasikėlę streikuoti elek
tros įmonių darbininkai, 
bet gubernatorius pastatė 
prieš juos įstatymą, kuris 
draudžia streikuoti tokiose 
įmonėse. Be elektros juk 
negalėtų veikti nei gatvėka- 
riai, nei mokyklos, nei ligo
ninės, nei telefonai, ir mies
tai neturėtų šviesos.

PRANAS JABLONSKIS
LAIMĖJO $85,000

pos darbuotojas South Bos- 
one. Jis nuvežtas į naują

ją Veterans Administration 
Hospital, Huntington Avė., 
Jamaica Plain. Lankymo 
valandos nuo 10 ryto iki 8 
vakaro. Nuvažiuoti galima 
nuo Park St. iš Bostono 
Huntington Avė. karu.

Linkime ligoniui greitai 
pasveikti.

SAUSRA IR GIRIŲ 
GAISRAI

nių paskelbsime vėliau
Rengimo Komisija.

PRISIEKĖ. KAD
NE KOMUNISTAI

daugiau

tik gėdą daro geram lietu-'lietuviškų sambūrių ir drau- iki 20 centų.

Važiavimas Bostono gat- 
vėkariais tuoj bus pakeltas

l)R. D. PILKA

viui. igijų, kurios minėto L. E. me 15 centų.
Dabar moka- 

Susisiekimo

Ofiso Valandos:
Ir

IMS
TUS

Pereitą savaitę uaugiau 
kaip 200 Watertowno mo-l,^^, 
kytojų prisiekė laisvu noru, vjmaį„ pali 
kad jie nėra komunistai.
Priesaika buvo šitokio turi-
nio:

Valdžia įspėja žmones, 
kad laikydami piknikus ar 
žuvaudami butų atsargus sul 
ugnimi, nes dėl ilgos saus-' 
ros
gaisrų
vietų ir vandens jau stinga.

Nejaugi tų programų ve- įedakcijos prašymo neišgir- 
dėjai nežino, kad polkos do. Savaime suprantama, surenka pakankamai pinigų 
,vra ne lietuvių, bet lenkų'jei musų organizacijų vado-Įnuolat keliamoms darbinin- 
’melodijos? Be to, tose pol-.vybės tuo svarbiu reikalu'kų algoms ir kitokioms iš-

valdyba aiškina, kad ji ne
S4B BROADWAY 
sa BOSTON. MASS.

TaMonas: SOUth Borto U

visokie “uchavimai,” .nepasirūpins, tai L. E. re- 
ir “ocha-cha Įdakcija ir su savo bendra

čiai" gali tiktai nekultu-'darbių pagalba nepajėgs 
vingiems žmonėms patikti. įviso s lituanistinės medžia

gos surinkti.Jeigu
vedėjai

jau tų 
patys

programų 
lietuviškai!

.. “^kilmingai prisiekiam nemoka turėty duoti mės į organizuotą lietuvių
ištikimybę ir paramą Jung- • -------=----->
tinėm Valstijom ir Massa-

........ ..................... ' -----T!

laidoms.

RADIO PROGRAMA

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 

Todėl dar sykį kreipia-' lociklų, veikia sekmadie-

vo programas paskaityti visuomenę ir prašome L. E.
, x , ... ------------- - kalbą, [redakcijai atsiųsti (a) savo

chusetts konstitucijai. Kalbos žvilgsniu geriausia j organizacijų trumpas istori- 
įiiros . “Priešinsimės Jungtinių j Rudavo p. Kneižio progra-jRes apžvalgas, (b) žymiųjų

labaf padidėto ri^lValstiW ar Massachusetts ma Bet paskutinį kartą|lietuvių veikėjų biografijas 
, Mvota nXk valstijos vyriausybių nuver- ir ji sušlubavo. Gegužės 30įir fotografijas. Šiuo atve-
i pal ojus. nauge.y nekonstitu.ld. j; iškrypo iš savo vėžiųiju kreipiamasi ypačiai į tas

ciniais budais. >>' nuslydo “pasiutpolkių” ,r mdnni,■ 1 1 • Tr • • i• v

mokantiems musų

Savininkai! A. J. Aleksa 
628 East Broadvraj

South Boston 27. 
Telefonas SO 8-4148

PADEGĖ NAMĄ “Mes nesame ir niekad
ŽUVO 3 GYVYBĖS nebuvome komunistų parti 

jos nariais ir neprigulė jom 
Isabella gatvėje, ties jokiai kitai partijai, kurią

Park skveru, pereitą savaitę būtume tuo laiku žinoję 
kilo viename apartmente Įsiekiant nuversti nelegaliais 
gaisras, kuriame 3 asmenys budais valdžią.” 
sudegė, o 22 buvo sužeisti.
Dėl to gaisro tuoj buvo įtar
tas ir suimtas dženitorius 
Reynolds, kuris nesiginda- 
mas prisipažino tą namą 
padegęs. Jis padaręs tai na- Bostono laikraščiai kelia 
mo savininko pasamdytas, klausimą, kodėl čia viską 
kuris prižadėjęs jam $100 " 
už tą “darbelį.’’ Policija 
suėmė ir savininką. Abiem 
gręsia mirties bausmė.

Bostonas Brangiausias 
Miestas

Mirė Važiuodamas Troku

keliu. Kai tą dieną žmo
nės gerbė mirusiųjų atmin
tį, p. Kneižio radijo valan 
d a rėžė lenkų polkas. Be 
to. kalbėtojai perdaug tuš
čias kalbas sakė.

Klausytojas.

Dovanų Laimėtojai

organizacijas ir atskirus as
menis, kurių pavadinimai ir 
pavardės prasideda raide 
A. Raidės A medžiaga 
prašoma atsiųsti iki š. m. 
liepos 1 d. L- E. pirmasis 
tomas spaustuvėj jau yra 
pradėtas rinkti, tad vėliau 
atėjusi tos raidės medžiaga 
į pirmąjį Lietuvių Enciklo 
pedijos tomą nebegalės pa 
tekti. Raštus ir kitokią me 
džiagą prašome siųsti šiuo 
adresu: Lietuvių Enciklope

Lietuvių Radijo Korporaci
jos piknike, kuris Įvyko 21 bir
želio, dovanas laimėjo šie as-!dija, 366 W. Broadvvay, So.

taip brangu? Kodėl tokie 
dideli taksai, kodėl tokios 
didelės miesto

menys:
1-mą dovaną, O.

mals 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 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

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 šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
,119 Wrentham St„ Dorchestei 

Tel. CO 5-5561

Benjamin Moore Malevoa 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

• Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 
Arti Uphąm’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Pranas Jablonskis, South 
Bostono gyventojas, važiuo
damas automobilium buvo 
troko užgautas ir sužeistas. 
Jo automobilis buvo visiš
kai sugniuždintas, bet jis 
pats sužeistas nepavojingai, 
kaulai nesulaužyti. Išbu
vęs 4 dienas ligoninėj, Jab
lonskis gydėsi namie. Dr. 
Pilkos priežiūroje. Supran
tama. Jablonskis pasisamdė 
advokatą ir iškėlė troko sa
vininkui bylą. Tai bylai 
dabar prasidėjus, apdrau
dos kompanija, kuri buvo 
tą troką apdraudusi, nelau
kė teismo sprendimo ir su
sitaikė su Jablonskiu už 
$85,000. Jablonskis, su
prantama, tiek daug ne
gaus, nes apie pusę tos su
mos atsiims jo advokatas. 
Jablonskis senai jau nuėjo 
dirbti ir buvusio sužeidimo 
nejaučia, išskyrus porą žen
klų kaktoje.

Bostono priemiesty, Med- 
forde, važiuodamas pieno 
troku mirė vežikas Mcln- 
tire. Tai atsitiko apie 5 
valandą popiet, kuomet 
mieste buvo pats tirščiau
sias trafikas. Pasekmė bu
vo tokia, kad susikūlė 5 au
tomobiliai, kai pieno troka 
liko be vairuotojo.

Šen. Kennedy Tuokiasi

išlaido*0’Stoughtono; 2-rą,-K. Tamošių-
Pereitais metais tu' išlaidui"" “ 
buvo $182.62 kiekvienaijLukag g M.
gyvai galvai. \ len Ufrma-^^ B Burlingtono; 
ge>jba kainai po $14.9 (ig Masalskis iš Dorchesterio; 
kiekvienai gaivai, kai tuo 7-tą, Linda Kupris iš No. Wo-

Į Boston 27, Mass.
Stripinis iš Fotografijos Lietuvių 

Enciklopedijai

A. J. NAMAKSY
UAL BSTATE B INSUBANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. M A 88 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 ORIOLB STBBBT 

Wsst Rrahary, Msss
TeL PArkw*y 7-0402-M.

Vanduo Pabrangs

Rodos, vandens duoda 
pati gamta, gaminti jo ne
reikia, o vis dėlto miesto 
gyventojai turi mokėti už 
jį pinigus. Bostono metro 
polijos komisija sako, kad
greitu laiku turėsime už į kaip dabar. Oro pašto laiš- 
vandenį mokėti dvigubai kams siūloma įvesti 7 cen-

tuo
tarpu New Orleans mieste 
tas departamentas kainavo 
tik po $3.96 kožnam gyven
tojui.

Bostono miestą valdo ai
rių kilmės politikieriai.

Nusipirko Grabą, Neteko 
Pašalpos

NAMAS PARDAVIMUI
So. Bostone, 282—Srd St., 3 šei-. 

mynų, 12 kambarių, kaina $3,500. { 
(27)

TeL SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LAND21U8)

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrnkieijoa 
X RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
834 BROADWAT,

80. BOSTON, MASS.

5U nicn.L. E. norima gražiai iliu
struoti. Gal nebus perdaug 
sunku surinkti tarptautinę 
iliustracinę medžiagą, bet 
visi žinome, kad šiuo metu, 
kai su Lietuva negalime tu
rėti jokio ryšio, mums labai 
stinga Lietuvos žmonių, jos 
istorinių vietų ir gamtos 
nuotraukų. Tuo reikalu L. 
E. redakcija taip pat krei
pėsi į musų visuomenę. Ma
lonu atžymėti, kad šios me
džiagos, nors ir nedideliais 
kiekiais, pradeda susidaryti 
gražus ištekliai. Visų pir-

ža įnešHSU, Kreiptis: 
Mrs. Stanaway,

44 Aspinwall Rd.. 
Dorchester 24, Mass.

Calsomine Brušiai
8 colių labai geri^ calsomine bru

šiai parsiduoda visai pigiai. Daro
mi pagal užsakymų. Kreiptis laišku 
arba asmeniškai tarp 10 ir 12 vai. j 
ryto. (27) į

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

bumo; 8*tą. Nelė Lenkauskas 
iš Cambridge; 9-tą. C. McKen 
ney iš Lynno; 10-tą. D. Kru- 
minš iš So. Bostono.

Be to, įžangos bilietais laimė
jo šie numeriai: 024663.

(024173, 024340, 024336. Suris 
laimėtas 5942-ru numeriu.

Tėvo ir dukters kontestą lai
mėjo Antanas Saparnis su savo 
3 metų dukrele iš Dedhamo.

Visiems svečiams ir pikniko 
rėmėjams tariam nuoširdų ačiū.

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 2-0791.

PARSIDUODA NAMAS

TsL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
80. BOSTON, MASS.

Vienas Chelsae gyvento
jas, jau 68 metų amžiaus 

miesto
labdarybės departamento 
kas mėnesį po $80 pašal
pos. Bet peranksti pradėjo 
rūpintis apie mirti ir dėlto 
pateko bėdon. Miestas at
ėmė jam pašalpą ir dar pa
reikalavo, kad per 30 dienų 
pašalpgavis grąžintų mies
tui visus išimtus pinigu 
nes kitaip busiąs areštuotas 
už vagystę. Išėjo mat aikš
tėn, kad šitas “beturtis” nu 
sipirko sau grabą už $1,200 
ir cementinę dėžę už $175 
tam grabui Įdėti. Jeigu tu
rėjai tiek pinigų, tai netei
sėtai ėmei beturčio pašalpą, 
sako miestas.

, Svait-ę. -bUV° žmogus, gaudavo .s
skelbtos bostoniskio senato
riaus Kennedy ir Miss Ža- 
kelina Lee Bouvier sužie- 
dotuvės. Jis airvs. o ji 
prancūzų kilmės. Vestuvės 
įvyksiančios rugsėjo mėnesį.

Algos Minimum—65 Centai 
į Valandą

Massachusetts valstija pri
ėmė bilių, kuriuo nustato
ma 65 centai į valandą dar
bininkams, kurie dirba li 
goninėse ir kitokiose “lab- 
dadaringose” įstaigose

Aubumdalėj jauni chuli-
ganai buvo surengę dideles pRALE1SKITE A tosto.
muštynes. Policija suėmė
19 mušeikų. GAS KALNUOSE

Kviečiame visus savo drau
gus. pažįstamus ir visus lietu- 

Generalinis pašto virsi- vius atvažiuoti į kalnuotą New 
ninkas Summerfield krei
pėsi į Kongresą prašyda
mas pakelti kainą siunti
niams. Laiškams, kurie 
dabar kainuoja 3 centus, 
jisai siūlo įvesti 4 centus 
už miesto ribų; bet savo 
mieste tegul butų 3 centai,

daugiau, nes darbininkams 
buvo pakeltos algos.

tų mokestį, vietoj dabarti
nių 6 centų.

S. ir V. MINKAI.

Laivas Atsimušė į Tiltą

Į Summer St. tiltą South 
Bostone pereitą savaitę at
simušė didelis Kubos laivas, 
kurį mažesni laivukai vedė 
Fort Point kanalu. Tarp 
South Bostono ir South 
Stationo eina didelis judė
jimas tuo tiltu, todėl pasi
darė didelė kamšatis, kai
tas tiltas tapo laikinai už- paskolino du albumus—
darytas. Laisvoji Lietuva ir Vilniaus

Hampshire valstiją praleisti sa
vo atostogas ir pakvėpuoti tyru 
kalnų oru.

Dėl rezervacijų prašome 
syti:

RED TOP CAMPS 
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.

ra-

ma, nemažas jos pluoštas Dorchestery, netoli Uphams Cor-
rastas prel. P. Juro lituanis- p?rdu^u triČ7 kambariai, kiekvienam aukšte
tiniuose rinkiniuose. Gražių’ <itsk:ras šildymas vonios, porčiai ir.. 11 kiti patogumai. 2 garažai. Kreip- nuotraukų L. E- redakcijai tis: (27)
atsiuntė prof. S. Kolupaila
iš Chicagos, C. Sukis, inž. 
arch. J. Mulokas, p. U.
Daukantienė ir kt. Čia su
minėti siuntėjai nepabūgo 
siųsti net unikumus, kuriųj 
dabar niekur nebegalima 
gauti. Didelę ir gražią pa
slaugą L. E. padarė Mrs.
Filomena Mikalunas. Ji

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

GERIAUSIA VIETA GEGUžINfiMS 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 SL, Raynham, Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

GERAS MAISTAS—2EMOS KAINOS

• Tfcass. • Fvi.

T»L 9 R.M.
251 DORCHESTER ST. 

SOUTH BOSTON

'i

Parsiduoda Pianas
Pigiai parsiduoda geras pianas. 

Sužinoti “Keleivio” ofise. (26)

McGILLICUDDY’S
PHARMACY

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

Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pristatom namo. SO 8-5244

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
Sotfth Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

Tet. SO 8-2150
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr^ ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogns ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandenin.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos ni«t$*
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




