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Bolševikų Sustiprinimai Korėjoj 
Nesulaiko J.T. Jėgų

Kiniečiai Traukiasi j Šiaurę nuo Cborwon ir Kumhwa
Miestų; Paliko Daugybę Ginklų ir Amunicijos; Kal

bos Apie Taikų Tik Kalbos; Gen. Marshall 
Lankėsi Korėjos Fronte

Šios savaitės pradžiojeKareiviu 
Jungtinių Tautų jėgos Ko- ^K^/t^99
rėjoj prasilaužė pro kinie- UIVIZIJOS Keūese
čių komunistų sustiprinimus o
Centralinės Korėjos kai-' Senato viena pakomisija, 
nuošė tarp Chorwon ir kun tyrinėja Amerikos gin- 
Kumhwa miestų, 'užėmė:kluotVJU pajėgų pasiruoši- 
abu tuos miestus ir vejasi delbia, kad ji atradusi 
priešą j šiaurę. Kiniečiai kareivi^ lavinimo stovyklo- 
traukėsi po kruvinų mūšių se daug kareivių, kurie dir-
ir po labai didelių aukų. . .
Sako, kad nuo birželio mė-Svarbus. Tų kareivių pagel- 
nesio pradžios kiniečių nuo- kiniuose užsiėmimuose;:esą
stoliai prie Chorwon, Kum- 
hwa ir Pyonggang “geleži
nio trikampio” perviršija 
40,000 vyrų.

J Sąjungininkų rankas 
Centralinėj Korėjoj pateko 
labai daug ginklų, jų tarpe 
naujausių rusiškų ginklų ir 
daug amunicijos. Kelias di
vizijas galima apginkluoti

tiek, kad iš jų galima suda
ryti ne mažiau kaip penkias 
divizijas. ,

Pakomisija aplankė 16 
kareivių lavinimo stovyklų 
ar centrų ir visur užtiko 
daug “neproduktingai” 
naudojamų vyrų, kurie prie 
geresnės tvarkos galėtų tar
nauti kovos daliniuose ir
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Pirmojo karo veteranas, 60 metų Rosario Yirgadino., 
Bronx, N. Y., išėjo iš proto ir pradėjo šaudyti Į kaimy
nus. 75 policistai ištisą valandą su juo šaudėsi, iki viena' 
kulipka pataikė jam į galvą ir jis susmuko negyvas. Vaiz
delyje matytis, kaip policija slepiasi už savo automobilių

i Tikrasis Priešas Yra Rusija 
Sako Gen. Wedemeyer

Reikia Daryti Visuotiną Mobilizaciją; Trauktis iš
Korėjos ir Imti Iniciatyvą Prieš Rusiją; Taika prie 

38-tos Paralelės Butų Pralaimėjimas; Karo Va
dai Nesiūlė įtraukti Komunistus į Kini

jos Vyriausybę

Urano Rudų
Bus Užtektinai

Kinijoj Padaryta
Didelė KlaidaX • Astuoni Lėktuvai, [Dingę Diplomatai 

Nukrito Audroje' Dar Tebeieškomi

sustiprinti ginkluotąsias ša-
lais, sako karo vadovybės ies pajėgas, ° JU vietą ga

lėtų užimti moterys arba 
vyrai su fiziniais defektais.
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Valstybės sekretorius 
Dean Acheson, liudydamas 
senato komisijoj apie Ame
rikos politiką Kinijoj, sakė, 
kad 1945 metais ir, genero-

Praeitą savaitę ketvirta
dieni 35 greitieji karo lėk
tuvai skraidė ore virš In
dianos valstijos. Kilus au
drai 8 lėktuvai nukrito že-

pranešimas iš Korėjos. 
Praeitos savaitės gale Ko

rėjos fronte ir Tokio mies
te lankėsi Amerikos krašto 
gynimo sekretorius genero
las G. C. Marshall Jo ke
lionė sukėlė labai daug kal
bų apie galimą taiką, ar 
karo paliaubas, bet sekreto
rius spaudos atstovams pa
sakė, kad jo kelionė neturi 
nieko bendra su karo pa
liaubomis, apie kurias visi 
kalba, bet niekas nieko tik
ra nežino. Kaip gen. Mar
shall taip ir valstybės sek
retorius Dean Acheson sa
kė, kad jiems nieko nėra 
žinoma apie karo paliaubas 
ar derybas apie taiką. Bet 
kalbos apie paliaubas nesi
liauja.

Traukia Teisman
*New Leader

Plačiai skaitomas savait
raštis “The Nation” iškėlė 
skundą prieš liberališką sa
vaitraštį “The New Leader” 
ir reikalauja sumokėti 
“nuostolių” 200,000 dole
rių. “The Nation” sako, 
kad “The Nevv Leader” kri
tika kai kurių “The Nation” 
rašinių, ypač J. Alvarez dėl 
Vayo straipsnių esanti ne
teisinga ir kelianti įtarimą, 
kad A. dėl Vayo esąs be
veik Rusijos agentas.

“The Nevv Leader” dėl to 
skundo ir reikalavimo su
mokėti 200,000 dolerių sa
ko, kad “The Nation” ban
do nutildyti kritiką nu
kreiptą prieš Alvarez dei 
Vayo kreivą, prosovietišką 
politiką.

Giriasi Pravedę
Žemės Reformą

Kinijos komunistų vy
riausybė skelbia, kad ji jau 
pra vedusi žemės reformą 
pusėj visos Kinijos ir esą 
daugelis valstiečių gavę že 
mės, o dvarininkai esą iš
naikinti, kai kur “revoliuci 
niai teismai” juos pasmerkė 
kalėti arba nužudyti už 
įvairius jų prasižengimus 
Pagal tą pranešimą vienoje 
Kinijos dalyje, kurioje gy
vena 130,000,000 žmonių, 
80,000,000 valstiečių gavę 
“beveik 10 milionų hektarų 
žemės,” arba kiekvieno vals
tiečio šeima gavo apie pus 
trečio akerio žemės. Dar 
pusėje Kinijos žemės refor
ma nepravesta.

Ias MacArthur rėmė komu- ąėnL Ar lėktuvai nukrito 
nistų įtraukimą į Kinijos žemėn dėl audros ar dėl sa- 
vyriausybę, o todėl ta po- botažo kariška' vyriausybė 
litika buvusi bendra vi- neskelbia, bet daromas pla- 
siems atsakingiems karo ir tus tyrinėjimas, kaip u ne- 
politikos vadams. į laimė ore atsitiko. Visi 8

Gen. MacArthur i šitą j lėktuvai nukrito vienas po 
valstybės sekretoriaus pa-|kito maždaug 25 mylių tar- 
sisakymą tuoj pat atsiliepė,! pe. Lėktuvai buvo dabar

Du Anglijos diplomatai 
Conald McLean ir.: Guy 
Burgess, gegužės 25 d. iš
vyko iš Londono į Europi, 
ir ten kur tai dingo. Visa 
laisvosios Europos policija 
jų ieško, bet pėdsakų nesu 
rado. Spėliojama, kad tie 
diplomatai gal pabėgo 
Rusiją palikę savo šeimas 
draugus ir geras tarnybas 
Bet Anglijos užsienių rei 
kalų ministerija linksta ma
nyti, kad su tais diploma-

pagarsėję “Thunderjet,”!tais atsitiko kokia nors ne-

Po astuonių dienų valsty
bės sekretoriaus liudijimo 
šią savaitę senato komisijoj 

.. , . ,.. liudija generolas Wede-
Kanadoje pradėjo veikti ‘meyer, buvęs karo metu 

naujos urano rudų kasyklos|Amerikos armijos vadas 
Beaver Lodge Lake antyje,. Kinijoj. jįs Įabaj atsargiai 
Saskachewan provincijoj.iliudi o a MacArthu-
Sako, naujosios urano ru-r0 įleidimą ir sakė, kad 
dos kasyklos yra turtingiau- prezidentas turi teisę ir dar- 
sios ir duosiančios rekordi-l j j atleisti kar0 va. 
nj kieki pagnndmės atomų d kuris nevykdo jam duo. 
energijos žaliavos. Pagaly nurodymų. Bet gener0. 
Penėsimus, naujosios ka-,o MacArthur0 aUeidimo 
syklos greitu laiku duos budas jam padarė „ 
penkis kartus daugiau ura- ĮSpU(jžio
no rudų, negu iki šiolei da-, Dė, Korėjos karo gene- 
ve. ^2’’' Padlum kasyklos rolas Wedemeyer sako, kad 
Pne. ^ear Lake. , ten fantas nėra sprendžia- 

fWdži°sios urano rudos mas> Ten Amerikos pirma- 
karšyklos dabartiniu metu eyė kariuomenė susidūrė su 
yra Kanadoję,,prie , Great Rusijos “trečiuoju tymu” ir 
Bear Lake, Belgijos Kongo l laimėjimas nėra tikras. Jei 
kolonijoj Afrikoj, Colorado kariauti Korėjoj, tai reikia
aukštumoj Amerikoj ir £e- 
ėhošlovakijoj. Iš cechų ka-

duoti karo vadams leidimą 
daužyti kiniečių kdro bazes

Amerika Gali 
Laimėt Atominį Karą

kad jis 1945 metais siūlęs 
jungti apie gen. čankaiše- 
ką visas Kinijos politines 
grupes, bet tiktai ne komu
nistus ir prideda, kad Kini-j 
joj buvo padaryta didelėj 
klaida, kada ten buvo ban
doma Įvesti komunistus į 
Kinijos vyriausybę.

Rusijos “Misija” 
Išmesta Laukan

sykių rusai ima medžiagą Mandžurijoj, reikia blokuo- 
savo atominiams ginklams y. Kinijos pakraščius ir dau- 
gaminti. žyti kinų uostus, kaip tą

siūlė gen. MacArthur. Tą 
reiktų daryti dargi jei tai 
reikštų karą su Rusija.

New Yorke Kalbės 
Lehman ir Breicster

greitieji kovos lėktuvai. Ne
laimėj žuvo mažiausiai trys 
pilotai.

Opozicija Portugalijoj

Amerikos atominės ener
gijos komisijos pirminin
kas, Gordon Dean, birželio 
7 d. pirmą kaitą paskelbė, 
kad Amerikos mokslininkai 
jau išvysto “atominę artile
riją ir atomines raketines 
bombas.” Šiuo metu atras
ta daugiau urano rudos, o 
todėl ir atominių ginklų ga
myba bus padidinta. Ame
rika gali laimėti atominį 
karą, jei toks iškiltų. G 
Dean užsiminė, kad pasku
tinieji atominiai bandymai 
Eniwetok salose pagreitins 
vandenilio bombos padirbi
mą.

Dabartiniu metu siekia-
65,000 moterų rūbų siu-'ma pagaminti atominiai mo

vė jų Nevv Yorke išėjo į torai, kurie varytų povan- 
streiką LGWU vedami. Tos deninius laivus ir karo lėk- 
pramonės darbininkai nėra tuvus. G. Dean sako, kad 
streikavę 25 metus Kova mes turėsima tokius moto-
eina dėl sutarties. rus.

Amerikos okupacinė vy
riausybė Austrijoj nutarė 
išvaryti iš vakarinės Austri
jos rusų “repatriacinę ko
misiją,” kuri vakarinėj Au
strijoj jau keturi metai ne
turi ką repatriuoti, bet dėl 
Amerikos politikos nuolai
dumo sėdėjo amerikiečių 
okupacinėj zonoj ir užsii
minėjo šnipinėjimu.

Rusų komisija atsisakė 
klausyti įsakymo apleisti 
amerikiečių okupuotą zoną, 
o todėl tos komisijos trys 
nariai buvo susodinti į au
tomobilį ir prievarta išvežti 
į rusų okupuotąją Austrijos 
dalį.

- — —*
AMERIKOS NEGRAI

BOLŠEVIKŲ LAGERY?

Portugalijos opozicijos 
vadas, Ruy Luis Gomes, 
skelbia, kad jis statys savo 
kandidatūrą Į prezidento 
vietą, kai bus paskelbti rin
kimai naujo prezidento į 
vietą mirusiojo maršalo 
Carmona. Dar nežinia, ar 
Salazaro diktatūra leis opo
zicijos vadui išstatyti savo 
kandidatūrą.

PASIŽYMĖJĘS KADETAS 
*

laimė, ar kad jie gal yra 
pagrobti ir nutempti anapus 
geležinės uždangos.

D. McLean yra Anglijos 
užsienių reikalų ministeri
jos Amerikos skyriaus ve
dėjas, o G. Burgess yra An
glijos ambasados Washing- 
tone sekretorius.

Gen. Wedemeyer sako, 
Įtakingi senatoriai, Her- kad jo, gen. MacArthuro ir

bert H. Lehman, buvęs New 
Yorko gubernatorius, ir se-

admirolo Spruance pasira
šytas raštas 1945 metais ne-

natorius Owen Brewster iš'siūlė įtraukti Kinijos komu- 
Maine valstijos, kalbės šį'nistus į bendrąją Kinijos 
šeštadienį lietuvių, latvių, vyriausybę. Panašiai tą

Viena italė, grįžusi nese
nai iš Lenkijos, pasakoja, 
kad Micowa koncentracijos 
stovykloj Lenkijoj yra lai
koma visa eilė Amerikos 
negrų, daug vokiečių ir net 
rusų belaisvių. To lagerio 
prižiūrėtojai yra rusai. La
geris yra perėmimas punk
tas, iš kurio žmot.ė. siun-

Ii armijos eilių paskirtas Į 
W«st Point akademiją, ser 
žantas Gordon E. Danforth 
baigia akademiją pirmuoju

Vokietijoj Mirė 
Rašytojas Kruminas

Birželio 1 d. Vokietijoj, 
Edmundsthal sanatorijoj 
mirė džiova jaunas lietuvių 
rašytojas, Juozas Krumi
nas, vos sulaukęs 37 metų 
amžiaus. Velionis buvo ki 
lęs iš Palionės vienkiemio, 
Gelvonių valsčiaus. Mokė- 
4 Ukmergėje ir Kaune. Jis 
yra paskelbęs eilėraščių rin
kinius “Eksperimentai,’ 
“Kibirkštys Naktį,” “Sugrį 
žimo Laivas.” Velionis dir
bo kaipo žurnalistas, buvo 
filmų recenzentas, tremtyje 
redagavo žurnalą “Ginta
rą,” rašė teatro veikalus ir 
vra išvertęs į lietuvių kalbą 
svetimų rašytojų kurinių.

estų ir amerikiečių protes
to mitinge New Yorke, Car- 
negie Hali patalpose, 57th 
St. ir 7th Avė. Pradžia 8 
vai. vakaro.

Masiniame protesto mi
tinge meninę programą iš
pildys Meropolitan Operos 
dainininkė Polyna Stoska, 
latvių čelistas Ingus Na- 
runs ir estė smuikininkė 
Carmen Berendsen.

Nevv Yorko gubernato
rius Thomas E. Dewey iš
leido proklamaciją, kuri 
skelbia birželio 16 d. kaipo 
“Baltic States Freedom 
Day” visoj valstijoj.

BALTIMORE, MD.

Belgijos Karalius
Formaliai Pasitraukia

Baltiečių Protestas

Šeštadienį, birželio 16 d. 
lietuviai, latviai ir estai 
ruošia bendrą protesto mi
tingą Lietuvių Svetainėje, 
851 Hollins St., prieš rusų 
okupaciją Baltijos kraštuo
se ir prieš Baltijos tautų 
naikinimą. Protesto mitin
gas prasidės 7 vai. vakare. 

Korėja Protestuoja

Belgijos buvęs karalius 
Leopoldas pranešė parla
mentui, kad jis atsisakys 
nuc sosto liepos 16 d. ir se
kančią dieną g«»Knm bus Pusane, Pietų Korėjoj, 
karunavoti jo sūnų Baudom daug uo. «.j‘« č’’ų domonstr.-t- /--ktyvas.
Belgijos karaliumi. Iki šio-

mokiniu Armija parenka j lei Leopoldas buvo tik “lai- 
čiami į Rusijos kalėjimus ir kasmet gabiausi karį h si«m kinai” 
stovyklas. Į j |jMro mnkslu akademiją Simui

rašt aiškino gen. MacAr
thur ir admirolas Spruance. 
Tame rašte betgi yra pasa
kyta, kad į Kinijos vyriau
sybę turėtų būti įtrauktos 
visos “didžiosios priešingos 
grupės.”

Dėl bendrosios politikos 
gen Wewemeyer sako, kad 
Rusija yra tikrasis musų ša
lies priešas, o todėl reikėtų 
prieš Rusiją kreipti musų 
jėgas, o ne eikvoti jas pa
šaliniuose karuose, kuriuos 
Rusija tai vienur tai kitur 
sukelia. . Amerika turėtų 
dabar skelbti visuotiną sa
vo karo pajėgų mobilizaci
ją, nutraukti diplomatinius 
santykius su Rusija ir pasi
rinkti vietą, kur bandyti jė
gas. Vedant aiškią politiką 
sąjungininkai butų su mu
mis, bet nereikėtų bijoti ir 
vieniems atstovauti teisin
gą politiką.

Generolo Wedemeyer liu
dijimas kai kuriuose klausi
muose skyrėsi nuo gen. 
MacArthuro, o kituose jis 
sutiko su MacArthuro pa
žiūromis, bet gen. Wede- 
meyer visur pabrėžė, kad 
jis priimtų jungtinių štabų 
viršininkų įsakymus ir di-

Senato komisija dar nu- 
išklausyti visą eilę

vo protestuodami prieš za
damą “taiką” pagal 38-tąją mato išklausyti visą 

sostą užleidęs savo paralelę. Korėjiečiai rvika- liudininkų gen. MacArthu-
I jauja suvienyti visą tautą ro atleidimo reikale.
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APŽVALGA J
VYSKUPŲ LAIŠKAS IR baskų vado pasisakymo ir 
VYSKUPIŠKA POLITIKA akivaizdoje sunkios ispanų

Lietuvos vyskupai, su ar-liaudies kovos už savo lei-
kivvskupu j: J. Skvirecku P"“.““* kruviną
priešakyje, pasiuntinėje iš F'ank°
Romos laišką “mvlimiau- dlRUtur^ • ‘

- v-.v., ,71 t.. Atsakymas, rodos, turėtusiems Kristuje broliams ir , . -
Tame laiške vy- bl«! aisk?s ktekvienam ka-

skupai aiškina daug daivkų tallku1’ moka
ir tarp jų užtinkame šiioki Jf ski"& ‘'angelijoj. 

r kad Dievas yra dvasia ir
garbinti ji reikia dvasioje 
ir tiesoje. Vyskupų laiškas 
tokio kataliko galvoje turi 
sukelti daug abejonių dėl 
dvasios ganytojų pajėgumo 
suprasti musų dienų įvv- 
dus.

Apie kitas to laiško gud
rybes pakalbėsime kitą kar
tą.

KALBOS APIE 
TAIKĄ KORĖJOJ

Paskutines dvi savaites 
buvo daugybė kalbų apie 
karo paliaubas” Korėjoj 

prie 38-sios paralelės. Pir
mas toki pasiūlymą iškėlė 
senatorius Johnson, paskui 
apie tai kalbėjo Amerikos 
atstovas prie JT organizaci
jos, Warren R. Austin, pas
kui tą reikalą priminė jo 
pavaduotojas Emest A. 
Gross. Apie tą pati reika
lą kalbėjo Kanados užsie
nių reikalų ministeris Les- 
ter B. Pearson, o paskui 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson senato komisijoj 
stačiai pareiškė, kad Ame
rika sutiktų daryti paliau-

pasisakymą dėl Ispanijos 
pilietinio karo, kurį, kaip 
vyskupams ir visam pasau
liui žinoma, sukėlė priesaik- 
laužiai karininkai su fašis
tinės Italijos ir hitlerinės 
Vokietijos parama. Apie tą 
Ispanijos tragediją, sukeltą 
fašistinių nenaudėliu, Lie
tuvos vyskupai sako:

“Gal vienas skaudžiausių pa
skutiniais laikais Kristaus Ek 
lezijos susirėmimų, su nežmo
nišku žiaurumu, tiesiog su pra 
gariška piktybe, pasireiškė la
bai katalikiškame krašte. Lspa 
nĖjoje, kur antikristo dvasia, 
remiama iš visų pusių Kristaus 
priešininkų, rodėsi pasiryžusi 
sunaikinti tą katalikiškiausią 
šalį, žudant jos dvasios vadus 
vyskupus ir kunigus tiesiog 
tūkstančiais, žudant joje viską, 
kas katalikiška kas krikščio
niška. Daug buvo ten išlieta 
nekalto kraujo. Kova tęsėsi 
ilgai, bet ir čia Kristaus prieši
ninkai susilaukė didelio pralai 
nsėjimo, o išlietas Ispanijos ka
talikų kraujas turėjo būti nau
jų krikščionių sėkla kaip ka
daise senovėje.

KELSTYIS, 50. BOSTON*

Ma>kvos diktatorius sėja vėją . . . Kada jis piaus audrą?

Nykštukai ir Milžinas įtinti aukščiausiojo teismo

Bolševikų “Vilnyje L. 
nikas, pasivertęs milžinu/ . Į bolševikus čia Ameriko-

, i ’ je tenka žiūrėti, kaip į Ru- rašo šitaip apie nykštukus: sjjos aĮ,entus> svelimos val.
“Tokie nykštukai, kaip Tru

manas. Grigaitis, Tysliava ir 
Ko. pradėjo šnekėti apie ‘Te
herano’ klaidas’.’’

Pagal milžiną Joniką iš-

stybės šnipus, propagandis
tus ir sabotažninkus. Taip 
žiūrint į bolševikų išsigi
musi “judėjimą,” tenka 
sveikinti kiekvieną paston-

eina, kad dargi šnekėti apie gą apvalyti kraštą nuo sve- 
Teherano ir Jaltos klaidas timos ir agresingos valsty-

LEAVE5 FROM SOVIET BOOK OF THE YEAB nei organizacijose, nei
spaudoje, nei knygose, nei 
atviruose pasikalbėjimuose 
su savo kaimynais ar pažįs
tamais niekas nedrįsta tos 
valdžios politikos kritikuo
ti ai- ją parodyti teisingoj 
šviesoj. Didesnis pasiprie
šinimas prieš bolševizmą ei
na tik Ukrainoj, kur žmo
nės yra daug šviesesni ir 
gudresni, kaip kitose Rusi
jos dalyse.

Komunizmo idėja atrodo 
labai graži. Bet kas iš teo
rijos gražumo, jei Rusijos 
komunistinis režimas paro
dė pasauliui, kad Rusijoj 
nėra nei laisvės, nei duo
nos, nei šiokio tokio paken 
čiamo gyvenimo. Demokra
tijos ten nėra, viešpatauja 
griežčiausia diktatūra, ko
kios pasaulis nėra matęs.

Užtat dabar ir pačių ko
munistų eilėse laisvajame 
pasaulyje vyksta skylimas. 
Daugelis ir komunistų va
dų, kur tik yra laisvos sąly
gos, pradeda suprasti, kad

~ Rusijos tvarka yra kalėji-
pagalba kinams pasireikš ley lankėsi Europoje ir jis mų tvarka, o ne jų svajota 
kokia nors “diversija Ira- sakė, kad Europos gynimo laisvės ir lygybės tvarka. Ir 
ne, Balkanuose ar kur ki- planai jau yra paruošti, bet lietuviai bolševikai, kurie 
tur Europoje? \ akarams kanu pridėjo, kad tarp Amerikoj gina sovietišką 
tai yra didelio susirūpinimo planų ir “paruoštos jėgos bolševizmą, jei jie pagy- 
šaltinis. jdar yra didelis tarpas. -ventų Rusijoj, tegu ir ne

Susirūpinimą didina ta? Ar per tą “tarpą” Mask- kalėjime, bet taip vadina- 
faktas, kad Vakarų Euro- va nebandys briautis, ne- moj laisvėj, jie visai kitą
pos gynimas vis dar tebėra laukdama, kol \ akarų Eu- giesmę užgiedotu..........
planavimo srityje. Šiomis ropos gynimas bus užtikrin- Rusijos kalėjimuose man 
dienomis gen. 0. N. Brad- tas? teko matyti nemažai sve-

- ■ ■ timtaučių komunistų, kurie
• 9 atbėgo į Rusiją nuo perse-

Esu Gimęs Amerikoje ... j* j^da^į
komunistu buvo sukišta į

yra nvkštukiškumo įrody
mas, o ką jau bekalbėti, jei 
kas dėl Teherano ir Jaltos 
ima abejoti'

Teherane ir Jaltoje, kaip 
žinoma, trys didieji suva
žiavo ir paskirstė pasaulį 
pagal savo geriausią išmin
tį, bet keistu sutapimu atsi
tiko taip, kad iš to paskirs
tymo didžiausioji, stačiai 
liūto dalis teko Stalinui. 
Kadangi Stalinas iš Jaltos 
ir Teherano daugiausiai pa
sinaudojo, tai L. Jonikas 
mano, jog nepadoru yra

bės agentūros.
>4

Dingę Diplomatai
Du anglų diplomatai, ku

rie “žino visas paslaptis,” 
kur tai dingo ir visa vaka
rinės Europos policija jų 
negali surasti. Vienas tų 
diplomatų yra D. D. Mac- 
Lean, Amerikos skyriaus 
vedėjas Anglijos užsienių 
ministerijoj, o kitas G. F. 
d e Money Burgess, aukštas 
pareigūnas Anglijos amba
sadoje Washingtone.

, . . r x . T i i Jei tie diplomatai, kurieabejoti dėl nelemtųjų Ja ‘Į^jng0 prieš dvi savaites 
tos .r Teherano sus.tar.mu Pa,7Žiuje iškeliavo į Mask.
gerumo. Tik “nykštukai” 
dėl to abejoja, o “milžinas” 
Jonikas už Teheraną galvą 
guldo.

►4

čia Lietuvos vyskupai be 
atodairos falsifikuoja isto
rinius faktus ir piešia kuni
gų kovą už bažnyčios dva- ralėlės 
rus ir generolų kovą už sa
vo valdžią, kaip “Kristaus 
šalininkų” kovą prieš anti
kristų.” O tas Ispanijos 
“antikristas” buvo Ispani
jos žemės išalkęs valstietis 
ir skriaudžiamas darbinin
kas, kurie gynė Ispanijos 
resp u b 1 i k o s konstitucija 
jiems garantuotas pilietines 
teises ir žadamas pravesti 
socialines reformas.

(Pabaiga) bijosi ne tik ką nors prieš kalėjimus. Teko girdėti,
Labai liūdna yra tas, kad bolševikų režimą veiktų bet kaip kai kurie svetimtaučių 

didelė dalis Rusijos gy ven- bijo ir kalbėti. Labai daug komunistų gailėjosi savo 
bas prie tos nelemtosios pa- tojų yra sukišti i kalėjimus yra šnipų, kurie greit išgirs- kvailų klaidų, kad jaunys- 

ir prievartos darbo lage- ta bet koki prieš bolševikų tėję patikėjo komunistų 
rius (stovyklas), kur visi tu- valdžią ištartą žodį. O už puikiems pažadams ir atbė- 
ri sunkiai dirbti. Retą šei-;vieną nepaiankų žodį lau- go Į Rusiją laisvės ir prie
iną rasi, kurios koks nors kia bausmė mažiausiai 8 glaudo? ieškoti. Savo jau- 
narys nebūtų kalėjime ar metai prievartos darbų'. nystėje tie žmonės, ar bent
stovykloje, ir visi, rodos, Kito gal dar svarbesnė daugelis iš jų, sėdėjo Ru-

Dar vėliau ir JT 
organizaeijos sekretorius 
sakė, kad Jungtinės Tautos 
butų patenkintos, jei kinie
čiai, ar jų bosai Maskvoje 
sutiktų daryti karo paliau
bas prie paralelės.

vą ir ten nuvežė visas jų tu
rimas paslaptis ir žinias, tai 
Maskvai butų didelis “šni- 
piškas” laimėjimas, kaip 
jai buvo laimėjimas iš Dr. 

Septyni Naciai K. Fuchso išdavystės ir iš
Birželio 7 d. Landsbergo mokslininko Pentacorvo pa- 

kalėjime Vokietijoj kartu- bėgimo. Galima suprasti 
vės užbaigė karjerą septy- Londono ir W ashingtono 
nių nacių generolų ir bude- susirūpinimą dėl tų diplo- 
lių, kurie šaltakraujiškai iš- matų paslaptingo dingimo, 
žudė tūkstančius nekaltų1 Kaip Alger Hiss valstybės 
žmonių. Pakartųjų unifor- departamente laikė atviras 
muotų budelių skaičiuje
yra: generolas Pohl, Varšu
vos budelis; generolas Oh- 
lendrof, kurio įsakymu nu
žudyta 90.000 žmonių; pul-Į

kortas Stalinui, taip angliš
kieji Hiss’ai butų panašiai 
pasitarnavę Maskvai Lon
done ir Washingtone.

►4

kininkas Blobel, kurio įsa- Mauras Vis Juodas
kymu išžudvta 60,000 žmo-j .. . . , . ...J J 1 valstybes sekretonus

Lietuvos vyskupai 
mažos lietuvių tautos “dva
sios vadai.” Kokie tie va
dai yra akli matosi iš to, 
kad jie mažos katalikiškos 
baskų tautos kovą už lais
vę suverčia į “antikristo” 
gardą ir negražiai šaiposi 
iš jos.

Apie baskų tautos kovą, 
kuri ir dabar eina prieš fa
šistinę gen. Franko diktatū
rą, š. m. gegužės 21 d. 
“New Leader” skiltyse rašo 
baskų vadas, Jesus de Ga- 
lindez, sekamai:

“Baskų politika ir dabar yra 
tokia pat keista, kaip ji buvo 
Ispanijos pilietinio karo metu. 
Beveik visi mes iš rezistencijos 
(prieš Franko diktatūrą) esa
me katalikai, bet mes tęsiame 
kovą prieš taip vadinamą ka
talikišką Franko diktatūrą. 
1936-37 metais musų kunigai 
bėgo kartu su mumis į užsie
nius. 14 musų kunigų buvo su
šaudyta Franko baudžiamųjų 
burių, daugiau kaip šimtas ku
nigų buvo nuteisti kalėti gen. 
Franko teismų, o musų vysku
pas, Msgr. Muxika, buvo areš
tuotas ir ištremtas frankinio 
maišto pradžioje. Praeitą mė
nesį baskų katalikų organizaci

taip jau priprato prie areš- prįežMtk yra to, kad Rusi- munijos. Vengrijos, Lenki-'nių; Braune ir Nauman, Acheson
Tokie pasiūlymai reiškė .ka,d ,net "eIabai joj žmogus niekada nėra so- jo? ar; kitų šalių kalėjimuo- j kurie masiniai zude zydi^; niag diena§ aiškino Ameri.
ka kita. kain našiuivma zmones ir ^iu^b kada yra tus jr kiekvieną minutę gal- se kaipo komunistai, o da-sSchmidt ir Schallerman, užsieniu Dolitika Ido- 

Ma=^va lijtokvri h ta nuteisiami aštuoniems ar veja tik apie tai. kaip pa- bar Rusijoj jie baigia su- kurie buvo Buchenwal<lo .r XX Tikini™ rietą 
lUu šiaurinę Korėja, kaipo'"J** prlevartos valgyti ir kaip išlaikyti sa-nykti bolševikiškuose kalė-Dachau koncentracijos sto-^ nįlemtos atminties 
savo satelitą. bet naliktiidar^am'’' Anot mu5’^ Pa"ive ir šeimą. Visi žinome, ūmuose, kaipoIpietinę Koreją ramvbėjlitarlė": “šu?,ir kariamas Prt-Jkaą pilvo dalykai stovi pir- liucionieriai” ir

vra Kitaip sakant, Maskvai ir ^yia”klausimas kodėl — Va^»» Ru-pne^j____
nyia Klausima?. K0(iei.sijos zmones stengiasi dau- 

žmonės taip mažai prieši- giau dirbti, kad keliais gra-

ne

Pekinui buvo siūloma pa 
likti Korėją, kaip ji buvo

vvklų budeliai. J T ~ .
'Rodos senai buvo laikas'Jaltos jr Teherano sustUn-

pasiusti tuos nacių budelius.7*1 p2 11 a', ...e e,ran.e 
ten, kur jiems yra vieta.!Araenka nfekeI.e I»ka™‘° 
Bet visokiomis legališkomis' Paulio sutvarkymo klausi-

•__ palikdama rusams lais-
Landsbergis, Mekai, Lė- P . ' . V ekzek^'vai reikati « Pretenzijas į

> dabarpaliki!"*> »
Vokietija ’ šaukia, kad tų sut'ko . atldu?‘‘

dirba iš vis realiu ir vis- m ios i u • ' », o- nacių budelių nužudymas1 i,81".™1 T*1 V1S- °
ciirt>a iš \isų išgalių ir vis- m., 128 pusi., kaina $1.2o. „ ”iMaskva reikalavo ir Euro-

. vien yra alkani. Knyga gaunama: Gabija, .d dei^,?'a“™“’iat tpoje ir Azijoje,
tam vra Įgąsdinti, kad jie Kadangi išgyventi iš sa- 340 Union Avė., Brooklyn ri i;’| Jaltoje Amerika išlicita- 

vo darbo nėra įmanoma, tai 11, N. Y., ir pas platintojus.
kiekvienas visada žiuri,-----------------------------
kaip ką nors iš kolchozo - GRĮŽTA LIUDYTI 
ūkio pavogti, kad galėtų

“kontrrevo- 
‘liaudies

—K K.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

jos rėmė streikuojančius darbi-1 laimėti komunistinė Kinija, 
to niekas nesupranta. Ki
nijos kariuomenė Korėjoj 
turėjo didelių nuostolių ir 
šiandien patiems kinams 
yra visai aišku, kad be di

ninkus (balandžio 23 ir 24 die
nomis generaliniame streike 
baskų provincijose—Red.) ir 
laike to streiko mažiausiai du 
kunigai buvo areštuoti už tai, 
kad jie padėjo parapijonims, 
kurie streikavo.”

didžiųjų valstvbių suskal-jnasi mais padidintų savo nuper
dyta k užmiršti gražius pa-’if. P^kiojimam?. ar-.kaino maisto kieki. Kadan- tas “Proza” (antroji). Ke 
žadu* Korėjos tautai ja su- !?a.u?ia Pažastis nesipne- & uždam,is priklauso nuo tūrių autorių astuonios no- 
vienyti į vieną valstybę. padar^ velės. Išleido Gabija 1951

Pasiūlymai buvo labai 
aiškus ir, atrodo, Maskvai 
labai naudingi. Bet nei 
Maskva nei Pekinas tų pa
siūlymų dar nepriėmė ir 
nerodo noro priimti. Žino
ma, Maskva ir Pekinas dar 
gali apsigalvoti ir priimti 
gudrų sumanymą “užmirš
ti” visą Korėjos karą ir vėl 
padalyti nelaimingą Korė
jos tautą tarp Vakarų ir 
Rytų.

Maskvos tylėjimas kelia 
didelio susirūpinimo. Jei 
Maskva mano šiais metais 
pradėti kur nors kitur karo 
veiksmus, jai yra labai nau
dinga, kad Amerikos dide
lės jėgos yra užimtos Korė
joj. Jei, pavyzdžiui, Mas
kva mano briautis į Iraną 
arba į Jugoslaviją ar kur 
kitur, Korėjos karas jai bu
tų tikrai naudingas.

Ką iš Korėjos karo gali

kų valdymas yra labai žiau
rus ir kruvinas, žmonės

Valstybės sekretorius Dean 
Acheson jau antra savaitė 
gina Amerikos vedamą užsie
nių politiką ir aiškino, kaddesnės Rusijos pagalbos jie

(Korėjoj negali laimėti. Ar Jaltos susitarimai buvę neiš- 
Kaip gi atrodo Lietuvos Rusija pažadėjo kinams to-' vengiami tada buvusioje pa- 

vyskupai akivaizdoje šito* kią pagalbą? Ar, gal, ta dėtyje.

pats sočiau pavalgyti ir sa 
vo šeimą geriau aprūpinti. 
Vagia ten visi, dideli ir ma
ži, nes be negalima išgy
venti.

Dėl valdžios persekioji
mų ir dėl nuolatinio bado 
Rusijos kaimiečių galvos; 
taip užimtos pragyvenimo 
klausimais ir apsauga nuo 
arešto, kad jiems nebelieka!

j laiko pagalvoti apie politi
ką ir valdžios darbus. 

į Rusijos inteligentai irgi 
ištikimai lenkia galvas 
prieš diktatūros režimą, 
nes nuo režimo malonės ar 
nemalonės priklauso jų vi
sas gyvenimas. Visi yra 
valdžios tarnautojai ir vi
siškai priklausomi nuo savo 
viršininkų. Be to, mokyk
loj iš mažens įkalbėta, kad 
bolševikų valdžia yra ge
riausia ir pabandyk pasa
kyti, kad ji nėra tokia! Už 
pasipriešinimo ž°dį laukia, ___ __  l.lnira Generolas Charles A. Wil-
kalėjimas, o laisvė brangi, loughby grįžta iš Tekio liu- 
Ir inteligentams sunku su- dyti apie gen. MacArthuro 
prasti valdžios politiką, nes* atleidimo aplinkybes.

nai esą užmiršti. ... « _ . • •Kad vokiečiai turi trum- A an^ ir
na atminti kur reikalas lie-!k° 1 ltakų sferų PolltlksI- 
č£ kitu ^tautų skriaudas lTai buvo morahni° bankro-
nieki neaSa. Š?ni”k« išda^
kojai ėvėtys .vlsvlen .yra,- S®
žvėrys, dargi je, tų zvenų ;dkja į ’
tautiečiai jų knminalue uz- Q reiks « Europ(). J

" a* Nežiūrint gyvenimo pa
mokos, valstybės sekreto
rius visvien sako, kad Jal- 

aukščiausiojo'ta, tuometinės situacijos 
teismo sprendimas, patvirti-’akimis žiūrint, buvusi nei
nantis bausmę vienuolikai vengiama ir reikėję rusams 
komunistų partijos vadų,'daryti ten padarytas nuo- 
“atidarė medžioklės sezo- laidas.
ną” prieš visus bolševikus.) Dėl to galima pasakyti

Pagal teismo sprendimą tiek: Valstybės vyrų darbai 
bolševikų vadai yra kalti visada yra vertinami pagal 
ruošę sąmokslą smurtu nu- jų “vaisius,” o Jaltos vai- 
versti valdžią, o už tai nu- sius šiandien ir pats valsty- 
sipelno bausmės, pagal bės sekretorius gali matyti. 
1940 metais išleistą Smith Jaltos kūdikis juodas buvo, 
Aktą. (kada jį “didieji” lengvapė-

Sako, kad justicijos de- diskai gimdė, toks jis yra 
partamentas jau yra numa- ir šiandien, nors dabar jis 
tęs apie 12,000 bolševikų jau apsišlakstė jaunų vyrų 
vadų ir vadukų, kurie bu- krauju.
šią patraukti teismo atsako-' Mauro mazgojimas, tu- 
mybėn, kaipo sąmokslo da- rint gerą iškalbą, atrodo 
lyviai. Prieš juos medžią-^‘realistiškas” reikalas, bet 
ga yra surinkta, belieka iš- (nuo mazgojimo mauras ne
kelti bylas ir duoti progos ridaro nė trupučiuką bal- 
teismams jų veikimą įver- tesnis. —J. D.

Medžioklė Atsidarė
Amerikos
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Naujo Brooklyne

Lietuvių Siuvėjų Rinkiminis į mą darbininkams gauti.
Pareiškimas j 6. Rūpintis šapų švara,

Birželio (June) 20 d.,(kad apsaugoti darbininkų 
11-27 Arion PI., Brooklyne, sveikatą.
Įvyksta musų lokalo dele-! 7- Šapų administracija 
gato ir lokalo sekretoriaus ’ privalo būti prižiūrima, kad 
l inkimai Tai visi lietuviai ji elgtųsi su darbininkais ‘ 
siuvėjai ir siuvėjos privalo Į korektiškai, kaip unijos tai- 
susirupinti, nes nuo lokalo syklės nusako.
vadovybės daug priklauso! 8- Unijos vadovybė pri- 
ir musų ateitis. Siuvimo valo rūpintis, kad darbinin-! 
pramonėje dalbas mažėja kas sulaukęs 60 metų gautų 
ir Įierspektyvos ateičiai la- tokių pensiją, iš kurios ga-' 
bai miglotos ir neaiškios, lėtų be rūpesčio gyventi, 
nes pagamintų drabužių Nors ir kuklus šie musų! 
perviršius yra gana didelis, reikalavimai, tačiau mums 
Šiandien siuvimo pramonė- gyvybiniai svarbus ir dėl jų 
je dirba tik mažesnė pusė nenuleisim mes rankų. Dėl 
darbininkų, ką patvirtino ir to mes remiam Praną Vai- 
lokalo vadovybė paskuti- tukaitj ir Kaži Vasiliauską,' 
niame siuvėjų mitinge. kad tik jie nuoširdžiai ru-' 

Tačiau dabartinė lokalo pinsis šiais musų reikalavi- 
vadovybė siuvėjų reikalais mais

PITTSBURGHAS SVEIKINA LAIVUS

Pittsburgbo gyventojai tūkstančiais išėjo į gatves pasitikti upių laivus “Homestead” 
ir “Lorimer Jonės” p. ju lenktynių upėje.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Karnivalai; Gegužės Pir- ną kokio tai šventojo vėlia-

moji; Devintinės

Metų pradžioje viena iš 
didžiausių Urugvajaus va
saros švenčių yra karnava
lai, kurie prasideda prieš 
lietuviškas užgavėnes ir tę
siasi virš mėnesio laiko. To
je šventėje dalyvauja visi, 
neatsilieka nė ateiviai lietu 
viai. Tų švenčių metu sti- 

Jpriai nukenčia žmonių ki- 
■ senės. Urugvajietis karna
valų šventę skaito savo di
džiausia, tradicine švente ir lonesni, negu bolševikišku 
ją švęsdamas jis nieko ne- propagandistų Įkyrėję pa
sigaili ir išleidžia viską, ką žadai. 
tik turi. Neturtingieji pra- M. Kr&sinakas.
švilpia savo paskutinius 
sunkiai užvargtus centus.

W1LKES-BARRE, PA.

vą, kuri lietuviams kainavo 
daugiau kaip 500 pezų.

Pastebėjau toje lietuvių 
eisenoj lietuvių bolševikų, 
kurie “subružikėjo” ir at
sivertė Į čibirini kelią. O 
Įvyko tas todėl, kad žmo
nės praturtėjo, kad komu
nistai susmuko ir kad se
natvė beldžiasi i duris. La 
šiniukais apaugusiam eks- 
bolševikui jėzuito Bružiko 
pažadai atrodo daug ma-

Kaip visuomet laisvoje ir 
demokrtanėj Urugvajaus re Birželio 3 d. Lietuvių Ro- 

Susivienijimo 
pikniką

tolimajame Si- Gegužės’ FfcmįjįTjoje "da- Sans Parke. Davė
Altajuje kenčia šal- ,vvavo nemažas skak.ius ir gerą dainų programą Dai- 
-a laukdami pa- ,įusu lau;icįiu lietuvių, ku-navo vargonininkas V Ru

svojo pasaulio. rie t-ri šius su vietos dg^manauskas ir P. Poderis.
d- Carnegie bir,inkų judėjimu ir Uru-Abudu dainavo gražiai 
kn lietuviai

mažai tesirūpino. Jie loka-1 Pranas Vaitukaitis jau »*'t siuvėjams.’’ Jaui žinok’mi” pilnai_ dirbo u uždirbo mi iš artimųjų tarpo irkai- spubijkoje darbininkija įr mos Katalikų Susivieniji;
-----  ... da_ kad tokis velnią mislina. j iki šimtines. 1 okios mek- tu su anų birželio dienų ^arko inteligentai šventė apskritys turėjo pikni

Kad veda agitaciją už lerystės pas siuvėjus nebu- tremtiniais tolimajame Si- pn-moio vdo Sans Souci Parke. Dalo narius suskirstė Į gerus nuo 1909 metų aktyviai 
ir negei-us, sukiršydami vie- lyvauja Įvairiose pareigose

’lpareigoras. Pasirodo, kad Bimba su Tysliava paliko net, tik pergreitai suklupo. Hali, New Yorko lietuviai,'‘aus socialistų partija, 
viu'Pranui Vaitukaičiui šiose bepartyviais, nepohtikie-, Sveikiems ir dirbantiems latviai ir estai bendrai pri-

-;Bareikose teke dirbti voa-'r*a^‘ .siuvėjams reikia ne pašai- siminsime juos ir pareikši-’ Tenka pasakyti, kaip vi

Pianu palydėjo O. Mara- 
zienė. V. Ramanauskas tu
ri stiprų baritono balsą ir

nauja.
Broliai ir sesės, lietuv

vienybė liolševikams nepa- pareigose tekę dirbti ypa--——- .. i u *7 7 . ■'”7-1 " V ~ 1 U7 ' s " • m ♦ i ♦» . . .keliui ir iie naudoia ardv tingai sunkiais metais ir Kam nežinoma, kad Tys- pų bet darbo pundų lietu- me protestą dėl jų kančių, sur kitur, taip ir čia, komu-puikią laikyseną estradoje, 
mui ir kiršinimui visas pri'e?sun°kiose sąlygose, bet sąvoką yra aiškus smetoninis yiškose šapose, daugiau lie- Esame pakvietė kalbKo?nistų įtaka darbininkų tai- vadovavo M.
mone« Ir ri kaita iie ne taktu ir geru budu, jis su- ~Lietuvoj, Smetonos lai-tuviskų šapų Brooklyne. jais žymių ir įtakingų JAV pe smunka ir nežiūrint jų gr- ą i
stato savo aiškaus atstovo'gebėjo tinkamai atstovauti kais’ laisvos uniJ°s negyva-Tai va, ko reikia. Komu- politikos darbuotojų, kurie, vadų akiplėšiškumo ir suk-
deleeato pareigoms bet pa-'ir ginti musų reikalus. Tad vo- Bimba yra aiškus sta- mstai gaspadoriaudami siu- musų liūdesį, susirūpinimą Į tos propagandos to smuki-
sirinko sau žmones nutolu-'ir vpatingu metu jis hncas—Rusijoj, jokios lais- vejų unijoj nušpicavo ją ir pagalbos šauksmą pa-mo, rodos, niekas nebesu-

Zujus, “Garso” redaktorius. 
Sakė pelnas iš parengimo 
eis labdarybės reikalams— 
minyškų ir senelių Įstai
goms. Pelno bus, nes par-

Nekreipkim dėmesio kąteikę Prieš unijas, reikalui dėlė didžiuma jau dirba ki- su pabaltiečiais atvyks Į tą'pavyzdi paduosiu tokį atsi-|^.d.^d? nardinti
. , . -• , k-‘7i«ako Bimbos sėbrai ir iu esant buaa “ be pa rt V vi ai,” tataučiu Šapose, Visi sens- minėjimą. (tikimą: Viename Montevi-11 leidžia pa iu

likti iie pasirinko V Ubą-'talkininkai. pasėkėjai tokie patys, jų ta, o senesniam žmogui ne-į Kadangi šita musų pro-, deo priemiestyje, Loione,
revičiu ir T Yagella i Visi balsuokim už Praną periamas kandidatas nėra taip lengva pas kitataučius testo demonstracija prieš buvo 9 balsavimo punktai;

Broliai ir se2s visa tai Vaitukaitį ir Kazį Vasiliau-kitokis- Jie nieko lemto darbą gaut. Tai vą. ką reik į Pabaltijo tautų žudymą kiekviename buvo komuni-
’ - 'neturi pasakyt už savo kan- šiandien svarstyt, o ne kaip Įvyksta reprezentacinėje'stų partijos atstovai, kurie .

didatą, bet agituot reikia, greičiau unijos iždą išpus- New Yorko vietoje, kviečia-! dalyvavo balsų skaityme, j parengimais. Veikėjų 
tai tik niekus tauškia. Ten tyti. jme visus tautiečius, kurių'Bet komunistų kandidatai randas, tik reikia suburti į

sius nuo 
be tvirto

in 1iPtnvRkn< dvari™ !mus neapvils, kaip padorus vos uniJ'os negyvuoja. Tie- iki 5 lietuviškų šapeikų, iki reikš ir tai gausiai svetim- laikys. Jų žvaigždė baigia 
irto nusistatymo ir 'n* tikras lietuvis. Į^u vyrai ideologiniai nusi- keleto šimtų narių ir tų di- taučių publikai, kuri kartu (užtemti Urugvajuje. Kaipo

IVUgvai no lnn Lr i o TYTUCpaivuniuniUv.

turėdami prieš akis, priva- ską.
lom sukrusti ir savo aktin- LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 
gu darbu sutramdyti bolše- NOMINACIJOS KOMISIJA, 
vikų ir jų talkininkų užsi
motus i>asikėsinimus prieš 
lietuvių vienybę musų loka- 
le. Mes smerkiam ardymo 
hpvartnhi11^ ma^ ^aU kandidatai pa-(buvo pirmutinis kuris Įnešė
Jtatu Tad iš sa" PuXl^lbti’ V,"kSanUs'lį.ta“-Vbą1175iU'-™ą’-kad

- - - įais. s>eh.«uius Į-ia cUce]pti sergančius siu-

Drg. Vaitukaitis, ar 
Ufcarevičius?

Siuvėjų delegato rinki-

Vienybės” Nr. 22 ra-i Drg. Vaitukaitis yra tei- gyslose teka lietuviškaspat 
šo:

“Kliaučiai niekad nema
nė, kad galima gauti pašal- 

; pą susirgus, bet Vytautas

kraujas, atvykti Į tą minė
jimą. Jo pradžia 7:30 vai. 
vakare. Po Pabaltijos dip-

tame priemiestyje tegavo 
tik du balsu! Vadinasi net 
jų pačių atstovai balsų skai 
tymo komisijose nebalsavo

alu rfencrėiams.--- --------

Ant rudens reikėtų dau
giau pasirodyti su kulturiš-

mes remiam, kaip tvirtus 
lietuvius ir tinkamus šiam 
darbui, delegato pareigoms 
Praną Vaitukaiti ir sekre
toriaus pareigoms Kaži Va
siliauską.

Mes reikalaujam:
1. Pašalinti vieniems an

trų niekinimą ir skirstymą Į 
genis ir negerus narius.

2. Atstatyti lokale bro
lišką unijinę vienybę savo 
tarpe.

3. Rūpintis lietuviškoms 
šapoms darbo paskyrimo 
unijos centre (Joint Boar- 
de).

4. Rūpintis patobulinti

kriaučių delegatas, drg. 
Vaitukaitis, ar p. Ubarevi- 
čius?

Bimbos barabanščikai 
bubnija per “Laisvę” už 
Ubarevičių, tysiiaviniai per 
“Vienybę” už tą pati, ko
munistai su fašistais sudarė 
bendrą frontą.
panija!

Komunistai tiek nusiva
rė, kad šiais rinkimais jau 
neišdrįso savo aškaus kan
didato statyt, nutarė remti 
tysliavinj ir šaukia, vyrai, 
rinkim delegatu “beparty- 
vĮ.” Tysiiaviniai per savo 
organą “Vienybę” Nr. 22 
agituoja už Ubarevičių ir

vėjus.' Baisus nuopelnas! 
O iš tikrųjų nesąmonė!

lomatų ir JAV senatorių i už savo kandidatus. Ank- 
kalbų bus pabaltiečių meni- ščiau jie turėjo vieną sena

torių ir penkis atstovus, gi 
dabar nusmuko iki dvejų 
atstovų. Paskutinėj Gegu-

singas vyras, sąžiniškas uni- 
jistas, buvęs delegatu ir ge
rai žino tas pareigas. Ka
da Vaitukaitis buvo delega
tu, tai Brooklyne buvo apie
20 lietuviškų šapų, viii 2,- nė programa.
000 lokalo narių. Kas šian- Į Esame laisvame ir demo- 
dien beliko? Ar jie nori, kratiškame krašte ir pasiru-

šapose darbą ir proporcin
gai patvarkyti, kad nebūtųtą pati; jie rašo: 
privilegijuotų ir skriaudžia-' 
mų darbininkų. j “šiuo metu jis yra pildo-

5. Dėl pabrangusio pra- mos tarybos sekretorius ir 
gyvenimo, rūpintis ir ata- pasireiškė kaip vyras besa- 
tinkamą už darbą atlygini- liškas ir dirba ne politikai

LENGVAS BUDAS .. .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 88 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti palto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Siuvėjai visuomet sušelpė 
savo narius, kam pašalpos 
reikėjo. Tik Bimbos išgar
binta labai “progresyviška”

__________ skyriaus valdyba, kartu ir
Puiki kom-į Ubai evičius, kai įsigalėjo 

siuvėjų lokale, tai švaistė 
siuvėjų viso gyvenimo su
taupąs Į visas puses, davė 
kam reikėjo ir kam nerei
kėjo, kad tik greičiau ištuš
tinus kriaučių iždą, nes, 
kaip jie patys sakė, gali 
tekti tiems nelaimingiems 
dipukams, arba lietuvybės 
reikalams.

Taigi p. Ubarevičius bu
vo ir yra toj pačioj grupėj, 
kuri suskaldė siuvėjų 54 
skyriaus narius, pusei narių 
davė pinigų, kitai pusei 
špygą, ir va, dabar tas “be- 
partyvis” komunistų vier 
nas bernas, kuris padėjo 
komunistams pravesti siu
vėjų unijoj šmugelį, pei-šasi 
Į delegatus, kaipo didelis 
labdarys, ir nori, kad už jį 
nuskriausti žmonės balsuo
tų. Sakau, ir sąrmatos ne
turėt! Aišku, kodėl komu
nistai Vytautą remia, jie 
remia kaipo savo ištikimą 
tarną ir tikisi daugiau at-

tie “bepartyviški piogresis- 
tai,” visai Brooklyno siuvė
jus išnaikinti? Kurie to no
ri tegul balsuoja už Ubare
vičių. Visi sąžiningi ir są
moningi unijistai siuvėjai 
balsuos ir išrinks delegatu 
drg. Vaitukaiti.

Senas Kriaučius.

NEW YORK, N. Y.

pinkime, kad tą dieną su 
savo ištremtaisiais kraujo 
broliais butume ne tik min
timis, bet ir asmeniškai da
lyvautume jų prisiminime 
ir vieningame šauksme už 
jų išlaisvinimą.

Baltic States Freedom 
Committee Lietuvių Komi
sija :

Petras Montvila, Adv. S. 
Briedis, Marijona Kižytė, 
Juozas Ginkus, Barbora 
Darlys, p. Kiaunė, p. Gu
das, Albinas Trečiokas.

NAUJI LIETUVIU 
TRANSPORTAI

Prisiminkime Ištremtuosius 
Musų Kraujo Brolius

Šiemet sueina lygiai 10 
metų nuo skaudaus birže
lio, kada kelių dienų laiko
tarpyje per 40,000 lietuvių, 
musų artimųjų brolių ir se
serų, buvo išplėšta iš gim
tųjų namų ir žiauriausiomis 
priemonėmis ištremta Į So
vietų Rusijos poliarines sri
tis. '

Daugelis jų tenai žuvo, 
nepakeldami skaudžių išsi-__
skyrimo valandų ir ištrėmi- Dubns Stasys Juozaitis, Pra- 
mo vargo ir bado. Bet dau- nas Karpavičius, Uršula Kiau- 
gelis jų tebevargsta, vilties pa Pranciškus Kosikas, Jonas 
ir tikėjimo palaikomi, kad Kutka, Stasys Naujokaitis, Jo- 
dar jiems išmuš laisvės va-1 nas Pone, Jurgis Preikšaitis. 
landa grižti kada nors į'Antenas Tumosa, Vytautas 
gimtuosius namus. Jutmanas. Hans S<*wartz.

Prisimindami anas žiau-,F'°nJ°"»» Valeika. Benediktas
PrlSimi Vendelis ir Marija Zubrickas.

riąsias dienas lygiagrečiai _________________________
Juo didesnė bus Tavo 

Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė

Birželio 14 d. laivu “General 
Muir” į New Orleans, La., at
vyksta šie lietuviai:

Algirdas Aukštuolas, Anta
nas Binkevičius, Petras Brune- 
vičius, Jonas čemauskas, Vera 
Citavičius, Erikas Leipus, Pra
nas Dobrovolskis, Edvardas

zes Pirmosios šventėj ko
munistai pasirodė labai sky
stai, nežiūrint jų gana di
delės ir triukšmingos pro
pagandos.

—o—
Devintinės čia yra didelė 

katalikų šventė. Devintinių 
eisenos visada sutraukia di
deles minias, nors Urugva
juje bažnyčia yra atskilta 
nuo valstybės ir R. katalikų 
bažnyčia nebėra oficialinė 
šalies bažnyčia..

Atvykus čia jėzuitams 
pirmą kartą devintinių ei
senoj dalyvavo ir lietuviai 
katalikai, apie 250 žmonių 
grupė, kurios priešakyje žy
giavo jau minėti jėzuitai ir 
klerikalų žurnalistas Čibi

talką. O inteligentų dabar 
yra gana. Tik reikėtų jiems 
ištraukti galvas iš maišo ir 
pažiūrėti į liaudį. Tada ra
sis ir noras dirbti savai tau
tai. Mat kaip kurie laiko 
save “geresniais” už pap
rastą darbininką.

Porą mėnesių anglių ka
syklos dirbo labai mažai, 
tai ir senatvės pensijos bu
vo sulaikytos pensininkams. 
Dabar pradėjus dirbti pen
kias dienas Į savaitę, tai 
pensininkai gavo savo šim
tinę.

Lietuvių Progresyvio Klu
bo piknikas Įvyks birželio 
17 d., Vilią Grove, Wan ior 
Rųn, Pa.

J, V. St*ni»lovaiti».

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko iai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 

ras-Veraks. Eisininkai nešė vykdomo Vajaus jai išlais- 
Lietuvos, Urugvajaus ir vie vinti?

BAIGIAME IŠPARDUOTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metams

sieksią pei Ubarevičių, ne**'prisimename ir tuos, kas- 
gu butų atsiekę per Michel-'^jen dabar iš Lietuvos tre-
soną, Bikulčių, arba Stak- miamus musų brolius. Jie, _ _____________________
vilevičių. (kaip ir anomis birželio dėkinga. Aukas priima Ame-

Jie suselpe sergančius” nomis, panašiomis žiauno- rikos Lietuvių Taryba ir jos 
siuvėjus, kurie “besirgda- mis priemonėmis išplėšia-skyriaL

Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau baigiamas išparduoti. Prašome paskubėti su 
užsakymais.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė dsNis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigaia prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway •>- South Boaton 27,



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 24, Birželio 13, 1951

*asikalbejjmas 
Maikio su Totu

Į neužtektų, tai galėtų paimt kos spekuliantus iš pradžios 
Į vaiską ir išsiųsti i Kūrėjos šaudė, bet vistiek jų neiš- 
frnnta Mutvtnm kairi naikinn riohov tonui irfrontų. Matytum, kaip 
steikas atpigtų.

—Amerikos valdžia šituo 
žvilgsniu yra ištyžus, tėve. 
Bet kovoti su juodąja rinka

naikino. Dabar 
tys komisarai 
šmugelį.

tenai ir pa 
varo

raudonais vaisiais. Vėliau 
buvo ištirta, kad tomeitėje 
nėra nieko nuodinga ir tas 

tokį! augalas buvo perkeltas į 
!daržus. Dabar tomeitės yra'

—Žinai, Maike, aš noriu paplitusios po visą pasaulį
vienas apie tai pamislvt. Tu ir visur 

lonumunelengva ir griežtai vai-gali sau eit kur tau reikia, 
džiai. Rusijoj juodos rin- —Iki pasimatymo, tėve.

T o m e i t e s

jas su ma-zmones 
valgo.

Tomeitės geriausiai auga 
smėlėtoj ir gerai įtręštoj že-1 
mėj. Jos sodinamos eilė-' 
mis maždaug keturių pėdų 
atstu, kad šaknys turėtų

------------------- vietos įsirausti į žemę ir
Žmonės, kurie turi mažą anksti rytą ir vakare. To- maitintis. Tomeitės neša 

darželi ir nori tik vieną dar- meičių augaluose ir tomei- vaisius iki pirmųjų šalnų, 
žovių rūšį auginti, geriau- čių vaisiuje yra daug van- kurios jas pakelta. Šimto 
šiai daro, kai pasirenka to- dens, o platus augalo lapai pėdų ilgumo tomeičių eilė 
meites. Iš tų daržovių dau- daug vandens išgarina i gali duoti 4 bušelius der- 
giausiai yra naudos, jos ap- orą. Jei nebus vandens, au- liaus, o vienas akeris tomei- 
simoka geriau, negu bet ku- galas pradės vysti ir nega- čių duoda iki 300 bušelių 

vaisių.ri kita daržovių rūšis. Ir lės augti, 
nėra gardesnio daikto, kaip 
šviežiai nuskinta ir prino- . ,
kusi tomeitė iš savo daržo! Panokęs, yra 94 su vir- 

nuskinta sum nuošimčiai vandens,

Tomeičių vaisiuje, kai jis

Pirktinė tomeitė, 
pusžalė ir prinokusi krau- /<» proteino, 3.4% cuk-

0.011'r kalcijaus,
nė iš tolo susilyginti su savo ■ a.P*e nuošimčio ang

lies, 0.3% riebalų ir kitokių 
dalelių.

Tomeitėse yra vitaminų 
A, B-l, B-2 ir C. Viename 
svare tomeičių vaisiu vra

tuvininko sandėlyje, negali 
susilyginti su

daržo sultinga daržove.

; raus,

Amerikoje tomeites gali
ma valgyti apvalius metus, 
nes pietinėse valstijose jos 
pradeda nokti labai anksti, 
o, be to, jas augina ir šilt- 
daržiuose.

F&rmerio Vaikas.

IRO IR TOLIAU
BALFui KOOPERUOS

KARO VADAS PARYŽIUJE

Generolas Omar N. Bradley (viduryje) lankėsi Paryžiuje 
ir tarėsi su gen. D. D. Eisenhoweriu (kairėj). Pasikal
bėjime dalyvauja gen. O’Hara. Amerikos atstovas Pary
žiuje.

MARGUMYNAI
Panamos Kanalas Kolumbijos valdžių laivai.

Birželio mėnesio pradžia 
JTa pats laikas sodinti to
meičių rasodą i daižą. To
meitės yra šiltųjų kraštų 
daržovės ir mažos šalnos 
jas pakerta. Rasoda geriau-

—Maike, kaip tu eini į geriuot, kodėl tie komunis- šiai JTa penkių sesių colių 
aukštuosius mokslus, tai pa- tai tokie čiudni žmonės, aukštumo, gražiais žaliais 
sakyk man, kaip daug tu Štai, jie paškudija lietuvius, (nenuvytusiais ar pageltu- 
žinai. spiaudo ant lietuviškos fla- siais) lapais, tiesios. So-

105 maisto kalorijos. Jei 
tomeites kenuoti, tai iš bu
šelio (kuris normališkai 
sveria 56 svarus) gausis 12 
kvortinių stiklų kenuotu to
meičių.

ges, o giria tiktai masko- dinant rasodą patartina au- 
lius, žydus ir nigerius. Bet galiukų stiebus apsaugoti

—Apie ką?
—Well, apie viską. _
—Visko apie viską, tėve, kai jiems reikia pinigų, tai nuo vabaliukų popierine 

niekas negali žinoti. Pa- jie neina nei pas ruskius, tnibelę apie koteli,
vyzdžiui, advokatas gali nei pas nigerius, ale lenda
ciaug žinoti
bet gali

apie įstatymus, prie lietuvių. Atsimenu, šių.
Tomeičių vra visokiu ru-

nieko nežinoti kai ruskiai anais metais už- yra 
Astronomas ėmė Lietuvą, tai mūsiškiai globė, 

gali pasakyti, kaip greit komunistai rengė džiaugs- geis
apie J1S ii n £>

Žinomiausios 
“Bonnv Best.” 

“Prichard” 
Kaip tik

Lietuviai kartais tomeites 
vadina “pamidorais,” iš 
prancūzų kalbos “pomme 
d’or” arba aukso obuolys. 
Bet Įdomu, kad prancūzai 
tokio vardo tomeitėms ne
žino. jie tomeites tomeitė-

planetos sukasi aplink že- mo mitingus, an steičiaus augalas pradeda
mę, bet nepasakys, kaip rei- šoko kazoką su prisiaduš- viršų 
kia nutiesti naują gelžkelį kom, siuntė Stalinui pasvei- ir neduoti 
arba kaip iškasti tuneli po kinimo telegramas. Na, o Ramsčių 
upe. ką tie ruskiai davė musų

—Maike, toks biznis man Lietuvai? Išrubavojo ban- 
ir nerupi. Bet aš norėjau, kus, išvogė visus pinigus, 
kad tu man išfigeriuotum, suėdė visą duoną ir svies- 
kam “Laisvės"’ bolševikai tą, o musų žmones veža Į 
renka aukas iš Amerikos Sibirą, kad tenai badu iš- augalo žievės 

Dabar mes rašom

kada plaukia per Panamos
, kanalą, jokiu mokesčių ne-dinand de Lasseps (gyveno k

1804—1894 metais), Suezoj ______
kanalo kasėjas, sumanė iš
kasti Panamos kanalą. Jo 
vadovybėje buvo pradėti 
kasimo darbai, bet finansa
vimas to kanalo pasibaigė 
dideliu skandalu, tikra “Pa
nama” ir Amerikos inžinie
riai perėmė kanalo kasimo 
darbą. 1914 metais Pana
mos kanalas buvo atidaly
tas susisiekimui ir šiomis 
dienomis Amerikos preky
bos laivas “Nevadan,

Prancuzų inžinierius FerŠiomis dienomis iš Vo
kietijos gautas pranešimas, 
kad nežiūrint sunkios IRO 
finansinės padėties, skiria
mi BALF’ui IRO etatai Vo- 

ietijoje nebus sumažinti ir 
IRO, kaip iki šiol, BALF’ui 
visapusiškai kooperuos. To
kiu budu trečiam šių metų 
ketvirčiui (liepos, rugpiu
čio ir mgsėjo mėnesiams) 
IRO apmokės BALF’o tar
nautojus visose trijose Vo- 
kittijos zonose. Transpor-

Peronas ir Atomas

Argentinos diktatorius 
generolas Peronas asmeniš
kai perėmė vadovauti Ar- 

entinos atominei komisi
jai. Jis sako, kad jam va
dovaujant ta komisija dirb
sianti našiau. Atominės ko
misijos ir jos pirmininko, 
paties prezidento išimtinoj 
globoj yra mažutė sala Hu- 
emul ežere, Andų kalnuose, 
kur randasi Argentinos ato
minės laboratorijos.

Nesenai gen. Peronas nu
stebino pasauli pranešimu, 
kad bėgyje dvejų metų vi
sos Argentinos elektrainės 
galės būti varomos atomine 
energija, nes Argentinos 
mokslininkai, vadovaujami 
austrų mokslininko R. Rich- 
terio, esą suradę naują bū
dą gaminti atominę ener
gija.

Jei po dvejų metų Argen
tinos elektrainės ir nebus 
varomos atomine energija, 
gen. Peronas visvien nebus 
traukiamas atsakomybėn, 
nes diktatorių niekas ne
baudžia. Tiesa, galima ir 
juos bausti, bet dėlto juos 
pirma reikia nuversti. . . .

rusvs
’ “Mar- 
ir “Rut- 
tomeičių ras 
tiestis Į lenkų ar 
paremti prancūzų.

mis ir vadina, o “pamido-'to, pašto ir kitos lengvatos 
numatoma taip pat palikti.vra pasiskolinta? iš

išrusų, bet ne 
Prancūzai viską Renkamos 

šakotis, “obuoliuoja,” pas juos bul- 
daroma vė vadinasi “žemės obuo- 

visokiausių. Augalą prie liu,” pušies šiška—“pušies 
ramsčio geriausiai pririšti obuoliu,” jie turi ir “nesau
su juostelėmis išplautomis taikos obuoli,” bet tomeites 
iš senos nailono kojinės, vadina ispanišku vardu, ku- kietijoje lietuvių tremtinių 
Toks raikštelis nenudrasko ris paplito po visą pasaulį, surašinėjimą, kuris gali už-

patartina ji 
jam 

augalui

Žinios Apie 
Lietuvius Vokietijoje

BALF’o įgaliotiniai Vo 
kietijoje pradėjo intensyvų 
ir išsamų pasiliekančių Vo-

lietuvių. Argi Stalino vai-'mirtų.
ežia jau bankrut, kad send-’ gromatas savo giminėms Į
vičių jiems nebeprisiunčia? į Lietuvą, ale negaunam jo- augalas

, . ..............į kio atsakymo. Na, ir kas—Apie sendvicius, te-’atsa1fvs kad_ į kio
. . . .. ?e'i atsakys,

ve, as nieko nežinau; bet - ė 
kodėl komunistai renka au '

musų giminių

kas, tai aišku ir be aiškini
mo. Jų laikraščiui sueina 
40 metų, taigi jie nori ta 
proga pasipinigauti.

—Na, tai kodėl “Kelei
vis” nerinko aukų? Juk jam 
suėjo daugiau metų.

—Jei “Keleivis” to neda
rė, tai matyt, kad jis neno
rėjo dalyti biznio iš savo 
sukakties.

—Aš, Maike, esu cieka- 
vas žmogus ir noriu viską 
žinoti. Sykį čėso turėda
mas nuėjau i komunistų jo- 
marką, pažiūrėti ką jie te
nai daro. Jų staršas komi
saras Bimba užsilipęs ant 
stiečiaus sakė spyčių ir la
bai piktai plūdo “Keleivį 
Sako, jo redaktoriai yra ka
pitalistų lekajai ir patys ka 
pitalistai, pinigų turi prisi- 
1 rovę kaip šieno ir darbi
ninkų reikalai jiems neru
pi. Ale kaip aš dabar žiū
riu. Klaike, tai “Keleivis” 
niekad sau aukų neprašė, o 
Bimbos gazieta be

plaukdamas iš Pacifiko į 
Bostoną, buvo 150,000-nis 
prekybos laivas, kuris per 
37 metus per tą kanalą 
plaukė ir sumokėjo už tą 
perplaukimą duokles.

Per 37 metus pajamos i’ 
kanalo (laivų sumokėtos už 
teisę pasinaudoti kanalu) 
jau davė $637,865,221. 
Kiek laivai užmoka už tei
sę naudotis kanalu matosi 
iš to, kad jau minėtas 150.- 
000-nis laivas “Nevadan, 
7,500 tonų talpumo, sumo
kėjo i Panamos kanalo ka
są $7,345.

Amerikos, Panamos ir

Isitęsti du ar tris menesius. 
Amerikos Tam tikslui atspausdinti su- 

Pietinės rašymo lapai, kurie jau iš- 
kalnų atšlaitėse, dalinti ir tremtinių užpildo- 

Tomeitės reikalauja daug Pradžioje tas augalas turė- mi. Iš surinktų žinių bus 
vandens, todėl jas reikia "o “meilės obuolio” vardą galima spręsti kiek lietuvių 
kasdien palaistyti. Karšto- ir skaitėsi nuodingas, todėl tikrai Vokietijoje pasiliks ir 
mis vasaros dienomis pa- žmonės jo nevalgė, bet tik kokia jiems bus reikalinga 
tartina laistvti du kartu, pasidžiaugdavo jo gražiais ateityje parama ir pagalba.

ir jis, vėjui 
papūtus ir augalui linguo
jantis, šiek tiek ištvsta 

gali pasisiūbuoti

Į —Aš visa tai žinau, tėve.
} —Na, tai gerai ir sakyk, 
j kaip žinai. Žinai, kad aš 
nemeluoju.

—Bet tėvas buk atsarges
nis, nes jeigu išsiplepėsi ko
munistams, tai galėsi gaut 
mušti.

—Žinai, Maike, dabar to-' 
kie čėsai, kad mušimo jau, 
niekas nebijo, ba numirti 
vistiek reikės. Taip sakant.; 
syki ožkai smertis. Ve, ga-į 
zietos rašo, kad tuoj mėsos! 
nebegausim. Taigi gali but. 
kad badas ateis. Matai. 
Trumano valdžia norėjo 
padaryt žmonėms gera, nu
mušė mėsos praisą. Ale 
vietoj gero, pasidarė blo
giau. Farmeriai už tokį 
praisą savo gyvulių nepar 
duoda. Sako, juoda rinka 
daugiau jiems užmoka.

—Bado Amerikoje nebus, 
tėve. Mėsos gali but kiek 
mažiau, bet perdaug mėsos 
valgyt ir nesveika. Ameri- 

almuž- kos žmonės perdaug jos su- 
Ir jos valgydavo.nos nei is vietos.

praisas daug didesnis negu' —Bet vieno daikto aš čia 
“Keleivio.” Taigi, pagal negaliu suprasti, Maike. 
mano rokundą, vaike, ne Jeigu valdžia nustato ant 
“Keleivis” yra darbininkų mėsos praisą, tai kodėl ji. 
išnaudotojas, ale paties leidžia juodos rinkos mak- 
Bimbos gazieta. Koriams tą nustatymą lau-

—Tai tikra tiesa, tėve. žyt? Žiūrėk, kaip sudėjo 
—Olrait, Maike, jeigu tu už grotų komunistų lyde- 

pripažįsti, kad aš kalbu tei- rius. Turėtų taip padaryt 
sybę, tai aš noriu kalbėti ir ir mėsos sukčiams. Suso- 
daugiau. Vot, sakysim, aš dintu visus į lakupą ir butų 
jokiu spasabu negaliu išfi- parėtkas. O jeigu džėlos

Tomeitė yra 
ir augalas, 'atrasta 
. Amerikos

Valstybė Nykštukas

Monako valstybė pietinėj 
Prancūzijoj turi 325 ake- 
ius ploto, kuriame yra du 

gretimi miestai. Monako ir 
Monte Carlo. Gyventojų 
toje valstybėje yra virš 
20,000, bet piliečių tėra tik 
3,300, o visi kiti yra svetim
taučiai atvykę ten gyventi. 
Svetimtaučių tarpe dau
giausiai yra anglų ir ypač 
daug anglų kariuomenės 
karininkų.

Monako valstybė guli 
tarp dvejų prancūzų mies
tų, Beausoleil ir Toque- 
brune, ir visa ta valstybė 
išsikiša dideliu uolos išky
šuliu Į Viduržemių jurą.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va vra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk sa vo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siusti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st. Chicago, III., ar vietos 
ALT skyriui.
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45 Metu Prisiminimai 'Keleivio’ Knygos
Gerbiami Spaudos 

Darbuotojai:
Kad ir nesu pastovus 

“Keleivio” skaitytojas, ta
čiau visada jį seku kas ja
me rašoma, ar pasipilda
mas jį ant stando ar gau
damas jj nuo kitų, kurie 
“Keleivį” prenumeruoja. 
Seku jį nuo pat jo įsikūri
mo metų, 1905, Antanui 
Žvingilai jį įkurus, o kiek 
vėliau Jurgiui. Gegužiui ir 
Stasiui Michelsonui perė
mus į savo rankas. Zigmas Jankauskas

Retkarčiais juk aš ir bu- , • 
vau šioks tok jo bendradar- 8°^e 
bis, korespondentas, 
nesniais metų laikais, ku-

ar knygose išleisti?
Kaip kitados per TMD ga- 

Jau_ Įėjom Dr. Vinco Kudirkos 
riuos leidinius (jau surudi- išleisti.
juslus) drauge su kitais, r ^“k m,netas Amei,kos 
kuriuosna ka ir anie ka nors hetuviy gyvenimo peno-
oc, , očasc č • i? v- ’ " ^as’ musU pergyventu lai-esu rases, kaip kokia sven- , , - 1 .. .
. a • -• j- ku, bus istorijai svar-tą relikviją, dar ir šiandien ,- - T , J............ iT* i„;iY. kt e. -j • blausiu. Jame kūrėsi ir įs-juos laikau. Neturėdami • lju. • , - - .jokio lietuvių visuomeninio S‘ple‘OJO Plac!auslu. mas«*
įkurto archyvo, nėra kur jų s?a“da\ °‘'8a.n'za™s‘ P^1’ 
f .... . - ... r“ pines draugijos ir piliečiųpadėti, .r mirus, jie bus .s- £|ubai visurPvetai^
meS * įtini: avVn3- ; *, ,al nės, organizavosi bažnyčios nuo 1906 metu įvairios - , - „ , -. x • j prigulmingujų ir nezalez-
ribinio“bt^ SdT Hk°- ni"k«..” tautinfe kapinės ir Amerikos Lietuvių Rašy- 

, parkai tapo įsteigti; Lietu- tojų Draugija savo suva-
ma®* . . ..... j. . vos atvadavimui dirbta ir žiavime nutarė “konstatuo-

Man kaip didžiam tetų- jaj nepriklausomvbe gavus ti menka litevaturos )y. 
vių spaudos mėgėjui, kun, <sokiu auk nemažai du(). riodinėje au.
palaikiau be jokio atlygini-, u. 1926, 1939^0 metais doje/’ todėl

suvlra . m.e^’ la' Amerikos lietuviai gausiai: “šitokioje draugėje daly- 
sinedamas straipsnius vi- isidsjo Ljctuvai H ; ra.toJai ra‘da nctin.
suomeniniais lietuvių reika- nfee dose irod ti; - kad ir t
lais, kritiką, kon»ponden- 1933 1'(Dariaus4;il.ėno) ir leidėjai nerodo noro ver- 
ctjas tr pastabas, Keleivis |w86 (J Vaitkaus) du isto- tinti kurvbos. t. v., atsižvel-

Netoli atominiu dirbtuvių ore susiduri d i Xew Jersey nacionalinės gvardijos lėktu
vai ir abu nukrito žemėn, prie Yaphank, N- Y. Vienas nukritęs lėktuvas matosi pa
veiksle. Prie jo paskubėjo ambulansai i gelbėjimo vežimai.

S£WS4S ir NONSENSAS
Rašo Prof. ALIJOŠIUS SKURLUPADSKIS

Nonsensas

lygiai su mano 
yra susirišęs,

DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI I

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
Labai populiari ir naudinga šių apaemtų vis* žemės rutulį? H kur 

dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur tas van- 
Kaina ..................................................50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga

lėjo surankioti viso pasaulio gyvu. 
DĖL LAISVOS UETLVOS liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 

šitie klausimai rupi, tcperskaito 
LSDP Užsienių Organizacijos raš- knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-

VISUOTINAS TVANAS

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bot 
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c
TIKRA TElSYBfi APIE 
SOVIETŲ RLSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ja. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis gali puti? Atsa
kymus į šiuos klausinius galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. 

Atsiminimai ir Mintys,
buvęs Lietuvos prizedentas 

Dr. Kazys Grinius.
, - Tai yra stora, 300 puslapių knyga,

railKl'aStl ■ tarioje buvęs Lietuvos prezidentas 
suseka perdaug senso, tai apie Helu-vil tautinį.atbudimą.

senso, o kur redaktorius 
beuostinėdamas

Kaina ............................. tac
KURGI VISA TAI NYKSTA? 

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiskai-ekonomišk* klau
sima aiškina garsusis Vokietųoa so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................. lOe
SOCIALIZMO TEORIJA 

Sis veikalas trumpais ir aiškiai*
faktais parodo, kaip iki šiol keitšd 
draugijos formos, ir kodėl turės bo
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 2Sc 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuos*. Veika
las perstoto nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso reikalaujamos 28 ypato*. 25e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Krnn 
drąsiai kritikuoja Romos Katautų 
bažnyčios autoritetų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pust Kaina .... $12$ 
KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SEN0VEJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairins dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievua 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti -aa- 
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $l.<0
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos damas 
apie musų tautą, apie šeimynų ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmiaa 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir «> 
nų. Kaina .................................. $14*0
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokia 
sapnai visokiais atsitikimais. Virė 
300 puslapių knyga. Kaina .. $l.$0
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Rtzbainmkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina................................................ 2S«

KODĖL A5 NETIKIU 
i DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jša 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas..........
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyto Amerikos lietuvi) 
Daug kas iš lietuviško jaunimo a«»ri 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbų, 
o senimas irgi dažnai nori paritint 

ir gražiai juos savo raštišką lietuvių kalbos žinoji

, apie senesnių laikų veikėjus ir pa- iš rašytojo reikalauja atly- pasakoja daug linksmų ir_ įdomių. . * . . , . , niirttvkinginimo po du centu uz kiek
rašo ne tik negaudami “pa
kenčiamo atlyginimo,” bet 
rašo dėl garbės. Nesvarbu 
ar jie gina savo garbę ar 
kitų žemina, bet rašo ir dar

vieną spausdintą 13 emsų 
platumo eilutę.

Sensas

Jei norima pagerinti ra-
pyksta, jei redaktorius jų šytojų būklę, tai jų draugi- 
raštų netalpina. Taip!į J v J

k . . ... riniu į Lietuvą, gerai kaš- giant Į teisėtus rašytojų rei- 
kaip n įti taunus, skridimus atliko- kalavimus, pakenčiamai at-mano laiku įsikūrę Ameri- mc; ,/^.j atejvi

hAlntrui mi oi • . •/o

nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
gą visi lietuviai turėtų perskaityti. 
Kaina ............................................ $2.00

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, kitas 

’ Delko žmogui reikia cukĮ*a.S J* neiaiP.lna- 1 a } P | ja turėtų tučtuojau sukvies- ‘ <3y-
bnaudamiesi Į laikraščius ■ jį sjiyo narių kongresą ir kų? Rodei jam reikia riebalų? s»- 
jie tik padilgina redaktorių i priimti kad <*jį» «-
ir leidėjų godą. Kai kurio- jaj liautųsi iš viso rašę. Kai ka*na ...........................
se redakcijose jau galvoja- nebus rašvtojų. nebus nei KUNIGŲ CELIBATAS 
ma, kad gal butų nebloga iedėju. nei laikraščių. Ta- si knygelė parodo, kodėl Romo* 
™i.kaįaUU ? da atPuls ir pakenčiamo at- ggg“ KgSftuSf

doriškaskesnio uz talpinimą jų lyginimo reikalas, nes ne- Ją- i°s pasekmės ir doriškas dvasiš-
StraiD'Sniu Godo enidemi- , - , . - ’ _ . kijos nupuolimas, šią knygą turėtųstraipsnių. Uroao epiaemi buį. ,oklų rastų. Ir Visur perskaityt! kiekvienas vyras, tėvas 
JOS ženklu yra Visai aiškiu. ... , _ ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jųG. užviešpataus ramybe, nie- moterys, dukterys ir mylimosios neštai, pa\\zdziui. benso ir ..... , . papultų į tokią kunigų globą. Para-

neįžeis kitų garbės ir ii kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
. sulietuvino Ferdinand de Samogitia eikalo rasvtl Kaina .............................................. 25c

“Amerikos lietuvis,” “San- tus? profesio- Teisingai pasakyta, bet štai, pavyzdžiui. Senso ir’ r”~~~ , ‘
dara ” “Naujienos* “Drau- na a1’ kolonijų n visuome- nepaaįškinta, kad patys ra- Nonsenso redaktorius talpi- ^as neįžeis kit 
gas,”’ “Dirva, “Darbiniu- binkinfnkTSl-Šytojai lŠaugin° leid?Jams> «k tokius raštus, kuriuo- niekam nebus r
kas,” “Kova,” “Laisvė” ir 
“Vilnis.” Ne tik kad patys 
laikraščiai, jųjų skirtingos 
ideologijos yra žinomos, 
bet ir jųjų įkūnytojai, leidė
jai, redaktoriai, darbuoto-

bankų ir bankininkų, indus- 
trialistų, pramonininkų ir 
šiaip visokių biznio vertei
vų pasidauginimas; visų jų 
Įtekmė Į masinės visuome-i 
nės gyvenimą, ir tt.

Visa tai ir dar daug dau-

ragus. Dauguma rašytojų se yra nemažiau pusės non- ir ginti neįžeistą garbę.

jai redakcijose, korespon- ę-au butų mums,'
deniai ir straipsnių rašyto- Rolei esame, gurinkti
jai asmeniškai buvo ir dai rucjvjančią medžiagą ir ją 
tebėra daug žinomų Čia kny-gŲ forTnoje, geruose ap- 
tai ir sudaro mano kaip ir cIa;.uose išleistL ‘ Tą kiausiJ 
kitų senesnių spaudos dar- kėHau TMD vil^inin. 
buotojų, visuomeninių ir ei- .kamg jau keli metai atgal

Sumanymą uzgyre ir buvo i 
žadėta jį kelti viešumon, 
bet viršiloms pasikeitus, 
viskas dingo. “Sandara” 
48 Nr., 1950, savo vedama
jame “Amerikos Lietuvių* 
Išeivijos Istorija,” redakci
jos mintys supuola su ma-Į 
no. Bet tai viskas; iš kitų i 
laikraščių nieko apie tą 
klausimą neteko matyti. 
Mažu peranksti dar tas 
klausimas kelti viešai? Tuo! 
tarpu iš pasitikėtinų šalti
nių gavau pranešimą, kad! 
“Laisvės” leidėjai jau gata
vai renka tokią medžiagą, 
ir man pataria visus senu? 
laikraščius jiems priduoti.

Labai bučiau dėkingas 
“Keleivio” leidėjams tuo 
klausimu viešai pasisakyti, 
pareiškiant savo nuomonę.

Linkėdamas jums ir skai
tytojams ilgiausių metų gy
vuoti. lieku,
Su gilia broliška pagarba,

Zigmas Jankauskas.
Birželio 4, 1951, 

Philadelpbia, Pa.

linių (lokalinių) veikėjų 
Amerikos lietuvių istoriniai 
vertingą svarbą!

Jūsų skaitytojas A. S-čius 
pridavė man “Keleivį” 22 
Nr., kuri su nepaprastu Įdo
mumu perskaičiau nuo pir
mo iki 16-to puslapio galo. 
Tai lašas įmestas į 45 metų 
laikraštinio darbo jurą! 
Kas tenai aprašyta—atvaiz
dai mirusių ir gyvųjų dar, 
nuo Antano Žvingilos, “Ke
leivio” uždėtojo, Jurgio 
Gegužio ir S. Michelsono, 
“Keleivio” antri paveldėto
jai, Dr. Kazio Mikolaičio 
iki sergančio advokato F. 
J. Bagočiaus, ir daugelio ki
tų ; moterų visuomeninin- 
kių veikėjų, nuo mirusios 
Dr. Joanos Baltrušaitienės 
iki gyvos ir dar veiklios po
nios Noros Gugienės; \al- 
paraiso Universiteto lietu
vių. man gerai pažįstamų 
studentų atvaizdas; kitų 
veikėjų paveikslai ir kitos 
iliustracijos; istoriniai raši
niai iš kolonijų ir kiti 
straipsniai, sudaro daug 
medžiagos Amerikos lietu
vių busimai istorijai, jei to
kią istoriją bus kam para
šyti.

Ar jums niekad neateina 
mintis į galvą, kad laikas 
butų rinkti Amerikos lietu
vių veiklos, sakysim nuo 
1905 Rusijos revoliucijos 
metų iki dabar, medžiagą, 
išsamiai Amerikos lietuvių 
istorijai surinkti ir ją kny-

RUSŲ BOMBOS
VOKIEČIŲ KAIMELY

Sovietų karo bomberis 
praeitą savaitę skrisdamas 
virš rytinės Vokietijos nu
metė kelias bombas į vieną 
vokiečių kaimą. 9 žmonės 
buvo sužeisti ir vienas už
muštas. Spėjama, kad bom
beris sugedo ir turėjo iš
mesti savo bombas.

I odded them up

ŽEMAITES RAŠTAI
i Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
sryveno ūkyje ir aufrino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų- 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo,

i aprašė. Žemaitė yra daug raštų 
. 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 musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
fetą ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga. 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 50c
ANGLIšKAl-LIETUVIšKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasiiiurėtt. kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody- 

( nas. Taipgi kas turi giminių Europo- ( 
je ir nori jiems pagelbėti angliškai į 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi-1 
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai ; 
kišeninio dydžio. 400 puslapių kny- ' 
ga, su ištarimų nuiodymais. $3.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klau>imu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa- I 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardu- 
nas.

mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pual.
Kaina tik .................................H-*»
TAVO KELIAS I 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas..........26c.

KAIP SENOVĖS ŽMONAS 
PERSISTATYDAVO žEMį?

labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslais. arba kaip Atsirado Kalbas.'* 
Parašė Z. Aleksiu Kaina .......... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. kautsky naujesniomta 
žiniomis tuo klausiniu papildyta 
knygutė. Kaina.............................20e
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............. 25c
“Keleivi*,” 636 Broadt 

So. Boston 27, Mass.

Remkit biznierius, k
c,, v anaerveiae, verte varau- . ... .
Kaina ................................... io škelbiaai Keleivyje.

Sykį vyras man pastebėjo, kad mo
terys daugiausia savo laiko praleidžia 
prie telefono.

“Kaip tu randi apie ką kalbėt?" 
klausia jisai.

Taigi kitą mėnesį aš užsirašiau, kam 
aš telefonavau ir kodėl.

Buvo skambinta krautuvei, siuvėjai 
ir dentistui; skambinta kaimynams 
pasiklausti kaip einasi jų vaikams, 
skambinau savo vyrui darbe, kad pai-

eidamas iisai parneštų ko man reikia. 
Tai buvo paprast; kasdieniniai pasikal
bėjimai. išskyrus vieną plumberiui. 
kuomet paipa truko.

Vakar vakarą aš suskaičiavau, kiek 
myliu kelio telefonas man sutaupė, jei
gu aš bučiau turėjusi eiti. Iš viso— 
tik per vieną mėnesį—buvo šimtas 
mylių su viršum!
Tas mylias but reikėję nueiti . . .

Be telefono tas mylias man but rei
kėję nueiti arba nuvažiuoti autu ir 
pirkti gazoliną. Aš niekad pirma ne
maniau kad telefonas sutaupina man 
tiek pinigo. O kai dėl laiko—tik pa
galvokit. kiek valandų aš turėčiau su
gaišti atliekant tuos reikalus, ką tele
fonas atlieka man į kelias minutes!

ENSLANO Telephone I TELEOftAPH

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray, South Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius

Kalėjime
Margaretė Buber-Neumann tuigaus prekiautojos. Reti

Margaretė Buber-Neumann buvo tamSUS plaukai, kaip nu-
yokiecių komuniste. Hitleriui \ o- triušę šeriai, krito ant kak- 
k ietį joje paėmus valužių, ji su savo 1 • j - , , • • . •
vyru Heinz Neumannu, taip pat ko- tOS J Veidai t>UVO liguistai
munistu, pabėgo Sovietų Rusijon. ralwlnn; Z.;a nirroa kaita 1937 metais rusai jos vyrų suėmė, o 1 aUllOni. Via pil Iną Kalią
po kiek jaiko ir ją pačią. Marga- mane krėtė iki nuogumo ir 
rete Buber buvo nuteista 8 metams ..... .
koncentracijos stovyklos ir išsiųsta elgesį, kaip SU prOStltUte. 
į Kazachstaną. Kai 1V39 metais ru- j .
sai su vokiečiais pasirašė draugišku- ! Noi’S pei’ tiek ITlėneSlU SU- 
mo paktą, ją, kaipo vokietę, gražino1 • - • . - - *, ,Vokietijon. Čia naciai nuteisė ją, įgyveni SU mintimi, kad
kaip buvusią komunistę, vėl pen- Qllimt>4> ItpT Vji t ii i t i lakiem metam koncentracijos stovvk-DUU Dėt Ką lai LIK
įon. Tik 1945 metų pavasarį, Aiian- rumoje reiškia, pajunti tik 
tams užėmus Vokietiją, Margaretė . j , • , • , . - ,
Kuoer išėjo j laisvę ir paraše Kny- tada, kai atSlOUl'l UZ (lUlTl

be. rankenos. Tačiau kas 
gyveno sovietų ir nacių kalėjimuose. . tai yra kalinys, ką tai reiš-
cia pateikiame musų sKaitvtoiani iš", • , • ,• , ,. ,
minėtos knygos ištrauką.—RED. kia leisti dalyti SU SUVO ku-

--------  nu kas patinkama, pajunti
Kai brėkštant rytui aš tik po pirmos kūno vizita-

tarp dviejų enkavedistu, su'c-ijos Lubiankoje. Nuo ta-i 
čemodanu prie kojų, važia-; da aš nebebuvau normalus I 
vau Maskvos gatvėmis į?žmogus, teturėjau tik vieną

KStEITTS, SO. BOSTON

MISS MARGARFF TRVMAN LONDONE

s

I*rezkienlo Tramaao duktė Margareta laukusi l^ondune. 
paveiksle matyti, kaip ji. lydima vieno paregimo, aplei
džia West minslerio garsiąją bažnyčią.

Vaikai Rodo Kelią 
Suaugusiems Kodėl Moterys Geria?

Lubiankos kalėjimą, pasku
tinis mano Įspūdis iš laisvės 
buvo apšviestas laikrodis ir 
staiga galvon šovusi mintis: 
“Ko nors panašaus jau nie
kada nebematysi!” Iš lais
vės, kurios turėjau netekti 
septyniems metams. Įvažia
vome Į Lubiankos kiemą. 
Pro kažkokius vartelius ma
ne Įvedė i mažą celę, ku
rioj stovėjo staliukas ir ta
buretė. Tuojau gavau ra
šalo, plunksną ir ilgą an- 
kietą. Prasidėjo pirmieji 
formalumai. Kai ankieta 
buvo užpildyta, kareivis nu
vedė mane Į taip vadinamą 
“sobačniką” (šunidę). Tai 
buvo siaura be langų celė, 
turinti tik suoleli, ant kurio 
sėdint keliai siekia celės 
duris. “Vilkelis”—langelis 
duryse—buvo atidaromas 
kas porą minučių ir galėjai 
matyti stebinčią kareivio 
aki. Celė buvo apšviesta. 
Laikas nuo laiko kur tai Įsi
jungdavo ventiliatorius. Jis 
dūzgė ir pro skylę viršuj 
durų celėn padvelkdavo vė
sus, keistai kvepiantis oras. 
Po trumpo laiko aš kietai 
Įmigau ir pabudau tik, kai 
atsidarė celės durys, ir aš 
kulverčiais išsiritau lauk.

Vėl kareivis mane vedė 
koridorium. Grindys buvo

norą — atsikeršyti, kada. 
nors galėti spirti batu i tą 
veidą, i tą snuki su arklio 
šeriais.

Vėl užpakaly manęs žing
sniavo kareivis. Ėjome ap
šviestais koridoriais, laip
tais viršun, kol pagaliau jis 
atidarė vienas iš daugelio 
durų ir aš atsidūriau ma
žoj celėj, kurioj stovėjo 
trys lovos ir pora tabure
čių. Ant narų sėdėjo vidu
tinio amžiaus moteris ir ra
miai kraustė savo daiktus. 
Ji atrodė visiškai rami. Ste
bėdamasi žiurėjau, kaip ji 
iš savo ryšulio traukė įvai
raus didumo maišelius. Ji 
pastebėjo mano nustebimą 
ir paaiškino: “Didysis mai
šas—rūbams, kad jų man 
Sibire nepavogtų; tas vidu
tinis—duonai, anas mažes
nis—džiovintai duonai, o 
tas mažiukas — druskai. 
Taip, ŠĮ kartą aš geriau pa
siruošiau kaip aną. Tuomet 
aš sėdėjau kaip ‘žena’ 
(žmona), ir po poros mė
nesių jie mane išleido. Aš 
turėjau laiko pasiruošti 
naujam suėmimui, ŠĮ kartą 
jau ‘už mano pačios klai
das’.” Man buvo žinoma, 
kad žmoną ir suaugusius 
vaikus sovietai laikė atsa
kingais už tėvo ar vyro “po-

Ne, neužmušiu aš jos niekada 
rankų dviejų. • -
Saulėlydžiai geso auksine žard, 
kai ji pro kalėjimo langą žiurėjo.
Langas kryžiuotas. Ties langu sargai 
su šautuvais sergėjo jąją.
Prisiminė man pasakingi vaidai, 
pasaka su karalaite gražiąja. ,
Sustojau. Tylu. Tik mėnulio ranka 
blizga kalėjimo lange.
Mėnuo tėvelis atėjo padangių lanka, 
aplankė dukteri brangią. ,
žvaigždės sesutės sustojo ratu, 
vainiką jos galvai nupynė.
Langas kryžiuotas. Lange klaiku. 
Kalėjime rauda mano Tėvynė.

K. Benita.

tįk du narai. Langas buvo 
užkabintas skardine dėže 
taip, kad nė sklypelio dan
gaus negalėjai matyti. Bet 
turiu prisipažinti, kad man

dengtos plytelėm ir žings- litines klaidas” ir juos kal
niai aidėjo kaip maudymo- tu suimdavo. Atsidarė du

rys ir Įžengė nauja kalinė, 
kuri nesulaikomai verkė ir

si halėje.
Viename kambary stove 

jo moteris su balta priejuos- tikrino, esanti nekalta. Ne- 
te. Jos veidas buvo misi- trukus mane pašaukė ir nu- 
nys gailestingosios sesers ir vedė kiton celėn, kur buvo 

Kai žvaigždė Išteka . . .

Hollywood« žvaigždė Myrna Loy ir jos naujausias vyras, 
Howland Sargeant, fotografuojasi Fort Meyer, Va^ tuoj 
po vedybų iškilmių. Ta žvaigždė jau ketvirtą kartą iš
teka ir kiekvieną kartą su atitinkama “publidty.”

1915 metais Amerikoj I kraštą sublaivinti. Socio- 
ten Robert Corti, didelis'moterys daugumoje visai logė Dr. Maria Bale mano, 
vaikų draugas ir pedago-! negėrė alkoholinių gėrimų,Į kad pirmoje eilėje reikia 

sveikai auklėti jaunimą. Tė
vai, mokykla, auklėjimo in
stitucijos ir visos visuome
ninės organizacijos turi šia
me darbe bendradarbiauti. 
Jaunimui neužtenka išaiš
kinti alkoholio žalą. Jis tu- 

turėti sveikus idealus,

šveicarų rašytojas Wal-

gas, pasiūlė sudaryti Tarp- tačiau 1940 metais jau 40‘ 
tautinę Vaikų Prekybos 
Draugiją. Koks gi tokios 
draugijos tikslas? Tikslo 
esama dvejopo—tai finan
sinė nauda ir auklėjamoji

motetų virš 21 metų am
žiaus gėrė, o nuo 1946 metų 
alkoholinius gėrimus varto
jančių moterų pakilo iki 
60* r. Šiandien milionai

draugijos Įtaka. Corti sa- moterų geria svaiginančius 
ko, kad norint nugalėti at- gėrimus tik todėl, kad “tai 
skirų tautų pasireiškiančią■ yra priimta.”1 Visai nege- 
neapykantą, reikia vaikus' rianfci moteris sukelia nusi- 
auklėti taip, kad jie kituose
kraštuose matytų draugus 
ir bendradarbius; reikia 
juos sudominti bendru in

stebėjimo ir, norėdama to 
išvengti, draugijoje ir sve
čiuose moteris geria. Pa
viršutiniškai galvojant atro-

n
mokėti rasti gyvenime svei
kus džiaugsmus, tuomet 
jam nereikės alkoholyje ieš
koti nei apsvaigimo, nei už
miršimo.

Iteresu ir išmokinti sutarti- do, kad gėrimas su saiku 
nai dirbti. Tarptautinė vai- žalos neneša, tačiau tikru- 
kų prekyba ir butų ta prie-į moję taip nėra. Iš 100 žmo- 
monė, kalios pagalba vai- nių, vartojančių alkoholi-

Detroito Dovana
Lietuviams Prancūzijoje

kai, besikeisdami prekė
mis, mokintųsi praktiško 
bend radarbiavimo.

Kokiomis prekėmis Vai

vaikai keisis gautomis iš su
augusių dovanėlėmis ir jų 
pačių Įsigytais daiktais, 
kaip antai, Įdomiais augalų, 
vabzdžių, spalvotų akme
nų rinkiniais, medžio raiži
niais ir žaislais, mergaičių 
mezginiais ir siuviniais ir tt. 
Kiekvieno krašto gamta yra 
kitokia, be to, kiekvienas 
kraštas turi savo papročius, 
todėl visi daiktai, kuriuose 
atsispindi kokio nors krašto 
tautinės ar gamtinės ypaty
bės, gali būti keitimosi ob
jektas. Pav., europiečiams 
vaikams butų labai Įdomu

----------------------------------  afrikiečių papuošalai, jų
gė buvo kariškai pakviesta garsios “stebuklingos laz-
— - .11-,, A. /» I •

nius gėrimus, laikui bėgant 
6 pasidaro alkoholikai, ku
rie negali be gėrimo apsiei
ti ir todėl reikalingi gydy-

kai keisis? Pirmoje eilėje mo. Per metus alkoholikų

‘‘pasiruošti be daiktų.”'aeies» AinKos augarų 
Mergaitė palygino suknelę, vabzdžių rinkiniai, ir pan. 
perbraukė ranka per plau- Keitimosi budu Įgytos pre- 
kus ir šypsodamasi išėjo, kės galėtų papildyti mokyk-

neatėjo mintis ieškoti dan-1 Galėjo praslinkti ne dau- muzėjus, be to, tie daik-
V. ,zz ~Z±Z _____ •  _i _ •  i i i • -• toi ofolofn norrlimrl o migaus—baimė ateities buvo 

visai mane suvaldžiusi. Lig 
tik kas sukrebždėdavo kori
doriuje, aš Įbesdavau akis 
i duris. Sužvangėjo užrak
tas, ir celėn Įžengė jauna 
mergaitė geltonoj vasarinėj 
suknelėj, jaunu veidu ir 
tamsiai kaštaninėn garba
nom. Ji tuojau atsisėdo ant 
narų ir pradėjo iš visos šir
dies juoktis. “Kaip teisin
gai mano mama pasakė,”

gydymui išleidžiama Ame
rikoje apie bilioną dolerių.

Dr. Maria Finger Bale, 
sociologė iš Wisconsino 
Universiteto, pareiškė, kad 
yra dvi priežastys, dėl ko 
padidėjo geriančių moterų 
skaičius. Viena priežastis 
yra mada išgerti, nes tai 
pri klauso prie mokėjimo

Uolios BALE veikėjos ir 
rėmėjos p. Elzbietos Paura- 
zienės ir kitų gerų Detroito 
lietuvių pasidarbavimo dė
ka, prieš kurį laiką buvo su
rinkta $506.39 lietuviams 
tremtiniams Europoje su
šelpti. Iš tų pinigu už 
$389.50 nupirkta 5,000 sva
rų cukraus Prancūzijos lie
tuviams, o likusieji $116 
pasiųsti Vokietijon lietu
vėms motinoms sušelpti.

Pažymėtina, kad paskuti
niu laiku Prancūzijoje lie
tuviu tremtiniu skaičius ne

elgtis draugijoje, o antra Ljj. ne mažėja, bet priešin-
priežastis yra ta, kad mo- 
teiys vis dar neturi lygių su 
vyrais teisių. Nors 19-tas 
konstitucijos pakeitimas 
garantavo moterims balsa
vimo ir kitas politines tei
ses, tačiau faktas, kad vie
šajame gyvenime moteris 
dažnai nustumiama nuoša
liai. “Prekyboje ir pramo
nėje moteris dažnai diskri
minuojama ne todėl, kad 
jai truktų profesinio išsila
vinimo, bet todėl, kad ji yra 
moteris. Tas faktas iššau
kia pas moteris reakciją pa
sidaryti tokiom, kaip vyrai, 
tai yra, perimti jų papro- 

’ ' o-

giau dvi valandos, kai ji galėtų būti parduodami 
sugrižo. Ji nebedrįso kai- visokiems bazarams ir lab- 
bėti, tik kiūtojo, baimingai dalingoms organizacijoms.
Įdebusi akis Į “vilkeli.” Ne- Gautos pajamos turėtų eiti 
galėjome iš jos išgauti nė i Tarptautini "Vaikų Pagal-
vieno žodžio. *>°? Fondą, kurs savo keliu aug jų e)gesį Jos nori įr

Vėl atsidarė durvs. Ve! ?.k,na,.Fjlgus VS dyti> kad ne tik su«eba at'
. jimo tikslams. Tokiu budu,nauja kalinė. Celėn Įžengė iš vaikų prekybos butų dvi- likti savo darbą kaip vyrai, 

bet gali tiek pat išgerti ir 
rūkyti.

Su pareikštomis Dr. Bale

gai, didėja. Lietuviai iki 
šiol buvę Afrikoje ir kitose 
Prancūzijos kolonijose ren
kasi Į Paryžių ir kitus Pran
cūzijos miestus. Daugelis 
jų gyvena labai skurdžiai ir 
reikalingi nuolatinės papil
domos paramos. Be to, 
Prancūzijoje yra nemažai 
senelių, ligonių ir našlių su 
mažais vaikais, kuriems 
nuolatinė pagalba labai rei
kalinga. Iš viso dabar Pran
cūzijoje yra 1,200 lietuvių, 
kurių dauguma reikalinga 
pagalbos drabužiais, mais
tu ir kitais daiktais.

Motinoms Tremtyje
Sušelpti Surinkta $721.89

maždaug 70 metų senute b naudos: vaikai m0. 
kaimietiškais rūbais ir su bendradarbiauti pla.
ryšulėliu rankose Ji leng- - ir ■
vai atsiduso, atsisėdo ir pa- . j • & ‘ 1 mintimis galima n ne visai, . . , , . <<A\. vaikų fondui.

prabilo ji. “ši rytą aš pir- “f Sukarto ' Š¥eicar° Corti «-
mą kartą užsidėjau šią suk- ovveBiine Datekair’klas mas susllauKe dldell° Pn‘
nelę, ir mama tarė: Gal 'k?o®™Vfea tarimoUNESC0.(?uklėjimo
būt su šia suknele prasidės , , v • - komiteto Jungtinių Tautų. u* .ūmine jjKkiue.. kau! Kaip aa gera—svie- ~
naujas tavo gyvenimo tar- j šata atneša- oigamzac joj)

’ visuomenėje.pas.
ir šveicarų 

ŠveicarijosTeisingai, jis jau pra
sidėjo,” ir vėl sekė links
mumo priepuolis. Ji nerū
pestingai papasakojo, kad 

į ją suėmė išeinant iš univer-
'siteto. Ji studijavo medi- medžio žaliavos. Viena
ciną. Du vyrai liepė jai„J'^ rieniša vie- ?**”“!» draug»ją_padovano- 
Įlipti i auto, ir štai ji atsi-i • ftrnhelė JO vaikams medžio rąstų uzdūrė šioj celėj. MatomaiU aLinkai^0’^^"  ̂ ¥į

^7rjąs£ruprat'mo -"t* r? ^iesti"š ;?i«a
nebūt, atnešt man valgyti, tag bizni*kuB gali turėti 
bučiau badu mirusi. °" labai didelę apyvartą. Ir 
ji vienuma, vienuma. le- kjtuose kraštuose vaikai 
nintelė mano drauge uvo pra(jgj0 sav0 gaminių ir 
katė. Ir vis rūpesčiai su!šiajp naudingų dalykėlių

1°..ta L?a l ga-Ziema " rinkimo akciją. Jei vaikų 
Visą laiką as svajojau. pa- prekyba toliau sėkmingai 
tekti kada nors as v9nj vystysis, ji galės būti pa- 
Pagaliau vėl tarp vyzdžiu suaugusiems, kaip

*1 * * 1 ’ IC^UUIII vi lvjv«mas. Nereikia niekuo pa- vajkai Rutafį dėti 
ciam rūpintis! Ji P»pąsa-tauti k b' su medžio 
kojo, kad kaip socialrevo- rinkimo gurinkta
hueioniere j, anksčiau buvo usvb- medžio dil.bjni jr 
išsiųsta Į Sibirą, ! taip va- me(|:. ža)javos. yjena

sutikti. Žinoma, kad mada 
turi Įtakos Į moterų gėrimą, 
bet bendrai paėmus socio
logai ir psichologai sako, 
kad vyrai ir moterys prade
da daug gerti, kai netenka 
dvasinės pusiausvyros, kai 
jų gyvenime Įvyksta kas

Balandžio vidury BALF 
nacionalinės sekretorės No- 
ros Gugienės iniciatyva pa
skelbtas vajus, Motinos 
Dienos proga sušelpti trem
tyje esančias motinas, iki 
birželio 5 d. iš viso davė 
$721.89. Didžiausią auką 
motinoms sušelpti atsiuntė 
Brooklyno lietuvių Amalga- 
mated Clothing Workers of

nors, su kuo jie negali su-1 America unijos lokalas 54 
tikti ir apsiprasti ir, ieško-*—$200. Šiam vajui pra- 
dami užsimiršimo, pradeda vesti gražiai pasidarbo No- 
naudoti alkoholi. !ra Gugienė, B. Spudienė ir

ką ją
Ir šitoje celėje kas porą 

minučių atsidarydavo “vil
kelis”—šnipas. Kad pasiek
ti didesni efektą, “vilkelis” 
turėjo akies formą, taip 
kad visą laiką jauteisi ste

lbimas. Mes, abi naujokės, 
dar nieko nežinojome apie 
Lubiankos kalėjimo režimą. 
Čia pirmą kartą gavau val
gyti iš skardinio dubenėlio. 
Tai buvo rudas, apskritas, 
šunims lakinti bliudelis, o 
jame—skysta lęšių sriuba, 
kuri nors neblogai kvepėjo, 
tačiau nelindo gerklėn. 
Prie jos—riekė
duonos — dienos 
Nors rusišką duoną aš mie
lai valgydavau, tačiau Lu- 
bianka sugadino man ape
titą.

Prie musų durų kažkas 
sukrebždėjo. Atsidarė “vil
kelis,” ir mano celės drau-

rusiškos
porcija.

O, kokia aš laiminga!” Kai 
aš nustebusi jos klausiausi, 
pro “vilkelį” ir vėl pasigir
do: “Pasiruošti be daiktų.” 
Mergaitė antrą kartą buvo 
pašaukta tardymui. Ir taip 
per visą naktį. P° valan
dos ar dviejų ji sugrjždavo 
Į celę dešimčiai minučių. 
Netardavo nė žodžio, tik 
tuojau mesdavosi ant narų 
ir užmigdavo. Tačiau vėl 
ir vėl ją keldavo iš miego. 
Tai yra mėgiamas NKVD 
metodas, taip vadinama 
“tardymų giandinė.”

(Bus daugiau)

reikia bendradarbiauti.

BALF’o RINKLIAVA 
WATERBURY, CONN.

Birželio 9 d. Waterbury 
buvo užbaigta BALF’o vie
šoji rinkliava. Rinkliavoje 
dalyvavo visos lietuviškos 
organizacijos ir visuomenės 
veikėjai. Rinkliava Water- 
buryje tęsėsi nuo birželio 
8 iki 9 d. Visos rinkliavos 
pajamos skiriamos lietu
viams tremtiniams Europo
je šelpti.

Kokios bebūtų gėrimo E. Paurazienė.
priežastys, klausimas lieka,-------- '
kaip sumažinti musų krašte Laika* užsisakyti “Kelei* 
alkoholinio gėrimo vartoji- rk,’’ kalendorių 19S1 me
ilią. Prohibicija pasirodė tams. Daug informacijų ir 
visai netinkama priemonė skaitymų. Kaina 50 centu.

Mamytė Labai Dėkinga

- - - - - -—\rMamytės gimtadienio pro- \ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” ’
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivi*
CM B, InUm,, S* Bertos 37, Msm.
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Vietinės Žinios
ŠI ŠEŠTADIENI DIDELIS , Šj KETVIRTADIENI 

PROTESTO MITINGAS DEMONSTRACIJA
BOSTONO GATVĖSE

Visi į Municipal Svetainę
South Bostone! į Lietuviai, latviai ir estai 

.. „ _ ,. ...... „Jšį 'ketvirtadienį demons-
Šį šeštadienį, bnzelio 16 (ruoja Bostono gatvėse. De-

d,\ \.v^; vakare, Bostono ir mOnstracija prasidės lygiai 
apielinkių lietuviai renkasi 12 val dieną nuo kamp0
j South Bostono Municipal Gloucester St. ir Common- 
svetainę < Broadvray, tarp G wealth Ave ir žygiuos 
ir H gatvių) pareikšti savo Commonwealth Ave., pas- 
protestų pnes rusų okupa- kui Arlington gj Beacon 
cijų Lietuvoje ir pnes musų St charles St ir Boviston 
brolių trėmimus ir žudymus St iki Copley quare kur 
Lietuvoje. , ’giskirstys prie Public Libra-

Svetainė bus atdara 6:30 ry. 
vai. vakaro, minėjimas pra- Toks demonstracijos ke- 
sidės 7 valandą. Minėjime lias yra sutartas su policija 
dalyvaus aktorius Henrikas ir jo reikia prisilaikyti. 
Kačinskas, dainininkai Dr. Taip pat reikia prisilaikyti 
J. Antanėlis ir R. Juška, laiko, kad policija žinotų 
jiems akompanuos muzikas tiksliai kuriuo laiku sulai- 
Jeronimas Kačinskas, dai- kyti gatvėse judėjimą de- 
nuos Gabijos Choras veda- monstracijai praleisti, 
mas muziko J. Dirvelio. iš lietuvių organizacijų 
Kalbės Lietuvos garbės demonstracijoj dalyvaus 
konsulas adv. A. Shallna, skautiškas jaunimas, su sa- 
Dr. J. Leimonas ir adv. K. vo vadovais, ponios O. Ivaš- 
Kalinauskas. Įžanga ne-į Pienės jaunimo grupė, te
mokama. \ isi lietuviai gionierės moterys, tremti-
kviečiami susirinkti pa- nių ratelio narfai ir kvie-
reikšti musų protestą ir pri- čiami dalyvauti visi lietu- 
siminti musų brolius ir se- viai, kuriems tik laikas ir 
seris ištremtus į Sibiro prie- aplinkybės leidžia, 
vartos darbų stovyklas ir j Gloucester gatvę ge- 
rusiškų okupantų nukankin- Hausia važiuoti iki Copley 
tus ar kankinamus. |Square, iš ten paeiti tris

Po visą Ameriką lietuviai blokus Boylston gatve iki 
rengia protesto demonstra- Gloucester ir pasukti Į de 
ei jas, mitingus keldami ša- šinę iki Commonwea!tL 
vo balsą už Lietuvos laisvę. Ave., arba iki Massachu- 
Bostono lietuviai neatsiliks. setts stoties ir iš ten du blo-

Birželio dienų minėjimą ka ^-ižti Ne**“?- gatve 
rengia Amerikos Lietuvių >ki Gloucester gatves
Tarybos Bostono skyrius.

LANKĖSI VIEŠNIOS
IŠ SPRINGFIELD, ILL.

Praeitą ketvirtadieni mu
sų ofise lankėsi viešnios iš 
Springfield, III., Mrs. Anna 
Liatukienė, kuri su Mrs. Cu-

Ketvirtadieni demonstracija! 
Šeštadieni Protesto ratingas!

IŠSINUOMOJA KAMBARYS 
Kambarys su visais patogu

mais išsinuomoja tuoj pat. 
Vienam asmeniui, geriau mo
teriai, gali naudotis virtuve. 
Kreiptis po pietų: 57 Gatės St.,
So. Bostone, pirmas aukštas.

(24)

TRĖMIMŲ VAGONAS iKAS PAMETĖ
BOSTONO GATVĖSE! KNYGELĘ SU ADRESAIS

Šį ketvirtadieni, vidur
dieni, Bostono gatvėmis bus 
vežamas rusiškas gyvulinis 
vagonas su grotomis užtai
sytais langais- Tokiuose va
gonuose rusai tūkstančiais 
gabena lietuvius, latvius ir 
kitų pavergtų kraštų žfno- 
nes i ištrėmimą. Paskui va
goną, kuris bus vežamas 
ant sunkvežimio, bus veža
mas milžiniškas paveikslas 
latvių dailininkų pieštas, 
kurs rodo. kaip tremtiniai 
nuvežti i Sibiro tolybes yra 
varomi i Įvairius darbo la
gerius (stovyklas).

Cambridge Atšaukia
Birželio Minėjimą

Demonstracijoj gausiai 
: dalyvaus latviai, bus veža
mi dideli paveikslai, neša
mos vėliavos, plakatai ir tt.

EKSKURSIJA I
NIAGARA KANDOJE

Baigė High School

Praeitą trečiadienį South 
Kas pametė South Bosto- Bostono aukštoji mokykla 

ne raudonais viršeliais kny- išdalijo diplomus 120 mer
gelę su adresais, ji yra at- gaičių ir 100 berniukų sėk- 
nešta į “Keleivio” ofisą, ir mingai baigusiems tą mo-
savininkas gali ją iš čia pa
siimti.

Laiškas Redakcijoj

Musų redakcijoj yra laiš
kas iš Anglijos gydytojai 
Birutei Matiukaitei. Prašo
me atsiimti darbo valando- 
domis.

Kadangi South Bostone 
Įvyksta masinis “birželio 
dienų” minėjimas šeštadie
ni, birželio 16 d. vakare, ir 
Į tą minėjimą yra kviečia
mos artimosios lietuvių ko
lonijos. tai Tremtinių Rate
lio skelbtas birželio tragiš
kųjų dienų minėjimas bir
želio 16 d. Cambridge’iaus 
Lietuvių Katalikų Klube 
neįvyks. Visi Cambridge 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti So. Bostone, Municipal 
vetainėje i#ykstančiame 

tų musų tautai liūdnų dienų 
minėjime.

Cambridge Tremtinių 
Ratelio Valdyba.

Legionierių Piknikas
Įvyks ŠĮ Sekmadienį

Lietuvių legionierių Ste
pono Dariaus postas šį sek
madieni daro dideli išvažia
vimą Į Brocktoną. kur mies
to mugės patalpose (Fair 
Grounds) Įvyks didelis pik
nikas. Pastogėje vietos ten 
yra 4,000 žmonių, todėl jei

Vadovaudamasis daugu- 
cu .ui.-. vu pageidavimais prane-

niene atostogų proga atvy- „ . , . .. . C
ko i musu valstiia anlankv- su’ kad ekskursija į KanaKo j musų valstiją aplanky rugsėjo 1, 2 ir 3k lytų. sušlapti neteks,
ti gimimų ir pažįstamų. « - „ g J Didžiajame karo v.
Mrs. A. Liatukienė užsakė
laikraštį Dr. Petrikai į
Jacksonville, III., ir paliko . . . . - .
Maikio Tėvui porą dolerių £lstrav?’ prašomi registroo- 
dnvanu tls Pas adv- Juknevičių

-______________ (raštu ar žodžiu) iki liepos
15 d., 545 E. Broadvvay, So.

MINĖS SIDABRINES Bostone. Iki šiol yra užsi- 
VEDYBŲ SUKAKTUVES registravusiųjų virš 40 as-

-------- menų (vienas busas). Ma-
Žinomi musų miesto biz- nančius važiuoti prašome 

nieriai, pp. Adolfas ir pasirūpinti vizas. Bendros 
Kathryn Namaksiai, birže- infoimacijos ekskursijos 
lio 20 d. mini savo vedybi- reikalu bus skelbiamos

Norintieji ekskursijoje 
dalyvauti ir dar neužsire-

nio gyvenimo 25 metų su- spaudoje.
kaktuves. Albinas Valkavičius.

Lietuviu Diena$
Sekmadienį, Birželio (June) 17-tą

—Ruošia—

Stepono Dariaus Postas No. 317 Amerikos Legiono
BROCKTON FAIR GROUNDS 

Broekton, Mass.
Pradžia 1 vai. po pietų

Lietuviai, šios šalies karų veteranai, nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius dalyvauti kartu su jais šiame 
didingame išvažiavime gražioje ir erdvingoje vieto
je. Nesibijokite lietaus, nes pastogės yra dėl 4,000 
ypatų. ,
Iš South Bostono Bušai išeis 12 vai. dieną nuo klubo, E 

Street ir Broadway.

Iš Cambridge busas išeis 1 vai. po pietų nuo Lietuvių Pi
liečių Klubo, 823 Main Street.

Įžanga 25 centai. Kelionė busais $1.25.
Iš Peabody busas išers iš Suvienytu Draugijų Klubo pa

talpų 11 vai. ryte.

Dorchesterio Klubą*
Mini Tėvų Dieną

Dorchesterio L P. Klu
bas rengia Tėvų Dienos mi
nėjimą šį šeštadienį, birže
lio (June) 16 d.., savame 
name , 1810 Dorchester 
Ave. Pradžia 8 vai. vaka
re. Kviečiame visus tėvus: 
ir mamas, sūnūs ir dukteris! 
atsilankyti. Bus gardžių

Zaleskaitė, L. P. Draugijos 
direktoriaus Felikso Zales- 
ko duktė. ,

Berniukų tarpe yra Ches-
o _ 77”. . ~ Iter R. Kertanis, Robert P.
Brocktono Lietuvių i Ta-1 1Ialcelonis, Robert P. Sa- 

ryba ruošia liūdnųjų buže- dowski jr k visa eilž ber. 
uo dienų minėjimą per 5aįgė kariškus kursus
Brocktono radiją WBET, -e ^kykios įr gavo ka- 

b'i'zelio doriškus diplomus, kaip tai,
7 i.3.? ’.*» 8,?aL \aka‘;°- įn- R. Dapkus, R. Grigas, R. 

hska. kalbėk adv I. Ta-, j
A. Witunski, P. Linskey ir 
kiti.

Minėjimas per Radiją

Ar Žinot Kur Ką Ganti!

kyklą. Baigusiųjų mokyklą 
skaičiuje yra būrelis lietu
vių. Mergaičių tarpe yra 
Anna F. Nanartas, Marylin 
T. Sawiski, Phyllis M. Pa- 
vidis, Dalia J. Skudzinskai-J užkandžių ir gėrimų, bus ir 
tė, Anne I. Waygan, Joan muzika. Atsilankiusieji 
C. Zankouski ir Eleanor E. smagiai praleisime laiką.

Komitetas.

gliškai kalbės adv. L. Ta
mulevičius, o lietuviškai- 
P. Viščinas. Šalia to, bu: 
lietuviškos muzikos. Neuž-1 
mirškite pasiklausyti ir ki
tus paraginkite tai padary-j LIETUVIŲ 
ti. Šį minėjimą gali kiek
vienas išklausyti, būdamas 
namuose, kelionėje auto- 
mobiliuje ar svečiuose.

IMIGRACIJOS
LENGVATOS

KLAIPĖDIEČIAMS

etera-
nų piknike numatoma viso
kių prašmatnumų ir links
mumų. Legionieriai tikisi, 
kad lietuviai gausiai apsi
lankys Į jų parengimą.

Apie busus Į pikniką pra
šome žiūrėti skelbimą. Iš 
So. Bostono busais išeis nuo 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
namo, lygiai 12 vai.

J. M. CURLEY ŽADA 
SUMAŽINTI TAKSUS

International Refugee Or- 
ganization šiomis dienomis 
instruktavo savo pareigū
nus Europoje, procesuojant 
imigracijos tikslui
dos krašto gyventojus da
lyti išimtis tiems klaipėdie
čiams, kurie, prijungus 
Klaipėdos kraštą prie Vo
kietijos buvo automatiškai 
paskelbti Vokietijos pilie
čiais. Tokie klaipėdiečiai 
naudojasi DP teisėmis. Ta
čiau klaipėdiečiams, kurie 
raštiškai pareiškė noro tap
ti Vokietijos piliečiais, bus 
taikomas ankstyvesnis Įsta
tymas ir jokių IRO privile
gijų jie negaus.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per buvusią stotį 
WBHS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienį, bus se
kanti :

Mes praneiam, kad 
sų krautuvėj visokių 
randavojimui, kaip tai Floor 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi tarimo vi
sokių pentų. varnišių, sienoms po
pierių, piumbing, elektros reikme 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitča

Flood Sq. Hardurare Co.
į A. J. ALEKNA. Prop.
$28 E. Broadvay. Sa. Ba

Tel. SO 8-4148

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WTA0, 
740 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broadway. S®. Bastės 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, MAS*.

1— Muzika.
2— Dainininkas Stasys; 

Liepas iš So. Bostono. •
&—Magdutės pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę
į stotį WHEE, Lithuanian = 
Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu:
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

SteDon&s Minkus.

j

Išnuomojamas Kambarys
Eornišiuotas kambarys vie 

Klaipė- nam asmeniui arba porai išsi
nuomoja 27 Story St., So. Bos
tone. Galima naudotis ir virtu
ve. Kreipkitės top floor kas
dien tarp 6 ir 7 vai. vak. (25)

PIGIAI PARDUODAMI
balkeliai. tinkami dėl stubelės 
ar garadžiaus statybos. Pasi
rinkimas didelis. Kreiptis: 
Thomas Jakavonis. 194 Athens 
St., So. Boston, Mass. (24)

LIETUVIS PERKA DžIONKĄ 
Juozas Sinkevičius

Pranešk it jam ką turit. _ Jis nu
pirks ir pasiims kada tik jums pa
rankiau, popiet ai
nookit: SO 8-8343

DR. D. PILKA
Oflao Valandos: n* f HA 4 

Ir aro 7 IU 8

546 BROADWAY

Ar Tyrinės “Čainių Lobe.»»?

Reta Proga
Dorchester. 3 šeimų, po 5 kamb.. J šankiau,~popiety ar vakare, 

eolonial style” namas ir 2 karų ga- 
ražiu. parduodamas tuoj, tik už 
$14.500. Codman Sq. section. Visi 
įrenpimai ir puiki vieta..

Bruno Kalvaitis,
45 E. Broadtvav. So. Boston, Mass.

Tel. ŠO 8-0605.

A. J. NAMAKSY
REAL ĮSTATE * INSURANCE

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 ORIOLE 8TRRK 

W«at Ruzkury. Mm*.
Tel. PArkvray 7-0402-M.

Telefo- 
(29)

Buvęs miesto majoras 
James M. Curley iš devinto 
karto išeina i rinkiminę ko
vą ir statys savo kandidatū
rą Į majoro vietą ateinan
čiais metais. Savo rinkimi
nę kampaniją J. M. Cruley 
jau pradėjo pažadu, kad 
miesto taksus esą galima 
sumažinti.

76 metų politikierius, bu
vęs musų valstijos guberna
torių, buvęs kongresmonu 
iš dvejų kartų ir sėdėjęs ka
lėjime irgi iš dvejų kartų, 
rinkimų kovą pradeda iš 
anksto, kol kiti kandidatai 
dar tik dairosi. Kalėjime 
J. M. Curley yra sėdėjęs 
1904 metais 60 dienų ir 
1947 metais, kada jam te
ko pabūti Danbury, Conn., 
federaliniame kalėjime 5 
mėnesius. Sėdėdamas ka
lėjime J. M. Curley ėmė 
majoro algą ir buvo teisė
tas majoras, nors majoro 
pareigas tada ėjo dabarti
nis majoras John B. Hynes. J

Senate kilo klausimas pa
daryti tyrinėjimą “China 
lobby,” ar nacionalinės Ki
nijos pinigais palaikomos 
akcijos Amerikoj už gene
rolą Čankaišeką. Tas klau
simas jau iš kelių kartų bu-Į 
vo iškilęs, bet paliktas nety
rinėtas.

Investment Property
For Sale or Rent

A-l location cement store, 3-car 
garajre and corner building lot 
<0.000 sq, ft.). Store excellent for 
any business. Best offer.. 0wner 
B Ė 5-2841-W.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

LietB’is Gydytojas ir Chirargaa
Vartoja vėliausios konstnikicijoe 

X RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

7-8

“Pelėda”
“Keleivio” ofise galima 

gauti juokdarybos mėnesini 
laikraštį “Pelėdą,” kuris ne
senai pradėjo eiti Chicagoj. 
Kaina 40c.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šj A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

546 East Broadway 
So. Boston 27. Mi

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos nieže-
J įmo. r

6— Vaistas nuo kosuMo. Greit DR. G. L. KILLDRY
pagelbsti. 18 Tre.ont SL, Kiaibai BūMiac

7— Vaistas nuo inkstų skau- Kambarya 205
dėjimo. BOSTON. Tel. LA 3-2371

Reikalaukite šitų vaistų pa- SPECIALirsTAS°KRAUJOJ, INKSTŲ 
žymėtais numeriais. Kama uz IR NERVŲ LIGŲ
kiekvieną numerį $1.00. Pini- Daro Kraujo I’atiknnims 
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

Jei Reikia, Duoda Pencilliaa 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už >12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tek SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

r

f'r-

Įvyki*—Pirmadienį, Biri. 18

YANKEE HAND1CAP
Pridėta $10,000

Treigiai. Mylia ir Ketvirtis
ARKLIAI STOJA 2:00 DOUBLE BAIGIAS 1:4«

11

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų baliams, 
vėms į namus ir salas. (•)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8-
2414.i _____________________

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI

)

«a pat ir 1

Sausi priežiūra,
<26 BROADVVAY,

SO. BOSTON. MA88. 
TaL BOaU Baatsa S-4411

1




