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Prancūzijoj Rinkimus Laimėjo 
Demokratinės Grupės

Rinkimų įstatymo Pakeitimas Padėjo “Vidurio Gru
pėms”; Komunistų Atstovų Skaičius Žymiai Suma

žėjo; Degolistų Partija Iškilo į Svarbiausių Vietų

Prancūzijos parlamento 
rinkimai birželio 17 d. su
įdomino visą pasaulį. Rin
kimuose varžėsi trys gru
pės: “vidurio partijos,” ku
rios iki šiolei valdė Prancū
zijoj, komunistai ir dego
listai.

Šešius Metus
Gyvas Palaidotas

Iš Lenkijos praneša, kad 
ten po šešių metų buvo at
rastas gyvas palaidotas vie
nas nacių kareivis. Netoli 

Degolistų partija dalyva-^en^^ uosto Gdynės naciai 
vo pirmą kartą parlamento šaukdamiesi 1945 metais 
rinkimuose ir iškilo į pirmą ^ssP.ro^\n^. maisto sandėlį, 
vietą kaipo politinė jėga. . S1 v°kiečių kareiviai, ku- 
Pats generolas de Gaulle ne’ matomai, buvo įlindę į 
savo kandidatūros nestatė, sandėlį plėšikauti, buvo už- 
bet jo suorganizuotas daryti sandėlyje. Du už-
“Prancuzų Tautinis Sambų- daiyti kareiviai papildė
rys” sujungė apie save į to-i??uz?dystę, du mirė, o du

IRANO ALIEJUS GALI UŽSIDEGTI

Amerikos ambasadorius Irane, Henry F. G rady su žmona kalbasi kalbasi Irane su 
Arabijos ambasadorium. Dešinėj matyti) Irano premjeras Mohammed Mossadegh, 
kuris dabar tariasi su anglais dėl nariona'tzootujų aliejaus kasyklų perėmimo.
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Kinijos Komunistai Stiprinasi 
Korėjos Fronte

Bolševikų Kariuomenė Nebesitraukia; Kai Kur Atakuo- 
kuoja; Dideli Mūšiai Ore Pasibaigė Amerikiečių 

Pergale; Laukiama Naujos Bolševikų Ofensy vos

Vokietija Daugiau į Kinu bolševikai Korėjoj 
Gavo negu Davė S“ ™

Vakarinė Vokietija nuo 
okupacijos pradžios gavo iš 
Amerikos ekonominės pa
ramos įvairiose formose 3,-

stojo trauktis ir patys per
ėjo į puolimą, šį pirmadie
nį jie dvejose vietose ban
dė atakuoti, bet buvo at
mušti su dideliais nuosto
liais. Mūšiai ėjo į rytus 
nuo užimtojo Kumhwa mie-250,000,000 dolerių dau-

Su’ Va„v™"!:;LOki:t ?t°“ ‘'geležiniame"trikampy-
JC.tija išleido okupacijos iš

laidoms padengti.
Pagalba Vokietijai buvo 

duodama įvairiuose pavi
daluose, daugiausiai maistu 
ir pagalba ukiui atstatyti.

Stebėtojai iš oro sako, 
kad kiniečiai traukia dau
giau kariuomenės iš Man
džurijos ir galimas daiktas,

talitarinę tvarką 
čius elementus.

Komunistų partija, kuri 
1946 metų rinkimuose su
rinko apie 28 nuošimčius 
visų balsų, šiuose rinkimuo
se prarado kelis nuošim
čius balsų, bet dėl pakeisto 
rinkimų įstatymo neteko di
delio skaičiaus atstovų.

Naujasis rinkimų įstaty
mas leidžia partijoms suda
ryti rinkiminius “blokus” ir 
jeigu kur susiblokavusios 
grupės gauna absoliutinę 
balsų daugumą, joms tenka 
visi atstovai parlamente. 
Dėka šitam įstatymui Pran
cūzijos parlamente vidurio 
grupės, kurios valdė Pran
cūziją pokariniais metais, 
pasilieka vyraujančios.

Naujame Prancūzijos par
lamente atstovų pasiskirsty
mas atrodo šitaip:

Socialistai turi 98 atsto
vus (turėjo 90), krikščionys 
demokratai turi 93 (turėjo 
152), nepriklausomi ir ūki 
ninku atstovai 96 (turėjo 
79), radikalai 89 (turėjo 
58).

Degolistai neturėjo visai 
atstovų, o dabar turi 112 at
stovų. Komunistai turėjo 
160 (su bolševikuojančiais 
įvairių bendrakeleiviškų or
ganizacijų atstovais jie tu
rėjo 183 atstovus), o dabar 
tepravedė tik 103.

Pagal balsų skaičių ko
munistai stovi pirmoj vie
toj, jie surinko apie ketvir
tadalį visų balsų. Paskui 
eina degolistai, kurie surin
ko virš 20 nuošimčių balsų. 
Bet degolistai ir komunistai 
nepasiekė pusės balsų, o dėl 
jau minėto rinkiminio įsta
tymo pakeitimo ir vidurio 
grupių susiblokavimo, kraš- 
tutiniųjų srovių atstovybės 
išėjo mažesnės, negu jos 
butų buvusios prie propor- 
cionalinės rinkimų tvarkos

Naujos vyriausybės suda
rymas susidurs su nemažo 
mis kliūtimis, nes dabar ne
beužteks į koaliciją įtraukti 
tris vidurio partijas, bet 
reikės ir iš “nepriklausomų 
jų ir ūkininkų” atstovų ras
ti paramos, o tų atstovų tar 
pe nemažas skaičius yra 
linkę į degolizmą.

linkstan- šiomis dienomis buvo išva 
duoti, kada lenkų darbiniu 
kai atidarė užverstą sandė
lį. Bet vienas išvaduotas 
kareivis tuoj pat mirė, o ki
tas yra gydomas ligoninėj.

Uždarytasis kareivis sa
kė, kad jis gyveno per pas
kutinius du metus visiškoj 
tamsoj, nes žvakių nebeturė
jo. Gerti jis turėjo vyno ir 
vanduo prasisunkdavo iš 
viršaus. Gyvendamas tam
sumoje kareivis veik visai 
apjako.

New Yorke Teismas Pasisakė Infliacijos
Tyrinėja Narkotikus Dėl ‘Trentono Šešių Pavojus Eina Didyn

New Yorke eina platus' Praeitą ketvirtadieni pri-i Praeitą savaitę preziden- 
yrinėjimas narkotikų var- siekusiųjų teismas išnešė tas Trumanas pasakė kalbą 

tojįmo mokyklose. Tyrinę- sprendimą “Trentono še- per visas radio ir televizijos 
jimas parodė, kad daugely- šių” byloje. Teismas ketu- stotis. Jis sakė, kad inflia- 
je aukštesniųjų mokyklų rius apkaltintus plėšikavi-'cijos pavojus krašte yra di- 
mokiniai nuodijasi mariju- me ir žmogžudystėje neg- delis ir eis didyn. Jei in- 

cigaretais, kokainu, rus išteisino, o du pasmerkė fliacija suės musų sutaupąs,

38 Seneliai Žuvo
Prieglaudos Gaisre
Montreale, Kanadoje, bir

želio 15 d. kilo gaisras šv. 
Kunigundos senelių ir vai 
kų prieglaudoje ir nelaimė
je žuvo 38 žmonės. Prie
glaudoje buvo laikoma 400 
vaikų ir senelių, kada iški
lo gaisras. Didžiuma prie 
glaudos gyventojų buvo iš
gelbėta iš gaisro, bet dalis 
nesuspėta išgelbėti.

Tarpe žuvusiųjų yra ir 
vienuolių, kurios tą prie 
glaudą užlaikė. Vienuolių 
perdėtinė Rita Gervais ras
ta negyva, užtroškus! nuo 
gaisro durnų. Gaisras kilo 
prie namo eleveitoriaus ir 
greit išsiplėtė po visą prie
glaudą.

DETEKTYVAS

Anglijos kriminalinės polici
jos garsus detektyvas. Leon- 
ard Burt, vadovauja dingusių 
anglų diplomatų ieškojimui 
po visą Europą.

Vokiečių skundai, kad kad jie ruošiasi naujai 
“okupacijos našta” jiems ofensyvai. Jungtinių Tau- 
esanti labai sunki, yra nie- tų jėgos yra pasiruošusios ir

na
morfinu ir heroinu. Narko-'ir rekomendavo teisėjui pa- pakirs musų visų gerbūvį, 
tiku pirkliai laisvai platino sigailėjimą. 
nuodus mokyklose ir duo-! Trentono šešių byloje ei
davo pradžioje paaugliams1 na teismuose nuo 1948 me- 
nuodų dykai, kol jie įpras-,tų, kada sausio 27 d. Tren- 
davo juos vartoti, o paskui’ton’e, N. J., buvo iki mir- 
atsiimdavo “už paskolą” ties primuštas ir apiplėštas
aukštesnėmis kainomis.

Kai kuriose mokyklose
virš pusės mokinių vartoja 
narkotikus ir per ilgą laiką 
nei mokyklų vadovybės nei 
policija, nei tėvai nepaste
bėjo, kad mokyklose eina 
nelegališka narkotikų pre
kyba ir paauglių nuodiji
mas.

Indijai Siunčia 
2 Mil. Tonų Kviečių
Prezidentas Trumanas pa

sirašė kongreso priimtą 
įstatymą apie davimą Indi
jai lengvomis išmokėjimo 
sąlygomis ir žemais nuo
šimčiais 2,000,000 tonų 
kviečių,- apie 190,000,000 
dolerių vertės. Kviečiai 
tuoj pat pradedami gabenti 
į Indiją.

Indijos vyriausybė pa
reiškė padėką Amerikai už 
suteiktą pagalbą ir jau at
statė racionuojamos duonos 
kiekį iki 12 uncijų per die
ną. Seniau duonos porcija 
buvo sumažinta iki 9 unci
jų per dieną. Ikišiolei In
dija yra pirkusi duonos už
sieniuose iš sekamų kraštų: 
iš Amerikos—1,000,000 to
nų, iš Argentinos—513,000 
tonų, iš Burmos—344,000 
tonų, iš Siamo—345,000 to
nų, iš Kanados—297,000 
tonų, iš Australijos—241,- 
000 tonų, iš Pakistano— 
218,000 tonų, iš Kinijos— 
130,000 tonų, iš Rusijos— 
100,000 tonų, iš Urugvajau® 
—30,000 tonų ir iš Egipto 
4,000 tonų.

senas, 73 metų pirklys Wm. 
Homer. Buvo apkaltinti 
šeši jauni negrai, iš kurių 
penki, policijos tardomi, 
prisipažino. Visi buvo pa
smerkti mirti. Bet aukštes
nis teismas sprendimą pa
naikino, nes buvo atrasta, 
kad prisipažinimai buvo iš
gauti nelegališkomis prie
monėmis.

Ir dabartinį sprendimą 
šešių kaltinamųjų byloje 
advokatai keta apeliuoti i 
aukštesnį teismą. Pasmerk
ti Collis English ir Ralph 
Cooper. Išteisinti M. For- 
rest, J. MacKenzie. J- 
Thorpe ir Horace Wilson.

pal
tai bus didžiulis Maskvos 
laimėjimas, sakė preziden
tas.

Prezidentas reikalavo, 
kad kongresas tuoj pat, dar 
iki birželio 30 d. priimtų 
įstatymą apie pratęsimą 
prezidento galios kontro
liuoti ūkį pagal krašto gy
nimo gamybos aktą, kuris 
pasibaigia birželio 30 d.

Infliacijos pavojus bus 
itin padidėjęs, kada karo 
gamyba įsisiūbuos ir civilė 
gamyba bus žymiai suma
žėjusi. Be griežtos kontro
lės infliacijos neįmanoma 
sulaikyti.

kuo nęparemti.
Amerikiečių okupacija

Vokietijai buvo pelningas 
reikalas ir istorijoj niekur 
neužtinka’ma tokių pavyz
džių, kad okupuota tauta 
gautų daugiau paramos, ne
gu; ji yra priversta mokėti 
pergalėtojams.

NAUJAS SKANDALAS
R. F. C. IŠTAIGOJ

naują ofensyvą pasitikti 
taip pat, kaip pirmąsias dvi, 
kurios susmuko su dideliais 
priešo nuostoliais.
Gale praeitos ir pradžioje 
šios savaitės virš Korėjos 
įvyko keli smarkus susirė
mimai ore tarp ^greitųjų ko
vos lėktuvų. Visuose susi
rėmimuose amerikiečių la
kūnai išėjo pergalėtojais ir 
numušė šešius greituosius 
rusiškus lėktuvus ir aštuo- 
nius priešo lėktuvus suga
dino. Amerikiečiai oro kau-

Reconstruction Finance 
Corporation (valdžios ban
das) praneša, kad jis per
davęs justicijos departa-^^ .gurėjo nuostolių, 
mentui vieno savo tarnauto- Lakūnai sako, kad rusų dar-
jo bylą, kuris dirbo RFC 
įstaigoje ir kartu buvo ap
mokamas vieno biznieriaus, 
kuris skolino pinigus iš 
RFC.

RFC nesenai buvo tyrinė
jama dėl kyšių ir nelegališ- 
kų biznių.

POPIERA PABRANGO 
10 DOLERIŲ TONAI

bo greitieji lėktuvai dabar 
yra agresingesni ir ne taip 
greit bėga per Yalu į Man
džuriją, kaip jie tą daryda
vo pirma.

MacARTHURO DEBATAI 
JAU EINA PRIE GALO

Siulo Didiesiems 
Suvažiuoti Pakalbėt

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija praeitą savaitę vėl 
pasiūlė Rusijai, kad keturi 
didieji ministeriai suvažiuo
tų į Washingtoną ir pasi
kalbėtų tais klausimais, dėl 
kurių įtraukimo į konfe
rencijos darbų tvarką jau 
yra sutarta Paryžiuje.

Seniau Vakarų valstybės 
buvo pasiūliusios liepos 23 
d. didžiųjų konferencijai, 
jei Rusija sutinka. Rusija 
atsakė, kad ji norėtų, kad 
didžiųjų atstovai Paryžiuje 
dar pasitartų dėl įtraukimo 
Į darbų tvarką Atlanto 
Pakto ir Amerikos bazių 
Europoje. Vakarai su ta 
dienotvarke nesutinka, nes 
Atlanto Paktas yra - sutar
tas 12 tautų ir keturių tau
tų ministeriai negali to su
sitarimo pakeisti.

Spėjama, kad Rusija su 
prasidėjo Korėjos karui: Vakarų naujausiu pasiuly- 
valstybės departamentas mu nesutiks ir Paryžiuje 
pradėjo kitaip žiūrėti į Ki- ministerių atstovai dar tar- 
nijos komunistinį režimą- l*ls-

Louis Johnson 
Kaltina Achesonu

Pereitą savaitę senato ko
misijoj, kuri tyrinėja gen. 
MacArthuro atleidimą, liu
dijo buvęs krašto gynimo 
sekretorius Louis Johnson. 
Jis sakėsi ir dabar dar ne
žinąs, kodėl prezidentas ji 
atleido iš jo einamų parei
gų, bet jis spėja, kad atlei
dimo priežastis buvo jo ne
sutikimas su valstybės sek
retoriaus Dean Acheson po
litika.

Pagal L. Johnsoną. vals
tybės sekretorius buvo pasi
ryžęs pripažinti Kinijos ko
munistų režimą ir visokio
mis priemonėmis stengėsi 
“paskandinti” Kinijos na
cionalinę vyriausybę. Tik

Laikraštinė popiera da
bar vėl pabrango 10 dolerių 
nuo tonos. Popiera pa
branginta nežiūrint laikraš
čių leidėjų protestų. Po po- 
pieros turės pabrangti ir 
laikraščiai.

RAKETIERIUS

I&deport notas ii Amerikos 
raketierią “karalius.” Lucky 
Luciano, įkliuvo į Italijos 
muitininką rankas už nelega- 
liikai įv»-žt«j į Italija automo
bili

Senato komisija, kuri ty
rinėja gen. MacArthuro at
leidimą, žada greitai už
baigti darbą, nes publikai 
jau įkyrėjo nepabaigiami 
liudijimai, kurie nieko nau
jo nepasako. Komisija no
ri baigti apklausinėjimus 
iki liepos 1 d. Iš numatyto 
liudininkų skačiiaus apie 
šimtą dauguma išbraukta, 
bus apklausinėti dar 4 liu
dininkai. Komisijos pirmi
ninkas šen. Russell sako, 
kad komisija išduosianti 
bešališką raportą.

STREIKAS SULAIKO
PREKYBOS LAIVUS

Nuo penktadienio nakties 
trys prekybos laivyno uni
jos rytinių valstijų uostuo
se išėjo į streiką visuose po 
Amerikos vėliava plaukio
jančiuose laivuose. Kelios 
dešimtys prekybos laivų jau 
sustojo uostuose. Tik po 
svetimomis vėliavomis plau- 
kiojantieji laivai ir karo 
transportai nėra paliesti 
streiko. Derybos dėl dar
bo sutarties atnaujinimo ve
damos. Iš viso streikas pa
lies apie 800 laivų.
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J APŽVALGA 5
KAS GI MUS IŠGELBĖS? dijos ir dėl visų tų laukia-

savo ma^on^? Ar vyskupai 
rimtai mano, kad lietuvių 
politinės pastangos yra tuš-

Lietuvos vyskupai, 
laiške j tikinčiuosius, pasa
koja, kad Lietuvos ir lietu
vių tautos išgelbėjimas par
eina nuo pasiaukojimo Pa
nelei Švenčiausiai. Jie sa
ko: ,

čias reikalas ir kad užtenka 
garbinti Panelę Švenčiau
sią, prašyti jos protekcijos 
ir Lietuva bus vėl laisva?

“Tragiškų musų dienų aki
vaizdoje ir netikrumo, kurį sle
pia nuo musų ateitis, veržiasi į 
nukankintą širdį klausimas— 
kas mus išgelbės ? Tikrai, ne 
politikų apsukrumas, ne vadų 
iškalbingumas, ne bankininkų 
auksas ir taip pat ne kareivių 
ginklai. Vienas Dievas gak raus 
išgelbėti ir jis mus išgelbės, jei 
mes ieškosime sau pagalbos 
Nekalčiausioje musų Motinos 
Marijos širdyje ir Jai visiškai 
pasiaukosime.

“Dievo pagalba reiškiasi vi 
sokeriopais budais, bet ypač 
daug visais laikais tos dangiš
kos pagalbos žmonija susilaukė 
Dievo Motinos tarpininkavimu, 
kuri yra lyg kokia Dangaus 
malonių Iždininkė, per kurią 
jos nuolat mums plaukia iš 
aukštybių. . . .

“Daug pasaulio kraštų jau 
senai yra pasirinkę Ją savo 
ypatinga Valdove ėr tai pareiš
kė atitinkamais savo žemiškų 
valdovų aktais, pasižadėję Jai 
save ištikimybę, meilę ir pa
garbą.

“Savo Tėvynę Lietuvą me^ 
irgi vadiname Marijos žeme. Ir 
tai dėl to, kad lietuviai myli 
garbiną Dievo Motiną ir visaip 
reiškia jai pagarbą. Marijos 
žemė ji yra, nes jau 1636 m

Ne kareivių ginklai ir ne 
atokių žmonių apsukrumas, 
bet tiktai vienas Dievas gali 
duoti Lietuvai laisvę, sako 
vyskupai. Jei taip, tai kam 
musų politinės pastangos? 
Ir kodėl tie patys vyskupai 
celiaklupščiauja prieš ge
nerolo Franko diktatūrą ku
ri buvo įvesta nacių ir fa
šistų ginklais? Ir koks bu 
tų šiandien pasaulis, jei 
iries Maskvos “antikristą’ 
nestovėtų ginklais pasišiau 
šęs laisvasis pasaulis, kurio 
prieglobstyje vyskupai darė 
savo tą “auką”?

Vyskupai įsilaužė į poli
tiką garbindami fašistinę 
Ispanijos diktatūrą ir kru
vino diktatoriaus siautėji
mą siedami su Kristaus 
vardu. Jie briaunasi į po
litiką žadėdami Lietuvą iš
gelbėti per nuolankavimą 
Panelei Švenčiausiai ir pa
neigdami arba bent užtylė
dami bet kokią kitą veiklą 
už Lietuvos išlaisvinimą. 
Tie patys vyskupai mato 
laimingą fašistinio diktato
riaus valdomą Portugaliją 
ir riša jos tą laimę su Fati-

DEAN ACHESON BAlGft LIUDYTI

Valstybės sekretorius Dean Acheson baigė liudyti genai o 
komisijoj apie Amerikos užsienių politiką ir 
Arthuro atleidimą. Sekretorius labai plačiai 
aplinkybes, kurios privedė prie generolo at 
nutrauktas su senatorium RusseU, kuris 
tyrinėjimo komisijai.

Mac-
visas

Jis

čių lietuvių, atrodo, para* Jf 
mos nė vienas sąmoningas 
lietuvis ar patriotinė orga
nizacija negalėtų atsakyti.

EI Paso Dienraštis 
Apie Lietuvą

EI Paso, Texas, dienraš
tis “Herald - Post” rašo 
apie bolševikų sukčiavi
mus ir terorą Lietuvoje, 
pagal iš Lietuvos atvyku- 

. šio tremtinio M. Bieguno 
papasakojimą.

Dienraštis plačiai apra
šo, kaip atėję į Lietuvą bol
ševikai žadėjo padorius rin
kimus, bet pravedė sukčiau 
sius, kokius pasaulis gali 
įsivaizduoti. Žmonės buvo 

, verčiami balsuoti už vienin 
itelį komunistų išstatytą 
kandidatų sąrašą.

Po bolševikų įsigalėjimo 
ir po rinkimų Lietuvoje, pa
gal M. Bieguno pasakoji 
mą, prasidėjo, “rojaus” ma 
lonumai: areštai, konfiska
cijos, išalkusių rusų antplu- 
*dis ir krašto bolševizacija

Lietuva buvo jos anuometinio ,mos stebuklais ir monais, 
valdovo iškilmingai paaukota Lį kuriuos patys vyskupai 

neduotų nė laužto dvilekio.Dr.evo Motinai.”
Lietuva “Marijos Žemė,' 

sako lietuviai vyskupai ir 
pagrindžia tą tvirtinimą 
tuo, kad 1636 metais “val
dovas” Lietuvą “paaukojo” 
Dievo Motinai.

Vyskupams čia atsitiko 
maža istorinė klaida. Pir
mieji žmonės, kurie Lietuvą 
“paaukojo” Marijai, buvo 
vokiečių kryžiokai, kurie iš 
Malborko (Marienburgo) 
pilies Lietuvą kardu ir ug
nimi bandė apkrikštyti 
Virš Malborko pilies kry
žiokai buvo pastatę didelę 
Marijos stovylą, kuri veidu 
atsigrįžusi į .Rytus godžiai 
žiurėjo į Lietuvos žemę ir 
laimino karingųjų vienuolių 
žygius prieš Lietuvos nelai
mingus žmones. Iš Malbor
ko pilies Marijos kultas bu
vo skleidžiamas Lietuvoje 
daug seniau, negu Vladislo
vas “paaukojo” Lietuvą iš 
antro karto Panelei Šven
čiausiai. '

Dabar Lietuvos vyskupai 
nutarė ir vėl Lietuvą “pa
aukoti” Marijai ir sako:
“. . . ryžomės, lyg papildyda
mi aną (Kaune padarytą 
švenčiausiajai Jėzaus šir
džiai) pasiaukojimą, dabar 
taip pat iškilmingai aukoti 
Nekalčiausiai Marijos šir
džiai ■ visą musų Tėvynę Lie
tuvą, visus jos sūnūs ir duk
teris Lietuvos katalikus, kur 
jie bebūtų, patys save asme
niškai ir visus musų artimuo
sius, amžinai pavesdami Ne
kalčiausios Marijos širdies 
Globai ir valiai.”

“Tą pasiaukojimo aktą mes 
atliekame Romoje. . . .”

Kai kada kunigai mėgsta 
sakyti žmonėms, kad Die
vas pasakęs “žmogau, dirbk 
ir aš tau padėsiu.” Tai reiš
kia dėk pastangas, siek, ko
vok, o tada gali tikėtis ir 
“dangiškos pagalbos.’” Lie
tuvos vyskupai betgi sako, 
kad ir politinės ir kitokios 
pastangos yra tuščios, tik 

{dangaus galybė, per Dievo 
Motinos protekciją, duos 
viską. Keistas tas vyskupų 
Dievas, prie kurio galima 
prieiti tik per tarpininkus, 
užtarytojus ir dangiškus 
kyšininkus. Dar keistesni 
patys tie vyskupai, kurie to
kiomis pasakomis save ra
mina ir tikinčiuosius ragina 
nuolankauti, laukti ir “au
kotis” protekcijų dalinto
jai, bet nieko nesako apie 
reikalą dirbti, siekti, kovoti, 
kad Lietuva butų laisva.

Kyla klausimas, kokiems 
galams Lietuvos vyskupams 
parupo išeiti į “tikinčiuo
sius” su tokiu juodašimtiš
ku, politiškai analfabetišku 
laišku ir pirštis į Lietuvos 
gelbėtojus per dangiškos 
protekcijos galybę?

Jei vyskupai tiki į visą tą, 
ką jie savo laiške pasakoja, 
—jie yra politiniai kūdi
kiai, kuriems politiniais 
klausimais reikėtų patylėti. 
Jei jie tik žmonėms akis 
dumia, patys netikėdami į 
tą, ką jie sako, jie yra pa
prasti monęlninkai, su ku
riais nėra reikalo rimtai 
skaitytis. Ir vienaip ir ki-

Kas Savaite
u* Laimingas? Įtės nėra dar apsiginklavusi,

, . . „ , o tą faktą pripažįsta ir gen.
Keleivyje per du .nu-lMaeArthur. 

menus buvo dedamas vienoj w
Amerikoje gimusio lietuvio Prade<la - N • 
aiškas apie jo pergyveni

mus Rusijos kalėjimuose.

. , - , • $u bolševikais okupantais
Organizuojamas Lituanistikos Uetuv’ atėjosauvals> skur-

Institutas
(Organizacinės Komisijos Informacijos)

Tautos gyvybei išlaikyti pasiūlymui pritarė ir LPDA 
ir jos egzistencijai pagristi valdybai pavedė tokį insti- 
svarbus ne tik jos gyvento- tūtą neatidėliojant įkurti, 
jų skaičius, jų ekonominiai _ x ,
tuilai, bet didele dalimi ir .» to neiru^1® valdyba 
jos kultūra. Tokiame išsi- savo tarpo paskyrė kotni- 
laikymo vyksme mažoms įJ? ■*°?,k*;.Pr’ D-
tautoms kultūrinės verty- Ęnvids., Dr. ,V- 
bės, kultūrinis lvgis dažnai Dituamstiko.- Institutui or-
turi didžiausią reikšmę. gaišuoti. Komisijos svar- 

blausias uždavinys—paruo- 
Bet ir pačioje tautos kul- šti instituto statutą ir ap- 

turos kūryboje ypatingai svarstyti budus instituto lė- 
svarbus budingosios, indi- šoms telkti, kurios, be abe- 
vidualinės tautos kultūros ja, yra viena iš svarbiau- 
puoselėjimas, o šioj srity? šių instituto gyvavimo są-
šiokios kultūros vertybių lygų.
bei duomenų tyrinėjimas. Šiuo metu jau paruošti 
Šalia savo pačios kultūros Lituanistikos Instituto mok- 
lygio kėlimo, tuo budu tau- slinės aprangos statuto ap-

das ir netikrumas rytdie
nos.

| Ilgas aprašymas duoda 
liūdną bolševikų teroro ir 
žmonių naikinimo vaizdą.

A. Buters.

ProcluBMtion

taip, liūdna ir juokinga da 
Vadinasi, Lietuvos vysku- rosi pasiskaičius to “dvasios 

..Al -------'“vadų” ’ ”“pai ėmė ir vėl padovanojo 
Lietuvą Panelei švenčiau
siai ir iš to savo žygio lau
kia Lietuvai “išgelbėjimo.”

Įdomu, ar vyskupai tą vi
są žygį Romoje darė rim
tai, ar tik dėl davatkėlių 
akių, patys šaipydamies dėl 
visos tos “aukojimo” kome-

laiško.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparėjusi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

ta Įneša savo dalį ir Į ben- matai. Prieš galutiniai sta- 
drąjį žmonijos kultūros lo- tūtą formuluojant, kreipia- 
byną. masi pirmiausia į moksli-

Šiam tikslui reikalinga ninkus lituanistus, kviečiant 
tam tikra specialinė moks-į juos pareikšti čia įvairiais 
line institucija budingai; klausimais savo nuomonę
tautos kultūrai tirti bei jos (bei pasiulvmus.
problemoms nagrinėti. To-i „ . T.
kia iš rimtai savarankiškam I vU°? U?V V"
darbui pasiruošusių moks- itdantetikof Institiltas butų 
lininkų specialistų sudalyta institucija,. kunos

STATE OF NEW YORK 
Executčve Chamber 

Albany
The month of Jone marka 

the llth anniversary of the un- 
provoked Soviet Russian agres- 
sion against the Baltic Repub- 
lics of Lithuania, Latvia and 
Estonia. and the lOth anniver
sary of the first mass deporta- 
tions of innocent Estonias. Lat- 
vians and Lithuanians to the 

^. Communist slave labor camps 
in Siberia.

In accordance with the prin- 
ciples of the Declaration of In-

Maskoliška “Laisvė” dėl to 
laiško paskelbimo sako, 
kad laiško rašytojas turi bū
ti “šventas,” jei galėjo gy
venti 7 su puse metus ba
daudamas Rusijos kalėji
muose.

Labai gerai padarė “Lai
svė,” kad paminėjo tą laiš
ką. To laiško autorius dar 
turės progos pasiaiškinti, 
kaip jis galėjo išgyventi 7 
su puse metus “rojaus” ka
lėjimuose. Mes nuo savęs 
pridėsime, kad jis buvo lai
mingas, kad galėjo išnešti 
savo gyvybę po visų vargų.

Reikia pasakyti, kad jis 
ne vienas buvo toks laimin
gas. Štai, Dr. Matulaitis po 
virš 10 metų koncentracijos 
stovyklos visgi grįžo į Vil
nių. Buvo ir daugiau atsi
tikimų, kad Rusijos kalėji
muose žmonės išgyveno po 
penkius ir daugiau metų. 
Tokių laimingų mes žinome 
visą eilę žmonių.

Bet “Laisvė” neklysta, 
kai sako, jog tai retas atsi
tikimas. Rusijos prievartos 
darbų stovyklose žmonės il
gai neišlaiko. Kalėjimuose 

bet ‘

Valstybės sekretorius 
Dean Acheson sakė spaudai 
praeitą savaitę, kad keturių 
didžiųjų ministerių atstovai 
Paryžiuje dabar vėl prade
da ten, kur jie buvo pra
džioje . . .

Vadinasi, po trijų su vir
šum mėnesių “derybų” vėl 
pradedama iš naujo. Va
karai siūlė rusams, kad di
dieji ministeriai susitiktų 
Washingtone liepos mėnesį. 
Rusai atsakė “taip,” bet 
siūlė pridėti, kad tie minis
teriai apsvarstytų Atlanto 
paktą ir tą “klausimą” 
Įtrauktų į ministerių konfe
rencijos darbotvarkę.

Valstybės sekretorius sa
ko, Amerika nevengia dis
kusijų dėl Atlanto pakto, 
bet nesutiks, kad toks klau
simas butų darbų tvarkoje.

Įdomu, kodėl “didieji” 
ministeriai nenori aptarti 
pavergtųjų Europos Rytų 
tautų likimo? Kodėl jie ne
galėtų pakalbėti apie Balti
jos tautų naikinimą? Ko
dėl nepriminti apie dabar 
vykdomus masinius lenkų, 
vengru ir rumunu “valy
mus”?

Iš tikrųjų, įdomu, kodėlišlaiko kiek ilgiau, bet ir( _ __ t_________ y _
stovyklose ir kalėjimuose tie klausimai nutylimi? 
ten žmonės laikomi neišpa
sakytame varge. Apie tai 
jau ir “Laisvė” yra girdė
jusi, nors tą faktą nuo savo 
skaitytojų ir slepia.

dependenee.

MacArthur Kaltina
Kalbėdamas Texas vals

tijos seimelyje gen. MacAr
thur išėjo su labai griežtais 
kaltinimais prieš dabartinę 

theWG^ar^^Į?dra“istr^?« ?..>
and the people <rf the United Į ką- Svarbiausieji jo kalti- 
States have condemned the. nimai yra tokie: 
predatory activities of the Sov-j Amerikos vyriausybė 
iet government, and steadfastly Įveda užsienių politiką atsi- 
refused to recognize the pur- žvelgdama į kitų tautų pa- 
ported incorpor&tion of the Bai- geidavimus, 
tie States into the Soviet Un-ks imori 
ion.

o ne išeidama

Jų Bendras Frontas
Brooklyne siuvėjų lokalo 

rinkimuose vėl atgimė keis
ta “traicė” — smetoninė 

Vienybė” ir maskvinė 
Laisvė” surado bendrus 

kandidatus į unijos lokalo 
vadovybę, biznierius Gin- 
kus, stambus tautininkų šu
las, tam “Laisvės”-“Vieny- 
bės” bendram frontui šir
dingai turavoja per savo ra- 
dio valandą.

Daug kam toks “bendras 
frontas” atrodo keistas. 
Mums betgi jis atrodo dau
giau murzinas negu keistas.

iš Amerikos interesų. j Tokio bendro fronto pa-
_ , , X ,1 Dabartinė vyriausybė pir-fgrindan padėtas visiškas
The people of the State of• Ameriką, O|beprincipiškuraas, ciniškas

New York appreciate the con- Į nuginkluotą kraštą išsityčiojimas iš musų tau-

darbo srityje pastato tautą 
lygiomis su kitomis senų 
kultūrinių tradicijų tauto
mis ir tuo budu Įgalina tą 
tautą įsigyti atitinkamą res- 
pektą tarptautinėje plotmė
je bei atitinkamą svorį tau
tų pažangoje ir jų varžyti
nėse.

Šitokios institucijos reik
šmė šiuo metu mums dar 
padidėja. Laisvajame Va
karų pasaulyje atsiduru- 
siems lietuviams tenka par
eiga tęsti ir išsaugoti objek
tyvaus lituanistikos mokslo 
tradicijas, kurios turi didelę 
reikšmę ir musų tautos liki- 
minėje kovoje.

Tokios mokslinės institu
cijos steigimo mintys Vaka
ruose, specialiai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, jau 
nuo seniau brendo vieno ki
to musų mokslininko ir vi
suomenininko galvoje.

Visa tai turėdama prieš 
akis, Lietuvių Profesorių 
Draugijos Amerikoje valdy
ba pasiūlė metiniam narių 
suvažiavimui, įvykusiam 
1951 m. vasario 17 d. Cice- 
roje, III., steigti Lituanisti
kos Institutą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Su-

YukSlap,'n,tiL!aLk?ntiSu?2e *???? ha^tade to th^cuKu^Th^IĮ*“‘> ?okio.P^™0
ir aplinkybių, butų kiek 
platesnė negu paprastai. In
stituto tikslas butų—tirti 
lietuvių kalbą, lietuvių lite
ratūrą, lietuvių tautotyrą, 
Lietuvos p; oistorę ir Lietu
vos geografiją, gal net 
įtraukiant ir kitus glaudžiai 
su šių sričių lietuvių kultū
ra susijusius dalykus; taip 
pat institutui rūpėtų rinkti, 
tvarkyti ir skelbti šių sričių 
medžiagą bei šaltinius ir 
skelbti tų dalykų studijas, 
prireikus net ir jų populia- 
rizacijas. Suprantama, kad 
svarbus instituto dėmesys 
butų skiriamas Amerikos, 
lietuvių kultūros dirvo
nams.

Lituanistikos Institutą 
darbui pasiruošusių specia
listų bei pagalbininkų ne
trūksta. Ir minimumas šal
tinių bei mokslo priemonių 
dabartiniu metu yra arba 
gali būti prieinami. Berei
kia moralinės ir yp*c mate
rialinės musų visuomenės 
paramos. Bet šitokiam di
dingam ir reikšmingam už 
simojimui, kaip pirmą kar
tą lietuvių tautos istorijoje 
kuriamai autoritetingai 
mokslinei įstaigai—Litua-

itage and development ©f ibis [i Korėjos karą ir neleidžia 
State since the middle of the Į to karo pergalingai uzbaig- 
seventeenth century. *tl.

The Lithuanian, Estonian and t Pneš komunizmo pavojų 
Latvian nations have struggled reikia kovoti visur, kur jis 
heroically for centuries against' reiškiasi Šiandien laisvės 
invaders and oppressors. They kova eina Korėjoj, kur žūt 
have made great sacrifices for būt reikia tą kovą laimėti 
freedom and democracy and Bet administracija baukšto- 
thįr spint remains unbroken. g. jjeja musų jaunų vyrų

It is fittrag, there ore, t ^e jokio aiškaus tik
slo.

Rusija kariaus, jei ji ap* 
skaičiuos, kad jėgų santykis 
jai yra naudingas. Todėl 
baimijimasis, kad daužant 
Kinijos bazes Rusija bus iš
provokuota, yra niekuo pa
grįstas.

Gen. MacArthuro kaltini
mai administracijai turi ir 
vidaus politikos partinio 
pobūdžio, nes generolas pa
kartojo visą eilę republiko- 
nų keliamų kaltinimų prieš 
demokratų vyriausybę.

Dėl generolo MacArthuro 
griežto pasisakymo tenka 
pasakyti, kad pagrindinis 
klausimas buvo ir palieka

▼ažiavimas, klausimą išdis-!nistikos Institutui—steigia- 
kusavęs, visais balsais tam mam už Lietuvos ribų esan-

IS
the citizens of New York State 
convey their deep sympathy to 
these enslaved nations and give 
public expression to the hope 
that they will soon be delivered 
from oppression and regain 
their freedom.

N0W, THEREFORE, I, 
Thomas E. Dewey, Govemor of 
the State of New York, hereby 
proclehn Saturday, Jone 16, 
1961. as
BALTIC STATES FREEDOM 

DAY
and commend the appropriate 
obeervance of the occasion t® 
all interented groups, organiza- 
tions and individuab.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skyriai.

tos vargų ir kančių, šau
kiame prieš Lietuvos oku
pantus, bet su tų okupantų 
agentais ir su Amerikos iš
davikais čia surandami 
“bendri kandidatai,” kurie 
ir Maskvos agentams ir tau
tininkams yra geri.

M
Rašytoju L. Dovydėnas

Šiame “Keleivio” nume
ryje dedamas pasikalbėji
mas su rašytoju Liudu Do
vydėnu. Štai keletas žinių 
apie rašytoją:

Liudas Dovydėnas yra gi
męs 1966 metais Trumpiš- 
kiuose, Raseinių apskrityje. 
Yra parašęs knygas: “Cen
zūros Leista,” “Buvo Žmo
gus Be Kojų,” “Ieškau Gy
venimo Draugo,” “Broliai 
Domeikos,” “Kelionė į Pie
vas,” “Kortų Namelis,” 
“Jaujos Pasakos,” “Pabėgė
lis Rapsiukas,” “Gyveno 
Kartą Karalius,” “žmonės 
ant Vieškelio,” “Mes Ieš
kom Pavasario.” Romanas 
“Broliai Domeikos” 1936

tas pats: ar metant dideles metais buvo apdovanotas 
jėgas prieš Kiniją nepaliktų'valstybine premija.
Europa apnuoginta ir leng-| 1949 metais rašytojas at- 
vai rusų paimama? Tas vyko į Ameriką, gyvena 
ypač svarbu išsiaiškinti, nes Scranton, Pa. Jis reda- 
Amerika, paliekant nuoša-'guoja žurnalą “Nemuną,” 
liai klausimą dėl keno kai-' —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

JO NIEKAS NEPBUUA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

GEN. COLLINS STEBI PRATIMUS
p—

Brocktoniški*.

Pasisekė Pobūvis
Laisvės vajui užbaigti bu-

Armijos štabo viršininkas, generolas J. La wton Collins, stebi, kaip musu kareiviai la
vinasi manevruose Vokietijoj. Generolas lankė musu kariuomenės dalinius Europoje.

Brocktono Padangėje
Klebonas Nepriėmė Atstovų klebonas, niekeno neprašo-

. , , , mas, užėmė to susirinkimo
Dar vienas dalykas pa- pirminįnko vieų ir įšaįįki- 

aiskejo apie vietos lietuvių n0> kad jokių kitų susirin. 
vienybę ir jos ardytojus. kįmų įr organizacijų nerei- 

Klebonas tą vienybę su- kįa- vįsj turį stotį jr veįkti 
arde bet visiems saukė, kad tik parapijos organizacijo- 
tai kiti padarę. Kaip jis
kaltino Brocktono Lietuvių 
Tarybą, šmeižė pavienius 
jos narius, niekino tremti
nius, jau buvo “Keleivyje” | 
plačiai rašyta. Jo kaltina
ma taryba, tremtiniai ir ki- vo suruoštas pobūvis. J j
ti asmenys laikėsi ramiai, ™ošė taryba, sudariusi tam 
nesikarščiavo, nepametė veikalui penkių asmenų ko-' 
lygsvaros. Savo susirinki- Pobūvio tikslas bu-,
muose ir privačiai jie aiški- vo sukelti likutį tos sumos, _________________ _ ________
btikiu^i^faktto^"^ Pobūvis1 parsekė^^ukekaį Mirusiųjų Pagerbia-. įvyko kovo 27 d., mi me-Kayris, J. Milukas, V. T.

‘reikalinga suma ir žmo-Į Mirusiųjų pagerbimas įals’,p2 aaJ'dSU * est ^fcverauskas’ P- Vitkus, 0.
Klebonui nenurodant Ka- Kėms duota proga smagiai įvyko gegužės 27 d. Tukio . . •> Ą^ron’ ^h: 

tulikų Federacijos atšauki- ia;i{a nraleisti. I nobuvi A nio tai ii »nks-' _ kušliui imą

.. - - . -- ... biznieriai kitais produktais, niu susirinko nedaug. ... . . . - - . , ... .
pi įimtas nutanmas pasiųsti Sandara suteikė pobūviui todėl, kad tuo pačiu laiku
taiybos atstovus pas klebo-nemokamai. 'vyko bažny4ioje pamaidos. !du*Vells>, P‘ot- .rasl- ' • Į. susirinkimas
ną, kad įssiatskintų visą ne- . ... . Tos pamaldos parapijos veveraVs t; ~ per P Jurgeli
susipratimą. Bet klebonas Pobūvio dalyviams duo- £ paskelto Verseckas, izd. .\. Trucuis- P£1 K
nesutiko priimti tolybes at- te ne tik išgerti ir užkąst,, 2 y" kle. v..
Stovų. ---------j aaomizvcto ... nrnorrunt-l r

kas.
. Jis pareiškė, kad bet paruošta ir programa. , ” m-anešė kadnenori, nieko bendra turėti ^pa^R Viščines ^d^k^ v^

su taryba. ir A. Biekša, o J. Janonis o 2:30. Pamaldų perkeli-
Šituo klebonas pats su- visus smagiai nuteikė links- Drįežastis nenurodyta-

# ’• T | v • • i i Žmonės mano, kad tai ty-
kiti suardė vienybę, o jis Jam gražiai talkininkavo; Dadarvta dėl mirusiuiu 
jos nori. Jei jam vienybė K-Keblinskasir
butų svarbu, jis butų pnė- delis. Visi jie studentai..
męs tarybos atstovus ir su Žmonės džiaugėsi, kad jau-. įabar kataHkai puo,a to 
jais įssiaiškmęs reikalą. Su- nimSS gražiai pasirodė. Į j =iim rensėius 
prantamas dalykas, kad Bus laukiama daugiau to-
klebonas atstovų nepriėmė, ^ių parengimų.
nes neturėjo ko jiems pasą-, Kalbėtojai iškėlė vienin- aWos Q r<j
kyti, o pne savo kaltės pn- go darbo reikalą. P. Visci-^ klebonas trerai ži-
sipažinti jis neturi nei no- nas nurodė, kad Lietuvos ~ ___
ro, nei reikalo. Jo tikslas laisvinimo darbui ir lietu-
jau pasiektas: vienybė su- vybės išlaikymui reikia su
ardyta, tai nėra reikalo aiš- burti visus lietuvius. Vie- 
kintis. jningas darbas šiose srityse

Tarybos atstovų nepriė- ?ra būtinai reikalingas. A. 
mimas buvo paslaptimi, kol Biekša karstai kvietė visus 
tarybos nariai nebuvo pri- remti tuos biznierius, kurie 
versti padaryti apie tai pra- neužmiršta musų tautinių 
nešimą toms organizaci- reikalų. Kas remia musų 
joms, kurias jie atstovauja tautini darbą, tą remkime 
taryboje. Reikalas išėjo ir mes. Kaip žydai akturė 
aikštėn, kai mėnesiniuose savo valstybę, taip ir mes 
organizacijų susirinkimuose atgausime Lietuvai laisvę, 
tie atstovai pranešė, kad ta- jei tik nenuleisime rankų, 
ryba išmėgino paskutinį bet dirbsime.
būdą atstatyti vienybę. Da-! Programą vedė K. Jurge- 
bar visiems aišku, kad vie- liūnas. Jis buvo pobūvio 
nybė yra negalima tik dėl rengimo pirmininkas. Ka- 
klebono. įdangi tą dieną buvo jo gim-

Paskutiniu laiku pasklido tadienis, tai visi pobūvio 
žinios, kad klebonui nepa- dalyviai užtraukė jam “II- 
tinka trys tarybos nariai, giausių metų.”
Lvg duodama suprasti, kad į Pobūvis davė gražų pel- ^^įs,lus’ P*‘
juos taryba turėtų pašalinti, ną. Juo užbaigtas vajus. TJ1^1.0’ pastatyto hetuvni 
Bet iš to nieko neišeis, nes Lietuvos laisvinimo reika- zuvu^iems
taryba net negali pašalinti lams pasiųsta 103.4% nu- 
atstovų, kuriuos atsiunčia statytos sumos. Taip Brock- 
organizacijos. O iš kitos tonas dėka veiklių senų ir 
pusės visi supranta, ko ver- naujų ateivių gero sugyve- 
ta butų taryba, jei ją prade- nimo užėmė vajaus darbe 
tų tvarkyti klebonas. Su pirmą vietą. Jis pralenkė 
ja išeitų taip, kaip buvo su visas musų kolonijas. Gar- 
pirmuoju tremtinių susirin- bė tiems, kurie prie šio gra- 
kimu prieš porą metų. Pa- žaus darbo prisidėjo. 
kviestas į tą susirinkimą, Jauniu*.

H£> J",
prie bažnyčios grojo mar
šus, kai bažnyčioje vyko

Kas Girdėt Chicagoje
ievutė Vėl Garsina ikaip moterystės, tai ji būt
Lietuvius be priekaišto. Visi prieš

Chicagos didžiulis dien- « «ah’as 1“k'um£m- 
rastis “Tribūne” sekmadie- . -B! sb Knstys taipgi sa- 
nio priede “Grafic” birteJke: Nek.auk.te turtų cia ant
lio 3 d. pradėjo dėti apra- žemės. Kur jūsų tuilai, ten
šviną anie vaisia ia musu ir jusų širdis- Nežalite tar‘ 

• ą *P nauti Dievui ir Mamonai.
tautietę Ievutę Paulėkaitę- 
Sears-Rockefellerienę. Tas Lengviau kupranugariui iš-
aprašymas jau pasirodė p!'°. ?da'?a aaai. ”<*>* 
dviejose laidose ir dar ne turtuoliu. Įeit. į dangaus ka-

gausiai pa vaizduojamas lS^clal'al kua,«amsL Įk
yriausiais paveikslais. |ke,: ^ka‘ ga\°te: dyka' » 

šio didmiesčio dienraštis da‘yk,te' . ^turėkite nei 
aukso, nei sidabro.taip plačiai apie musų tau

tietę rašo dėl to, kad ji, 
nors ne Chicagoj gimusi, 
bet čia augusi ir čia pradė
jusi išgarsėti.

Prieš pasirodymą “Tri-

Raportas P. Jurgelio, ku-' .,Dabar kas a,tsi'
ris darbavosi surengimui .su k*.13 J-t’k kuopos ku- 
prakalbų S. Michelsonui. JurSek®’
Raportas P. Jurgelio priim- Y- B. Versackas, K.
tas su pagyrimu vienbalsiai. !^e ®ckls’. .A* Kayns, J. Au- o.

■ gustmavicius; apleido LSS 
Atskaita iš surengtų pra- 20-tą kuopą N. Tručinskas,

kalbų S. Michelsonui: ,0. Poškienė, M. Poška, P.
Aukų per prakalbas su-,Vitkus, B. A. Beleckienė, 

rinkta $22.10; iš aukų ap- Reiškia, dar turime 20-toje
mokėta svetainė $-5, likusie-! kuopoje 7 veteranus, 
ji pinigai sumoje $17.10 
perduoti S. Michelsonui pa-

nojo, kad mirusiųjų pager
bimas ruošiamas trečią va
landą, tad kam jis tam lai
kui perkėlė pamaldas. Iš 
tiesų rengėjai turi daugiau 
tiesos. Greičiausia klebo
nas norėjo pakišti koją ir 
parodyti, kad be jo pager
bimas gerai neištis.

Kaip ten bebūtų, vistiek 
išėjo negerai, kad nedaug 
žmonių dalyvavo. Dėl to 
gėda ne rengėjams, bet vi
siems lietuviams. Atvyko 
karo veteranai, benas, bet 
lietuviai negalėjo atvykti. 
Ar tas neliudija kitiems 
apie musų nesubrendimą?

Taip gražios idėjos ir kil
nus užsimojimai kartais pa
verčiami niekais. Iš tikro, 
kaip gražiau gali pagerbti

Dabartiniu laiku 20 kuo 
pa turi virš 20 narių. Turi
me gabiu veikėjų.

Per tą laikotarpį 20-ta 
kuopa yra išaukojusi šim
tus dolerių Įvairiems labda
ringiems tikslams.

miesčio dideliame hotelyje 
turėti iškilmingą banketą. 
Banketo rengimo komisija 
buvo sumaniusi į garbės 
viešnias pakviesti Ievutę. 
Kai apie tai sužinojo Chi
cagos lietuvių kunigai, tai 
jie minėto banketo rengimo 
komisijai atsiuntė savo ve- 

Uždraudė Ievutę kvies
ti į banketą. Romos kata
likų kunigų akyse Ievutė 
“trefna” dėl to, kad jos mo
terystės ryšiai nesiderina su 
Romos katalikų bažnyčios 
mokslu. Banketo komisija

LENGVAS BUDAS .. .
IŠJUOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimai* ieškant darbo, nuėjus krau
tuvei), paa siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 86 CENTAI, kuriuos faBma prisiųsti palto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mas*.

siuntimui į Lietuvą sočiai 
demokratų partijai.

N. Trumpickas susirinki
me paaukojo $2.50 social
demokratams, kuriuos nu
tarta pasiųsti i “Keleivio” 
redakciją su paaiškinimu, 
kad priskaitytų prie aukų į šią vasarą LSS 20 kuopa 
surinktų per S. Michelsono Į rengia jubilėjinį pikniką 
prakalbas. [bendrai su A. L. Taryba.

Diskusuota katras rasti- Piknikas atsibus liepos 1 d. 
ninkas šauks susirinkimus.’pas draugus Trumpickus, 
Nutarta, kad protokolų raš-> 773 Bisson Avė., Akrone. 
tininkas šauks susirinkimus, širdingai užkviečia visus 

Didžiuma balsų nutarta atsilankyti į pikniką bendra 
susirinkimus laikyti Ijetvir- komisija, 
tą sekmadieni kiekvieno V. T. Neverauskas.
mėnesio. Laikas 1 vai. po1
pietų. Laikas užsisakyti “Kelei-

Užsimokėjo duokles šia-
me susirinkime: P. Jurgelis, "o’ kalendorių 1951 nr 
V. Idock, N. Trumpickas, Dau, informacijų ir
B. Versackas, K. Beleckis.
P. Gaška, M. Poška. A skaitymų. Kaina 50 centų.

antrajame pa-i 
sauliniame kare lietuviams?

Minėjimu rūpinosi Juo
dikis, kuriam prikišama, 
<ad jis to parengimo reika- 
u nesitarė su kitais tarybos 

išrinktais tam reikalui as
menimis. Jis vėl aiškina, 
kad jis turėjęs tarybos pir
mininko pritarimą.

Išeinant į viešumą, anks
čiau reikėtų savo tarpe ge
rai reikalus išsiaiškinti. Ki
taip išeina lietuviams ne 
pasitarnavimas, bet gėda. 
Iš klaidų mokykimės ir jų 
nekartokime.

Senis.

AKRON, OHIO

LSS K

Pavarčius LSS 20-tos kuo
pos knygas randame pirmą 
protokolą užrašytą sekan
čiai:

Protokolas iš LSS 20-tos 
kuopos laikyto pirmo mė
nesinio susirinkimo, kuris

LIETUVIAI VETERANAI PRIE ŽUVUSIŲ KAPŲ

Listoviu karo veteranu Nnr Yorke komandierion 
Anthonv Linkus, Jr.. 'ai"ik* Prle žuvusi^ pa
minklo.

turėjo skaitytis su kuniginiu 
veto. Ievutė nebuvo pa
kviesta į banketo garbės 
viešnias, nors ji būt buvusi 
didelė atrakcija vietos dien
raščių reporteriams ir Ievu
tės dėka lietuvių banketas 
būt turėjęs nemokamos pu
blikacijos.

Pagal Romos bažnyčios 
mokslą moteiystė nesuardo- 
ma. Tik mirtis vyro ar mo
ters nutraukia moterystės 
ryšį ir likusįjį ar likusiąją 
įgalina kurti naują mote
rystę. Romiški teologai aiš
kina, kad čia ne jų išmislas, 
o Kristaus nustatymas, nes 
Kristus yra pasakęs: “Ką 
Dievas sujungė, žmogus te- 
neperskiria.”

Reiškia skyrybas (divor- 
są) ir išsiskyrusių vedybas 
draudžia ne bažnyčia, o 
Kristus. Kas elgiasi prieš 
šį patvarkymą nusikalsta, 
nes laužo Kristaus patvar
kymą. Nusikaltėliai neleis
tini į padorią draugiją.

Ką? Romos bažnyčia

Šie įsakymai taip griežti, 
kaip ir įsakymas, drau
džiantis divorsus. O kaip 
Romos bažnyčia vykdo įsa
kymą apie turtų nekrovi- 
mą? Kaip žiuri į Kristaus 
reikalavimą, kad kunigai 
dykai laikytų mišias, dykai 
teiktų sakramentus, dykai 
krikštytų, dykai šliubus 
teiktų, dykai laidotų numi
rėlius? Su šiais Kristaus 
įsakymais kunigai visiškai 
nesiskaito. Tą ir akli ma
to.

Jei kunigai norėjo, kad 
žmonės laikytųsi jų patvar
kymų moterystės reikaluo
se, tai jie turėjo padaryti 
tokius pat patvarkymus ir 
turtų krovime. Jei valia 
nesilaikyti Kristaus patvar
kymų turtų krovime, tai 
kam laikytis įsakymų mote
rystės reikaluose?

Tad kunigų priekaištai 
divorsininkams yra farizė- 
jiški.
Buvusio Kunigo 
Vargingas Galas

Gegužės 30 d. Bridgepor- 
to kolonijoj mirė buvęs ku
nigas J. Klainauskas. Jis 
kunigystės netekęs gyveno 
apie 30 metų. Dėl ko tas 
jam atsitiko, žmonėse eina 
įvairių kalbų. Vieni sako, 
kad parapijinės sąskaitos 
rastos netvarkoje, kiti sako, 
kad perartimus santykius 
turėjęs su gaspadine. Ku
nigystės netekęs, vertėsi 
malioryste. -į Amžiaus gale 
gyveno vargingai. Turėjo 
tūkstantėlį apdraudos, tai ir 
tą menką mokestį užmokė
davo šeimininkė, pas kurią 
gyveno. Mirusis buvo pa
rėdytas kunigiškai ir palai
dotas su bažnytinėmis ap
eigomis. Pašaliečiui prie 
grabo metėsi į akis nebuvi
mas užpirktų mišių. Žmo
nės sako, kad kunigai žmo
nėms labai perša mišias.

tiesoje, kai ji nepripažįsta Bet štai jų brolis Kristuje 
skyrybų ir kai ii jos matri-Įbuvo pašarvotas ir nei vie- 
monialių patvarkymų nesi- nas iš kunigų nepadėjo kor-
laikančius laiko nusikaltę- teles, pranešančios, kad už- 
liais ir neįsileistinais pado- perka mišias. Paprastai 
rion draugijon? Žiūrėkime, žmonės tokias korteles gau- 

Jei Romos katalikų baž- na klebonijose, užrašo mi- 
nyčia vykdytų ir kitus Kris- šias ir padeda prie grabo, 
taus Įsakymus taip griežtai, Laisvamani*.

BAIGIAME IŠPARDUOTI

**KeleiviKalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1961 metų kalendorius 
jau baigiamas išparduoti. Prašome paskubėti su 
užsakymais.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė dsAts su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

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

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

<
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prastai lengvą uždavinį, nes 
jai teko pasirinkti tik iš tri
jų veikalų, kurių vienas, V. j 

Paukalbejim&t w Raayloju Liudu Dovydėnu jr žemės Sunus/. prigloš.
tuvoje, keli egz. atkeliauda- kiančiai išsiskiria savo ku 
vo į musų parapijos paštą, rybine galia ir momentalu

AP ie Rašytojus ir Raštus
Rašytojui Liudui Dovydėnui lan

kantis Bostone musų redakcijos at
stovas turėjo su juo pasikalbėjimą, 
kurį čia paduodame.—Red.

Kaip jums atrodo musų 
lietuviška kolonija Bosto-

Atsimenu, ūkininkai su ma- mu. Bet komisija, išskyrus 
lonumu skaitydami leisda-'A. Rimydį, sugalvojo jokios 
vo “Keleivi” per rankas,■ kritikos neišlaikančias for-:

ne? Ar ilgai manote čia ko1 * ‘‘Keleivio” likdavo malinęs fikcijas. .. .
sustoti? gera sauja popieriaus it ta

bako.
Tai ne dolerių klausimas, 

tai vienas iš liūdniausių 
reiškinių musų šių dienų 
var ganoje literatūroje—

Bostonas garsus gyva vi
suomenine ir kultūrine veik-f “Keleivis” atitiko retam
la. Užtenka paminėti Ga- laikraščiui sutinkamą laimę ... ....
biją. “Keleivį,” jau iš jūsų—pataikė į skaitytoją. Ne- partiškumo viešpatavimas 
tarpo pabėgusi “Darbinin- daug yra laikraščių, kurie
ką,” lietuvių klubą. Kažin'galėtų pasigirti tokiu skai- 
kokių dievų valia Bostonan tytojų buriu ir tokiu amže- 
atžėrė visą buri rašytojų, liu. Tai gal ir bus geriau- 
muzikų, artistų. Seniau at- sias atpildas “Keleivio” 
kilę lietuviai tvirta ranka vargus nešantiems redakto- 
laiko vėliavą, o čia visa ei- riams ir talkininkams, o 
lė naujų ateivių, susimetu- “Keleiviui” telieka daug 
šių i Rašytojų Klubą, Kui- metų keliauti ir keliauti, 
turos Rėmėjų buri. Man Sėkmės ir ilgo amžiaus! 
rodos Bostone gražiai sugy-

jvena senieji ateiviai su nau Kaip sekasi leisti “Nemu
ną,” kaip pažymėta, nepri-

.džia paminėti, nes kai ku-;“*"““* ..
riose kolonijose darnaus su- . Zu™al° kellal; z!n?n?a- 
gyvenimo pasigendama. |kur..kas sunkesni ,ne.1. !a,k'

Bostonan atkilau paruošti i1.^’ nors !r r°-
“Nemuno" numeri, skirtą ze™K “apzertl. “Nemu- 
jusu miestui. Mielu talki- nul sunku lr su redakcine

jaisiais. Tai dera šiltu žo-

ninku susitelkė apstus bu- talka, nes kultūrininkai išsi
mėtę po visą platų konti-

GRĮŽTA NAMO Iš KORĖJOS

Garsus lėktuvų nešiotojas “Philippine Sea” grįžta iš Ko
rėjos karo į San Francisco uostą. Jurininkai ant laivo 
denio sustojo taip, kad iš oro skaitomos raidės “CVG 2“ 
reiškia Carrier Vessel Group 2.

juodu debesiu grūmoja vir
šum literatūros, kūrybos 
akiračio. Apie tai, man ro
dosi, dera visu balsu kai-: 
bėti ir šalinti šiuos reiški
nius, kurie jau ir rašytojų 
valdybą suvėrę ant vienos 
srovės virvutės. Tos srovės 
agresingumas eina visų ke
turių vėjų kryptimis. Men
ko kūrybinio pajėgumo rei
škinius iškėlė į padanges, 
apdovanojo daktarų, profe
sorių titulais, visuomenės 
veikėjų laurais. Žinoma, 
įžymesniųjų kultūrininkų 
šioji akcija nepalietė, bet 
ne vienam skaitytojui ji su
maišys vertybių saikus ir 
matus, ir tai vargu ar pa
tarnaus kultūros, literatūros 
ugdymui.

Gut mornink, Maike! teisybė tik viena, taip kaip rys, taigi gal ir nebus i/^e to. mes ryžtamės
Labas rytas, teve! Kas ir saulė. ,"aka . a q?1.’ _?s onc sutelkti galimai įvairesnę

-o? , —Čia tėvas klysti. Saulė nuoširdžioj viešnagėj ne-
—Aš jau sakiau tau, Mai- yra ne viena, ir taip pat ne t€KS ilgai uztruKti. 

ke, kad ant šio seno svieto viena yra teisybė. Mums, vietoje gyvenan-
negali būt nieko nauja. • —Jau man išrodo, Mai- liemt ’$unkiau pastebėti,

—Taip, tėvas apie tai ke, kad tu čia pradedi me- fcutų įdomu kas
kalbėjai, bet nieko neišaiš- luot. Kurgi tu matei dvi! ryikesaBio matyti Bostono
kinai. saules? lietuvių kultūrinėje veiklo- jos narių atskiri pareiški-

Čia, Maike, tai jau ne Astronomijoj, tėve, sau- je? mai, gal būt, rodo musų
aš kaltas. Aš tau šitą bizni lė yra skaitoma žvaigžde. Is Mane stebina O. Ivaškie- kultūrinio darbo įvairumą, 
išaiškinau labai nais, ale kitos pusės, žvaigždės daž-nės Tautiniu §okiu Grupė bet ne mus skiriantį nesuta- 
“Keleivio” drakonai mano nai yra vadinamos saule-; Jr H Kačinsko pasišventi-rimą. Dabar perorganizuo- 
kalbą sumaišė, valuk to ir mis, aplink kurias sukasi ma5 vaidybos menui. O.įjama redakcinė kolegija, iš 
pasidarė neaišku. As misli- mažesni kūnai, satelitais jVaškienės šokėjai ir jų pa- arčiau redakcijos gyvenan- 
nu. kad jiems reikėtų duot vadinami. siaukojimas. ypač vadovės;čių kultūrininkų sudarant
velnių už tai. į —OI rait, . laike, bet kaip j Vaškienės, man rodos, yra kolegijos branduolį. “Ne-

—Tiek to, tėve; kas pra- gali būt dvi teisybės ant }r retas reiškinys įmuro” skaitytojų šeima au- mo vargų dugne, bet ar tik
ėjo, to jau nekartosim. Yra'svieto? vigQje netuviškos kultūros ga, pamažu nugalimi ir ki- vieni rašytojai turi teisę į
svarbesnių klausimų. j Kaip tas galėtų buti.iveikloje. H. Kačinskas su-tokie sunkumai. Juk ir mu-

Dac rait, Maike, aš irgi tėve, pavyzdžiu gali būt ta Uejkg scenos meno mvlėto- sų visų Nemunas prasideda 
noriu, kad tu man išklumo- pati Lietuva. Lietuvai sa-|jus BostoRe ir Worcestery- mažu upeliu, kol savo ilgoj

ko, kad Lietuva tun būt ne- kurie jau pasirodė sce- va^oj pasidaro milžinu,
priklausoma, nes to reika
lauja teisybė. Bet rasai sa- veikaluoge

naujo7

čytum vieną klausimą. Ale 
kalbėk teisybę ir be įžeidi
mų.

—Aš dar niekad tėvo ne- 
įžeidžiau.

—Kaipgi tai ne. Juk ne

ko, kad Lietuva norinti pri
gulėti prie Rusijos, ir tai 
esanti taip pat teisybė.

ir
ži-

sykį liepei man mokytis. —Pagal mano razuma, 
—Tai ne įžeidimas, tėve. Maike. tai čia ne teisybė,

Tai yra geras patarimas. ule toks vagių noras
—Majke,- tokios rodos _AŠ su tuo sutįnku, tėve.

rnan.e įžeidžia. man žmonių noras beveik visa-

noje “Aušros Sūnuose” 
Kas

no, kokiose sąlygose dirba 
šie pionieriai, tam aiškus 

; pasiaukojimo dydis ir gera 
valia. Tai pavyzdžiai ne 
vienai kolonijai.

šeimą,
kultūros, visuomenės lietu
viškas darbas iškiltų aukš
čiau kurios nors srovės spe
cifinių interesų. Kai kada 
pasigirsta redakcinės kolegi-

Kaip jus vertinate litera
tūrinius reiškinius, sakysi
me, premijų paskirstymą ir 
ginčus dėl šališko paskirsty

Mes girdime dažnus raiy 
tojų valdybos nusiskundi
mus, maldavimus aukoti ra
šytojams, rašytojus, kultū
rininkus remti. Kaip jus 
žiūrite į tai?

Man rodos, rašytojų val
dyba pavirto ašaruve, kurią 
savo laiku prof. Volteris ra
do Apuolės kasinėjimuose. 
Kaip ir daugelis kultūrinin
kų, visuomenininkų, taip 
ir rašytojų, ypač senesnio 
amžiaus, atsidūrė gyveni-

įeikia mokytis, tai išeina, 
kad aš dar durnas. Nu, ar 
tai ne įžeidimas?

—Ar tėvas nori šiuo klau
simu ginčytis?

—Ne, vaike, staršas ge
nerolas ginčų nemyli. Ver
čiau tu išvirozyk man tą 
klausimą.

—Kokį klausimą?
—Lietuvos klausimą, vai

ke. Pasakyk, kaip jus, so
cialistai, mislinat: ar mas
koliai bus iš Lietuvos išva
ryti, ar ne?

—Socialistai, tėve, yra to
kie pat žmonės, kaip ir visi. 
Pranašų pas juos nėra, nes 
tokių aiškiaregių iš viso pa
sauly nėra. Pas juos gali 
1 ut visokių nuomonių. To
dėl pasakyti vienu žodžiu, 
kaip socialistai mano apie 
Lietuvą ir bendrai apie Eu
ropos ateiti, nėra galima.

mo?
Žinoma, liūdnoka, kad 

rašytojai nesugeba žmoniš
kai paskirti ir 500 dolerių. 
Bet, rodosi, ne į taikinį šau
nama, kai norima apkaltin
ti jury komisijos neapdairu
mą. Ji buvo tokia, kokia 

kyti! Keturiasdešimt pen- iš anksto, pagal mums vi- 
kerius metelius keliauja pas J siems žinomos vienos srovės 
tuksiančius skaitytojų, i r rojektus buvo parengta, 

kad ‘jfe“negaii"j‘iėms dau- Amerikos lietuvių gyveni-įGal būt. mes dabar galime 
iau mokėti, ir jis tvirtina, ke.'.lal nuklotl ™rt>siųj>! pasakyti, kokios sroves ra- 

laikraščių, žurnalų lavo- sytojas laimes Draugo 
nais, o “Keleivis” išsilaikė premiją, visais gero biznie- 
ir vis keliauia. Aš pats riaus pramatymais paga- 
su “Keleiviu” susipažinau mintą. Rašytojų draugijos 
prieš trisdešimt metų, Lie- jury komisija turėjo nepa-

da vadinamas “teisybės” 
vardu. Kai darbininkai pa
reikalauja daugiau algos, 
jie sako. kad tas reikalavi
mas yra teisingas; tuo pa
du laiku darbdavis sako.

kad tai yra teisybė.
—Ar tai tu rokuoji, kad 

eisybės ant svieto visai nė
ra?

—Toks žodis yra. tėve. 
bet kiekvienas jį kitaip su
pranta. Vilkui teisybė iš- 
odo vienaip, ožkai kitaip.

—Ant to, Maike, tai ir 
aš soglasnas. Ožka su vil
ku negali būt frentai. Taip 
nat ir bolševikas su lietu
viu.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Užsisakydami laikraštį musų Į

-7O aš tau pasakysiu, skaitytoja: prisiuntė paramos 
Maike, lad Stalinas bus su- Maikio ir Tėvo iždui. Atsiun- 
muštas ir musų Lietuva vėl tė:
rtir's katalikišką valdžią. | Po $1—Mrs. M. Meškis iš

—Tai yra tik tėvo noras. Leviston. Me.. Mrs. E. Patrick 
kad taip butų; bet tai nėra iš Brooklyn. N. Y., Mr. G. C. 
j' odymas, kad iŠ tikrųjų Brooklyn. N. Y.. A. Kruko- 
tai” brs nis Brockton. Mass., ir P.

-Maike, taip turės būti, Pe?T* » ?ntral PaBį L 
1 a tei=vhė to reikalauia J VaiV.ekunas is Cuttmg-? . , . ? ’ . ville. Vt.. atsiuntė 50 centų.

—Apie keno teisybę tė
vas kalbi? Aukotojams už paramą laik-

—Kaip tai “keno"? Juk rašičiui tariame širdingą ačiū.

45 metų sukaktuvių pro
ga gal bus leista paklausti, 
kaip jus vertinate “Kelei
vio” nueitą kelią?

“Keleivis,” nėra ką ir sa-

DU DINGĘ ANGLŲ DIPLOMATAI

Da anglų diplomatai gegužės 25 d. kur tai dingo lr iki 
šiai dienai jų niekas nesuranda visoj Europoj. Spėjama, 
kad diplomatai gal buvo bolševikų “kidnaptnti" ir išga
benti į anapus geležinės uždangos. Dingusieji diplomatai 
yra Donald Mrl.ean (kairėj) ir Guy Kurą<

pagalbą? Man rodos, ra
šytojams tektų rūpintis da
bar tolydžio ryškėjančia kū
rybos menkysta, suvažiavi
mų našesniu pravedimu, 
kritikos sumenkėjimu. Ra
šytojas turi teisę ir garbę 
su savo veikalu eiti nuo du
rų prie durų, jis turi teisę 
ant gatvės kampo siūlyti 
savo knygą, bet ištiesti iš
maldai ranką—niekados. 
Man rodos, jau keletas me
tų rašytojų valdyba pirmam 
skersgatvyje stovi ranką iš
tiesusi, visai negirdėdama 
skaitytojų balsų: duokite 
knygų, raštų.

Rašytojas turi ieškoti me
cenatų knygai išleisti, jis 
gali rasti mecenatų, kurie 
gali remti ir kūrybos metą. 
nors knvgos rezultate dar 
nebūtų, bet virsti našlaičių 
draugijos virkšlenimų plok
štele . . .

Sunku pasakyti, kurioje 
vietoje mes dabar stovime, 
bet jei ir toliau taip dėsis, 
mes neišvengiamai nuke
liausime į Višteliausko lai
kų lygį.

Ar turi pagrindo nusi
skundimai dėl knygų ne- 
s kai tymo?

Amerikos lietuviai, rodos, 
labai mažai skaito lietuviš
kas knygas, bet apie tremti
nius to negalima pasakyti. 
Gera knyga randa skaityto
jų, palyginus su kitomis 

j tautomis, lietuvis tremtinys 
visada savo krepšyje nešėsi 
knygą. Kitaip ir negali bū
ti knygnešių tautos vaikuo
se. Bet reikėtų suorgani
zuoti platinimą, tai gal ir 
senieji lietuviai pirktų kny
gą. Grįžkite kelioliką me
tų atgal, kai visuose paren
gimuose, nuo durų ligi du
rų ėjo platintojai lietuviško

rašto. Ar negalėtų būti taip 
ir dabar?

Žinoma, yra tremtinių, 
kurie automobilį, dolerį ir 
pilvą iškėlė aukščiau visut ______
vertybių, bet kuri gi visuo-Į Seniausias universitetas 
mene neturi tokių putų' Amerjkos kontinente yla 
Reikėtų .r organizacijų v.r- San Marcos
sunems ne tik pokylių pra- Limos mj p 5.
kalbomis remti rastą, kultu- ,ikoj pįetinėj Amerfkoj 
ros reiškimus, bet gera va- giomis djenoraiJs 
l>?ir dėl pačios kultūros pa- ^8 minėjo savo 400 me- 
dirbeti, is kultūros nedro- , sukaktuves. Universite- 
ziant partinių iešmų. ten buvo jkurta5 ,.kara.

Ką dabar rašote, ar turite Hšku dekretu” datuotu 1551 
•ąlyga* ra*tc' darbui? į metaįs> gegužės 12 d. Dek-

«au geri -veji metai ren_retas buvo pasirašytas Is- 
ku medžiagą ir prišokda- panįjOs karaliaus motinos, 
mas baigiu knygą Lietuvis jUana La Loca, kuri nesant 
P0. „Pennsylvanijos Kai- karaiįui Karoliui Ispanijoj
na,1.s* . ,.n.u Paru°šęs no-; vaidė ispanų išsipūtusia
yehų nnkinį Per Klausu- imperįją j0 vardu.
cių Ulytėlę, kartais randu p , tej b Amerikoj
laiko ilgesniam romanui, jr aukftJ
bet viskas dirbama vogcio-L. į.ii e ta •. , , j- - mokyklų. San Domingo sa-mis, nes ir duona kasdieni- lojc bu„, jkurtas ? j. 
ne, ir Nemuno vargai su- ' /ežiaus dekretu
doroja daug laiko ir jėgų. da,. 'm k Q Meksi. 
Sąlygos sunkios betkokiam

MARGUMYNAI

Seniausias Amerikos 
Universitetas

kūrybiniam nusiteikimui, kos mieste, sako, universi-
x tetas pradėjo veikti anks- bet telieka būt. nore tuo. čjau gįn Mareos Unj.

f.u? al v *„+• versitetas, bet aiškiu jrody-
ti ir ištverti. Vogti laiko . - .. -v.Vogti

‘likučius ir savo jėgomis sa
ve apgaudinėti.

Dalyko nesuprasdami kal
ba tie, kurie sapalioja apie 
vargo pagimdytus galiūnus, 
nes nūdieninė kūryba toli 
paliko mėgėjiškumo laikus 
ir laukus. Dabar tik tie 
kurs geras raštus, kurie jė-

mų nėra, kada jis buvo 
įkurtas. Oficiališkas išsili- 
kęs dekretas apie Meksikos 
miesto universiteto įkūrimą 
yra datuotas 1551 metuose 
rugsėjo 21 d., arba keliais 
mėnesiais vėliau negu San 
Marcos Universitetas.

San Marcos Universitetas
gą ir laiką ištemps kūrybos turi apie 10.000 studentų ir 

turi teisių, medicinos, gam
tos, ekonominių mokslų, 

Aš toli nuo optimizmo chemijos, veterinarijos, far
macijos ir dentisterijos sky
rius.

darbui ir visiškam atsidavi
mui.

musų rašto rytojui, bet ne
dera nutylėti, jog ligšioli
niai bandymai pagerinti 
rašto, kūrybos sąlygas su
kasi apie partinių interesų 
virtuves, su nieko gero ne- 
lemiančiais darbais ir idė
jomis. Taipgi būtina pažy
mėti, jog tremties rašytojas, 
ypač JAV pergreit pasida
vė sugestijoms, kurios var
gu ar derinasi su kūrybos 
ugdymu.

Bet yra ir prošvaisčių, be

NAUJI LIETUVIU 
TRANSPORTAI

Birželio 16 d. laivu “General 
Sturgis“ atvyksta į New Yorką 
šie lietuviai:

Jurgis Aleknavičius. Paulius 
Jasčukonis. Vytautas Balkaus- 
kas, Paulius Bivainis. Mykolas
Grasys, Bronius Grigutis, Jonas 

to, visur, visada kūrybos Kartavičius. Bronislova Kotkie-
nė. Vladas Šalkauskas. Gusta-

.. » «. .... vas rKivickas. Antanas Kuzma.4. asfallu ir pravažiuojami Ju ja M
atlaidų žirgais. |tinkus Misionas. sta.

sys Merkevičius. Zosė Pagran- 
dis. Adelė Marganaviėius, Jo
nas Pavilionis, Leonas Radvi- 
lavičius. Irena Rajsay. Vytau
tas Sknibniauskas, Simonas

keliai nebuvo ir nebus klo-

Taut osaka
Šventas Jonas 
Nebūt ponas,
Su Žolynu ir SU uoga Sprainys. Vytautas Stankevi- 
Ir SU blauzda nuoga. (čius. Antanas Tarankus ir My- 

0 kolas Zablockas.
Šventa Ona 
Tai bent žmona,
Neša pieną,
Duoną ir Smetoną.

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį**. Kaina metams $3.
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Jaltos Vaisiai
Jaltos (1945 metų vasario Kokie yra ikišioliniai Jal- 

mėnesio pradžioj) konferen- tos vaisiai? Pirmiausias ir 
cija tarp trijų didžiųjų, pre- aiškiai matomas Jaltos vai- 
zidento Roosevelto, premje- sius yra 2,000,000 kareivių 
ro Stalino ir ministerių pir- • “satelitų” kraštuose, kurie 
mininko Churchill’io, jau yra Rusijos armijos priedas 
davė karčių vaisių. Bet tik- ir, reikalui atėjus, kausis 
rieji Jaltos vaisiai dar teks i Rusijos pusėje prieš Vaka- 
ragauti vėliau, kada bus da-įrus ir prieš Ameriką, 
romas jėgų bandymas su
Stalino imperija.

Du milionai kareivių Jal
toje buvo padovanoti Rusi
jai! Tie valstybės vyrai,' 
kurie tą padarė, šiandien 
mobilizuoja Europos jėgas 
prieš rusišką imperializmą 
ir prieš tuos jų pačių ru
sams padovanotus karei
vius! Kokia nesąmonė ir 
kokia trumparegystė.

Du milionai kareivių ru
sų pavergtuose kraštuose 
yra tik faktiškai laikoma 
kariuomenė. Jei prieitų 
prie mobilizacijos, tai iš

Valstybės sekretorius 
Dean Acheson aiškino sena
to komisijoj, kad “tuome
tinėj situacijoj” Jaltos susi
tarimas buvo reikalingas, 
atrodė protingas ir buvo vi
sai neišvengiamas. Išeina, 
kad galinga Amerika žūt 
būt turėjo sukišti j Mask
vos imperializmo gerklę 
100 milionų žmonių Euro
poje ir “pavesti” tam pa
čiam imperializmui musų
sąjungininkės Kinijos teri-jlOO milionų žmonių rytinėj 
torijas, gelžkelius, uostus ir 
kitką.

Kaip vertinti valstybės 
vyrus, kurie turėdami pui
kią programą (Atlanto Čar
terį) ir turėdami galingiau
sią pasaulio armiją, karo 
laivyną ir karo aviaciją 
“neatsilaikė” prieš Maskvos 
diktatorių ir jam davė vis
ką, ką tik tas diktatorius 
norėjo?

KELEIVIS, SO. BOSTON

DĖL KONTROLES JARDAI IŠTUŠTĖJO

Chicagos stok jardai staiga ištuštėjo, nes jaučių augin
tojai išėjo į streiką” prieš kainų kontrolę, šeiminin
kės visame krašte, dėl aukštų kainų, irgi išėjo j streiką. 
Paveiksle matytis tušti jardai.

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO [VISUOTINAS TVANAS
SOCIALIZMO PRADAI , .

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
Labai populiari ir naudinga šių [apsemtų visų žemės rutuli? Ii kur

dienų klausiniams suprasti knygutė.i ėmėsi tiek vandens ? Kur tas van- 
Kaina ...................... ......................54c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga

lėjo surankioti viso pasaulio g^vu.

Vokietijoj, Lenkijoj, Balti
jos kraštuose, Rumunijoj, 
Vengrijoj, Albanijoj, Bul
garijoj ir Čechoslovakijoj 
rusai galėtų sukelti papildo
mus milionus kareivių, ku
rie kariautu už Rusiją.

Anglijos Royal Institute 
of International Affairs 
praneša, kad msų paverg
tose Europos kraštuose vi
sos armijos yra susovieti-

Jaltoje Amerikos valsty-izuo“s'.vi;i. aukštesnieji ka- 
a. „„Ji jiJnninkai Vengrijoj, Lenki-

buvo “giliai įžeistas” dėl Mandžuriją, bet generolas mos ir skaitomos neišven- 
Jaltos susitarimų, kurie iš- MacArthur jam nedavė sep- giamos, tai atrodo, kad jal- 
mėsinėjo Kiniją jos visai tynių divizijų kariuomenės tininkai tebegyvena Jaltos 
neatsiklausus. iįr • • • Mandžurija atiteko garais apsvaigę ir iš gyve-

Amerikos valstybės vyrai;! rusų rankas, o su Mandžu- nimo tikrenybės nieko ne-
•___i -i___ : T/: -- _____ ;_____1--

bės vyrai parodė, kad jie 
apie Rusijos diktatūrą turi 
labai kreivą pažiūrą. Jie 
nesuprato, kad turi reikalą 
su totalitarine diktatūra, 
kuri siekia plėstis ir plėstis 
visur, kur tik galės. Vieto
je daryti realistiškus susita
rimus su ta diktatūra, Ame
rikos valstybės vyrai dėjo 
viltis Į Rusijos padorumą, i 
jos diktatoriaus taikos no
rą, žodžiu, statė ant smėlio 
busimą taikos rūmą ir tas 
rūmas sugriuvo jiems vos 
tik spėjus išsivažinėti iš ne
lemtosios Jaltos.

Savaitė po Jaltos konfe
rencijos Rusija Jaltos susi
tarimą numetė i šiukšlyną 
Rumunijoj ir užkorė tam 
kraštui savo lėlių valdžią, 
Amerikai ir Anglijai gėdin-

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. 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 būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedentaa 

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

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
gą visi lietuviai turėtų perskaitytu 
Kaina .....................................

liūs, vabzdžius ir paukščius? 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina .............................. 28c
KURGI VISA TAI NYKSTAT

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiskai-ekonomišk| klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina .................................. 10c
SOCIALIZMO TEORIJA 

šis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitisi 
draugijos formos, ir kodėl turės Im
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nešne
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina .... fl-tš 
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairins dievus. Dievų 

ki ‘ "

rija vėliau ir visa Kinija, pasimokė 
Vadinasi, pražiopsota. To-, Jie, iš tikrųjų, nieko ne- 
kių pražiopsotų progų Eu- pasimokė, nes šiandien jau 
ropoję yra kur kas daugiau, ruošiama nauja Jalta, tik šį 

i Kiniją, kur nuo 1927 me-Į Viena amerikiečių divizija kartą Vokietijos naudai, 
tų pralaimėjimo Stalinas Bulgarijoj ir bet kokia ka- Vokiečiams jau žadamos į Valgyt ir gert reikia dei to, kad 
tykojo progos atsigriebti ir riuomenės dalis Jugoslavi-i “1937 metų sienos,” su 'eSdėik?!? 
atkeršyti “sutitėjusiam” ge- joj galėjo pakeisti “Balka-' Dancigo koridorium ir pa- gi°iJ?!10^lsolilp^?Ir

nų veidą.” To nepadaryta.1 našiais Versalio idiotišku-į mažiau ? Delko žmogui reikia cuk- 
Užėmimas Prahos, prie ku-'kūmais, žadant palikti Vo- ĘTKodri^m i^i/riSSSp ~ 
rios amerikiečiai sustojo ir kietijai Aukštąją Sileziją ir kn°%jtėsUsiparašėPrDr Jos

Jaltoje visai užmiršo, kad 
Maskva jau senai siekė 
Įtraukti Aziją Į savo impe
riją ir ypač Maskva taikė

$2.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

ritėsi. Kodėl ? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias tiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonėa 
priėjo krikščionybės gadynę? Visas 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for- 

puslapio knyga. .. flJ

engnjoj,
joj ir kituose kraštuose vra , . , A .
arba Sovietų piliečiai tarną- kie. ekspertą, kaip nuteis-
vę sovietiškoj alini jo j, kaip 
maršalas Rokosovskis, arba 
išėję rusų kariškas akade
mijas ištikimi komunistai.

mato, 271
SIELOS BALSAI 

Gražios eilės ir dainos. Čia yra
nerolui čankaišekui. Eks
pertai, kurie valstybės de
partamente aiškino Rusijos
politiką Azijoj, šitą “menk-llaukė, kol rusai ateis, butų Rytprūsius.
niekį” išleido iš akių, o to- pasukęs Čechoslovakiją jį Jei tokia vokiečių sienų KUNIGŲ CELIBATAS 

vakarus, o su čechoslovaki-;politika nėra jaltiškumas,: „ knygelį kode,
ja ir turtingos urano rudos;tai kas tai yra? Tai reis- popiežiaus kunigai nesipačiuoja. c»

kius “menkniekius,” bebūtų atsidurusios “Vakarų” įkia, kad atidavus rusams ^’j^^asekmė^ir^donš^Tdv«£5- 
abejonės, ir norėjo nutylėti, rankose. milionus gerų kareivių da-:Sr^t^k^ienas kv/S ttėvls

• bar ieškoma priemonių tuos ir jaunikaitis, kurie geidžia, ’kad jų
Jaltoje buvo padaryta di- kareivius įtikinti, kad jie iš ^o^^^s’įdJ^ykun^gųygU^^.l<Pa»- 

čelė klaida. Galima šaky-'visos širdies kariautų prieš;
ti, kad klaidos visiems pa- Ameriką, kada ateis laikas Kaina

tasis šnipas Alger Hiss, to

nusų KaruiiRKai visas sate-{ Amerikos politikos vadai 
litų armijas prižiūri, jos ap-Į aiškina, kad Jaltos karčių 
ginkluotos rusiškais gink- vaisių nebuvo galima iš- 
lais. Visos satelitų armijos; vengti. Algi taip? 
šiuo metu turi ne mažiau Imkime paprastą reikalą, 

.. j “Vokietijos klausimą.” Jal- 
armųą toje buvo numatyta Vokie- 

Amerikos žmonės gali būti Į apkarpyti ir padalyti 
dėkingi Jaltos meisteriams, tarp pergalėtojų laikinai 
kurie Jaltoje tas Rylų Eu- okupacijai. Amerikos ka- 
ropos tautas atidavė j rusų:liuomenė GALĖJO užimti 
malonę. Berlyną, galėjo išvaduoti

... . . Prahą, bet akli “realistai”
Jaltos vaisiai matosi ii ncn-iJurč Rot ^^^durint’

kaip 2,000 tankų. 
Už šitą priešų

sitaiko. Bet jeigu po šešių , lieti kraują, 
metų klaidos 'dar yra gina-i —H. P.

SEA’SAS ir NONSENSAS
Rašo Prof. ALIJOŠIUS SKURLUPADSKIS

ŽEMAITĖS RAŠTAI
i Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai 
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ko
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos

sudėtos įvairios lietuviškos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmina 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir (Gri
nų.- Kaina .................................. JI.00
SAPNININKAS

>is Lietuviškas Sapnininkas 
no galva. Išaiškinti visokie 

visokiais atsitikimais. Viri 
300 puslapių knyga. Kaina .. f 1.00
JUOZAS STALINAS 

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. ............................................. ttc
KODĖL Aš NetiKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jie 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesamus joks jėzuitas...........20c
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pasiimt 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 puaL
Kaina tik ...................................flUM
TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas...........26c.
KAIP SENOVĖS ŽMONES 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbea." 
Parsšė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOIAEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausimu 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 ............... 28c
“Keleivis,” 636 Bro*dway,

So. Boston 27, Mas*.

su

Sensas mą pažmoni, įpareigo, . ___ _ _____ ~
Seniau Amerikos lietuviai !turj.'!og nall ,ar. ^ngtaoįjggĮ 

ruošdavo labai daug pra.&Ti’
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- pacius "gar-ry*’ sų gyvenimo būdą ir musų papro-

siaustus” asmenis. Bet dėliaenclJa’ kur,« ba,«ia seka-ŽT ^55
mai. s]aį vaikų prieglaudų, kurias 2e-

“Todėl Ileuiu Kaklu maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- Ilgųjų IYrfMU , kartu «n Andrium Bu-

. k„r Kor-iov ivvkia r° nepadar5’ 861 nežiurint|kalbų ir prelekciju. o'lekto-;8lamam la!K”sc,1“1 reKla 
Azijoj, kur Korėjos jvykia. suiaikvtOs armijos žy-lriaig kviesdavo pačius "gar-lT^’ korespon

giavimo amerikiečiai ir an
glai visvien buvo daėję veik

visiems yra žinomi. Valsty
bės sekretorius aiškino se-

gai tylint. Bet Amerika irinate, kad Kinijos naciona- 
vėliau jautėsi surišta Jaltos listų vadas Čankaišekas bu- 
susitarimu ir jo laikėsi iki
šiai dienai, nes Jaltos susi
tarimai tebėra neatšaukti ir 
nepasmerkti, o Amerikos

vęs labai “patenkintas 
Jaltos susitarimu, kuris ru
sams leido iš Kinijos kūno 
išsipiauti riebius kąsnius.

valstybės sekretorius ir Bet generolas Wedemeyer 
šiandien prieš Jaltą dar sakė toje pačioje senato ko- 
kryžiavojasi. . . . misijoje, kad čankaisekas

GEN. a C. MARSHALL KORĖJOJ

Generolas Marshall. krašto gynimo sekretorius, lankėsi 
Korėjoj ir Japonijoj. Paveiksle jis nutrauktas su vy
riausiuoju musu kariuomenės vadu Tolimuose Rytuose, 
gen. Ridgway ir jo žmona Tokio mieste.

iki Berlyno ir buvo užėmę 
msams pažadėtas sritis 
Saksonijoj, Tiuringijoj ir 
Prūsijoj.

Kaip tik pasibaigė Vo
kietijoj mūšiai rusai pradė
jo reikalauti, kad amerikie
čiai ir anglai trauktųsi iš 
užimtų Vokietijos sričių, 
kurios buvo “pažadėtos” 
rusams. Amerikiečiai ir 
anglai tą ir padarė. Arba, 
atvirai sakant, parodė di
džiausią žioplybę užleisda
mi jų užkariautas sritis, ne- 
Tavę iš rusų išpildymo Jal
tos susitarimo dėl Lenkijos, 
Rumunijos, Vengrijos ir ki
tų kraštų! Jei rusai butų 
leidę grąžinti į Lenkiją len
kų armiją iš Vakarų ir bu- 
Lų ten leidę susidaryti ne
priklausomai vyriausybei, 
atidavimas rusams Vokieti 
os sričių butų nepavojin 

gas reikalas. Bet atidavus 
Lenki ią ir kitas šalis ir PRI
DĖJUS rytinę Vokietiją, 

[buvo padalyta tokia didelė 
klaida, kad apie ją Ameri
koj vengiama net kalbėti,
kiek ji akis svilina. Iš tik-! 
jųjų, koks pasaulio “realis
tas,” pildydamas susitari
mą, duoda viską ir mainais 
nieko negauna?

gausybės prakalbų dažnai 
pasitaikydavo, kad “gar
siausių” kalbėtojų pristig
davo. Tokiais atvejais kvie
timus gaudavo ir “antraei
liai” prakalbininkai.

Tais laikais dar tebebuvo 
gyvas ir gyveno Chicago
je Dr. Karalius. Bendrai 
imant tai buvo visapusiškai 
apsišvietęs vyras, tik biskį 
gamtos nuskriaustas: jis 
kalbėdamas mikčiojo. Ne
žiūrint tačiau šito Dr. Kara
liaus asmeninio defekto, ir 
jam dažnai tekdavo “saky
ti prakalbą.” kai prakalbų 
ruošėjai geresnio už jį ne
gaudavo.

Kartą Dr. Karalius aiški
no apie tai, kokią Įtaką da
ro tėvų prigimtis Į vaikus. 
Po prakalbos buvo Įvairių 
paklausimų ir atitinkamų 
prelegento atsakymų, ir jau 
atrodė viskas tą vakarą 
baigta. Bet staiga 
viena moteris ir klausia:

“Daktare, gal ir man pa
aiškinsi . . • Kaip tai yra, 
kad vyras—juodplaukis, jo 
žmona—geltonplaukė, o jų
vaikas—rudplaukis?"

, . . . las žemaitės kartu su Andrium BuDraugija kviečia VISUS lie- lota ir Al. Bulotiene. Bu lotus žiau- 
. , i riai nužudė vokiečiai laike šito ka-vuvius skaitlingai atsilanky- ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 

t; ” su garsiais raštais ir retais paveiks-
. lais. Kaina ................................... 50c

O redaktoriai šitą non- • ANGLIŠKAI-LIETUVI8KAS 
sensą talpina neatsizvelg- 2ODYNAS
dami Į faktą, kad skaitlin- Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas
gesnio už visus nėra ir būti ?r kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
° Mes kasdien girdime daug angliškų
negali. 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 
i išmokti, tai geriausiai jiems pasi

tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
Voldemarininku Finansai kišeninio dydžio, 400puslapių kny- 

K a, su ištarimų nurodymai*. $3.00
š- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

I,ahai įdomi knygutė šituo svarbiu

JUOKAI

Savo programoje lietuvi
ki voldemarininkai žada Si-!
taip tvarkvti Lietuvos pini-1 katalikas ir socialistas Pa-| 

... rase E. Vandervclde, verte Vardu-gelius:
“Valiuta turi būti tvirta.

Reikalui esant, valiutos po-

Remkit biznienua, Irane
r. vanoervcioe, verte varnu-1 . - v.
Kaina ................................... me ckelbiaši Keleivyje.

litika derinama su bendra 
pasauline revoliucijos siste- 
TTld»

“Tvirta valiuta" suderin
ta su “revoliucine sistema” 
bus kaip žirniai su kopūs
tais.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu 
va yra svetimųjų pavergta? 
ir žiauriai naikinamas. PriPrelegentas, vietoj atsa- į

kyt, pastatė kontrklausimą:! sidėk savo darbu ir auka 
Tokiam' k-k-koks. buv-u-'o išlaisvinimo. Aukas

politikui tiktų geriau lepšės ^’n>lcnu siųsti Amerikos Lietuvių
vardas, o ne realisto. Nonsensas

Gen.

Tarybai, 1739 So. Halsted
Beveik kiekviena lietuvis- .

Wedemeyer sakė, ka draugija - Amerikoje, 8t’ Chicago, III., ar vietom

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Ea»t Broadvvay, South Boston 27, Mass.

kad jis norėjęs okupuoti prieš bet kokį savo ruošia- ALT skyriui.

I
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mks margaret truman anai ha j

Nuodai Mokyklose
-

Narkotikų tyrinėjimo biu- nę tėvai reikalauja nežmo- 
ras New Yorke, beaiškinda- niškų bausmių narkotikų 
mas narkotikų vartotojus, pirkliams, vienas net siūlo 
atskleidė šiurpų faktą, kad virinti verdančioj alyvoj 
heroino, marijuanos ir net kaltininkus, bet abejotina/ 
kokaino vartojimas yra la-'ar tokių priemonių užtektų 
bai paplitęs mokyklinio išrauti jaunimo tarpe šią 
jaunimo tarpe. Šis atsklei- Įsivyravusią blogybę, 
dimas sudrebino ir policiją,
ir visuomenę, bet ypač tė- , 
vus. Jau suaugusiems nar-’. a 
kotikų vartojimas yra labai 
žalingas ir baigiasi daugu
moje pamišimu ar mirtimi, 
o neatsparus jaunuolio or- F 
ganizmas dar lengviau pa
siduoda žalingai narkotikų 
Įtakai.

Apklausinėjant suimtuo
sius jaunuolius, paaiškėjo 
Mc fnktni *
- Vienas septyniolikos me. tvarkoje su jaunimo auklė
tu Brooklyno high schooi’ės Is Y1SO’ ar J,s
mokinys papasakojo, kad auklėjamas? Tėvai skaito 
vienas prekiautojas jo mo- /v0 P^iga aprūpinti vai- 
kykloj parduodavo nuodų kus tuedziajpnem geiybem, 
už 300-400 dolerių per die- ,?«elkt!. vli,,kl« P’ ąmogų ir, 
nų, pardavinėdamas mari-'Jel «aluna’ nuP"'k'1 
juanos cigaretes, heroiną j, nuosavą ~ automobilį. Juo 
kokainą. Dalis pelno tek- sY«”‘a pareiga skaitosi
davusi ir tam liudininkui,ad!k/' . kalP ?.alkju, ^a.vo 
nes jis buvęs “bookių” agen- huoslaiki leidžia, kokias 
tu.” Prekiautojas duodavo
vaikams dykai parūkyti

Paprastai jaunimo nusi- 
ir nenormalumų 

šaknų mėgstame ieškoti 
blogose gyvenimo sąlygose, 
skurde, tamsume ir karo 
pasėkose. Amerikoj, kur 
yra aukščiausias gyvenimo 
standartas, jaunimas negali 
skųstis nedatekliu ir skur
du. Greičiau jis galėtų 
skųstis perdidele laisve ir 

t perteklium. Kažkas yra ne-

Prezidento Trumano duktė Margaret prieš apleidžiant 
Angliją kalbasi su Anglijos karaliene Elizabeth. Vidu
ryje matosi ponia Astor.

DAR DEL VYRŲ 
GERUMO

tuo metu susilaikyti nuo 
piamogų rengimo ir pagel
bėti komitetui sėkmingai 
pravesti vajų, kurio paja
mos skiriamos emigruoti 
negalinčių lietuvių tremti
nių šalpai.

Visos lietuviškos draugi
jos kviečiamos aktyviai pri
sidėti prie šio vajaus ir ko
mitetui prisiųsti pavardes 
atstovų, draugijos deleguo
jamų komitetui talkinin
kauti.

VIETOJ GĖLIŲ—NAMAI

Švedijoj jau kuris laikas 
įeiškėsi gyvenamų namų 
trukumas. Kad sumažinti 
butų stoką ir aprūpinti gy
ventojus patogiais namais,

-------------------------------------- - vyriausybė ir pati visuome-
i-ine eu ~ x i i i nė griebėsi visokiu priemokos su vyru gyvena tol, kol • y - . i • •čic iuiinoc -i, • -j- mu. viena is toKiu priemolis jaunas, sveikas ir uzdir- , ,

„ u.: . rau buvo gelių fondas,oa pinigų, o kai pasensta, * - - • ♦ • i j i -j ♦’-ai oi - i Žmones, vietoj kad laidotu-.ai išvaro lauk. Blogu ir be . , iv*
a—. vese grabus skandintu gele-n Sk?‘“au . k!į‘7* P- sąžinės žmonių pasita'iko h veie grabu? skand,n^

O. Kubilienės įskeltą kiau- pasitaikys tieK P ; k se, tuos pinige nešdavo Į
simą, ar vyrai seniau buvę<mot oet dėl to da- ?elų tondą' E,Ie laldotu-
geresm. Perskaičius jaunų ‘ negSima dai vti .. , ' vių Švedijoj įvyko be gėlių,
panelių tvirtinimą, kad vv-i,.^ ,j™,. į adOs> bet už tai i fondą buvo su-
rai tikrai buvj geresni, pn-’ į arfc/ priešingai, !r,nkta J“
simimau, kad man augant,kad dabar £ juos pastate 700 namų, ku-
jaunos mergaites taipgi Frank §r rie kamavo 8 milionus sve-
tvirtindavo, kad jų močiu- Bruce Wis *** * diškų kronų. Namai yra
čių laikais vyrai buvę daug. i ’ ______ skiriami viengungiams bei
daug geresni. Taigi, tos r>FTQniTAC vrnnnrkiA viengungėms virš 60 metų 
kalbos nėra naujos. Esu F ..k nadii jc -amžiaus, kurių pajamos yra 
baigęs 74 metus ir dar pri- BALF NAUJUS NARIUS
simenu, kokie vyrai būdavo

Kalėjime
Margaretė Buber-Neumann no greiti—važiavom pama

žu. Atsidarė kažkokie var-(Tęsinys)
Šviesa degė visą naktį.

tai. Atvykome vieton. Gir
dėjosi moteriški balsai. Ma-

sėdėjau. ant taburetės, no gar(jelis atsidarė, ir aš 
atsisliejusi Į sieną, nes ce- atsiduriau kokiam tai kie

me, kartu su maždaug de
šimčia moterų, jaunų ir se
nų, su čemodanais ir su ry
šuliais. “Davaj, davaj,” 
komandavo kareiviai ir stū
mė mus pro duris Į kokią 
tai patalpą, panašią i lau
kiamąją salę. “Kur mes 
esame?” “Butirkų kalėji
me.”

Kiekviena gavome po at
skirą celę be langų. Prasi
dėjo pirmieji formalumai. 
Čemodanai buvo atimti.

su

marijuanos, o kai šie įpras- 
davo, imdavo už cigaretę 
po 75 centus ir vėliau iki 3 
dolerių už vieną.

Kitas 15 metų berniukas, 
kurs lankė mokyklą Man- 
hattan’e, pripažino, kad 
jau trys mėnesiai ruko ma- 
rijuaną. Išmokė jį rūkyti 
draugai juodukai, kurie gy
veno jo kaimynystėje. Jo 
nuomone, toj mokykloj 40 
procentų visų baltųjų moki
nių ir 90 proc. visų spalvo
tųjų mokinių vartoja nar
kotikus.

Vienas jauniklis iš vaikų 
pataisos namų pasakė, kad 
marijuana ir heroinas bu-

knygas skaito, kokius "mu- 
vius” lanko, tėvai nesikiša, 
girdi, tai pažeis vaikų “lais
vę.” Vaikai palikti patys 
sau. Nenuostabu, kad vai
kai, beieškodami visokių 

fonių,” suranda, jog svai 
gintis narkotikais yra tikrai 
jaudinantis dalykas.

Jeigu narkotikų tyrinėji
mo komisija butų suradusi 
vieną kitą jaunuoli, besi- 
svaiginantį heroinu ar ko
kainu, galima butų sakyti, 
jog už tai atsakingi yra 
vien narkotikų pirkliai, ku
rie suvedžioja neišmanan
čius vaikus. Galima butų 
taip pat sakyti, kad pirklių 
suvedžiojami duodasi pa
daužos ir nuotykių beiešką

mano jaunystėje, 
gyvenimas tada 
toks gražus, kaip šiandien 
jaunom panelėm atrodo. 
Papasakosiu tik vieną atsi
tikimą, kurs savo laiku su
krėtė visą mano gimtinę.

ai . Vienas veikliausių BALF 
nebuvo 3kyrfų’ Detroito 76 skyrius, 

kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet smarkiai ver
buoja naujus narius. Šio
mis dienomis prisiuntė nau-
ją sąrašą iš 90 narių ir kar-

nedidelės. Dėl to ir nuo
mos, nors butai aprūpinti 
visais moderniškais Įrengi
mais, yra labai žemos. Šve
dija visuomet mokėjo su
rasti nepaprastas, gyvento
jų nesunkinančias priemo
nes savo vidaus proble
moms spręsti.

Pavasari Luokės mieste
lis ir keliai skęsdavo neap
sakomam purvyne. Kartą, 
važiuojant iš Luokės i Kur
šėnus, žmonės pamatė kiau
lę, velkant už rankutės iš 
purvyno naujagimi. Kilo 
didelis triukšmas, subėgo

tu $90 narių mokesčių.
Skyriaus sekretorė p.

Magdelena Stanton rašo, Cleveland BALF’o 
kad skyriaus vadovybė šie- Skyriai Dirba Pavyzdingai
met be narių verbavimo ---------
dar rengia keletą pramogų: Paskutiniu laiku labai 
pikniką, vėliau vaidinimą, gražiai lietuvių šalpos dar- 
vakarą ir kitas pramogas, be pasižymėjo Clevelando 
Visas pelnas bus skiriamas BALF’o skyriai Nr. 38 ir

žmonės, pašaukė policinin-j tremtyje esantiems lietu- 55. Per vėliausius tris mė- 
kus. Pradėjo ieškoti kudi- viams sušelpti. Skyriaus nesiūs 38 skyrius atsiuntė 
kio motinos, bet jos nepa-' valdyba tuo budu tikisi su- BALF iždui 8780 aukomis 
vyko surasti. Beieškant ki
lo Įtarimas ant vienos mer
gaitės, kuri tarnavo viena-

davo įšmugeliuojami net jaunuoliai, bet kai eina kak ve^pSipaž^nti.’^Tnlnt 

bos apie tai, kad ai u- mujty j; pasakė kad rasta- 
nose mokyklose 40-o0?( sis kudikis ,ai ne . Jos 
jaunuolių svaiginasi nar- vaikas pasIąptas rogių

kelti nemažai lėšų šalpai. {ir narių mokesčiais, o 55 
skyrius atsiuntė $340 auko-

DVI SIUNTOS 
LIETUVIAMS EUROPOJ

tiems berniukams, kurie 
laukdavo teismo sprendimo, 
atseit, ir pataisos namuose 
atsidūrę vaikai, nežiūrint 
priežiūros, randa galimybių 
gauti narkotikų. Kitas vai
kas pasakė, jog jis žinąs 5 
berniukus, kurie uostydavo 
mokykloje kokainą, kai mo
kytoja būdavo nusisukusi.

Iš iki šiol padarytų ko
misijos apklausinėjimų aiš
kėja, kad jaunuolių tarpe 
narkotikų vartojimas yra 
plačiai paplitęs, ir tai kelia vio’’ kalendorių 1951 me- 
visuomenėje gyvą susirupi- tanu. Daug informacijų ir 
nimą. Kai kurie pasipikti- skaitymų. Kaina 50 centų 

VASAROS RŪBAI

korikais, tai rodo, kad kaž
kas yra netvarkoje su jau
nimo auklėjimu ir su “lais
ve,” kuria jie naudojasi. 
Neužtenka vien nubausti

kulvje, tame pačiame ūky
je, kur ji tarnauja. Pasiro
do, sūnūs šeimininkų, pas 
kuriuos ji tarnavo, ją suve
džiojęs, žadėjęs vesti, bet

Toks lengvas Ir kostiumas lią vasarą puolia mete

narkotikų pardavėjus arba: vė]iau sav0 žad n 
jų vartotojus. Kalte tenka d ir jai nebuv„ kitos 
ir mokyklų vedėjams, ir po-yajkutį nužudyti 
licijai, ir tėvams. [Taigi, beieškant vienos mo-

tinos, buvo atrasta ir antra 
Laikas užsisakyti “Kėlei- nelaiminga mergina. Tokių 

atsitikimų senovėje būdavo 
daug. Jie liudija, kad vy
rai seniau nebuvo geresni, 
bent atsakomybės jausmo 
tai tikrai nedaugiau turėjo, 
šiandien mergina gali pat
raukti vyrą teisman ir, jei 
jis jos neveda, tai turi pini
gais prisidėti prie kūdikio 
išlaikymo. Seniau tokio 
Įstatymo nebuvo. Be to, pa
ti visuomenė tas merginas 
taip smerkdavo, kad daž
nai jos nusižudydavo, nes 
jas gyvas pirštais užbadytų.

Jaunos panelės anų laikų 
nežino ir jei šiandien ką 
blogo išgirsta, tai mėgsta 
sakyti, kad seniau to nebū
davę, kad vyrai būdavę ki
tokie. . . .

Šiandien moterys turi 
daug laisvių ir teisių. Kai 
kada jos tas laisves išnau
doja blogam. Kadangi val
džia leidžia skyrybas (di- 
vorsus), tai yra moterų, ku
rios skiriasi be rimtos prie
žasties. Yra ir tokių, ku-

mis ir narių mokesčiais. Už 
38 skyriaus aukas nupirkta

----- -— ir pasiųsta Vokietijon 9,500
Iš BALF sandėlio Brook- svarų cukraus, o 55 sky- 

lyne šiomis dienomis išsiun- liaus aukos skiriamos moti- 
čijupa dvi drabužių ir ava- noms tremtyje sušelpti. To- 
lyhės siuntos lietuviams Eu- kiu budu iš viso per tą lai- 
ropoje sušelpti Vokietijos kotarpi iš Clevelando stam- 
lietuviams išsiunčiama apie oesnėmis aukomis gauta 
10,000 svarų drabužių ir $1,120.
Prancūzijos lietuviams apie Pridėjus BALF 55 sky- 
6,000 svarų drabužių ir liaus gautus $300 prie kitų 
avalynės. aukų motinoms tremtyje su-

----------------------------šelpti, iš viso iki birželio 12
Miegas ir Charakteris d. gauta $1,021.89.

Žinomas psichologas Al- 
fred Adler sako, kad iš to. 
kaip žmogus miega, galima 
pažinti žmogaus charakteri. 
Pesimistai, žmonės kurie Į 
gyvenimą liūdnai žiuri ir vi
suomet jaučiasi nelaimingi, 
miega susirietę. Užsispyrė
liai ir kietagalviai miega 
ant pilvo. Garbėtroškos ir 
žmonės, kurie mėgsta ki
tiems vadovauti, miega iš
sitiesę ant nugaros. Bailus 
ir skrupulingi žmonės pap
rastai miega galvą apdengę 
paklode.

Ruošiasi Didžiojo
New Yorko BALF Vajui

Didžiojo New Yorko 
tremtinių pagalbos vajaus 
komitetas, kuris spalių 1-7 
dienomis ruošia rudens va
jų New Yorke ir ta proga 
spalių 7 d. rengia didžiulį 
koncertą Lošt Battalion 
Hali, 93-29 Queens Blvd., 
Elmhurst, L. I., N. Y., pra
šo visų lietuviškų draugijų

MIAMI MADA

Miss Mary Lon Donnely de
monstruoja ftitokį maudymo
si kostiumą Floridos pajūry.

lėj tebuvo du narai. Ant 
vienų, ramiai kvėpuodama, 
miegojo senoji socialrevo- 
liucionierė.

Kai mergaitė geltonoj 
suknelėj sugrįžo celėn, pro 
plyšį, kurs buvo tarp lango 
ir jį užgriozdančios dėžės, 
jau skverbėsi dienos šviesa.
Susilenkusi ji sėdėjo ant 
taburetės ir kukčiodama 
pasakojo: “Mano draugą 
jie taip pat suėmė. Jis yra 
studentas. Kokia nesąmo-
nė! Esą jis ruošęs atenta- užva)kaiiuką „„
tą, atentatą pnes Staliną, apklotu ir baltiniais man 
n- as apie ta. tunu žinot., ]e^o ^3^. Pl.ižiurė. 
st^o Jie O mano Dieve, ,oja Jkavedistės uniformo. 
o mano Dieve! Jos, vei- jeJ nuvedė mane kori. 
das nuo ašarų buvo ištinęs įorius, kuriuos€ oras buvo
ir susitepęs. Ji nebesirūpi
no savo šukuosena ir su
glamžyta suknele. Senoji 
kaimietė ją šiltai, motiniš
kai ramino, bet čia jokia 
paguoda negelbėjo.

Sėdėjau ant senosios so- 
eialrevoliucionierės narų 
krašto ir pasakojau jai apie 
užsienį, apie Vokietiją, 
apie viską, kas įvyko per 
paskutiniuosius metus. Ji 
mokėjo taip maloniai ir 
kartu priverčiančiai klausi
nėti, kad aš veik visai už
miršau Lubianką. Tik dvi 
dienas mes buvome vienoj 
celėj, bet jų užteko, kad aš 
pamilčiau ir stebėčiausi ta 
puikia moterimi. Ji man 
pasakė gražiausią gyveni
me komplimentą, kai šyp
sodamasi paplojo man per 
petį: “Tu taip pat esi iš tų, 
kurie Sibire nepražuvo!”

Jau kitą dieną ji buvo pa
šaukta tardymui. Grįžusi 
ji šypsodamasi papasakojo 
savo įspūdžius iš tardymo:
“Įeinu, nagi sėdi koks 24 
metų žaliukas. Aš ir klau
siu jo: ‘Batiuška, senesnių 
už tave tur būt nebeturite?’
Jis man atrėžė: ‘Sėskite, pi
liete!’ Ir pradėjo skaityti:
‘Anna Pavlovna . . . kalti
nama teroro ruošimu . . .’
Aš tada jam sakau: ‘Ne, 
batiuška, čia tu klysti. Jus 
darote terorą, bet mes gin
simės!’ Tas žinoma nepa
tiko, ir jis tuojau pasiuntė 
mane atgal į celę.”

Jau trečios dienos popietį 
turėjau atsisveikinti su sa
vo pirmom kameros drau
gėm. Netardytą pašaukė 
mane iš celės, ir vėl ėjome 
per blizgančius, plytelėmis 
klotus Lubiankos korido
rius. Dezinfekcijos kvapas, 
visa toji “tvarka,” visa pa
gal taisykles prižiūrima 
naikinimo mašinerija pri
pildė mane paralyžuojančia 
baime. Dar nespėjus man 
susivokti, atsidūriau kieme 
prieš atdarą kalėjimo sunk
vežimį. Šalia jo stovėjo 
tokio pat dydžio “juodoji 
varna” (taip Rusijoj vadi
nasi mašina vežioti kali
niams). Ji buvo baltai nu
dažyta ir turėjo užrašą 
“Duona, Balkutės, Pyragai
čiai.” Taigi, užmaskuota 
varna. Atidarė mažytį gar
delį sunkvežimio viduje, di 
durno maždaug kaip karei
viška spintelė, ir įstūmė 
mane į jį. Ir vėl dideliu 
greičiu važiavau Maskvos 
gatvėmis, uždaryta garde- 
ly. Iš toli girdėjosi tram
vajų (gatvėkarių) skambu
čiai, automobilių signalai.
Gyvenimas laisvėje ėjo to
liau, tarytum niekur nieko 

“Juodoji varna” sumaži-

troškiai šiltas, į vonios 
kambarį. Kol aš prausiau
si, pro “vilkelį” ji visą lai
ką mane sekė. Po to ji vėl 
vedė mane per eilę korido
rių, visą laiką savo ketur
kampiu raktu barškindama 
kaip į taktą į kabančią prie 
jos diržo spyną. Šiuo sig
nalu ji perspėdavo kitas 
kalines vedančias prižiūrė
tojas, kad nesusitiktume. 
Atskirų kamerų kaliniai ne
turėjo vienas kito matyti. 
Ir Butirkų kalėjimo režimas 
buvo tobulai išdirbtas.

Kai atsidarė kamera Nr. 
31, aš pritrenkta sustingau 
duryse. Tik griežtas “Da
vaj, davaj” ir užsidarančių 
durų trenksmas privertė 
mane įžengti vidun. Mano 

Į pirmoji mintis buvo: “Be
protnamis.” Šimtas beveik 
visai nuogų moterų tupėjo, 
gulėjo ir sėdėjo viena prie 
kitos prisispaudusios. Pa
talpa buvo tikra knibždynė. 
Oras—baisu įkvėpti. Ka
meroj girdėjosi tik ošiantis 
dūzgimas—visos kalbėjosi 
pašnibždom. Stovėjau su 
savo ryšulėliu rankose, ir 
niekas nekreipė į mane dė
mesio. Pagaliau sumišusi 
atsisėdau ant lentų ir įsižiū
rėjau į tą veidų krūvą. Vie
na iš krūvos priropojo viso
mis keturiomis prie manęs 
ir sušnibždėjo: “Tu tikriau
siai esi vokietė, tas tuojau 
matosi!” Tai buvo Kaethe 
Scbulz, iš Berlyno, švelni 
mergaitė, ryžais plaukais ir 
simpatišku vaikišku veide
liu. Truputį švepluodama, 
ji šnibždėjo gryniausia Ber
lyno tarme: “Čia galima tik 
šnibždėti, ir lentomis nega
lima vaikščioti, tik ropoti. 
Tikras beždžionių tvartas! 
Celė skirta 25 moterim, o 
musu yra jau 110. Aš pra
nešiu Storastai (kameros 
vyresniajai), kad tau reikia 
vietos!” Ir ji vėl nuropojo 
toliau.

Kameros Nr. 31 vyresnio
ji buvo gruzinė Tasso Sal- 
peter. Ji draugiškai mane 
pasveikino. “Kur mums jus 
padėti? Pasiusti tiesiog 
galima. Porą dienų jums 
reikės pakentėti prie para- 
šos (išmatų kibiro), kol at
siras geresnė vieta.”

(Bus daugiau)

NEUŽMIRŠTA LIKUSIŲ
EUROPOJE LIETUVIŲ

Nesenai pati atvykusi ir 
apsigyvenusi Amerikoje 
p-lė Emilija Plavičiutė per 
BALF pirmininką kan. 
prof. J. B. Končių atsiuntė 
$20, prašydama juos per
duoti BALF iždui, tremti
niams Vokietijoje sušelpti.

I
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! įlš Plataus Pasaulio Į
Airijos Vyriausybė

Po rinkimų Airijos vy
riausybę sudarė per 16 me
tų buvęs ministerių pirmi
ninkas Eamon de Valera, 
prie kurio partijos persime
tė keli atstovai iš valdžiu
sios John Costello vedamos 
koalicijos. Parlamentas 74 
balsais prieš 69 de Valeros 
vyriausybę patvirtino.

Valymai Satelituose

Rusų pavergtuose kraš
tuose, ypatingai Vengrijoj 
ir Lenkijoj, paskutinėmis 
savaitėmis daromi masiniai 
žmonių areštai ir jau ne 
mažiau, kaip 80,000 yra su
imtų ir išgabentų nežinia 
kur. Spėjama, kad suim-

Sirija Skundžiasi

Sirijos vyriausybė atsiun
tė Jungtinėms Tautoms pro
testą prieš JT atstovo Pa
lestinoj sprendimą leisti Iz
raeliui tęsti nusausinimo 
darbus Izraelio-Sirijos pa
sienyje. Dėl tų nusausini
mo darbų buvo kilę susirė
mimai pasienyje ir galimas 
daiktas, kad susirėmimai ir 
vėl pasikartos.

Maišui Kinijoj
Kinijos komunistinė vy

riausybė pripažįsta, kad ry
tinėj Kinijoj plačiose srity
se vyksta maištai prieš ko
munistų diktatūrą. Daug 
valdžios pareigūnų nužudy- 

x. .. ... , . . ta ir ištisose vietovėse cen-
neji masiniai gabenami j tro vainos jtaka yra paša-

Plie'art°S dai linta. Pekinas įsakė sustip
rinti terorą prieš režimo 
priešininkus.

stovyklas.

Anglijos Išdavike

Anglijos vyriausybė nuta
rė patraukti atsakomybėn 
Mrs. Monica Felton, namų 
statybos tarnautoją, kuri 
lankėsi šiaurinėj Korėjoj ir 
per Maskvos radio skelbė 
bolševikų propagandos me
lus apie “Aliantų žiauru
mus” Korėjoj.

Izraelio Gyventojai
Izraelio valstybė, minė

dama trijų metų sukaktu
ves, skelbia, kad prieš tris 
metus Palestinoj gyveno 
600,000 žydų, o dahar jų 
skaičius Izraelio valdybėje 
siekia 1,200,000 ir bus di
dinamas iki 2 su puse mL

Indija Atsisako

Indija pranešė Jungti
nėms tautoms, kad ji nesu
tinka paskirti savo karo pa- 
jęgų dalį, kaipo Jungtinių 
Tautų karišką pajėgą pa
ruoštą vykdyti JT organiza
cijos nutarimus. Indija sa
ko, jos ginkluotos pajėgos 
yra skiriamos tiktai Indijos 
apsaugai.

Lakūnai Cechijoj

Du Amerikos lakūnai su 
greitaisiais lėktuvais praei
tą savaitę nukrito su maši
nomis Čechoslovakijos teri
torijoj. Čechų policija ty- 

lionų. Apie 900,000 arabų įrinėja tų lakūnų nusileidi- 
buvo išvaryta iš dabartinės imą. Amerika reikalauja 
Izraelio teritorijos į kaimy- paleisti lakūnus ir atiduoti 
ninius arabų kraštus. Įjų mašinas.

Iš GYVENIMO
Lygios Teisės

Andai atpyškėjo automo- 
biilis ir sustojo prie krautu
vės. Automobilyje buvo 
moteris ir vyras, karą vai
ravo moteris, o vyras šalia 
sėdėjo kaipo pasažierius. 
Moteris iš karo iššoko pir
ma, priėjo meterį ir įkišo 
pinigą. Paskui ji atėjo į 
krautuvę, pasipirko ice 
cream ir cigarą. Tuo tar
pu atėjo ir vyras.

—Ką imsite, ice cream ar 
cigarą?—paklausė moteris.

—Tai ... lai bus ice 
cream,—prakošė vyras.

Moteris apie 30 metų am
žiaus. Plaukai apkirpti vy
riškai. Dėvi kelnes, o jų 
galai sukimšti į ilgais au
lais batukus. Jos elgesys 
drąsus. Ji atrodo daugiau 
panaši į čigoną, tik trūksta 
bizūno.

Tarp Shamokin ir Tre- 
verton yra, tarpe daug ki
tų, nedidelė farma (ūkis). 
Savininkas tos farmos laiko 
tik karves ir kelius kitus 
gyvulius. Šeimininkė pra
dėjo skųstis, kad jos viena 
karvė, ir pati geriausia, 
pradėjo pieno duoti visai 
mažai. Priežasties ji ne
galėjo suprasti.

Netrukus vieną dieną 
elektros darbininkai taisy
dami vielas uštiko po dide
lio medžio šaknimis nema
žą gyvatę. Jie ten ją ir už
mušė. Na, ir ką jie ten pa
matė? Jie pamatė, kad iš 
gyvatės pilvo pasiliejo pie
nas.

Atėjusi farmerio šeima 
išsiaiškino, kad gyvatė žin
do karvę, kuri ten ganėsi.

J. D. Taunis.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukaze Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokia brošiūrų yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa- 
lysta Stalinų nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Na prasimanymai 
ar Šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var- 
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais 
dėjo feti vėtys, 
kad jis jau 
ims jo rietą, kai

plinta gandai, kad Staliną pra- 
dienomis kevo p—
Dabar kyla klausimas, ku ui- 
JlmmtosiT

lapiai gryną faktų, 
leivio’’ knygyne:

_____ gražiais rirteliaia, 82 pus-
kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke-

KELK1VIS

DIPLOMATAS VEŽASI DAUG DČŽIŲ

Sovietų ambasadorius Aleksaadr Paniuškin išvyko j Mas
kvą atostogoms ir išsivežė daugybę dėžių visokių bur
žuazinių išausiu. pirktų kapitalistinėj Amerikoj, nes Ru
sijoj daug ko ir diplomatams trūksta. Ambasadorius 
uoste atsisveikina su Jokubu Maliku (kairėj).

šta. Ponas Benderis pasiu , 
lė, kad sumesti po dolerinę Alytaus 
Vokietijoj esančiai lietuvių1 
gimnazijai. Jo nuomonė 
priimta ir tapo sumesta 
$20. Pinigai bus perduoti 
BALF įstaigai.

Tuose abiejuose pobū
viuose vadovavo Bronė 

' Spudienė.
Brookly meti*.

»’ Juozas Cigelis, atvykęs iš Į

Jurgis Culkys iš Stankaičių 
km.. Klaipėdos apskr.

Pranciškos Gr.nčauskaitės-Mi- 
niotienės ir Juozo Minioto duk
terys Miniotaitės prašomos at
siliepti. Motina kilusi iš Šila
lės parapijos, Tauragės apskr.

Giržudas.
Feliksas ir Vincentas Juška 

Sėdos vals., Domenų km.,įs

SPR1NCF1ELD, ILL.

BALF’o 84 skyrius birže
lio (June) 24 d. žemė6 ūkio 
parodos aikštėje (Illinois 
State Fairgrounds Recrea- 
tion Building No. 69) ren
gia didelį pavasarinį pikni-

Mažeikių apskr.
Juozas Karpis iš Žakevičių

km., Batakių vals., Tauragės a. 
Magdalena

Reanatilki_Skansinai
Peksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, tori sa* 
yyje galingą šilimą, šildydama ga* 
tingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo. 
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $100; 
4-os $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz. $5.00. (26,

DKKKN'S OINTMENT CO.
P. O. Boa $66. N«wark 1. N. J.

NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos gyduolės kurios pa-

Mnf^ikifnr n*ikį,a žilun?’ pUuJfųpleiskanas, šias gyduoles privalėtų
kūtė iš Pikelionių km., Stakliš- J‘iek7*n?s’ kuriam, sltn’ , . . . ka arba pleiskanuoja plaukau Jos
kių par., ir vyras Kazys Mažėt- atitaiso žilus plaukus kokiežilus plaukus kokie buvo, 

į bet nėra dažai. Nėra nieko už jas 
_ , ... 'geresnio iki šiol išrasta. Kreipkitės
Jonas Meškauskas OS KuktlS- neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.00.
ų miestelio, Utenos apskr. |įei«u nebusit? pilnai P*tenki,,tas’ * ... . . f jums pinigai bus sugrąžinti.
Petras Peleskaitis įs Bėrimu į Pasarga:—Jeigu atsiusite kainą su

ką. Pikniko pradžia 12:30 km., Keturvalakių vals., Vilka- XoSai*piJSSi!S
-- - -- - viskio apskr. ‘atneš vaistus. (26>

Stasys Raslavas iš PavuoKuI ,A-FL0*AL HE£B.CO-, ..
. , • Bot 303 Clinton, Indianakm., Utenos vals. i --------------------------------------

dieną. Įėjimas suaugusiems 
tik 25c, vaikams įėjimas 
laisvas.

Piknike galima bus pa
sivaišinti alučiu ir skaniais 
užkandžiais. Dalyvaudami 
tamstos tame piknike, ne 
tik praleisite linksmai lai
ką, bet dar prisidėsite ir 
prie paramos vargstančių

ka iš Padreskų km.

Povilas Smetona 
Elena iš Levaniškių 
guvos vals.

Vladislovas Svencickas 
Vilniaus.

Konstantas Viršila.
Silvestras Žukauskas.
Ieškomieji arba apie juos ži-

ir sesuo 
km., Ka

is

senų motinėlių, našlaičių ir nantieji prašomi atsiliepti į: 
ligonių Vokietijoje. Tą die- Consulate General of Lhhuania 
ną seni, maži ir jauni buki
te visi tame piknike.
BALFo Skyriaus Valdyba.

41 Wesa 82nd Street 
New York 24, N. Y.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Naujfc 

mostis, naujai sudaryta pagal vė
liausio mokslo supratimo, stebėtinai 
greitai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRI
MO, NIEŽĖJIMO, DEDERVINIŲ ir 
PUČE V, niežėjimo ausų. taip pat 
labai gelbsti nuo PILĖS raudonoji 
gysla (hemorrhoidai) ir dėl niežėji
mo kojų iathlete’s foot), nesvarbu 
kaip senai turėtumėt niežėjimą. Gal 
bandei visokius, tai dar išbandyk ge
riausius. Užtikrinam pasekmes, ar 
pinigus grąžinant. Kaina $3.00.

(26,
BEKEN’S PRODUCTS

P. O. Bu SS6, Ne w ark 1. N. J.

HAMILTON, CANADA

Hamiltono lietuvių

Ko resp o n d
BROOKLYN, N. Y.

encijo S

Ii Socialdemokratų 
Susirinkimo

Birželio 8 d. Brooklyno 
19-tos kuopos socialdemo
kratai turėjo savo susirinki
mą Lietuvių Atletų Klubo 
patalpoje. Į susirinkimą 
buvo gana gausiai narių at
silankę. Pirmą kartą 19-tos 
kuopos susirinkime dalyva
vo visų pažįstamas gerbia
mas draugas Kipras Bieli
nis, iš Bostono atsikėlęs gy
venti į Brooklyną. Draugui 
Kiprui čia pat pareiškus no
rą persikelti į 19-tą kuopą, 
susirinkimas džiaugsmingai 
sutiko ir plojimu sveikino.

Susirinkimą atidarė drg. 
J. Glaveskas, kuopos pirmi
ninkas, o vedė toliau drg.

1 A. šulaitis. Susirinkimas 
buvo daugiau informacinis, 
nes susirinkimo eigoje įvai
rios komisijos raportavo 
apie padarytus ankstyves
nių susirinkimų pavestus 
darbus, kaip tai, apie dvie
jų kuopos frakcijų susior- 
ganizavimą, kuopos atsto
vavimą pastarojoje New 
Yorko miesto ir apylinkės 
lietuviškų organizacijų kon
ferencijoje. Finansų sky
rius pranešė, kad pagal ank
styvesnį nutarimą iš kuopos 
iždo minėtos konferencijos 
proga Lietuvos laisvės ko
vos vajui paaukota $25.

Vasaros parengimo komi
sijos vardu drg. A. Žvingi- 
la pranešė, kad šių metų 
kuopos piknikas įvyks šeš
tadienį, rugsėjo 2 d., Great 
Necke, Kasmočiaus darže, 
ir kad tikėtus į tą pikniką 
jau bus galima gauti.

Išrinktas kuopos atstovas 
prie BALFo drg. Antanas 
Žilinskas.

Susirinkimo prašomas 
drg. Bielinis padarė įdomų 
pranešimą Lietuvos laisvės 
bylos klausimais. O be to 
malonu buvo kuopiečiams 
girdėti ir drąsiau jaustis, 
kad drg. Bielinis 19-tos kp. 
veiklą, palyginant su kitų 
vietovių vienetais, net ir su

Sandėli* Visokių Arbatų
INKSTAMS ARBATA

yra peras vaistas nuo visokių inkstų 
ir pūslės negabų. Ji yra rūpestin
gai sutaisyta iš įvairių gydomųjų 

__ 'žolelių ir uogų, kurios turi savybę 
valyti ir stiprinti inkstus ir pūslę,

cialdemokratų organizacija ko
maloniai kviečia visus se- sveiksta, tai ir visas kūnas sveiksta, 
nūs lietuvius kanadiečius 

,naujus ateivius į rengiamą
tradlCini Joninių pasu inkš- Musų gaunami laiškai iš vartojusių 

Uni-ie ,'m-Ve rroek Inkstų Arbata žanoaių įtikina mus,pačiu Bostonu ir jo apylin- ?\in„in??.’ kun?. gerb. kad suteikia greitų palengvinimų
kės kuopomis, teigiamai Blazaicm graz'oje tarrnoje, ;“ -J£ p-» s—
įvertino birzeho 23 d. (šeštadieni), < floral herb co.

pradedant nuo 6 vai. vaka
ro.

Iš Hamiltono vykti 20-53-
56 keliu iki Binbrook mies-

! v;
Box 303 Clėatea,

li A IV M 4 V

Du Puikų* Pobūviai

Birželio 2 d? Lietuvių At
letų Klubo name buvo Ma

Paieškau Barboros žimančikės 
. „ . . (Žimantaitčs), kilusios nuo Upinos,teko Signalinių Šviesų, pri- Raseinių apskrities. Aš esu jai sko

lingas.važiavus jas sukti į kairę ir
ry Akelienės ir p. šiežio į važiuoti iki Abingdon. Pik- 
gimt a d i e n i ų minėjimas.! niko vieta—pirma farma 
Reikia pasakyti, kad abudu' kairė je pusėje nuo Abing-
jubilėjantai tapo gražiai pa- don.
gerbti puikiom kalbom, ku- Neturintieji 
rais pasakė Dr. P. Dagys, priemonių renkasi 5 vai. po 
K. Bielinis. P. Kriaučiukas, pietų Hamiltono turgaus 
J. Buivydas, J. Rimavičius,<aikštėje (prie City Hali), iš 
p. Gronskis, Šiežio brolis ir kur bus nuvežti į vietą, 
keletas kitų. Taip pat dai
nomis palinkėta “ilgiausių globsty prie geros muzikos, 
ir laimingiausių metų.“ Ju- Veikia bufetas su įvai- 
bilejantai irgi paačiavo pu- riais valgiais ir šaltais gė- 
blil^ai, kad tiek gausiai su- rimais.
sirinko. i Esant blogam orui, pikni-

Birželio 9 d. buvo taip kas nukeliamas į sekantį 
pat toje pačioje įstaigoje šeštadienį, t y., birželio 30.
dviejų naujakurių varda- Parengimų Komisija.
dienių atžymėjimas. tai A. -----------------------------
Ramanausko ir A. Šetikos. Į LIETUVOS GENERALINIO 
Šiame pobūvyje buvo di- KONSULATO NEW YORKE Į 
džiuma naujakurių, kurie PA1EM
palinkėjo puikios ateities
abiems Antanams, kad sek- a Neį_tų km v
tusi šioje šalyje.

Nuo LDD 7 kuopos A.

Jonas luscius, 
636 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Paieškau Marytę Sarapinaitę, ji 
atvyko į Amerikų 1»4» imtais iš 
Vokietijos. Ji pati ar kas jų žino 

. . malonėkite parašyti man. už kų iš
SUSiekimO anksto tariu širdingų ačiū.

Ant. Virbickas,
6720 Wbitney St.,
Cleveland 3, Ohio

Paieškau 2 pusbrolių, Juozo ir An
tano Jasukaičių, ir 2 pusseserių, 
Barboros ir Onos Jasukaityčių; visi

šokiai vyks gamtos prie- s,^.
vena Philadelphijoj, tik Antanas 
Newarke, N. J. Prašau juos atsi
šaukti, arba juos žinančius pranešti 
man jų adresus, už kų jau iš kalno 
tariu ačiū. (25,

Vincas Timiaskas,
489 So. Pacific St., 

Stamiord, Conn.

Saki j apskr.
Uršulė Baranauskienė-Kau-

APSIVEDIMAI
SKELBIMAS:

Gėlės pačios pasakys.

CHK3AGO, ILL. 
Svarbios Paskaitos iš 

Šventojo Rašto
Būna kiekvienų nedėldienį nuo 10 

vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra 
aiškinama tikroji Tiesa iš šv. Rašto. 
Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri 
k* tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti 
pasaulinį perversmų laikų, ir kaa 
Įvyks trumpoje ateityje? Knygeli 
145 pusi ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, 
kurių galima gauti ir per paštų už 
40 centų, rašant: V Klovas, 3444 So. 
Lituanica Avė., Chieago S, III.

I paskaitas kviečiame atsilankyti 
visus. įžanga nemokama, kolektų 
nėra.—S. R. T. (31)

Įsigykite virimo knygą
TAUP1OII VmHAM

Knygą paruoš* 
u. H. Mačiulyt*- 
Daugirdiene.
“TAUPIOJI VI- 

8UA" patiekia 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj
pačios autorės išbandytų. Jo
ja rasime, kaip pasigaminti 
mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius ir lietuvišką 
krupniką.

Knyga įrišta plastika. Ją 
atidarius, ji neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
parankumą. Knygos kaina 
$2.00.

Užsakymus siųskite: 
“EGLUTES” Administracija, 
P. O. Box 22, Brockton, Mas*.

(Iki 28)

Ko nerimsta man širdų, 
per dienas, naktis.
Gėlės pačios pasakys . . .

ASMENYS) Jauna, graži, pasiturinti panelė...
I Bernužėliai, atsiliepkit. Susipažin- 
sim, patiksim viens kitam, apsive- '• .£•?.' *■" 

Rašykit, atsakysiu visiems. reikalingi. 
Antanina Remunartė,
35-16—85th Street,

Jackson Heights, N. Y.

Ramanauskui, kaipo jos na- šaįtė, sūnūs Bronius ir duktė 
riui, kur jis nuo atvažiavi- Stasė.
mo dienos prisirašė prie tos Antanas, Juozas ir Konstan- 
organizacijos ir kiek gale- tinas Beliauskas iš Kc škelio 
damas jos parengimuose su km., Alytaus apskr. 
žmona Izabelija Ramanaus- Dominta Bolevičius (Bolys): 
kiene dirba, tapo įteiktas J° tčva» kilęs « Merkinės. 
per P. Kriaučiuką “Baraess ’ '
Watch,” o nuo seselių Bro
nės Spudienės ir Marijonos DYKA1 IŠBANDYMAS

Ilgis

sim.

AJARŲ ŠAKNIS
Ajarų Šaknis gelbsti 
nuo vidurių nemalimo, 
gerai veikia ant skil* 
vio, gydo nuo dieglių, 
gelbsti prašalinti iš 
pilvo nereikalingus 
gazus. paerzina ne
veikliuosius kūno or
ganus ir, sakoma, ge
rai dėl mažakranjų. 
Mokslininkai sako,

kad Ajarų šaknis turi šių mineralų: 
Sulphur, Phosphorus, ir Potasium, 
ir šitie mineralai yra mums visiems 

Gali darytis Ajarų ar
batos ir gerti, bet yra gerai ir 
šiaip Ajaro šmotų kramtyti ir tas 
seiles nuryti. Ajarų šaknis $2.30 
svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos

Paieškau našlės moteries kaip šei- už $1.00.
(Sol ALEXANDER’S ca

P. O. Box 750, 414 W. Broadwav
Palatine Bridge, N. Y. South Boston 27. Mass.

Akelienės Parker plunksna 
ir paišelis. Antanas Rama
nauskas lyg nustebo ir 
ačiuodamas kaip savo sese
lėms, taip ir LDD 7 kuopos 
draugams, kad to nereikėjo 
daryti, eiti į išlaidas. Mes, 
sako, su p. Šetika suruošė- 
me šį banketuką, kad iš
reikšti padėką amerikie
čiams, kurie dėl tremtinių 
tiek daug pasidarbavo ir 
mumis čia atsiėmė.

Buvo visa eilė kalbų pa- 
sakytų abiejų Antanų adre
su. Nestigo ir dainų daine
lių, ko musų lietuviai savo 
pobūviuose labiausiai trok-

Remnatiskų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevarto jot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Nėuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tuks- 
taačių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
juras siutini 24 TABLETS DY- 
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, gretin
kite likusių dali ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardų ir ad
resų greitai į: (26)
Roast Products Cs^ Dept »-9 
27SS Fanren Ave^ Chieago 45, III.

SUSIVIENIJIMAS LIET f VIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir TurOnfisasia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKU VIRS 12,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti >5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
15,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėj* $9.00 Ir $12.00.
Dabar "r*—Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Vė
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimai.
Tapk Susivienijimo nariu ir prlraiyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
>07W.*Rb3U N^YarkUKY.

I



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 25, Birželio 20, 1951

Vietinės Žinios
VINCAS MOTIEJAITIS DRG. N. JONUŠKOS {teikė Memorandumą , the world; and further be it re- 

MOKYSIS BOSTONE IŠVYKO CH1CAG0N Dėl Genocido Lietuvoje solved
3. That copies of thds reso-

15 BIRŽELIO DIENŲ REIKIA DAUGIAU
MINĖJIMO BOSTONE ‘ARBATOS PARTIJŲ’

Miesto Majoras Reiškė Už* 
uojautą Lietuviams

Praeitą šeštadienį vakare 
Municipal svetainėje South 
Bostone susirinko virš 300 
lietuvių paminėti “birželio

Visą savaitgalį Charles- 
town’e buvo minimos Bunk- 
er Hill mūšio sukaktuvės. 
Didelis paradas šį pirma
dienį užbaigė minėjimą.

Minėjime dalyvavo daug
dienas,” dešimtmetį pirmų- Ž,veči«..B vfe?s Amerikos.
jų masinių lietuvių deporta 
cijų į Rusijos gilumą.

Minėjime atsilankė Bos
tono miesto majoras, John 
B. Hynes, kurs nežiūrint di
delio perkrovimo darbu dėl 
Charlestovvne ruošiamų įvai
rių minėjimų, surado laiko 
atvykti ir pareikšti lietu
viams savo simpatiją dėl 
Lietuvoje vykdomų musų 
tautiečių deportacijų ir žu
dymų.

Tarp kitų svečių buvo sena
torius Herbert O’Connor iš 
Maryland. Jis kalbėdamas 
sakė, kad pasaulyje reikia 
daugiau “Bostono arbatos 
partijų,” kad atsakingieji 
valdininkai ir eiliniai žmo
nės suprastų reikalą sutruk
dyti karo medžiagos ir 
svarbiųjų žaliavų siuntimą 
į Sovietų pavergtus kraštus 
ir į pačią Rusiją. Neatsar
gi prekyba su bolševikų val-

‘Naujienų” piknike.

KETA ATVYKTI I
BOSTONĄ TYRINĖTI

Senato kriminalizmo ty
rinėjimo komisija, kuliai 
seniau pirmininkavo šen. 
Kefauver, o dabar pirmi
ninkauja šen. O’Cnonor iš 
Maryland, keta atvykti į 
Bostoną ir čia pašaukti liu- 

Musų laikraščio skaityto- dyti įvairius asmenis, kurie 
jo ir bendradarbio \ inco arba patys yra įtarti daly- 
Motiejaičio sūnūs \ incas vaują įvairiuose raketuose, 
baigė \V orcesterio aukštąją arba gali duoti žinių senato

Drg. N. Jonuška su žmo- Praeitą ketvirtadienį, po 
na šį antradienį išvyko ato- baltiečių demonstracijos 
stogauti į Chicagą. Ten ap- Bostono gatvėse, ALT Bos- 
lankys gimines ir draugus tono skyriaus atstovai, adv.

A. Juknevičius, adv. K. Ka
linauskas, adv. B. Kalvaitis 
ir S. Michelsonas, kartu su 
latvių atstovu Oswald V. 
Blumit ir estų atstovu p. 
Kolka įteikė platų memo- 
įandumą apie Baltijos kraš
tuose rusų vykdomą tautžu- 
dystę valstijos gubernato
riui Paul A. DevePiui ir 
miesto majorui John B. 
Hynes.

RESOLUTION
Unanimously adopted at a 

mass meeting held at the Muni-

lution be forwarded to the 
President of the United States, 
to all Congressmen and Senat
ore of the United States, to the 
representatives in Washington, 
D. C., of the governments of 
Great Britain, France, Italy, 
Poland, Esthonia, Latvia, Fin- 
land, Norway, Sweden, Den- 
mark, Spain, Portugal, Bel- 
gium, and to the Press.

RADIO PROGRAMA

Išnuomojama* Kambary*
Fornišiuotas kambarys vie

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)

Ar Žinot Kur Ką Gaati!

Protesto mitinge kalbėjo romais kraštais \ ra labai 
Lietuvos garbės konsulas kenksminga, nes sustiprina 
adv. A. 0. Shallna. latvių šaIies priešus,
atstovas kun. Oswald V. „ š‘° pirmadienio parade 
Blumit, red. J. Januškis ir Charlestown e daly v a vo
k. Mitingų atidarė ALT 10>°°0. žyS1?®t.°W- ,Jų,.tal?e 
Bostono skyriaus pirminin- buvo *r kariškieji daliniai, 
kas Aleksandras Čaplikas.
jam vadovavo adv. K. Ka-ĮcEN. MacARTHUR 
linauskas.

Protesto mitingą jausmin
gai paįvairino aktorius 
Henrikas Kačinskas, kuris 
paskaitė Nelės Mazalaitės- 
Kruminienės vieną kūrinėlį, 
ir puikus dainininkai Dr. J.

ATVYKS I BOSTONĄ

Generolas MacArthur tu
ri pakvietimą apsilankyti 
Bostone ir šiomis dienomis 
jo adjutantas, pulkininkas 

_ . L. E. Bunker pranešė, kad
Antanėlis ir Rapolas Juška i generolas atvyks į Bostoną, 
rinktinėmis solo ir duetu }nors Um apsilankymui dar
dainomis. Dainininkams 
akompanavo muz. Jeroni
mas Kačinskas. Daininin
kai protesto susirinkimą už
baigė Amerikos ir Lietuvos 
himnais, pritariant visai 
publikai.

Pertraukos metu jauni 
skautai parinko aukų Lietu
vos vadavimo bylai parem
ti. Surinkta apie 200 dole 
rių. Aukotojų sąrašas bus 
paskelbtas.

Stambieji aukotojai bu
vo: po $15 Tremtinių Rate
lis ir Sandaros 7-ta kuopa; 
po $10 aukojo Aleksandras 
Chaplik, Juozas Arlauskas 
ir Jonas Jankauskas.

Pirmininkas adv. K. Ka
linauskas perskaitė anglų 
kalboje rezoliuciją, kurią 
susirinkimas priėmė vienu 
balsu. Rezoliucija dedama 
skyrium. Rep.

LEGIONIERIŲ PIKNIKAS 
GERAI PASISEKĖ

mokyklą ir rudenį persikels komisijai apie gemblerius ir 
mokytis i Leland Powers raketierius.
mokvkla Bostone. .T • . .■ Kefauver vedama komisi-Jaunasis \ incas Alotie- - ... .. . . . . ja per metus laiko išaiškino
jaitis musų apielinkės lietu- k ij nolitikiorin 00810,1 '-'““P"“- “* ~~
viams vra žinomas, kaipo ™°Se. P?fltlkienU commemoration of the follow
jaunas ' dainininkas, kuris knm‘ral“l‘u P0' ing lraged.es whkh have be-

cipal Building, South Boston, 
Massachusetts, on June 16, 
1951. under the auspices of the 
American Lčthuanian Council, 
Boston Chapter, in protest and

grindžiu. fallen Lithuania and its people: 
(1) Eleventh Anniversary of the 
re-subjugation of Lithuania 
and (2) Decenial of the first 
horrible deportations from 
Lithuania. when, durčng one

ne kaną yra pasirodęs sce- _________________
noje su lietuviškomis daino
mis. Dabar keli metai jau- KEPĖJŲ STREIKAS 
nasis dainininkas buvo nu- VALSTIJOJ PLINTA
traukęs dainavimą, bet vė- ' --------
liau keta tęsti dainavimo Vakarinėj Mass. valsti- night. the bolshevik secret po-
Studijas. joj plinta kepėjų streikas, iice—NKVD—arrested and car-

Atostogų metu jaunasis kuris jau palietė kelis šim- ried off to the frigid wastes of 
V. Motiejaitis gavo darbo tus kepyklų. Streikas iški- Siberia 40.000 innocent Lithu- 
Worcesterio Five Cents Sa- lo pirmiausiai Worcestere. anians.
vings Banke, kur dirbs iki Fitchburge ir New Bedfor- VVhereas. the Soviet Union, 
rudens, kada atsikels į Bos- de ir iš ten persimetė j visą reb*ng uP°n the spurious Rib- 
toną. eilę kitų miestų. Streikui bentrop-Molotov pact of Au-

-------------------------- vadovauja Amerikos Darbo «"st„23' 1939 and ln d:sret!a,'d
Lietus Pakenkė, Bet Federacijos kepėjų unija
Nesutrukdė Demonstraciją

nėra paskirtas laikas. Pa- 
ęvietimas jam pasiųstas sei
melio vardu ir kai bus pa
aiškėjusi apsilankymo da
ta seimelio delegacija vyks 
brmaliai generolą užkvies

ti.

Nepasiruošimas Pasirodė

of all treaties and agreements 
with Lithuania. including the 
Peace Treaty of 1920, the Non- 
aggression Pact of 1926, and 
the Mutual Assistance Pact of 
1939. did occupy Lithuania by 
most brutal means and did sub-

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:

1— Bostono Tautiškių Šo
kių Trio.

2— Bostono Lietuvių 
Skautės ir Skautai.

3— 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.

Steponą* Minkus.
REIKALINGA-

Moteris ar mergina, nursės pa-' 
gelbininkė, prie senų žmonių 
priežiūros. Darbas gali būti 
laikinas arba ir nuolatinis. Ga-'Į
Įima ir apsigyventi prie įstai
gos. Kreiptis prie:

Dr. D. Pilka.
546 East Broadvvay,
South Boston, Mass.

Mes pranėtara, kad 
«ų krautuvėj visokių 
randavoiimui, kaip tai Floor 
ders, Wall Paper Removora, Seal 
Sanders ir kitų. Taipgi 
šokių pentų, varniiių, siei 
pierių, plumbing, elektros 
nų. Pristatymas veltai.

Flood Sq. Hardw*ro Co. 
A. J. ALEKNA, Prop.

*28 E. Broadvay, 8a.
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 dien*

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MAM.

Baltiečių demonstracijoj 
praeitą ketvirtadieni lietu
viai pasirodė labai silpnai. 
Jei ne ponios O. Ivaškienės 
jaunimo grupė, tai lietuvių 
visai nebūtų niekas paste
bėjęs, nes nei vėliavos, nei 
jokių plakatų lietuviai ne
nešė.

Oras demonstracijai bu
vo labai blogas. Visą die
ną lijo ir lietus buvo labai 
nemalonus, landus ir šaltas. 
Bet oru visko negalima pa
teisinti. Juk ne oras su
trukdė atnešti į demonstra
ciją lietuvių tautinę vėlia
vą? Ne oras sutrukdė pasi
rodyti didesniam lietuvių 
demonstrantų skaičiui. Įsi
vaizduokim sau, kad ir lat
viai butų pasirodę taip pat. 
kaip lietuviai, tai rezultate

Praeitą ketvirtadienį ne- f"""*
perstojantis lietus žymiai Turėjusi Cmlę Apsaugą
pakenkė baltiečių demon- 7  ._________
stracijai Bostono gatvėse. Bostone piaeitą sa\ a^ ject Lithuania to a most cruel 
bet jos nesutrukdė. Balti-'*?™?1 Hubert F. oppressįon; and
jos kraštų žmonės demon- Schlffer> kuris 1945 metais Whereas. the Soviet Union, Corner- **^1: (26)
stravo nuo Gloucester cat- Japonijoj, Hirosi- įn furtherance of its designs to
vė<? iki CodIpv aikštės nešė mos mies^e ir išliko gyvas implant Cornmunism in Lithu-
plakatus. vežė vežimus su P° a*~ thr°U?°U?
didžiuliais piešiniais, vaiz- 8™°- Jls papasakojo, kad and be.ng „nable to bend the
duoiančiais Baltijos kraštu ie'8U Hirosimos miestas bu- resistance ot Lithuania to its auoja ciak paitijo. kiartų tnrsi~ rivilės ansaupos has embarked upon a re- 
zmomų trėmimus į Rusiją. turėjęs civiies apsaugo. unm-ecedented pol-Daugiausiai eisenoje da- i eilateTe Labini
lyvavo latvių, apie 400 organizuoja Amenkos m e- altested by the fact
žmonių: iš lietuvių organi- 'Lai._aukų skaičius nuo ato- that jt has a|ready deported or
zuotai dalyvavo tik p. O. rnin®s bombos butų buvęs annih-iate(j 800,000 Lithuan-
Ivaškienės vedama jaunimo daug mažesnis. Hirosima jans which constitutes over
grupė, apie 30 dalyvių, ir buvo visai nepasiruosusi 30 per cent of the entire Lithu- 1—Vaistas nub nudegimo ir

IEŠKAU KAMBARIO
Naktimis dirbantis Ketuvis 

vyras ieško kambario pas lietu
vius Watertown ar W. Nevvton

J. G., c/o Town Diner, 
627 Mount Auburn St., 

Watertown, Mass.

LIETUVIS PERKA DŽIONKĄ 
Juozas Sinkevičius

Praneškit jam ką turit. _ Jis nu
pirks ir pasiims kada tik jums pa
rankiau, popiet ar vakare. Telefo
nuokit: SO 8-8343. (29)

VAISTAS “AZIVA”

kelios dešimtvs pavienių as- atominės
Estu* irgi buvo ne- aukas’ ? l.odėl Urne m.ieste

aukų skaičius nuo vienosmenų.
daug.

Bostonas Turės
“Taikos Konferenciją’

Pagal komunistų partijos 
“liniją” po visą Ameriką 
šaukiamos “taikos 
rencijos.”

bombos siekė apie 2005000 
žmonių. .

Ledai Išdaužė 40 Langų

bombos anian people;
Now therefore, be it re-

solved:
1. That said re-subjugation 

and genocide being practiced 
i n Lithuania is sorely protest- 
ed. decried and deplored; and 
further be it resolved

2. That the attention of the
Ši pirmadienį Sturbridge t nited Natioos, and of the 

___ _ konfe'- praūžė smarki audra su whole cultured world be direct-
Tokia konferen- kruša ir po jos Sturbridge 'd p"** »f !!,ood:?>a^

- 1 * - - - - - Lithuania, and all effective

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: m I M I 

Ir m T M »
546 BROADWAY 

■O. BOSTON, MAM.
SOUth

A. J. NAMAKSY
RKAL ĮSTATE A INSUBANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MAM 
Office Tel. SOboston 8-0948 
■m. 87 ORIOLE 8TBHMT

TeL*PArkway 7-0402-M. .1

Praeitą sekmadienį legio
nieriai darė savo metinį iš- 
važiavimą-pikniką Brock
tono mugės patalpose. Pik 
nikas gerai pasisekė, nors 
oras buvo nepalankus, la-|iš demonstracijos butų vi- 
bai nepastovus ir daugelį siškai niekas neišėjęs. . . 
žmonių atbaidė nuo pikni-Į Man atrodo, kad lietuviai 
ko. Jei ne oro baikojimas, šiemet visai ir nesiruošė de- 
legionieriai butų turėję re- monstracijoj dalyvauti, o 
kordinį skaičių dalyvių pir- todėl ir pasirodė neorgani
niame šių metų Bostono ir zuoti, pakrikę, kaip Grigo 
apielinkių lietuvių išvažia- bitės, 
vime. O. N-ė.

cija įvyks ir Bostone atei- gyventojai priskaitė virš 40 means the
nanti sestadienp Bradford išmuštų langų. Smarkus.ve- ravisher of Lithuania and t0 
viešbutyje. Konferencijos jas ir dideli ledai pi įdare eXpoSe hjm nations of
šaukimo priešakyje stovi ir daugiau nuostolių gyven-_______________________
bendrakeleiviški “progre- tojams
istai,” tarp jų kunigas Ro- —

bert M. Muir iš Roxbury ir 
Walter A. O’Brien, “pro-. 
gresyviu partijos” vietinis ..

v " r ........... , ia juokų laikraščio “Gar-konfereneja įsnnks at- X”J“aidVxr. 13-14. Ga-
stovus į visos Amerikos 
“taikos konferenciją” Chi- Į 
cagoje.

Naujas “Garnys*

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 niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

7— Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoju Ir CMrargu
Vartoja vėliausios konstrukieijoe 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniu

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tr SU, Kinibal 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2871 

Reikalaukite šitų vaistų pa- gp^^LiSTAS KRAUJO, INKSTŲ-------—!.J. IR NERVŲ LIGŲ

Gauta is Europos Radijo Aparatų
Kuriais galima girdėti viso pasaulio žinias tiesioginiai.

Kreipkitės pas:
ST. GRUBLIAUSKĄ

133 Emerson Street South Boston, Mas*.

Arba į
REARDON TIRE & SALES CO.

707 Columbia Road Dorchester, Mas*.
Tel. GE 641/41.1

Čia galima gauti visko, kas tik namams reikalinga.

Harvardo Prezidentas
Pranašauja Taiką

Dr. James B. Conant, 
Harvardo Universiteto pre-

lima gauti “Keleivio” ofise. 
Kaina 10 centų.

NAVJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

Birželio 23 d. tavu “General

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiarižko* Radio 
Programos

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

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

zidentas, įteikdamas diplo- Blatchford” i New Yorką at
muš universitetą baigusiems vyksta šie lietuviai: 
studentams, jiems patarė Stasys Barvydas. Marija En- 
savo gyvenimą planuoti įj. driukaitienė. Jurgis Gatavec- 
einant iš to, kad pasaulis iį“
turės 50 metų taikos. Tie- *22^
.sa, mokslininkas pridėjo, tikienė, Vilius Pitkunigis, Wil-
i v ^e?^’Un!ai y,a la^a‘ hdmina Pu< halskienė. Jonas 
i dideli, bet planuoti gvve-Rupeika, Drūtis Šova. Alfre- 
mmą visvien reikia turint das Staras, Vytautas Vaitaitis. 
galvoje pastovią taiką, o ne Helena Viskam*, Kostas Vai- 
besiartinančią katastrofą. jtaitia ir Vlada* Žukauskas.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.

Neįrištas $12, įrišta* $14. 
Gaunamas pas:

DR. D. PILKA 
546 East Broadmay 
So. Boston 27. Mas*.

žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money .orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
59S East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 9-1761 ir SO 8-2483

Dąro Kraujo Patikrinimą
Jei Reikia. Duoda Peaeillino

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, Sooth Boston 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų baliams, 
vėms į namu* ir sale*. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERK RAUS

TYTO! AI

SOUTH BOSTON 
TeL SO 8-4149

Turim visokią vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviž- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia Jau 20

)

fla petki

gauti priežiūra,
824 BROADWAY,

80. BOSTON. MASB. 
Tai. SOath

lraged.es



