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Plieno Kompanijos ir Unija 
Nepajėgia Susitarti

Derybos Iširo; Neišsprendžiamas Ginčas dėl “Unijinės 
Šapos” ir dėl Uždarbių; Sutarta Gaminti Plieną

Karo Pramonei; Kompanijos Sakosi Siūlan
čios Virš 26 Centų į Valandą, Unija Sa

ko, kad Siūloma Tiktai Virš 13 Centų 

Grąžinus plieno pramonę GeZI. EisenhoiCer
at°„ZXmS w r Kalba su Spauda
kompanijų ir unijos dėl Gen. D. D. Eisenhowei 
naujos darbo sutarties. Sa- PereitQ savaitę turėjo pasi- 
vaitė derybų nedavė jokių kalbėjimą su spaudos atsto- 
rezultatų. Kompanijos xa^s Abilene, Kans., mieste, 
griežtai atsisako pripažinti savo gimtinėj. Generolus 
unijinę šapą pramonėje, ko įsakinėjo i laikraštininkų 
unija reikalauja ir, be to, klausimus. Savaitės gale 
nesusitariama dėl uždarbių t°kj pat pasikalbėjimą ge- 
pakėlimo. Unija sako, kad nero^as turėjo su laikrasti- 
kompanijos siūlančios tik-'nĮnkais New Yorke. Pra- 
tai 13 centų su viršum Į va-l Ežioje pasikalbėjimo gene- 
landą priedo, nors kompa- • ro^as pasisakė stovįs ant re
ni jos sakosi duodančios ’Publikonų senatorių ir kon- 
priedo po 26 centus su vir- gresmonų 1950 metais pa 
šum į valandą. Kuomet ne-

TARIASI PATVIRTINTI KAR3 SĄJUNGĄ SU VOKIETIJA

i fyf •> Į/ * f Į ■
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Valstybės sekretorius Dean Acheson tariasi su senato užsieniu reikalų komisijos pir- 
mininku Tom Connally, senatorių A. Wilev ir atstovų rumu užsienių komisijos nare 
Mrs. Frances Bolton. Vyriausybė siūlo, k d sutartis su Vokietija butų greit patvir
tinta.

Kova su Bolševikais Belaisviais 
Korėjos Saloje Koje

Belaisvių Stovyklos Tankais Skirstomos į Mažesnes
Grupes; Bolšeyikų Belaisvių Viršininkai Verčia Be

laisvius Priešintis Skirstymui; Jau Žuvo Virš
30 Belaisvių, Nemažai Sužeistų

Prancūzai Valo
Sabotažo Lizdus

Šį antradienį amerikiečių 
kariuomenė, maždaug 6,- 

Į 000 vyrų, su tankais ir liep-
_ 77 . , _1 snosvaidžiais, pradėjo skir-Prancūzijos vyriausybe styti dideles bolševikų be_ 

įsakė padalyti kiatas bolse- Įaįsvįų stovyklas Koje salo-

susikalbama net dėl siulo-
skelbtos deklaracijos pa
mato. Tas pareiškimas kai

mo priedo didumo, tai sun-i^ nustebino, nes 1950 me-a r __ 1**1.• _ • • ____ 1_1T
ku surašyti sutarti. Kom- 'tais liberališkieji republi-
panijos siūlo mokėti pakel
tą mokestį ne nuo metų 
pradžios, bet tiktai nuo ba
landžio 1 d.

Derybos šiuo tarpu nu- didaturą. 
truko, streikas tęsiasi. Bet 
ir unija ir kompanijos su
tarė, kad bus gaminamas 
plienas reikalingas karo

konai tą politinę deklaraci
ją pasmerkė, o dabar tie li
berališkieji republikonai re
mia gen. Eisenhowerio kan-

\jrvjn- Ficnnhnu.’Pi’ iškplpTT S» -v a

savo užsienių politikos skir
tumus nuo šen. Tafto, bet 
vidaus politikoj pasisakė

gamybai. Bet kiek to plie- 'maždaug taip, kaip ii šen
no bus gaminama, priklau
sys nuo vyriausybės, kiek 
ir kokio plieno ji reikalaus, 
o tada kompanijos ir unija 
tarsis dėl dalinės plieno ga
mybos. ,

JAPONAI NETIKI
RUSŲ PAŽADAMS

Taft.

Gudrus Karvelis Gen. MacArthur Anglai Dalyvaus 
Laimėjo Lenktynes Kalbės Konvencijoj Paliaubų Derybose

vikų partijos būstinėse vi
soje eilėje didmiesčių. Be
darant kratas paimta daug 
visokių dokumentų. Tulo- 
no mieste laike kratos vie
tos laivų krovėjų unijos ofi
se rasti planai, kaip sabota- 
žuoti uostą karui kilus. 
Unijos atsakingieji parei
gūnai patraukti į teismą.

Po visą kraštą policija 
areštavo 156 bolševikų pra-

Austitilijoj buvo ruošia- Šen. R. Tafto salininkai Anglijos krašto gynimo vadyrius, priešakyje su par
mos “laiškanešių” karvelių iškėlė sumanymą, kad ge- ministeris Alexander lan-'tijos sekretorium J. Duclos. 
lenktynės. Jas laimėjo vie- nerolas MacArthur butų kosi Korėjoj, kur jis vietoje j Daugumai iš areštuotų ke-
MAS km-rpllR. kuris milpkp nolzvLctne ; » •AnnKKL-An« i- r* v-snas karvelis, kuris nulėkė pakviestas į republikonų susipažįsta su padėtimi
1,400 mylių iš Sydney iki konvenciją pasakyti pa- fronte. Grįžus jam iš Ko-
Tovvnsville per 16 valandų grindinę ar programinę rėjos Anglija keta pasiųsti
ir 13 minučių. Toks nepa- kalbą atidarant konvenciją, ir savo delegatus į paliau
prastas ’ ’ ’* - - - -

liama bylos. Iš Prancūzijos 
praneša, kad ten komunis
tai, pagal Maskvos reko
mendaciją, į Duclos vietą

balandžio greitu- Gen. MacArthur yra šen. hų derybų delegaciją, kad Į pastatysią pagarsėjusį sa
mas daugelį žmonių nuste- Tafto kandidatūros šalinin- kartu su Amerikos ir pieti-Jdistą, Andre Marty, kuris
bino, bet bandant antrą Įkas. Kai kurie gen. Eisen- nės Korėjos atstovais ap-' pasižymėjo žmogžudystė-
kartą karvelis ir vėl padarė howerio šalininkai mani! tarti rlprvhn nrfifrrama ir*mie ♦ „mintinai krin-nrlm'

Maskvos prekybos kon
ferencijoj nesenai dalyvavo, 
keli šimtai biznierių ir po
litikierių iš užsienių. Jų tar-

AMERIKOS LĖKTUVAI 
PRIBUVO ANGLIJON

Į Angliją atvyko kelios 
dešimtys greitųjų - bombelių 
iš Amerikos. Jie čia su
stiprins Atlanto Pakto šalių 
oro pajėgas. •

S. Dakotoj Laimėjo Tafta*

kartą karvelis ir vėl padarė 
tą kelionę taip pat greitai. 
Karvelis buvo paskelbtas 
čempionu.

Padarius patikrinimą pa
sirodė betgi, kad gudrusis 
karvelis visai nelėkė, jis tik 
nutupė ant greitojo trauki
nio ir tas jį nuvežė iš Syd
ney į Topnsville. Už tokį 
“šmugelį” karveliui buvo 
atimtas čempiono titulas.

PIETŲ AFRIKA
‘BUO REVOLIUCIJOS’

South Dakotos nominaci- 
niuose balsavimuose perei- 

pe dalyvavo ir Japonijos savaitę republikonų pai- 
parlamento narė K. Mat-
suoka. Ji dabar pranešė
Japonijos vyriausybei, kad 
Sovietai sutiktų repatriuoti 
182,000 japonų karo belais
vių, jei Japonija pasirašytų 
taikos sutartį su Rusija.

Japonijos vyriausybė šitą 
rusų pažadą vadina beveV- 
te propaganda, nes Sovie
tai oficialiai skelbė, kad jie 
beturi tik 2,467 japonų ka
ro belaisvius.
JAPONIJA IR INDIJA 

“AMŽINOJ TAIKOJ’

Pietų Afrikos ministerių 
pirmininkas Dr. Malan sa-

hotverio šalininkai mano 
protestuoti prieš gen. Mac- 
Arthuro paskyrimą, bet 
“keynoter” kalbėtoją kvie
čia partijos vadovybė, ku
rios didelė dauguma yra 
šen. Tafto šalininkai.

Vėliausieji daviniai apie 
kandidatų stiprumą repub
likonų partijoj yra tokie: 
Taftas 464 delegatai, Ei- 
senhower—388. Warren— 
76, Stassen—26, McKeldin 
—24, MacArthur—3, We- 
demeyer—1. neapsisprendę 
ar dar neišrinkti—224.

tarti derybų programą ir!mis tarptautinėj brigadoj 
vieningai atstovauti Jungti-1 Ispanijos pilietiniame kare. 
nių Tautų pažiūras.

Paliaubų derybos Kore-
joj eina taip nepatenkina
mai, kad Anglijoj girdisi 
daug kritikos dėl jų ir Ang
lijos vyriausybė norėjo su
sipažinti vietoje su padėti
mi, kad galėtų pasisakyti 
parlamente dėl kritikos 
balsų.

3 DIENŲ PERTRAUKA 
KORĖJOS DERYBOSE

Tūkstančiai Vokiečių 
Bėga į Vakarinę Vokietiją

ko, kad opozicinė “united PAMIŠĘS KARALIUS 
party” esanti pakliuvusi į NEGALI VALDYTI
neatsakomingų gaivalų ran- ------ —

tijoj laimėjo senatorius 
Taft. Jis surinko 613 bal
sų daugiau, kaip gen. Ei- 
senhovver. Iš viso republi
konų partijoj balsavo virš 
120,000 balsuotojų. Tafto 
kampanijos vedėjas D. In- Opozicija iš savo pusės 
gali sako, kad “Wall Stry- sako, kad Dr. Malano vy

kas ir dabar esanti pasinio- Jordanijos karalius Talal 
susi daryti krašte revoliuci- i pereitą savaitę buvo padė- 

tas į bepročių namus, o sos
tui valdyti buvo paskirti re
gentai. Karalius Talal už

jo

to pinigai” nieko nepadėjo 
generolui Eisenhovveriui.

Į KALĖJIMĄ

Japonija ir Indija pasi
rašė sutartį, kurioje pasiža
da gyventi amžinoj taikoj 
ir draugystėj. Sutartis nu
mato pagyvinti prekybos 
santykius ir tuo reikalu ve
damos derybos dėl sudary
mo prekybos sutarties.
Lėktuvų Mechanikai ir

Krovėjai Baigė Streiką__________
American Airlines kom-' 

panijos mechanikų ir kro-! 
vinių krovėjų laukinis strei
kas pasibaigė. Streikas tę
sėsi nuo pereito trečiadie
nio iki šios savaitės pra
džios. . I

įėjimo už peršovimą .Jen- 
nings I^ang. jo žmonos agen
to, pereitų metų gale.

, . , ėmė sostą būdamas nesveinausybe daro perversmą kas £ tėv(( nužud 

tuo, kad laužo konstituciją Sog^ ? ne tjk „

ir nesiskaito su mažumos » . , , , • „ -X : •-. _ . kt a. i • •• bet dar labiau išvarė išteisėmis. Natai provincija . . .. , , _ i-.. -
. . , J proto ir ii teko padėti i sau-grasina visai atsiskirti nuo S- . ,

Pietų Afrikos Unijos, jei; vie 3-
Malano vyriausybė ir toliau, 
nesilaikys konstitucijos. ISPANIJA SLOPINA

KATALONŲ KALBĄ

Aliantų delegatai Korė
jos paliaubų derybose siūlė 
padaryti trijų dienų per
trauką, nes kasdien daromi 
paliaubų deiybų posėdžiai 
iarosi beprasmiai, bolševi
kai juos naudoja propagan
dai, bet paliaubos dėlto vi
sai neprisiartina.

Bolševikai protestuoja dėl 
pertraukos paliaubose ir sa
ko, kad Amerika norinti iš
provokuoti derybų galą 
šią savaitę derybos vėl bus 
atnaujintos, bet vilties su 
sitarti' dėl pasikeitimo be 
laisviais dar nėra.

Rytinės Vokietijos vy
riausybė visu pasieniu su 
vakarine Vokietija įvedė 
“pasienio zoną,” į kurią be 
leidimo niekas negali at
vykti ir kur gyventojų pa
tikrinimai daromi be palio
vos. Daugelis tūkstančių 
žmonių atsidūrė toje “pa
sienio zonoje” ir nemažas 
skaičius iš jų bėga į Vaka
rinę Vokietiją, kur prašo 
prieglaudos.

je į mažesnes stovyklas. 
Belaisviams buvo įsakyta 
susirikiuoti po 150 vyrų ir 
žygiuoti į naujas patalpas, 
bet bolševikų vadų verčia
mi belaisviai atsisakė. Te
ko pavartoti jėgą, kad be
laisvius išskirsčius.

Belaisviai bandė priešin
tis ir kareiviams teko juos 
jėga suskaidyti į mažesnes 
grupes ir išgabenti į nau
jas, mažesnes stovyklas. 
Dėl bolševikų vadų užsi
spyrimo apie 30 belaisvių 
žuvo susirėmimuose su ka
reiviais, o virš šimto belais
vių buvo sužeista. Vienas 
amerikietis kareivis irgi žu
vo, o keliolika buvo sužeis
tų.

Didelės stovyklos 'duoda 
progos bolševikų viršinin
kams belaisvius terorizuo
ti. Koje saloje buvo apie 
80,000 belaisvių, grupėmis 
po 6,000 ir 8,000 žmonių.

IZRAELIS UŽTRAUKIA 
PRIVERSTINĄ PASKOLĄ

Izraelio respublika pa
skelbė priverstiną paskolą. 
Kiekvienas pilietis turi pa
skolinti vyriausybei 10% 
savo piniginio turto. Tiktai 
indėliai bankuose žemiau 
50 svarų ir vieno svaro no
tos kišenėse neįtraukiamos 
į tą priverstiną paskolą 
ukiui kelti ir naujiems imi
grantams įkurdinti.

Vokietijoje Padidėjo
Narkotikų Vartojimas

WM. J. POMEROY 
BUS

Ispanijos vyriausybė už- 
TEISIAMAS draudė du laikraščiu kata- 

lonų kalboje ne už tų laik-

Pasiutimai Laukinių
Žvėrių Tarpe Padidėjo

Siutinys tarpe laukinių 
žvėrelių, kaip lapės ir šeš
kai, šiais metais labai padi
dėjo sekamose valstijose: 
Pennsylvania, Ohio, Mary*

Filipinų vyriausybė iškė-lraščių turini, bet tik dėlto, 
lė kaltinimą prieš amerikie- kad jie buvo leidžiami ka- 
tį William J, Pomeroy, iš-talonų kalboje. Ispanijos 
Rochester, N. Y., už jo da- diktatūra deda visas pa- 
lyvavimą “Huk” partiza-stangas nusmelkti katalonų
nuošė. Amerikietis buvęs'ir baskų kalbas ir nori pri- land, Delauare, Virginia,
seržantas 1949 metais susi- mesti tautinių mažumų W. Virginia, Tennessee,
dėjo su maištaujančiais j žmonėms ispanų kalbą. Kentucky, N. Carolina, S.
“huks” ir kartu su savo! Katalonija yra pati pramo-1 Carolina ir Georgia. Įvai- 

Filmų gamintojas "walter žmona filipiniete dalyvavo rangiausia ir turtingiausia įios valdžios agentūros
Wanger gavo 4 mėnesius ka- kautynėse prieš vyriausy- Ispanijos dalis apgyventa imasi priemonių, kad ap-

bes kariuomenę. Jis, be to, 
buvęs ir propagandos vir
šininkas pas bolševikus.

ne ispanais, bet katalonie- saugojus naminius gyvulius 
čiais, kurie jau senai reika- ir žmones nuo pasiutusių 
lauja sau autonomijos. [laukinių žvėrelių įkandimo.

APDOVANOTAS

švedų karalius Gostavas šeš
tasis gavo Helsinkiu univer
siteto garbės daktaratą ir po 
prakalbos apleidžia tribūną. 
Švedija ir Suomija pataiko 
artimus ryšius nežiūrint, kad 
Suomija yra Stalino imperi
jos šešėlyje.

Vakarinėj Vokietijoj la
bai padidėjo narkotikų 
(nuodingų vaistų) vartoji
mas. Šiuo tarpu priskaito- 
ma iki 50,000 įpratusių 
vartoti nuodus. Policija su
organizavo specialinį sky
rių kovai prieš narkotikų 
pirklius. Daugiausiai ten 
vartojamas nuodas yra ma- 
rijuana.

Irano Aliejus Tarpt. Teisine

Tarptautinis teismas Ha- 
agoje pradėjo svarstyti An
glijos skundą prieš Iraną 
dėl aliejaus kasyklų ir va
lyklų nacionalizacijos . Ira
no premjeras Dr. Mossa- 
degh atvyko asmeniškai į 
Haagą pareikšti Irano vy
riausybės nusistatymą, kad 
teismas neturi teisės to gin
čo spręsti.

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams $3.



Puslapis Antras

BEGĖDIS PRIIMA 
SVEČIĄ

: dėtį 2 Nagi, rusų bolševikų 
okupacija, kurią Mizara vi

„ i- , - somis keturiomis teisina irBolševikai lietuviai ture- , . T- • , • ,D n- - skaito Lietuvos palaima: jo savo pikniką Baltimore- T, . f . x. .J 1 - Kaip žmogus gali drįsti bu

nieko nebeturėtų stebinti. 
Smegenų monopolio nei 
Amerika nei kuri kita šalis 
neturi ir neturės. Be to, 
rusams padėjo ir tokie ju- 
došiai, kaip Dr. Fuchs, to
dėl Rusija naudojosi ne tik 
savųjų mokslininkų Ekspe
rimentais, bet ir Amerik's 
mokslininkų pasiekimai jai 
buvo prieinami, o gal ir da-

je. Piknikas rengta™ dar yra prieinami.
kai propagandai stiprinti ir , . . • i - ---------------------——T . * , .. f . . chamas, tą stačiai sunku įs-Lietuvos okupacijai teisin- ... • ..... ..y • - i j aiškinti. Mizarai vra tikti. Laisve praneša, kad Brooklyno Vagys 

Padarė Stebuklą
Nežinomi vagys Brook- 

lyne gegužės 30 d. pavogė 
iš vienos Romos katalikų 
bažnyčios dvi brangias, 
deimantais išpuoštas karū
nas 100,000 dolerių vertės. 
Sekmadieni, birželio 7 d. 
paštas atgabeno i tos baž
nyčioj kleboniją “special 
delivery” paketą, kuriame 
pasirodė abi brangiosios 
karūnos. Regina Paeis baž
nyčios klebonas prel. Cioffi

čiau prieš 40 metų! rne oegeaisKumo ir me- tuoj paskelbė parapijai,
‘•Jis pagvrė progresyvius lo Mizara prideda ir išsity-ikad įvykęs stebuklas. Sa- 

Jis kviečia inte- k°, maldos pagelbė-

Mikuckis, 
komendantas

Juozas
Kauno

.... , i . , vienas pateisinimas, kad jisi pikniką atsilankė poetas . r J* 1 ‘ k pats nesupranta savo kiau-buvęs f ._.. lvstes.

... ... V1!’ Mizara be sarmatos me
iliaisiais nepriklausomvbes , , , ,, . - „ . luoja, kada jis sako, jog

. , -i- • , daugelis dipuku buvone tiek savo eilėmis, kieti .. . . „ T-
, . ut • - >, ir- žiaunai apgauti. Kas girevolveriu. Laisves Mi- . , , .. , .. juos apgavo, kas jiems sakežara apie tą svečio apsilan- . . f?. , ., i ir žadėjo, kad kiekvienas

J * bus aprūpintas pagal savo
“Piknike buvo ir dipukų, profesiją”? Jei kas tokius 

tarp kurių buvo atvykęs ir poe- pažadus kam nors davė, tai 
tas Juozas Mikuckis su žmona,; tjk neiįmanėĮis, nes šiaip 
taipgi dukra Paulina Kūrins- . nusimanantis Amerikos
kiene ir anūke Ramunėlė. J , .liD. x- -• salvgose žmogus tokiu pa-“Pirmą kartą teko sutikti si ' 1
žmogų, kurio eilėraščius skai- Į negalėjo duoti.

Prie begėdiškumo ir me-

Baltimorės lietuvius už tai, kad ClOjimą.
jie pavyzdingai dirba kulturini lektualus iŠ ‘‘garbingų po-
darbą, palaiko savo spaudą, pa- nių nužnikų” ateiti pas bol-
laiko tokią apsvietos organiza- gevikus. Ką mano poetas
eiją, kaip Lietuvių Literatūros Mikuckis apie tą malonaus
Draugija. ! pikniko šeimininko pakvie-

—Šitos organizacijos iškis- r r
tos knygos.—sakė jis.—sutei
kia garbę visai musų tautai.

tima?

“Christian Science Moni- 
tor” praneša Įdomią žinią

“Svečias neklydo, taip šaky- GARANTUOJA 
damas. ATOMINI KARĄ

Ar svečias klvdo girda- 
mas bolševikų išleistus raš
tus, kurių milžiniška dau- apie £ ~Višinskioplsįyri 
guma yra bolševikiška pro- mus pereity metų gale vie. 
paganda. paliksime nesvar- name “keturių ‘ didžiųjų” 
stę. Bet negalima piaeiti oosėdvje Parvžiuje. “Di- 
tylomis pro bolševiko Mi-į diejr tada susirinko “pa- 
zaros didelį begėdiškumą. įandy|j»’ susikalbėti dėl 
Jis Laisv ėj v ėliau grįžo ffinkla v i m o s i mažinimo,
prie to svečio apsilankymo!juos sukvįetė Jungtinių 
ir sako: • Tautų politinė komisija.

“Dalykas yra tame. kad to- Iš bandymo niekas neiš- 
kio išsilavinimo žmonės, kaip: ėjo. Bet didiesiems besi- 
Viktoras Biržiška, kaip Juozas įkalbant A. Višinskis pasi- 
Mikuckis, yra priversti dirbti 8vrė> kad Rusija žino VI-
dartai. kurį gali atlikti visai in- .gAg Amerikos atomines 
telektuahska. nepras.lavmę. į tis tiktaį nežin0 
nepasirenge asmenvs. f. , , . . , , - - , ,

“Tai musu tautos tragedi- kiek kokl° «?y<klO bombų 
ja» Amerika turi sandėliuose.

“Tai rodo, kaip daugelis 0 šiaip viskas kita yra žino- 
dipukų buvo žiauriai apgauti, ma. Atominių sekretų ne- 
Jiems buvo sakyta, jog tuomet, bėra, sakė A. Višinskis, 
kai atvyks i Ameriką, kiekvie- Bet Amerikos a-bombų 
nas bus aprūpintas atitinkamu, įkaičius rusams, matomai, 
pagal savo profesiją, darbu. O kelia nemažai rupesnio. A. 
kai atvyko, jie buvo paneigti, i Višinskis iš kelių kartų kai- 
pažeminti Nieks ju net■ nepa- kad tame reika]e
klausė, kokios jie profesijos. u f ... . ,
kur jie geriausiai tiktu, kas skalcial. netV" nusver?a’ 
jiems -artimiausia prie šir. mos reikšmes, bet jis visą 
(lies ’ . _ laiką siulė tuoj pat sulaiky-

“Musų ‘Lietuvos vaduotojai, ti atominių bombų gamybą, 
—klerikalai, tautininkai ir so- kas Rusijai neabejojamai 
cialistai.—neva sielojasi kultu-;duotų progos gamintis 
ra, mokslu ir kitokiais paibe- bombas, kai Amerikos ato- 
liacs. Jeigu jiems iš tikrųjų minė gamyba stovėtų.
rūpėtų kultūra ir kulturnešiai. 
tai jie darytų viską, kad tokie 
talentai, kaip virš paminėtieji, 
butų sunaudoti ten, kur jie ga
li atlikti svarbų tautai darbą. 

“Bet ne!

Vienas dalykas jrra įsi
dėmėtinas’ iš A. Višinskio 
pasisakymų. Jis užtikrino 
“didžiuosius” savo kolegas, 
kad tolimesnis atominis

“Į atsakingesnes vietas, prie i lenktyniavimas “garantuo- 
spaudos, prie kai kurių pusiau ja atominį karą.” Višins- 
vaidinių įstaigų, kur darbas I kis turėtų Žinoti. Jei jis
lengvas,—kur. iš tikrųjų, darbo tokią “garantiją” pasauliui 
nėra. o yra tik vietos su gero- duoda, tai jo žodžių nerei- 

zmis algomis,—stato jaunus po- leisti pro ausis^
Utikieriukus. prisiliaž-nėtojus. Atominiai ginklai įsiver- 
g, veteranams ku tumeė.ama žį . arsenal, antrojo

» pasaulinio kai o ^alo« Da*
Man rodos, iau laikas bar > ™ tobulinami ir,rodos, jau 

ir intelektualams, nustumtiems, 
kad ir į labai garbingų ponių

štai, pereitą savaitę Ameri
ka pabaigė Nevados dyku- 

nužnikus, praregėti. Jiems lai-|m°j visą seriją atominių 
kas stoti su progresyvių žmo- ; ginklų bandymo. Išsprog- 
nių judėjimu, kovojančiu priešjdintOS astuonios bombos, 
tai. kas neigia jų talentą, jų ! visos, sakoma, daug Stipres- 
profesiją, jų siekimus!” ;nės, negu Nagasaki ir Hi-

Mizaros begėdiškumas ir rosima dvi bombos, kurios 
štačiai chamizmas kyšote,taip staiga baigė karą Pa- 
kyšo iš jo kalbos apie “mu- cifike. Rusija tikrai turi 
sų tautos tragediją,” kai pagrindo susirūpinti tų 
politiniai emigrantai yra bombų skaičiumi, 
priversti dirbti ne savo pro-j A. Višinskio pasigyrimas, 
fesijos darbą. O kas juos kad Rusija žino visas Ame- 
pastatė į tokią liūdną pa- likos atomines paslaptis,
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jo, karūnos atsirado.
Brangios karūnos buvo 

apdraustos 100,000 dolerių. 
Vagys iš brangiųjų karūnų 
išlupinėjo kelius deiman
čiukus, sako apie 2,000 do
lerių vertės, o pačias karū
nas su kitais deimantais ir 
kitokiais brangakmeniais 
grąžino bažnyčiai. '

Policija labai įdomaujasi 
Brooklyno stebukladariais 
ir jeigu pagaus juos į savo 
rankas, tai tur būt nuvilks 
juos įteismą pasiaiškinti 
dėl tos nekasdieninės va
gystės.

Jura iki Kelių, Pragaras Niekai i

Pereitą savaitę “Keleivyje” įdėjome bolševikiško 
Lietuvos poeto Grybo eiles apie biurokratą. Iš tų eilių 
matome, kaip “eilinis” žmogus preš stalinišką biurokratą 
nieko nereiškia. Eilinis žmogus yra darbo gyvulys, jis 
turi dirbt>, o biurokratas “vykdo socializmą,” procentus 
skaičiuoja, Stalinui himnus gieda ir su partijos viršūnių 
laiminimu kraštą valdo.

Šią savaitę dedame iš bolševikų spaudos kitokias 
eiles, kur poetas T. Tilvytis pasišauna į aukštybes ir pie
šia staliniškos galybės vaizdą, prieš kurią ir visas praga
ras nieko nereiškia. T. Tilvyčio eilės užvaldytos:

- VOLGA IŠSILIEJA
Kaspijos dugną, Pamiro keteras smeigia tarybinė mintis— 
Kazachstane dykumos lobių skrynią atidarė.
Todėl tai kapitalo pabaisa galanda dantis,
Plieną, ugm ir maro ligas beria.
Ryt suliesint uras ir upes,
Jų vandenimis prisotinsim smiltynus.
Duona balčiausia iš musų dirvų kūpės.
Liesis iš jų -aldžiausias vynas.
Kaip tautos, taip ir upės susilies 
1 vieną darbe džiaugsmo sriautą.
Jokia jėga darbo sąjungos nenugalės,
Nors ir pats pragaras prieš mus kariautų.
Poryt Volga gal ir i Nemuną ateis.
Kaip išvada v mas kadaise atėjo.
Tarybiniai žmonės dirba kantriai ir rimtai,
Nes veda juos įsikūnijusi Lenino idėja.

Ant Volgos r.esvajot negali—‘
Akyse atsiveria pasakiška tikrovė.
Laivas “Josifas Stalinas” mus neša tolyn ir tolyn 
Į laimę ir gerovę.

T. Tilvy tis yra kazionas poetas. Jis buvo pasiųstas 
i “plačiąją tėvynę” pasidairyti ir apdainuoti tą, ką jis 
matė ir nematė. Jis ir dainuoja pagal partijos linijos 
paskutinį ir vėliausią zigzagėlį: čia ir ura-patriotizmas, 
čia ir Lenino idėja, ir bakterijų kaias, ir Stalinas neša 
mus i laimę, ir tautų sujungimas, ir Volga ateis į Nemu
ną, kaip atėjo “išlaisvinimas.” žodžiu, poetas, rodos, 
niekur nenuklydo nuo partijos šiandieninės linijos.

Bet kas žino? Rašant bliudlaižiškas eiles galima 
persistengti. Išręžus krutinę, nori nenori, turi užpakalį 
įtraukti, toks jau fiziologinis reikalas, o kas ir kada į tą 
užpakalį spirs, tai jau priklauso ne nuo poeto, bet nuo 
“aukštesnių instancijų.” O kodėl, pavyzdžiui, nepami
nėjo Stalino geniališko veikalo kalbotyros klausimu? 
E. broli, sučiuptas. . . .

Vilke, pasigailėk jo—“telefonistas” 
labai užimtas dabar.

Tiesa, dabar prieš Telephone Com- 
panv .stovi dideks telefonų pareikala
vimas. šalies apsauga eina pirmyn ir 
militariniai reikalai kasdien auga. Bet 
daroma kas tik galima ir eiviliems rei
kalams patenkinti.

Nuo 1946 m. Telephone tompany 
Massachusetts’e Įvedė 506,000 naujų 

! telefonų ir 115,000 pakeitė suklentėm, 
pastatė 21 naują trobesį su priedais ir 
davė 173,500 kostumierių didesnių 
apylinkių vietos telefonui—tas kaina
vo $223.000.000.

Bet lieka dar daug kas Massachu
setts’e padaryti—dar 141,000 telefonų 
reikia įvesti, 575,000 telefonų reikia 
pakeist suklentėm. ir 811,000 kostu- 
meriams reikia didesnių apylinkių 
vietos telefonams. Tas kainuos virš 
$110.000,000.

ši ekspansijos ir pagerinimo pro
grama, su didesniais taksais, algomis 
čr brangesne medžiaga, reiškia, kad 
reikia pakelti kainas. Tačiau nežiū
rint to, jūsų telefonas šiandien kai
nuoja mažiau, negu, palyginti, 10 me
tų atgal.

VM

itoidrfcae totMIolfe..
he’s the Telephone Man!”

MW IMSIM* Telsplione • MUMSM

398-13 —

Tik 2 Nuošimčiu riuje “Kas Mums Rašoma”
.. , . „ idėta žinutė apie diplomatų

Prancūzijos komunistų šrfo Loz„,.aįėį0 konfe- 
pailija paskelbė geneiaini fencjja su dvįem diploma- 
streikų. Partijos valdomos ufe 2adeikiu ir Balu- 
profesines sąjungos (CGT) ČJu Ro(,ėl . konferen<;i.
irgi skelbė generalinj s tei- nekviečiami kiti diplo- 
ką. Kai unijos u ai i- mata; jej taj yra diploma- 
nmkų partija skelbia ge- (u konferencij 0 ne ..ko, 
nerabnj streiką, tai Pran- kusas„, Rokie klausimai 
CUZ1JOJ, rodos, galima lauk- svaretomi ir spl.endžįa- 
ti maišaties. Bet sį kartą mj ko„ferencijoje? Iš 
jokios maišaties nebuvo koW konferenei-

T.k du nuošimčiu darbi- * dengiamos?
mnkų paklausė komunistų J
šauksmo. Du nuošimčiu tai Tokių ir panašių klausi- 
yra tokia nežymi mažuma, mų kyla sąryšyje su “diplo- 
kad faktiškai streiko visai matijos šefo” sušauktu sa- 
nė nesijautė. Tik Paryžiaus viskių pasitarimu. Kai “še- 
Renault automobilių fabri- fas” tariasi tiktai su pa
ke bolševikai buvo užsiba- rinktaisiais diplomatais, tai 
rikadavę ir mušėsi su poli- nenoromis kyla spėjimas, 
cija. kad čia tariasi tam tikros

Toks bolševikų streiko partinės linijos diplomatai, 
nepasisekimas rodo, kad 0 ne Lietuvos diplomatai. 
Prancūzijos darbininkai ne- Diplomatinis viršila, be
pritaria politiškam streikui, taikindamas į “vado” vie- 
Už ekonominius savo inte- tą, mano sustiprinsiąs savo 
resus darbininkai ir bolše- poziciją, jei Lietuvos atsto- 
vikų vedami neatsisako ko- Vai Washingtone ir Londo- 
voti, bet dėl Jacąues Duc- ne bus drūčiai jo gaidelyje.
los išvadavimo iš kalėjimo x. Bet kam tokiame atsiti-

' x kime kalbėti apie “VLIK’ą
“Republikoniika Širdi.” " diplomatus,” jei turime 

linijos ir nelinijos diploma- 
Generolas Eisenhovver’is tų?

pradėjo rinkiminę kampa- " x
niją Abilene, Kans., mies
te, savo gimtynėje. Spau- Kandidatai ir Tikėjimas 
da rašo, kad jis parodęs ten Rinkimų metais kalbama 
savo republikoniską sir- apįe kandidatus. Kokie jie
di- bus, nuo kokių partijų, su

Kol kas generolas kalbė- kokiomis programomis ir tt.
jo tik bendrais posakiais.
apie savąją politiką—ma- Salia programų ir asme- 
žiau mokesčių, taupumas, ninių kandidatų patrauklu 
švarumas valdžios aparate, mų užsimenama ir _apie 
daugiau pilietinio draugin- kandidatų tikėjimą. Tiesa, 
gurno ekonominių konflik- bažnyčia atskirta nuo vais
tų sprendime, mažiau vai- tybės, bet visgi . . .
džios kišimosi į ūkio gyve- Iš minimuj kandidatų 
nimą, rodos, mažiau ir ru-;^ iausia rod b
pimmosi socialiniais re.ka- ^ prfe tos b< c.ios 
ais, aiški užsienių politika, riklauso ^„3^^ į3tes 

bolševizmas pavojingas ne Haro]d
tik Europoje, bet »' visur gen jr senatorius Robert <3 
kitur (Korėja, Japonija ir Ken. w Avere]) Ham_ 
11), parama užsieniams man ikIaus0 episkopalu 
ekonominio pajėgumo nbo- v
se ir tt.

Vienas republikonas, kon- 
gresmonas Reece iš Tennes
see, sako, kad generolas

bažnyčiai; gubernatorius 
Adlai Stevenson—unitario- 
nų; senatorius Robert A.
Taft—episkopalu; guber-

. , . . - natorius Earl Warren—pasisakė J uz mamą, uz na-;protestony. gen Dwight
mus ir už dangų.

Vėliau generolas be abe
jonės turės progos plačiau 
pasiaiškinti, kiek iš jo pa
žadų teks mamai, kiek na
mams ir kiek dangui.

X
Teismas Pasisakė

D. Eisenhovver—protestonų 
(menonitų sekto j jaunys
tėj ); senatorius Richard B. 
Russell—metodistų; sena
torius Hubert Humphrey— 
kongregacionalistų; senato
rius Brien McMahon—Ro
mos katalikų; gen. MacAr
thur dėl jo tikybos pareiš
kė, kad jis turi “visišką ir 
absoliutų pasitikėjimą mie- 
iasirdinguoju Dievu,” o ką 
tai reiškia priklausymo prie 
kurios nors bažnyčios at
žvilgiu, negalėč pasakyti. 

x
Kandidatų Nuomonės

Demokratų partijoj yra 
daug “galimų kandidatų,” 
bet kol kas dar nė vienas 
neišsimuša į pirmąją vietą. 
Kandidatai apie savo “šan
sus” turi labai gerą nuomo
nę. Štai keletas pavyzdžių:

Šen. E. Kefauver sako: 
Aš laukiu, kad busiu pa
skirtas kandidatu gana 
ankstyvame (konvencijos) 
balsavime.

Šen. R. Russell: Mano 
.. yra pir- 

, mos eilės ir toliau jirogre- 
bet šyviai gerės.

Šen. A. Kerr: Aš nema
tau, kaip aš galėčiau pra
laimėti !

sky- —J. D.

Aukščiausias teismas iš
nešė sprendimą plieno by
loje. Prezidentas, pagal 
teismo aiškinimą, negali 
veikti be konstitucijos ar 
specialaus įstatymo jam su
teiktos galios. Plieno pra
monei perimti įgaliojimo 
nebuvę, o dėlto perėmimas 
neteisėtas.

Trys teisėjai, sutikdami, 
kad prezidentas yra suriš
tas įstatymų ir konstituci
jos, manė, kad plieno pra
monės perėmimas padary
tas teisėtai, nes prezidentas 
turįs įgaliojimų keliuose 
įstatymuose.

Teisinis klausimas iš
spręstas. Bet plieno ginčas 
dar tęsiasi, dirbtuvės stovi.
Visas reikalas grįžo ten, 
kur jis buvo prieš plieno,-^, |aimžti 
pramones perėmimą. Teis
mo nuomonė žinoma, 
reikia ir plieno.

Diplomatai Tariasi
Šiame “Keleivyje”

I
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAM 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Mirė Senas Veikėjas ir iš parapijos trustisu tar-

Sekmadienį, birželio 1 d., ^°‘ 
per “Margučio”- radio pro- J< no Butėno Mokinių 
gramą, kuri prasideda sek- Koncertas
madieniais 1 vai. po pietų,
Chicagos lietuviai išgirdo 
visus sujaudinusią žinią, 
kad mirė adv. Francis P.
Bradchulis, vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių.
Buvo sulaukęs &5 metų am- 
žaus. Velionis buvo gerai

Sekmadieni, birželio 1 d., 
Chicagos Lietuvių Audito
rijoj įvyko Jono Butėno 
antrasis koncertas. Nežiū
rint Į gražų orą, kurs vilio-, 
jo į parkus ir miškus, i 
koncertą atsilankė tiek 
žmonių, kad pusėtinai pri-ir plačiai žinomas šiapus ir .... ,.x ..

Lietuva p!lde auditonjį.anapus Atlanto. Į 
buvo grįžęs tuoj po pirmojo 
pasaulinio karo. Ten tąsyk 
dėjosi prie nepriklausomos

iš Justino Pastoges

Buvom susirinkę pas Jus-
Lietuvos valstybės kūrimo. išklausyti raporto apie 
Jis buvo pirmutinis Chica- diskusijas su marijonais. Jo 
gos lietuvių advokatas. Vi- raportas buvo toks: 
sada buvo lietuvių tautinio —Marijonas, kuris save 
veikimo priešakyje. Buvo vadina feisingamaniu, pa-; 
vienas iš Lietuvių Tautinių sakė: J‘As imu abejoti Jus- 
Kapinių kūrėjų. Tose ka- tino išsimokslinimu. Pasi-į

PER ŠVENTES BUVO DAUG NELAIMIŲ KELIUOSE

Jaunas automobilistas, George Jonės, 22 metu. ir jo draugas Joseph McEvilly, 20 me
tą. žuvo automobilio nelaimėj arti Howard Beaeh, Queens. X. Y., kai ju mašina at
sidaužė j medi. Iš kur tai atsiradęs kunigas suteikia užsimušusiam nelaimėj vyrui 
paskutini patepimą.

New Yorkas Minės 
Birželio Įvykius

Laisvojo pasaulio lietu- St., Manhattan (išlipti 
j \ iai skaudžiai išgyvena sa- Times Sųuare) vyksta ma- 
vo brolių tragediją. Jie kas sinis mitingas, dalyvaujant 
metai mini skaudžiuosius žymiems amerikiečiams ir 
birželio įvykius. J Sovietų pavergtųjų Euro-

New Yorko lietuviai pos tautų atstovams, 
drauge su latviais ir estais Mitinge kalbės ambasa- 
Baltijos tautų tragedijos dorius Arthur Bliss Lane, 
minėjimui siekia suteikti Laisvosios Europos Komi- 
juo daugiau tarptautinio teto prezidentas admirolas 
svorio. Tam kviečiami Įžy- H. B. Miller, senatorius 
mus Amerikos politikai mi- William Benton ir Vidurio 
nėjimo kalbėtojais ir sve- ir Rytų Europos Sovietų 
čiais. Tam kviečiami mi- pavergtų tautų egzilinių 
nėjime dalyvauti visų boi- tarptautinių organizacijų 
ševikų pavergtųjų ir naiki- atstovai.
narnųjų tautų atstovai. Bus progai pritaikinta

Minėjimui suorganizuoti meninė programa, 
sudalytas Baltijos Valsty- Visi lietuviai kviečiami 
bių Laisvės Komitetas.

Birželio 14 d., 7 vai. va
kare Angelų Karalienės

pinėse ir palaidotas trečia
dienį, birželio 4 d.
Kapinių Puošimo Šventė

rodo, kad išvaizda 
bužiai dar labai
tepasako.” O ta abejonė skelbia: Nekalbėk 
kitus dėl to, kad aš neatsa- pneš artimą savo.

ir dra-Įjag jra privalomi. Sakys:- šaunų pobūvi. K 
mažai ką me aštuntasis įsakymas šem, Motinų Dienos išvaka- r.

dalyvauti šeštadienį religi
nėje valandoje ir sekma
dienį pamaldose ir mitinge, 

bažnyčioje Brooklyne ivyks t» j , •religinė valanda. Sekina- . pykime savo uzuc-

Gegužės 30 d., kurioje 
pripuola kapinių puošimo 
šventė, oras buvo gražus, 
giedras, saulėtas ir neper
kaistas. Patogu buvo vyk
ti į kapines atnaujinti ry
šius su mirusiais. Į Lietu
vių Tautines. Kapines žmo
nių buvo privažiavę labai \^n.. . . x . ... .
daug. Apeigose dalyvavo Gl.rel; talp 
Amerikos Legiono Don l'r‘''a'°"’e Pa«al J“os 
Varno postas, šventei Pri-jven“’ lr tal ne t,k Pa«al 
taikytas prakalbas pasakė 
“Sandaros” redaktorius M.
Vaidyla, biznierius Dan 
Kuraitis ir “Naujienų” re
daktorius Dr. P. Grigaitis.

kęs į toki jo klausimą: “Ar eina, kad tas, kurs skelbė, bar vyrų klubas nutarė mo

ip jau ra- Tokie pasitenkina sėdėda- 
virtuvėje pas pečių, kiti

neteisiai rėse moterų piliečių klubas praleidžia linksmą laiką dienj, . . „ vieningiems
Iš to iš- turėjo šaunų pobūvi, tai da- saliunuose, tai jų atostogos i New Yorko lietuvių bažny-;*

birželio 15 d., visose >ut?. ir k«n-
ciantiesiems ir nukankin-

klystu, manydamas, jog bjUk “Keleivis” nieko nėra- terims neužsileisti, 
jei Dievo nėra, tai tie 10jčo apįe katalikų veiklą, ra muzika,

Dievo }aužė tą įstatymą. Taipgi kandžių ir

as Bus 
bus skanių 
išsigert.

-piknikai ir visos malo- 
ge- nios vasaros linksmybės, 
už- Moterys daugumoje rūpi

nasi svetimųjų reikalais.Dievo įsakymų nėra
duoti, bet žmonių išgalvo-tas, kurs vadino Justiną be-1 Prasidės 6 vai. vakare, Jaunoji gentkartė susimal
ti. Taipgi: jei Kristus bu- dieViU, sąmoningu tiesos baigsis 12 vidurnaktį, o ant še su svetimtaučiais, mažai
vo ne Dievas, tai Jo moks- neapkentėju, melo apakin- rytojaus visi vyksime prie kas apie juos žino. Taip iš
las tada yra ne Dievo, bet įu ir tt., irgi laužė tą įstaty- gražaus ežero, Little Island lengvo nyksta Springfieldo

išmintis?” Lją Tą įstatymą laužo ir Pond, Pelham, N. H., kur lietuviai kaip pavasari snie-
tie,

čiose bus pamaldos.
Birželio 15 d., sekmadie- Minėjimo Įėjimo biletas

ni, 8 vai. vakare, Town $1. Biletų galima gauti 
Hali salėje, 123 W. 43rd lietuviškose įstaigose.

žmogaus

Kazimierinių kapinių ap
eigose dalyvavo 
Girėno postas.

Naujieji Ginklai Brangiai Kainuoja
Prezidentas Trumanas “rinkiminiais metais” dau- 

šeštadienį kalbėjo Spring- gelis gundija kraštą “tau- 
field, Mo., 35 divizijos ve- pyti” pinigus ir apkarpyti 
teranų suvažiavime. Toje ginklavimosi išlaidas. Pre- 
divizijoje prezidentas pats zidentas sako, kad gera yra 
tarnavo pirmame pasauli- taupyti, kur galima, bet 
niame kare. ginklavimo mažinimas butų

Savo prakalboje prezi- didelė klaida. Reikia tęsti 
dentas išdavė raportą apie ginkiavirnosi programą, rei= 
krašto apsiginklavimą ir iš- kia stiprinti musų sąjungi- 
kėlė tokius faktus: Prieš du ninkus, nes tai yra vienin- 
metu Amerika turėjo oro telis būdas išlaikyti taiką.
pajėgose 400,000 vyrų ir! --------------------------
apie 9,000 lėktuvų, o dabar UŽ PARKINIMĄ

Įvyks
nikas
laikus.

SLA 41 kuopos pik- gas. 
ir vėl turėsime gerus

Voltairį vadina 
Ko verias toks 

kuris tokias ne-

kurie 
bedieviu, 
tikintysis,

Dėdė Juozas.

kurie mums patinka,i tiesas leidžia į pasauli? To- 
pagal tuos, kurie jiau Kas priima Kristaus 

mums nepatinka. Ką apie 'mokslą, tai tam privalomas’ 
tai manote? ir turtų nekrovimo įsaky-i

tuos, 
bet ir

Reporteris.
BUFFALO, N. Y.

BROOKLYiN, N. Y. Birželio Dienų Minėjimas

Manymai buvo
par

šitokie {mas. 
taus

Ko vertas tas 
sekėjas ir

Kris- Socialistų Mitingi
Kristaus

Teisingai manantis ma- mokslo skelbėjas, kurs 
Dariaus- ri jonas klysta, kai jis sa-j Įsakymo nesilaiko?

'ko, kad išvaizda ir drabu- . . .
žiai mažai ką tepasako. Die* o įsakymai n Kns 

prisi
ir Jo ne

apaštalų išvaizdą ir drabu
žius ir palyginkim juos su

Abejų kapinių apeigas Buna visaip Pav
sekė piknikai. Pi įe ^az-1"!mįnKime Kristaus 
mierinių kapinių Vytauto i 
Parke pikniką rengė Lab
oaringoji Sąjunga. kunigų, vyskupų, kardino
kas buvo --------

to

Die- 
ivvks 

d.,
■ 125" Genesse gatvės svetai
nėje 12 vai. Minėjimas tų čiami į susirinsimą. nes yra'HudRU h ki bug daromas

13Birželio (June)
Įvyksta LSS 19 
sirinkimas. Visi ITariai kvie

Liūdnųjų “Birželio 
nu” minėjimas čia

dienąbirželio 14 
kuopos su-1

?au? mokslas yra privalomi daug klausimų, kurie Otriais ir estais.
ien paskiriems asme- vasarines atostogas reika- 

nims, o ir tautoms. Kaip lingi aptarti. Prašoma visų St. Louis bažnyčioje 
žmogus nuo žmogaus nega- narių dalyvauti ir būti Main gatvėje bus pamaldos

. li vogti ir negeisti, kas yra punktualiais. Pradžia 8 vai. už bolševikiškų trėmimų 
lų jr popiežiaus išvaizda ir'ai'timc, tai to negali daiyti vakare, Atletų Klubo patai-aukas, 

metais, kai nebuvo prohibi- drabužiais. Juk tas paly- nei tautos. pose. Birželio mėnesį 1941 me-
Tuomi ir baigėsi svarbus Kuopos Sekretorius, tais ru

pasikalbėjimas.

sausas. Kitais I

cijos, tai Labdarių Sąjun- gjnjma? gralo daug pasa
ga pelno turėdavo iš tų pik- L 
nikų apie $5.000. Dabar 
bus gerai, jei turės 8500 
pelno.

—Puiki pastaba, 
i marijono klausimo,
| buk mes

Aš dėl 
Į kurį t

Laisvarr anis.

sai bolševikai ištrė- 
—:— - |mė iš Lietuvos daug tuks-

Iš Brooklyno praneša, kad;tanėių lietuvių. Ištrėmė 
adv. Stenonas Briedis per- juos tikrai mirčiai. Tokie

r.eatsake.

oro pajėgose tarnauja apie 
vieną milioną vyrų ir yra 
aktingoj tarnyboj 15,000 
lėktuvų. Šalia oro 
nemažai lėktuvų ir
rių yra marinų korpuse ir 
karo laivyno oro pajėgose.

UŽMOKĖJO 603 DOL.

} 36 po- 
“tiketus”

Man
į labai lengva sutikti su ma- 
rijonu, kai jis sako, kad jei 

pasiro- Dievo nėra, tai Dievo iša
dę tavernose paskutinėmis į;Vrnaį yra žmonių išgalvo- 
gegužės mėnesio dienomis, .f ir kad jeį Kristus ne Die-

Lietuviškas Alus

Lietuviškas alus

LAWRENCE, MASS.

{iškilmingai Atidarė 
Tautišką Parką

Visur
menesio

girdisi pagyrimai vąs, tai ir jo mokslas ne 
pasigerėjimas. Svetimtau- Dievo, bet žmogaus išmin-
ciai taverninkai, kurie 
lietuvių kostumerių, 
apsirūpino Baltosios 
kos alum.

*ur*|tis. Tur būt visi su tuo su
sitiksime. Man rodos, kad 

Meš- net Bimba su tuo galėtų su
tikti.

—Dar lengviau sutikti su 
marijono tvirtinimu, kad 
jei tikime i Dievą ir Į Kris-

Ne Visi Tepritaria

Šv. Jurgio parapijos pa-
rapijonai pasakoja, kad at- tų, tai Dievo Įsakymai ir 
sirado smarkus pasiprieši- Kristaus mosklas vra pri- 
nimas naujos klebonijos valomi. O dar lengviau su- 
statybai. Pasipriešinimo tikti, kad visi Dievo įsaky- 
balsų girdisi iš parapijonų mai ir visas Kristaus moks-

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapiu savaitrašti

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Ame- 
rikose—5.50. Kanadoje—5 dol. Už lakraštj galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą” gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva,” 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., fanada.

Įkėlė savo ofisą i naują vie
lą, būtent: 37 Sheridan 
Avė., Brooklyn 8, N. Y.

Gegužės 30 d., kapų puo
šimo dienoje, iškilmingai 
atidaryta tautiškas parka 
šiam sezonui. Anksti 
mirusių giminės ir

SPRINGFIELD, MASS.

„ daug,
Musu mieste lietuviu ne- 

gal apie dvidešimtis 
šeimynų, daugu- 

maišvtu su svetimtau-

Newyorkiškis muzikantas 
pajėgų Robert Dale buvo nutemp- 
aviato-|tas į teismą pasiaiškinti, ko

dėl jis neatsiliepė 
licijos jam duotus
už netaisyklingą mašinos 
pastatymą gatvėje (parki- 
nimą). Muzikantas aiški
nosi, kad jis savo mašiną 
dažnai skolina draugams ir 
visai nežinojęs, kad jis ga
vęs 36 tikėtus. Teisėjas 
muzikantą nuteisė 111 die
nų kalėti, arba sumokėti 
$600 pabaudos. Muzikan
tas sumokėjo.

xApsiginkiavimas yra 
brangus dalykas, sako pre
zidentas. Laike antrojo pa
saulinio karo vienas leng
vasis kovos lėktuvas kaina
vo apie 65,000 dolerių, o 
dabar greitieji kovos lėktu
vai kainuoja iki 600,000 
dolerių. Vienas sunkusis 
bomberis B-36 dabar kai
nuoja apie 5,000.000 dole
rių, o antrojo karo metu 
sunkieji bomberiai B-29 
kainavo apie 800,000 dole
rių. Karo lėktuvų gamyba 
pabrango todėl, kad dabar
tiniai lėktuvai yra daug su- 

Pereitą savaitę vyriausy-; netingesni. Kraštui svarbu
a, kad aviacijos pramonė

ir dabar Lietuvo- 
Todėl džiaugda

miesi, kad gyvename lais- 
V ame krašte, prisiminkime 
bolševikų žvėriškumo au
kas, musų brolius ir sese
ris.

V. Jasaitienė.

tremimai 
je tęsiasi.

su viršum 
ryte! ma

draugai i — • . * •,

rinkos, ant kapų, kur vyk0; ’ Darbaj -ja
jų puošimas. Vien. atnešę , kokjose

gėlės dėjo ant savo artimu- . . • ‘„„Ai;,,
suberto kapo, kiti -----

Bulvių Atsirado,
Bet Labai Brangios

DIVORSŲ SKAIČIUS
ANGLIJOJ DIDĖJA

iu suberto kapo, kiti gyvas „ . . ■ ■ ai ,- , -------. r * Ižydinčias gėles sodino i že-Kp,rm0J “Y Tu’ 'T; ’ bepanaik.no kainų kontro-yr. 
J _ ■ncrnni19r‘ np.' sa!(l\ lU>U lo knltromc ii- tn rl-J v/ni'i, i hllmę, kad prigytų ir puoštų

jų mylimųjų kapus per visį i fie!d’ f pi;tsburg.h) Pa. 
vasaros laikotarpi. Maldm-

įinghouse, ne? šaldytuvų ję bulvėms ir tų daržovių butų paruošta masinei ga- 
darbą perkėlė iš Spring-' tuoj atsirado rinkoje, bet jų mybai ir kad ji gamintų pa-

kainos pašoko nuo 10 iki 
bul- 

negu 
inkoj

kontrolės pa

čius naujausius lėktuvus. 
Prezidentas nurodė, kad

ir kita karo gamyba yra 
padariusi didelę pažangą. 
Pavyzdžiui, naujausių tan
kų dabar gaminama virš

Atėję gražiajam parke ^^auninKų. . u.eju euM-.p.ies namų 
susitiko savo gimines, arti- \’er;1J,.m0 kuopą ir kitokias,naikiu,mą 
mus, pažįstamus, atnaujino !<lr«»ig.j«. Bet šiandien jauJ Vyriausybe

senas ir suėjo į naujas'pa- organizacijos nyksta; dau-.bulvėms nue, ...... . . ... . .
gumas išmirė o likusieji senate svarstomame kainų šiai yra su visais kitais gm- 
laukia savo kaleinos, ma-, kontrolės įstatyme numato- klais.

kainu lubas 300 per mėnesį ir tas skai- 
nyksta-, dau- bulvėms nuėmė todėl, kad čius nuolat didėja. Pana

žintis, jauni ir seni visi kai
tu sudarė vieną didelę gra-L . , , . . , . . , . , x . T> -j * , j
yin lietuviška «oima Kanu zal vieni su kitais su- ma kainu kontrole bulvėms Prezidentas mano, kad
puošime dalyvavo arti trys eina’ Jei bent mirtis katrsL ̂ naikinti nuo liepos 1 d. per ateinančius du metus,
šimtai n nikniko dvitnibai ^skiria iš gyvųjų tarpo, tai žinodami, kad kontrolė bus jei mes nepavargsime ir ne-
—virš’500* tuomet ir gyvieji pasimato panaikinta, farmeriai tyčia nuteisime rankų, Amerikos

"__.__ ir toliau vėl slenka senatvės laikė bulves sandėliuose ir ir kitų laisvųjų kraštų apsi-
niurus gyvenimas. netrabeno iu i turgų. ginklavimas bus tiek pa

Birželio 14 d., šį šešta- Turime ir gana pasiturin- Dėl aukštu kainų varto- žengęs, kad Maskva nebe-
dieni, Tėvų Dienos išvaka- čių, tokiems doleris pastoja tojai dabar bulviu neperka galės drįsti mestis į karą ir
(rėse, Lietuvių Piliečių Kiu- kelią i laimingesnį ir links- ir laukia, kada jų kainos taika bus užtikrinta.
;bas rengia tėvams pagerbti mesnį senatvės gyvenimą, nukris. Prezidentas sako, kad

Divorsai ir Anglijoj įeina 
į madą. 1951 metais ten 
buvo iš viso 38,551 divor- 
sas, arba 8,683 divorsai 
daugiau, kaip 1950 metais. 
Daugiausiai divorsų teis
mai davė dėl vieno ar kito 
partnerio pabėgimo, net 
18,243, paskui seka neišti
kimybė—14,084 divorsai. 
Daugiau vyrų kaip moterų 
prašė divorso.

Davė 51 Pantę Kraujo

Vienas darbininkas, Al 
Briddon iš Mayuood, N. J., 
davė Amerikos Raudona
jam Kryžiui ir ligoninėms 
nuo 1941 metų iki dabar 51 
pantę kraujo, arba tris kar
tus daugiau, negu žmogaus 
kūnas turi kraujo. Al Brid
don sako, kad jis jautęs 
pareigą padėti žmonėms 
nelaimėje ir kariams fron
te.

bepanaik.no
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linkę pas dukterį ir žentą. 
Moteris pergyvenusi viso
kius karo sunkumus ir su- 

Kokios svarbos vanduo kūną. Gružės mėnesio krėtimus ir tokiam amžiuj 
turi žemės ukiui visi žino- pradžioj paleidžia savo gy-jdar atvyko apsigyventi nau- 
me. Nėra vandens, nega.i vulius i m i. etą ganyklą ir joj tėvynėj. Išrodo dar ga-, 
būti nė derliaus. Jei kur ramus visa vasarai. Už na stipra ir sakosi dukters 
vandens yra neužtenkamai, sausus gyv ius, kaip ver-
derlius bus menkas. • Kur sius ir bergždžias telyčias 
kartais užeina sausros, far- arba karve.', moka $4.50 už 
meriai visada yra netikri, visą vasarą Bet už gyvu- 
ar jie rudeni gaus ką iš sa- liūs, kurie . iri būti apvai- 
vo laukų ar ne. I sinti, moka $12.50 už visą

Dirbtinas dirvos drėkini- vasarą. Ganykla yra iš- 
mas yra didžiulė pagalba tvai-styta rūšimis, ir apvai-ti Kanadoj reikia išgyventi 
ūkininkams. Paimsiu pa- 'einamus gyvulius suvaro į [ne mažiau 20 metų. 
vyzdį iš mano netolimos tam tikrą ganyklos dalį,: , A. Vaisnis.
apielinkės, Brooks, Aibei- kur yra veislinių bulių. Ga- ----------------------------
tos provincijoj. Kanadoj, nykią prižiūri ir nuolat bu-

Dirbtinas Dirvos Drėkinimas

Brooks miestelis turi nepil- deja raitas "covvboy.’
nūs 3,000 Jis kurios karvės ganykloj at-

šeimoj pasidarbuojanti. 
Skundėsi, kad “pervėlai“ 
atvyko į Kanadą, nes dabar 
laikas būt jau gauti pensi
ją, bet jos negaunanti, nes 
tik 2 metai kai šalyje gyve
na. Senatvės pensijai gau-

Kai Vas. 16 Gimnazijoj 
Mokosi 115 Mokiniųgyventojų. _

yra 130 mylių į rytus nuo siveda veršius. Tai minė- 
Albertos didmiesčio Calga- tas prižiūrėt jas veršiams į Iš 
ry. ausį Įsega biėtelę su ženk-!

Apie Brooks farmeriai lu. Kai javai nuo laukų . 
yra gana pasiturintys ir tai nuimti rudenį, kiekvienas . Siais mokslo metais, ku- 
dėka dirbtinam dirvos drė- ūkininkas savo gyvulius iš *le P1 aidėjo balandžio 17
kinimui (irigacijai). Žemė ganyklos varosi namo. Bet d*’ mokosi gimnazijoje llo

čia derlinga, bet su vande- melžiamas karves, laikomas berniukų n meigaicių viso- 
niu nėra tikrumo, dažnai pienui, ir vasarą turi laikyti b
jo neiškrenta kiek reikia, namie. Ganvklose laiko T

DireKtoriaus Giedraičio 
Pranešimo

Todėl dirbtinas drėkinimas tik mėsiniu.' .gyvulius, 
netikrumą pašalina ir lei- —:—
džia ūkininkams šeiminiu- Brooks miestas turi ir 
kauti be baimės. 'pramonės. Čia yra: mais-

U ž Brooks miesto, 6 my- to kenavim Įmonė 
, .. _. lios į pietus, randasi 12 my- nas alfalfa: malti; bulvių

.. protu;. karo J1 nePrad^- Bet lių ilgio ir 2 mylių pločio rūšiavimo Įstaiga
Sian- ji gan proto netekti. O pro- dirbtinas ežeras. Į tą eže- perykla; vištų per

to netekęs žmogus kartais rą vandenį -prileidžia iš ninė: sėklų rūšiavimo įstai-
upės. Iš ežero van- ga; irigacijos bendrovė;
leidžiamas, iš karto, valstybinis ūkis ir k. 

giliu išcementuotu kanalu, —:—
kad panašiu į nedidelę upę. Iš Lietuviu Brooks mieste 

;j yra 16 šeimų
čin? su“*bartenderiu 'galį?. -7°.k« dauS?iauJis Pasa‘Jže^'iV did^l? mai^os, viso".2?
suvalgyt tris vištas su ;k£:.

—Alou, Maik!
—Sveikas, tėve! 

dien išrodai linksmesni
—Jes, vaike, šiandien ir nuo tilto nušoka. Reiš- pow 

mano dūšia geriau fylina. kia. garantuoti, kad karo ^uo 
Matai, mano frentas Žacir- nebus, niekas negali, 
ka vakar gavo pėdę, tai ge- negalima garantuoti,
rai išsigėrėm. Buvo ir ki- Stalinas neišeis iš proto. to kanalo šakojasi mazes- 
tokių fonių. Zacirka sube- _ j___________ ni grioviai į ūkininkų

nes

kė? Ar šnapsas bus piges-
plunksnom ir kaulais, jeigu'""5’ žmonės 1Srmks "‘- =
bartenderis
kiaušinius.

duosiąs jam 3 
Subečino iš

. prezidentu' yra irigacijos bend--jietuvių 
priežiūroj, 
kiekvienas

Dai vunuc-

DEMONSTRACIJA PARYŽIUJE

RolSevikai Paryžiuje demonstravo dėl “taikos” ir išlais
vinimo savo poros vadą, kurie pakliuvo į kalėjimą. Žan
darai demonstrantus turėjo malšinti.

astuoniose klasėse. Jie ____
rus mažą dalelę, Koksagyzas ir “Ii Akie.

^MARGUMYNAI
jų, bedarbių tėvų vaikai, i

Kvortos snapso 
ris padėjo ant baro tris 
klausinius ir sako: “Vot, 
čia tau kiaušiniai: dabar 
parodyk, kaip tu gali su
valgyt tris vištas.’’ Zacir
ka nulupo tuos kiaušinius 
ir prarijo. Vot, sako, čia 
buvo trys vištos; kad ir ne
išperėtos, ale vistiek vištos 
su visais savo kaulais ir su 
plunksnom. Statyk dabar 
Kvortą snapso. *“Ai ges 
nat,” sako bartenderis. Ši
tie kiaušiniai, sako, buvo 
jau dvi nedėlias išvirti li
tu, sako, neišperėtum iš jų 
jokių vištų, kad ir iki sud- 
nos dienos ant jų sėdėtum.
T aigi, sako, ne aš turiu sta
tyt šnapsą, ale tu, mister 
Zacirka. Nu, ir mano fren- 
tas turėjo fundyt. Tai vot,
Maike, valuk to aš ir links-i 
mas šiandien.

—įsilinksminęs tėvas, tur 
būt, negirdėjai ir generolo 
Eisenhowerio kalbos.

—Dac rait, Maike, tą tai 
aš pražiopsojau. 0 tu ar 
girdėjai?

—Aš girdėjau.
—Nu, tai pasakyk, ką jis 

pasakė. Ar jis bus prezi
dentas, ar ne?

—To jis negalėjo pasa
kyt, tėve, ir nepasakė. Kas 
tus sekantis prezidentas, 
tai pasakys piliečiai, kai at
eis rinkimai.

—O kaip apie vainą?
Stalinas pradės šaudyt, 
ne?

—Nei viena
valstybė karo dabar nepra
dės, sako Eisenhoweris.
Karui pradėti užpuolikas 
turi būt labai gerai apsigin
klavęs, turi turėti didelių 
maisto atsargų ir stiprią C'”
p-amonę, kuri be pertrau- 0UI lčlsy"'_____________
kos galėtų gaminti ginklus
ir kitokias karo reikmenis. Neužmirškit, kad “Keleivio"
Rusija to neturi, todėl, jei- prenumerata Amerikoje yra tik 
cu ji dabar karą pradėtu,
ji tikrai butų sunaikinta. *3 metams- kuomet k,ti savait‘ 
Taigi. vaduodamosi sveiku raščiai kainuoja po

žemes
rovės žinioj ir 

—Apie šnapsą Eisenhow- bet savo žemėj, 
eris nekalba, tėve. Bet jis ūkininkas save 
aiškiai pasisakė prieš kai- vandenį kontroliuoja, 
nu kėlimą ir prieš didelius Savo laukuose ūkininkai 
mokesčius. Tokie mokės- patys išsikasa gilius grio
viai, kokie yra dabar, gali vius ir jais leidžia vandenį, 
sunaikinti Ameriką, sako Kurioj vietoj ūkininkas no- 
jisai. iri lauką drėkinti, jis griovį ,erj jr

—O kaip jis gali mokės- užtvenkia ir leidžia vande- 
čius sumažinti, vaike? niui išsilieti iš griovio i

T. , lauką. Taip sudrėkinus—Kokiu budu tai pada- , , •
at ,s„u „,.ivlen» Iauką K™v>'s atkasa-

mas ir vanduo bėga toliau, 
iki vėl kitoj vietoj griovis 
užtvenkiamas ir laukas drė- ]umos

Taip ūkininkai ' Kalbėjau su
v"są savo lauką. vvkugia lietuve 

. Kada pasitaiko sausa

ryti, tėve, Eisenho\veris pa 
sako aiškiai. Visų pirma, 
reikia išvalyti iš valdžios 
sukčius, o kad išvalyti suk- 
ybes ir supuvimą, reikia 

pakeisti valdžią. Nes kai 
viena kuri partija perilgai 
raidžioje Įsigali, tai graftas 
ir korupcija neišvengiama. 
O kai valdžia bus išvalyta, 
tai galima bus pašalinti ir 
pinigų eikvojimą. Ėisen- 
hovveris pripažįsta, kad 
Amerikai reikia ginkiuotis, 
bet apsiginkluoti galima ir 
mažesnėm išlaidom. Kai 
raidžios išlaidos sumažės, 
ada nereikės ir tokių di
delių taksų.

—Maike, aš čia vieno 
laikto nesuprantu. Juk di- 
mikratai, ką dabar valdo 
Ameriką, turi daug katali
kų, ar ne?

—Taip, tėve.
—Na, kaip tu rokuoji.

yra gana pasitunn- 
Seni Brooks gyvento- 

Venckai baigė įrengti 
savo gražų ir modernišką! 
namą Brooks mieste. Lie- 
t..višku papročiu pp. Venc
iai suruošė įkurtuves ir su-i 
p ašė beveik visus lietuvius. 
Man esant svečiuose pas se-' 

švogerį Brooks mies
te, ir aš su žmona buvau 
paprašytas į minėtas įkur- 
tues. Pp. Venckai yra ma
lonus ir vaišingi žmonės, 
po. Venckuvienė ir Kalvai- 
tienė vaišino svečius iki vė-

tys.
jai

taigi neturtingi, o kurių ke- ^as tai Per paukštis, tas 
Į lių tėvai ir dirba kur ar tar-1 koksagyzas? Nugi, tai ne 

paukšti
“T!ki°» kuri galima butų pa- 

vadinti pasiturinčiu ir ga- 
, r . iinčiu leisti savo sūnų ar tis, ° sulčių

1aza?'^ ’ dukterį į gimnazijos moks-'dk'kd gumą. 
y ia; pie-Ją savo'lėšomis. Gi musų Amerikoje koksagyzo 

bendruomenės centro vai- niekas nesėja, bet Rusijoj 
dyba, o taip pat ir VLIK’o!iš j° bubama daug gumos, 
atstovai pripažino, kadĮBa^ar Lietuvoje kolcho- 
gimnazija dirba teigiamą zai sėja koksagyzą ir pas- 
tautai darbą ir reikalinga !kui ji veža į Rusiją, kur iš 

ir paremti. BALF’o pirm. Jo sulčių gaminama guma. 
Dr. J. B. Končius šiais me
tais du kartus gimnaziją 
lankė ir parėmė ją gausiais 
kiekiais maisto produktų ir

; bandomas, kad patyrus, 
'kokiais parašiutais geriau
sia galima nuleisti iš oro

bet augalas, kiau-įunkiu0?i."s ka,'° Pjūklus.
i Buvo aiškinama ar geriau 
yra vienas didelis parašiu
tas, ar daug mažų parašiu
tų sujungtų į vieną grandi
nę naudoti nuleidžiant sun
kumus.

Bandymai buvo daromi 
EI Centro, Calif., karo lai
vyno oro bazėje.

lapienių rūšies, iš kurių 
'.išaknų galima išspausti sul- 

o iš tu galima

Lietuvos bolševikų spau- 
* da daug rašo apie koksagy

zo auginimą, kaip jo sėk-

Ar
ar

išmintinga

kinamas.
“aplaisto’

Maike, ar republikonai yra i mokestį.

vasa
ra ir lietaus visai nėra, tai 
laukus tenka drėkinti iš tri
jų kartų.

Mokantis laukus drėkinti 
darbininkas, apsiavęs ilgais 
guminiais batais, po lauką 
šemininkauja. Laukų drė
kinimas prasideda birželio 
pradžioje. Mokantieji lau
kų drėkinimo darbą dirbti 
yra gerai apmokami ir dar
bo tokiems darbininkams 
čia visada esti. Vanduo iš 
to'dirbtino ežero į kanalą, 
iki ūkininkų laukų, yra pa
leidžiamas anie vidurį ge
gužės, o apie spalių mėnesį 
jis sustabdomas. Už van
denį ūkininkai moka iriga- 
?ijos bendrovei tam tikrą'

nesenai at- 
senuke. Sa

kosi esanti 77 metų am
žiaus. atvykusi pas sūnų 
gyvenantį rytinėj Kanadoj 
prieš 2 metus. Dabar per
skėlė gyventi į Brooks apy-

kita kuo. BALF’o 
gimnazija jautė 

! praėjusius metus, 
pirmininkui vietoje 
žinus su jos veikla, ta pa
rama pasidarė juo didesnė. 
Taigi ir BALF’as pripažįs
ta, kad gimnazija remtina. 
Atskiri lietuviai, kai kurios 
užjūrių lietuvių organizavi- 
jos ir darbininkų grupės 
net pastoviai šelpia gimna
ziją.

Vokiečių valdžia nori, 
kad musų gimnazijos jau
nimas gerai išmoktų vokie
čių kalbą ir pasiruoštų Į 
darbą ar tolimesnį mokslą 
šioje šalyje, bet musų tau
tinių uždavinių siekimo ne
mano varžyti. Taip dar 
nesenai buvo pareikšta šio 
krašto švietimo ministerijos 
atstovo.

las paruošti, kaip sėti, kiek 
paramą i.žemei duoti. Pasitai- 

ir ’ro ir gana juokingų dalykų
o pačiam i ,u tuo Loksagyzu. štai vie- 

susipa-,nas bolševikų laikraštis
praneša:

Kupiškio rajonA “Aukš
taičių’’ kolūkis dar 1951 
metų pabaigoje pristatė 
Kupiškio sėklos tyrimo la
boratorijai patikrinti koksa
gyzo sėklą. Po kurio laiko 
laboratorija pateikė kolū
kiui tikrinimo duomenis. 
Buvo konstatuota, jog sėk
los švaiumas yra 98% ir 
daigumas—74G. Tik vėliau 
paaiškėjo, kad šie procen
tai išgalvoti. Laboratorijos 
darbuotojai “iš akies” užra
šė švarumo ir daigumo ro- 
dyklius. Faktiškai gi kol
ūkio sėkla buvo kur kas že
mesnio daigumo ir švaru
mo. Panašus reiškiniai

juossventesni, jeigu pas 
vagių ir sukčių nėra?

—Sukčių gali būt kiek
vienoj partijoj, tėve. Tą 
i ri pažįsta ir Eisenhoweris. 
Bet jeigu sukčius įsiskver
bia Į valdžią ir būna sugau
tas, tai jis turi būt tuojau 
aštriai nubaustas.

—Okei, Maike, aš dabar 
įnoriu pamislyt, ar tas gali

tI
Šalia minėtojo dirbtinoj 

vra dar du mažesni 
ežerėliai, iš kurių imamas: 
vanduo kitiems laukams1 
drėkinti. Ežeruose yra pil
na žuvų. kas duoda žuvi-i 
ninkams puikių pajamų. .! 

_ • I
Brooks apylinkės ukimn-, 

kai laiko daug raguočių gy
vulių. Su gyvuliais čia pa
togu, ypač vasarą. Už 
Brooks yra ganyklų apie 
30,000 akerių. Vidury ga
nyklų yra ežeras gyvuliams 
atsigerti. Pavasarį kiek
vienas ūkininkas savo gy
vulius suženklina, įdegina 
tam tikras raides į gyvulio

ežero

GVARDIJA
•» •

Anglijos karališka gvardija, 
žiūrint i; viršaus, žygiuoja 
ne taip jau tiesia linija.

Musų jaunimas teikia: 
mums daug gerų vilčių. Jie!??. . ..visi, berniukai ir mergaitėsjĮ^f. iaJon'4 

I pilni energijos ir pasiryži- 
Imo, gerai nusiteikę ir darb- 
! štųs—tikriausiai neapvils
! musų. Pasitikim pasinio-,
susiu ir patyrusių mokytojų! Birželio 1 d. “didžiausias 
kolektyvu, pasitikim ĘLB 
Vokietijos krašto valdyba 
r kitais, kurie iš arti mato

i kartojasi Radviliškio ir ei-

kybes
se.

sėklos ko- 
tyrimo. laboratorijd-

Didžiausias Parašiutas

ir stebi musų darbą ir mu
sų užsimojimus. Mes jau
čiamės nevieni, jaučiamės 
•emiami ir pajėgus vykdyti 
nums uždėtas pareigas.

Tiktai toms pareigoms 
vykdyti reikia, be morali
nės paramos, kuria labai 
džiaugiamės, dar ir mate
rialinės. Be tos pastarosios 
:r geriausi musų norai, ir 
didžiausios pastangos butų 
veltui. Musų gimnazijos 
iždas—visų tautiečių ran
kose. Dėl to prašom nepa
miršti Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijos.

O kam kyla dėl jos ko- 
ikių neaiškumų, prašom 
klausti—mielai atsakysim.

"Keleivyje” naudinga yr* 
daryti visokius biznio tkel 
bimus ir pajieškojimus.

Šilima Valys Sniegą 
Gatvėse

Zuericho (Ciuricho) mie
stas Šveicarijoj sugalvojo 
naują būdą gatves apvalyti 
nuo sniego. Ten kartais žie
mos metu sniego priverčia
ma tiek dauer. kad io nei iš-T
vežti nei kaip kitaip paša
linti negalima.

Naujausias būdas bus ši
lima sniegui ištirpyti. Gat
vių grendinvs bus šildomas 
elektra ir pats tirpins snie
gą, kuris, pavirtęs į vande
nį, nubėgs į dūdas ir nebe- 
kvaišins miesto tėvams gal
vų.

Gatvių šildymui, miestas 
vartos žemo įtempimo elek
tros srovę, vos 35 voltų, 
kiekvienam grindinio ke- 
tvirtainiui jardo reikės šil
dymo prietaiso tarp 50 ir 
100 watų, tai reiškia ma
žiau vienos elektros lem
putės.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Skaitytojui A. D., Chica
goj.—Ačiū. kad atkreipėte 
musų dėmesį. Rodos, kad 
eilėraštis “Daina Mano Pe- 

nulei- lenų” yra Solomėjos Nėries.nasaulio parašiutas”
’o iš padangių (2,300 pėdų Mums buvo jis priduotas iš 
lukštumos) šešias tonas seno laikraščio iškarpos su 
olvtealių, žvyro ir akmenų. “X” parašu. Gaila, kad 

Didžiausias parašiutas negalėjome patikrinti ir pa- 
padengia tris ketvirtadalius dėti autorės parašo. I^abai 
akelio plota, jo diametras nemalonu, kad taip neapsi- 
vra 200 nėdu. Jis buvo žiūrėjome.

LENGVAS RUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS ,u paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukciįose ancliA- 
kos raidės: su žodžių linksniute. su gramatika ir ».i 
lengvais pasikalbėjimais ieškant dari*), nuėjus krau 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, ręst orą na n ir tt.

KAINA 35 
ženkleliais.

CENTAI, kuriuos galima pnaiijsn pn«tx,

KELEIVIS
636 Ea«t Broadway So. Boston 27. Mi
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Vorai Butelyje
Sakoma, jei sukišti vorus 

j butedj, tai jie pradeda 
vienas kitą ėsti. Jei su vo
rais yra kitokių gyvių, tai 
tie kiti gyviai pirma yra su
dorojam!, bet kai jie suėsti, 
tada ateina pačių vorų eilė.

Vorai butelyje primena 
bolševikiškų kraštų bosus 
ir “aukštas asmenybes.” Iš 
tų kraštų vienaip vien gir
dime, kad tokie tai pateko 
į Maskvos nemalonę, “nu
krypo” nuo teisingosios li
nijos ir išlėkė iš savo aukš
tų vietų stačiai j belangę. 
Kartais į belangę jie eina 
etapais: pirma išmetami R 
partijos viršūnių, bet palie
kami vyriausybėse, o pas
kui ateina sekantis tarpas, 
kada jie ir iš vyriausybių 
išmetami, o jau paskui eina 
kalėjimas, teismas, kartais 
su viešais “prisipažnimais,” 
ir galop ateina bausmė— 
ilgų metų kalėjimas arba 
kulipka į makaulę!

Liūdnas bolševikiškų didi
kų kelias. Kol sėdi aukšty
bėse, viskas atrodo gerai, 
“revoliucija laimi,” bet kai 
pakliūva j nemalonę, kada 
turi dalyti viešas išpažin
tis ir pats i save spiaudyti. 
tada revoliucijos laimėji
mai pasidaro karius ir 
“liaudiška demokratija”1 
virsta budelių diktatūra.

Vorai butelyje prisimena 
pasiskaičius apie Anos Pau- 
ker žemyn važiuojanti liki
mą. Ana Pauker esanti 
Bukarešto rabino duktė. Ji

ANA PAUKER

tiečių vadas Dr. J. Maniu 
ją gynė teisme, nes neatsi
rado kito advokato, kuris 
butų sutikęs ją ginti. Ka
da Ana Pauker pasidarė 
Rumunijos diktatorė, ji sa
vo buvusi gynėją įkišo į 
kalėjimą ir, tur būt, jis ten 
jau ir mirė, nes buvo seny
vas žmogus. Ona Pauker 
pasirodė be gailesčio mote
ris, kuriai žmonių žudymas 
tai buvo lyg mums obuolio 
suvalgymas. Kietos širdies, 
iškalbinga, ištikima Mask
vai, “paties” Stalino asme
ninė draugė, Ona Pauker 
jautėsi laiminga ir pasieku
si gyvenimo čiukuro.

Bet “nukrypimų” nuodė
mė tyko kiekvieną Stalino 
patikėtinį. Paslydo ir Anos 
Pauker koja. Šiandien ji 
išmesta iš partijos politbiu- 
ro, bet dar palikta vyriau- 

jsybėje. Kiti du jos bičiu-
nemažai vargo matė, buvo liai, Luca ir Georgescu, po- 
kalėjimuose kalinta. Iš žy-Jitbiuro nariai ir vakarykš 
diško ghetto ji prasimušė čiai diktatoriai, išmesti ir
į Rumunijos komunistų 
partijos viršūnę. Iš kalė
jimo ji pakliūva į Maskvą 
ir ten įsitrina į Maskvos 
diktatoriaus malonę. Per 
karą sėdi Maskvoje. Ka

is ir iš vvriausvbės.is partijo;
Jie jau 
daryti išpažinti. O Ana 
Pauker, nors ir eina tuo pat 
keliu, bet dar vyriausybėje. 
•Ji vėliau nuvažiuos pas sa-

nenauja Į-i£>luncrp

rui baigiantis su nišų armi-.vo bendrojo nukrypimo sė
ja grįžta Į užkariautą Ru- brus i tą pačią belangę ir 
muniją ir pasidaro šalies I užmiršimą,
bosas. Taigi, ta- Stalino 
patikėtinė dabar kuliavirs- 
čia ritasi žemyn, 
ritasi!

Atsimenu prieš daug me
tų buvau nuvykęs i Prancū
ziją. Besivalkiodamas Pa-'ševikiškiems 
ryžiaus gatvėmis patekau i

kuriame ilsisi 
ilioj paniekoj Bucharinas 

ir daugybė kitų bucharinų, 
Ir kaip gomulkų, zinovjevų, kosto- 

vų, rajkų, slanskių ir kitų 
kitokių.

Liūdniausias dalykas bol- 
didikams turi 

būti Maskvos išdirbta ir iš
bandyta technika, kaip bu
vusius aukštus žmones mes-

Pasirodė, 
demonstruo-

demonstraciją. 
kad bolševikai 
ja. Minia visą laiką choru ti Į šiukšlyną. Bolševikai 
šukavo vieną Šukį: “Libe-i nesitenkina žmogų išmetę 
rez Pauker!” Mat, tada iš partijos ar įkišę į kalėji- 
Ana Pauker sėdėjo kalėji- mą. Ne. Jie būtinai turi 
me Rumunijoj ir bolševikai žmogų apspiaudyti, suters- 
visame pasaulyje buvo įsa- ti purvais, išvolioti mėšlyne 
kyti reikalauti ją išlaisvinti, ir parodyti “liaudžiai, kai- 
Ji buvo išlaisvinta ir išvy- po didžiausią niekšą, par
ko Maskvon, iš kur grįžo sidavėlį, šnipą, trockistą li
po karo Rumuniją valdyti visokeriopą pabaisą. Toks 
pagal Maskvos bosų nuro-Jspiaudymas į Ana Pauker 
dvmus. jau eina. O Ana Pauker

Kada Ana Pauker senais spiaudalus priima, lyg tarsi 
laikais- buvo teisiama Ru- tai butų silats lietus, ir vie- 
munijoj, Rumunijos vals- šai prisipažįsta dariusi klai-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

das. “O gal dar pasiseks; 
nusižeminimu ir atgaila iš
likti valdžioje,” galvoja 

;Ana ir pati padeda bolševi
kams į ją mėtyti purvais.
0 gal? O jei ne, tai vorai 
bus dar vieną vorą sudo
roję.

Rumunijos bolševikų or
ganas “Scanteia” ilgame 
pranešime sako, kad Ana 
Pauker padarė “dešinį nu
krypimą ’ (Bucharinas li
ko.), o Bukarešto radio 
kaltino ją esant “prokapi- 
talistinio nusistatymo kon- 
trrevoliucionierė, kuri su 
savo bičiuliais nustūmė 
kraštą į anarchišką padė
tį.”

“Scanteia” sako, kad*par- 
tija, pasmerkdama Ana 
Pauker, “neėmė dėmesin 
praeities nuopelnų tų žmo
nių, kurie pasidarė didelės 
ir aukštos asmenybės ir ku
rie skaitė sau neprivalomas 
tas pareigas, kurias jie tu
rėjo išpildyti
sprendimą, 
deda, kad Ana Pauker 
“pripažino kai kurias savo 
klaidas ir pasižadėjo kovo
ti už partijos sprendimų 
vykdymą.” Dėl jos prisi
pažinimo partija nutarusi 
padėti jai pačiai pamatyti 

jos nukrypimų šaknis.”
Laikraštis kaltina Ana 

Pauker ir jos nelaimės sėb
rus, kad jie gyvenę, kaip 
aristokratai ir buvę atitru
kę nuo masių, o todėl ir 
patekę į dešiniuosius nu
krypimus.

Visi tokie kaltinimai yra 
beveik žodis žodin nurašy
ti nuo W. Gomulkos nuodė
mių, arba nuo Slanskio, ar
ba nuo Rajko, Kostovo, 
Bucharino ir kitų. Ana va
žiuoja į pakalnę ir kai ji 
atsidurs dugne, tai niekas 
nelies ašarų, gai tik kas 
nors patylom nusišluostys 
džiaugsmo ašarą ir atsidū
sės, kad ir šiandieninis Sta
lino patikėtinis Rumunijoj, 
Gheorghiu-Dei, nueitų grei
čiau tuo pačiu keliu.

Bet kodėl Ana Pauker.ir 
jos bendradarbiai pateko į 
nemalonę? Pateko jie dėl 
stalinizmo popiežiškumo. 
Stalino partija yra neklai
dinga, kaip neklaidingas 
yra ir jos vadas Stalinas. 
Jis ir jo partija niekada ne
klysta. O jeigu pasitaiko, 
kad komunistų partijos 
sprendimai pasirodo idio
tiški, tai kaltė už tai kren
ta ne ant partijos ir neklai
dingojo vado, bet ant ku
rio nors partijos tarimų 
vykdytojo ar vykdytojų, 
kurie apšaukiami sabotaž- 
ninkais, šnipais, kenkėjais 
ir kitokiais nepuikiais var
dais.

Rumunijoj taip atsitiko, 
kad bevykdant partijos ta
rimus, išmainius senuosius 
pinigus į naujus plėšikišku 
kursu, krašto ūkis ‘pateko į 
visišką anarchiją. Partija, 
žinoma, dėlto nekalta. Tai 
kas kaltas? Kalti atpirki
mo ožiai, kurie paskerdžia
mi ir parodomi “masėms,” 
kaipo visų krašto nelaimių 
kaltininkai. Ir Ana Pau
ker pateko į tokių atpirki
mo ožių skaičių ir kenčia 
už neklaidingos partijos 
klaidas. Ji kenčia gal ir 
dėl savo žydiškos kilmės, 
nes dabar Stalino imperi
joj antisemitizmas vėl di
delėje madoje.

Visą tą istoriją aš norėč 
|baigti pastaba, pasiskolinta 
iš vieno kolchozininko. Bu
vo taip: kolchozo mitinge 
buvo pranešta, kad karvių 
melžėja. Ona M., už sta- 
chanovišką karvių 
tampymą gauna

EISENHOWERIAI GRĮŽO NAMO

Generolas Eisenhower su žmona grįžo lėktuvu iš Pary
žiau namo ir čia generolas tuoj Įsitraukė Į politinę kovą 
dėl jo nominavimo kandidatu prezidento vietai nuo re
publikonų.

turi turėti tam tikins ele- išdava, o ne žmonių nuodė- 
mentus ir jei bent vieno iš mė.

Taip žiūrint į reikalą vi-

, Kurias jie iu- -

1 ££&*$V. Rastens Gnu Muštynėse
“Naujienų” 115 nr. tokiu tenis laiko šmeižtais. Aš 

pavadinimu pas tebėjau pasakiau, jog p. P. Stravin- 
straipsnį ir tuoj prisiminė, skas teisė ne vokiečius, bet 
kaip generolas P. Plechavi- Lietuvos piliečius, nusikal- 
čius piliečių klube Telšiuo- tusius prieš okupantų val
se jaunalietuviams skaldė tižios potvarkius. Jis tvir- 
antausius, pamaniau, gal ir tina, kad “lietuviški teismai 
V. Rastenį bus panaši bėda (vokiečių okupacijos laike) 
ištikusi ir norėjau versti la- niekad neteisė Lietuvos pi- 
pą, bet mano žvilgsnys už- liečiu už nusikaltimus prieš 
kliuvo už: “P. Kerpė.” Tai okupantų potvarkius.” Na,
reiškia, akmeniukai svaido
mi į mano daržą. Priežas
tis ta, kad mano straipsnis, 
“Actio Diabolica” “Kelei
vio” 14 nr., užmynė V. Ras- 
teniui, gal būt, ne ant pačio 
mažojo pirščiuko.

V. Rastenis rašo: “Taigi 
P. Kerpės neva prieš Stra
vinską pavartotas smūgis, 
tikras šmeižtas bei medžia
ga Lietuvos priešams, ku
rie mielai pasinaudos lietu
viam šmeižti.”

Tenka pasakyti, kad ši 
dainelė yra daug sykių gir
dėta iš p. V. Rastenio poli
tinių prakalbų ir raštų dar 
Antanui I viešpataujant, ka-

kam priklausė tie “lietu
viški teismai,” kokiai suve- 
renės Lietuvos instancijai?
Taigi, jie visi buvo atsakin
gi prieš vokiečių pastatytą 
“tarėją” ir krašto okupan
tų komisarus, Dr. von Ren- 
teln, Lohse ir kitus jų klap
čiukus, o šie tvarkė visą tei
singumo aparatą pagal 
Berlyno direktyvas. Aišku,(sprendimus

i jų trūksta, ji nebeskaitoma 
suverene valstybe. Ar da
bar Lietuva tuos elementus 
turi? Keletas valstybių ne
pripažįsta Lietuvos aneksi
jos, laiko, kaip protestą 

i prieš pavergėją, senuosius 
pasiuntinius, tai ir viskas!
0 kiek valstybių ir to atsi
sakė! Ką rodo ir paskuti
niai įvykiai Anglijoje, ka
ralienės elgesys su pasiunti
niais? Tai kam pusti di
džiausius muilo burbulus? 
V. Rastenis įrodinėja, kad 
mano šis išsireiškimas, jog 
vokiečiai okupavę Lietuvos 
valstybę ir net jos vardą 
pakeitę į Ostland, esąs “ar- 
igumentas ne prieš asmenį 
llsuprask, P. Stravinską), o 
prieš lietuvių tautos laisvės 
kovos pagrindinę tezę.” 
Net juokinga darosi per
skaičius tokį karštą savo 
draugo gynimą, lyg tai, ką 
pasakiau, iki šiolei butų bu
vusi didžiausia paslaptis.

Pagaliau prikišama man, 
kad aš nežinąs keno vardu 
buvę spreadimai P. Stra
vinsko skelbiami ir čia pat 
apšviečia, kad “įstatymų 
vardu.” Bet kokių įstaty
mų vardu? Juk visi įstaty
mai, rėmę Lietuvą, kaip 
valstybę, buvo okupantų 
panaikinti, o jei kas nori, 
tai gali sakyti, kad okupan
tai sulaikė jų galiojimą. Iš
metus visa tai, likusieji 
įstatymai tarnavo ii- oku
panto tikslams.

Toliau, kalbėdamas apie 
tą nelemtą formulę “įstaty
mų vardu,” V. Rastenis pri
sipažįsta, kad “kiek vėliau, 
vokiečiams stipriai įsiki
šus, ir peršant skelbti 

net ‘Fiurerio’

sos polemikos, aiškinimasis 
ir įtarinėjimai savaime at
puola. Bet visgi butų svei
ka, jei buvę karšti okupan
tų tarnai nesiimtų mokyti 
lietuvius visokių tautiškų ir 
krikščioniškų dorybių.

P. Kerpė.

Nepaprastas Žydas

kad tokie teisėjai turėjo 
laikytis visų okupantų po
tvarkių—buvo jų tarnauto
jai ! Buvo ir tokių asme
nų, kurie stengėsi tuos po
tvarkius, kiek leido jų jė
gos, apeiti, nesilaikyti, bet 
p. P. Stravinskas nebuvo iš

da tik jis, V. Rastenis ir to-: tų. Juk jis patsai dėstė 
kie pat tautininkai, galėjo 
laisvai rašyti ir kalbėti ką 
nori, žinodami, kad už tai 
nereikės atsakyti. Jie tada 
kitų, uždarytų partijų na
rius vadindavo bačkinin
kais, valstybės griovėjais ir 
išdavikais, susibankrutavu- 
siais politikieriais. Teisėtai 
rinktuose seimuose uždary
tos partijos turėdavo desėt- 
kus atstovų, kai tautininkai 
tik kairiųjų likučiais į pas
kutinį, trečią, seimą prave
dė 3 atstovus. Bet tas ne
kliudė ponams Rasteniams 
ant tautos pasitikėjimą tu
rinčių partijų pilti savas pa
mazgas ir jas 
spaudoje dergti

Šiandien tą dainelę p.
Rastenis kiek pakeitė: jei 
kas pasako jam nepatinka
mą tiesą, jis tuoj šaukia— 
šmeižtas, Lietuvos prie
šams medžiaga ir tt. Įdo
mu, ar galima sakyti teisy
bę? Ar praeities blogi 
darbai nėra medžiaga Lie
tuvos priešams, o tik mano 
viešas pasisakymas, apie 
juos? Ar p. Stravinsko 
tarnavimas Hitlerio nacių 
okupantams, p. V. Raste
nio akimis žiūrint, yra pa- 
sitamavimas Lietuvai? Gal 
grįžę į tėvynę turėsime jį 
už tai apdovanoti ordinu?

Pažiūrėkime, ką V. Ras-

kursuose Lietuvos teisinin
kams perauklėti pagal 
“Naujosios Europos” reika
lavimus! Tai ką jau be
kalbėti apie von Renteln ir 
Lohse duotų potvarkių ne
vykdymą. Jeigu, pagal V. 
Rastenio logiką, P. Stra
vinskas tarnaudamas hitle
riškajam okupantui, pasi
tarnavo Lietuvai, tai analo
giškai galvojant ir dabar 
esančius Lietuvoje teisėjus 
grįžus reikės apdovanoti 
ordinais. Jie, rodosi, net 
“žmonių rinkti.”

Toliau kimbama prie ma
no pasakymo, kad Lietuvos 

valdiškoje valstybė (vokiečiams užė
mus) buvo panaikinta, net 
jos vardas pakeistas į Ost
land. V. Rastenis tvirtina, 
kad “nebuvo panaikinta,” 
kad “ir šiandien nėra panai
kinta.” ir priduria: “jos 
veiksmas vra sukliudytas.”

Matomai p. V. Rastenis 
neturi rimto darbo ir užsi
ima žodžių žaismu. Mano 
straipsny aš kalbėjau apie 
Lietuvos teritorijoje buvu
sią padėti vokiečiams oku
pantams (prieš juos jau ru
sai buvo panaikinę Lietu
vos nepriklausomą valsty
bę) užėmus ir net jos var
dą pakeitus i Ostland. Aš 
kalbėjau apie faktinę padė
tį Lietuvoje, bet ne apie pa
dėtį Lietuvos nepriklauso- 

dovaną, visus Stalino ir mos valstybės tarptautinia- 
Lenino raštus! Vienas kol- me forume. Ar to nepajė- 
chozininkas, išgirdęs kokią | gia atskirti Antano I laikų

vardu, musų teisininkams 
pavyko iškovoti bent neut- 
ralę formulą, būtent, ‘įsta
tymų vardu’.” Tuo prisi
pažinimu jis sugriauna vi
sus savo ankstyvesnius tei
gimus ir patvirtina manuo
sius, kad viską tvarkė oku
panto potvarkiai.

“Naujienų” (š. m. 123 
nr.) prieš mane ir slapy
vardžiu pasirašiusį Teisi
ninką išstoja p. J. Liudžius.

Dėlto ir dėl galybės kitų 
žmonių tarnavusių Smeto
nos diktatoriškame režime, 
vokiškoj okupacijoj ir da
bar tarnaujančių rusiškoj 
okupacijoj reikia pasakyti, 
kad tarnavimas svetimam 

savam smurto režimui

Pasauly yra visokių žmo
nių. Yra normalių ir keis
tuolių. Prie pastarųjų ten
ka priskaityti ir Šiom Gol- 
den. Jis ne tik keistas iš
vaizda, bet keistas ir savo 
elgesiais. Jį apibudinti ga
lima sekančiai: didelis, 
drapiežnas, ryžtingas, sto
ras, plačių pečių. Kuomet 
eina, visuomet kaklą įtrau
kęs kaip kalakutas. Jei 
matai jį einant, ypač iš už
pakalio, tai rodosi, jis skli
sti nori—rankos atsiskyrę 
nuo kūno ir susikūprinęs. 
Tai tikras kerėpla.

Slomas Golden kilęs iš 
didelės šeimos, kuri užau
gino 8 vaikus. Sūnus ir 
dukterys visi išsiskirstę, tik 
Šiom prie namų, kaip ke
turkojis prie budos. Tėvai, 
žinodami, kad jis nenorma
lus, iš akių nepaleidžia. Jei 
tik tada jis išsprunka, kuo
met yra koks būtinas reika
las.

Būdavo jis prisiperka ko
jinių, darbinių pirštinių, 
elektros lempučių, musėms 
mušt įrankių ir eina į apy
linkę žmonėms siūlyti. 
Kuomet eina į žmones jis 
ima tik vienos rūšies pre
kių. Ima daug, didelį glė
bį ir apsikrauna save, kaip 
kupranugaris.

Slomas neatsisako ir nuo 
“juodo darbo.” Jis yra

ar
yra duonos klausimas, o ne 
nuopelnų reikalas. Valgyti 
reikia ir Stalinui viešpatau
jant, kaip reikėjo Hitleriui 
ponaujant arba Antanui I 
vedant tautą į “didingą at
eitį.” Niekas negali smerk
ti žmones, kad jie tarnauja 
ir duoną užsidirba. Bet 
tarnaujančius visada gali
ma vertinti pagal jų “pasi
šventimo karštį.” Jei teisi
ninkas Stravinskas okupan
tui tarnavo net iki tokio 
laipsnio, kad mokė kitus 
teisininkus, • kaip suprasti 
“Naujosios Europos” mįslę, 
tai tik p. Rastenis gali jam 
už tai duoti ordiną. Žmo
nes, kurie okupantiškus 
Įstatymus stengėsi ar sten
giasi taikinti kiek galima 

‘švelniau, reikia pagirti. 
Neutralius duonos valgyto
jus mes nei giriame nei pei
kiame. Yra liūdnas faktas, 
kad panaikinus Lietuvos 
valstybę daugelis jos tar
nautojų turėjo pereiti tar
nauti okupantiškam reži
mui ir dėl to fakto nėra

V. Rašte-j prasmės nei piktintis nei 
j džiūgauti. Tai yra Lietu-

atžvilgiu valstybė,vos valstybės panaikinimo

dovaną Ona gauna, gai šiai j teisės žinovas p 
tešmenų sušuko: “Taip jai stervai ir'nis? 
brangią reikia!” J. Str. ‘Teisės

dirbęs anglių kasyklose, 
New Yorke prie laivų iš
krovimo, Kalifornijoje pa- 
midorus rinko ir kt.

Slomas stiprus kaip mu
las. Jis nekaltą esąs užr 
puolikus aplamdęs, bet sa
vo skatikų jiem neatidavęs.

Kartą tėvas nupirko jam 
arklį, pakinkė ir liepė va
žiuoti su prekėmis. Pasie
kus artimą kaimelį užpuolė 
jį vaikai ir pradėjo akmeni
mis svaidyti. Netekęs kan- 
trybs ir perpykęs, Šiom pa
liko arklį su vežimu ir pre
kėmis, o pats išdūmė į New 
Yorką. Arklį kaimelio gy
ventojai pristatė tėvui, o jis 
per du mėnesiu nerašė ir 
nedavė apie save namiš
kiams žinoti.

Šiom maldingas. Jis ei
na į sinagogą 4 mylias pės
čias. Vietiniai ir apylinkės 
žmonės jį pažįsta fc susiti
kę su juo šposauja. Jaunie
ji jį laiko tiesiog ant juo
ko. O jis to nepaiso arba 
jau pripratęs prie tokių 
“šposų.”

Tėvas jau miręs, o moti
na gyva. Jis motiną myli 
ir gerbia ir kiek galėdamas 
ją pavaduoja. Jis subežio- 
ja darželį, kuriame motina, 
kaipo moteris iš Lietuvos, 
mėgsta pasisodinti daržo
vių, gėlių ir kitko.

Šiom mėgsta išsigerti, bet 
girto nemačiau. Jis valgo 
dešras ir kitką ką lietu; 
viai valgo. Jei kas kalba 
su juo rimtai, jis leidžiasi 
į kalbą. Nuo kitų jis eina 
šalin, už klyno kelnes kil
nodamas aukštyn. Jis skai
to laikraščius ir mėgsta pa
pasakoti kitiems kas rašo
ma. Turi jis neblogą at
mintį. Pradėjus kalbėti 
apie praeitį jis nupasakos 
taip, kad rodosi tas vakar 
atsitiko. J. D. Taunis.



Puslapis Šertas KELEIVIS,

priešus,”

seses, nežmoniškose sąlygo
se vargdami, laukia mirties 
išvaduotojos, nes laisvasis 
pasaulis jiems r.epagelbstf. 

Didieji lietuvių trėmimai

Niekada iš jų neišgirsi kai-; 
bų apie rusiškas koncentra-' 
ei jos stovyklas. Ar jie ne-i 
žino? Žino ir girdėjo, bet 
kai kurie stengiasi save Įti-

pirmą kartą Įvyko 1941 me- kinti, kad tai tėra ‘‘šmeiž
tų birželio 14-16 dienomis. . tas prieš darbininkų val- 
Todėl trėmimus ir vadina- džią.” o kiti mano. kad su

Birželio Liūdnosios Dienos
Visi lietuviai mini “Bir- pripažįsta žmogaus, 

želio Dienas.” Tai darome, no tik “liaudies 
prisimindami masinius lie- kuriais yra ir ligoniai, ir sė
tuvių vežimus iš Lietuvos i neliai, ir vystomi kūdikiai, 
rusišką vergiją, i tolimas Lietuviai bolševikai čia, 
Sibiro koncentracijos sto-'Amerikoje, apie lietuvių 
vykias, kur musu broliai ir trėmimus i Sibirą nekalba.

me “birželio liūdnomis die- 
TV’mis.” Tada per tris die
nas ir naktis bolševikai iš
gaudė apie 40,000 lietuvių, 
vyrų, moterų, vaikų ir se
nelių. ir sugrudę juos i gy
vulinius vagonus, išgabeno 
i vergų stovyklas.

Kai 1944 metais rusai vėl 
užėmė Lietuvą, jie tęsė ir 
dabar tebetęsia lietuvių trė
mimus i tolimuosius sato 
imperijos užkampius. Ties 
kiekvieno lietuvio galva 
kabo pavojus būti išvež
tam. Tiesa, bolševikai su
skirsto žmones i “kategori
jas,” ir pagal jas vykdo 
žmonių gaudymus, bet tik
rumoje tai tėra laiko klau
simas. Jeigu nepakliuvai i 
vežamųjų pirmąją katego
riją. labai galima daiktas, 
kad už metų iau pakliūsi i 

hn-»»i m L- atūnrAin naivgvi Ajcj

“valdžios priešais” kitaip, 
elgtis ir negalima. Vieni 
abejoja, stengiasi Įsikalbė
ti, kad ateinančios žinios 
yra melas, o kiti yra sąmo
ningi budelių pritarėjai, gi 
bendrai paėmuį lietuviški 
bolševikai raminasi tuo, 
kad Lietuva yra uždaryta 
aklina siena, ir laisvasis pa
saulis negali matyti, kad ji 
ir kiti kraštai yra nežmo
niškai teriojami ir naikina
mi. Tačiau žinios, kad ir 
pro akliną sieną, vis dėlto 
prasiveržia, bet bolševikų 
jos neveikia, nes jie nenori 
teisybės matyti ir girdėti. 
Niekas nėra tiek aklas, kaip 
tas, kurs nenori matyti.

Gyvendami laisvėje, mes 
su didžiausiu liūdesiu ir 
širdgėla matom musų tautos 
tragediją. Bet musų liude- 
svs vra beiėeis. Mes nieko•r ~~ V - ir
negalime padaryti, kad iš
vežtiesiems pagelbėtume ar 
vežimus sustabdytume. Mes 
net negalima gauti žinių

Mrs. Mary Glenn (viršuje) guli Oakland, Calif-, ligoninėj 
sunkiai susižeidusi. Moteris pirma nužudė savo du ber
niuku (apačioje), o paskui peiliu bandė nusižudyti. Mrs. 
Glenn. karo laivyno leitenanto žmona, atsisakė aiškintis, 
kodėl ji nužudė savo sūnūs.

ŠEIMININKĖMS
Suris yra palyginti pigus 

maistas, bet proteino duo
da tiek pat, .kiek mėsa. L) 
proteinas yra labai reika
lingas žmogui maistas.

J Suris nuo seno žinomas 
visokioms tautoms. Pasa
kojama, kad perAi filoso
fas ir senosios jų religijos 
kūrėjas Zoroastra iZara- 
thustra), gyvenęs 1000 me
tų prieš Kristau 
valgęs sūri. Ar
tikrai valgė sūri, sur. u

gimimą,
Zoroastra

tų patikrinti, bet faktas, 
kad persai ir kitos u. 
gamina sūri jau nuo labai 
senai.

1 Šiandien apskaičiuojama, 
kad sūrių esama apie 4u0- 
500 Įvairių rūšių. Tiesa, 
tos rūšys viena i kitą pana
šios. Yra apie 18 sūrių rū
šių, kurios tikrai viena nuo 
kitos žymiai skiriasi. Bend
rai paėmus, visus surius ga
lima suskirstyti i keturias 
rūšis: labai kietus (tarkuo
jamus), kietus, minkštus ir 
tepamus.

Taupi
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MOKOSI BŪTI GRAŽUOLE
K

Mažytė, penkių metų Adeline Kaufman. žiuri ir niokosi 
pozos iš gražuolės Cynthia Fischer. kuri laimėjo pirmą 
praizą gražuolių varžytynėse Ročka way, X. Y.

steft-seimimnKe
------------------------------------------------------------------------  giasi dažnai duoti sūrio pa-
įsivaizduoti, kaip tukstan- skiriami nuo šeimos ir iš- tiekalus, nes jie atsieina oi- 
čiai nieku nekaltų žmonių gabenami lėtai mirčiai Į giau ir yra maistingi, eta 
gali būti taip nežmoniškai vergų stovyklas. Bet liud- duodame “receptą” mut.a- 
naikinami. Sunku isivaiz- niausią, kad laisvasis pa- ronų su suriu.
duoti, kad be teismo, be saulis yra kurčias tų naiki- Reikia paimti: 
apkaltinimo ir, svarbiausia, namų žmonių pagalbos 114 puodelio šutinto pieno 
be jokio nusikaltimo, tuks- šauksmui, kari jis savo tylė- 3 4 puodelio duonos trupinių pilnas 
tančiai pasmerkiami ištrė- jimu prisideda prie mažųjų1 (soft bread erumbs) 

sviestomimui iš gimtojo krašto, at- tautų naikinimo.

\ ez.<xi!iuju
si pagautas, nes vežimų 
tikslas yra išnaikinti tautą 
ir apsirūpinti pigiais ver
gais. Žinoma, pirmoje ei
lėje vežimai turi likviduoti apie savo artimuosius. Ru- 
“liaudies priešus,” o liau- sijoj net Tarptautinis Rau- 
dies priešas yra kiekvienas, į donasis Kryžius negali 
kurs neklupčioja komunis-į veikti. Gi visokios rezoliu- 
lams ir negarbina jų rėži-, ei jos prieš genocidą (tautų 
mo. Visi Lietuvos ukinin- naikinimą) tėra gražus po-
kai, kurie turėjo nelaimės 
turėti virš 20 hektarų že
mės, buvo pakrikštyti “buo
žėmis” ir pasmerkit išveži
mui. Vienam kitam pasi
seka pasislėpti tūlam laikui 
ir nepakliūti Į vagonus, bet 
faktas yra, kad per aštuo- 
nius metus, nuo 1944 me-j 
tų. bolševikai iki -dabar iš
gabeno šimtus tūkstančių 
lietuviu Į Rusiją. Šimtus 
tūkstančių žmonių išplėšė 
iš namų. išgabeno iš gim
tojo krašto Į aiškų sunaiki
nimą, iš kurio nėra vilties 
sugrįžti, nes jiem tenka 
dirbti sunkiausius darbus 
nežmoniškose sąlygose, 
gaunant toki maistą, kad jo 
vos užtenka nemirti badu. 
Ištremtųjų šeimos išardo-! 
mos. Vaikai atskiriami nuo 
tėvų ii- siunčiami i visokias 
“perauklėjimo mokyklas,” 
iš kulių stengiamasi pada
lyti gerus bolševikus: mo
terys siunčiamos i moterų 
koncentracijos stovyklas, o 
vvrai prie kitokių sunkių 
darbų, ypač girių kirtimo, 
i kasyklas, i žuvų gaudymo 
ir konservavimo vietas.

Šalia “buožių,” iš Lietu
vos tremiami visi buvusių 
politinių partijų buvę vei
kėjai ir šiaip sau nariai, 
daugelis inteligentų ir visi, 
kurie Įtariami neištikimybe 
rusiškiem okupantam. To
kių masinių trėmimų, ku
riuos bolševikai vykdo Lie
tuvoje ir kituose okupuo
tuose kraštuose, istorija dar 
nežino. Bolševikų nežmo
niškumas neturi sau lygaus.

pierio lakštai, kurie nenu
šluosto nė vieno Rusijon iš
tremto lietuvio ašaros ir ne
palengvina jo vergijos. 

Gyvenant laisvėje, sunku

NUŽUDĖ MERGYTĘ

Ketorią metą mergaitė, Ma
ry I^>uise Wargn, buvo at
rasta nužudyta Newark*e, N. 
J. Apačioje paveikslas Mrs. 
Anna DeN’ike. kuri nupirko 
mergaitei aiskrymo ir pa
siuntė ją namo, bet namuose 
mergytė nepasirodė, ji buvo 
rasta nužudyta šeši blokai

Bolševikiškas režimas ne- no° namą.

Apie Nuotaikas
daugiau
žodžius

Lygiojoj lankelėj, lygumėlėj.
Ten penki broleliai šienelį piovė.
Ten penki broleliai šieneli piovė,
O šešta seselė pusryčius nešė.
Vienoj rankelėj pusrytėliai,
O antroj rankelėj du rankšluostėliai.
Vai ir atjoja kazokėlių.
Kazokų pulkelis, šalbierėlių.
Ir atėmė seselei pusrytėlius, •
Iš antros rankelės rankšluostėlius.
—Broleliai jus mano, dobilėliai,
Meskite dalgeles ant pradalgėlių,
Vykite kazokus šalbierėlius!
—Sesele jaunoji, lelijėle.
Vai ką mes darysim tiems kazokėliams?
—Broleliai jaunieji, dobilėliai,
Užmuškit kazokus šalbierėlius!

(Liaudies daina)

3 šaukštai 
•l1 i puodelio virtų makaronų 
šaukščiukas smulkiai sukapoto 

J svogūno
Druskos pagal skoni 
3 puodeliai aštraus pastovėju- 

{ šio “cheddar cheese”
2 gerai suplakti kiaušiniai

Duonos trupiniu?
'stą užpilti pienu, 
■visus kitus dalyku 

čia

Birželį Prisiminus

Gražus ir malonus yra 
pavasario metas. Taip ge-K 
ra atsikvėpti tyru oru ir pa-1 
sidžiaugti atbudusios gam
tos grožybėmis, bet tuo pa
čiu laiku krutinę slegia pri
siminus, kad jau astuoni 
metai, kaip musų tėvynę te- 
rioja žiauri bolševikų oku
pacija. Lietuva suvargin
ta, pajungta, ir niekas ne
girdi jos prislopinto pagal
bos šauksmo. Nesidžiaugs 
pavasariu į kalėjimus ir 
vergų stovyklas sugrusti 
lietuviai, nesidžiaugs ir tie, 
kurie išblaškyti po Rusijos 
ir Sibiro platybes. Jie ken
čia, pakliuvę į didžiausią 
skurdą ir vargą, kokį mums 
sunku ir įsivaizduoti. Ir 
tie, kurie dar liko Lietuvo
je, nesidžiaugs pavasariu, 
nes jie gyvena nuolatinėje 
baimėje, nuolatiniame lau
kime, kad kurią nors naktį 
bolševikiški budeliai ir juos 
išveš vergų darbams. Jie 
gyvena baimėje, laukime, 
viso ko stokodami, nežino
dami, kas tai vra duonos ar 
rūbo perteklius.

Mes, leisdami šį pavarasį

Visi žinome, kad žmonės laikyti ramiai, 
vr& nepastovių nuotaikų, kontroliuoti savo 
Žiūrėk, tas pats žmogus ke- (nes tokiam upui esant len- 

dienas yra linksmas, gva susipykti su žmonėmis) 
energijos, didelių ir jo protas jam sakys, kad 

pianų. O po kurio laiko jis po kiek laiko jo bloga nuo- 
nusiminęs, liūdnas, be ener- taika praeis. Taip pat jis 
gijos, nepatenkintas gyve- stengsis visus svarbesnius 
rimu. Kas gi Įvyko? Jei darbus ir sprendimus ati- 
pakiausi jo, ar neištiko jo dėti tam laikui, kada jo 
kokia nelaimė, gausi atsa- nuotaika vėl pagerės, arba 
kymą. kad nieko panašaus kitaip sakant,, vėl sugrįš 
neįvyko. Tad kasgi jam pa- “normalus slėgimas?’

' \ zi >' i 1 • ** 1 r\ r~ 11 r- iii
Pastebėta, kad

lia

ir svie- 
Pridėti 
tokioj

sidarė? Nagi, pasikeitė jo 
nUoiaiKe. žmones, ypač

jauni 
augamieji,

Nuotaikų pasikeitimas yra yra labai jautrių nuotaikų, 
i eilėj, kaip čia surašyta.' visai normalus reiškinys, j čia jie linksmi be jokios 
j Viską labai gerai išmaišyti. Nėra žmogaus, kurs visuo- priežasties, o po kelių die- 
Paimti dubenėlį (casse- met butų linksmas arba at- nų be jokios priežasties 
role), ištepti sviestu. įdėti■ viri ščiai, visuomet liūdnas, liūdni. Tai yra todėl, kad 
gautą mišinį ir kepti 3i5' žmogaus nuotaikos keičiasi jaunų žmonių nuotaikų pe- 
pečiuje apie tris ketvirčius tam tikrais laiko tarpais, Sriodas vra labai trumpas—
valandos, kol kepsnys gra- tai pakyla, tai vėl nusiiei- savaitė ar dvi—kitaip sa-
žiai paruduos. Jeigu įkiš- džia. Taip kaip jurose vyk
ias sidabrinis peilis n.eapsi- sta potvyniai ir atoslūgiai, 
velia, reiškia kepsnis gata- panašus dalykas vyksta ir 
vas. Išėmus iš pečiaus
piausti ketvirtainiškais
baliukais ir kiekvieną pa- viniai Įvykiai sukelia musų būti

kant, kad jų nuotaikos kei
čiasi kas savaitė ar dvi. 
Kai ateina žemas slėgimas,

su-.su žmogaus nuotaikomis, tai tie nemalonumai, kurie 
ga- Klaidinga manyti, kad išo- įvyko seniau ir jau turėjo 

užmiršti, vėl prisime-
puošti žalio pipiro riekute blogą ar gerą nuotaiką. Iš-
ir petrelėm. oriniai įvykiai tik pagilina 

musų nuotaikas, bet jų ne-

na, ir dar daugiau tą nuo
taiką ardo. Suaugusių žmo-

pre tuksiančius žmonių, ku
rše kenčia visai nekaltai,
5 vien dėl to, kad musų tauta 
yra maža ir silpna. Prisi
minkime tuos pasiryžėlius 

•jaunuolius, kurie miškuose 
grumiasi su nepalyginamai 
skaitlingesniais bolševikų 
būriais, stengdamiesi tram
dyti jų žiaurumus. Jie au
koja savo gyvastis, jie gy
vi na tokį gyvenimą, kurs 
jiem a.-meniškai nieko kito 
nežada, kaip mirtį. Prisi
mindami kovojančius ir 
kenčiančius brolius, pasi
stenkime daugiau ‘ prisidėti 
prie bendrų pastangų, kad 

olševikiška pabaisa butų 
pašalinta visiems laikams. 
Moterys, turėtume daugiau 
dalyvauti organizaciniame 
gyvenime, ir remti darbu ir 
pinigais Lietuvos laisvini
mo akciją. Taip pat visur, 
kur tik yra progos, pasako
ti amerikiečiams apie Lie
tuvai ir kitiems kraštams 
bolševiku daromas skriau
das. Musų tėvynės baisi 
padėtis neleidžia mums sė
dėti sudėjus rankas. Turi
me aukotis ir dirbti, kad ji 
vėl butų laisva!

TIRIA MIRTI
nių nuotaikų periodas yra 

Nuotaikos keičias ilgesnis—vidutiniškai 5 sa- 
tam tikrais laiko tarpais.svaitės, todėl ir sakome, kad 
Tekias išvadas apie nuotai- suaugę žmonės vra daugiau 
•tas skelbia Dr. Rėxford} “pastovesniu, išlygintu nuo- 

j Hersey, kuris
gas prie University of

jkeiia.

Pennsylvania. Jis apie 20į

O. Pakštienė.
saugus ir sotų?, neužmirški-( Montieal, Canada

Dr. Rexford j “pastovesnių, išlygintu 
yra psicholo- į taikų.”

Dr. Hersey 
įvairias žmo-Dums

ako: “Kai
užeina žemas 

mas, atidėkit visus svarbes- 
nuotai- n*us darbus *r sprendimus 

kas ir priėjo tokių išvadų: i vėlesniam laikui, kana jūsų 
Visai natūralu, kad žmo-, nuotaika pageiė>. /.įno.u- 

nuotaikos kinta nuo kad bloga nuotaika 11

metų stebėjo
niu

siegi-
<rupes, kalbėjosi su

kiekvienu, sekė J’4

Los Angeles policija tyrinėja 
Mrs. Patricia Sleele mirti, 
kai ji buvo atrasta negyva kios savaitės, 
vienoje alėjoje. Skrodimas 

parodęs, kad moteris mirusi 
“dėl nelegališkos operacijos.”

gaus
asitenkinimo gyvenimu iki 

nepasitenkinimo ir net nu- 
rir.ūrimą. Ta? pasitenkini
mas ir nepasitenkinimas, 
arba sakykim, aukštas ir 
žemas slėgimas, kartojasi 
laikas nuo laiko. Mes sa- 
komo, kinta nuotaikos. Pas 
vienus žmones nuotaika 
keičiasi kas dvi-tris savai
tes, pas kitus kas 6 savai
tes. Normaliai, žmogaus 

į nuotaikos keičiasi kas pen-

Jeigu žmogus žino, kada 
pas jį būna “žemas slėgi
mas” ir kada aukštas, tai

nusiminimas po kurio laiko 
praeis. Stenkitės būti švel
nesni su draugais ir visais 
žmonėmis, su kuriais tenka 
susidurti, nes jie nieku ne
kalti, kad jums- užėjo že
mas slėgimas.”

Taip pat Dr. Hersey sa
ko, kad periodinis nuotai
kų keitimasis turi ryšio su 
organizmo veikimu: kraujo 
slėgimu ir cirkuliacija, šir
dies plakimu, virškinimu ir 
pan. —Ig.

Laikraštinė popiera vėl pa-
,,TT 1 • • n 1 i i • 1 jam lengva vra savo blogą brango $10 ant tono. NesenaiKeleivio, kalendom; dar ,įuotajką kontm]iuoti jr ? j L ,.KeIe;vjs.. m„kMav„ $42

fn 'ma. UZ?Sakytk bain?'nepasiduoti. -Jeigu žmogus.už toną. o šiandien jau tenka 
50 centų. Užsakymus ir pi- 1 . , , .-n -vou;v1a”
nigus prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

nuotaikos mokėti $125.50. Bet “Keleivio’supranta, kad 
pasikeitimas
dalykas, tai kai užeina blo- gjna pakelti ją, nes “Keleivis 
gas ūpas, jis stengsis užsi-Įyra pigiausias laikraštis.

vra natūralus prenumerata ko1 kaS dar ta pa* 
ti. Daugelis musų draugų ra-
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Iš Plataus Pasaulio
Italijos Fašizmas Rusų Manevrai

* I 1
Italijos ‘ neo-fašizmas,” į Rusijos karo laivai ir, 

kuris vadinasi italų sociali- lėktuvai praeitą savaitę! 
niu judėjimu, rengiasi pradėjo karo manevrus ne-' 
saukti savo kongresą. Vy-toli Japonijos pakraščių, i 
nausybė kongreso šauki- Kurilų salose, kurias Rusi- 
mui mano nesipriešinti.'ja atėmė po karo iš Japo- 
Tuo tarpu Italijos parla-J nijos, rusai turi Įkūrę stip- 
mentas svarsto Įstatymo su-■rias savo avicijos ir laivyno 
manymą, pagal kurį atgim- J bazes.
stantiš fašizmas turėtų būti 
uždraustas visame krašte.

Bolivijos .“Nauja Era”

Bolivijos naujoji revoliu
cinė vyriausybė privertė už
sidaryti žymiausią sostinės 
La Paz dienraštĮ “La Ra- 
zon.” Bolivijos vyriausybė 
dienrašti pasmaugė tuoj po 
gavimo pripažinimo nau
jam režimui iš Washingto- 
no vvriausvbės.

Vokiečių Prekyba

\ a karinė Vokietija susi
tarė su Iranu pasikeisti pre
kėmis metų bėgyje sumoje 
118,000.000 dolerių. Se
niau Anglija aprūpindavo 
Iraną pramonės dirbiniais. 
Vokiečiai eksportuos maši
nas, automobilius ir kitus 
pramonės išdirbinius.

Jugoslavija Tarsis

Jugoslavijos vyriausybė 
keta tartis su Turkija ir 
Graikija dėl bendro gyni-

Nelaime Manevruose

Vienas olandų greitasis• 
lėktuvas manevruose “ata
kavo” anglų karo laivą ir 
taip nelaimingai lėkė, kad 
atsidaužė Į laivą. Lėktuvo 
pilotas ir 14 anglų jurinin
kų žuvo nelaimėje. Laivai 
ir karo lėktuvai manevravo 
Olandijos pakraščiuose.

Neramus Tunisas

Tuniso arabų nacionalis
tai paskleidė po kraštą at
sišaukimus, kuriuose šaukia 
visus arabus varyti sabota
žą ir šaudyti prancūzus

KETEIYtS, SO. BOSTON 

PASKUTINIS PASITARIMAS UNIFORMOJE

Generolas Eisenhovver tariasi su generolu O. N. Bradley, 
jungtinių štabų viršininku. Išdavęs raportą generolas 
Eisenhoueris išsivilko uniformą, atsisakė nuo atsargos 
generolo algos ir perėjo į politiką.

pavardėmis žiovavo ir pa- Kaltinimai Prieš
kalbas, O to posėdžio metu l/pv Aflft PflllJcPlT Parduodu 240 akrų farmą su geru
dalyviai SU lietuviškomis ZlfUI I UMIM mišku; dirbamos žemės yra 50 ak-

.. . _ , , . ________ |rų. Karma labai geroj vietoj, tarpdeties verčiami tarė keletą . . dviejų didelių kelių, tarp kūnų eina
Žodžiu. KominformO žurnalas, geležinkelis ir vra valgomųjų ir ki-

Visų rusu tame posėdy leidžiamas Maskvoje,
" " — — —.

..X tų daiktų 3 krautuvės. Tik už vieno 
bloko nuo triobų yra įvesta elektra.

Vtdhėbicin “Tiocrvi” in kai VHldvtaS “UŽ Pastovią Tai- žemės yra kiek užsėtos avižom ir kaiDCJUsUJ lieSOJ jų Kai- , • . Ą užsodintos bulvėmis. \ra 10 mel-
nliir-ini atnaoknTn-i *ą 11 Liaudies Uemokratl- žiamu karvių, 6 dideli veršiai, vie-

,DO" pianai atpasakoto*, kaltini- veislinis bulius’ 2 arkl,Ui' trak’lietuviu kiek trumpiau net ĮSkeua UJKlUfe KdlUIl- torius, trokas, karvėms melžti masi-
Sniečkaus, Lietuvos komu- prieš “suribu^rinu-
nistt) partijos pirmojo sek- ^"p.pdnama įntb.ar’

- kau JI ka.tinama anupai- Pardavimo priežastis—senatvė.
Krank Shimkus,

retoriaus tame “Tiesos” nu-
mery kalba ištisai neįdėta, tine antivalstybine >eik- 
o tik pasakyta, kad kalbė- rėmė konti i ev oliucinius 
jo. Tikrai, net “Tiesos” elementus, užgniaužė knti-, 
skaitytojams neįdomu skai- ksL nesirūpino kurti naujus BROOKLYNE PARSIDUODA 
tyti ką Lietuvos okupantų kolchozus, rodė toleranciją APTIEKA
pastumdėliai kalba. , Kulokams, buvo dviveidis-

J. Keistas.

Nauji Leidiniai

Route 1, Box 318, 
Rhinelander, Wis. (25)

Senai įsteigta, gausiai lanko-
ka oportuniste, kultivavo ma lietuvių ir slavų tautybės 
neprincipinius santykius su žmonių, dėl savininko senatvės 
nartiios vadovybe ir siekė parduodama kartu su mūriniu 

j namu. kuriame yra dar 2 tušti
, partijos vadovybe
asmeninės valdžios.’ .......................................... .

_ , . . i storai, o viršuje 3 butai. Kreip-; Tokie yra Anos Pauker, si <ž4)
Bet

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI arba žiau 
rios tikrovės vaizdai, Algirdo “dešinieji nukrypimai. 
Margerio. Iliustravo M. ši- to negana. Tas pats žur- 
leikis. 320 pusi., kaina $3. najas surado, kad ji papil- 
Gaunama pas autorių, 3325 “biriųjų kryptelėji-'
So. Halsted St., Chicago, Ii!. kurie reiškėsi tuo,*kad
Knygoje sudėta septynios “draugė Pauker . . . tolera

novelės apie Chicagos did-

J. Grabauskas, .
227 Bedford Avenue,

Brooklyn, N. Y.

REIKIA PUSININKO
.. .... i Ieškau pusininko. Turiu 180 akrų

VO savanonsko valstiečiu žemės su gerais trobesiais, 17 gy-
jungimosi Į kolchozus frhŠĮ’™«* 5 R*iyki“:

Box 88,
miesčio tikrovę, lietuvių ii 
nelietuvių gyvenimo šiur- cipą.”
,pius vaizdus. Kaltinimai atrodo, kaip

3 . , , . . k . t —:— bolševikiškų nuodėmių są-
•,o žemes ūky labiausia atsi- paklydę paukščiai, Jur- rašas. ir ko juose nėra!
1 likta. Nors nesakyta, bet, gįo Jankaus romano pirmoji tnkiai nuodėmes

Ja.hs; 172 Pusl” ?.2'20L “draugė’ Pauker” gaus
Isle-.do Gabija, 340 Union • bažnyčios atleidi-
Ave., Brooklyn. N. Y. v ir- . . . .
šelį piešė <laU. P. Upė. Kalima nmtal abciOtl

Ten, Kur Nemunas Banguoja
“Informacija

“Tiesa” Įdėjo Vilniausa ue j u viuuaab • * i _a. i iv tkad privertus Paryžių su- valstybinio universiteto dė- 16 Pasak{^ kalb? g^lljna 
teikti Tunisui nepriklkau- s t y t o j o D. Gorbunovo T1?!??1’..
somybę. Prancūzų polici- straipsnį apie moterų padė- 
ja praneša areštavusi kelio- ų Amerikoje. Tur būt nie-

beldžiasi Į gyventojų duris. 
Kadangi komunistams,

Iiką teroristų. kas iš -Keleivio” skaityto- Hį’’ ir. madl>'vai mergužei,
________ j_________  f„._(labiausia rupi jos kūno li

nijos saugojimas, tai komu
nistai čia svarbiausia kal-

jų nežino tiek daug apie 
Amerikos moterų padėti,Indonezija Ramina . .......................w
kiek linksmų žinių apie jas » . , • . ___

Indonezijos vyriausybė turi Lietuvos jaunimo rusi- . eJ° 1 ~
praneša, kad 40 fanatikų fikatorius Gorbunov. štai 3^ 1Kįni.JOS-. 1SS^Ug°Jinią. W 
mahometonų ir 10 kareivių ką jis sako: skelbe gnezU* kovą UZ

... . , Suvažiavimo svarbiau-
. . kai kuriose valstijose

Rivesville, W. Va.
(25»

PAIEŠKOJIMAI

D0LERIS Iš PITTSBURGHO, lauti “buchariniškai,

Paieškau savo švogerio Prano ar- 
1S ba Kranko Baginskio, kilusio iš Pa

liepių kaimo, Laukės parapijos, Tel
šių apskričio. Jis yra kadaise dir
bęs an farmų apie Beaver Danį, 

— — ... .. . . wis. Mielas švogeri, malonėk at-Jei greičiausiai teks apgai-iSiiiePti, nes tamstos brolis Jokūbas 
»» •_! labai serga. O jei kas kitas žino,

P*i kur jis randasi, tai malonėkit man 
(25)Stepo Zaborsko, 57 pusi., kai- dėjus magaryčioms atgailą pranešti

na 80c. Iliustravo V. Vijei- ir už “kairiuosius kryptelė- Route i, Box 318,

mosi, jei toks reikalas iškil-{žuvo beraminant mahome-
tų. Su Italija jugoslavų tonų maištą vakarinėj Ja- . .... ___  ______„__ _____ ______ w.
režimas, nežiurint Vakarų vos dalyje. Susišaudymas moteris, kūnai gimė nesan- inisaj okupantai: Vilniaus'nimo. 
raginimo, nepajėgia susi-su “fanatikais" vykęs i§ti_ tuokmis vaikas, laikoma ^-įties komunistų partijos 
kalbėti dėl Triesto neiš-są dieną ir pasibaigė armi- kalėjime tol, kol ji nur°d° sekretorius Šupikov; Šven-

kis ir P. Osmolskis. Išleido. jimus.”
Gabija, Brooklyne. Vaikščioti Stalino bažny-
Knygutėj Įdėtos dvi no- čios tiesiąja virve, ar linija, 

velikės, “Doleris iš Pittsbur- nėra lengva. Lengva nu- 
gho” ir “Simas Rasimas,” krypti ir sprandą nusisukti, 

siais kalbėtojais buvo šie nuotykiai iš berniukų gyve-'
RUSIJA ATSIUNČIA 
NAUJĄ AMBASADORIŲ

Rhinelander, Wis.

Matilda Ramanauskas arba jos 
broliai, kilę iš Dejručiu kaimo, Ma- 
riampolės apskrities, prašomi atsi
liepti šiuo adresu; (20)

A. Butkeraitis,
1228 No, 12th St., Philadelphia, Pa.

spręsto klausimo. jos laimėjimu.

KAS MUMS RAŠOMA
vaiko tėvą. Po to pastara
sis tampa teisėtu vaiko glo
bėju ir gali ji atsiimti iš 
motinos.”

Taip Negalima
Prelatai Balkunas ir Končius

Tai va ko toje Ameriko- 
Visuomenė tik stebi tą diplo- je nesama! Linksma ir

čionių srities politinis vir
šininkas Korobka; Vilniaus 
srities komunistų partijos 
sekretorius Vasilijev; Lie
tuvos komunistų partijos 
propagandos skyriaus virši-

VAIKŲ KNYGELĖ, vysk. Mo
tiejaus Valančiaus, 1-54 pusi., 
kaina $1.80.

matų vaidinamą komediją ir smagu! Ir tokiais niekais ninkas šnipas Kuznecov;
klausia, už ka jie taip ta vi- j, 

nuvažiavo Ispanijon } euchans- suomenę baudžia ir kodėj ardo 
tini kongresą Įgauti s\entos ta musu tajp sunkja- išlaikoma 
dvasios Lietuvos reikalams gin-1Į V 1 vZ D \
ti ir maldomis išprašyti Dievo
Lietuvai laisvės. Kiek tai jiems; 
pasiseks, tai jau jų asmeniškas 
reikalas ir visuomenė dėl šito i 
tyli. . I

Bet štai girdisi kitas suva
žiavimas, kur Lozoraitis šaukia 
du savo atstovu, kurių bosu 
jis sakosi esąs ir už ką ima 
iš kalno net labai gražią algą 
nuskriausdamas kitus labiau 
pašalpos reikalingus Lietuvos 
piliečius. Ir tie trys suvažiavę 
turi Įgauti šventos dvasios ir 
pritarti, kad jis taptų ne tik 
diplomatu, bet ir visų lietuvių 
tremtyje šefu-bosu ir kad kiek
vienas darbas Lietuvos reika
luose eitų per jo cenzūrą.

Nuo paprastų didelio darbo 
organizacijų tas * slepiama, 
VLIK’o ten nėra. ALT. kurios 
moralinė jėga daug padėjo, ten 
nedalyvauja. BALF’as, kurs 
gelbėjo ir dar gelbės ir kurio 
pirmininkas ten vietoje igno
ruojamas. Tad aišku, kad Lo
zoraičiui nepakeliui su laisvais 
žmonėmis ir jis “tariasi” tik su 
tais ant kurių jis bosas.

Mums atrodo be reikalo mė
tomi Lietuvos pinigai ir vargi 
narni du senesni žjnonės, gerb. 
žadeikis ir gerb. Balutis. Juk 
būdamas šefu ant diplomatų 
Lozoraitis ir pats gal; nusitarti 
kaip jam patinka.

Visuomenės Balsas.

ĮSPĖJA

Senyvas valstybės vyras Ber- 
nard Baruch Įspėja kongresą 
nežaisti su infliacija, mobili
zuoti ūki ir karo jėgas, Įvesti 
griežtą ir visuotiną ūkio kon
trolę, nes kitaip mobilizacijos 
pastangos nueis niekais.

Tie- Vilniaus miesto komunistų 
partijos sekretorius Paršin; 

'žemės ūkio ministerio pa
vaduotojas iš pirmos bolše
vikų okupacijos Lietuvoj 
žinomas šnipas Kolcov; ko

mės ūkio snecialistu šuva- munistli partijos propagan- specialistų su'a- distas šnipas Parfionov;
kiti rusai komunistai Boba- 

Kaip dabar dera rusų nov, Paščenko, Pisarev, 
okupuotoj Lietuvoj, šuva- Burec, Baranov, Popov, 
žiavime pranešimui pada- Korotkov, černomorec ir k. 
ryti pirmą žodi gavo rusas Vietiniai lietuviški prie- 
okupantas V. Gorinov. Jis plakos suvažiavime grojo 
papeikė Lietuvos žemės tik trečią smuiką, 
ūkio darbuotojus, kad jie
ne visu savo stropumu vyk-!

melais maitinami 
sos” skaitytojai!

Rusų Kultūrtregeriai

Kovo mėnesio pabaigoj, 
.Vilniuje Įvyko Lietuvos že
mės ūkio
žiavimas.

dė Lietuvoj kolchozų Įgy
vendinimą. Anot jo, esą 
trukumas buvęs tas, kad

Kiti Valdovai

LKP centro sekretoriais 
yra Moskvinov, Trofimov, 
ministerių tarybos pirmi

nebūta tam patyrusių, pasninko pavaduotojas Cistia- 
mokytų žmonių. O ką tai kov, statybos medžiagų 
reiškia ruso okupanto lupo- pramonės ministeris Liu- 
se tie žodžiai? Tai reiškia..bimcev, Lietuvos energijos 
kad daromas kelias rusams viršininkas Jegorov, Vil- 
kolonistams, kurie paverg- niaus komiteto sekretorius 
toj Lietuvoj per visą laiką ĮParašin, Vilniaus rajono 
jon siunčiami pavidale vi- sekr e t o r i u s Pantiuchin, 
šokių neva specialistų, Įvai- Kauno sekretorius Savčen-

ko, Klaipėdos — Ščepin, 
Klaipėdos srities—Kalugin, 
Kauno—Katyrev, Šiaulių— 

o Lietuvos krašto žmonės {Afor.in, ir dar keli. Taigi, 
nustumiami patiems
klausiems darbams.

Partijos Bosai

A. LALIO

ŽODYNAS
Lietuviikai-Angiiilcas ir Angliikai-Lietuviška*
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.

rių ūkio šakų “žinovų.” 
Jie atvykę Lietuvon tampa 
visokių Įstaigų viršininkais,

sun- šie vyrai komunistų parti
jos centro komiteto plenu
me atstovavo Lietuvą. . . . 
Tiesa, be jų dar tame pa
čiame posėdy dalyvavo šie 
jų pastumdėliai: Sniečkus, 
Bieliauskas, Apyvala, Pa- 
radauskas, Lenkevičius, 
Brazdžiūnas, Binkis, Luko
ševičius ir mokslų akade
mijos prezidentas profeso
rius Matulis.

Tame posėdy rusai pir
mieji kalbėjo, jie pasakė 
pagrindines, taip sakant, 

me neturėta jokios linijos,1 veikimo gaires nustatančias

šių metų kovo mėnesio 
pabaigoj Vilniuje buvo su
šauktas srities partinės or
ganizacijos atsakingų ko
munistų suvažiavimas 
vingiems uždaviniams 
likti. Suvažiavime prikal
bėta visokių niekų, o svar
biausiai dejuota, kad parti
nis darbas yra apverktinoj 
padėty. Politiniame veiki-

ko-
at-

Sovietų Rusija atšaukė 
Išleido Gabija sav0 ambasadorių Wash-

• ingtone, A. S. Paniuškiną, 
V. K. Jopynas. -jr j vjet^ paskyrė buvusį
Musų literatūros klasiko ambasadorių Londone G. 

knygutė jaunimui perspaus-:\. Zarubiną. Naujasis am- 
dinta iš 1928 metų Sakalo basadorius atstovavo Mask- 
bendrovės leidinio. Vą Kanadoje, kada ten iš

kilo skandalas dėl Rusijos 
atominiu šnipų veikimo. Jo- 

KDNSL’LATO NEVV "YORKE permainos Rusijos po-PAIEŠKOMI ASMENYS litikoį amba?adoJrių į,a

Brooklyne, viršelį piešė dai1

Paieškau Stanislovo Milevskio, ki
lusio iš Kušleikių kaimo. Kelmės 
valsčiaus. Prašau atsiliepti, nes £a- 
vau daug žinių iš Lietuvos. .Mano 
adresas: (23)

Elizabeth Petrauskas,
6435 So. Hamilton A**^ 

Chicago 36, 111.

LIETUVOS GENERALINIO

Eugene, Helen ir Michail Ba- 
ranskv, iš Vilniaus. Petrogrado 
ir Lvovo.

Gelgaudas. iš Liudvinavo. 
Mariampolės apskr.

Aš, Benediktas Lekavičius (I^tka- 
witcia», Jurgio ir Onos (Kavaliaus
kaitės) Lekavičių sūnūs, Gimęs 1884 
metais Trakų apskrity. Žaslių para
pijoj, Lėlių kaime, gyvendamas So. 
Bostone esu buvęs narys Šv. Kazi
miero Draugijos iš Cambridge, tu
rėjau Lawrence giminių: M. Cvira- 
gą, Stasį ir Miką Kavaliauskus, ir 
pusbrolį Stasį Lekavičių, su kuriais 
dabar noriu būtinai susižinoti. Rei
kalas svarbus, nes mano dokumen
tai yra sudegę, o dabar jie reika
lingi senatvės pensijai gauti, mano 
amžiui įrodyti. Kas iš minėtų gi
minių galėtų man pagelbėti, prašau 
atsiliepti, visos išlaidos bus atlygin
tos. (25)

Ben. I^kavičius, 
c/o John Kaulaičia,

1 Holyoke Avė., Rumford, Me.

keitimo nelaukiama.

REIKALAUJAME 
AGENTŲ

Didelė projra dėl moterų ir vyrų,
Jonas Giedraitis iŠ Degučiu pardavinėjimui Deksnio mosčių. Tu

rėsi naudingą ir pelningų darbą, su 
geru atlyginimu. Tuojau rašykite;km., šakių apskr.

Kaminskas, iš Kaupų km..
Laukuvos vals., Tauragės ap. 

Magdalena, Marcelė ir Petro
nėlė Kapaččinskaitės. viena jų 
ištekėjusi Ka: eravičienė. iš 
Alvito parap.. 5 Ikaviškio ap.

Antanas Každalevičius iš 
Taučiu km., Gadunavo bažnyt
kaimio. Telšių apskr.

Kazimieras ir Pranciškus Ki- 
bartas iš Piežių km.. Telšių v.

Y’ladas Lapienis ir jo sūnūs 
Vladas.

Valteris Lindenhartas iš
Prišmančių km., Tauragės ap. 

Andrius Liudvikauskas iš
Danblavos km., Igliškėlių vals.. 
Mariampolės apskr.

Uršulė Milkintaitė iš Kuršė
nų. '

Pranė Ramonauskaitė-Povi- 
laitienė ir jos sesuo Marijona 
Kavaliauskienė iš Kaupiškio 
km.. Vištyčio vals., Vilkaviškio 
apskr.

Julius Povilaitis iš Bagdon- 
girio km.. Meškuičių vals!, 
Šiaulių apskr.

Titus Simonaitis iš Tirkšbio- 
nių km., Rozalino vals., Pane
vėžio apskr.

Vilga. elektros inžinierius, iš 
Vilniaus.

Anna Winick, duktė Juozo ir 
Čilės Varinikaičių.

Ieškomieji arba juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep 
ti h
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
Nnr York 24. N. Y.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
|P. O. Box 666 New>rk 1. N. J.

(31)

LINKSMOS PLOKŠTELES 
REKORDAI

Naujai pagamintos pirmą kartą 
išleistos lietuvių kalba juoku plokš
telė^—rekordai. Čia rasit juokų, 
juokelių—net linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuoktum jų klausyda
mas, reiktu eiti pasitarti pas savo 

i daktarą. Kaina tik $1.00. (26)

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666. Newark 1. N. J.

NAUJA GYDUOLE
Alezander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų,
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys) 

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiurint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimu. Vartojama arbatos for- 
moje. Svaras $8.000, pusė svaro 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 W«t Broada*y 

Soath Boston 27, M

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,339.00

Kuopos Įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA
kuopoje, ar rašykite j centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Weat 30th Street New York 1, N. Y.

J

» r



Puslapis Aštuntas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 24, Birželio 11, 1952

BIRŽELIO LIŪDNŲJŲ TRYS MĖNESIAI
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS AUTOBUSŲ STREIKO

<- suscascs

Birželio įvykių minėj i- Šį antradienį suėjo trys 
mas rengiamas Tremtinių mėnesiai, kaip streikuoja 
Ratelio tokia tvarka: rytinės Massachusetts auto-į

Birželio 14 d. (šeštadie- busų kompanijos tarnauto- 
nį), 8 vai. vakare, parapi- jai. Ir unija ir kompanija 
jos salėje po bažnyčia su- yra nusistatę dar bandyti; 
sirinkimas,* į kurį kviečia- jėgas. Unija savo streikuo- 
mi visi lietuviai. Išklausy- jantiems nariams duoda po S 
sime buvusių bolševikų ir $15 savaitinės pašalpos ir! 
nacių kalėjimų bei koncen- jau yra išmokėjusi pašal- 
tracijos stovyklų kalinių poms $300,000. Prieš strei- 
kalbų ir priimsime atitinka- ką darbininkai uždirbdavo 
mas rezoliucijas. Kalbėti ir virš 60 dolerių per savaitę, 
susirinkimui vadovauti pa- Kompanijos pirmininkas: V 
kviesti buvę politiniai kali- J. H. Moran sako, kad toli-' 
nai prof. I. Končius, Dr. J. mesnės derybos yra bepras- 
Leimonas, P. Žičkus. mės, nes kompanija jau pa-

Birželio 15 d., 10 vai. lie-dariusi savo galutiną pa
turiu parapijos bažnyčioje siūlymu.

MELODIJOS VALANDOS PIKNIKAS
LIETUVIŲ MELODIJOS VALANDOS MILŽINIŠKAS PIKNIKAS ĮVYKSTA

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 22 D.
Visi važiuokite i didžiausį lietuvių sąskridi Naujoje Anglijoje.

Atshežkite ir savo draugus, čia galėsite laimėti daug gražių dovanų. Per visą dieną gros pagarsėjęs 8 PC

Al. STEVENŠ ORKESTRAS 
BROCKTON FAIR GROUNDS

Didelė vieta, kur turėsite progos susitikti su senai nematytais draugais. Kailių pirklys Warris iš Brocktono 
parodys naujausių madų kailinių apdarų.

IŠGIRSITE POVILO IR NELYTĖS DUETĄ
Platesniu informacijų ir apie išvykim * laiką autobusais klausykitės Lietuvių Melodijos Valandos radio progra

mą kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. iš WII1L stoties, 1430 kc.

sV.- v.- ž: £&&£

bus pamaldos 
čią Lietuvą ir

už kenčian- 
už Lietuvos; 

kankinius. Bus pasakytas 
dienai pritaikytas pamoks
las.

_________________
Lankėsi Svečiai iš Kanados

Serga Dr. Kisliauskiene

TAUR1NSK1ENEI Sauvaliauja Pabėgę
DARĖ OPERACIJĄ Iš Kalėj įmo Jaunuoliai

Veronika Taurinskienė, Trys jauni vyrai, pagal 
Juozo Taurinsko žmona, policijos spėjimą pabėgę iš 
jau septvnios savaitės guli kalėjimo jaunikliai, pirma- 

iiorminėi (medical dieni rylą “kidnapino” Bos-miesto ligoninėj (medical 
six, ward 1). Pereitą šeš
tadienį jai buvo daroma

ytą “kidnapino’ 
tone vien jauną elektro- 
technkią D. Watson, vėžio-

Šiomis dienomis musų 
ofise lankėsi svečiai iš Ka
nados, draugai T. Kavaliū
nas (Kovoll) su žmona iš 
Toronto, Ont. Jie buvo nu
vykę

LIETUVIŲ MELODIJOS
VALANDA

Populiariikot Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 

1430 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broadvray, 80. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutino vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos mažė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite sity vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit: (4-3)♦.

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgiėių.

317 E St., So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-2885

Draugė Kisliauskiene/ operacija. Ligonė po ope-jo jį tris valandas po mies- 
veikli LDD 21 kuopos na-'racijos jaučiasi neblogai, tą ir paskui surištą išmetė ,
rė ir i vairių parengimų bet yra stipriai ligos nuvar- prie W. Qu.ncy vienos ak- . ^5-7——

■a i ;»• twino- menu laužvklos. 1 . ___ wiwt.audarbšti šeimininkė, jau trys ginta.
savaites serga, 
to ligoninėj.

Guli mies- j imas dar 
! ninė j.

Gydymas ir tyrinę- menų laužyklo
Jaunas žmogus po ilgų 

pastangų išsivadavo ir pa
bus tęsiami ligo- Klubas Pagerbs Tėvus

“PROTESTĄ N TŲ “P ATM A L DOS 
IR ARBATĖLĖ

1 Sekmadieni, birželio 22 d., 2

Maskuoti Banditai
Bus Griežčiau Baudžiami

Maine Valst. Dulkes Kyla

Maine valstiją valdo 
A. De- publikonai, tai, rodos,

... _ .. .. Dorchesterio Lietuviu Mo- , • x Tesiekė policiją. Policija spė- teru Klubą'___ 'a ‘ P°P,et- Flrst_ - , ------ Lutheran
S rengia tėvų pa- Church patalpose, 85 West 

gerbimo vakarą sj šeštadie- Newton St.. Bostone, bus lie- 
nį, llželio 14 d., 7 vai. va- tuviams protestantams pamal- 

, - • •• • ^aie, D01 chesterio Lietuvių dos, kurias laikys kun. Dagys
pa: egusiejl jauni Pilįeėiy Klubo patalpose, ir kun. Latakas. Po pamaldų 

numatoma arbatėlė. (25)

jo, kad trys pabėgę iš Con 
,cord jaunųjų kalėjimo vy 

re. rukai bus tą darbą atlikę.
iš Trys

Eugene \VisvAall, Įgjp Dorchester Avė. 
Dawnes ir Ralph An- Bus muzikaiinė

ę atostogų proga 1 -\ew v aA°.u' kuK ten galėtų būti tiek kai- kalimai,
k, ir grįždami užsuko pasuase [statimą,, kuris papirkinėji.;Paul Da............... ............... Dus muzlKallne progra.

mus ir panašius negražius derson, pagal policijos sa- ma< užkandžiai, muzika ir 
dalykus? Betgi yra ir kai- kjmą. yra pavojingi žmo- ^jtj smagumai. Maloniai 

kviečiami visi lietuviai da 
lvvauti.

Yor
Bostoną. " Drg. Kovoll at- numato griežčiau bausti 
sinaujino “Keleivi” ir pali- banditus, kurie plėšia kau
ko “Maikio Tėvui” dovanų kėmis prisidengę. Pirmą

Bostono Liet. Protestantų 
Susivienijimo Valdvba.

Lietuviška A ptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

RADIO PROGRAMA
I Lietuvių Radio Korp. pro
grama per stotį WBMS, 
1090 kilocycles, 9:30 iki

ne?bų ir tyrinėjimų.
Kaltinimus dėl kyšių pir

mas iškėlė Herman D. Sa- licijai pavyko pagauti

_ . — e SS
Pereitą sekmadieni bure-gj'o? ganos. - ves 12 000 dolerių kyšių buvo pagauti Tremnnt

lis draugų surengė smagų Gneztesnes pabaudos uz-vį- X°^onieti ^polos Bovlston gatvių susiKirt
išvažiavimą Petrui Gardu- sm^vustems ba.dttmns '*Maine ’ valsPtijos Bostone ir vėliau prisipaži- fe——•
hui is Haverhill, Mass., pa- numautos po onnKo gai- i i 
gerbti jo 65 metų sukaktu-!siojo apiplėšimo, kur ban-mo^°Poll° 
vių proga. Išvažiavimas bu-iditai išvalė pinigus Hallow-i Vėliau į tynnej ą • 
vo prie gražaus ežero John- een kaukėmis prisidengę. UtrauKti

$3.50.

Pagerbė P. Gardui}

kartą pagavus maskuotą 
banditą jam gresia ne ma
žiau penkių metų kalėjimo.

Pirmadienį po pietų po-
du
P.

Jie

Rengėjos.

SOUTH bostone NAMAS ’ 10:30 vai. ryte sekmadienį, 
City Point sekcijoj visai moder- bus sekanti:

no
į tyrinėjimą -buvo ir pavogę jo automobilį, 
gubernatoriaus F

- - niškas 3 šeimynų namas. 5-6-4 kam-USlKllTime bariai ir sunporčiai. aliejum apšil- 
carų garažas. Telet'oi 

J. Conboy. CO 5-4493.
kidnapinę D. VVatsoną (______________ ' Įr

Falcons Radio Orkestrą. 
1—Falcons Radio Orkes-

son Pond, netoli Haverhil- 
lio

Draugai linkėjo Petrui 
Garduliui ilgiausių metų.

- B. Kontrim.

Žvejų Apsilankymas

Ar Apsimoka Vogti Tiltą?

G. Payne, senatoriaus 
Brewster ir kitų pareigūnų 
vardai.

Šią savaitę visi seimelio 
apklausinėjimai ir kaltini
mai perduoti

Delegatai Svečiuose
Pas Gen. Eisenhowerį

Du darbštus vyrai, Ray- 
mond Peetz iš Chicopee ir 
Gerai d Menard iš Holyoke, grandžiurei išaiškinti, ką 
sunkiai dirbo dvi dienas įveikia traukti teismo atsa-

Worc«stery Sėkmingas piaustydamį plieninį lieptą 'komybėn. 
per Bachelors upelį. Jie nu
pjaustė to ilgoko liepto pa
gražinimus ir geležines ap-

Gegužės 25 d. Worceste 
ry lankėsi trys* žvejai, L. 
Kublickas, J. Grišmanaus- 
kas ir E. Paulauskas. j saugas ir pardavė metalą

• i t r, ^f'^'lląužo pirkliui už $73. 
kalbos įvyko L. P. Klubo j Uždarbis, kaip matome, 
salėje. Žmonių prisirinko ne kažjn koks, o dabar dar 
tiek, kad n laiptai buv o ap- • rejkia atsakyti Northamp-
:> <)TtlArA • i • . ton teisme už tilto vagystę.

LRD pirmo skyriaus pir-l _________________
mininkas M. žemaitaitis
atidarė susirinkimą, o jį ga- Pranešimas Studentams
l iai vedė jaunos kartos vei-j ---------
1 ėjas J. Pąlubeckis. i Lietuvių Studentų Sąjun-

Jauniesiems žvejams kai- gos JAV rinkiminė komisi- 
bant žmonės braukė ašaras, ja praneša, kad rinkimai į 
Užbaigus pranešimus sve-i sąjungos centrinius orga- 
čiai atsakinėjo į paklausi- nūs—centro valdybą, revi-

Klebonas Virmauskis t
Gydosi Namuose

Bostono lietuvių 
klebonas Pianas 

Virmauskis pereitą savaitę 
grįžo iš ligoninės ir tęsia 
gydymąsi namuose. Jis bu
vo susirgęs plaučių uždegi-Į 
mu.

r
South

parapijos

Republikonų partijos (le- 
Adiuiu- je tai j partijos konvenci- 

Kenebec ją Chicagoje šį pimadienj
lankėsi pas gen. Eisenhovv- 
erį, kurio kandidatūrą į 
prezidentus musų valstijos 
republikonai yra pasižadėję 
remti. Delegatai virš va
landos laiko kalbėjosi su 
gen. Eisenhoweriu politi
niais klausimais.

Automobiliai Turi
Duot Kelią Arkliams

Automobilių registracijos, 
viršininkas King prašo mus 

lietuviams auto- 
šitokį įspėji

mus, o tų paklausimų buvo 
įvairiausių. Kalbėjo ir žve
jų palydovas adv. J. Sko- 
mbskas. Renkant aukas 
ALT’ai surinkta $338.

Po prakalbų buvo sureng
tas pobūvis pp. M. Žeman- 
taičių gražioj rezidencijoj 
dalyvaujant svečiams ir 
vietos

zijos komisiją ir garbės tei
smą—pratęsiami iki š. m. 
birželio 17 d.

Ed. Zaborskas,
Rink.

Dėl prof. Kaminsko ligo 
VLIK’as paskyrė Karolį 'paskelbti 
Žalkauską sudalyti Lietu-' mobilistams 
vos Vykdomąją Tarybą. K.im^:
Žalkauskas yra buvęs vi- Įstatymas reikalauja, kad 
daus reikalų ministeris ir automobiliai duotų kelią 
Klaipėdos gubernatorius.-arkliams ir kitokiems gyvu- 
Jis vra liaudininkas. liams. Jeigu skersai kelią

1 vra varomas, vedamas ar 
jojamas gyvulys, automobi
lis turi sustoti vietoje ir 
laukti, iki gyvulys pereis.

Jeigu arklys yra jojamas 
ar važiuojamas keliu į tą 
pačią pusę, į kurią važiu'-

JULIUI STANKUI.
komisijos vardu. Mylimam vyrui ir tėvui at- 

---------------------------------- siminti, kuris mirė metai
Vaikas Laimėjo »10,000 I *“*'• birŽe,i° ’4’ ’951

_____  j Mes duotume viską, kad
Roxburio teismas šį pir• t — • jr_ • • JLUv_z L41 ILz vv 111 C*C? C* 711veikėjams. Žveiai ,. . , - , •, U. ... TAJ madieni nusprendė, kad tebuvo apsistoję pas pp. Dva-I , . .. L s.,.y.,1 1 1 deraline valdžia turi uzmo-reckus ir Mitnkus. L ~ .. . o'keti Pauliui Bennettui, 8 

metų vaikui, $10,000 atly-J. Krasinskas.

Susirgo Gabrielius Pečiulis ginimo už sužeidimą. Jį su
žeidė pašto trokas.

Atėjo “Pelėda”

..įtik galėtume vėl pamatytąja 
tave besišypsantį, nors va
landėlę su tavim pasėdėti 
ir pasikalbėti. Smūgis bu
vo staigus, skausmas dide
lis. Atsiskirti su tavim, ku-

Senas southbostonietis 
Gabrielius Pečiulis, jau 80 
metų amžiaus, praeitą ket-i 
virtadienį staiga susirgo ir j Gautas naujausias “Pelė- 
buvo nugabentas į miesto dos” numeris, ketvirtas, 
ligoninę. Ligonis iš palen-. Kaina 40 centų, liaunamas 
gva sveiksta. musų ofise. •

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

172 L SI., So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės 
ir šaknys iš viso pasau
lio.
Jūsų daktarui bus sma
gu žinoti, kad savo
ceptą atnešėt čionai iš
pildyt. Jis žino kad 
mes esam specialistai.

iki

2— Dainos.
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.
Steponas Minkus.

NANTASKET BEACH 
KAMBARIAI

Išnuomojam kambarius vasaros 
vakacijoms prie Nantasket Beach 
maudynių. Galima naudotis ir vir
tuve. Yra taipgi ir 2 kambarių 
butas. Kainos prieinamos. Labai 
puiki vieta poilsiui, prie juros, pas 
lietuvius. Adresas: • (28,

Frank Drake,
68 Mounteford Road. 

Nantasket Beach, Mass.

PARSIDUODĄ
Trys su puse akeriai žemės, 

keturių kambarių namas, mau
dynė, miesto vanduo, didelė pa
liepė. daug vaisinių medžių, virš 
akerio sodas, didelis miškas už
pakalyje, garažius, dvi vištydės 
ir daržinė. Kreiptis sekmadie
niais ir darbadieniais po va
landai: 309 Chestnut St., Ran- 
dolph, Mass. (24)

DR. D. PILKA
Offao Valaadoa:

. k
I fM • 
y oi •

54B BR0ADWAY 
•O. BOSTON. MAN.

Telefonai: SOUth Boetoa II

A. J. NAMAKSY
B1AL 18TATE B INSUBANCB

408 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MAN 
Office Tel. SOboston 8-0948
les. 17 OKIOLS 

Vaot Roikory,
Tel. PArkviy 7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvvay 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

■

automobilis, automobi
listas privalo sumažinti 
greitį ir lenkti gyvulį labai 
atsargiai, taip kad jis ne- 
pasibaidytų.

Jegu arklys yra atjoja-
rį mes taip mylėjom! Mes mas ar atvažiuojamas is 
dažnai sėdim ir svajojam! priešakio, automobilistas 
apie tave, apie kalbėtus ta-'privalo savo mašiną sustab- 
vo žodžius, apie padarytusIdyti ir palaukti, iki arklys 
tavo dalykėlius. Ir kodėl j pereis.
tu mirei, neturėdamas pro-! Šito reikalauja įstatymas, 
gos nei sudiev ištarti? ;ir kas to įstatymo nepildys,

Žmona, vaikai ir anūkai, gali būt policijos sulaikytas 
—— ii. - ir teismo nubaustas.

9 Reisai Kasdien 
Birželio 28 

Arkliai Stoja 1:45
Double Baigias 1:25 
Ypatingi Reisai— 

Antradieni. Birželio 17 
THE YANKEE 

HANDICAP
' Treigiai

Pridėta $50.000

SUFFOLK

7)0WNS
18.

PUIKI PROGA
848 Dorchester Avė.

Senas amžius verčia savinin
ką parduoti 3 aukštų namą. 
Pastovios pajamos iš krautuvės 
apačioje, 5 kambariai antram 
aukšte ir 5 kambariai trečiam 
aukšte. Visi su voniomis irI
pečiais. Namas geram stovy. 
Butas hus laisvas pirkėjui. Sa
vininkas kalba lietuviškai. 
Klaust telefonu: A V 2-2273.

(24)

REIKALINGAS KEPĖJAS
duonai kepti. 5 dienų savaitė. 
Geras atlyginimas. Kreiptis:

Bris tol Bakery 
12 Bristol Street 
Cambridge, Mass.

(24)

TeL SO 8-2M5
DAKTARAS

J.L.Pūšakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Bro«dway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietads Gydytojas ir CMrarfae

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWA¥,

80. BOSTON, MASS.

wiwt.au



