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48 METAI

Maskvoje Paleista iš Kalėjimo 
Penkiolika Gydytojų

JUOS KALTINO SĄMOKSLU ŽUDYTI 
VALDININKUS

Dabar Jų Vietoje Yra Areštuojami Buvusieji 
Stalino Žvalgybininkai

Musų skaitytojai gal dar 
nepamiršo, kaip sausio mė
nesį Sovietų Rusijoj buvo 
pr a s i d ė j ę s bruzdėjimas 
prieš žydus. Maskvoje ta
da buvo suimta 15 daktarų, 
beveik visi žydai, kuriuos 
Stalino žvalgyba kaltino 
“sąmokslu žudyti aukštuo
sius Sovietų valdininkus.” 
Ir žvalgyba tada tvirtino, 
kad devyni suimtųjų jau 
prisipažinę esą kalti krimi
nalistai.

Dabar gi Malenkovo val
džia visus suimtus “samoks-

PARYŽIUS PRA 
DEDA TIKĖTI

MASKVAI
Maskva pasirūpino, kad 

Korėjoj butų paleista 14 ci
vilių prancūzų, kuriuos bu
vo suėmę Šiaurės Korėjos 
komunistai, kai 1950 metų 
birželio mėnesį jie buvo už
ėmę Korėjos sostinę Seulą. 
Tarp suimtųjų prancūzų 
buvo ir Prancūzijos atsto
vas Perruche. Paryžiuje 
dabar manoma, kad Mask
vos pradėtoji “taikos ofen- 
svva” nėra vien tik “tuščia

RENKASI BAIGTI KARĄ

k u * v
čia matome “taikos palapinę" Panmundžome. kur pernai 
per 10 mėnesių buvo vedamos derybos dėl karo sulaiky
mo. Derybos tada pasibaigė niekais, nes kariaujančios 
pusės negalėjo susitarti, šią savaitę čia vėl susirinko ka
riaujančių pusių atstovai, šį sykį komunistai išrodo nuo- 
laidesni ir gali būt, kad karas bus užbaigta^.

MVERSITETAI
VALOSI

I
m ei i; o. G r i ersitetų

* Asociacija pasisakė -ž ap- 
nuo iomunisti- 

į takos, kuri esanti sklei-
sivalyr ą
n
džiama “raudonų” profeso
rių. Jeigu profesorius yra 
prašomas pasisakyti, ar jis 
priklauso komunistų parti
jai, bet atsisako aiškintis, 
tai universiteto į areiga 
esanti apsvarstyti, ar gali- 

įma tokį profesorių laikyti.
Atsisakydami aiškintis, 

1 omunistų šalininkai pap
rastai remiasi

lininkus” paleido ir apskel 
bė juos “šviesiausiais” So
vietų mokslininkais, o jų j propaganda.” Prancūzai
vieton suėmė ir sugrudo ka-Įpradeda manyti, kad Rusi- 
lėjiman Stalino žvalgybi-

tuos
jau

Šią Savaitę Prasidėjo Naujos 
Derybos Korėjoje

SVARSTOMAS BELAISVIU 
KLAUSIMAS

APSIKEITIMO

Vėliau Bolševikai Siūlo Atnaujinti 
Paliaubų Derybas

ir Karo

KUNIGĖLIUI 40 METU 
KALĖJIMO

SYRACUSE, N. Y.— 
Pereitą savaitę čia buvo 
nuteistas 40-čiai metų kalė- 

penktuoju jįmo vengrų kunigas 
konstitucijos amendmentu, George P. Petenyi. Jisai
kuris sako, kad kaltinamas 
asmuo gali į klausimus ne
atsakinėti, jeigu jo many
mu toks atsakymas galėtų 
jį apkaltinti. Universitetų 
Asociacija tačiau mano. 
kad jeigu iš piliečio yra rei
kalaujama pasakyti savo 
įsitikinimus, jis privalo pa
sakyti.

buvo kaltinamas nušovęs 
moterį ir įmetęs jos lavoną 
Genesee upėn, netoli nuo 
Rochesterio.

PAŠOVĖ 2 VIENUOLES

MIRĖ

ninkus, kurie buvo 
daktarus areštavę ir 
ruošėsi “likviduoti.”

“Pravda” dabar šunis ka
lia ant buvusių žvalgybos 
viršininkų ir agentų, kurie 
saugodavo Stalino gyvybę.

Kaltas esąs prie Stalino 
valstybės saugumo ministe 
rijos buvęs valdininkas 
Riumin ir nemažesnis už jį 
kriminalistas esąs Ignatje- 
\as, buvęs tos ministerijos 
galva ir Riumino viršinin
kas.

Riuminas buvo vynausis 
sekimo skyriaus vadas, bet 
veikė kaip “slaptas musų 
krašto priešas,” sako “Prav
da.” Vietoj sekti ir kelti 
aikštėn tikruosius musų tė 
vynės priešus ir nukrypė
lius, “Riumin pasirinko vy
riausybės apgaudinėjimo ir 
kriminalinio avantiūrizmo 
kelią,” putoja komunistų 
partijos organas.

Anot “Pravdos,” Riumi
nas “neleistinomis priemo
nėmis” išgavęs iš daktarų 
prisipažinimą, kad suimtie
ji gydytojai “išgydę iš šio 
pasaulio” tokius bolševiz
mo šulus, kaip Ždanovas, 
Ščerbakovas ir kiti.

Sprendžiant iš to tono, 
kokiu “Pravda” dabar 
smerkia buvusius Stalino 
žvalgybininkus, drąsiai ga
lima spėti, kad jie bus lik
viduoti.

Kažkas yra pasakęs, kad 
revoliucija ryja savo vai
kus. Lygiai galima pasa
kyti, kad bolševizmas ryja 
savo tėvus.

IR RUMUNIJOJ PA
SKELBTA AM

NESTIJA

ja iš tikrųjų nori taikos Ko 
rejoje.

Bet prancūzai nori eiti 
dar toliau, negu Maskva. 
Jie sako, kad baigiant karą 
Korėjoj, reikia baigti pa
našų konfliktą ir Indokini
joj, kur komunistai atakuo
ja prancūzus.

ŽYDAI NORI SANTYKIŲ 
SU MASKVA

Izraelio žydų valdžia 
kreipėsi į Maskvą su pra
šymu atnaujinti diplomati
nius santykius, kuriuos Sta
linas buvo nutraukęs. Ma- 
lenkovas dabar išteisino su
imtus žydus daktarus, todėl 
nėra pagrindo Rusijai su 
Izraelium pyktis, sako žy
dai.

PER MĖNESJ 730,500 
TELEVIZIJŲ

Sekdama Maskvos pavyz- 
Rumunijos bolševikų 

valdžia irgi paskelbė kali
niams amnestiją. Bet pa
leidžiami ne visi, o tik tie, 
kurie nuteisti ne daugiau 
kaip dviem metams. Ki
tiems bausmės sutrumpina
mos.

džiu,

NEREIKALINGAS
ŽMOGUS

Šios savaitės pirmadienį 
Panmundžome, Korėjoje, 
prasidėjo alijantų su bolše
vikais derybos dėl sergan
čių ir sužeistų karo belais
vių apsikeitimo.

Pirmutinis posėdis tęsėsi 
tik 48 minutes. Padavė vie
ni kitiems savo planus to
kių kalinių apsikeitimui ir 
išsiskirstė, nutardami ryto
jaus dieną, antradienį, vėl 
susirinkti.

Bolševikai šį kartą pasi
rodė mandagus ir švelnus. 
Išrodo, kad jie nori taiky
tis.

Jungtinių Tautų delega
cijai vadovauja Amerikos 
vice-admirolas John Dan- 
iel. Paduodamas bolševi-

MIRTIS VISIEMS REUTHER NU M A 
TREMTINIAMS

O Likusiems Giminėms— 
Koncentracijos Stovyklos

Tokį patvarkymą išleido 
Bulgarijos komunistų reži
mas. Visi Bulgarijos pilie
čiai, kurie pasišalino nuo 
komunistų teroro ir dabar
tiniu laiku gyvena užsieny, 
tuo patvarkymu yra baus
tini mirtimi, gi pasilikę na 
mie jų giminės areštuoja
mi ir uždaromi koncentra
cijos stovyklose.

JAUNAS ŽMOGŽUDYS

Radijo ir televizijos fab 
rikantai praneša, kad per 
vasario mėnesį šiemet pa- 

730,500 naujų tele- 
aparatų, gi radijo 
pagaminta net 1,-

daryta
vizijos
imtuvu
192,000.

Iowos valstijoj policija 
sulaikė vogtą automobilį, 
kuriuo važiavo du jauni 
vaikėzai su jauna mergai
te. Policijai juos klausinė
jant, vienas jų prisipažino 
nušovęs 5 žmones vienos 
savaitės laikotarpy. Jisai 
vadinasi Fred McManus, 18 
metų amžiaus piktadaris iš 
New Yorko valstijos.

AMERIKA KONFISKUO
JA LAIVUS

TO DEPRESIJĄ
Siūlo Organizuoti Viešuo

sius Darbus
Atlantic City’je anądien 

pasibaigė automobilių pra
monės darbininkų suvažia
vimas, kuris tęsėsi 6 dienas. 
Suvažiavimui užsidarant, 
unijos pirmininkas, Walter 
Reuther, pasakė pesimisti
nę kalbą. .Jisai numato de
presiją ateinant. Todėl ji- 
~ai siulo valdžiai jau dabar 
pradėti apie tai rūpintis. 
Jis pataria daryti planus 
viešiems darbams, kad pra
dėjus fabrikams užsidari- 
nėti darbininkai turėtų ki
tokių uždarbių. Jeigu val
džia nebus iš anksto pasi
ruošusi, tai susilauksime di
delio vargo, sako Reuthe- 
ris.

Portugalijoj pereitą sa
vaitę mirė buvęs Rumuni
jos karalius, Karolius II. 
Dėl raudonplaukės mergi
nos jisai buvo iškeitęs savo 
sostą ir gyveno su ja užsie
ny kaip tremtinys. Yra dar 
vienas panašus tipas, kuris 
bastosi pasauly be jokio 
reikalo ir tikslo, tai buvęs 
Anglijos karalius Edvar
das, kuris taip pat išmainė 
savo sostą į moterišką an- 
daroką.

TRAGEDIJA PROFESO
RIAUS NAMUOSE

TURĖSIM $6,500,000,000 
DEFICITO

Istanbulo mieste, Turki
joj, vienas graikas pašovė 
dvi katalikų vienuoles, ku 
rios norėjo prikalbinti jo 
seserį Anastaziją pereiti į 
katalikų tikybą. Kai jis 
nuėjo pas jas ir pareikala
vo, kad jos paliktų jo se- kV delegacijai savo planą, 
šerį ramybėj, viena tų da
vatkų atkirtusi: “Ji jau ne 
tavo valioj; ji Dievo ranko
se.” Tuomet jis išsitraukė 
revolverį ir paleido davat
koms po šūvį.

PATARIA DUOT MALEN- 
KOVUI DOVANĄ

KALTINA McCARTHY

Harold Stassen kaltina sena
torių McCarthy. kad šis truk
dąs valdžios pastangas at
kirsti Vakarų prekybos lai
vus nuo komunistinių uostų.

Šios šalies valdžia kon
fiskavo jau 13 laivų, ku
riais gabenamas aliejus, ir 
dar, 36 tokie laivai esą nu
matyti konfiskavimui, jeigu 
jie kada pasirodys Ameri
kos uostuose. Tuos laivus 
Amerikos valdžia yra par
davusi privačioms firmoms 
kaip “nereikalingus,” bet 
dabar jais esąs šmugeliuo- 
jamas aliejus ir gazolinas 
bolševikų valstybėms.

ITALIJOJ PALEISTAS 
PARLAMENTAS

Washingtono apskaičia
vimu, ateinančiais apykai
tos metais šios šalies vy
riausybė turėsianti $6,500,- 
000,000 daugiau išlaidų, ne
gu pajamų. Iš viso tada 
valstybė turės 264 bidonus 
ir 400 milionų dolerių sko 
los.

Profesoriaus Haroldo 
Connerio namuose, New 
Yorke, pereitą savaitę įvy
ko šiurpi tragedija. Con- 
neris pasmaugė savo žmo
ną, nužudė du savo vaiku, 
ant galo pats persipiovė sau 
kaklą. Prof. Conneris bu
vo 49 metų amžiaus ir ži
nomas kaip kultūringas, ra
maus budo žmogus.

KAS BUVO “SKRAIDO
MOS LĖKŠTĖS”?

Anglijos darbietis Cal- 
verley davė lordų rūmams 
patarimą, kad šie nominuo
tų Georgį Malenkovą į kan
didatus Nobelio taikos do
vanai gauti. Tokia dovana 
paprastai yra skiriama iš 
Nobelio fondo žmonėms 
daug i a u s i a pasitarnavu
siems taikos išlaikymui. 
Joks rusas dar nėra tokios 
dovanos gavęs. Amerikoj 
šitokiai dovanai 1953 me

stais yra rekomenduojamas 
Trumanas.

jisai pasakė:

“Mes esam pasiruošę re- 
patrioti per Panmundžomą 
visus sužeistus ir sergančius 
karo belaisvius taip, kaip 
nurodo Ženevos konvenci
jos 109-tas straipsnys. Pas 
mus jie nėra suskirstyti į 
kategorijas. Mes turim 
bendrą jų skaičių, kuriuos 
iškeisime tuojau, kaip tik 
bus galutinai šituo reikalu 
susitarta.”

Amerikiečiai siulo pradėt 
belaisviais apsikeitimą po 

dienų sutartį pasirašius. 
Jie sutinka kas dieną pri
statyti po 500 sergančių ir 
'UŽeistų belaisvių.

Pereitą šeštadienį iš M i 
ami kalėjimo pabėgo 6 ka 
liniai, du iš jų žmogžudžiai.

MAŽĖJA PLIENO 
UŽSAKYMAI

Plieno pramonės leidžia
mas žurnalas “Steel” šią sa
vaitę sako, kad plieno pra
monė pradėjo gauti mažiau 
užsakymų. Tai reiškia, kad 
kitose pramonės šakose 
numatoma mažiau darbu.

Italijos prezidentas Luigi 
Einaudi paleido parlamen
tą ir paskelbė naujus rinki- 

<mus 7 birželio. Valdžia ti
kisi, kad naujam parlamen
te ji turės daugiau savo po
litikai šalininkų.

KAINOS PRADĖJO 
KRISTI

Imant oficialiu VVashing- 
tono mastu, pragyvenimo 
kainos per kovo mėnesį nu 
krito 1 nuošimtį.

Per du pastaruoju metu 
Amerikos spauda buvo pil
na sensacijų apie “skraido
mas lėkštes.” Naktimis jų 
matydavo orlaiviai ir žeme 
keliaudami žmonės. Bet 
valdžia vis užginčydavo, 
kad tokių “lėkščių” visai 
nėra.

Bet šiomis dienomis Lai
vyno Departamentas pa
skelbė, kad Amerikos sub- 
marinoms pradėta gaminti 
naujas ginklas, kuris buvęs 
bandomas per du metu. Ji
sai galįs skristi greičiau už 
garsą ir galįs būt taikomas 
priešo laivams bei pakraš
čių artilerijai naikinti.

Taigi dabar manoma, 
kad tos “skraidančios lėkš
tės” ir buvo naujo ginklo 
bandymai. Laivyno Depar
tamentas vadina jį “regu
lų?” vardu. Jo keliai e: 
vadovaujami iš toliau.

GALVA

čia matosi \Valteris Reuthe- 
ris, CIO pirmininkas, kuris 
buvo pakviestas į Washing- 
toną pasakyti savo nuomonę 
apie Taft-Hartley aktą, kurio 
pakeitimas dabar yra kon
greso svarstomas.

Abidvi pusės turi priža
dėt, kad kalinių apsikeitimo 
darbas bus apsaugotas nuo 
užpuolimų.

Bolševikai sako, kad už
baigus kalinių iškeitimą, 
jie siūlysią atnaujinti karo 
paliaubų derybas, kurios 
pernai tęsėsi 10 mėnesių ir 
pakriko. Tada bolševikai 
spyrėsi, kad visi karo be
laisviai po karo butų grą
žinti savo kraštams, bet 
amerikiečiai reikalavo, kad 
tie, kurie nenori atgal pas 
bolševikus grįžti, turėtų lai
svę vykti kur jie nori. Taip 
buvo pernai, ir dėl to pa
liaubų derybos tada pakri
ko. Dabar gi bolševikai 
pakeitė savo nusistatymą ir 
jau sutinka su amerikie
čiais.

DAR VIENAS ATOMINĖS 
BOMBOS BANDYMAS

šią savaitę buvo numaty
tas dar vienas atominės 
bombos bandymas Neva
rios valstijos dykumoj. Šį 
kartą du iš tolo vadovauja
mi lėktuvai turėjo pasiner
ti į atominių dujų debesį, 
kiekvienas veždamas po 60 
pelių ir po 2 beždžiones, 
kad patirti, kaip jas pa
veiks atomų dujos.
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Gudri Propaganda
Vienas musų bičiulis, kurio pavaidės neminėsim 

saugumo dėlei, prisiuntė mums iš Vokietijos kelis eg
zempliorius “Tėvynės Balso,” kuris esąs leidžiamas Vil
niuje—taip bent pažymėta pirmame jo puslapy, tuoj po 
antrašte.

Laikraštis atspausdintas ant gero popieriaus, gra
žiai iliustruotas, technika v era, išvaizda daro gerą Įspūdi.

Bet asmuo, kuris tą iaikrašti mums prisiuntė, pažy
mi, kad Lietuvos žmonės jo nemato, nes ne jiems jis 
spausdinamas. Jis esąs siunčiamas Vokietijon ir plati
namas tarp tremtinių.

Perskaičius to laikraščio turini, tuojau pasirodo, kad 
jo tikslas yra Įtikinti skaitytoją, jog Lietuvos žmonės 
dabar laimingi. Iliustracijose jie vaizduojami links
mais veidais, gražiai apsirengė, skaito knygas, ant stalų 
matosi puokštės gėlių, gražus obuoliai ir tt.

Štai kai kurios straipsnių antraštės:
“Per mokslą—Į naujus laimėjimus žemės ūkyje.”
“Nauji spektakliai teatruose.”
“Mes Stalino įstatymu ginkluoti.”
“Darbo žmonių valdžia.”
“Tarybinė demokratija.”
“Stalininis rūpinimasis žmogumi.”
“Klėsti Tarybų Lietuvos pramonė.” X
O štai, pasiklausykite, kas dedasi “buržuazinėj de

mokratijoj,” būtent Amerikoj:
“Vaikai be mokyklos.” 

z “Bado ir nedarbo gniaužtuose.”
“Plėšikai ‘geradarių’ kaukėse.”
Ir tai “buržuazinei demokratijai” pavaizduoti “Tė

vynės Balsas” talpina ranka nupieštą paveikslą, kuriame 
matosi pakartas ant medžio šakos juodveidis.

Kitas paveikslas vaizduoja komunistų riaušes Japo
nijoj ir apačioje dedamas šitoks paaiškinimas: “Visur, 
kur tik Įžengia amerikiniai okupantai, jie atneša tau
toms nesuskaičiuojamus vargus ir sunkią priespaudą. 
Jie pavergė japonų tautą, paverčia Japoniją savo kolo
nija ir placdarmu naujam pasauliniam karui.”

Greta yra padėtas paveikslėlis, vaizduojantis Lietu
vos jaunimą, čia irgi r.e fotografinė nuotrauka, bet ran
ka nupieštas škicas. Jaunos mergaitės ir vaikinai, gra
žiai apsirengę, eina poromis, o apačioje aiškinama: 
“Džiaugsmingai gyvena Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės. . . . Šventinės demonstracijos atspindi lietuvių tau
tos laimę ir begalinį atsidavimą tarybinei santvarkai.

Spausdinami eilėraščiai ir dainos apie “kolūkių 
(kolchozų) idiliją, štai

Žengia žirgas bėras,
Bernužėlio klausia:
—Kur, berneli mielas,
Šiandien tu keliausi?
Kaip surasi kelią 
Naktį šią žvaigždėtą.
Tiesiai pas mergelę,
Širdžiai pažadėtą?
Miglomis pabalęs,

.- . Ūkanom nurūkęs.
Bėga bėga kelias 

, Į šešis kolūkius.

Arba' pasiskaitykit šitokį “stebuklų stebuklą?’:
Kaip išsakyt tiesiai ir aiškiai 

* Man savodžiangsmą didžiulį.—
šiandien gavau aš Kijevo laišką.
Laišką nuo gero bičiulio.
“Nesitikėsi,—rašo man draugas,—
Kas Ukrainoj nutiko.
Šiandien prie Dniepro girdime daug kas 
Nemuno ūžesį tyku.
Girdime Baltiją lygiai alsuojant.
Glėbiančią gintaro krantą.
Jaučiam, kaip kvepia duona skalsioji 
Jūsų kolūky per šventę.’’

Kaip matote, Lietuvos “kolūkio” duona taip kve
pia, kad šitas komunistas net Kijeve būdamas ją užuo
džia.

Bet kodėl bolševikai neduoda šitokių dalykų pasi
skaityt Lietuvos žmonėms? Todėl, kad Lietuvoje žmo
nės šitokios laimės nemato, šita melaginga propaganda 
taikoma tik tiems, kurie Lietuvos žmonių skurdo savo 
akimis nemato.

KLL.EI v iiS, CL. T g? N Nr. 14, Balandžio8, 1953

BRITAI laidoja buvusią k.vralien?
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Iš Bolševizmo Praeities
19-me amžiuje tavosi į Vakarus ir norėjo 

ginčai tarp “za- socialdemokratų partiją 
ir “slavofilu.” vesti Vakarų Europos pa-

Rusijoj 
ėjo karšti 
padnikų”
Zapadnikai, arba Vakarų 
orientacijos žmonės, sakė, 
kad Rusija turi mokytis iš 
Vakarų Europos; turi sko
linti ten pavyzdžius savo 
valstybės ir ūkio tvarkai 
pakeisti. Slavofilai gi ma
nė, kad Rusija gali ir turi 
eiti skirtingu nuo Europos 
keliu, visai nebezdžionau 
dama “supu\ usius Vaka- 
rus.

Tie seni ginčai tarp dvie
jų orientacijų žmonių pasi
liko ir Rusijos socialistinia
me judėjime, kada jis atsi
rado ir pradėjo stiprėti. Iš 
narodnikų išėję socialistai 
revoliucininkai manė, kad 
Rusijos senojoj santvarkoj 
yra socialistinės tvarkos už-

_____  įuomazgų, tuo tarpu socia-
Pereitų metų balandžio1 listai "zapadnikai’ skaitė 

7 d. darbovietėje, Sherwin-* neišvengiama, kad Rusija, 
Williams Co., nuo dujų mi-

i

Vaizdelis parodu mirusios buvusios britų karalienės Marės laidotuves Londone.

p z v a
VERSTE VERTĖ 
LENKTI GALVAS

Kar.adiškė “Nepriklauso
ma Lietuva” rašo, kad 
klausantis Vilniaus radijo, 
per tris dienas po Stalino

a
l lodo Zuperkos

Mirties Metinės^

Lietuviai komunistai Ka
nadoje esą nmiminę, ne
kalbus. Matyt, ii- jiems 
naujas •“tėvelis” (Malenko-

s) nelabai patinka.
Bet kai dėl paties Stali

kaip ir kitos Europos šalys, 
turės pereiti kapitalizmo 

35: laikotarpį ir tik per pramo- 
jkuopos vaidybos narys-vei- nės darbininkų kovą galės

rė Vladas Zuperka.
Tai ilgametis LDI)

mirties nesigirdėjo jokio no, tai jam neturėtų būti
lietuviško žodžio.

Bet po trijų dienų—
. . Pamažu pradėjo atsi 

gauti ir palaipsniui stiprėjo
režisuotos raudos, pranešėjų 
balsas, lyg žemę 
sunktas 
vo apie
aimę, didelį sk 
skausmą.’

“Miestuose ir miesteliuose’to, 
kovo 9 d. suvarė į aikštes žmo- ture

nuobodu kitame pasauly, 
nes kartu su 
nemaža artimų^

siekti socializmo.
draugai ir priete- Vakarų orientacijos so- 

minėdami šias liūdnas1 cialistai Rusijoj įkūrė so- 
juo iškeliavo j metines, lenkia savo galvas! cialdemokratų partiją, kū
mų. Pavyz-sprie Vlado kapo. Negali-|rios užuomazga siekia 1883 

Ima pamiršti, kad jau metai,'metų, bet kaip partija ji su- 
ikaip jo nėra musų eilėse.Įsikūrė tiktai 1898 metai

Rėjas. 
Idėjos

liai,

su- džiui:
Vos

pn-nes gedulo mitingan. kur 
vertė nusilenkti juodu 
perjuostam,
šio despoto portretui, m e 
treto stovėjo ginkluoti masko
liai garbės sargyboj. Niekas 
negalėjo išvengti nenusilenkęs, 

iiriV i

kaspinu mumsty 
milžiniškam mirų Vokietijos

P°r- “Pasirodo,

numatoma, kad pas Staliną 
greit iškeliauti Vengrijos! 

budelis Rakoši, Prancūzijos ko- 
vadas Thorez. rytinės 

bosas ir kas dar?
kad Kremliaus

medicina yra ta raganų virtu
vė. kur gaminama viskas pa
gal įsakymą, o ne pagal dakta
ru suokalbius.” nes rikiuotėj išrikiuotiems žmo

nėms, dešimčiai asmenų pri
skirtas varovas kiekvieną m<~g:-J “Štai, Stalinui dienas bebai- 
nusį išsisukti sąraše pažymė; zlgiant, buvo iškeltas didžiausias 
Į fabrikus atvykusius darbinin-ltriukšmas, kad Kremliaus dak 
kus išvarė, kaip stovi. ne'ei-ifarai nuodiją geriausius Lš ge- 
džiant pasiimti asmenišku.-Jriausių Stalino draugus. Buvo
daiktus, kurių darbo eigoj ne-' 
vartoja. Iš aikščių paleidus? 
kiekvienas skubėjo į čar’uovr - 
tęs pasiimti savo daiktus. Jei 
atsirado neatsiimtų daiktų, 
tuos visus išaiškino ir apkaiti
no nedalyvavus ‘išlydėti į pa 
kutinę kelionę’.“’

Paskui radijas pradėjo 
kartoti, kad visi Lietu os 
žmonės verkia.

Gal verkė, o gal ir ne. 
Jeigu verkė, tai greičiausia 
iš džiaugsmo.

iškilmingai apkaltinta apie tu
ziną* žymių gydytojų, beveik 
visi žydai, jiems suruošta in
kvizicija su prisipažinimais, iš
kelta skambi byla, ir štai stai
ga pats Stalinas bimpt.—mirš
ta. taip pat. matyt, gavęs 
Kremliaus daktaru špricąl Ir 
iš Stalino laidotuvių grįžta

apie kitus asmenis už 
bet kalbėdamas irgi “ 
niojo žodžiu į vatą”; sake 
tiesą į akis. Dėl to jis tu
rėjo daug ir nuoširdžių 
d raugti. Kas Į velionį krei
pėsi kokiu nors reikalu, jei
gu tik jis galėjo, niekam 
neatsisakė pagelbėti.

Gimęs 1897 metais Dot
nuvoje lenkiškai kalbančio
je šeimoje, velionis dalyva
vo Lietuvos nepriklausomy
bės kovose su bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais. 
A pdovanotas pasižymėjimo 
ženklais už narsumą.

Grįžęs iš kariuomenės,

dešiniuosius,” 
neišvengiamu “centru” 

viduryje. . . .
Iš vienos tokios idėjinės 

grupės socialdemokratuose 
išaugo šiandieninis bolše
vizmas. Jo idėjinis ir or
ganizacinis tėvas buvo Vla- 
dimir Iljič Ulianov, vadina
mas Lenino vardu. Lenino 
vyresnysis brolis, Aleksan- 
dras, buvo caro valdžios 
pakaitas 1887 metais už 
dalyvavimą “Narodnaja Vo- 
lia” teroristų grupėj, kuri 
kėsinosi nužudyti carą.

Lenino vedama socialde-

jau išmokęs lietuvių kalbą, 
įsijungė į visuomeninę veik
lą. Dalyvavo savivaldybių 
įvairios? komisijose. 1925Gotwaldas; taip pat gavęs savo ......................

kiti. laidotuvių 8ve-imetais velionis įsnnktas 
nebemiega. laukdami. Dotnuvos valsčiaus viršai-

doz$! Keli 
čia: irgi 
kada juos pradės veikti Krem
liuje gauti nuo slogų įšvirkšti
mai. . . .”

1DOMU, KAIP JIE 
DABAR JAUČIASI

.. 3aujienų'’ ben,l,'adalbi=ineCa1bir,?u 
is Wmmpego norėtų žinoti, t • „ R 
kaip dabar jaučiasi Stalino 
garbintojai. .Jis rašo:

Tuos “Įšvirkštimus” Krem
liaus “ligoniams” darąs 
daktaras Frenkelis, kuri tū
li žmonės lygina su buvusiu 

carienės “gydy
toju” Rasputinu.

mokratų giupė pradžioje 
skyrėsi nuo kitų socialde- 
mokratų “organizacijos 
klausime.” Pagal Leniną, 
sėkminga kova prieš caro 
režimą reikalavo griežtai 
centralizuotos organizaci
jos, kurios visi nariai ne
dvejodami seka centro nu
rodymus; į partiją, jo ma
nymu, reikėjo traukti žmo- 

kurie ne tiktai laisvo-

ciu. Šiose pareigose išbu 
vo iki 1927 metų, kada per
versmininkai pradėjo de-t 
mokratiniu budu išrinktas! valandomis, bet visą 

savo gyvenimą pašvęstų 
kovai

KO MASKVA SIEKIA?
Visas demokratinis pasaulis nustebo staigiai pakitė

jusia Maskvos politika. Vietoj ardomos propagandos ir 
“šalto karo,” kuri iki šiol Kremlius varė prieš demokra
tines valstybes didžiausiu atkaklumu, staigiai Maskva 
ėmė burkuoti apie taiką. Ji jau nori baigti Korėjos 
karą ir, kaip rodos, siūlys sustabdyti ginklavimąsi.

Kodėl tokia griežta permaina?
Europos Vakaruose ir Washingtone manoma, jog 

Maskva įsitikino, kad vedamas jos “šaltas karas” padarė 
lai daugiau blėdies, negu naudos, nes suvienijo demo
kratines valstybes ir sustiprino -reakciją prieš komunizmą 
visame pasauly.

Todėl naujoji Sovietų valdžia ir nutarusi pakeisti 
gavo politikos gaires. .Ji tikisi tuo budu numaldyti de
mokratines valstybes ir sutrukdyti jų ginklavimąsi.

“. . . žinote, Įdomu būti ‘komu
nistu’! Kokia kita viera šian
dien turi tiek misterijų, kiek 
ta kremlinė? čia iškyla, čia 
dingsta, čia vėl paslaptingai 
miršta visokie dideli raudonie
ji kardinolai. . . . Tenai vėl. lyg 
raganų katile verdami svaiga
lai, kuriais pasigeria ne tik ti
kintieji, bet ir jų užkietėję he- 
retikai! Linksmiausias buvo 
anądien ‘Naujienose’ iš ‘Times’ 
paimtas paveikslas, kur (amži
na jam atilsis) Stalinas ranko
se iškėlęs laiko Malenkovą ir 
jj pristato savo tikintiesiems: 
žiūrėkite, štai mano sūnūs, ku
riame radau savo pamėgimą! 
Arba, ecce, hanemus papam 
O tas Stalino išpera toks. jog 
vien pažiurėjus, taip ir norisi 
pasakyti: ‘Morda prosit kirpi 
ča!’ (Murza plytos prašo.)

■ - - • ’ r - — « A »r» r > *1 S t * •
“Taigi, įdomu butų šiandien 

Įlysti j tikinčiojo ‘komunisto’ 
kailį ir pajusti, ką jis jau- 
Ha...."

Yra spėjama, kad paskui 
Staliną bus jau iškeliavęs 
ir buvęs jo sekretorius Pos- 
krebysovas, nes jo vardo 
jau niekur nesimato.

Iš tikro, nekaip turi da
bar jaustis buvusio dikta
toriaus garbintojai.

savivaldybes “pertvarkyti 
—velionis pasitraukė iš vir
šaičio pareigų ir emigravo 
i Kanadą. Bandė laimę va
karų prerijose, bet galiau- . , . , .... ♦ i siskoi slaptybei veikiantysšiai apsigyveno Montrealy-1 .■ .•je. kui iki savo tragišk^0^0™1??*1.«vohucio 
mirties išgyveno. Yra liku- nlena1’ ureJ° 
si žmona našlė, kuri tik da-

už revoliuciją, arba 
“profesinius revoliucionie
rius.” Gerai išmiklinti, vi-

VAGIMS LAISVĖ

J? Maskvos pranešama 
kad Sovietų valdžios pat
varkymu paleisti iš kalėji
mų visi vagys ir kitokie 
piktadariai, kurie buvo 
“nepavojingi valstybei,” ir 
kurie buvo nuteisti ne ilges
niam laikui, kaip 5 metai. 
Gi nuteistiems ilgesniam 
laikui bausmė sumažinta 
perpus, ši amnestija nelie
čia “kontrrevoliucininkų.
Reiškia, politiniams kali 
niams laisvės nėra.

V

bar pradėjo gauti pensiją 
iš viršpaminėtos kompani
jom. Duktė, Stefanija Du- 
dek, šiuo metu lektoriau ja 
New Yorko universitete.

Reiškiame užuojautą ve
lionies Vlado žmonai, duk
relei Stefai su vyru ir LDD 
35 kuopos nariams ir rėmė
jams, o taip pat visiems jo 
buvusiems draugams.

Pagiris.

Nesenai keli lenkų lakū
nai pabėgo orlaiviu Į užsie 
nį, o dabar taip padarė ke 
li Čechoslovakijos lakūnai. 
Jie sako, kad 95 nuošim 
čiai gyventojų pabėgtų is 
Čechoslovakijos, jeigu bu
tų galimybių.

Ot, atėjo laikai! Žmonės 
bėga iš “rojaus”!

sudai-yti re
voliucinio judėjimo bran
duolį ; sėkmingai kovai 
vesti partija turėtų organi
zuoti kariškus dalinius, ku
rie butų pasiryžę kovot su 
ginklais už revoliuciją. Le
nino organizacijos vyriau
sias požymis turėjo būti vi
siškas narių susiklausymas, 
vadovavimas iš centro, gera 
konspiracija.

1903 metų rusų socialde
mokratų kongrese, kurs Įvy
ko Briuselyje (Belgijoje) ir 
užsibaigė Londone (Angli
joje), Lenino vedama gru
pė gavo trijų balsų daugu
mą pripuolamai suvažiavu 
šių delegatų tarpe, ir nuo 
to laiko Lenino grupė pra
dėjo vadintis “bolševikų” 
arba daugumos grupė. To 
kongreso “mažuma,” arba 
“menševikai,” organizaci
jos klausime daugiau orien

vyzdžiu.
Iš to “organizacijos klau

simo” vėliau išaugo dau
giau skirtumų ir ilgainiui 
atsirado politinė ir morali
nė praraja, nebeužpildoma 
jokiais argumentais. Kada 
1941 metais Į bolševikų 
rankas pakliuvo du tipingi 
Lenkijos žydų kairiųjų so
cialdemokratų atstovai, Er
lickas ir Alteris, bolševikai 
juos sušaudė, apšmeiždami 
jų gerą vardą ir primesda
mi jiems šlykščiausius pra
simanytus kaltinimus. Ru
sijos socialdemokratų par
tija, paėmus bolševikams 
valdžią, buvo uždaryta. Jos 
kai kurie vadai buvo bolše
vikų nužudyti.

Bolševizmas—Rusijos 
Sąlygų Padaras

Despotiškoje carų val
džioje opozicija galėjo 
veikti tiktai nelegališkai, o 
kiekvienas opozicinis judė
jimas turėjo ilgainiui reikš
tis maištu arba teroristi
niais veiksmais prieš caro 
valdžios atstovus. Legališ- 
kų kovos priemonių opozi
cija Rusijoj neturėjo. Tik 
20-me amžiuje caro valdžia 
pradėjo toleruoti visuome
nines organizacijas, kaip 
kooperatyvus. Buvo duota 
ir labai aprėžta savivaldy
bė, arba “zemstvos.” Tada 
pradėjo kurtis ir profesinės 
darbininkų organizacijos.

Nelegališka opozicija de
vynioliktame amžiuje ėmė
si jai vienintelių kovos bū
dų : teroro ir nelegališkos 
propagandos. Slegiamoj ca
rizmo atmosferoj opozicija 
buvo linkusi mestis i kraš
tutinumą. skelbti griežčiau
sius obalsius ir svajoti apie 
visuomenės tvarkos radika- 
lišką pakeitimą.

Iš opozicijos carizmui Ru
sijoj 19-jo amžiaus vidury
je gimė sūper-radikališkas 
anarchizmas, kurio reiškė
jas buvo Bakuninas. Jis 
skelbė kovą carizmui, o ko
vai vesti siulė kurti iš cen
tro vadovaujamą slapčiau
sią kovotojų organizaciją, 
kuri VISOMIS priemonė
mis, nesivaržydama jokiais 
moraliniais skrupulais, ves
tų karą prieš caro valdžią.

Tikslas pateisina priemo
nes,” skelbė Bakuninas. 
Vienas jo mokinys, Sergiej 
Niečajev, bandė savo mo
kytojo idėjas vykinti gyve
nimam Jis, iš tiesų, neven
gė jokių priemonių. Jei tik
slui siekti atrodė naudinga 
žudyti, jis žudė; jei rodėsi 
naudinga išduoti policijai 
savo vienminčius, jis ir tą 
darė; jei reikėjo pinigams 
gauti vartoti šantažą, jis 
vartojo šantažą. Vardan 
tikslo Niečajevas nevengė 
jokios priemonės. Kai jis 
pakliuvo į policijos rankas, 
teismas jį nuteisė už žmog
žudystę, šantažą ir kitus 
kriminalinus prasikaltimus 
20 metų Į katorgą. Nieča
jevas ir mirė kalėjime 1882 
metais, išsėdėjęs Petro-Po- 
vilo tvirtovėj devynius me
tus.

Bakunino ir Niečajevo 
dvasios randame ir rusiška
me bolševizme. • Nežiūrint 
į savo marksistine teoriją, 
bolševizmo praktika buvo 
perdėm “rusiška,” imta 
daugiau iš Bakunino ir Nie
čajevo, negu iš Markso ir 
Engelso.

(Iš “Tikra Teisybė Apie 
Sovietų Rusiją.)
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

JO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS C^AITO. RAM 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Iš Saulėtos Floridos
MIAMI, FLA. : piknikas policijos darže, 

fcii klubo pirmininkas p. 
i\onis greitai susirinkimą 

■ užbaigė.
dieną Miamės*. Kluba? nutarė surengti 

margučių balių, kuns

BALF’o Piknikas Davė 
$59.50 Pelno

Kovo 29
BALF’o skyrius buvo su
ruošęs pikniką, 
neapsižiūrėjimą,

Gal 
tai

per- klubo pačiai . 4
dienai buvo paskelbtas ir,1, ,uo‘u.

mitingas Nors kk:-'^vau;i
. Ci«.t 1 •klubo

biečiai greitai savo susiriu.-1 
kimą atliko, vis dėlto j pik 
niką jiems buvo jau vėlo 
ka.

Piknike dalyvavo 
100 svečių ir gryno 
BALF’ui liko $59.50. 
kas kritikavo pikniko

Įvyks balandžio 12 dieną, 
svetainėj, aukščiau 
i adresu. Prašomi 

visi nariai ir sve-

apie; 
pelno’ 

Kaij 
ren-

Llu^o koresp.
C. K. Braze.

MANCHESTER, CONN.

gėjus, kad perbrangiai 
imam už “drinksus.” Esą

Juoku ir Dainų Vakaras 

Balandžio 19 d., 3 vai.
po pietų, Lietuvių Svetai- 

klubas ima po 35 centus, o nėj,' 24 Golvvay St., Man- 
jrs po 40 centų. Aš paaiš- chesterio Lietuvių Bendro-’ 
kinau, kad klubas daro sau vės Choras rengia juokų ir' 
l iznj, o BALF’as sau; ir tą dainų taip vadinamą “min- 
I einą balfiečiai daro ne strelį,” kuri sumanė ir dir
bau, bet skiria badaujan- ba rankoves pasiraitojęs 
tiems žmonėms.

Be to dar 
nių,” kad 
“Naujienas,
BALF’o piknikas. Na, ką 
gi, sakau, jei norit, galit 
mane mušti už tai, kad 
“Naujienose” niekas netil
po; bet nekaltinkit manęs, 
kad neparašiau, nes iš tik
rųjų parašiau 3 korespon
dencijas, tik nei viena jų 
netilpo. Tą galėtų paliudy
ti ir p. Kaulakis, nes abudu 
visa tai sutvarkėm. “Ke
leivy,”- “Tėvynėj” ir “Vie
nybėj” viskas tilpo.

•JELKE EINA KALĖJIMAI

Viršuje iš kairės matosi kalėjimo rubuo.se milionieriaus 
sur.cs .VIinor Jeike, kuris buvo nuteistas kalėjiman už 
“prekybą” jaunomis merginomis, kuriu jisai pristatydavo 
New Yorko turtuoliams po S5G0 už naktį.

1940 m. liepos mėn. išsiun
tinėti užsienių bankams te
legramas, kad los Lietuvos 
vertybės butų pervestos i 
bolševikų Gostbanko są
skaitą. Švedijos vyriausy
bė tą Įsakymą Įvykdė ir 
perdavė Maskvai visą ten 
deponuotą Lietuvos auksą 
apie 8,500,000 litų.

Tačiau perdavimo Įsaky
mų neįvykdė nei Prancūzi
jos, nei Anglijos bankai, 
nei JAV
vų Bankas. Šių institucijų 
Lietuvos auksas ir šiandie a 
tebėra saugojamas atsi.-ta- 
tysimai Lietuvai.

MONTREALIO 
LIETUVIŲ Ži NIGS

Ne<w Jersey Padangėje

choro vadas Franas Peka-
aš gavau “vėl- nūs su sa o gabia komisija, 
neparašiau Į; kurion Įeina Marijona Ci-j

” kad busįžienė, Adelija Karpuškaitė 
Hussey, Antanina Kaunie-j 
r ė ir musų lakštutė Lilija 
Ba s ė i utė-Sidney.

Nors mes esam maža gru
pelė, bet dirbam visi lietu
vybės labui kiek spėkos lei
džia. Tegyvuoja musų tau
ta ir menas.

Chcro narė,

Tarp Pasaulio Lietuviu

Julė Birutienė.

Nužudė 5 Moteris
Rytojaus dieną po pikni-' 

ko p. Kaulakis telefonuojaj 
man ir sako: “Žinai ką?padienio 
Likviduokim BALF’ą ir, viename
Amerikos Lietuvių Tarybą. metų fotografas, rado p 
Aš daugiau nedirbsiu. . . .’jlavonus. Šis fotografas mė- 

|gėjas specializavosi nuogy- 
, j fotografavime ir, mato-

• • 4."??‘mai, buvo pamišęs sadistas,pinigus j BALFo ir Tary- p 
bos centrus, o ką darysimi ' 1-i
toliau, galėsim pagalvoti 
vėliau. Gal, sakau, atva-

Ne, sakau, pirma reikia į 
viską sutvarkyti, pasiųsti!

Nuo praeitos savaitės ant- 
įHipnin Londono policija

Apvogė Lietuvių Pasiunti
nybę prie Popiežiaus

‘Eita-’ praneša, kad Lie
tuves Atstovybė prie popie
žiaus dvaro vėl buvo ap
vogta. Vagys išpiovė stik
lus lange, sulindo i vidų ir 
išvogė visą stalo sidabrą ir 
kitus sidabrinius daiktus. 
Be to, pavogė 3 brangius

Limburgo skautai su 
Pienu Lietuva.”

“Šių

Prancūzai Giria Mūsiškius

nuos kas iš Chicagos 
ami pikniką surengti.
•Likviduoti, butų gaila, 

bet reikia pasakyti, kad ir 
dirbti nemalonu. Aš pats 
dirbu kiek galiu, bet gaunu 
priekaištų, kad nieko nepa
darau, neparašau i 
čius.

Beje, noriu pastebėti, 
kad Miamės Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo mitin-L 
gas kovo 29 d. įvyko jau^i^p51^ 
nuosavame name, 3635 N. L '
W. 34th St. Narių prisi
rinko nemaža. Kadangi tą 
pačią dieną buvo

NEVV ARK, N. J.

spūdintas New Jersey Lie
tuvių Vasario 16-tosios 

Minėjimas
Vasario 22 d. Newarke, 

Robert Treet viešbutyje, 
Nevv Jersey lietuviai minė
jo 35 metų Lietuvos nepri- 

Federalinis Rezer-j klausomybės sukaktį. Po 
lietuvių veteranų iškilmin
go vėliavų Įnešimo ir Lietu- 
.os bei Amerikos himnų, 
lietuvius sveikino ir Lietu
vos generaliniam konsului 
Jonui
miesto

Garsina Lietuviu VarJa

Prancūzų spauda dažnai 
pamini lietuvius ir kalba 
apie juos gana palankiai. 
Laikraštis “Le Monde” įdė
jo žinią “Lietuviai tremty 
je atšventė tautos šventę,"'

Ponios Nagienės vado 
vaujama tautinių šokių gru
pė sėkmingai garsina ka
nadiečių tarpe lietuvių var 
dą.

Po pasirodymo televizi
joje, balandžio 17 d. šoks 
Y MCA centrinėje, 24 ba
landžio forume, nauiujv 
kanadiečių pasirodyme.
Minės Steigiamojo Seimo 

Sukaktį

Girdėti, kad LDD vietinė 
kuopa ruošia dirvą su
kilom demokratinėm gi u-j 
pėm paminėti Steigiamoje 
Seimo sušaukimo sukakti, 
gegužės 15 jd.

Dabartiniu metu 
nariai daugiausia 
spaudos platinimu, 
draugus, pažįstamus 
telius “atakuoja”:

kuOPO:

Todėl jiems vieta turi būti 
ne valdžioje, bet kalėjime.

Minėjimo meninę dali iš
pildė operos solistė Vincė 
Jonuškaitė, sudainuodama 
keletą liaudies dainų. Jung
tinis New Jersey lietuvių 
choras, diriguojamas prof. 
J. Žilevičiaus, irgi gerai pa
sirodė. Solistei ir chorui 
akompanavo muz. A. Kaža- 
nauskas.

Minėjimas buvo trans
liuojamas per stipriausią 
vietos WNJR radio stovi.
Daugybės žmonių atsiliepi-Budnw Newarko ka<J t^Rs!iacįjo3

..... . • • P.T * klausėsi milionai amerikie-V.llam Įtaikė antenų New- j , ie_
n ko nuėsto raktą. Konsu- « lybai . Ne,,< ,el._
as, padėkojęs uz rakta, sa- v • *. • t> j’ - J . . . . sev Lietuvių Bendruomenes.o kalboje primine Lietu- T At/v -Vi- r i t , . ? /.. . . LOK ui uz toki dideb. L:c-
vos laisves diėnas ir nepri-' , . - • ..,, , - , , . į i tuvos laisves propagandosuausomvbes netekimo tra-« t> -„
gcdijos valandas. Ugmn-!H... *‘ v o nmimn enronmmm f,‘10Oį , „ , ., nejimo surengimui etai“a ka ba kongresmenas Al- irmininkas Jokuhas

'treti D.. Sieminsk. praneša, Minėjime Lietuvos
kati atėjo latkas kongresu., j k ; auku buvo su. 
atšaukti slaptas LSA sutar- . , . - - ffOAA -
tis su Rusija ir įslaisvmti įsi . D__ » -raudonojo teroro Estiją,! J- Prapuolenu.

a: vi ją, Lietuvą, Lenkiją,
'■ rainą, Čechoslovakiją ir 
ritus kraštus. Jis tikino, 
tad Lietuvos laisvės valan- 
a jau netoli.
Žydų tautybės mokslinin- 

L. Harith dėkojo lietu-

uzimu 
Savo 

ir prie- 
nlatina

NELAIME LIETU
VIŲ ĮSTAIGOJ

Sprogimas Duonos Kepyk
loj Užmušė Žmogų

Pittsburghe anądien įvy
ko nelaimė Pivaronų duo
nos kepykloj. Darbininkui 
A. Gailiui užkuriant krosnį 
duonai kepti, sprogo dujos 
ir taip skaudžiai ji apdegi-, 
no, kad antrą dier.ą jis mi
rė.

Albertas Gaiiits pradėjo 
dirbti Pivaronų kepykloj 
būdamas dar 16 metų am
žiaus. Antrojo pasaulinio 
karo metu jis tarnavo Ame
rikos laivyne ir po karo vėl 
grižo prie savo senojo dar
bo. Taigi krosnių kūrimas 
jam buvo Įprastas darbas. 
Pe to, Pivaronų kepykla 
yra moderniškai Įrengta ir 
darbininkų saugumas tenai 
stropiai unijos prižiūrimas. 
Spėjama, kad į krosnį bu
vo prisirinkę gazų, jei to- 
kia^/ielaimė fvyko. i

Velionis paliko tėvus, du 
ir sėseld.. “•.

—S. B.

iam už nelaimės valando
je gelbėjimą jo tautiečių. 
Dabar bolševikai vienodai 
žudo visas tautybes, todėl 
visoms tautoms, o kartu ii 
žydams, reikia jungtis vie 
ningon kovon prieš raudo
nąjį terorą.

Dr. A. Trimakas savo
7 ai 'oje priminė, kad po 

en. Eiscnhoįverio išrinki
mo prezidentu bolševikai 

vkdo naujas deportacijas 
r netrukus darbo vergų ga- 
; iriais beveik veltui rusai 
ri; ils laisvąsias rinkas, 
ž’anį išstumtų amerikiečių

Darną," "neieivr 
jienas.”

ir
paveikslus ir keletą Panašią informaciją įsidė-

, vertingų dalykų. Atstovv- “Fnri?-«rTnandie” ir kt
name, u ^J =įbe buvo apvogta m pirmiau.|Dai.bda>ių laikraštis Pary

žiuje “Profcssions” Įsidėjo 
(straipsnelį “Kankinys lietu-

Romos laikraštis “Ii Col-jv-<’ kuL be kita ko- PažY- 
legamento” išspa u s d i n o J^ta, jog Pi aneuzijos darb- 
VLIK’o pirmininko atvaiz- daviai Xia lafcai patenkinti 
dą ir plačiai aprašė lietu-įdėtuviais, dirbančiais jų 
vių kovas dėl savo kraštoBmcnėse. Jie gėrisi lietuvių 
išlaisvinimo. “I! Poooio” peru ir patvyzdingu darbu, 
laikrašty tilpo aštrus' atsa-į7««tos šventę taip pat pa- 
kymas komunistų ęrganuii^-^ėjo ir kitų tautybių

. 1_ __... ’____ __ ! rr

Italu Spauda apie Lietuvius1 Vy-

Montreario

surado sienose li
po grindim paslėptus lavo
nus jo žmonos, 45 metų 
motei-?, ir trijų jaunų mer- 
siau, 20 metų amžiaus. 
Penkta lavoną policija ra
do pakastą sode po knimu.

Visa Londono policija 
sukilo ieškoti žmogžudžio. 
To butas iš pagrindų griau-

laikraš nainas’ ieškant daugiau la- 
’ vonų, nes kaimynystėje 

dingo šešta moteris ir bijo
masi, kad ji taip pat yra 

įsa d i sto auka. Kaimynai tą

i Mi

L’Uniti 
palankiai 
riliepęs.

Kuri :uvo
apie lietuvius

r.c. b imtiniai Prančuzyoje.
č—N

F aminė; o Vydūną

MLB Draugija surengė 
parapijos salėje Dr. V. 
duno paminėjimą.

Atsižvelgiant
kolonijos dydžio, dalyvavo 
mažai tautiečių.

Bendrai, jaučiamas ap-i rekes ir suke!tų Ameriko- 
snudimas visose orgamzao j e (!epnsij?.

3°^’ Kan. J. Balkunas per-
"Atvyksta Vysk. Er izeys Į. kaitė Amerikos lietuvių
Balandžio mėnesio vidų- 'eįkalavin-.us USA vyriau-

vieta praminė ' mir-
namais.”

Remkit

BALF’o.' skelbiasi
biznierius, kurie 

Keleivyje.”

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, koris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jlk žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ’T var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta Raudai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
ims jo vietą, kai giltinė jį uusineS ?

Brošiūra didelio formato gražiais virbeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 2S cent. Gaunama °Ke- 
temo" knygyne:

KELEIVIS
idway, Boston 27, Mass.

Balti! iaryta Anglijoj į

Baltų Tarybos Londone 
pirmininku šiems metams 
išrinktas M. Bajorinas, sek
retorium — S. Šalkauskas, 
vice- pirmininkais k.l\is
Reinhards ir estas Dr. 
ja, iždininku—estas

Aiu-

Fyjfeį’i- Montrealį atvyksta 
vysk<«grizgys. Jis ?.l<ąntre- 
alyje išbus ’iTgg»ni ia5i:ą.

Dėta viltis, kad ta proga 
bus pašventintas Ver June 
naujosios bažnyčios kerti
nis akmuo—nepasitvirtina. 
Girdėti, kad vysk. Brizgys 
vietoje studijuos klausimą, 
ar reikalinga antroji l.až 
nyčia. Pagyvensim?, pa
matysime.

Dėl Income Taksų

Parapijų klebonai, už 
tam tikrą atlyginimą, išda- 
virtėja pažymėjimus,
ilietis X yra aukavęs ba 

nyčiai tiek ar tiek šimtų do-j 
lerių. Mat, tokias auka. 
galima išskaityt iš savo pa 
jamų ir tuomet mažiau rei
kia mokėt valstybei taksų.

Eiliniam katalikui me
luoti paprastai nevalia, liet 
klebonams už pinigus valia. 
Biznis.

J. Valeika.

vr> Skautų ŠuvašiąšĮ-—r 1 *-•«* llmas Venesueloj
Lietuvą prielankiai pami

nėjo stambus Venezuelos 
dienraščiai, “Ei Impulso” ir 
‘Jornada,” leidžiami Bar- 
•uisimete. Tiek musų pa 
vergtoji Tėvynė, tiek veikli 
tenykštė lietuvių kolonija 
tarp Venezuelos gyventojų 
turi daug pelnytų simpatijų. 
Kovo 7-8 d. (’aracase Įvyko 
lietuvių skautų suvažiavi
mas. Paminėta Caracaso 
“Lituanica” draugovės 2 
metu isikurimo sukaktis.

f •
• ’-/ik.

Australijos Lietuvius Palie
tė Nedarbas

Australijoj paskutiniais 
Saikais jaučiamas nedarbas. 
Jei kurio kenčia nemaža ir 
lietuvių. Toj tolimoj šaly 
mūsiškių yra daugiau kai; 
2,009. Jie tenai jau Įsteigė 
nuosavą laikrašti ir turi or
ganizaciją. Adelaidėje jau 
/eikia lietuviu biblioteka.

Belgijoj Lietuviai Pastate 
Operetę

Limburgo mieste, Belgi
joj, dainos būrelis “Daina
va” pastatė scenoje lietu
višką 2 veiksmų operetę 
Tėviškės Sodžiuje,” ku

rios 'lietuviškos dainos ir 
lietuviški vaizdai nuteikė 
naujomis nuotaikomis žiū
rovus ir svečius. Gana vy
kusiai pasirodė scenoje 
Lježo lietuviai su vaizdeliu

Lietuvos Aukso Likimas 
Užsieniuose

Švedijos spaudoje andai 
uvo pasirodžiusi žinia 

apie Lietuvos aukso likimą 
Švedijoj. Į ją atsiliepė min. 
V. Gylys, buv. Lietuvos at
stovas Švedijoje, o paskiau
siai per “Tėv. žiburius” 
Kanadoje (Nr. 5, 1953)— 
ir Lietuvos Banke dirbęs J. 
Pažemeckas, kuris savo pa
reiškime pažymi, kad veik 
visa Lietuvos valiuta ir 
auksas buvo deponuoti 
svarbesniuose užsienio ban
kuose Lietuvos Banko val
dybos. vardu. Bolševikų 
komisaras tačiau privertė

kad

Tonas Liudvinaitis per
skaitė mrnėjimo-..-4aly«i»fbrpliu 
rezoliucijas prezidentui Ei
senhovveriui, valstybės sek
retoriui, senatoriams ir 
žongresmonams, prašant 
ąelbėti lietuvių laisvės ko 
■ai ir ratifikuoti genocido 
konvenciją.

KARO PAVOJUS
MAŽĖJO

NESU-

Taip sako gen. Ridgway, 
Dalyviai rezo-; kuris vadovauja alijantų

ginklavimosi darbams Eu
ropoje. Nežiūrint Sovietų 
Rusijos propagandos apie

iucijas vienbalsiai priėmė.
Frelatas I. Kelmelis savo

; Iboie i astebėjo, kad tiek
olėšikas Stalinas, tiek ir ki- taiką, karo pavojus nei 
’i jo sėbrai yra kriminali?- kiek nesumažėjo, 
ri ar buvę arkliavagiai, jisai Paryžiuje.

pareiškė

t ♦ i ♦

“Laisvės Belaukiant” ir,tuometinę L. B. valdybą

STREIKUOJA GUMOS 
DARBININKAI

Pereitą savaitę sustreika
vo 35,000 U. S. Rubber Co. 
darbininkų. Streikas apima 
19 tos kompanijos dirbtu 
vių. Darbininkai organi
zuoti į CIO uniją.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir j kitus miestus. Be to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to. musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš

čiu; (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpilriom money
orderius.—Lietuvis pas lietuvį!

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
fdeal Pharmacy vaistinės savininkas

(18)

rubuo.se
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Maikio su Totu

Kaip Rusai Stiprinasi 
Baltijos Pakrantėse

Baltijos jura. kurioje se-Į Murmansko aerodromas 
niau dominavo vokiečiai,* praplėstas, pastatyta visa 
jo antrojo karo faktiškai eilė ir statoma naujų aero- 
paverčiama svarbiausiuoju j dromų Karelijoje. Nuo 
Sovietų laivyno centru. Pa-'Murmansko į Petrozavods- 
ęrančių valstybėse sudary-jką (Sovietų Karelijos sos 
tos svarbios aviacijos ba linę) vedama autostrada, 
zės, o pačios pakrantės (
stiprinamos taip. kad savo 
įsitvirtinimais toli prašoka , 
net ir pasižymėjusi 
čių Atlanto pylimą.

Ypač sandariai uždaryta* 
šiaurės Rytų Prūsija. Šio-

Baltijos juros pakrantė- 
nuo Leningrado iki 

vokie-’ Luebecko, 1500 km. ilgio 
j srityje, yra įtaisytas stip
riausias pasaulyje aerodro
mų tinklas, kuriuo, kaip 

je srityje suteikti žymus ka- hi™’ nautlojasi Sovietų
riuomenės vienetai. Be to, °ro. lalv>n^: Vlsl 

|cir* ----

—Koman arčiau, Maike, ja, kad ir Lietuvai bus duo- 
pasikalbėsim apie Kūrėjos ta laisvė. Gal gausim 
vainą. savo karalių.

—Sakyk: apie karą. —Apie karalių, tėve, ge
—Maike, tu manęs ne- riau nesvajok, nes karalių 

mokyk, kaip sakyt. Aš se- laikai jau pasibaigė. Ge- 
noviškas žmogus ir savo rai butų, kad Lietuva ga- 
prigimtos šnektos nemainy- lėtų gauti nors kiek laisvės, 
siu ant jūsų išmislytos.

—Tėve, karas nėra prasi
manytas, bet tikras musų 
kalbos žodis.

—Na jau tu, vaike, man 
nepasakysi. Aš jau oaigiu neišeis, 
savo amžių gyvent, bet 
kaip gyvas dar nesu girdė-

ir

Amerikos Liet Spaudajai,' siekiančiai nuo Dniepro 
iki Klaipėdos. Kalbama, 
kad vokiečių mokslininkai, 
priveisti dirbti rusų kari
niuose institutuose, į šiaurę 
nuo Maskvos pasiekią gerų 
rezultatų .ir jau gali kari
niams reikalams panaudoti 
mfra raudonus spindulius, 
įstengiančius 10 km. atstu
mu išvystyti 4,000 laipsnių 
karšti. Šiems spinduliams 
panaudoti rusai jau nuo 
1947 metų stato požemines 
stotis, kurių tinklas eina 
nuo Baltijos iki Juodosios 
juros. Ši apsaugos priemo
nė ypač išplėsta Rygos ir 
Kaukazo naftos versmių 
srityse.

Ypač smarkiai stiprina
ma Ruegeno sala, kurioj sta- 

Pa-'toma milžiniška povandeni

(Tęsinys)
Ir 1887 metais Šliupas atspausdino jam tos 

jos” 1000 egzempliorių. Tai buvę: “Pamokslai 
ties ir teisybes iszgutdineti galwocziu wisu amžių dėl 
Lietuwos. Antras iszdawimas.”

Bet “L. Balsui” vistiek nesisekė. Viena, laikraštu
kas buvo menkos išvaizdos, raidės smulkios, o straipsniai 
ilgi, kurie paprastiems žmoneliams niekad nebuvo ir nė
ra Įdomus. Pavyzdžiui, Šerno straipsnis, “Ko mums 

reikia,” užėmė keliolika numerių. Paties redaktoriaus 
straipsnis “Apie auginimą” turėjo apie 10,000 žodžių ir 
tęsėsi per kelis laikraščio numerius. Sunki Šliupo kalba 
taipgi negalėjo skaitytojų patraukti.

“Wienibe Lietuwninki?’

Daug geriau tada patikdavo žmonėms pradėjusi eiti 
“Wienibe Lietuvvninku,” didelio formato ir gabaus tada 
redaktoriaus T. D. Bočkausko vedama. Tarp “Wieni- 
bės” ir “Balso” prasidėjo labai pikta kova. Šliupas ašt
riai savo konkurentą kritikuodavo, o Bočkauskas piktai 
atsikirsdavo. Ypač aitrus plūdimas iš “VVienibės Lie
tuvninku” pasipildavo kai kun. Varnagiris per ją prabil
davo apie Šliupą.

Nevv Yorke sunku buvo “L. Balsui” išsilaikyti. Šliu
pas turėjo jį ne tiktai suredaguoti, bet pats savo ranko
mis raidę po raidės surinkti, o zeceris iš jo buvo nekoks, 
nes vos tik kelis mėnesius prie “Unijos” pasimokinęs, 
taigi darbas nelabai sekėsi. Be to, pats turėjo po vieną 
lapelį ant mažos mašinos savo laikraštuką atspausdinti 

marinams, o Sassnitzo uos-1 ir pats ekspediciją padaryti. Darbas buvo sunkus, o var
tas tiek pagilintas, kad į jį gas dar didesnis, nes dažnai pritrukdavo pinigų ir Šliu-

“istori-
iszmin-

čiai nuo Wismaro ikičia yra didžiulis aerodro
mų su požeminiais angarais 
ir raketinių ginklų stočių 
tinklas. Rytprūsius su liku
sia Baltijos juros pakrančių 
dalimi bolševikai sujungė 
nauju dvibėgiu geležinkeliu 
nuo Karaliaučiaus iki šteti- 
no. Šis geležinkelis yra 
skirtas tik kariuomenės ir 
karo medžiagų transportui 
Didžiuliuose plotuos,e se 
niau gyventuose vokiečių, 
dabar yra isikurusi rusų ka
riuomenė. raudonojo laivy
no ir policijos daliniai.

Pabalčio valstybėse pas
taraisiais metais Įtaisytos 
diddiės oro laivyno ir Y 
ginklų bazės. Šios valsty
bės dabar sudaro svarbiau
sią Sovietų karini centrą. 
Klaipėdos uostas aprūpin
tas milžiniškais submarinu

j balčio valstybių ir Porkka- nių laivų bazė. Ji norima 
' los yra prikimšti nišų rada- paversti “Baltijos juros

—Laisvės. Maike, tai šiur
ba musų Sčeslyvos , . .

Smerties Susaidė užpirko angarais tokio pat tipo, ko-
bus

mišias už Lietuvos laisvę. 
—Nieko, tėve, iš tų mišių

—Kodėl ne?
—Butų geriau, jei tėvas 

kodėl iš jų tu-- ii - I i rį‘2ti t-bint umjęs, kad vainą kas vadintų pa«icpin«.«.«i 
karu. Karais Amerikoje irėtų kas nors išeiti, 
vadina armobilius ir stryt-i —Maldos, vaike, v 
karius, ale ne vainą. Tas pamačija. Ot. aš tau duo- 
žoais atsirado dar nesenai,’sju gerą davadą iš seno 
kaip priviso socialistų ir krajaus. Musų kaime gy- 
kitokių bedievių. Tai jų iš- veno šlubas čigonas. Žmo- 
radimas. f bažnyčią neina, nės kalbėjo, kad per švento 
tai per mišias mitingus da- Petro kermošių jis pavogė 
ro ir teisingą žmonių kalbą arkH; žmonės jį sugavo ir 
gadina. Kaip pažiūri Į ga-^suko koją. 
zietas. tai taip ir mirga vi-' _Bet mes ne apie čigo 
sokie “karai,” “cibulizaci- na kalbam, tėve. 
jos,” listokratai” ir kitokie! Yeidiminut, buk cerp 
dzivuliongai. Net skaityt qyvas įr klausyk ką aš tau 
baisu, kad žmogus liežu sakau. Tas čigonas šluba- 
vio nenusilaužtum. Bet aš,j vo gana ilgus metus. Ale 
vaike, tokių pirmeiviškų viena syki numakleno jis į 
prašmatnybių nepripažįstu Šiluvos * atlaidus, pasimeldė 
ir nesakysiu, kad vaina yra prįe šventos Onos abrozdo, 
karas. Na, bet tiek to, vai- jr parėjo namo sveikas, 
ke. Verčiau pasakyk man. Tajgj tas įr parodo, Maike, 
kaip tu rokuoji: arta Kurė-’kad jeigu ščvrai pasimelsi, 
jos vaina eis dar toliau, ar tai rr.alda pamačys. 
gal bus jau pakajus? : _aš tam netikiu, tėve.

—Nežinau, ką tėvas va —Nu, tai pasakyk, kodėl 
eini “pakajum”; bet ar ka- am čigonui ataugo sveika 
ras eis toliau, ar bus taika, koja?
tai šiandien dar niekas aiš- —Aš, tėve, - nežinau, ar
kiai nežino. su tuo čigonu tikrai taip

—Bet gazietos rašo, kad buvo, ar gal tai tik davat- 
bolševikai nori jau gadytis. kų išgalvota pasaka. Jeigu 

—Jeigu jie iš tikro to no- iš tikrųjų taip buvo, tai ko
ri, tai galės buti taika. ja galėjo pasitaisyti jam 

—Na, jeigu bus ugados/natūraliu budu, taip kaip 
tai kaip tu mislini, kuri pu- vėžiui. Tėvas gal matei ka
sė laimės? da vėžį su viena didele ko-

—Aš, tėve, manau, kad ja, o kita mažiuke, 
abidvi pusės pralaimės. Iš- —Šiur, vaike. Šešupėj 
eikvotų turtų niekas nie- aš dažnai tokių pagauda- 
kam negalės grąžinti ir žu- vau.
vusių žmonių niekas neat- —Bet ar tėvas pagalvo- 
gaivins. Karas, tėve, yra jai. kodėl pas tokį vėžį ko- 
tokia pat nelaimė, kaip že- jos ne vienodos? 
mės drebėjimas. Laimėji- —Aš tą žinau ir be gal 
mų jis niekam neatneša, vojimo, vaike. Jeigu vė- 

—Well, pinigiško laimė- žiui vieną koją nusuksi, tai 
jimo gal ir nebus, ale išaugs kita, bet ji bus jau 
mums, katalikams, bus mažesnė.
džiaugsmo, kad bulšiams —Bet pasakyk, tėve, ar 
bus aplaužyti ragai. Gal vėžys su nulaužta koja ke 
negriaus daugiau bažnyčių-liauja į Šiluvos atlaidus 
ir kunigų į džėlą nesodins, melstis?
Aš kalbėjausi apie tai su —Nebūk durnas, Maike 
zakristijonu, tai jis rokuo- Kaip gi vėžys melsis?

kius vokiečiai kaio metu 
statė Breste (Prancūzijoj). 
Šitie angarai, kad jų neuž
pultų priešo povandeniniai 
laivai, apsaugoti dideliais 
povandeniniais ti n k 1 a i s. 
Klaipėda dabar yra pavers
ta svarbiausiąja Sovietu 
povandeninių laivų baze 
Baltijos juroj, o Liepoja— 
didžiausiu rusų antivande- 
ninio laivyno Baltijos juroj 
centru. Bazės stipriai sau
gojamos, ir joks prekinis lai
vas be specialaus leidimo 
negali į uostą patekti. Ta
linas ir Pernu taip pat pa
versti svarbiais kariniais 
centrais, o Ventspily ir Bal- 
tisky įtaisyti pagalbiniai 
karo laivyno centrai. Toks 
pagalbinis nardomųjų laivų 
centras Įruoštas ir Rygoje. 
Dago, Egelio. Runo. Nagro 
ir Moono salos paverstos 
•aketinių ginklų bazėmis, 
covietų pajėgos, kurių dau
gumą sudaro mongolai, čia 
riekia apie 8 divizijas. Es- 
ų Baltiskis šiandien yra 
įau grynai rusiškas miestas. 
Pakrantės į rytus ir Pvaka- 
us nuo Talino visai suru

sintos, aplink visus aredro- 
mus šiandien yra tiktai gry
nai rusai valstiečiai.

Sustiprintos Sovietų įgu- 
os ir prie Suomijos pasie
nio. Jas Sovietai pradėjo 
tiprinti nuo 1948 metų.

Rusų laivyno bazė iš 
Kronstadto perkelta i Tali
ną. Į Porkkalos sritį, esan
čią apie 40 km. atstu nuo 
Helsinkiu ir bolševikams iš- 
nuomuotą 50 metų, šian
dien neturi teisės įkelti ko
jos nė vienas suomis.

—Vadinasi, koja išauga 
jam be šventos Onos pa
galbos, ar taip?

—Šiur, kad taip.
—Dabar pagalvok, tėve: 

ieigu vėžiui gali išaugti ko
ja be maldos, tai kodėl či
gonui negalėtų be maldos 
koja pasveikti?

—Tfu, Maike, ant tokios 
šnektos! Gud-bai . . .

ro stočių, kurios valdomos 
iš Neuruppino. Prie Arko- 
nos ir Ruegeno įtaisytos 
dvi radaro stotys, įgalinčios 
kontroliuoti laivų judėjimą 
net iki Loolando ir Trelle- 
borgo Danijoje. Radaro 
stočių tinklu nuo Leningra
do iki Murmansko kontro
liuojami vandenys į Špic
bergeno pusę. Šiomis bazė 
mis Sovietų oro laivynas 
apglėbia ne tik visą Skan
dinaviją, bet ir pasiekia 
Ruhrą, Vakarų Europos gy
vybės centrą.

Pati Baltijos jura spar
čiai stengiamasi paversti 
grynai rusų vidaus jura 
Visi, šitie įsitvirtinimai, be 
tiesioginių karinių tikslų, 
turi dar ir politinių—gąs
dinti švedus su kaimynais, 
kad nesiartintų prie tų sri
čių, kurias kontroliuoja So
vietai. Patys Rytprūsiai no
rima paversti žymia karinės 
pramonės sritimi, čia jie 
pakinkė į darbą vokiečių 
specialistus, jiems pateku
sius 1945 metais. Taip pat 
naudojasi ankstyvesniais 
vokiečių V ginklų fabrikais 
Doroj. Rusijai intensyviai 
dirbti įkinkyta ir visa bol
ševikų okupuotoji Vokieti 
ja. Pavyzdžiui Doros fab
rikuose dirba apie 5,000 
darbininkų: Zeiss fabrikuo
se prie Jenos—9,000. Čia 
gaminami bombos taiko
mieji aparatai ir kiti aero- 
n a u t i n i a i instrumentai. 
Wolfo fabrikai Magdebur
ge - Buckenau, Bi-uchnerio 
Kanis fabrikai, Dresdeno ir 
Scania fabrikai gamina at
skiras submarinu dalis. Ža
liavos gaunamos tiesiai iš 
Rusijos. Junkerio firma 
Dessau mieste ir Schaeffe- 
rio-Budenbergo Magdebur- 
Te gamina diegelio motorus 
Sovietų laivynui. Pagilin
ąs ir praplėstas Piluvos 

kanalas, kad strateginiams 
’eikalams butų tinkamiau 
■šnaudoti ir vidaus laivybos 
keliai. Sovietai gamina vo
kiečių laivų statyklose pla-
iu mastu invazijai skirtus 

’aivus, į kuriuos galima su
krauti po 10 tankų ir kelis 
•imtus karių.

Senosios vokiečių tvirto
vės praplečiamos. Visos 
Baltijos juros pakrantės 
Lenkijoje ir Vokietijoje 
'tiprinamos naujais sutvir
tinimais. Tačiau rusų sta
tomos tvirtovės labai ski
riasi nuo Hitlerio pastatytų 
įtvirtinimų Atlanto pakraš
čiais. Jos yra beveik vi
siškai nematomos iš jurų 
T usės. Jos statomos strate
giniuose punktuose, gerai 
paslėptuose miškuose ir po 
žemėmis. Senosios vokie 
čių tvirtovės prie Mozūrų 
ežerų susprogdintos, o jų 
medžiaga panaudota Sovie
tų statomai “Maginot” lini-

Gibraltaru,” nes sudaro 
centrą visu šių milžiniškų 
tvirtovių sistemoje. Šis įsi
tvirtinimų tinklas apima ir 
laivyno bazę Wiecke, kur 
jau 1950 m. rusai pradė
jo statyti karo laivų stotį, 
dvi radaro stotis, aerodro
mą, etc. Kreidos sluogs- 
niuose įrengti tuneliai sub-

gali įplaukti ir didžiausi 
Baltijos juros karo laivai. 
Ten pat įtaisyta bazė ir in
vaziniams laivams. Balti
jos juros rusų laivyną suda
ro apie 130 povandeninių 
ir daug mažesnių ar dides
nių karo laivu. Povande
ninių laivų dalis priklauso 
pasižymėjusiai vokiečių kla
sei U-21 ir U-28. Sovietai 
yra pasiryžę per ateinan
čius 2 metus tik vienoje 
Baltijos juroje pasiekti 300 
nardomųjų laivų skaičių. 
Šias statybas atsidėję seka 
ne tik skandinavų kraštai, 
bet taip pat JAV ir Didžio
ji Britanija.

ELTA.

Laiškas “Keleivio 
Redaktoriui

Dėl ApieMano Nuomonės 
Unijas

Rusai sako: “Čiort svojo 
pop svojo: otdai moju mo- 
liebniu!”

Taigi ir aš nenoriu su 
“Keleivio” redaktorium gin
čytis dėl mano teisingos ar 
neteisingos nuomonės apie 
unijas. Kaip popas nega
lėjo įtikinti velnią, kad jis 
savo maldas skiria Dievui, 
o ne jam, taip ir aš negalė
čiau įtikinti “Keleivio” re
daktorių, kad mano pasisa
kymas apie unijas buvo tei
singas.

Aš. žinau, kad “Keleivis” 
turi labai gem rėmėjų ir 
nuoširdžių bičiulių, ir kad 
jų tarpe yra žmonių* kurie 
gyvena pagal evangelijos 
šventos nurodymą, tai yra: 
nei sėja, nei piauna, nei i 
kluonus krauna, tačiau yra 
gerai pavalgę ir apsirengę. 
0 jei “Keleivio” redakcija 
butų patalpinusi tą mano 
anti-unijinį raštą, tai, ko 
gera, tie geri “Keleivio” 
prieteliai gal galėtų pavirs
ti aiškiais “Keleivio” prie
šais.

Todėl aš labai atsiprašau 
redakciją dėl savo neapdai
rumo T

Linkėdamas redakcijai ir 
“Keleiviui” geriausių pa
sekmių, aš lieku su aukšta 
pagarba.

M. Pauplis.
Hudson, Mass.
Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4-

pas turėdavo eiti ieškot uždarbio, kad turėtų iš ko pa
valgyt.

Dar skaudžiau buvo kentėti chamiškus pasityčioji
mus iš savo priešų, kurie neaplenkdavo net ir jo žmonos. 
Štai, kaip apie Šliupo moterį 1886 metais rašė “W. Lie
tuvninku” :

“Ar nežinot, kad Szliupowiczo pati atvažiavo i 
Amerika ir neturėdama isz ko iszmisti, nuėjo pas Anc- 
kajti mokytis siūti, bet treczioj dienoj norėjo nuo Anc- 
kajezio visa pelną atimti—perpykęs Anckajtis iszvare 
ja ir dabar neturi vietos, o Szliupovicz su savo gazieta 
negal jos iszmaitinti, taigi biednas didgalvis atėjo pra- 
szyti kad priimtu jo paezia i savo szapa,” ir tt.

Šliupas skurdo New Yorke su savo laikraščiu iki 
1888 metų. Tais metais jisai persikėlė į Shenandoah'iį 
ir čia jo “L Balsas” visai sustojo.

Gerų prietelių padedamas, Šliupas nuvažiavo iš 
Shenandoah’rio į Baltimorę ir įstojo į John Hopkinso 
universitetą, kurį užbaigė Medicinos Daktaro laipsniu. 
Gydytojo praktiką Šliupas pradėjo Plymouthe, paskui 
mėgino laimės Shenandoah’ry ir Philadelphijoj, ant galo 
apsigyveno Scrantone.

“Nauja Gadynė” ir “Laisvoji Mintis”

Jaunas Šliupas buvo griežto revoliucinio nusistaty
mo prieš Rusijos carizmą. Todėl jisai simpatizavo so
cialistams, kovojantiems prieš caro despotizmą, ii- tokios 
dvasios buvo visi jo tada redaguojami laikraščiai: “Lie
tu viszkasis Balsas,” “Apszvieta” (ėjusi Prūsuose) ir 
“Nauja Gadynė,” kuri ėjo Mt. Carmel’yje, Pa.

Reikia pasakyti, kad Šliupo pastangomis, jau dak
taru jam būnant, buvo įkuitas ir Susivienijimas Lietuvių 
Socialistų Amerikoje. Tas Susivienijimas ir “Naują Ga
dynę” leido. Bet 1905 metais Šliupas susipyko su socia
listais ir pasitraukė iš jų tarpo. Tuomet jis įkūrė Susi
vienijimą Lietuvių Laisvamanių, kurio organu nekurį 
laiką Scrantone leido žurnalą “Laisvąją Mintį.”

Martynas Yčas, D-ro Šliupo žentas, išleistame “Lie
tuvos Albume,” dalija Šliupo darbuotę Amerikoje į 3 
periodus:

Pirmas periodas, nuo 1884 iki 1894 metų, tai kova 
su kunigais ir lenkais.

Antras, nuo 1894 iki 1905, tai darbininkų organiza
vimo periodas, socialistinio-revoliucinio pobūdžio veikla.

Trečias periodas, prasidėjęs nuo 1905 metų, tai lais- 
vamanybės platinimas, knygų rašymas.

Po Pirmojo Pasaulinio Karo D-ras šliupas grįžo Lie
tuvon ir visą laiką tenai kovojo už civilinės metrikacijos 
įvedimą. Tautininkų vyriausybė buvo paskyrus jį Pa
langos miestelio burmistru. Per Antrąjį Karą Dr. Šliu
pas, kartu su kitais tremtiniais, atsidūrė Vakarų Europoj 
ir mirė tremtyje.

Savo raštuose ir kalbose Šliupas aiškindavo, k^d 
laidoti numirėlius žemėje esą labai nesanitariška; ge
riausia, esą, lavonus deginti krematorijose. Todėl ir jo 
paties kūnas buvo sudegintas: pelenai buvo parvežti 
Amerikon ir palaidoti Chicagos. Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse, kur ir paminklas jam buvo pastatytas Ame
rikos lietuvių visuomenės lėšomis.

Paukščio ir Pajaujo “Wienibc Lietuwniku”

Juozas Paukštys buvo kilęs iš Naujininkų kaimo, 
Vilkaviškio apskrities. Susilaukęs septyniolikos metų 
amžiaus, jis su savo broliu Silvestru atvyko Amerikon 
ir apsigyveno Plymouth’e, Pa.

, (Bus daugiau)
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Iš Tolimųjų Hawaju
Astuonios Salos, Keturi 
Apskričiai, Viena Valstybė

Šiuos žodžius rašant, 
Jungtinių Valstijų kongre
se eina svarstymas: priimt 
Hauajus j Jungtinių Vals
tijų šeimą, kaipo 49 valsti
ją, ar ne? Žemutinis kon
greso butas jau nutarė, 274 
prieš 138 balsus, kaip ir 
pirmiau; bet senate vis už-

gūsių šovinių ir niekam ne
valia ten įkelti koją.

Ketvirta sala vadinasi 
Lanai, turi 3,131 gyventoją 
ir 144 mylių plotą, sausže- 
mio 90,200 akrų, kur ran
dasi didžiausia ananasų 
plantacija. Viskas priklau
so vienai Hawaiian Pineap- 
ple kompanijai.

Penkta sala vadinasi Mo-
kliudavo ir tas klausimas lokai> turi 4,939 gyvento- 
ten žūdavo. Ar šį kartą se- Jus> 260 keturkampių mylių 
natas šitą taip svarbų hava- PlntJb sausžemio 166,400 
jiečiams ir pačiai Amerikai aklV- Čia randasi dvi mil-

MOTINA PALIKO JUOS SU $1

šitie 3 vaikučiai buvo nufotografuoti Baltimorės policijos 
nuovadoj. Kelias dienas atgal motina paliko jiems vieną 
dolerį, pasakė “bukit geri,” ir išėjo. Pravalgę tą dolerį, 
vaikai sėdėjo namie be jokio maisto.

planą priims, kol kas sun
ku pasakyti. Hawajų žmo
nės nori buti Jungtinių 
Valstijų dalimi, o Amerikai 
čia yra svarbus apsigynimo 
punktas.

žiniškos ananasų plantaci
jos.

Šešta sala, ir daugiausia 
apgyventa, vadinasi Oahu; 
gyventojų turi 347,440; 
plotas 604 keturk. mylių,

gyvena. Legendų padavi- kius pinigus. Sako; “‘Kol 
mais, šioj saloj gyveno gyvas busiu, savo žemės ne

Hawajai susideda iš 8 sa- sausžemio 386,600 akrų.
Čia randasi didžiausis irlų; 7 jų apgyventos, aštun

toj nėra nieko. Pirmutinė 
sala randasi nuo San Fran
cisco už 2,410 mylių, o nuo 
Los Angeles biskį toliau, už 
2,623 mylių. Kiekviena sa
la turi savo vardą.

Pirmutinė ir pati di
džiausia sala vadinasi Ha- 
waii; gyventojų turi 67,- 
683; sausžemio yra 4,030
keturkampių myHų; du ”‘“ala vadinasi
zm.sk! Kalnai, Mauna Lo2|Kauai> gyventojų turi 29,

svarbiausis miestas Hono- 
lulu, Havvajų teritorijos ka- 
pitolis, valdžios, komerci
jos, mokslo ir finansų cen
tras. Didžiausia laivyno 
bazė Pearl Harbor ir di
džiausia pasauly orlaivių 
stotis, skaitoma moderninė 
pasaulio kryžkelė. Orlai
viai iš čia skraido į visas 
pasaulio dalis.

.tabmeldžių dievaitė Pale.
Bendrai imant, Hava

juose yra arti pusės miliono 
(500,000) gyventojų; ben
dras plotas užima 6,400 
keturkampių mylių, biskį 
didesnis kaip sudėjus i krū
vą Connecticut ir Rhode Is-

paleisiu, o kai nukroksiu 
(vėl taip išsitarė), tegu vai
kai daro, kaip jie nori.”

Turi labai gražų sodą, 
24 skirtingų vaismedžių: 
obelių, kriaušių, vyšnių 
orančių, lemonų, bananų, 
kokosų (palmių dideli rie-

romis. Ir kartu veidas ro-| 
dė džiaugsmą, kad susiti
ko žmogų, kuris lietuviškai 
kalba kaip Mahanojaus 
žmonės ir viską žino apie 
jos tėvelius. Tas liudija, 
kad jos gyslose teka tikras 
lietuviškas kraujas, kad ji 
abai pasiilgusi lietuvių. 
Prašė, tiesiog maldavo, kad 
dar kartą susitikti ir pasi 
kalbėti.

Ramios Jurų Vilnys

Jau rašiau, kaip mes gy
vename Kauai saloje, kuri 
yra apjuosta koralų grandi 
ne (jūrinė uola), dėlto di
džiosios vilnys krantų čia 
nedaužo. Jos lūžta už pu
sės, vietomis už mylios nuo 
kranto, taip kad pakrašty 
lyg ežero vanduo teliuskuo 
ja, kas sudaro patogiausius 
maudymosi byčius. Smėlis 
geltonas, lyg Dzūkijos, o 
kur smėlio nėra, ten žoly
nai nusidriekę ligi vandens

Buvę Miuncheno Tremtiniai

Vargo Mokykla Laukia Jūsų Pagalbos!

“Musų pievos mums žy
dėjo, ežerėliai mums liūlia
vo, bet atėjo rudenėlis, ir 
nukritai lapai klevo,” dai
nuoja poetas. Visi tai per
gyvenome. Bet mes, likę 
netikrai buičiai Vokietijoje, 
ypatingai skaudžiai tai pa
jutome. Kai dar čia mus 
buvo daug, kai musų vaikai 
tik lietuviškoje aplinkoje 
augo ir mokėsi, musų skau
di benamio dalis netaip bu
vo jaučiama. Bet kai di 
džioji emigracijos banga iš
sklaidė mus į visas pasaulio 
šalis, kai likome Vokietijo
je tik menka nesveikų, pa
liegusių žmonių saujelė, oi 
kaip skaudžiai pajutome, 
kad mes tremtiniai, kad 
mes beteisiai, svetimųjų 
ujami ir nekenčiami!

lankyti vokiškas mokyklas.
To pasėkoje atsirado Vo

kietijoje Vargo Mokyklos, 
kurios turi atlikti milžiniš
ką uždavinį—išlaikyti lie
tuviškais musų vaikučius. 
Šias mokyklas išlaikyti— 
kiekvieno lietuvio šventa 
pareiga.

Jums kyla klausimas, ko
dėl mes patys negalime sa
vo Vargo Mokyklų išlaiky
ti? Todėl, kad visi sveiki 
išemigravo. Čia pasiliko 
tie lietuviai, kurie dėl ne
sveikatos negalėjo išemi
gruoti, tad beveik nėra Vo
kietijoje lietuviškos šeimos, 
kurioj nebūtų džiovininko 
ligonio ar kurio kito palie
gusio. Darbo nėra. Gyve
nama iš jau labai kuklios

kalnas turi 13,679 pėdas 
aukščio, veikia, verda, kun
kuliuoja ir spiaudo lavą iš 
žemės vidurių. Kitas, Mau
na Kea kalnas, turi 13,784 
pėdas aukščio, užgesęs, ant 
pat viršūnės guli sniegas 
per daugeli mėnesių, o kal
tais nesutirpsta per ištisus 
metus

Kaltais čia šiltas oras, o 
kartais gana vėsus; tropiški 
byčiai, nepereinamos pel
kės, bet gražus asfaltiniai 
keliai, amžinos girios, iš 
ugniakalnio teka verdanti 
lava; derlingos plantacijos 
cukrinių nendrių, daug 
krikščionišku bažnyčių, vie- 
na pagonų bažnyčia. Daug 
yra užsilikusių dar poline- 
zijiečių (kaip Amerikoj in
dėnų). Svarbiausias mies
tas Hilo, 216 mylių nuo Ho
nolulu.

Antra didžiausia sala va
dinasi Maui. Ji turi 41,264 
gyventojus ir 728 ketui“ 
kampes mylias. Čia randa 
si didelis ir Įdomiausias pa
sauly vulkano kalnas, Ha- 
leakalia. kuris turi 10,025 
pėdas aukščio, 3,000 gilumo 
vulkano gerklė, 27 mylios 
aplinkui žiotis, užgesęs 
(neveikia). Nuo Honolulu 
ligi Maui 156 milios.

Trečia ir pati mažiausia

838 (ir mes čia randamės, 
bet dar neįskaityti); 555 
keturkampių mylių .plotas, 
sausžemio 355,206 akrų. 
Čia randasi didžiausios cuk
rinių nendrių ir nemažos 
ananasų plantacijos. Kau
ai sala vadinama “Gėlių 
Daržu.” Havajuose visur 
yra daug gėlių, bet jų nie
kur nėra tiek daug, niekur 
taip buiniai neauga, taip 
gražiai nežydi ir taip malo
niai nekvepia, kaip Kauai 
aloje. Gal tai dėlto, kad 

čia būna daugiausia lie
taus; ypač dabartiniu žie
mos laiku lyja du tris sy
kius kasdien. Medžių lapai 
vis žali; jei vieni nukrinta, 
kiti auga, žaliuoja ir vis žy
di; kai kurie vaisius duoda 
apskritus metus.

land valstijas. Tai kunku- šutai), makedoniškų ma- 
liuojantis puodas įvairių Žiūkų riešutų, duonmedį 
tautų, rasių ir tikybų. Apie j (vaisius dvigubai didesnis 
trečdalis japonų kilmės,
penktadalis baltveidžių, vi
si kiti—tikras mišinys. Tik
iu havajiečių (polinezijie- 
čių), kaip Amerikoj indėnų, 
priskaitoma 11,000. Ir pen
ki lietuviai.

Tris čia gyvenančius lie
tuvius jau žinote—tai aš 
pats, mano žmona ir sūnūs.
Kitų dar nepažįstat, todėl 
noriu supažindinti. Tai Do
natas Stason (Stasionis),
75 metų amžiaus žmogus, 
gimęs Lietuvoj, o augęs Ry
goj-

Stasionis atvyko Ameri
kon dar jaunas būdamas, 
gyveno Philadelphijoj, Chi
cagoj ir San Francisco.
Nuo 1916 metų gyvena Ha- 
wajuose. Gyvendamas Ame
rikoj jis skaitė “Lietuvą” ir 
“Kovą.” Gerai prisimena 
laisvamanybės plėtimosi lai
kus, kovas tarp “šliptar-
nių” ir “šventabezdžių.” 

Gamtos grožybėms apra- (taip jis išsitarė). Kiek su
šyli aš neturiu gana žodžių,
permažai žinau spalvų, čio
nykščių padavimais, Ado
mas su Ieva čia gyveno ir 
uždraustą vaisių čia nusky
nė.

Šelmė ta Ieva! Jeigu ji 
nebūtų Adomą sugundžiu- 
si, šiandien visi žmonės 
taip gyventų, kaip aš su sa
vo prisiega dabar gyvenu— 
kaip rojuje.

Aštunta ir paskutinė sala

pratau, buvęs pažangus 
žmogus, laisvamanis. Gy 
vendamas Havvajuose per 
37 metus riebuyo sutikęs 
nei vieno lietuvio, iki musų 
sūnūs lrving prieš 6 metus

sala vadinasi Kahoolavve, vadinasi Niihau; gyventojų
45 keturkampės mylios, 
sausžemio 28,800 akrai, ne
apgyventa : skaitoma kaipo 
mirties sala, naudojama tik 
laivyno ir orlaivių šovi
niams bandyti, todėl ten 
randasi labai daug nespro'

turi 335; plotas, 72 ketur
kampės mylios, sausžemio 
47,100 akrų. Viskas vienos 
Robinsonų šeimos savastis

Stuba, kurioje mes gyve
name, stovi nedaugiau kaip 
5 pėdas aukščiau juros pa
viršiaus, ir nedaugiau kaip 
50 pėdų nuo vandens. Jei
gu tokis namas stovėtų taip 
arti vandens Sallisbuiy,

už obuolį; išsikepk ir val
gyk vietoj duonos); kam
paro medis, terpentino me
dis (paprasta pušis), papa
jų medis (kasdieninis vai
sius pusryčiams), šilko me
dis (ant lapų atsiranda 
šilkvabaliai, susiveja lizdus 
ir iš tos lizdų medžiagos 
daromas šilkas).

Turi galybę įvairiausių 
gėlių. Stasionienė labai 
mandagi ir draugiška mote
ris. Priskynė ir davė oran
čių, lemonų, greipfrutų, 
maišą riešutų ir pluoštą žy
dinčių gėlių. Prašė atvykti 
taip dažnai, kaip galime. 

Mahanojaus Mergaitė
Pereitą šeštadienį nuva

žiavom į krautuvę prisi
pirkti maisto ir ko tik rei
kia visai savaitei. Bevaikš
čiojant pastebėjau labai 
gražią baltą moterį su vai
kučiu vaikštinėjant; klau
siu sunaus, kas ji perviena? 
“O je, eik šen, supažindin
siu. Ji irgi lietuvė.”

Susipažinom. Draugiška 
ir labai gražiai kalba lietu
viškai, kaip ir visos Maha
nojaus mergaitės, vartoja

Mass., Hampton, N. H., Far 
Rockavvay, N. Y., arba At
lantic City, N. J., jis bema
tant butų bangų sudaužytas 
į šipulius. Čia tik tuomet 
būna pavojus, kai įvyksta 
žemės drebėjimas ir jura iš
silieja. Bet ir tas įvyksta 
jau ne taip dažnai, todėl 
žmonės gyvena be baimės.

A. Jenkins.

JUOKAI

jį susitiko ir nužiūrėjo, kad savo tėvų gražią kalbą.
Stason gali buti lietuvis; su
ėjo į pažintį ir ligi šios die
nos palaikė glaudžius ry? 
sius.

Donatas sukurė šeimyni
nį gyvenimą, vedė žmoną 
portugalų kilmės, susilaukė 
ir išaugino sūnų ir dvi duk
teris. Vyresnioji duktė iš
tekėjusi; sūnūs gyvena su 
tėvais: 'jaunesnioji duktė

Čia didžiausios gyvulių ga-jrandasi San Francisco, Ka- 
nvklos: žmonės augina gal- lifornijos universitete.

vien tik iš to visi! Stasionis iš amato yra 
kirpėjas (barber). Čia at

vijus ir

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 Eaat Broadvvay, South Boaton 27, M

vykęs iš pradžių dirbo vieš 
buty: vėliau valdžia davė 
žmonėms, kas kiek norėjo, 
nedirbamos, pelkyno že
mės. Donatas pasiėmė 65 
akrus, išsivalė, įrengė puikų 
ūkį: kol buvo jaunesnis, vi
są laiką ūkininkavo ir vai
kus išaugino. Sūnūs nelin
kęs prie ūkininkavimo.

Dalį žemės išparceliavo, 
išpardavė lotais, gavo gra
žaus pinigo ir iš to dabar 
gyvena. Dar turi 57 akrus 
žemės. Netoli yra didelės 
plantacijos ananasų (pine- 
apple). Tų plantacijų kom
panijos nori šitą Stasionio 
žemę nupirkti ir siūlo po 
81,000 už akrą. Bet jis iš 
prigimties myli nuosavą že
mę ir neparduosiąs už jo-

Kaip tamstos vardas 
po tėvais, iš kur paeini, kur 
gimei?—apibėriau klausi
mais šitą lietuvaitę.

—Aš gimiau ir augau 
Mahanoj City, Pennsvlva- 
nijoj,—atsakė užklaustoji; 
mano tėvelis miręs: jo var
das buvo Jonas Urbonas. 
Ve, čia yra mano vyras, Ar
thur Rapoza.—Supažindino 
su juo. Jis yra portugalų 
tautybės. Jiedu turi du 
vaikučiu ir laukia trečio.

—Ar tai tas Jonas Urbo 
nas, kuris Mahanojaus baž
nyčioj buvo zakristijonu, 
uždegdavo- žvakes, o jo 
žmona valydavo bažnyčią? 
—pasiteiravau aš.

—Taip. tai mano tėveliai. 
Abu mirę,—liūdnai atsakė.

Labai gerai pažinojau 
jos tėvelius, nes su Jonu 
Urbonu sykiu augom ir sy
kiu kiaules ganėm. Aš pa 
einu iš Paliepio, o jis iš 
Šutronių kaimo; abu Leipa 
lingio parapijos, tik vienas 
varstas kaimas nuo kaimo 
ir musų laukai sueidavo. 

Kai paaiškinau apie jos 
tėvelio gimtinį kraštą ir tas 
vietas, kur jis'* gimė, augo 
ir basom kojom pievas 
braidžiojo, tai šios jaunos 
moters akys prisipildė aša-

vokiečių mokamos pašal- 
Jums išemigravus, musų j pos. Kad iš tų pinigų išgy- 

mokyklos užsidarė, o musų venti negalima, jau daug 
vargšai vaikučiai pradėjo » (Nukelta į 7 pusi.)

'Keleivio’ Knygos

Generolo Nuomonė

Stanley J. Meyer praneša 
tokį įvykį:

Kartą vienas generolas 
įėjo į raštinę, kur aš ėjau 
mašininko pareigas. “Iš 
kur kilo tokia mintis pri
kergti kapitoną Smithą prie 
mano štabo?” jis suriko.

“Tai buvo įsakymas iš 
centro, tamsta,” jam buvo 
paaiškinta.

“Kaip norit, aš vistiek jo 
neprimsiu. Iš jo daugiau 
nieko neišeina kaip idiotas 
su antpetėmis.”

“Iš tikrųjų, tamsta, jis 
nėra jau toks blogas,” įsi
maišė ten buvęs pulkinin- 
<as. “Jis dalyvavo dauge- 
y kovų.”

Keletą sekundžių genero
las šaltai žiurėjo į pulki- 
niką. Paskui išdidžiai pa
sakė: “Eikš čia prie lango, 
pulkininke.”

Pulkininkas priėjo prie 
lango, o generolas parodė 
pirštu į lauką: “Matai tuos 
mulus. Kiekvienas iš jų 
taip pat dalyvavo daugybėj 
kovų. Bet jie vistiek tebė
ra asilai!”

DEMOKRATINIO , VISUOTINAS TVANAS
SOCIALIZMO PRADAI i LAr galėjo būti toks tvanas,

Labai populiari ir naudinga šių' apsemtų visų žemės rutulį ? U 
dienų klausimams suprasti knygutė.; ėmėsi tiek vandens ? Kur tas 
Kaina ...............................................50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga

lėjo surankioti viso pasaulio
DĖL LAISVOS LIETUVOS

LSDP Užsienių Organizacijos raš
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .25c 
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

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

DELKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvoięs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir deiko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Deiko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik .•*••■••••■«••»•...• 15c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bcpatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš 
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samcgitia 
Kaina ........................................... 25c

liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina ............................... tbe
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina .................................. lOe

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... 91 J*

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kode! ? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiay- 
čias jie buvo įsteigę ?- Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visas 
tuos klausimus galėsi atsakyti ne
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio kny£a. .. fl.M)

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia 

sudėtos įvairios lietuviškos 
apie musų tautą, apie šeimyną lr 
apie darbą. Toji knyga palinksmina 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. IH- 
delic formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir da»>
nų. Kaina .................................. 91 .M
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?

Išaiškinimas pilietybės statymų su 
reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglų kalbose. 
Kaina ................................................. 25c

JUOZAS STALINAS 
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina...................................................... 2Se

Pertoli
Jonėnas labai didžiavosi 

savo pasisekimais kaip gol- 
fininkas, o kad labiau pa
kelti savo vardą giminės 
akyse, jis kartą į lošimo 
lauką atsivedė savo uošvę
Dabar, mamyte, tu čia tik 

sėdėk ir žiūrėk, ką aš galiu 
padaryt.” Tą pasakęs jis 
nuėjo į lošimo lauką.

“Žinai, aš norėčiau, kad 
šis pirmas smogimas į svie
dinį butų stačiai neįtikėti
nas,” jis pakuždėjo savo 
draugui, su kuriuo atvyko 
lošti.

“Nebūk idiotas,” sudrau
dė draugas: “negalėsi jai iš 
čia pataikyti. Juk tai dau 
giau kaip 200 mastų atstu
mas !”

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar ži.iote, kad Žemaitė buvo vie

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

KOI>E'- AS NETIKIU
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos rrštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar 
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų piieglaudų. kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu 
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................. 50c

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
PERSISTATYDAVO ŽEME?

Labai įdomus senovės filosofų da 
leidimai apie žemės išvaizdą. Paga 
daugelį autorių parašė Iksas. Antrs 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias M«
kalas, arba Kaip Atsirado Kalbas.“
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 1A

I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako kodėl jia 

negali tikėti. Pilna argumentų, ka
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 2Oe

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo n<»ri 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagailint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių 
bą išmokti. Didelė knyga, 144
Kaina tik .....................— —91-
TAVO KELIAS t
SOCIALIZMĄ.

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS ' ___

Pagal K. Kautsky naujesniomb nas- Kaina
žiriomis tuo klausimu papildyta ---------------
knygutė. Kaina............................. 20c
SOCIALIZMO TEORIJA

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
I^bai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausiniu. Ja turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardu- 

................................ 10c

Pakalbinkim draugui ir 

“Kelis veikalas trumpais ir aiškiai* pažįstamus užsisakyti 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi i
draugijos formos, ir kodėl turės !, ; •»» Kaina melam* 14 
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c le,vl • metami
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19-tame amžiuje Massa- švilpė aštrus kovo mėnesio; 
chusetts ir kitose valstijose vėjas. Apskretusios, puspli-j
žmonės turėjo keistas pra
mogas. Sekmadienio po
piečiais, už kelis centus pa- 
pirkę sargą, jie galėdavo 
žiūrėti į už grotų uždarytus 
silpnapročius, badyti juos 
lazdomis, erzinti, kad šie 
draskytųsi ir kauktų nesa
vais balsais, tuo linksmin
dami žioplių minią.

Taip buvo tik prieš 100 
metų. Kas pasidarė, kad 
silpnapročiai iš kalėjimų, 
kurie panešėjo i tvartus, o 
ne 1 gyvenamus pastatus, 
buvo perkelti Į švarias ligo
nines, kur juos dabojo ne 
sadistai sargai, bet dakta
rai ir specialiai mokytos 
slaugės? Tas Įvyko ne sa
vaime, bet per atkaklią ko
vą, kurią per 40 metų vedė 
kukli, užsidariusi Bostono

kės silpnaprotės, susiraičiu-į 
sios kampuose kartu su kri- 
minalistėm, prostitutėm ir 
alkoholikėm, žiurėjo i Do- 
rothea stiklinėm, bereikš
mėm akim, nesuprasdamos,' 
ko ji čia atėjo.

Dorothea Įsiveržė į pri
žiūrėtojo kambarį ir pa
klausė, kodėl jie nekuver.a 
kalėjimo. “Kodėl? Juk tai 
tik silpnaprotės. . . . Jos ne
jaučia nei šalčio, nei skaus
mo. Be to, butų neatsargu 
prileisti jas prie ugnies,**
atsakė šaltai prižiūrėtojas. 1

Bcrothca Pradeda Kova I

Prižiūrėtojo žodžiai Do- 
rotheos neįtikino, kad žmo
nių ir Dievo apleisti nelai
mingi padarai nejaučia 
skausmo ir šalčio. Ji pra-

moteris, Dorothea Lynde dėjo skelbti viešai, ką ji 
Dix. Jos vardas šiandien matė kalėjime ir pakvietė
mažai kam žinomas, bet ji visa eile įtakingu savo
be abejo yra viena iš gar- draugų, kad šie paliudytų, 
bingiausių moterų, kurias B sako teisybę. Pama- 
davė Amerika.

Miss Dix Suranda Savo 
Pašaukimą

zu buvo sukeltas visuome
nės susidomėjimas pamišė
li ių būkle. Negana to. Do- 

tokių 
Cam-

\ rothea suprato, kad
Dorothea Dix surado sa- kalėjimų kaip Eas

vo pašaukimą būdama jau bridge’iaus yra visoje Mass.
41 metų amžiaus. Tai atsi-, valstijoje, 
tiko tokiu budu: ; liauti no

FPTFTVTS. sn nOJ!TO>J
V\( Į DAŽYMO MENAS

Kosmetikos fabrikantai nori palaikyti nagą dažymo 
dą. nes tai duoda jiems gero biznio. Bet ar nudažyti 
gai vra gražesni, tai didelis klausimas.

Aiškinamas Naujas
Prostitucijos

Skandalas
Nesenai miiionų Įpėdinio 

Minot Jelke byla New Ycr-į 
ke buvo sukėlusi didelį vi
suomenės susidomėjimą. 
Vos spėjus jo bylai pasi
baigti, iškilo naujas prosti-

MYKOUS:

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimą)

(Tęsinys)
—Kelk .ir dink man 

ai.:?, prakeiktas šunie!— 
pa-al:ė po kiek laiko ko
mendantas jau įimstar.čiu

To huno va
li itleriškai 

pasisveikinu. Vokiečiams 
pasirodė, kad jis noris mes
ti granitą—ir jie ji vietoje

įsu kepuraite. 
~‘das pakėlė ranką

tucijos skandalas, si kaita balsu, lyg butų savo keršto ,n ° ..’*.*., _
Chicagoje. FBI agentai su- troškimą su kaupu patenki- APie -iv-vkl buvo Pranesta 
sekė Francis Elliott, 41 mt-'nęS.
tų amžiaus, kad šis prista-i Pakilęs nelaimingasis 
tydayo mergaites iš Minne- bandė bėgti, bet vos kelis 
apolio i Chicagą nepado-.žingsnius nužengus nuaidė- 
riems tikslams. Jis dirbo. j0 serija šūvių ir jis krito 
ne vienas, bet su visagali- negyvas. Tik garuojantis 

kurie iš vidurį-'

bataliono vadui, tas gi re
lei a vo divizijos štabui. 
Tuojau buvo gautas atsaky
mas lietuvių partizanus 
traktuoti “savo karine jė
ga.’’ Nekaltai kritęs stu
dentas buvo palaidotas suja žmonių, kurie is vidų i- kraujas bėgo iš padarytų

nių valstijų pristatydavo, žaizdų ir sunkėsi i Si«usą‘-?arMia pagarba, pastatytas 
smėlį. Aplinkui stovėjusių• ženklą 
geležinkeliečių veidais nu-

? h i c a g o n išsilavinusias, 
daugumoj kaiedžius baigu
sias ar lankančias mergi
nas, kad šios linksmintų pi
nigingus ponus. Byloje liu
dys visa eilė studenčių, ku
rios per naktį užsidirbdavo 
po $150. Buvo ir tokių, 
kurios per
sius uždirbo iki $10,000. 

FBI agentai sausio mėne
sį užtiko taip vadinamą 
“Call House” ir surado ten 
dvi juodas knygas, kuriose 
buvo surašytos svečių pa-

to
bėgo išgąstingas šešėlis. 
Dar nesenai, daugelis iš jų 
toje pat vietoje, matė jį 
žmones grūdant i vagonus, 
moteris ir verkiančius vai
rus mušant, maisto trupinį, 

nėne-Į^u savimi pasiimto, atimi- 
isėjant, vandens lašelį išpi
lant.

Tragišką sceną nutraukė

•alma;
uždėtas plieninis

Įpuolusi i gilią depresiją. Tokių atsilikimų buvo ne
Pabuvusi du metu pamišė- ’ ienas. Dorothea suprato,
’ių narve, ji iš tiesų neteko;kad pirmoj eilėj silpnapro-
proto. čiair.s reikia gerų sąlygų ir

x . |švelnaus apsiėjimo, nes jie
**?’jlabai jautrus kiekvienam jo žiema su savo speigais 1...........Į, “

Praėjo vieni metai.

atėjo ir vasara su karščiais, 
c Dorothea vis keliavo iš 
kalėjimo i kalėjimą, iš ur
vo i urvą. lankydama pami-

zoaziui.
Aplankiusi Ameriką, Do

roti: ea išvyko i Kanadą, vė
liau i Angliją. Prancūziją,

sėlius ir rinkdama apie juosi Italiją ir Turkiją. Nors ji

.atikus šautuvų šūviai, 
si atsisukome į tą pusę. 
šešių

•tV 1- 
Už

Ji pradėjo ke 
visą Massachu- 

mene- šetts, lanKyciam
sį, kai Dorothea dėstė moT ir-silpnapročiu namus.
kykloje savo pamokas, pas nko Pamišėliu,
ją atėjo geras pažįstamas?
John Nichols, kurs rengėsi Anuo metu pamišėliai 
kunigystei. Tas pažįstamas buvo dažnai laikomi kalėji- 
buvo paskirtas sekmadienio muose su nusikaltėliais, 
mokyklos mokytoju prie Medforde Dorothea rado 
East Cambridge’iaus kalėji- pamišėlius, kurie buvo su- 
mo. Nuvykęs tenai jis ra- rakinti grandinėm 17 metų. 
do, kad jo mokiniai buvo Dedhame, uždarytas siau- 
vien moterys — girtuoklės,!rame urve, ji rado dvi mo- 
prostitutės, užkietėjusios teris. Viena iš jų matomai
kriminalietės, kurių tarpe buvo visai sveiko proto, 
maišėsi daug pamišėlių. Jis bet prižiūrėtojai tingėjo jos 
paprašė Dorothea Dix pa- bylą atnaujinti, peržiūrėti 
vaduoti jį sekmadienio mo- ir išleisti nelaimingą iš pa- 
kykloj, nes jo manymu, tai mišėlių narvo. Danvers, 
buvo moters reikalas moky- Mas?.. Miss Dix rado visai 
ti kalines moteris. pamišusią mergaitę, sutar-

Kai Dorothea nuvyko i šytais plaukais, pusplikę, 
East Cambridge’iaus kalėji-kuri daužė galvą i narvo 
mą, ji buvo sukrėsta siau-' grotas ir nuplėšusi nuo savo 
bo, pamačiusi savo moki-kojų skudurus, kimšo juos 
nes. Drėgname, šaltame,Į burną. Prieš porą metų 
rūsy, kuriame nebuvo pe- mergaitė buvo sveika, tik 
čiaus, pro visus kampus dėl nepavykusios meilės

1841 metais, kovo* •<

žinias. Po dviejų metų ke
liavimo ji sugrįžo Į Bostoną 
ir išleido knygą “Massa- 
chusetts Memorial.” Toji 
knyga, kai ji pateko į vals
tijos legislaturą. sukėlėlmu. 
audra ir didžiausią skanda-j-ritarėjų.

nemokėjo nė vienos sveti
mos kalbos, keliavo viena, 
be palydovų ir vertėjų, ta
riau ii visur gaudavo leidi
mą lankyti pamišėlių na- 

visur surasdavo sau

lą. Knyga nebuvo fantazi 
jos padaras. Ji davė nuo- 

davė vardus

PRAKTIŠKA SUKNELĖ

le gero skonio ir praktišką balto krepo šak
nelę ateinančiai vasarai.

gus faktus, davė vaidus ka
linių ir pamišėlių, kurie 
kentėjo urvuose, šaltyje.

;ausmuo$e ir užmaršty. 
Faktai yra visų 
giausi dalykai, ir su 
visuomet tenka skaitytis. 
Valstija priėmė bilių. kad 
senos pamišėlių institucijos 
turi būti peržiūrėtos, panai
kintos, ir buvo priimta pro
grama, kaip iš tikrųjų pa
gelbėti silpnapročiams.

'..Sį- —
Miss D;x Keliauja po 

Pasauli

Pirmas žingsnis buvo lai
mėtas. Pirmoji valstija 
griebėsi darbo pamišėlių 
padėčiai pakeisti. Bet dar 
buvo likę kitos valstijos, 
dar buvo likus visa Europa, 
kur pamišėliai buvo pana
šioj padėty. Per sekančius 
ketverius metus Dorothea 
padarė 30,000 mylių. ke-t 
liaudama iš valstijos i vals
tiją. Jos nesulaikydavo nei 
aukštųjų valdininkų šaltu
mas, nei žmonių abejingu
mas, nei, pagaliau, patys 
pamišėliai. New Jersey, be
lankydama vieną beprotna
mį, ji surado narvą, apsau
gotą grandinėm ir štangom. 
Sargas jai pasakė į tą nar
vą nekelti kojos, nes pami
šėlis yra piktas ir sudraskys 
ją į šmotelius. Dorothea. 
nebodama perspėjimo, įėjo 
i tą narvą ir švelniai pašau
kė pamišėlį vardu. Šis pra
dėjo nesulaikomai verkti, 
nes per eilę metų nebuvo 
girdėjęs savo vardo. Doro
thea jį nuprausė, apvilko 
švariais rūbais, perkėlė jį 
į šviesų, gerą kambarį, ir 
po kiek laiko “pamišėlis*’ 
taip pasitaisė, kad jis pasi
darė sodininkas.

įspudin-
faktais

Senatvė ir Mirtis

Dorothea grįžo iš kelio
nių tuo metu, kai Amerikoj

asidėjo
tuojau

pavardės, vardai ir nnansi- tešių mylių, Jūrės stotyje, 
nis stovis, o taip pat. Kokioj vyko kažkokios kovos, ir tą 
tipo moteris jie mėgsta, pačią akimirką iš ten tele- 
Knygoje buvo daug žinomų
pavardžių iš “aukštosios vi
suomenės” džentelmenų.
Prie' kai kurių pavardžių 
buvo prirašytas žodi' “Sun- 
day.” Agentai išaiškino, 
kad toji pastaba įeiske 
“eheapskate.”

Yra duomenų, kad susek
toji Chicagoje grupė turėjo 
ryšių su kitais prostitucijos 
banditais, kurie veikia lo
va, YVisconsin ir So. Dako- 
ia valstijose.

FBI sako. kad kai meili
nąs pirmą kartą pakvipda
vo į tuos namus, tai su jo
mis elgdavosi kaip su kara
laitėmis. Paskui, kai jas 
nugirdydavo tiek, kad jos

pi lietinis karas, j nebegalėdavo grįžti namo.
pradėjo slaugyti 

••užristuosius ir pasidarė 
i-jos armijos slaugių vy

resnioji. Kai pilietinis ka
ras baigėsi, Dorothea buvo 
jau 6o metų amžiaus, bet 
’i nė nemanė atsisakyti nuo 
aro pašaukimo. Dar dvi
dešimt metų ji lankė pami

šėlių namus, klabeno įvai-1 
ių gubernatorių ir’Įstaigų 
Turis, reikalaudama’silpna- 
ročiams ligoninių, o ne ur

vų. Kai ji sulaukė 80 me-
tu. jes kūnas buvo tiek nu- 
-’lpes. kad ji turėjo eita li
goninėn. Paskutinius • gy- 
er.imo metus ji praleido 

vienoj Nevv Jersey ligoni
nė: ir vieną dieną, sulau- 
’usi 85 metu amžiaus, ty
riai užmigo vi

uvo palaidota vienose ka
linėse netoli Bostono, ir jos 
kapa žymi tik kukli mar
murinė lenta. Per’ laidotu
ves buvo pasakyti sekantys 
Žodžiai, kurie ‘ geriausiai, 
aoibudina jos gyvenimą ir 
darbus: ' '

iom liepdavo “eiti darban.” 
Kurios atsisakydavo, buvo 
mušamos.

LIŪDNAS LAIŠKAS

sam laikui. Ji

pačią akimirką 
fonu šaukėsi pagalbos.

Kadangi daugelis ginR- 
iuoti buvome čia pat, tad 
liko šokti į dreziną (auto
mobilis ant bėgių), ir po 
kelių minučių musų kulko
svaidžiai gausiai vaišino 
rusus, kurie bandė užimti 
stoti. Tada pamačiau skir
tumą vokiškų ginklų, jv 
pranašumą, nep a p r a s t ą 
'jausmingumą ir gerą pa 
uošimą.

Nedidelis puolusių rusų 
dalinys musų buvo taip ap
suptas, kad jokios galimy
bės neturėjo pasitraukti. 
Jis buvo sunaikintas.

Daugelis lietuvių pradėję 
partizanauti. Susijungę su 
vokiečiais, stumėme rusus 
vis toliau iš Lietuvos kraš
to. Kiekvienas, kalbantis 
bent truputį vokiškai, buvo 
imamas vertėju. Vokiečiai 
ne iš karto lietuviais pasi
tikėjo. Buvo mums duota

Garliavoje gavome žinią, 
kad rusų atsitraukiančios 
jėgos susprogdino du Kau
no tiltus per Nemuną: ge
ležinkelio žaliąjį Tiltą ir 
Aleksoto Vytauto Didžiojo 
Tiltą, drauge su savaisiais 
dar per tiltus tebežygiuo- 
jančiais kareiviais. Pasiro
do, atsitraukimas buvo to
kioj panikoj vykdomas, 
kad neišlaukta savo armi
jos atsitraukimo. Rusų san
tvarkoje tai nebuvo jokia 
klaida—tai “taktinis atsi
traukimas,” kaip kad Mas
kvos radijas informavo.

Likę atkirsti daliniai ban
dė savo jėgomis plaukti per 
Nemuną, bet Šančių ir Kar
melitų partizanai savo kul
kosvaidžiais gausiai juos 
paguldė.

Kauno miestas galėjo su
organizuoti stiprius pasi
priešinimo dalinius. Kau
ne rusai buvo stipriai su
pliekti, nors ir patys parti
zanai sudėio nemažai savo«z —
aukų. Komisarai, enkave
distai, aukšti bolševikų par
eigūnai, kurių tarpe buvo 
daug žydų, bėgo iš Kauno 
paskubomis. Kai kur pa
gautus okupantus įsiutusi 
minia bandė pagal savo bū
dą “nuteisti,” bet tas truko 
neilgai. Tuojau pradėjo 
veikti žygiuojančios vokie
čių kariuomenės karo lauko 
teismai.

uniforma, salmas, tačiau Kauno radio stotis pa
dėvėjome ant kairės ranko-]skel>ė Lietuvos, nepriklau- 

kaspmą.^ 5Orn- ’Oę puo 4ar daugiau
ftfoti likom? rifsĄ ginklais. Ipaskatino jaunimą prie gin- 

Rusai,- atsitraukdami, Kiekvienas miestas,
kaimas ar vienkiemis pasi- 

atsparos taškai. Ru-

“Aš buvau alkanas, ir tu 
mane papenėjai; aš buvau 
trokštantis, ir tu mane pa
girdei ; aš buvau svetimas, 
bet tu mane origlaudei. Aš 
buvau nuogas, ir tu mane 
aprengei; aš buvau ligonis, 
ir tu mane aplankei. Aš 
buvau kalėjime, ir tu atė
jai pas jnane.”

Šiomis dienomis gavom, i 
liūdną atsisveikinimą nuo 
vie^jgč skaitytojos iš East- 
hamprcfti. Jame ri£
soma:

Sustabdykite siuntinėje 
“Keleivį” Mrs. Mickienei i 
Easthampton, Mass. Ji ma
nęs prašė jums tai pranešti, 
nes jau pora metų. kaip ją 
kamuoja pikta liga, ir pas
kutiniu laiku liga krito ant 
akių. Ji nebemato skaityti, 
o namuose nėra nieko kas 

balsu perskaityti.
Jau daug metų, kaip ji skai
tė jūsų laikraštį ir net apsi
verkė, kad reikia atsisvei
kinti su Maikio Tėvu. ir da
bar ji siunčia visiems ge 
riausius linkėjimus ir ypač 
Maiklo' Tėvui.

Už Mrs. Mickienę pasira
šė

J. Jaruševičius.
Mums taipgi gaila atsi

sveikinti su savo ilgamete 
skaitytoja. Dėkojame už 
laiškutį ir linkime greitai 
pasitaisyti. Ypač to linki 
Senis Tėvas.

Pakalbink 

v skelbti “Keleivyje,’’ pe 

garsinti savo bisai tarp lie- 

tuvh|.

Kai kepate pyragą su 
vaisiais arba riešutais i*’ ne
norite, kad vaisiai nuskęstų 
į dugną? tai prie? dedant 
vaisius į tešlą, pirma juos 
pakaitinkit pečiuje ir po to 
pavoliokite juos miltuose. 
Sudėjus į tešlą ir pamaišius, 
vaisiai į dugną neskęs.

sur išmetinėjo savo amuni
ciją, tad ją gaudavom be 
vareo. •/.

Slinkdami* miško keliais, 
pasiekėm Skriaudžius, o iš 
jų Veiverius. Mačiau, kaip 
yra būtina pirmose eilėse 
turėti vietos kalba kalban- 
čiii kareivių. Toks vertė 
jas, laiku ir gerai išaiškin
damas reikalą, daugeli 
žmonių, pasipainiojusių ei
nančiai kariuomenei po ko
jomis, išgelbėdavo nuo su
šaudymo. Vokiečiai vengė 
imti belaisvius mažomis 
grupėmis: juos arba sušau 
dydavo arba paleisdavo.

*
Po trumpo mūšio buvo 

paimti Mauručiai. Čia pa
tyriam, kad didesnės sovie
tų jėgos bandys kautis ties 
Garliava, šlaituose. Negaiš 
tant Garliava buvo apsupta 
iš visai nelauktos pusės, ta
čiau kovos nebuvo. Vėliau 
patyriau, kad vietos parti
zanai rusus buvo jau su
pliekę ir nekantriai musų 
laukė.

Miestelyje mus pasitiko 
būrys vyrų. Pirmasis, kaip 
vokiečiai tvirtino, buvo ni
šų uniforma. Jiems išaiš
kinau, kad tai buvo Lietu
vos universiteto studentas

darė
sai, nuostolių slegiami, sku
binosi bėgti iš Lietuvos.

Vokiečių armija tokiose 
'sąlygose galėjo*skriste skris
ti per kraštą. Jau nerei
kėjo bijoti sovietų pasi
priešinimo. Pasiraitoję ran
koves, be sunkių kupriniu, 
veržėsi iš kaimo į kaimą, 
iš miesto į miestą.

Atsidengė neapsakomai 
baisus komunistų darbai. 
Pravieniškių kaliniai, su
rinkt i čia be teismo už ma
žiausius prasižengimus (pa- 
vėlavima Į darbą, neatida- 
vimą laiku grudų valdžiai 
ir tt.), kai paaiškėjo, kad 
jiems išgabenti nebus gau
tas traukinys, buvo visi su
šaudyti kalėjimo kieme.

NKVD daliniai sudegino 
rusų sužeistų karių trauki
nius, kai negalėjo jų išvež
ti. Iššaudė savus milicinin
kus, lydėjusius traukinį, 
kad nebūtų liudytojų.

(Bus daugiau)

daryti visokius biznio 

binms »r ii^<lr«ti<vwtM

“Keleivyje” nandinya yni
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ITALIJA
Socialistai Siūlo 
Vidurio Kelią

Tokią poziciją užėmė 
Nepriklausoma Italijos So
cialistų Partija, kurios su
važiavime Milane anądien 
dalyvavo 600 delegatų. Pri
imtoj suvažiavimo rezoliu
cijoj Italijai patariama nei
ti nei su Amerika, nei su 
Sovietų Rusija, bet pasi- 
rinkti “vidinio kelią.”

Suvažiavime buvo dau 
ginusia delegatų atsimetusių 
nuo kitos socialistų parti
jos, kuri po karo susibičiu
liavo su komunistais.

LONDONAS
Rusai Paleidžia Anglus

Londone gauta žinių, kad 
Rusija nutarusi paleisti' 
Anglijos jurininką, kuris* 
nesenai buvo nuteistas me- 
:ams kalėjimo. Be to, Mas
kva ruošiasi sugrąžinti 
Anglijon 6 Anglijos civilius 
piliečius, kurie buvo suimti 
Korėjoj ir. laikomi tenai 
kaip belaisviai.

AUSTRIJA

Areštavo Šnipus

Amerikiečiai areštavo 
Austrijoj 6 čechoslovakus. 
Jie veikė tenai amerikiečių 
tarpe kaip Rusijos šnipai.

KELEIVIS, SO. BOSTON
ATVYKSTA JAPONIJOS PRINCAS

Iš kairės, viršuje, matosi Japonijos karaliaus su: .. . prin
cas Akihito. Jis parodytas čia lipant i Amerikos laivą 
Yokuhamos uoste. Jisai aplankys Ameriką ir v ■" An«- 
iijon pamatyti karalienės vainikavimo iškilmes

Įstatė ir pagerino bufetą. Į tų paleidžiama 1020 tar-Į 
Bufetas su visokiais gėri- nautojų YVashingtone. Prie

Puslapis SeptfataB
DYKA?” DYKAI

pir-

GRA1KIJA
Tęs Ginklavimąsi

Graikijos ministeris 
mininkas Papagos pareiškė,
kad Kremliaus pradėtos 
“taikos” overtiuros nepa- 
keisiančios Graikijos nusi
statymo stiprinti savo sau
gumą. Graikija ginkluosis 
ii- toliau.

MASKVA
Vaišina Amerikiečius

Sovietų žurnalistai iškėlė 
Amerikos laikraštininkams 
Maskvoje banketą ir vai
šindami jankius šaukė: 
“Ura už Malenkovą,” “ura 
už Eeisenhovveri,” “lai gy
vuoja Sovietai ir Amerika.”

M. KRASINSKAS:

Pietų Amerikoj Prieš 25 Metus
(Pabaiga)

Kitos Organizacijos

KORĖJA
Karo Belaisviai

Karo belaisviais apsikei
timas jau beveik paruoštas. 
Laukiama tik galutino su
sitarimo dėl apsikeitimo 
tvarkos.

AUSTRIJA
Nori Taikos Konferencijos

Austrijos vyriausybė pa
geidauja, kad taikos kon
ferencija karui baigti butų 
laikoma Vienos mieste.

munistine tvirtove, kurioje 
šiandien ir klerikalai su 
tautininkų likučiais gali 

Apart buvusių ir esamų pasislėpti ir didžiuotis. Kas 
\ isokiais vardais pasivadi- butų buvę, jeigu tų ponų 
nusių komunistinių draugi- neapkenčiami socialistai tos 
jų, klubų, centrų ir kitokių, tvirtovės nebūtų pastatę ir 
anais laikais Urugvajuje išlaikę? Kur tie ponai šian- 
buvo devynios galybės ka- dien butų buvę ir savo “nu
tari kiškai-tautinią organi-(veiktais darbais” didžiavę-
zacijų, kurių dauguma buvo si?
tik popieryje. Visų jų bu

mais ir tun nemaža paja
mų. Galima sakyt, kad tai 
yra višta, kuri deda aukso 
kiaušinius.

Bet kultūros atžvilgiu 
Kultūros Draugiją laukia 
nekokios perspektyvos. Ne
noriu būti pranašu, bet taip 
gali būti. Kunigams pasi
stačius šalia bažnyčios nuo
savą salioną, greičiausiai 
jiems pavyks nusivesti ir 
jaunimą. Ir kas tada? Ge
rai, kol draugijoj dar ran
dasi gabi ir nenuilstam 
darbuotoja mokytoja 'Sta
nevičienė, kuri nors ir su 
nedideliu būreliu vaikučių 
daug paruošia parengimų 
sceną paįvairina. Bet«gerb. 
Stanevičienei pasitraukus,

• Adios (sudiev) bus ten ir 
paskutinei kultūrai. Pasi
liks tenai tik karčiama.

Jeigu dabartinė Kultūros 
Draugijos valdyba nebus 
tokia užsispyrėlė, kaip ank
sčiau buvusioji, ji stengsis 
Į draugiją daugiau visokių 
srovių narių įtraukti, o kar
tu’ ir jų vaikus, t. y., busimą 
jaunimą; galėtų atgaivinti 
ir buvusį draugijos organą, 
mėnesinį žurnalą “Laisvoji 
Lietuva.” Bet vargu to su
silauksim, nes jie bijosi pa
žangiųjų, o labiausiai tų, 
kurie tą draugiją įkūrė, ii 
sudedami savo energiją bei 
sunkiai uždirbtus centus,

Trumano, Darbo Departa
mento tarnautojų algoms 
buvo išmokama per metus 
$331,818,000. Dabar tos iš
laidos sumažės
kaip 10 miiionų dolerių.

2?,C:0,CCC« VETERANU

YVashingtono

Išbandymas, lnrie kenčiat minėtua 
skausmus, REUMAT1ŠKUS SKAUS
MUS, RANKU, KOJV SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJĄ. 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sTvikatą ir ją bran
gini, tai lUoj.'.u.-, parašys savo vardą, 

, . i pavardę ir ant! asą ir siųsk šį garm-
GaUgiaU nimą dėl nauja: y .gerinti■■ Oeąsaio 

(Galingos Moiiie-. Apudkyai be jokio 
Imokesčio, pa.'.a;t j s javaitį laiko, 
Ijeigu nesijaustam stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jutas, tada gra
žink mums nku.-ių ir jums daugiau 
niekas nek .inu-r . .-les žiųpni, kad 
tūkstančiams pa;, ibūjo, pagelbės ir
tamstai. U'žtirtr..iain pa.-.ekoies.

.. , Yra senas ir teisingas priežodis:
jungtinėse Valstijose sian-kas tepa, tas ir važiuojat Tad jeigu 

dien P.nn važiuoti, tai ir tepk ir vd tepk

žiniomis,

yra 20,000,000 gyvųĮ™^ 
vyrų, kurie dalyvavo įvai
riuose šios šalies karuose. 
Daugiausia veteranų yra iš 
antrojo pasaulinio karo. Iš 
pirmojo yra tik 3,330,000, 
ir 1,500,000 veteranų esą 
jau iš Korėjos karo, kurį 
Tu-manas vadindavo tiktai 
“policijos

niu Galūnių Mo. tini. (12-53)
LiUKEN S PRODUCTS 

I'. O. Box €(Jd 
Newark 1, N. J.

1'AlEsKOJUi Al

Buvę

vo vienodi tikslai—ko dau 
giau pasigauti litukų, kurių

Miuncheno Tremtiniai !čia nemaža iš Lietuvos
------------------ įplaukė. Čia buvo nemaža

(Atkelta iš 5 pusi.) icheno stovyklose, padėkite Lietuvai kainavusi ir nie-
zv n 1i knil-i Lrozl rto lmitmo m rv Lr ’i rf i rvmcr’T TTiO'7VA_kalbos negali būti, kad pa- mums mokyti musų mažuo

sius nors Vargo Mokykloje. 
Prisidėkite prie jos išlaiky
mo. Tikime visi, kad “at
eis diena, sugrius vergijos 
uolos” ir “linksmi mes grį
šim į tėvynę.” Bet, broli, 
sese lietuvi, tėvynė parei
kalaus iš musų atskaitomy
bės už visus tuos savo vai
kus, skaudžiai kaltins tuos, 
kurie galėjo, bet neprisidė
jo prie lietuvybės išlaiky
mo. Bukite tais išrinktai
siais, kurie pakelta galva 
galės žengti laisvos tėvynė 
vieškeliais.

tyš tėvai galėtų prie Vargo 
Mokyklos išlaikymo prisi
dėti. O išlaidų yra: rašo
moji medžiaga, patalpos 
nuoma, nors ir kuklus at
lyginimas mokytojai. Bet 
svarbiausias punktas—pa
pildomas vaikų maitinimas.

Visiems aišku, kad mes 
savo . vaikams negalime 
duoti pakankamai tokio 
maisto, kokio jų jaunas or
ganizmas ir Įtemptas dar 
bas reikalauja. Vaikai še 
šias dienas lanko vokiškas 
mokyklas, o šeštadieni mo- 
kosi visą dieną—priešpiet 
vokiškoje, o popiet lietuviš
koje Vargo Mokykloje. 
Taigi dirba daug. Kad ne
pakenkus jau ir taip silpnai 
jų sveikatai, reikia juos ir 
tinkamai maitinti bei pri
žiūrėti. Bet ką vargšė mo
tina gali padaryti, jei ke
turių asmenų šeimai maž
daug gali išleisti maistui 
tik apie 2 markes Į dieną?

Vargo Mokyklos mokyto
ja parodė didelio pasišven
timo. Pavyzdžiui, per tris 
.su puse mėnesio, iki buvo 
gauta patalpa, mokė vaikus 
savo kambary. Ji dirba 
jau trečias mėnuo be atly 
ginimo. Užlaiko keturių 
asmenų šeimą (vyras TB Ii 
gonjs) iš mažos bedarbės 
pašalpos. Ir jai praverstų 
nors kuklus 2 markių atly
ginimas už valandą.

Broliai, sesės lietuviai! 
Ypatingai kreipiamės į jus, 
kurie esate gyvenę Miun-

Jūsų nemaža. Jus žino-j 
te sunkias 'musų gyvenimo 
sąlygas. Jūsų tarpe yra 
daug apsukrių žmonių, ku
rie sugebėjote sukurti sau 
stiprų materialini pagrindą. 
Neapleiskite čia likusių tau
tiečių. Tapkite musų Var
go Mokyklos mokinių rė
mėjais, skirdami ar surink
dami vienam vaikui kiek
vieną mėnesi po 10 dolerių, 
kurių pakaks kukliems Var
go Mokyklos reikalams ir 
papildomam vaikų maitini
mui.

Mes laukiame jūsų para
mos. Neapvilkite muš ir 
kenčiančios tėvynės.
Miuncheno Vargo Mokyklos 

Vaikų Tėvai.

ko gero nenuveikusi Užsie 
nio Lietuviams Remti Drau 
gija: su pustuziniu narių 
Tautininkų Sąjunga; kelios 
katalikų srovės kaip san 
yauliečiai, juozapiečiai, vin- 
centiečiai ir kitokie. Ir vi 

5 “garsios” organiza
cijos (neskaitant jau mo
kyklos su daugybe mokyto
jų), kaip jau minėjau, eg
zistavo tik popiery, kad 
tik gauti iš Lietuvos atsiun
čiamų litukų.

Apie tas draugijas ir or
ganizacijas sukinėjosi viso
kio plauko “patriotai,” 
svieto perėjūnai, kurie ne 
tik be darbo žmoniškai su 
šeimomis pragyvendavo* 
bet retkarčiais dar nuvyk
davo ir į Lietuvą savųjų at
lankyti ir su Lietuvos po
nais pabaliavoti. Tų ponų 
tarpe matėsi ne tik grynai 
smetoniško kraujo patrio
tų, bet ir buvusių caristinės 
Rusijos karininkų (a la 
Stungevič), Kauno peovia- 
kų (a la Dombrowski), 
Lietuvos kariuomenės de
zertyrų (a la Svečiulis), ku
nigų ir net dabartinių ko
munistų, kurie, litams už
trukus, spiovė į “patriotybę” 
ir nuėjo atvirai Staliną gar

inti. Nekurie iš jų saky-

Kas Toliau?

Reikia pripažinti, kad 
Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugija, nors ir su ne
dideliu narių skaičiumi, yra 
viena iš seniausių ir rim
čiausių Urugvajaus lietuvių 
organizacijų, o paskutiniu 
laiku ir viena iš stipriausių. 
Ji gali atstoti bet koki Uru
gvajaus lietuvių susivieniji
mą. Nes nupirkus anks
čiau buvusį lietuvių mokyk
los namą, kurį ji ilgus me
tus nuomavo, Kultūros 
Draugija gerokai sustiprė
jo. Namas randasi lietuvių 
apgyventame Montevideo 
priemiestyje Cerro, Rio de

ARMIJA PALEIDŽIA 
20,030 CIVILIU

YVashingtono žiniomis, 
iki gegužės mėnesio iš ar
mijos tarnybos busią paleis
ta 20,000 civilių tarnauto
jų. Republikonams paėmus 
valstybės vairą i savo ran
kas, visi nereikalingi vals
tybės tarnautojai atleidžia
mi, kad sumažinus valsty
bės išlaidas. ,

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

PIRMAS VILTIES SPINDULYS

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugu* užsisakyti “Kelei* 

▼į.” Kaina metams $4-

Trysdešimt metę Balandžio Pirmą išeina ypatingas organas 
“KULTUVĖ”

Satyrinis visokių pripotkų ir didžių veikėjų ir pravadyrių 
apžvalgymas. Visiems lygiai, visiems pagal nuopelnus. 
Israšykit “Kultuvę” tiesiog į namus už 25 centus smulkiais 
pašto ženklais (stempais). Įdėkit į voką 25c stempų ir 
gausit “Kultuvę.” Rašykit taip:

» KULTUVt, 373 So. 2nd St., Brooklyn 11, N. Y.

Paieš' a j savo brolio Igno S Vilai
nių, kilu? io Išjuokiu miestelio, 
Ukmergės apskr. Į Ameriką išva
žiavo 1912 metai ?. Paskutiniu laiku 
gyveno Elizabeth mieste. J;s pats 
ar apie jį žinantieji praneškite ad
resu:

Vladas Sviiainis,
Ca’Ie Propios 2X51, Ap. 6, 

Montevideo, Uruguay.

Veronika Radzivanaitė, Adomo 
Radzivano duktė iš Vidiškių mieste
lio, paieško savo pusseserės Apolio- 
nijos Lapkaitės, kilusios ;š \ ingra- 
vos kaimo, Ukmergės apskr. Ji pa
ti ar apie ją žinantieji praneškite 
adresu:

Calle Propios 2831, Ap. 0, 
Montevideo, Uruguay.

Paieškau Juozo Vosyliaus, gimu
sio Starkų kaime, Vilkaviškio vals., 
Vilkaviškio apskr., jau senai gyve
nančio Amerikoje. Jis pats arba 
jo šeimos nariai atsiliepkit adresu:

1*. S„
200 Ames St.,

Brockton, Mass.
(14>

APS1VEDIMAI

. , , _ T- Pirmas Sutvertojaus pareiškimas,tiek metų ją lSlaiKe. J leipo nuodėmės atsiradimo; parodantis 
ju bijosi net ir patys neži-iRad, J.‘s,nel>u?“ apleidęs žmonijos,J - i j (randasi Jo žodžiuose į žaltį: Mote-
nodami dėl ko. Bet gyve-’riškės ainija sutrins tau galvą.”—

Ilime jau taip yia piipias-j jej Dievas nebūtų pasakęs ką 
ta: tie, kurie ką gero pada-.?°,rs dau'-'au.ir jei jis nebūtų davęs
ro, yra užmirštami ir net s ventuosius pranašus, tai Jo pradi-
. ' ■____- „..^^:*:^„!nis pažadėjimas butų buvęs vargiaiignoruojami, jų pi aeitLa tesUpraritarnas. norėdamas pa-
erškėčiuoto darbo vaisiaii ruošti ir apšviesti tuos, kurie Jam 

. y . | tarnauja, Sutvertojas paskiau aiš-lieka nejvertinti. Jų vietas;kiau paskelbė savo meilingus nuta- 
Jovrd tUzČD/s niJAlr-nus- Todėl mes sužinojom, kadUZiHia kiti, Ciaigl nieko piiej£)jevo pareiškimas į aną žaltį yra 

to darbo neprisidėję. !kilS3 sisd^pšssas • krikičisnių mąl-
Idą: “Teateinie Tavo Karalystė; te
būnie Tavo valia kaip danguje taip 
ir žemėje.” Dvidešimtame Apreiški
mo Knykos perskyrime mes randa
me paaiškinimą kaip moteriškės ai
nija sutrins žalčiui galvą. šitame 

•puikiame skyriuje pasakyta, kad nu-
I I4CIFIDTA rrrh nrov įžengė iš dangaus vienas galingas UZjLMIaIU V.1VF IzlLIA I - ;angelas, ir kad Jis sugavo senąjį zab

BOS SU GE Itį, Velnią ir Šėtoną ir surišo jį tuks-
Itančiui metų.

-------------- j Galingasis angelas, Dievo pasiun-
CIO ir General’timiapie kuci čia kalbama' yra ne

3-3-1953 m. 
Montevideo.

Paieškau sau draugės nuo 56 iki 
62 metų amžiaus, 5 pėdų ir 5 colių 
aukščio, ISO svarų, piino sudėjimo, 
negeriančios. Su laišku atsiųskit at
vaizdą. Laiškus rašyti adresu:

Joseph Burdules,R. t). 6, Stewartswell 
(Highway Line)

Irwin, Pa.
(17)

Paieškau gyvenimo draugės tarp 
45-55 metų amžiaus, merginos arba 
našlės be vaikų, kuri turėtų kiek 
pinigų, kad galėtume pastatyti, dau
giau kabinų. Aš esu našlys 56 me
tų, turiu gražią vietą ir gerai atro
dau. Su pirmu laišku atsiųskit fo
tografiją, kuria gražinsiu. Rašy
kit: ‘_____ (K)

J. K. B.,
P. O. Box 192.

47 North West Br.,
Miami, Fla.

Janeiro ii* Beigica gatvių 
kampe. Kad 
bet gana patogus, turi salę, 
bufetą ir kitus patogumus; 
be to, yra didelis kiemas, 
kur lietuviškas jaunimas 
vasaros laiku susirenka pa
sišokti. • Vietos ten visiems 
ir visuomet užtenka. Net 
ir komunistai savo jaunimo 
jokiu budu nei aii .sulaikyti 
nuo Kultūros Draugijos šo
kių ir parengimų.

Taigi, kaip au minėjau,

Tarp CIO ir
Electric kompanijo S eina'ia».kuri turėjo sutrinti žalčiui galvą.

r w , Po to seka trumpas aprašymas apiederybos dėl naujo algų ly-I Kristaus Karalystės įkūrimą ir ka-
TTniia rpiknlania kad ba'.iavimą per tūkstantį metų: ir ši- 

glO. unija reinaiauja, Kau;tamc tūkstantmetyje mirusieji, rna-
algos butų pakeltos po 21Įži >r bus sugrąžinti m gaus

° . ■, r i , Iprogos gyventi tobuloje žemėje,
n nenauja^, centą į valandą, o kompa-j praslinkus daugėtiems šimtams 

•ns. biri sale. nįja siuio numušti algas po;^XTr v^pS .iV^sus^mė-’
2 centu į valandą, nes tiek mirštančia žmonija, duodamas 

atpigęs pragyvenimas. De-!1?

kas kitas, kaip ana pažadėjimo aini-

p. į pažadėjimą savo ištikimam tarnui 
Ue-jAbraomui. Šitam Izraelio tėvui Jis

rvbos užsikirto ii’ visi išsi- pa/i!k’ ’ ka<1 J.1S ?uv? nutarvs y“1*“ .nmnti visas žemes tautas. Duoda-
skirstė. Balandžio 16 su
sirinks iš naujo.

PALEIDŽIA 1020 TAR
NAUTOJŲ

Darbo Departamento sek-
ekonominiu atžvilgiu drau- rotorius Durkin pranešė Se

nato komisijai, kad taupu
mo sumetimais iš Agrikul
tūros ir Darbo departamer.-

gija, vietos lietuviams biz
nieriams padedant, sustip- 
ėjo ir nuplikdama namą 

padarė didelę pažangą. 
Darbšti naujoji draugijos 
valdyba jau suspėjo įdėti 
salėje ir bufete grindis, per-

mas šį pažadėjimą Dievas ir vėl 
laibėjo apie sėklą ir ainiją, kurios 
"imimas buvo dieviškai prirengtas, 
šitas Abraomui duotasis pažadėji 
mas apie ateinančią sėklą buvo pa
tvirtintas Dievo prisieka. ir juo rem 
damies Izraelitai turėjo vilties apie 
ateinantį Mesiją.

i Bus daugiau)

Norėdami "auti daugiau panašaus 
tarinio spausdinių. gaasite veltui, 
kreipkitės: Lithuanian Bible Stude.it 
Association. 3444 S. I.ituanica Avė., 
Chica^o 8, III.

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 

, nėjusių šalčių galvo-
\ “ je, erzinančių skaudė-

• jimų kvėpavimo kana
luose, kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Palm iš
kris Uogos yra išdžio
vintos taip, kaip džio- 
viritos slyvos, ir jas 

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kūno 
pagerinimo. $2.00 svaras. O jeign 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO. '
411 W. Broadway 

South Boston 27, Mass

davo: “Ja liubliu Litvu, 
kak svoju rodnuju ženu. 
Bet mirus rusų atstovui 
Urugvajuj, tie buvę Lietu 
vos “patriotai” pirmieji pa
dėjo vainikus prie jo kars
to (Ignas Stungevičius).

Ir visos tos “garbingos” 
organizacijos, suėdusios de- 
sėtkus tūkstančių Lietuvos 
žmonių prakaitu uždirbtų 
litų, neišsilaikė ir negarbin
gai mirė. Tuo tarpu gi so 
cialistų įkurta ir pačių lie
tuvių pastangomis išlaikyta 
Uimgvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugija, iš niekur ne
gaudama nei vieno cento, 
išsilaiko ir šiandien gyvuo
ja ir skaitoma vienintele 
Urugvajaus lietuvių antiko-

PASIRUOŠUS TEKĖTI

čia matosi Norvegijos kani- 
Raikštytė'Rinehilde, kuri ge
gužės mėnesį tekės už Nor
vegijos laivų savininko Išo
rėn t zeno.

Saitais Žiemos Vakarais
Skaitykite Knygas,
Kurios Pilnos Ugnies

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Čia labai 
stipriai pavaizduotas gyvenimas nuo
gas iš nuogiausių. Iliustruota; 316 
pusi.; kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI. Čia aprašyta: 
kaip tėvą nusinešė alkoholis, motinų 
—meilė, dukterį—širdis. Iliustruo
ta; 450 pusi.; kaina $4.00.

SLIUPTARNIAL Čia parodyta lie
tuvių angliakasių gyvenimas ir to- 
baisios kovos, kurios ėjo tarp bedie
vių ir “kryžiokų”—šliuptarnių ir 
katalikų. S52 pusi.; drobės viršeliai; 
Šliupo, Šerko ir Dembskio atvaizdai; 
kaina $3.00.

Visos 3 kaygos sykiu tik už $«.•<>Į 
Bet taip baisiai žema kaina negali 
tęstis ilgai. Tai nelaukit rytojaus, 
bet tuoj kiškit $6.00 į voką ir sių-kit: 
Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted 
St, Chkago 8. III. Persiuntimo kaš
tus apmokame. f 13)

JĖZUS ŠAUKIA
Mat. 11:28-30. Jeigu supran

ti Jo kalbą, tai gerai, bet jeigu 
nesupranti, Biblija pasakys vel
tui. Rašydamas prisiųsk stem- 
pą (pašto ženklą) už 3c. ,

Alik Armin
3444 Mass. St., Garv, Ind.

PakaibirtKim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti “Keleivio” knygyne gau
siai iliustruotą, su 272 paveiks
lais ir "Salemono Galva” Didįjį 
Sapnininką. Su prisiuntimu kai
na $1.50. Adresuokit:

KELEIVIS
6::r, IIroadway. S. Bestos. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime l ietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

Stude.it
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LDD 21 KUOPOS

Vietinės Žinios
MITINGAS BALAN. 19

| Lietuvos Vardo Garsintojai

DVI LIETUVAITĖS LAI
MĖJO STIPENDIJŲ

NE $5,000, BET $7

Birutė Miciutaitė laimėjo 
4 stipendijas Newtono ko
legijoj. Jai siūloma pasi
rinkti studijas Wellesley 
mergaičių kolegijoj, Ford- 
hame, Browno ir Loyolos 
universitetuose. Jos tėve
liai gyvena Worcestery. Bi
rutė yra tremtinė; ji moki
nosi Lietuvoje ir Vokietijo
je-

Fordham davė pilną sti
pendiją ir kitai lietuvaitei, 
Ramintai Mantautaitei iš 
Brocktono. Jai stipendija 
skiriama matematikos srity.

“Florindos Sapnas’* 
Kartojamas

T. Babuškinaitės Baleto 
Studijos didysis pastaty
mas—“Florindos Sapna;
—bus pakartotas balandžio 
26 d., So. Boston Thomas 
Park High School salėje, 3 
vai. popiet.

Ši kaną veikalas bus dar 
patobulintas; be to, baleto 
vaidinime dalyvaus žymus 
violončelistas, kuris atliks 
baletui priderintus muzikos 
dalykus. Šios naujienos tik
rai verta pasižiūrėti ir pa- 
siklausvti.

Pereitame “Keleivy” ra
šėm, kad vandalai suardė 
lietuvių parapijos mokyklą, 
padarydami $5,000 nuosto
lių. Visi trys aukštai buvę 
užlieti vandeniu, baldai su
laužyti, knygos ir popieriai 
išmėtyti, sulieti rašalu ir tt.

Tas aprašymas buvo pa
imtas iš bostoniškio dien
raščių “Globė.”

Dabar pasirodo, kad 
nuostolių buvo padaryta tik 
už $7, ir kad visa tai pada
riusi viena 7 metų mergai
tė, norėdama “atkeršyti” už 
tai, kad jai nesiseka moky
tis.

Vadinasi, amerikietiškas 
dienraštis pusėtinai šitą 
Įvyki “pagražino,” kad ido 
mesnė butų žinia skaityto 
jams.

Dar Apie Povilą Geležinį

Sekmadieni, balandžio 19 
d., 3 v. p. p., Liet. Piliečių 
Draugijos patalpose. 368 
West Broadway, So. Bosto
ne, Įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 21 kuopos 
eilinis, bet labai svarbus 
mitingas. Visi nariai šiuo 
raginami tame mitinge da
lyvauti. Bus rinkimai de
legatų i LDD suvažiavimą 
ir svarstoma greitieji orga
nizacijos reikalai. Atviru
tėmis nariai nebus kviečia
mi, todėl prašome ši prane
šimą. Įsitėmyti.

Valdyba.

Kovo 11 d. Bostono Uni- 
ve r s i t e t e Cosmopolitan 
t lub pravedė Tarptautinę 
Studentų Dieną. Virš 30 
tautybių turėjo savo paro
dėles, jų tarpe matėme ir 
lietuvių kampelį, kuris bu 
vo labai gražiai sutvarky-

LATVIŲ ŽURNALISTO 
DARBO SUKAKTIS

Padėka Skautų Rėmėjams

$99,400,000 Bostono 
Išlaidoms

Bostono majoras Hynes 
padavė miesto tarybai už
tvirtinti šių metų biudžetą, 
kuris numato $99,400,000 
išlaidų.

T. M. D. Susirinkimas

Tėvynės Mylėtojų Drau 
gijos Bostono skyriaus susi
rinkimas šaukiamas balan
džio 17 d. (penktadienį), 8 
vai. vakaro, p. J. Tuinilos 
raštinėj, 395 Broadway, So. 
Bostone. Dienotvarkėj: val
dybos rinkimas, lietuviškos 
bibliotekos steigimas ir kiti 
klausimai.

Prašome narius bei 
jaučiančius atsilankyti.

TMD Valdyba.

“Pelėda” ir “Kultuvė”

pn-

Latvių Spaudos Draugi
jos sekretorius, vietos Lie
tuvių-Latvių Vienybės vei
kėjas, nuoširdus musų bi
čiulis Osvalds Akmentins, 
nesenai atšventė savo žur
nalistinio darbo 20 metų

tas, matėsi įvairių drožinių, sukaktį. Pirmasis jo straip- 
į ankdarbių ir tt. Musų pa- šnis pasirodė 1932 m. jau-

Pavykęs Sandaros Banketas

Sandarosj

“Keleivyje” buvo trum
pai paminėta, kad Brighto- 
ne mirė Povilas Geležinis. 
Reikėtų parašyti apie tai 
plačiau, nes velionis buvo 
labai geras žmogus ir mirė 
netikėtai. Parvažiavęs iš 
darbo 25 kovo, jisai pradė
jo ruoštis vakarienei, ir 
staiga krito negyvas.

Velionis Geležinis su sa
vo pusbroliu Trušu turėjo 
duonos kepyklą, žinomą 
kaip North Brighton Ba
kely. Jam mirus, bizni da
bar veda Juozas Trušas.

Velionis Geležinis buvo 
kilęs nuo Kuišėnų ir buvo 
dar nesenas, apie 58 metų. 
Jo žmona jau mirė seniau.

Siūlo {vesti Senatvės
Pašalpą Nepiliečiams

Mums prisiųsta platini
mui “Pelėda,” 20 puslapių, 
po 30 centų laikraštukas, ir 
“Kultuvė,” 4 puslapių, 25 
centų leidinys.

REIKALINGAS KIRPĖJAS
Paieškomas geras kirpėjas 

(barbens). Nuolatinis darbas, 
geras atlyginimas. Kreiptis į

D. Mažeiką.
89 Ward St., VVorcester, Mass

Massachusetts legislatu- 
ron yra Įneštas sumanymas 
Įvesti nepiliečiams senatvės 
pašalpą (Old-Age Assist- 
ance). Tokia pašalpa iki 
šiol buvo duodama tiktai 
piliečiams. Nėra tai senat
vės pensija, kurią gauna 
pramonėj apdrausti darbi
ninkai, lygiai piliečiai kaip 
ir nepiliečiai, ir gauna ne
atsižvelgiant kiek kas turi 
turto. Senatvės pašalpa, 
tai tokia pašalpa, kurią 
gauna tik neturintieji iš ko 
gyventi, todėl ji ir vadinasi 
“pašalpa,” o ne “pensija.”

Buvo ir pirmiau siūloma 
Įvesti tokią pašalpą nepilie
čiams, bet legislatura vis 
atmesdavo ją. Dabar šitam 
sumanymui yra daugiau 
pritarimo, ir gali but, kad 
jis bus priimtas.

Tokiai pašalpai gauti ap
ykantas turi buti išgyvenęs

So. Bostono
svetainėje, verbų sekmadie
ni ivvko* Sandaros 7 kuo
pos parengimas, surengtas 
pagerbimui be atlyginimo 
dirbusių prie Sandaros na
mo pagražinimo šių sanda- 
rieeių: S. Jokubausko, P. 
Zoko, J. Kruopo, K. Pra- 
tapo, V. Janulio, K. Kolon- 
šio, J. Kapočiuno ir S. Nau
džiūno.

Šiame parengime daly
vavo SLA centro pirminin
kas K. Kalinauskas, kuris 
buvo ką tik grįžęs iš \Vash- 
ingtono. kur jis su Ameri
kos Lietuvių Tarybos atsto
vais lankėsi pas prez. Ei- 
senhotveri Lietuvos reika
lais. Taigi jis nupasakojo 
patirtą iš prezidento nuošir
dumą lietuvių reikaluose, 
pažymėdamas, kad prezi
dentas Eisenhovveris lietu
vius gerai prisimena iš Vo
kietijos tremtinių stovykli
nio gyvenimo, kaipo kultu

vus ir tvarkingus žmo 
nes, užjausdamas lietuvių 
tautos tragediją ir priduo
damas vilti, jog visos pa
vergtos šalys vėl atgaus 
laisvę.

Pobūvyje kalbėjo prof. I. 
Končius, kuris vaizdžiai 
nupasakojo apie bolševik- 
mečiu Lietuvoje vykusius 
balsavimus.

Buvo ir daugiau kalbėto
jų, kurie džiaugėsi nuveik
tais Sandaros organizacijos 
darbais. Kalbėjo K. .Jur- 
geliunas, P. Vaičiūnas iš 
Brocktono ir kiti.

Dalyvavęs.

Kruvinas Užpuolimas

rodėlė buvo gausiai lanko
ma amerikiečių bei svetim
taučių, reikšdami užuojau
tos pavergtajai Lietuvai.

Vakare Įvyko meninė da
lis, kuri sutraukė daug pub
likos. Lietuvius atstovavo 
tautinių šokių grupė, vado
vaujama p. Ivaškienės. 
Mūsiškiai pašoko keletą 
šokiu. _A. B.

Kovas Lietingiausias Mėnuo

(15) šioj valstijoj vienus metus.

Linksmas Literatūros ir Dainų Vakaras
JĮ rengia A. L. T. Sandaros 16-toji Kuopa

Balandžio (April) 11 dieną, Šeštadienį, 6:30 v. vak.
LIETUVIŲ KLUBO SALĖJE 

12 Veraon Street Worce*ter, Mass.

Programą išpildys:
Lietuvos rašytojas humoristas Antanas Gustaitis iš 
So. Bostono, Lietuvos dramos artistas Henrikas Ka
činskas iš New Yorko ir Lietuvos operos solistė Rožė 
Mainelytė iš New Yorko.
Šokiams gros tremtinių kapelija “Tango.” Veiks 
užkandžių ir gėrimų bufetas. Pelnas skiriamas Var
go Mokyklai Vokietijoje. Visi kviečiami atsilankyti.

Sandaros 16 Kuopos Valdyba.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stoties 
WBET, 1460 kle. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Nuoširdiesiems skautų 
bičiuliams p. A. Ivui, paau
kojusiam DLK Gedimino 
vilkiukių draugovei $10, ir 

K. Vileišiui, parėmusiam 
Bostono skautų vietininkiją 
$5 auka, tariame skautišką
dėkui.

Bostono Skautu Vietininkiją.

Dideli Mokesčiai Veja
Pramonę iš Massachusetts

žurnale “Gintaro Že- 
Po to sekė regulia

rus korespondento darbas 
Latvijos sostinės ir provin
cijos laikraščiams. Trem
tyje Vokietijoje Akmentins 
reiškėsi kaip redaktorius, 
gi atvykęs Amerikon apsi
stojo Dorchesteryje ir čia 
uoliai dirba žurnalistinį 
darbą. Yra nuolatinis lat
vių trumposios enciklopedi
jos, kuri leidžiama Švedijo
je, bendradarbis. Jis mėg
sta rinkti medžiagą, kuri 
platesnei visuomenei yra 
dar nežinoma, ir patiekia 
ją lengvame ir supranta
mame stiliuje.

Šiuo metu jis daugiau 
dėmesio kreipia i senųjų 
latvių emigrantų buvusias 
ir esamas problemas. Ak
tyviai pasireiškia ir Latvių 
Spaudos Draugijoje. Lin
kėtina šiam maloniam lietu
vių bičiuliui ir ateityje sėk 
mingai darbuotis.

Nori Nukelti “Elevated”

nimo
mė.”

Oro biuras praneša, kad 
nuo 1881 metų Bostone dar 
nebuvo tokio lietingo kovo 
mėnesio, kaip šiemet buvo. 
Šiemet per kovo mėnesi 
Bostone iškrito daugiau 
kaip 10 colių vandens. Lie 
tus lijo beveik kas dieną, ir 
ne vien tik Bostone, bet vi
soj Naujoj Anglijoj; dėl to 
patvino upės ir potvyniai 
pridarė daug nuostolių, iš
nešė daug tiltų, išardė ke 
liūs. apsėmė daug dirbtuvių 
ir gyvenamų namų, o kai- 

i kuriuos ir visai nunešė nuo 
pamatų.

Susimušė ant Kapinių

Jamaica Plain kapinėse 
pereitą savaitę įvyko muš
tynės. Atvykęs iš Brook- 
lino tūlas Ignatius Maffe- 
tone nuėjo ant kapinių ap- 

! ianKyci savo įnirusios žmo
nos kapą ir tenai, jis sako, 
ji užpuolęs jo uošvis, An- 
thony Liardo. Beklupant 
jam prie kapo, uošvis tvo
jęs jam kuolu per galvą ir 
paskui pridėjęs dar kelis 
smūgius. Bet Liardo teisi
nasi, kad jis tik gynėsi nuo 
žento, kuris norėjęs jį “ais- 
piku” nudurti. Policija 
areštavo abudu.

Pas Minkus Yra 
Dalykėlių

Gražių

Miesto taryba siūlo nu
kelti “Elevated,” kuris eina 
viršum \Vashingtono gat
vės. Dabar tuo iškeltu gele
žiniu tiltu viršum miesto 
vaikščioja elektriniai trau
kiniai, kuriais kasdien va
žiuoja tūkstančiai žmonių. 
Bet miesto taryba sako,, 
kad tas tiltas jau atgyveno v 
savo laikus, jo stulpai truk
do gatvėje judėjimą, gi 
pats tiltas užtemdo gatvę ir 
namų langus, šlykštus vaiz
das ir miestui daro gėdą. 
Vietoj to iškelto tilto, mies
to taryba siūlo iškasti tune
lį po gatve. Bet tokiam su
manymui turi pritarti vals
tijos legislatura ir MAT— 
Metropolijos Tranzito Au
toritetas.

Federal Reserve Banko 
viršininkas Neal sako, kad 
aukšti pajamų mokesčiai 
Massachusetts valstijoj ken
kia pačiai valstijai, nes pra
monė ir atskiri biznieriai 
yra priversti keltis Į kitus 
šteitus, kur mokesčiai daug 
lengvesni. Tas tiesa. Au
dimo ir avalynės pramonė 
baigia išnykti Massachu- 
sets valstijoj. Didelės kor
poracijos palieka čia savo 
dirbtuves ir keliasi Į pieti
nes valstijas, kur ir mokes
čiai lengvesni, ir darbinin
kų algos žemesnės.

MARGUČIŲ VAKARAS
Dorchesterio Lietuvių Pilie

čių Klubas balandžio (April) 
11 d., savo patalpose. 1810 Dor-j 
chester Avė., rengia margučių 
vakarą. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Bus gardžių užkandžių 
ir dovanos už gražiausius mar
gučius. Kviečiame visus atsi
lankyti ir linksmai praleisti lai
ką. (14)

RENGĖJAI.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas lr Chimrgis
Vartoja vėliausios konstrukicijoa 

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: no S iki 4 

Ir an 7 iki •

846 BROADVVAY 
BO. BOSTON, MASS. 

Telefonai: BOUth Boston IBM

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 

ieną. Perduodamos lietu- 
iškos dainos, muzika ir 

Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į 

Paltie Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
3roadway, So.
ei. SO 8-0489. 

namas

Tei. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Bostone. 
Ten gau-

ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

A. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE « INSURANCB

409 W. Broadway 
BOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bot. tJ ORIOLB STRKBT 

West Rozbnry, Maaa.
Tel. PArkvray 7-0402-M.

Švenčiant žydams savo 
Velykas, pereitą savaitę 
Brookline buvo užpulta 
Lampertų šeima, kur buvo 
susirinkusių daug svečių. 
Trys ginkluoti banditai Įsi
veržė per duris, atstatė re
volverius ir liepė šeiminin
kui atidaryti seifą. Kai 
banditai revolveriais stūmė 
Lampertą prie seifo, sve
čiai puolė banditus. Tuo
met šie pradėjo šaudyt. 
Svečias Glassman buvo per
šautas per galvą ir krito 
vietoj negyvas. Kiti du 
svečiai buvo banditų šū
viais sužeisti. Netoli buvęs 
policininkas, išgirdęs šau
dymą ir riksmą, atbėgo Įvy
kio vieton, bet banditai jau 
bėgo iš namų prie savo au
tomobiliaus. Policmonas šo
vė Į juos tris kartus, bet 
piktadariai paspruko. Sku
bėdami jie susikūlė su kitu 
automobilium, sudaužė sa
vo mašiną ir palikę ją pa 
bėgo. Vėliau policija Char- 
lestovvne suėmė vieną Įtar
tiną vyrą.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke 
lefvį”. Kaina metams $4.

Teko buti pp. Minkų gė
lių parduotuvėj ir matyti 
daug gražių lietuviškojo 
meno dalykėlių: austinių 
juostų, paveikslų, drožinių 
ir tt. Kas mėgsta savo 
liaudies motivus, malonu 
tokius dalykėlius matyti.

Praeivis.

SLA 308 IR 328 KUOPŲ 
BANKETAS

Suėmė Banko Viršininką

Pereitą savaitę buvo areš
tuotas Chelsea Savings 
Banko iždininko padėjėjas 
Erickson, pas kuri susektas 
$60,000 bukumas.

So. Bostone, Sandaros 
svetainėje, balandžio 12 d. 
(atvelykyje), 5 vai. vakare 
SLA 308 ir 328 kuopos 
bendrai rengia savo metinį 
banketą..

Bus Velykų margučių 
gerų valgių ir gėrimų. Vi
sų Bostono apylinkių SLA 
kuopų nariai ir nenariai 
kviečiami šiame parengime 
dalyvauti.

Valdybos.

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broadway» So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

Balandžio 20 iki Birželio 27 
Arkliai Dabar Stos 1:30
Daily Double užsidaro 1:10. 
Paskutinis reisas baigias 
prieš 5:30 . . . Devyni reisai^5 
kasdien su Truf Bėgimu ... 
Parankiausios Amerikoj 
lenktynės. MTA greitas tran
zitas iki Suffolk Downs— 
kelios minutės karu per Su- 
per AeriaI Highway.

Suffolk
Downs

*
No. 2

'•.r. . ■ -.•4.A*. _ . . „

LIETUVIŠKA
APTIEKA•ir

Žolių Krautuvė
172 L St., So. Boston

Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio.
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

Te!. SO 8-2130
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr_ ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
Savininkas A. J. Alekaa

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Maaa.




