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Amerikos Žurnalistai Lankėsi 
Maskvos ’Pravdoj’

ŠITO LAIKRAŠČIO ESĄ SPAUSDINAMA KASDIEN { 
PO 3,500,000 EGZEMPLIORIŲ

Jo Redaktorius Manąs, kad Komunizmas su Kapitalizmu 
Gali Egzistuoti Amžinai

Šiomis dienomis Sovietų 
Rusijon buvo nuvykusi 
Amerikos žurnalistų ir ra
dijo komentatorių delegaci
ja. Vizas jai davė visai ne
tikėtai Sovietų atstovybė 
Londone.

Londone amerikiečiai su
sėdo i orlaivi ir per Švedi
ją ir Suomiją pasiekė Mas
kvą 31 kovo dieną. Jie iš
buvo tenai 7 dienas ir pas
kui traukiniu išvažiavo per 
Varšuvą i Berlyną.

Rusai parodė amerikie
čiams įdomesnes Maskvos 
vietas, įstaigas ir leido jas 
nufotografuoti.

Associated Press agentū
ros korespondentė Rebecca 
F. Foss aprašo savo įspū
džius taip:

Septyni musų delegacijos 
nariai aplankėm komunistų 
partijos organo “Pravdos” 
spaustuvę ir turėjom ilgoką 
pasikalbėjimą su vyriau
siuoju redaktorium Roman- 
čikovu. Kalbėjomės per 
vertėjus. Patyrimas buvo 
labai įdomus.

Mes pastatėme Romanči- 
kovui klausimą, ar jis gali 
numatyti, kaip ilgai gali su
gyventi pasaulyje komuniz
mas su kapitalizmu?

Jis atsakė, kad sugyventi 
galės taip ilgai, kaip ilgai 
abidvi pusės to norės. Kad 
ir amžinai.

Ir- jis pareiškė noro, kad 
sugrįžę namo mes nušviestu- 
me matytus Sovietuose da
lykus teisingai. Kiti, esą, 
lankydamiesi tenai kalbėję 
vienaip, o sugrįžę namo pa
sakę visai ką kita.

Toliau jisai aiškino, kad 
Rusijos žmonės nori taikos. 
Pažiūrėkit, esą, į tuos di
džiulius investmentus, į 
Maskvos atstatymą ir į vi
są kūrybą. Rusijos žmonės 
norį tęsti tą kūrybą ir to
liau.

Mes jam atsakėm, teigia 
Rebecca Foss, kad ameri
kiečiai taip pat trokšta tai
kos. Ir pridurėm, kad susi
pratimas ir bendradarbiavi
mas reikalingas iš abejų pu 
šių.

Prieš šitą pasikalbėjimą 
mes buvom aplankę “Prav
dos” spaustuvę ir visus tos 
įmonės skyrius. “Pravdos" 
dabar spausdinama kasdien 
po 3,500,000 egzempliorių. 
Viršininkas tačiau paaiški
no, kad į šitą tiražą (cirku
liaciją) įeina visa šalis. Kai 
“Pravda” Maskvoj parašo
ma ir surenkama, jos pusla
piai įspaudžiami į tam tik
rus storo popieriaus lakštus 
ir tuo budu padarytos mat
ricos yra orlaiviais išvežio- 
jamos į kitus didesnius 
miestus.

Spaustuvės viršininkas su

pažindino mus ir su stacha- 
noviečiu linotipo operato
rium. Tas žmogus kasdien 
surenka po 120,000 raidžių, 
kai tuo tarpu vidutinis rin
kėjas tesurenka tik 70,000 
raidžių.

Visas įmonės įrengimas 
yra moderniškas. Daugelį 
skyrių veda moterys.

Rusų žurnalistai iškėlė 
amerikiečiams didelį ban
ketą ir keldami stiklus lin
kėjo ilgų metų Eisenhowe- 
riui ir Malenkdvui, Sovietų 
Rusijai ir Amerikai.

PRASIDEDA AL
GŲ KAPOJIMAS
Kadangi paskutiniu lai

ku atpigo pragyvenimas, 
ypač mėsa, tai pramonės 
vadai pradėjo kapoti ir dar
bininkų algas. Geležinke
liečiams, kurių yra 1,300,- 
000, uždarbis nukapotas po 
3c į valandą.

Automobilių darbinin
kams, prie kurių unijos pri
klauso 1,000,000 žmonių, 
taip pat sumažintos algos.

Maine’o valstijoj algas 
nukapojo Goodall-Sanford 
firma, kuri samdo 3,600 
darbininkų. Sacco-Lowell 
Shops, kurios samdo Bidde- 
forde 3,900 darbininkų, 
taip pat nukapojo uždarbį.

UNIJISTAI NU
ŠVILPĖ VADUS
International Union of 

Electrical Workers vadai 
pereitą nedėldienį sušaukė 
General Electric kompani
jos darbininkus po atviru 
dangum ir, lietui lyjant, 
ragino juos mesti darbą, 
kad “paremti” kitur strei
kuojančius tos kompanijos 
darbininkus. Susirinkime 
dalyvavo apie 17,000 dar
bininkų, ir kai unijos agita
toriai pradėjo raginti juos 
streikuoti, susirinkusieji 
pradėjo švilpti ir baubti. 
Streikui nepritarė.

NUŠOVĖ ŽMONĄ IR 
PATS NUSIŽUDĖ

Tūlas La Porto, 30 metų 
amžiaus mūrininkas New 
Havene, pereitą savaitę nu
šovė savo jauną žmoną ir 
pats nusišovė. Motivas ne
žinomas.
159,000,000 GYVENTOJ Ų

Gyventojų skaičiavimo 
biuras Washingtone prane- 

kad dabartiniu laiku
Jungtinėse Valstijose yra 
159,000,000 žmonių. Sako, 
kas 9 sekundės atsiranda 
vis naujas rėksnys; kas 21 
sekundė vienas numiršta.

sa.

ADENALERIS PA EISENHOWERĮ

Prezidentas Eisenhoweris sveikinasi su Vakarų Vokietijos kanclerium Konradu Ade- 
naueriu (dešinėj pusėj), kuris šiomis dieno nis atvyko VVashingtonan pasitarti dėl opių 
Europos problemų. Pro jųdviejų tarpą ma osi mūsiškis “kancleris” Dulles ir Dr. Con- 
ant (raukšlėtu veidu).

Anmerika Sumažins Paramą 
Europos Valstybėms

DUOS DAUGIAU PAGALBOS FORMOZAI IR 
PRANCŪZAMS INDOKINIJOJ

Čiankaišeko Valdoma Sala Esanti Svarbi Atspara Prieš 
Kinijos Komunizmą

25,000 AUDĖJŲ 
SUSITAIKĖ

PRASIDĖJO “4 DIDŽIU
LIŲ” KONFERENCIJA

Berlyne pereitą savaitę 
prasidėjo konferencija or
laivių keliams nustatyti, 
kad išvengus šaudymų. To
kią konferenciją pasiūlė 
patys rusai, kurie nušovė 
jau kelis amerikiečių ir 
anglų orlaivius. Konferen
cijoj dalyvauja Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Ru
sijos atstovai.

ORO PRATIMAI 
FORMOZOJ

Kinijos nacionalistai For- 
nozos saloje pereitą savai- 
ę padarė didžiulį užpuoli- 
no iš oro bandymą. Šituo
se manevruose dalyvavo 
100 karo orlaivių ir 300 pa- 
ašiutininkų. Pratimus ste
bėjo Amerikos karininkai, 
<urie dabar lavina Čiankai- 
ieko ginkluotas jėgas.

JAPONIJOJ STREIKAS

Japonijoj sustreikavo 
100,000 plieno pramonės 
darbininkų. Jie reikalauja 
pakelti algas po $8 į savai
tę. Darbdaviai siūlo tik po 
$2.60.

UŽDRAUDĖ RODYT 
NAUJUS GINKLUS

Karo Departamentas už
draudė viešai demonstruoti 
naujuosius ginklus. Esą, to
kie dalykai turi but laiko
mi slaptybėj, kad priešai 
nežinotų musų apsigynimo 
priemonių.

PASIPIOVĖ “DIDVYRIS”

Californijoj pereitą sa
vaitę pasipiovė Ernie Lom- 
bardi, kurį Amerikos beis- 
bolininkai laikė savo “did
vyriu.”

ISPANIJOJ BU
SIĄS KARALIUS

i ATIDUODA 
SVARU

50,000,000
SVIESTO

Tarp Naujos Anglijos au
dėjų unijos ir kai kurių au
dyklų pereitą savaitę buvo 
susitarta dėl algų ir pasira
šyta nauja darbo nutartis 
vieneriems metams. Ji ap
ima 25,000 audėjų iš New 
Bedfordo, Fall Rivero ir ki
tų audimo centrų. Tą su
tartį turi dar patvirtinti 
unijos lokalai, bet manoma, 
kad opozicijos jai nebus, 
nes ji yra beveik tokia pat 
sutartis, kaip ir iki šiol bu
vusi.

Sutartis nustato vidutinę 
algą $1.27 į valandą; kai 
kuriais atvejais ji gali but 
truputį aukštesnė, kai ku
riais žemesnė, tačiau negali 
but mažesnė kaip $1.08 į 
valandą.

Madirido žinios sako,
Valdžia nutarė atiduoti 

mokvklu vaikams ir labda-

Amerikos politika žymiai 
kinta. Achesonui ir Mar- 
shallui diriguojant, Truma
nas buvo griežtai nusistatęs 
prieš Kinijos nacionalistų 
vadą Čiakaišeką, kuris turi 
nemažą armiją Formozos 
saloj ir norėtų padėti Ame
rikai mušti Kinijos komu
nistus. Kuomet gen. Mc- 
Arthuras pareikalavo, kad 
Čiankaišekui butų leista 
atakuoti raudonąją Kiniją, 
Trumanas tuojau pašalino 
McArthurą iš vadovybės 
Korėjoj.

Dabar gi Eisenhovveris 
liepė pašalinti visas kliūtis 
iš Čiankaišeko kelio ir lie
pė duoti jo armijai Formo- 

|zoje visokios pagalbos, 
i Valstybės reikalų vedė
jas Dulles pasakė Kongre
sui, kad Formoza yra labai 
svarbi pozicija prieš Kini
jos komunizmą ir kad da-

kad į tuščią Ispanijos sostą ringoms įstaigoms dar 50,- 
vėl busiąs pasodintas kara- j 000,000 svarų sviesto, kuris 
liūs. Ir tai busią padarytaituvo supirktas žmonių pi- 
dar siais metais. Oficihaijnįgais kad palaikyti aukš- 
Ispanija yra monarchija,kas sviesto kainas. Sausio 
tik nuo 1947 metų neturiĮmenesĮ toms pačioms įstai- 
karaliaus. lokia valdžiosĮgoms buvo atiduota 24, 
forma buvo nustatylta vi- 000,000 svarų.
suotinu balsavimu. Nuo to 
laiko valstybei vadovauja 
diktatorius gen. Franco.

Nauju karalium busiąs 
apskelbtas Don Juan, ku
ris tuomet abdikuosiąs, pa
vesdamas sostą vyriausiam 
savo sunui, Juan Carlos de 
Bourbonui. 14 metų am
žiaus vaikėzui. Vaikui už
ėmus sostą, Ispanijai, žino
ma, ir toliau vadovaus ge
nerolas Frankas.

INDIJA PRADĖJO 
GINKLUOTIS

BITĖS UŽKAPOJO 
MOTERĮ

Tennessee valstijoj bitės 
užkapojo mirtinai tūlą 
Elise Piper’ienę, 66 metų 
moterį. Ji laikydavo kelis 
avilius bičių savo darže, ir 
triusiant jai apie tuos avi
lius anądien bitės ją api
puolė. Ji krito visa sugelta 
ir tuoj mirė.

LAUKIAMA VULKANO 
IŠSIVERŽIMO

Javos saloje laukiama 
Merapi vulkano išsiverži 
mo. Kiekvienas to ugnia 
kalnio sprogimas paima 
daug aukų.

NUDISTAI BANDYS 
PUBLIKĄ

Anglijoj yra apie 15,000 
nudistų. Šią vasarą jie ke
tina nuogi pasirodyti Ang
lijos viešuose byčiuose, kad 
patirti, kaip į tai reaguos 
publika.

NAMUS ŠVIESIME 
ATOMAIS

Sylvania Electric Prod
ucts kompanija pranašauja, 
kad už trijų metų šviesai 
bus jau vartojama atomi
nė energija, vietoj elektros. 
Atominė šviesa busianti 
daug pigesnė, negu elek
tros.

Iki šiol Indija vis siūly
davo demokratinėms- vals
tybėms taikytis su komu
nistiniais kraštais. Bet da
bar žinios sako, kad jau ir 
pati Indija pradėjo tylomis 
ginkluotis. Ji jau sustipri
nusi visus savo garnizonus 
palei Tibetą, kurį nesenai 
užvaldė komunistai.

TĖVAS NUŠOVĖ DUK
TERS MEILUŽI

St. Petersburge. Floridoj, 
prof. Rice, plačiai žinomas 
astronomas, pereitą nedėl
dienį šovė savo dukters 
meilužį, kuris mėgino išvi
lioti ją iš namų. Jisai mir
tinai sužeidė jos kavalierių, 
bet pataikė ir dukteriai.

bar duodama čiankaišekui 
pagalba busianti dar dau
giau padidinta.

Taip pat busianti sustip
rinta parama pracuzams In
dokinijoj, nes vieni patys 
jie tenai nepajėgia komu
nistų spėkoms atsispirti.

Bet Europos valstybėms 
teikiama parama turės but 
sumažinta, sako p. Dulles. 
Tiesa, jos skundžiasi, kad 
ir dabar jos negauna ki(*k 
reikėtų. Jų pačių ištekliai 
esą išsisėmę ir be Amerikos 
pagalbos jos negalėsiančios 
nieko padaryti.

Ponas Dulles sutinka, kad 
parama reikalinga visur, 
bet Amerika nėra gi toks 
šaltinis, kuris negalėtų iš
sisemti. Todėl ji turi žiū
rėti, kur (Jaugiau ta para
ma reikalinga, ir tenai dau
giau jos duoti.

PAČIOS ŽUDIKAS BUS 
PAKARTAS

KENNEDY GIRIA TAFTĄ

Baltimorėj nuteistas pa
karti George E. Grammer, 
kuris nužudė savo žmoną, 
kad galėtų vesti jauną mer
giną. Žmonos lavoną jisai 
idėjo automobilin ir auto
mobilį sudaužė, kad išrūdy
tų, jog moteris žuvo auto
mobilio katastrofoj.

Massachusetts senatorius 
Kennedy, pats demokratas, 
giria republikonų senatorių 
Taftą. Kalbėdamas perei
tą sekmadienį Bostone 
Kennedy pasakė, kad Taf
tas yra didelis kreditas 
Amerikai. Ir jis ragino vi
są šalį remti republikonų 
administraciją, kuri sten
giasi išvesti kraštą į aiškų 
kelią.

PIENO IŠVEŽIOTOJŲ 
STREIKAS

ANGLAI DŽIŪGAUJA

Londonas visada bijojo 
karo su Rusija ir visada bu
vo palinkęs taikytis prie 
bolševikų politikos. Vienas 
darbietis andai parlamente 
reikalavo, kad Anglija net 
atšauktu savo kariuomenę 
iš Korėjos. Taigi dabar, 
kai Maskva persivertė ra
gožium ir į asisakė už tai
ką, Londone kilo neapsako
mas džiaugsmas.

BOHLEN JAU MASKVOJ

Charles E. Bohlenas, 
Amerikos ambasadorius 
Rusijai, jau pasiekė Mask
vą ir prisistatė Rusijos už
sienio reikalų komisarui 
Molotovui.

Massachusetts valstijoj 
sustreikavo pieno išvežioto- 
jų unija. Tūkstančiai šei
mynų su mažais vaikais pa
siliko be pieno. Streikas ki
lo dėl to, kad pieno kom
panijos nutarė panaikinti 
pieno išvežiojimą sekma
dieniais. Unija sako, kad 
šitokia tvarka išmestų iš 
darbo 359 unijistų.

TRUMANAS DAR GYVAS

Minnesotos kalėjime kilo 
riaušės. Bet kai per 5 kar
tus iš eilės riaušininkai ne
gavo nieko valgyt nei gert, 
nurimo.

Buvęs Amerikos prezi
dentas Trumanas buvo iš 
nykęs iš žinių; nekurį laiką 
apie jį visai nesigirdėjo. 
Todėl kažkas paleido gan
dą, kad Trumanas jau mirė. 
Bet išgirdęs tą gandą, Tru
manas atsiliepė iš Havaūi 
salų: “Aš dar gyvas ir jau
čiuosi čia labai laimingas.”
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Ar Bus Pabaigtas Karas?
Vienu Korėjos klausimu jau susitarta ir sutartis pa

sirašyta. Balandžio 21 dieną jau pr įsidės sužeistų bei 
sergančių karo belaisvių repatriacijos.

Dabar komunistai siūlo tartis ir dėl sveikų karo be
laisvių paliuosavimo. Komunistai turi suėmę 11,500 ali- 
jantų kareivių, o alijantai turi nelaisvėj 122,700 komu
nistų. Jeigu bus susitarta ir dėl šitų paliuosavimo, ko
munistai, be abejo, siūlys baigti karą.

Bet kokiom sąlygom butų galima ji baigti?
Washingtone kalbama, kad Eisenhovverio adminis

tracija sutiktų taikytis paliekant Korėjos šiaurę komu
nistams, o pietinę jos dali—demokratinei Korėjos res
publikai.

Bet atsakingas Korėjos respublikos vadas pareiškė 
Jungtinių Tautų susirinkime, kad apie Korėjos padali
nimą negali būt jokios' kalbos. Korėja privalo būt su
vienyta, jis sako. Komunistų armija tenai turi būti pa
naikinta. Jeigu Amerika su tuo nesutiksianti ir norė
sianti Korėją padalinti, tai taikos nebusią. Pietų Korėja 
vesianti karą prieš komunistus viena pati. Ji kovosianti 
iki paskutinio vyro.

Taigi prieš karo baigimą tuojau atsiranda tokių 
kliūčių, kurioms apeiti nesimato kelio.

Bet tai dar ne viskas.
Prancūzija reikalauja, kad Korėjos klausimas butų 

rišamas kartu su Indokinijos klausimu, nes Korėjos ka
ras ir Indokinijos karas, tai ta pati komunistų agresija. 
Su tuo sutinka ir IVashingtonas. Korėja ir Indokinija, 
tai tas pats konfliktas, ir turi būt sprendžiamas kaip vie
nas, sako mūsiškės administracijos vadai.

Bet Maskvos “Pravda” pereitą šeštadienį pasakė 
aiškiai, kad mėginimas rišti Korėjos su Indokinija reikš
tų Korėjos karo tęsimą, kuomet iš tikrųjų reikia jį baigti. 
O ką sako “Pravda,” tą pasakys ir Maskvos vyriausybė.

Tai bus jau dvi kliūtys tam planui, kurį siūlo Pran
cūzija ir kuriam pritaria AVashingtonas.

Šalia to visko stovi dar Formozos klausimas. Ką 
daryli su ta sala, kuri guli Kinijos pašonėj ir kurioj da
bar yra įsistpirinęs Čiankaišekas, užkietėjęs komunisti
nės Kinijos priešas?

VVashingtone sukasi nuomonė, kad šitai dilemai iš 
spręsti, Formozą reikėtų pavesti Jungtinių Tautų globai, 
kad vėliau butų galima įkurti tenai demokratinę respub
liką.

Šitoks planas paliktų visą Kinijos žemyną komunis
tų kontrolei. Ar sutiktų su tuo republikonų valdomas 
Kongresas, kuris galvoja, kad Kinija turėtu būt “išlais
vinta”?

Pagaliau, kaip apie tai jaučiasi pati Formoza? Jos 
gyventojų didžiuma, išbuvusi ilgus metus po japonų dik
tatūra, demokratinei respublikai gal ir pritartų; bet 
tokia respublika tikrai nepatiktų Čiankaišekui, naciona
listų valdžios lyderiui, kuris tą salą dabar valdo.

Galų gale lieka dar klausimas, kaip Jungtinės Vals
tijos turėtų žiūrėti ; “raudonąją” Kiniją? Anglija senai 
jau pripažįsta komunistinę Kiniją de facto. Ar Wash- 
ingtonas norėtų tokį pripažinimą Kinijos bolševikams 
duoti?

V is tai yra klausimai, į kuriuos atsakymą duoti 
šiandien nelengva.

KORĖJOS DERYBŲ

Iš kairės matosi Amerikos vice-admirolas John ('. Daniel, 
kuris dabar veda Korėjoje derybas su bolševikais.

p“*—

• tus.
dar mėnesinius deba-

jeigu. pav.. Tarybą Sąjungos- Su “Laisve
arba Anglijos parlamentas nu
tartu ištirti Amerikos rinki-'

Kartu buvo atidaryta 
prie universiteto ir gimna
zija su dviem skyriais: ba 
jorų vaikams ir laisvųjų ne- 
cajorų (raznočincų). Ba
jorų skyriuje ypatingas dė
mesys buvo kreipiamas į 
kalbas, istoriją, geografiją 
ir aritmetiką, o nebajorų 
i meno (isskustva) moky
mą. Mokslas gimnazijoje 
buvo įskaitomas į valstybi 
nę tarnybą. Gimnazija gy
vavo iki 1912 metų. Stu
dentai, baigę gimnaziją ir 
trimetinį universiteto kur
są, gaudavo vyresniojo ka
rininko (ober-oficer) laips
ni; jie turėjo taip pat pri
vilegijų stodami į pilietinę 
tarnybą. Ponas, savu noru 
išleidęs baudžiauninką 
gimnaziją ir universitetą,

Pasaulio Lietuviu Bendruomenė
Argentinoje iškilmingai 

atidaryti Argentinos Lietu
vių Susivienijimui priklau
są Dr. V. Kudrikos vardo 
namai. Juose yra didžiau
sia patiems lietuviams pri
klausanti salė. Rūmų įkur 
tuvėse dalyvavo apie 2,000 
lietuvių. Ta proga gerą 
lietuvių vardą atžymėjo 
dienraštis “Noticias,” radi
jas EI Mundo ir kt. 
ko” leidėjai nutarė 
“Laiko” spaustuvę, kuriai 
tikisi surinkti 500,000 pezų. 
Lietuviškame kultūros cen
tre Avellanedoje jau yra 
mokvkla ir salė.

ad esąs: A. Butkus, Inver- 
cagill P. O., New Zeland.

Naujosios Zelandijos lie
tuviai pasižada ir toliau 
darniai sugyventi, ugdyti 
jaunimo tarpe gilų lietuviš
kumo jausmą, populiarinti 
Lietuvos vardą tarp zelan- 
diečių ir visomis išgalėmis 
prisidėti prie Lietuvos iš
laisvinimo.

“Lai-._____ ____________
steigti E!SENUOWERIS

IR SVIESTAS

t i

Atp z v a lg
f V

‘ATSISAKĖ UŽMUŠINĖTI 
ŽMONES’

Šitokiu antgalviu Chica
gos komunistų “Vilnis,” 6 
balandžio laidoj, deda se
kančią žinią:

“Henry Gustav Hein, 24 
metų jaunuolis, nuteistas ka
lėjiman 5 metam. Nuteistas 
ne už papildytą piktadarystę, 
bet už atsisakymą užmušinėti 
žmones!

“Hein pašauktas militarinėn 
tarnybon. Jis privalėjo mokin
tis kaip vartoti ginklus ir kaip 
‘pasekmingiau’ užmušti žmo
nes (gal korėjiečius, kurių jis 
nėra nei matęs). Vaikinas at
sisakė mokintis to ‘amato,’ ne 
jis negalįs užmušti nei jokio 
žmogaus. Už tai jis nuteistas 
5 metams sunkiųjų darbų kalė
jimo.”

Iš “Vilnies
no savaime siūlosi tokia iš
vada: “Kruvina kapitalistų 
valdžia norėjo padalyti iš 
Heino žmogžudį korėjie
čius žudyt. Tai biauru

Bet kas pradėjo Korėjoj 
žmonių skerdynę? Ar ne 
“Vilnies” vienminčiai ko
munistai? Ar ne jie už- 
I uolė demokratinę Korėjos 
respubliką?

jungo

mus (o kad jie buvo tikriausia j j 
to žodžio prasme apgaulingi, 
tai visiems žinoma, nes kam

mus, galima

kitam butu reikėję išleisti virš

galima su
likti, kad tokius Tarybų Są-inetekdavo teisės grąžinti jį 

“kongresmanus,” atgal baudžiavom 
užsimanytų tyrinėti 1756 metais Universite- 

Amerikos prezidento rinki- tas gavo teisę įsisteigti savo 
butų pavadin- spaustuvę ir knygyną aka-

Agrikultūros Departa
mente, Washingtone, buvo 
anądien suvažiavę pieno 
pramonės žmonės. Jie no- 
įėjo žinoti, ką valdžia ma
no toliau daryti su atlieka
mais jų produktais, kurių 
jie negali parduoti rinkai.

I suvažiavimą buvo pa
kviestas ir prezidentas Ei- 
senhoueris. Sviesto gamin- . 
tojai teiravosi, ką valdžia 
mano daryti su tuo svies
tu, kurį ji yra suplikusi 
kainoms palaikyti ir kuri 
dabar laiko savo sandėliuo-

Australijoje Lietuvių Kul 
turos Fondo dabartinę val
dybą sudaro: pirm. V. 
Žemkalnis, vice-pirm. J. 
Meiliūnas, sekr. J. Valys, 
ižd. L. Balkus ir valdybos 
narys V. Raginis.

*
Belgijoj, Liuveno univer

sitetą komercinio inžinie
riaus laipsniu baigė Povilas 
Povilaitis. Drauge studija
vo aukštuosius finansų ir 
bankų mokslus. Belgijoj 
studijuoja dar keli kiti lie
tuviai. Belgijoj taip pat 
dirba kelios lietuvės slau- 
gės, kurios irgi padeda stu
dijuojantiems. Atbėgusiems 
pro geležinę uždangą i Va
karus Amerika yra pasky- 

irusi 4,300.000 dolerių

deminiams leidiniams spau 
sti ir pardavinėti. Tais me

ta- tais 26 balandžio universi
tetas išleido pirmą numerį 
savo laikraščio, “Moskov- 
skija Viedomosti.”

Lėšos, skiriamos univer
sitetui su gimnazija išlaiky-

BnUrin »tb buV0 Sana kuklioS’ bu‘ 
•’jtent 10,000 rublių metams

iti “paskutiniais asilais.”
Bet kuomet ji lygina 

Anglijos kongresmanus kiek-j Amerikos rinkimus su 
vienas paskaitytu ir akyplėšo- riamais “rinkimais” Lietu
mis ir paskutiniais asilais.įvoje, tai ji šauna pro šalį. 
Kiekvienas pasakvtu: Kokia’ . .. . . . . ,teisę jie turi kištil i musu viJ Amerikos rinkimai daro- 

dujinius reikalus? ' |mi laisvai. Nežiūrint par-

“Panašioje šviesoje paskta-Jtijų agitacijos, kuriai įslei- 
tytu save ir Amerikos kongres-Į džiami milionai 
manai, jeigu jie paklausytu Amerikos piliečiai balsuoja

šimtas milionų doleriu 7)? To
kius Tarybą Sąjungos arba1

~..............................*. .. c i 'i • - u - i - j- - Tačiau čia greitai atėjo pa-Gngaieio ir Simučio. Sunku ti- laisvai, be jokiu gąsdinimu, ,, » o i . -vat; v,'• vi - - < • T galbon aukos. Sakysim, įau

keti. jog tokiu k\aihu kongre- ir balsuoja uz xą non. Jo-'& 
se atsirastu.” »kia svetima valstybė negali

“Naujienos” dėl to sako/.čia kištis.
“šitas bimbininku argumen- Visai kas buvo

1
1940

metų “rinkimai" Lietuvoje. 
Jungtinės Valstybės neturi tei-?p! ’^ tUOS “rinkimus” atėję 
Sės iškelti faktus, kurie liečia rusai areštavo ir išgabeno 
bolševiku ivykdvtus 194o m.(tūkstančius Lietuvos gvven- 
‘rinkimus' Lietuvoje, tai kodėlitoim Likusius gi apstatė 
‘turėjo teisę’ Sovietu Sąjungos'tankais ir durtuvais ir liepė 
delegatas Jungtinių Tautu ge-.balsuoti už komunistų kan- 
neralinėje asamblėjoje jej j^as nebalsuotų,

pas, kaip “liaudies priešas,”
j butų kandidatas į Sibirą.

~ " * tie rinkimai nebu-

tas kaip tik yra kvailas. -Jeigu.

pirmaisiais metais toks De- 
midovas paaukojo 13,000 
rublių; toliau jos dar didė į •ariama papi!-

Tačiau ne visos universi-’ d°ma ^alpa ii apmokama 
teto katedros turėjo profe-!ke,ll0nž enugitiojant. -Ju 

Vokiečių profesorių sa Pos eentnnė įstaiga yra

jo. j-Jiems bus

kad Lietuvos žmonės 'laisv 
balsavimu' pasisakė už įsijun
gimą i Sovietu Sąjungą?

“Pagal bimbininku ‘Laisvę’ . . .
apie svetimos valstybės rink;-,'® jokie rinkimai, bet gmk- 
mus galima meluoti, bet nega-jlnctų svetimų teroristų 
Įima ieškoti tikru faktų. k;t;p smurtas, ir kaip toks jis tu- 
tie rinkimai buvo ‘padaryti’.’’ įrėtų būti ištirtas. i

Prof. J. ŠIMKUS

i aigi

šorių.

dalis, po kelių metų, vėl pa
grįžo Vokietijon. 1764 m. 
teisių ir medicinos fakulte
tuose tebuvo po vieną pro
fesorių. Toliau pamažu ėmė 
grįžti iš užsienio universite
tų auklėtiniai, pagilinę ten 
savo studijas. Profesoriai 
skundėsi mažu atlyginimu, 
kuris per metus išnešdavo 
400-500 rublių. Todėl jie 
buvo verčiami ieškotis kitų 
darbų bei pragyvenimo šal
tinių. Jie steigdavo bend-

Frankfurte. BALF’o cen
trinė įstaiga Europoje to
kius paliegėlius registruoja 
tiek Belgijoj, tiek kitur. Ti
kimasi, kad numatytomis 
20,000 vizų. kurias Kana
dos imigracijos Įstaigos ke
tino išduoti, galės pasinau
doti ir Belgijos lietuviai, 

ir
New Yorke pabaltiečiai 

rūpinasi sudaryti pastovų 
politinį Baltų Vykdomąjį 
Komitetą, kuris atstovautų

Ar valdžia laikys jį 
toliau savo sandėliuose, 
paleis ji apyvarton? 

Prezidentas paaiškino, 
kad kainų palaikymo įsta
tymas buvo įvestas dar 
prieš ji, ir eidama tuo įsta
tymu valdžia yra priversta 
visokius žemės ūkio pro
duktus supirkinėti, kad ne
nukristų jų kaina. Einant 
tuo įstatymu, yra superka
mas ir sviestas, kurio ga
mintojai negali parduoti 
rinkai. Dabar tokio svies
to valdžios sandėliuose esą 
arti 500,000,000 svarų ir, 
prezidento žiniomis, jis
esąs jau arti gedimo. Prie 
demokratų valdžios toks
sviestas paprastai supūda
vo ir būdavo išverčiamas 

Bet Eisenhoweris 
kad pūdyti sviestą

sandėliuose, kuomet milio
nai žmonių jo visai negau
na, butų prasižengimas. To
dėl tas sviestas busiąs par
duotas už tokią kainą, ko
kią bus galima gauti, arba 
ir visai už dyką busiąs ati
duotas, bet nebusiąs pūdo
mas.

jūron.
sako,

Apie Maskvos Universitetą
Maskvos Universitetas 

yra pats pirmasis rusų uni
versitetas. Per ilgus savo 

famžiaus metus jis yra per-
_ <l»r?OT»oc tiolr čiliečiu tie O

Užmušinėti žmones 
tikrai baisus dalykas, 
kuomet žmogžudžiai pra
deda siausti, tai ir nenorint 
reikia imtis ginklo, kad tą 
-iaubą sulaikyt. Tokią par
eigą šiandien demokratinių 
valstybių kareiviai eina Ko
rėjoj. Kas tai pareigai yra 
priešingas, tas yra tikrųjų 
užmušėjų sėbras.

KVAILAS
ARGUMENTAS’

” žodžių ir to-

yra
Bet

pažinę su vokiečių universi
tetų laisvėmis ir mokymo 
būkle. Universitetas iš 
to buvo išimtas iš vietinės

labučius, duodavo pamo- visiems pabaltiečiams. Taip 
kas turtingųjų rūmuose, pat norima pagyvinti savi- 
skaitydavo apmokamas lėk- tarpio informacijos tarp vi- 
jcijas, versdaVosi medicinos sų 3 baltų tautų, vienai 
praktika, būdavo net sveti-!apie kitą vis daugiau in

formuojant.mųjų firmų agentais. įuo 
a: i budu kai kurie iš kitataučiu

gyvenęs tiek šviesių, tiek ir administracijos valdžios ir 
tamsių periodų. Universi- pavestas tiesiog Senatui, 
teto gyvenimas yra glau- Jis buvo neluominė (bez- 
džiai susijęs su Maskvos vi-

Taip “Naujienos” verti
na “Laisvės” samprotavi
mą, kad Amerikos valdžia 
neturi teisės tyrinėti tuos 
“seimo rinkimus,” kuriuos 
rusai bolševikai 1940 me
lais įvykdė Lietuvoje, kad 
prijungus ją prie Sovietų 
Rusijos.

Kadangi Amerikos Lietu
vių Taryba įteikė preziden
tui Eisenhoweriui prašymą, 
kad tie apgavingi rinkimai 
Lietuvoje butų ištirti, tai 
“Laisvė” ir pradėjo protes
tuoti. Girdi:
“. . . kokią teisę svetima vals
tybė turi tyrinėti Lietuvos rin
kimus? Ką svietas pasakytų,

suomenes gyvenimu ir yra 
šios kultūrinio gyvenimo at- 
spindys. Bet Universiteto 
reikšmė nebuvo tik lokali
nė: jis laikomas svarbiau
siu židiniu rusų kultūrinio 
gyvenimo apskritai. Dau
gelis iš tolimų plačios vals
tybės užkampių važiavo, 
aplenkdami provincijos 
universitetus, tiesiog Mask
von, ir iš ten grįžo jau ar- 

Įba profesoriais į vietinius 
universitetus arba šiaip vi
suomenės bei įvairių profe
sijų darbininkais. Be to, 
universitetas nebuvo tik 
mokslinės kūrybos labora
torija, liet buvo kartu ir di
delis švietimo židinys ir 
stambus visuomenės pažan
gos faktorius, visuomeninių 
idealų skleidėjas.

sosiovnoje) Įtaiga ir į jį tu
rėjo teisę stoti paleisti bau
džiauninkai. Universitetas 
turėjo savo teismą, kaip 
profesoriams taip ir studen
tams. Universiteto visus 
reikalus betarpiškai vedė 
skiriamas direktorius, o jo 
gerove rūpintis buvo pa
skirti du kuratoriai.

Maskvos Universitetas 
buvo įsteigtas 12 sausio 
1755 metais,
viešpataujant, 
buvo davęs I. I. Šuvalovas. 
Universiteto statutą išdir
bant daug prisidėjo M. V. 
Lomonosov ir Bliumentrost, 
Peterburgo Mokslo Akade
mijos bendradarbiai, susi-

Elizabetai 
Mintį tam

gerokai praturtėdavo, Įsigy
davo savo namus, net 
rus
ne

(jva Naujojoj Zelandijoj Ben-
, ,.idruomenės taryba išrinkosu'baudziauninkais. Bet L .. ,, , • ,„•... x , I krašto valdybą, kuri taiovisi buvo tokie apsuk-j, . . L , |pasiskirstė 'pareigomis: Dr.rus; kiti gvveno tik iš ai-\ 1 .* • ■ 1r_.rr j-i x - v - . A. Butkus—pirmininkas; gos. Todėl materialiniu at-' T. . v? t . B. Kuzma—vice-pirm.; \.žvilgiu profesorių tarpe at- „ • • v

.N J • j Butkiene—“Naujosios Ze-

Universitetas turėjo tris 
fakultetus: filosofijos, tei
sių ir medicinos. Profeso
riais buvo skiriami Mokslų 
Akademijos auklėtiniai, ki
ti buvo kviečiami iš Vokie
tijos.

Studentų pradžioje buvo 
apie 100. Mokslas ėjo dau
giausia lotynų kalba, iš da
lies dėl to, kad vokiečiai 
profesoriai rusiškai nemo
kėjo. Lekcijos buvo skai
tomo? penkias dienas savai
tėje; šeštadieniais ėjo, pir
mininkaujant ' direktoriui, 
profesorių posėdžiai, moks
lo ir teismo dalykams svar
styti. Be privalomųjų stu
dentams paskaitų, profeso
riai galėjo skaityti dar ir 
viešų. Studentai, be viešų
jų lekcijų klausymo, ruoš
davo, profesorių vadovau-

sirado
ni gyveno savuose 
se, važinėjo 
glaudėsi bloguose kazio- 
nuose butuose ir ne visad a 
turėjo iš ko pasisamdyti ve-J 
žėją. Profesoriaus amatas’ 
buvo tad, apskritai, nepa
vydėtinas ir bajoru luomui 
atrodė žeminantis. Univer
siteto bibliotekos buvo tuš-

TiRS GEN. McARTHURO 
PRABANGĄ

Kongresas pradėjo tyri
nėti Amerikos karininkų iš
laidumą užsieniuose, nes 
sakoma, kad jie perdaug 
poniškai tenai gyvena. Ge-

skirtumas: kada vie'uanfyjos Lietuvio” redakto- nerolo McArthuro gyvem- 
namuo- rė. g Jurkėnas—sek.; V.'mas Japonijoj taipgi busiąs 

ane ose, i i gj.rj(ju]aįįjs—j^d. Valdybos tyrinėjamas.

kabinetai 
A-

ir laborato-eios,
rijos daugiau negu kukliai 
apstatytos, anatomikumui 
policija nepristatydavo la
vonų. Mokymo laisvė taip 
pat buvo varžoma. Ekate- 
rinos. II laikais profesoriai 
tegalėjo skaityti tik pagal 
tam tikrus nustatytus vado
vėlius. Profesorių dėstymą 
sekė ir vietinė dvasiškoji 
vyriausybė. Jai pareikala
vus, filosofijos profesorius 
Melmannas buvo atleistas 
už Kanto filosofijos dėsty
mą. Profesorių tarpe aš
tuonioliktam amžiuje nebu
vo kiek garsesnio mosklinin- 
ko.

(Bus daugiau)

APSUPO PREZIDENTĄ

Per “kiaušiniu šventę“ Washingtone moterys apsupo
..prezidentą Eisenhoueri ir kiek'iena stengėsi paduot jam 
savo vaiką palaikyt ant ranku. Prezidentą turėjo gelbėtt1' *** 
slaptoji jo sargyba.
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Brooklyniečiai Minės Darbininkų
Šventę Gegužės Pirmąją

Bus LSS 19 Kuopos Susi
rinkimas; Kalbės Drg. 

Bielinis

mo dienos paminėjimas.
Kuopos Vaidyba.

Gegužės 3 dieną, 
dienį, 3 valandą 
Brooklyno Lietuviu 
Klubo salėje, 168 
Avė., įvyks visuotinis 
19-tos

SLA 152 Kuopos 
Vakaras

SLA 152 kuopa Brookly- 
ruošia vakarėlį Atletų

Bussekma- 
popiet, 
llarc4:ne
*'Ap<^,ĮSaIėj 2 gegužės dieną. 

" Stengiamasi padaryt gerąi . • » • pjLvne luniaci \ v eis kuopos susirinkimas,! , • , -, , • -x .. vakarienę. Si kuopa nėrakur bus paminėta Gegužes*. -
Pirmoji, tarptautine darbo!• L i- t- ii.- i pramogų dažnai nerengia, žmonių švente. Kalbės drg.’ t, ,ę ’
Kipras Bielinis, buvęs Lie-j- *
tuvos Respublikos Steigia-H’ m .„ - o • x s tu pramogas. Todėl tikimojo Seimo atstovas. ■ - , y. , , . .

j Kad si kaitą kiti neat-Seimo
Kuopa kviečia visus savo 

narius, socialdemokratų bi
čiulius, ir bendrai visus, 
kam yra artimas darbo 
žmonių laisvės ir solidaru-

WORCESTER, MASS.

didelė kaip 
dažnai

į 4 ar 5 metus, oet 
nariai visada lanko ki

tu -
m ė:
sisakys paremti ir mus. 

Rengėjų komiteto vardu
visus kviečia

P. Kriaučiukas ir 
Stirienė.

BHIDGEPORT, CONN.

PRATINASI N E JOTI SUŽEISTUOSIUS

Einant Korėjoje deryboms dėl apsikeitimo sužeistais bei sergančiais karo belaisviai 
amerikiečiai mokinasi tekius ligonius nešioti.

Laicrence’o Lietuvių Klubas
Padarė Naują Konstituciją

Be to, Paskyrė Korespondentus Lietuvių ir Anglų 
Spaudai Informuoti

I.AWRENCE, Mass.—,mėnesius. 
Kovo 15 d. čia įvyko vietos 
Lietuvių Piliečių Klubo val
dybos susirinkimas, kur bu
to priimta “Keleivio” spau- 
tuvėš padaryta nauja Klu

bo konstitucija ir 
pie Klubo veiklos 
i m 3.

Beje, nutarta se
kančiame susirinkime kiek
vienam nariui duoti gražią 
naują konstituciją.

Aug. Večkys.
Nuo redakcijos: Ši kores-

tartasi'pOn(jencija mums buvo pri- 
pagyvi- įjų?ta kovo mėnesi, liet re

daktoriui drg. Januškiui su- 
Susirinkimas paskyrė du sirgus, ji buvo truputi suvė- 

korespondentu, kad infor- luotą. Taigi prašome dėl 
muotų spaudą apie musų to nekaltint korespondento, 
veiklą. Jonas Stundžia bu-’--------------------------

'* įpareigotas rašinėti vie- Įspu(lžiai
os angliškiems laikras- r r
ia. 's, o Augustas Večkys

lietučių spaudai, “Kelei-
Iš Washingtono

Rengia Muzikos Vakarą
Worcesterio bubnų ir tri

mitų čempijonai, karo vete- n elis musų vienmintis 
tanui vadovaujant, rengia lėmėjas, paskutiniais lai- 
muzikos vakarą, kuris Įvyks kais pradėjo negaluoti, 
penktadienį, 17 balandžio, Anądien jisai atsikėlė iš kė- 
7:30 vakare, po numeriu ^s* ir griuvo. Matyt, šir- 
211 Providence St. įdies liga. Ligonis tuoj bu-

Be muzikos, bus dar pa-vo nugabentas ligoninėn, 
statyta scenoje “Mergelė j et dabar gydosi namie. 
Fatima, bus dainų ir so-;Skundžiasi, kad krūtinė

ergą Drg. A. J. Viznis 

A. J. ViznisDrg. ilga- 
ir»

Enciklopedija ar Elementorius?
Mes nenorime atsilikti sąlygos. Jie yra Įmesti į 

nuo Zyplių Zigmo, kuris sraunius nutautinimo van- 
kuną dar tebedengdamas ctenL ir juos reikia gelbėti. 
Unros do>anotom kareivi’-Mokykloj su draugais ir 
kom kelnėm ir kandži

ir B. Jokių vadovei:; 
Mokyklos,

mokyklos, vegetuoja 
tos pačios priežasties, 
nekalbu apie tuos,

tojaisų su- mokyt
ėstu megztuku, jau vazinė-’ma kalba, 
ja skolon paimtu 
ku automobiliu.

bus namų ir so 
kių. Pirmą kartą dainuos’ 
vyrų veteranų choras Jur-j 
giui Mozuraičiui vadovau
jant. Šokiams gros gera 
orkestrą. Prašome visus at
silankyti,

Julė Lendraitienė.

skauda.
Linkim draugui Vizniui 

greitai pasveikti.
Keleivietis.

Zigmui reikalingas auto
mobilis. Mums reikalinga 
Lietuvių Enciklopeui.a. 
Zigmas neturi kelnių. Mes 
neturime elementoriaus vai
kams, neturime jaunimui

jie kalba sveti-
Ten jiems nie- 

modemi-’-T.as nekalba apie Lietuvą, 
jos praeiti ir dabartį, apie 
jos vargus ir rūpesčius. Nie- 
kas ten jiems neryškina lie- 
tnvių Laibos grožio, tautos 
didvyriškų kovų.

Namuose musų vaikai ry
ja comicus, o comicai ryja

M1NERSVILLE, PA.

, ■- . . ,. a uos. O mes neturime kuoknygelių, netunme populiu- ,uos . keį L N
uos, priaugančiai kartai
Lietuvos istorijos. pa nieko lietuviško jiems

POTTSVILLE, PA. Nė vienas iš musu r.eabe-
I.......
jpavuuuvei. viir(;:'i2uS pa

Mirė Albertas Mačys

Nusižudė M. Milašauskiene

Balandžio 2 d. Milašaus- 
kas parėjo iš darbo

, . puoštos pasakos, nors ir ne
\°.na.’. enciklopedija y* a visai "pritaikytos pasikeitu- 
didziai \eitmgas d\asios|£įom sąlygom, senai jau

ir rado į lobynas, kuriam neealima Balio rinkti-Išsirgęs keletą savaičių 
balandžio 2 dieną 
Pottsvillės ligoninėj Al 
tas Mačys, jau nebejauna 
žmogus. Amerikon jis
vyko dar 1888 metais ir °e-j apsigyveno Shenar.doah ry 
ne pėsčias iš New 'Yorko j je, 0 1913 metais persikėlė 
buvo atėjęs Pennsy Kanijom j yĮjnersville. Paliko vyrą
darbo- ieškoti kasyklose.
Lietuvių tais laikais čia 
buvo labai mažai ir pirmu- 
tipės ateivių dienos buvo 
gana sunkios. Paskutiniais VYTAUTAS 
laibais velionis gyveno Gir- 
ardvillėj. Dirbo anglies ka
syklose, kol buvo jaunesnis.
Jo žmona mirė 1950 me
tais. Liko tik kelios duk
terys, kurios jau ištekėju
sios.

Vienas po kito, baigia

įr ištekėjusią dukterį.
Mainerys.

pedija. Tačiau, kol ta 
ciklopedija išeis, galinčių 
ja pasinaudoti lietuvių bus 
mažiau, negu jų šiandien 
yra.

Turėti lietuvišką encikio-
įeiškia turėti vertv-į"?"? :_____ • .. _ .b • š-nti

.Envgu

____  BACEVIČIŲ—.. ,...............
V AM/",rDTf I A • ’KUl lOS <iiPZlc.il IKONCERTUOJI Lfafef ..^krėtimai..

Vvtautas Bacevičius, kuris 
savo laiku gyveno ir kon
certavo Bostone, dabar jau 
kelintą koncertą ruošia 
New Yorke. Jis įvyksiąs 
26 balandžio, 8:30 vakaro 

nykti visi pirmesnieji musų valandą, Carnegie Hali ėję. 
ateiviai. Tegul jiems bu-1
na lengva Amerikos žeme
lė.

Velionies Draugas.

Be to, pianistas Bacevi
čius esąs pakviestas koncer
tuoti Kanadoj ir Pietų 
Amerikoj.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus, t a prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su dafcį. ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Siomis dienomis nuvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ui
tas jo vietą, kai giltinė jj nusineš?

Ęrožiura didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke
leivio” knygyne:

-KELEIVIS
Broadwsf, 5 27. I

kins. Neturėti 
vadovėlių ir jaunimui 
taikytų knygų, reiškia

Washingtone man teko 
būti japoniškoms vyšnioms 
žydint. Tas laikotarpis via 

pasirodė “skylių,” tyrias žįnomas visai Amerikai ir
šertamvnk ,GUtir*ai re^ia “lopyt,” b‘tūkstančiai žmonių suva

ikai ilgai nelaukiant. Visų žiuoja čia pasigerėti tais 
Į pirma, reikia malevot Klu- maloniais vaizdais, 
bo namą iš lauko pusės.j Vyšnių žydėjimo savaitė 
«oliau, reikia pataisyti, pa- prasidėjo 27 kovo ir baigė- 
n ažinti salės estradą. Apa- si 5 balandžio. Labai gra- 

Klubo patalpoj, bar-

<į o i \4v I
Aš 

kui ie
4au dabar numojo ranka:
“Pakaks, jei mano vairias 
gerai mokinsis angliškoj 
mokykloj. Kur čia jam 
dviem kryptim liežuvis lau
žyti.” Tai mažuma. Visi 
likusieji sielojasi išmokyti
vaikus lietuviškai. Tačiau1 namam 
daugeliui šeštadienio mo-jEsą: 
kykla neprieinama. AroaĮ

pertoli, arba apylinkėj ‘Mano

1U1.

Svarstant klubo reikalus,

rinkoj nieko 
_ kartai,

i Kol priaugantis musų 
į Jau: imas suaugs, bus išleis- 
j.a Lietuvių Enciklopedija, 
•’ et tada ta, dabai* dar au 

ir iš lietjtViū •'tarpd

Ji
jos iš viso nėra.

Sunki, o sunki tad
mokykla tęsia savo darbą 
lietuvių namuose. I.’e pra
džiamokslio, be kukliau, io 
elementoriaus. Lietuvoj pa
rengtų ir Vokietijoj pri
spausdintų, jau persenusių 
ir šių dienų re’ .alavimaro.- 
neatitinkančių
iaides taip pa 
sios.

Nemanyčiau,
Įau nepajėgtu;

vargo

vadot
i-si’*

enu
ir

p.a:
Lemti

nėra tinkamų vadovėlių, ir su. 
ku butų manyti, kai tie v 
dovėliai tai maža 1 a.-kk 
vertybė, į kuri? neaos; .0- 
kėtų. investuoti šiokin tu’ i 
Kapitalo. Amerikos I.ic.u- 
vių Bendruomenė tukti 'n-

Lietuva ir Lietuvių
Ir tai ne

bus jų kaltė. Kaltė kris 
mums, jų tėvams, jų auklė
tojams. Ir tos kaltės neat- 

j pirks Lietuvos pasas ar 
melsvas Enciklopedijos už- 
siprenumeravimo pažymėji
mas. Žiūrėdami i lietuviš
ką pasą ir gal būt jau išleis
tus ir gražiai Įrištus Enci
klopedijos tomus, mes turė- 
-ime prisipažinti, kad neiš- 
au^ojome savo vaikų lietu- 

• viškai žemei, kai ji mal
daus, kad lietuviška jauna 
širdis prie jos glaustųsi.

. ... - • , Enciklopedijaturėti priemonių kovoti 1 J
^rieš lengvai matomą jau
nimo nutautinimą, vvkdo- 
mą nelietuviškos aplinkos 
ii* nelietu-iškos mokyklos.

Lietuvių Enciklopedijos 
išleidimas pareikalaus de 
šimtmečių. Tėvo užsaky
tos enciklopedijos vaikai 
neišpirks, nes jie jos ir ne
supras.

Enciklopedija bus iei- 
Ižiama dešimtmečiais, o 
kas per tą laiką atsitiks su 
priaugančia karta—ar pa
galvojame? Mums labai 
svarbu, kad kada nors 
remties dienų istorijon bu

tų užrašyta: “. . . Gyvenda
mi tremtyje, būdami išblaš
kyti po visus pasaulio kam
pus, be savų lietuviškų mo
kyklų, be lietuviškų vado
vėlių, be lietuviškų knyge
lių vaikams ir jaunimui, 
lietuviai leido Lietuvių En
ciklopediją.”

Senimas gali laukti, kol 
enciklopedija išeis. Jie jos 
laukė ir Lietuvoje nepri
klausomybės metais. Ta-į

Kai Lietuvoj lietuvis vėl 
galės būti sau žmogum, 
I ietuvai reikės kietai ir su 
užsidegimu dirbančio jau
nimo, bet ne tremties išvar
gintų ir sukumpusių karšin
čių pensininkų.

Vargas, didelis vargas su 
ta musų priaugančio jauni
mo dalimi, kuri bent lage
rinėse išmoko lietuviškai. 
7i neturi lietuviškos, jai 
pritaikytos knygos, tos kas
dieninės duonos, dvasinio 
lietuviško maisto. Tačiau

.nei Klubo patalpoj, bar- reginys. Prie VVashing- 
umy, reikia pagražinti sta- tono ir Thomas Jeffersono 
us, ir reikia nupirkti nau-) paminklų y4-a gražus pru. 
ą pečių virtuvei. j(|ag jr aplink visą prūdą ei-

Vienas valdybos nariu na cementinis takas, o pa- 
" lei tą taką, aplink visą prū

dą, prisodinta vyšnių, ku
rias Japonija dovanojo šios 
šalies sostinei pagražinti.

Tos vyšnios jokių vaisių 
neduoda, bet labai gražiai 
žydi. Žiūrint iš tolo Į tuos 
medžius, išrodo kaip sniego 
kalnai. Nėra jokio lapo, 
tik vieni rausvai balti žie
dai.

Žmonių privažiavusių to
kia daugybė iš visų Jungti
nių Valstijų ir net iš kitų 
kraštų, kad tuo taku aplink 
ežerą sunku praeiti, nors 
jis pusėtinai platus. Kas 
antras žmogus nešasi foto
grafini aparatą ir visi tuos 
medžius fotografuoja.

Vaikščiodamas po tą so
dą pagalvojau, kad kiek
vienam šios šalies gyvento
jui butų naudinga pamatyti 

ir Wasb*ingtoną .šitų vy£n»tf 
žydėjimus meto. / ' : i

; ĄVashingtonas daug’ kito 
skiriasi nuo kitų'" miestų. 
Čia daug gražių parkų ir 
paminklų, gatvės plačios ir 
švarios, visur pavyzdinga 
tvarka. Ir trobesiai kitokie, 
milžiniški valstybės depar
tamentų pastatai. Žmogus 
čia jautiesi esąs ne tik 
Jungtinių Valstijų centre, 

Visi Klubo nariai, kaip bet ir viso pasaulio vidury, 
seni taip ir jauni, raginami Iš tikrųjų taip ir vra, nes 
• t-ivesti naujų kandidatų šiandien viso pa-aulio akys 

Į i Klubą Įsirašyti. Įstojimo atkreiptos i Washingtoną. 
mokesnio nebus per tris —Wm. M.

pečiui pasipriešino.

manymu, pečius 
ra geroj tvarkoj. Kas rei- 

i. alau ja pirkti naują?”
“Moterys reikalauja,” at- 

-akė kitas. “Moterų orga
nizacijų nares, kurivmS ten
ka virtuvėje dirbti, jų pa
lo ir Klubo pramogoms 
arninti valgius, jos nori 

teresnio pečiaus.”
Trečias aiškina*
“Jeigu jos nori naujo pe

nius, tai tegul jos pačios
Į ir nusiperka.”

Tas “triumviratas” 
aigė juokais.

pasi

Valdyba priėjo prie tos 
kad tuos suma

lė i kia vykdyti, 
ęadbcę jpoš busimam; 
.-uonnėm narių 
m.ui apsvarsyfb

talkininkauti ruošiant eic-i Visuotinas nariu susinn- 
mentorius, vadovėlius. -Į Amas pripuolė laikvt ba- 
kamas paaugliams pasiskai-Jjandžio 5 Hipną, bet kadan- 
tymo knygeles. Joj tą dieną šiemet pasitaikė

ni?-mones,
nvmu-’

vi-
susirinki

Mums reikia pasakų 
kams. Duokite 
sumodernintą ir 
žalčių karalienę.
Dvyliką Brolių, 
ką nors naujo ir 
trauklaus musų 
Duokite gabalėli 
čios Lietuvos priaugančia:' 
lietuviškai širdžiai. * -tu a 
kitę iš jos visokius “Super- 
boy,” “Superman" ir jų 
vietoje pastatykite Darių 
Girėną, pastatvkite pariiza 
ną, nepriklausomybė- ;aib; 
karį—savanori.

Investavimai, pada1 yti 
apsaugoti tremtinių jauni
mą nuo nutautėjimo, g1 Įš 
?u dideliais procentais.

VI. Radzevičius. 
'“A. L.”

vai- 
pagaliau 

iliustruotą 
Duokite 
Duokite 

’’ ai j 
jaunimui, 
kenčia n-

Velykos, tai nutarta nukel
ti susirinkimą i sekanti sek 
macieni, balandžio 12 d.

! f

■ vi

Vyrai sako. kad moterys vi
sada keičia savo nuomonę: o 
tuo tarpu faktas yra tots, kad 
nuo šliubo dažniausia pąi
patys vyrai.

Kas tik Rusijoj, komunis-čiau vaikai ir jaunimas dar didesnis vargas su vai- 
laukti negali. Juos ryja lai-J kais, kuriuos reikia pradėtiems viskas patinka: jiems 1 
kas ir tremties gyvenimo mokinti lietuviškai nuo A nepatinka Rusijoj gyveni i.

IK

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, 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) išpildom money
orderius.—Lietuvis pas lietuvį!

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas
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Kalbėti ar Tylėti? Amerikos Liet SpaudaAišku, kad tokios “aukš
tos asmenybės” savo viešu
mai skiliuose pareiškimuo
se negali leistis j smulkme
nas. Ir todėl p. Gylys vi
siškai nutyli Smenotos ab- 
rozdo iškeitimą i Paleckio 
abrozdėlį bei pranešimą 
švedų užsienių ministerijai, 
kad Kaune viskas vyksta 
“legaliai ir tvarkingai,” ar
ba Sovietų ambasadorės 
draugės Kolontaj dėkingu
mą. Jo “diplomatiškoji 
aukštenybė” teikėsi pasisa
kyti tiktai lietuviško aukso 
ir pasiuntinybės archyvo 
reikalais. Su Švedijos vais 
tybės banke deponuotu Lie
tuvos auksu buvę taip, kad 
p. Gyl's perėmęs 1938 me-

Smetoniški Diplomatai ir riško 
“Tautos Krauju Žvil

gančios Ašaros’’

Manding, tenka pašven
tinti tautininko p. Gaidžiu 
no vedamą “Dirvą’ uz 
straipsni “Lietuvos Auksas 
Vaidinas Stockholme.” 
straipsnys liečia labai opų 
klausimą ir redakcija deda 
prie jo teisingą prierašą,

nm'n toi nnrrtjli- ******.^
tą išgelbėti nuo bolševikų.

„ Gaidžiuno1 P* savo veiksmais
aikraėtv reiškiasi demokra-1}^““ Ji*** dargi 1»-
tejirno tendencija a. bau- Stockholme
dininko p. Kardelio veda-?. -
moj montreališkėj “Nepri- fr ° P* Gy’tais Lietuvos pasiuntinybę
klausomoj Lietuvoj" mato- 110 diplomatiškus veiksmus; Stn(.uholmp anip „ a„Usa 
si tautininkėjimas ir noras e,s«.^rtaa^imlntl-
šiepti bei tylėti apie tai, i Vokietijon ir iš
kas buvo netolimoj praei- p,auKus Uetuvos

režimo ponų diplo
matų laikyseną gyvybinių 
lietuvių tautos reikalų at
žvilgiu.

Iš “Dirvoj" tilpusio 
, straipsnio seka, kad p. Vy 
? tautas Gylys, kurs dabarri-

Pats n*u metu yra Lietuvos kon 
' šulu Kanadoj, o tuomet bu

vo Lietuvos atstovu Švedi
joj, nieko nepadaręs, kad prie jo leismgą pr.e.^, £ tautos

kad tylėti apie tai negali- „
ma.

Bet kuomet p.

.. (Stockholme,
Nes ne-viso nieko 

Smetonai i pasiuntiny bėj jokių

(Tęsinys)
Užsidirbęs anglių kasyklose pinigų, Juozas Paukš

tys Įsitaisė valgomų daiktų parduotuvę. Biznis sekėsi 
ir netrukus Paukštys atidarė antrą panašią ki autu\ ę.

Paukštys greitai prasigyveno. Tais laikais Ply- 
mouthe buvo jau gerai įsikūręs ir saliuninkas Pajaujis.

Taigi šitie du biznieriai 1886 metais sugalvojo 
laikrašti leisti. Ir tų pačių metų vasario 10 d. pasirodė 
Plymouthe “Wienibe Lietuwniku, locnastis Juozapo
P&ukszczio ir Antano Pajaujo.”

Naujas laikraštis buvo didelio formato, keturių 
puslapių, po 9 skiltis puslapy. Pirmutiniame savo žo
dyje i skaitytojus, leidėjai skelbė:

“Wien»be, zgada, mejle artymo, ir tikras giweni- 
mas katalikiszkas; otaj garsas muso, ir to misli gazieta 
wardu ‘Wienibe’ isz duot myslijem.”

Šitas laikraštis kelis kartus keitė savo vardą ir kelis 
kartus bankrutavo. 1907 metais jis persikėlė iš* Ply- 
moutho Į Brookly ną ir čia jau pradėjo eiti kaip “V ie- 
nybė Lietuvninkų,” vietoj buvusios “Wienibes Lietuw- 
niku.”

1933 metais “V. L.” bankrutavo. Tuomet susidarė 
nauja bendrovė ir pradėjo leisti dienrašti “Vienybės” 
vardu. Bet ir dienraštis baigė savo dienas bankrotu.

Nesisekė “Vienybei” daugiausia dėlto, kad ji ban
dė eiti dešiniųjų tautininkų keliu, kuriam musų išeivi
joj Amerikoje nebuvo pritarimo. Veikliausia musų vi
suomenės srovė tais laikais buvo socialistai ir laisvama-

............. ’ o iš antros, kad ir netaip veikli,
bet gana skaitlinga buvo katalikų srovė. Vidurio kaip 
ir nebuvo. Taigi, nežinodami kas jie yra ir ko nori, 
“Vienybės” žmonės maišėsi tarp tų dviejų srovių, kar
tais vadindamiesi “tautiečiais,” kartais “vidurine sro
ve,” kaltais /4bepartyviška partija” ir dar kitaip. Ir, 
nykdami kad nesiseka, jie piktai atakuodavo socialistus, 
kurie tuomet vaidino vadovaujamą vaidmenį lietuvių 
išeivijoj. Bet kuo pikčiau jie socialistus puldavo, tuo 
mažiau jų “Vienybė” gaudavo skaitytojų. Todėl ban
krotas sekė bankrotą.

Bankrutavus “Vienybės” dienraščiui, jos spaustuvę 
paėmė Juozas Tysliava i savo rankas ir dabar leidžia ją 
savaitraščiu.

apie tą auksą 
nežinojęs ir 

duo
menų neradęs. Su aukso 
reikalais jam tekę pirmą 

susidurti prasidėjus 
karui, t. y., 1939 metais 
rugsėjo mėnesį. Lietuvos 
užsienio reikalų ministeri 
ja jam pavedusi sužinoti 
kur ir kaip Lietuvos auk
sas yra saugojamas. Kaip 
p. Gylys tai ištyręs, tuomet
ta pati užsienio reikalų mi- nlal 1S vienos puses 
n isterija jam pavedusi su
žinoti, ar to aukso nebūtų 
galima pervežti į kitus 
kraštus. Ponas Gylys šve
dų valstybiniame banke pa
tyręs, kad tai galima pada
lyti be jokios rizikos ir jo
kių sunkumų. Jisai tokiam 
pervežimui nuoširdžiai pri
taręs. Bet kaip iš jo pa
reiškimo seka, jo asmeniš
kos, kaip Lietuvos atstovo, 
pastangos toliau minėto 
“nuoširdaus pritarimo” nė
jo ir jis tuo reikalu visiškai 
nesirūpino. Jisai tą reika
lą visai pamiršo, nes savo 
pareiškime sako: “Ar Lie
tuvos Bankas auksą išvežė, 
žinių neturėjau.”

Ir kažkoks labai įtarti
nas neaiškumas susidaro jo

scenos paviršiun p. Justui 
Paleckiui, p. Gylys paslė
pęs už spintos didelį “tau
tos vado” portretą, gi jo 
vieton pakabinęs iš laikraš
čių iškirptą naujo “vado” 
abrozdą. Atseit, Lietuvos 
atstovas Stockholme sku
biai, tiesiog stachanovietiš- 
kai padarė diplomatišką 
persiorientavimą, žinoma, 
ne pirmą savo tarnybinėj 
karjeroj. Ir taip persiori
entavęs į Paleckio “liaudies 
vyriausybę,” p. Gylys jau 
1940 metais birželio 18 d., 
t. y., į trečią dieną po Sme
tonos pabėgimo, nuskubė
jęs į Švedijos užsienio rei
kalų ministeriją, kad švedų 
vyriausybei pranešti, jog 
Kaune viskas įvykę lega
liai ir kad ten viskas esą 
tvarkoj. Jis perdavęs bol
ševikams ir visą Lietuvos 
pasiuntinybės turtą, su

Sąmoningai ar nesąmo
ningai, p. Kardelis pamirš
ta tą elementarinę tiesą, 
kad jeigu redakcija skelbia 
s 1 a p y v a r d e pasirašytą 
straipsnį, tai ji pasiima už 
tą straipsnį atsakomybę.

Kardelis samprotauja, kad 
“Dirvoj” tilpęs straipsnys 
veikiausia busiąs “klasta 
paremtas kerštas už kitus 
reikalus žmogaus, kuris gy
vena Stockholme,” ir kad 
skelbdama toki straipsnį 
“Dirva” parodžiusi neatsar
gumą.

žodžiu, p. Kardelis ma
no, kad genau butų buvę 
tylėti, nes jokios garantijos 
nesą, kad “Dirvoj" pa
skelbtos reveliacijos esan
čios tikros. Betruko, kad 
p. Kardelis butų pastatęs 
tašką ant raidės i ir pridū
ręs, jog su to klausimo aiš
kinimu reiktų palaukti kol 
grįšime Lietuvon, kaip kad 
daugelis didelių ponų skel
bia. O tuo tarpu tegul vi-

—Ar tai tas advokatas 
tėvą Įžeidė?

—Jes, vaike. Jis išklau 
sė visą istoriją, apžiurėjo 
cveką, pavartė sierčiką ir 

Aš klau 
9” o jis 

a 
I

—Tfu! . . . tfu, kad jis 
pasikartų ant sausos šakos.

—Ko tėvas spjaudai?
Gal negero alaus Zacirka
f] M VP

—Ne, Malke, čia ne alus P.radT juoktii-
kaltas. Man pasiutusiai piK- ..... , . . J

1 juokiasi ir sako: Zinai, sa

ta

su esančiu archyvu, viviivivrz-

—Kodėl?
—Mano unaras užgautas.
—O kas jj užgavo?
—Lojaris.
—Koks “lojaris”?
—Ką provas veda. Ar 

nežinai ?
—0 kokiu budu tėvą 

juo susidurei?
—Buvau nuėjęs, kad 

duotų ant sūdo vieną 
čių.

—Kaip žiuriu, tai tėvas 
turi visokių bėdų. O kas 
gi tėvą apsuko?

—Maike, jeigu aš žino
čiau, kas mane apsuko, tai t 
lojario man nereikėtų. Nu
eičiau ir pats suda padarv- 
ciau.

—Kalbėk aiškiau, tėve.
Kas ir kokiu budu tave ap
suko?

—Čia, Maike, ilga isto
rija, ale aš patrajysiu visą 
šitą bizni išvirozyt tau 
trumpai. Matai, aš turiu 
madą eidamas gulti padėti 
kelines ant stalo, ale mano 
gaspadinė vis kikina, kad 
taip negerai. Ir ji išskaitė 
man angliškuose peiperiuo- ’ 
se toki advertaiziną. kur 
viena kumpanija Čikagoj 
parduoda labai sugadlyvus Aa 
daiktus. Sako, už vieną do
leri gali gaut toki tulši. ant 
katro galima labai gražiai

ko, čia cvekas nesiektas, 
bėdos gali ant jo ne tik ke
lines pakabinti, bet ir pasi
karti. Tie jo žodžiai nuė
jo per mano širdį kaip lek
sikas. Sakau, uskiuzmi, 
mistar, aš kartis nenoriu. 
Aš noriu, kad sureštytum 
tą kinką, ką mane taip ap- 
monijo. Sureštyk, sakau,

uk" ir pasodink i džėlą, kad 
daugiau svieto neapgaudi
nėtų.

—O ką jis atsakė?
—Jis biskį patylėjo ir sa

ko, kad aš be reikalo pyks
tu. Sako, dolerį užmokė- 
ai, ale užtai gavai gerą 

Žinai, sako, k2d 
kaštuoja pinigą. 

Kitas už tokį edžiukeišiną 
gal paimtų šimtą dolerių, 
sako. Aš pradėjau spreey- 
tis. Mistar lojar, sakau, 
čia nėra joks edžiukeišinas, 
ale streit kruked biznis, ir 
dac oi! Eik į koltą, sakau, 
ir išimk ant to sukčiaus va- 
rantą.

—Ir kas toliau?
—Žinai, Maike, man iš

rodo, kad tas lojaris irgi 
prie sukčių priguli, ba nie
ko nedarė, ir da mečiu, 
ką man doleri kaštavo, už
sirūkė sau cigarą. Man jis 
liepė eit namo ir daugiau 
advertaizinų iš Čikagos.ne- 
skaityt. Kita lekcija, sako,

ka, baldais, kilimais ir tt. 
Pavyzdingas p. Gylio lo-

sokios šunybės lieka pri-Įjalumas, pasak “Dirvos 
dengtos skambia, bet tuščia korespondentą, buvęs tin

lekciją.

pakabinti uniforma, ir ma- , , . ,, \ . . .. {gali daug brangiau kastuot.

garyc’oms dar gausi tok} is- s s &
radimą, su katrų galima —Ir jis teisybę sakė, tė-
nakties laiku pasidaryti ve.
šviesos be lektriko, arba —Maike, tai dar ne vis- 
užsikurti pypkę. Taigi pa- kas. Kai aš pavadinau ji 
silokamijau ir nusiunčiau “dem fui” ir užsidėjęs ke- 
dolerį. Rurę norėjau išeiti, tai jis

—Ir nieko negavai? 'nutvėrė man už rankos ir 
—Gauti tai gavau, ale ar sako: Veidiminut, užmokėk 

žinai ką? man už rodą. Aš, sako,
—O ką? čiažinu $10 už valandą; o tu
—Prisiuntė vieną sierči- man sugaišinai valandą ir 

ką ir cveką. Sako, ant cve- 15 minučių. Žinoma, aš ne
ko gali pasikabinti kelines mokėjau, ba neturėjau. Na, 
ar šoblę, o su sierčiku gali tai pasakyk, Maike, kaip 
užsikurti pypkę. Dalibuk, man nespiaudyt, tokią krei- 
Maike, kaip aš gyvas, ma- z i rodą gav*us?
nęs dar niekas nebuvo taip —O aš manau, kad tėvas 
apgavęs. Taigi nuėjau pas čia be reikalo jaudiniesi, 
lojarį, kad pasodintų tuos Advokatas pasakė tiesą, 
; i gavi kus į džėlą. Nune- kad už dolerį gavai gerą 
f’au ir tą cveką. su sierčiku. lekciją. Be to, atminčiai 
Žiūrėk.'sakau,
dolerio?

patriotiška fraze, kaip kad 
buvo Smetonos diktatūros 
metu Lietuvoj, ir tegul tos 
šunybės bus pateisinamos 
bolševikų daromomis dar 
didesnėmis šunybėmis. Taip 
bus ir gražu, "ir patriotiška, 
ir vadinama tautiška vieny
bė išlaikyta, ir mes grįšime 
jau ne tylėdami, bet tiesiog 
džiaugsmingai klykaudami 
i laisvą demokratinę Lietu 
va. Ar ne tiesa, p. Karde
li?
2,548 Svarai Lietuviško

Aukso arba $2,009,000 
Atsiduria Maskvoj

Visi, kas domėjosi lietu
viškais reikalais, žinojo, 
kad Švedijos valstybiniam 
banke deponuotas Lietuvos 
auksas, kurį “Dirvos” ko
respondentas vaizdžiai ’r 
teisingai apibudina kaip 
“lietuvių tautos krauju žvil
gančias ašaras,” teko Mas
kvai. Bet mažai kas žinojo 
kokiu budu tai įvyko, ir ar 
buvo kas nors daroma po
nų diplomatų, kurie gyve
no už Lietuvos ribų, kad 
Švedijoj esančius 2,548 sva
rus lietuviško aukso—$2,- 
000,000 — išgelbėjus nuo 
bolševikų?

Į tuos klausimus neduo
da aiškaus atsakymo ir 
“Dirvos” švediškasis kores
pondentas. Bet ką jis ra 
šo, yra labai budinga, nes 
leidžia susidaryti apytikrį 
vaizdą apie tiesiog nedova
notiną tautininkų diktato-

esi nunešęs kunigui, ir nei 
degtuko negavai.

—Maike, jau tu čia pra-

karnai įvertintas Sovietų! “diplomatiškos aukšteny- 
ambasadorės Stockholme bes” pareiškime, kuomet p.
draugės Kolontaj, kuri vė
liau atsidėkodama p. Gy
liui leidusi jam pasiimti iš

Gylys, nežinodamas ar 
Lietuvos auksas iš Švedijos 
išvežtas ar ne, vis dėlto ži-

Lietuvos atstovybės patalpų nojo, kad tas auksas nebu-
vo išvežtas. Nes štai 1940 
metais, kuomet bolševikai 
vis daugiau pradėjo Įsiga
lėti Lietuvoje, jisai, p. Gy
lys, pakišęs minti švedų 
pramonininkams, turėju 
siems interesų Lietuvoj, 

matėme pasiskubino "Itu- kad tie apsidraustų nuo•
vą pabarti ir jos straipsni limų nuostolių, uždedant &
palaikyti “iš viso nerimtu,” draudimą lietuviškam auk- 
tai jo torontiškis kolega sui, esančiam švedų valsty- 
Dr. Šapoka iš “Tėviškės Ži- biniam banke. Bet jau bu- 
buriu” pasirodė apdaires- vę pervėlu, nes Lietuvos

kilimus, baldus, paveikslus, 
kad buvęs Lietuvos atsto
vas galėtų patogiau Įsikurti 
Švedijoj.

Ką Sako Ponas Gylys?
Jeigu p. Kardelis, kaip

ar tas verta dar gavai degtuką ir vinį. dėjai bedieviškai. Jeigu 
i O pagalvok, kiek dolerių taip, tai gudbai! . .

niu ir leido pačiam p. Gy
liui pasisakyti, Įdėdamas il
gą pasikalbėjimą su juo. 
Atmetus iš p. Gylio pareiš
kimo bereikšmius “diplo
matiškus" plepalus bei gud- 
ravojimus, jo pareiškimo 
esmė yra tokia: “Dirvoj” 
tilpęs straipsnis p. Gyliui 
primenąs J. Palšaičio (ku
ri p. konsulas nežinia dėlko 
tai vadina “Garliavos mar- 
kyzu”) stilių. Palšaitis be 
pasigailėjimo smerkęs ir 
daug neteisybių “priplepė
jęs apie aukštas asmenybes, 
visuomenės veikėjus.” Bet 
“niekas nepasitikėjo mar 
kyzo morale, nei jo politi
niais Įsitikinimais.” Ponas 
Gylys spėja, ar kartais 
“D’rvos” korespondentas 
nebusiąs Paršaičio Įpėdi
niu ir, savaime supranta
ma, siekiančiu be jokio pa- 
c lindo apšmeižti tokią 
“aukštą asmenybę, visuo
menės veikėją,” kaip buvęs 
Lietuvos atstovas Stockhol
me ir dabartinis konsulas 
Toronte, p. Gylys.

auksas, Lietuvos Banko pa
rėdymu, buvęs perduotas 
Maskvai.

Šitas Įtartinas neaišku
mas p. -Gylio pareiškime 
dar labiau didėja, kai jis 
“Tėviškės Žiburių” korės 
pondentui teigia, kad Lie 
tuvos Bankas “nekonsulto 
davo musų Užsienių Rei 
kalų ministerijos.”

Kai dėl lietuvių atstovy
bės archyvo perdavimo, tai 
p. Gylys sako, kad jisai bi
jodamas galimos bylos šve
dų teisme už turto tru
kumus pasiuntinybėje, per 
davęs tą turtą ne tiesiogi-, 
niai draugei Kolontaj, bet 
per švedų užsienio reikalų 
ministeriją, ir ta proga pa
reiškęs protestą dėl Lietu
vos okupacijos. Tai įvykę 
po Lietuvos įjungimo Į So
vietų Sąjungą. Suprask, po 
liepos 21 dienos 1940 me
tų. Ta proga p. Gylys skai 
tė reikalingu “Tėviškės Ži
buriams” pareikšti, kad tuo
metinė švedų vyriausybė, 

(Nukelta į 5 pusi.)

“Ryta*” ir “Bažnyčios Tarnas”
1896 metais kun. J. Žebris buvo pradėjęs VVaterbu- 

ryje, Conn,- leisti “Rytą,” kuris turėjęs buti “szeimisz- 
kai draugiszkai ukiszkas nedelinis lietuvviszkas laikrasz- 
tis.” Šitas laikraštukas ėjo pusantrų metų ir sustojo, 
kai Žebris buvo iškeltas į New Britainą.

Atkeltas Žebrio vieton kun. P. ’Saurusaitis “Ryto” 
nenorėjo atnaujinti, bet pradėjo leisti laikraštuką vardu 
“Bažnyčios Tarnas.” Šitas lapas pasirodydavo iki 1900 
metų ir tada visai sustojo.

D. T. Bačkausko “Saulė”
Iš pradžios Domininkas T. Bačkauskas buvo She- 

nandoah'rio lenkų-lietuvių parapijos vargonininku ir ra
šydavo tos parapijos klebonui kun. A. Lenarkievvicziui 
pamokslus, nes tas kunigėlis nemokėjo lietuvių kalbos. 
Reikia pasakyti, kad Bačkauskas vargonininkaudavo ir 
Lietuvoje, būtent Alvito parapijoje. Jis buvo gimęs 
šerniškių kaime; Amerikon atvyko 1897 metais.

Shenandoah’ryje ilgai gyventi iš vargonininkystės 
ir išvažiavo Baltimorėn už

darbiauti. Baltimorėje jis vadinosi Tamašaucku. Vė
liau buvo lenkų laikraščio “Ojszvzna” redaktoriaus pa
dėjėju Buffaloje. Kaip Tamošauckas jis buvo ir pir
muoju “Wienibės Lietuvvninkų” redaktorium. Jis turė
davo gero jumoro ir gabiai polemizuodavo su savo opo
nentais, nors lietuvių kalbos gerai ir nemokėdavo.

Vėliau, kun. Lenarkievvicziaus padedamas, Bač
kauskas pradėjo leisti “Saulę” Mahanoy City, Pa. Pir
mas jos numeris pasirodė 1883 metais.

Tarp “Saulės” ir “Wienibės Lietuvvnikų” tuojau 
prasidėjo pikta kova. Pešėsi tuodvi “gazietos’’ daugiau
sia dėl “Susivvinijimo Lietuvviszkų Katalikiškų Draugis- 
czių Amerikoj,” kurios 1888 metais turėjo 319 narių. 
Tais metais turėjo įvykti tos organizacijos suvažiavimas 
Mahanoy Cityje. Iš pradžios vieta suvažiavimui buvusi 
numatyta Hazletone, “ale iš vvalios dvvasiszkų asabų li
kos permainyta ant Mahanoy City, ba tenai buvo drau
gystė šw. Juozapo.” Taip paaiškino “Wienibėj Lietuvv
nikų” “jeneralnas” to susivienijimo sekretorius J. Paukš
tis.

Nežiūrint kad tokia buvo “valia dvasiškų asabų,” 
Bačkauskas pradėjo savo “Saulėj” suvažiavimą kriti
kuoti. Ir štai kaip į tą kritiką reagavo tada Paukščio 
“Wienibė Lietuvvnifcų”:

“Nežinau kokiu spasabu pradeda pliovvot ta Sa(sle 
arba rėdytojas Saules, kuris paduoda sau jau trecfia 
pavarde: Taradaika, Tamaszauckas, wef Taradaika o 
ant galo Baczkauskas, ant Susiwienijimo ir szirdyįe sjtvo 
szidyja isz seimo kuris bus atprowytas Mahanoy City 
szimet. Nežinau kodėl jis iszsižiojo su sawo mintuvais 
taip placziai N. 7 ir 8 Saules, wienok asz skaitydamas____________ :_ _ i--____ , . •tuos numerius taipgi negalėjau sulaikyt savo žioeziu 
ir tt.

j
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Kalbėti ar Tylėti?
(Atkelta nuo 4 pusi.)

ypač gi jos užsienių reikalų 
ministeris prof. Unden, 
“vedė rusams palankią po
litiką’’ ir, suprask, apsunki
nę P- Gylio diplomatinę 
veiklą.
Kas Seka iš To “Diploma

tiškos Aukštenybės’’ 
Pareiškimo?

Visų pirma seka tai, kad'

Gylio skelbiamą nesąmonę, 
tai ar nebuvo jo pareiga, 
kaipo Lietuvos pasiuntinio 
Stockholme, iš kur bolševi
kiškų imperialistų siekimai 
daug aiškiau matėsi kaip iš 
Kauno, Įspėti kauniškę vy
riausybę ir per ją paveikti 
Lietuvos Banko direkto
rius? Už ką gi, po šimts 
pypkių, p. Gyyls ėmė po 
keletą tūkstančių litų algos 

p. Gylys ne tik nieko tokio^as mėnuo? Nejaugi už 
nepasakė, kas galėtu pa-’tai> kad pakišti švedų pra- 
neigti jam, kaip Lietuvos monininkams mintį, kad jie 

pasiimtų Lietuvos auksą 
savo interesų apdraudimui? 
Aiškiai matosi, kad būda
mas Stockholme p. Gylys 
nesirūpino Lietuvos reika
lais.

Antra: Tai patvirtina ir 
atstovybės archyvo ir turto 
perdavimas. Tiktai vaikas 
arba visiškas durnius, bet 
ne jo “diplomatiška aukš
tenybė” Lietuvos atstovas 
galėtų sakyti, kad jis bijo
jęs galimos bylos švedų 
teisme už trukumus pasiun
tinybėj. Priešingai, p. Gy
lio pareiga buvo kaip tik 
eiti prie tokios bylos ir šve
dų teisme demaskuoti bol
ševikiškus plėšikus. Tai 
bent butų buvusi propa
ganda lietuviškiems reika
lams, propaganda, kuri per 
švedų spaudą butų pasie 
kusi visą pasaulį. Tai bent 
butų buvusi kova už Lietu
vos laisvę. Tai bent butų 
buvusi tikra lietuviška poli
tika. O dabar kas gauna
si? Gi tas, kad Lietuvos 
atstovas p. Gylys yra visiš
kas lepšė, neišmanėlis, bai
lys, pasitarnavęs savo elge
siu bolševikams.

atstovui Švedijoj padarytus 
“Dirvos” korespondento už
metimus, bet priešingai, sa
vo pareiškimu jisai visus 
tuos priekaištus tiesiog pa
tvirtina, ir tai su kaupu.

Pirma: Nėra ko kaltinti 
prof. Undeną dėl jo taria
mai prorusiškos politikos. 
Švedai vedė anuomet, kaip 
ir dabar, savo tradicinę ne
utralumo politiką, t. y., šve
dišką politiką. Pono Gylio 
pareiga buvo atstovauti ir 
visu nuoseklumu vesti lie
tuvišką politiką. Reiškia, 
jeigu jisai Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijos pa
vedimu pradėjo aiškinti 
pervedimo galimybes lietu
viško aukso iš švedų valsty
bės banko ir rado tam pas 
švedus palankumo, tai tą 
reikalą jo pareiga buvo da- 
vesti iki sėkmingo galo. 
Juk tuo metu kaip tik bol
ševikiški imperialistai vedė 
karą prieš demokratinę 
Suomiją, garbingai atmetu
sią begėdiškus Maskvos rei
kalavimus. Kiekvienam bu
vo aišku, kad ir Pabaltijo 
valstybėse Maskva nepasi
tenkins raudonosios armi
jos Įgulomis. Atseit, Lietu
vos diplomatui švenčiausia 
pareiga tuomet buvo gelbė
ti tai, kas dar galima išgel
bėti. Taigi p. Gylio parei
ga buvo nepasitenkinti nie
ko nereiškiančiu “nuošir
džiu pritarimu” lietuviško 
aukso išvežimo iš Švedijos 
idėjai, bet tiesiog bombar
duoti Kauno vyriausybę, 
kad ji tą idėją vykdytų.

Ir tegul p. Gylys neplepa 
niekų, kad Lietuvos Ban
kas buvo tik akcinė bend- 
jovė, kuri nekonsultavo už
sienio reikalų ministerijos. 
Ta akcinė bendrovė buvo 
valstybinis bankas ir Lietu
vos valstybė buvo tenai di
džiausiu ir visais atžvil
giais lemiančiu akcininku. 
Lietuvos Banko reikalai bu
vo svarstomi ministerių ka
bineto posėdžiuose, kuriuo
se dalyvaudavo ir užsienio 
reikalų ministeris. Taigi 
yra nesąmonė kalbėti, kad 
Lietuvos Bankas nieko ben
dro su užsienio reikalų mi
nisterija neturėjęs. O jei
gu dargi ir daleisti tą p.

PRADEDA BONŲ VAJŲ

Buvusi “nebylių” filmų aktorė, Mary Pickford. dabar var
tojama bonų pardavinėjimo vajui skatinti, čia ji (deši
nėj pusėj) parodyta pradedant tok; vajų Philadelphijoj.

|dėtj kris ant tų, kurie galė
dami ką nors padaryti, nie
ko tuo reikalu nedarys.

Senas Soc.—Dem.

Iš PAVERGTOS
LIETUVOS

Lietuvoje komunistų va
lymai eina ir toliau. At
leista visa eilė komunistų 
pareigūnų ir kolchozų pir
mininkų. Tačiau “Pravda” 
:r toliau puola Lietuvos ko
munistų vadovybę už “ap
sileidimą.” Budinga, kad

nadoje, kad ir pakeistų jį. O Kaip su Lietuvos Auksu 
Žinoma, p. Kalendra neat- Wash»ngtone?

Tautininkai Mindžiojo 
Smetonos Abrozdą

Bet tegul p. Gylys nenu
simena. Ji, kaip matėme, 
užtaria ne tik p. Kardelis 
montreališkėj “Nepriklau
somoj Lietuvoj,” bet jam 
pagalbon paskubėjo ir bu 
vęs Vilniaus apskrities vir
šininkas p. Kalendra iš To
ronto. “Dirvoj” paskelb-Į 
tam laiške p. Kalendra ma
no, kad nesą už ką perdaug 
p. Gylį kaltinti, nes Lietu
vos vadovai, t. y., valdan
čioji tautininkų partija ir 
jos vyriausybė, liepė sutik
ti bolševikus palankiai. O 
kaip Smetona pabėgęs už
sienin, tai žymus tautinin
kai mindžioję kojomis tau
tos vado portretą, apšaukę 
ji tėvynės išdaviku ir t. p.

Nors p. Gyliui atvykus Į 
Torontą ponas Kalendra, 
kartu su kitais veikėjais, 
buvo surengęs jam Įkurtu 
vini banketą, savo laiške 
tačiau kelia minti, kad, esą, 
gal ir butų gerai, jeigu tie 
patys veiksniai, kurie pa
skyrė p. Gylį konsulu Ka-

sisakytų suruošti jam ir iš
leistuves. Ir kodėl ne? Juk 
p. Gylys visgi vertingesnis 
tautininkas už tuos, kurie 
mindžiojo savo tautos vado 
abrozdą ir, gali būt, ta pa
čia proga šoko kazokiškas 
“prisiaduškas” apie Palec
kio portretą. Ponas Gylys 
paveikslo nemindžiojo; jis 
tik užkišo ji už spintos.

Be to, iš p. Kalendros 
laiško seka, kad už Švedi
joj buvusio Lietuvos aukso 
atitekimą Maskvai atsako
mingas yra ne tik p. Gylys, 
bet visas tuometinis reži
mas, kuris savo elgsena pa
dėjęs Įsigalėti bolševikams 
Lietuvoje.

Ir kaipgi akivaizdoje to
kių pareiškimų atrodo tau- 
tininkiškojo režimo ponų 
dar ir dabar emigracijoj te- 
beskelbiama tezė, kad jie, 
darydami 1926 metų per
versmą, išgelbėję Lietuvą 
nuo bolševikų pavojaus? 
Jie išgelbėjo Lietuvą nuo 
bolševikų pavojaus tuomet, 
kai to pavojaus nebuvo. O

Po to, kas aukščiau rašy 
ta, savaime prašosi klausi
mas apie Lietuvos auksą 
deponuotą \Yashingtone. 
Jau pereitais metais tą opų
klausimą visai aiškiai pa- jau suvežti t -<sav 
statė lietuvių socialdemo- ’vtr,n<1 viskiai

'Keleivio’ Knygos
VISUOTINAS TVANASDEMOKRATINIO 

SOCIALIZMO PRADAI , Ar galėjo buti toks tvanas, 
Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visą žemės rutulį? U 

dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens?
Kaina .................................................... 50c
DĖL LAISVOS LIETUVOS

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

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty-

Kur tas
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-' 
nas?” Kaina ...........................

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

visa eilė specialistų gHVO bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
"patvarkymus” vykti iš Lie-į “JKt J
tuvos i kitas, atsilikusias
Rusijos sritis. Tačiau visų 
vietovių “Pravda” smulkiau 
nenurodo. Tai naujas de
portacijos būdas, dėl kurio 
kraštą per radiją Įspėjo 
‘Amerikos Balsas.” Į jų 
vietą atgabenami nišai, ku
rie veik visi yra girtuokliai, 
mušeikos ir tt.

Paskiausiai visa eilė lie 
tuvių ir kitų pabaltiečių vėl 
gavo pasirašyti “sutartis” 
dirbti 3 metus Įvairiose So
vietų Sąjungos vietose.
Lietuviai su latviais grūda
mi Į darbus prie Baltosios 
juros, Į Kotlos apylinkes ir 
kitur. Ten su jais elgiama
si kaip su tikrais deportuo
taisiais. Geležinkelio sta
tybai prie Baltosios juros

kratų konferencijos Ameri
koj ir Kanadoj. Ligšiol po
nai diplomatai nerado rei
kalo duoti atsakymą Į tą 
klausimą. Manau, kad 
bergždžia butų iš jų laukti 
atsakymo po to. kai ryšium 
su Lietuvos auksu Švedijoj 
pradeda aiškėti jų visiškas 
ištižimas ir liurbiškumas. 
Bet to reikalo negalima pa
likti tamsumoje, kuomet
Amerikos -rJ ./-v »-v\ z v L- IMlfl 

uvniviu

anonu
žymus kiekiai.

Tiek visoje Sovietų Są
jungoje, tiek ir Lietuvoje 
smarkinama akcija prieš 
amerikiečius ir kitus “Va
kartį imperialistus.” Pas
kaitų skaityti ar pranešimų 
daryti, kad JT vartojančios 
Korėjoj bakteriologinio ka
ro priemones, Įtraukti prof. 
Mažylis, prof. V. Girdzi
jauskas ir kt.

Bolševikai reiškia nepa-

da žūtbūtinę kovą su bol
ševizmu ir kuomet lietuviš
ki reikalai randa vis dides
nio pritarimo

Juk yra tiesiog skanda
las, kad tuo metu. kuomet 
iš musų darbo žmonių prie 
kiekvienos progos kalėdo- 
jami centai ir doleriai gy
vybinei lietuviškai veiklai, 
grupelė smetoniškų diplo-

kai pa\oju> atsi i ado, tai tiC|maj_ų imtų iš Washingtone 
ponai ne tik kad Į)adėioĮe?an(-.jo LjetUVos aukso fon- 
bolsevikams Lietuvą pa-Lj0 stambias algas. Kitais
vergti, bet dargi padėjo 
jiems užgrobti ir tai. kas 
be didesnių sunkumų bu
vo galima išgelbėti.

Kur Buvo ir Ką Veikė
“Diplomatijos Šefas”?
Kalbant apie netolimos 

praeities reikalus, negali
ma tylomis praeiti ir pro 
vadinamą “diplomatijos še
fą.” Juk žinia iš spaudos, 
kad karui prasidėjus, Sme
toniškos viršūnės buvo pa- 
skyrusios vadinamą “diplo
matijos šefą.” Įpareigodami 
ji koordinuoti lietuviškų 
diplomatų veiksmus, jeigu 
Lietuvos vyriausybė nega
lėtų su jais susisiekti. Tos 
svarbios pareigos buvo pa
vestos p. Lozoraičiui todėl, 
kad jisai buvo šimtaprocen
tinis tautininkas. Taigi Įdo
mu butų patirti, ką padarė 
tas “diplomatijos šefas” 
Lietuvos aukso Švedijoj 
gelbėjimo reikalu? Kokias 
jisai davė instrukcijas lie
tuviškiems pasiuntiniams 
dėl atstovybių likvidavimo 
ir tt.

,11

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 vaido, tai ką? 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis 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 i 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.' 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų“ Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ...................................... 15c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Ronos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės 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 
kai na 2oc
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................................. lOe

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudyiną caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Arašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vio- 
tininkas. 224 pus L Kaina .... SI J*

KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visas 
tuos klausimus galėsi atsakyti , na- 
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knygą, 
kurioje yra daug visokių eilių ir ant*
nų. Kaina .................................. 31.00
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................................................ 80ckurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 

Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, įr gražiai juos KODĖL AŠ NETIKIU 
apraše. Žemaite yra daug rastų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu

į DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jie 

negali tikėti. Pilna argumentų, ku- 
rių nesumuš joks jėzuitas.......... Mt

prastą džiaugsmą, kad ga
lų gale buvo baigtas Dono 
Volgos laivybos kanalas, 
kuris jau atidarytas. Ko 
niekas neįstengė padaryti, 
tat atliko “didysis Stali
nas.” Tik nepasakyta, kiek 
prie jo paklojo savo galvas 
musų tautiečių.

Apie Viską Trumpai

žodžiais išsireiškiant, kad 
ta grupelė sau guikšnotų 
“lietuvių tautos krauju 
žvilgančias ašaras.” Jeigu 
buvę Lietuvos žilagalviai 
profesoriai, senukai gydy
tojai, rašytojai, ir tt.. ir tt., 
emigracijoj pelnosi sau 
duonos kąsni sunkiu darbu 
fabrike, ar kur nors kitur, 
tai kodėl gi smetoniški dip
lomatai Lozoraičiai, Gyliai 
ir kiti negali pasekti jų pa
vyzdžiu ir palikti Lietuvos 
auksą busimai, atsikursimai 
Lietuvai?

Department of Commerce 
sako, kad naujoms dirbtu
vėms kurti 1952 metais 
Amerikoj buvo išleista 
$26,500,000,000; gi šiems 
metams buvę numatoma iš
leisti dar $500,000,000 dau
giau.

1915 metais Amerikoje 
buvo 21,000,000 arklių; da
bar jų esą tiktai 3,900,000.

Mažėja ir mulų skaičius. 
1915 metais jų buvo 6,000,- 
000, o šiemet vos tik 1,- 
800,000.

Manding, visą šį reikalą 
kuo skubiausiai privalo pa
imti Į savo rankas Ameri
kos Lietuvių Taryba, kaipo 
kompetentingas Amerikos 
lietuvių piliečių organas, ir 
kuo greičiausiai išsiaiškinti 
su YVashingtono vyriausybe 
bei painformuoti plačiąją 
lietuvišką išeiviją visam pa
sauly. Jeigu tai bus pada
lyta, ir tai neatidėliojant, 
tuomet bus geriausiai pasi
tarnauta demokratiškos Lie
tuvos atstatymo bylai. Jei-

Juk visa tai plaukė iš gu gi ir toliau grupei ponų
jo, kaip diplomatijos šefo, 
pareigų. Norėtųsi, kad p. 
Lozoraitis atsakytų i pami
nėtus klausimus aiškiai ir 
be jokių diplomatiškų išsi
sukinėjimų.

diplomatų bus leista be jo
kios kontrolės visai lietuvių 
tautai priklausantį turtą 
naudoti—tuomet atsakomy
bė prieš istoriją ir lietuvių 
tautą už tą 'kandalingą pa

Amerikos fabrikas yra 
saugesnė vieta, negu farma, 
sako Bureau of Labor Stat- 
isties. Fabrikuose dirban 
čių žmonių sužeidžiama ma
žesnis nuošimtis, negu far 
mose dirbančių.

“Journal of Commerce” 
sako, kad vidutinis Ameri 
kos darbininkų ir jų šeimų 
amžius šiandien yra 6812 
metų. Prieš 22 metus tas 
amžius buvo keturiais me
tais trumpesnis.

Banginių mėsa valgoma 
ne tiktai Japonijoj, bet pra
dedama vartoti ir Europoj. 
Sakoma, kad vienas suau
gęs banginis duoda tiek 
mėsos, kiek gali duoti 100 
galvijų.

gyvenimo būdą įr musu papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike- šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks 
lais. Kaina .................................. 5Uc

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

labai įdomus senovės filosofų da 
leidimai apie žemės išvaizdą. Paga 
daugelį autorių parašė Iksas. Antrr 
knygutės dali.3 yra: “Išvirkščias Mo 
ksias. arba Kaip Atsirado Kalbos.’
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ Kb

Labai įdomi knygute situc svarbia 
SOCIALDEMOKRATIJA IR ' klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
orki <’.E>vi7Ut(! vienas katalikas ir socialistas. Pa-
tJOLSfc, VIZAI Ao | rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-

Pagal K. Kautsky naujesniomis : na-’- kaina ..................................... 10e
žiniomis tuo klausimu papildyta Į ----- ---------------------------—--------------- -
knygutė. Kaina..............................20r
SOCIALIZMO TEORIJA

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug ka? iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilini 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 puaL
Kaina tik ................................. JI.-O#
TAVO KELIAS l
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... 25c.

‘SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Pakalbinkim draugus ir 
Ke-Sis veikalas trumpais ir aiškiai- pažįstamus užsisakyti “ 

faktais, parodo, kaip iki šiol keitės
iffiS S. I'oi”- *»'"• H

TEISMAS PAŽABOJO ŠUNIS

šita Hollywoodo “žvaigždė.” Lauren Bacall, turėjo 3 šu
nis. kurie naktimis tiek lodavo, kad kaimynai negalėdavo 
užmigti. Netekę kantrybės jie apskundė tą aktorę teis
mui. Teismas liepė jai šunis taip pažahot. kad jie nega
lėtu loti. Ji apsiverkė, kad šunims bus suvaržyta laisvė.

j
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Moterų Skyrius

Permaina Moters Gyvenime
Gamta jau taip patvarkė, ramios, nervingos ir 1 

kad kiekviena moteris, ne- jautrios: dažnai jaučiasi 
žiūrint, ar ji yra vaikų mo- nuvargusios ir negali ru
tina ar visai netekėjusi mer- miai miegoti. Staiga jas 
gina, sulaukusi maždaug apima karštis, arba krečia 
40-55 metų amžiaus, turi šiurpuliai. Nuo mažiausio 
pergyventi permainą, kuri susijaudinimo moteris vi>a 

na-'parausta ir. karštis apima 
•pe-A'isą jos kuna. Gaivos skau-

4.1 i

apsireiškia "mėnesinių 
sibaigimu. Pasibaigus 
riodams,” moteris yra 
išgyvenus tą gyveninio 
kotarpĮ, kada gamta iš 
reikalavo vaikų, 
vaikų gimdymo laikas 
ją jau pasibaigė ir ji 
daugiau turėti negali.

Tačiau yra ir retų atsiti-*Patariarna kreiptis p
kimų, kuomet moterys, dar dytoją.

Daktaras Fishbein

jau dėjimas, svaigulys, smarkus
lai-
jos

a,
pas
jų

alsavimas ir širdie.- piaki-
mas taipgi kartais aosueis-
Kia. .

Būna atsitikimų, ka 
mainos laiku atsiranda daž
ni kraujoplūdžiai. Tąsyk

per-

gv-O v

1K0,

HA\ AJiElh- SVf? M N \ JAPONĄ

Vos keli metai atgal japonai subombardavo vyriausį Ha
vajų uostą ir sunaikino bu\usi tenai Amerikos karo lai
vyną. Dabar Japonijos princas Akinito atvyko į Havajų 
salas kaip svečias ir Havajų merginos užkabino jam gėlių 
vainiką ant kaklo.

kad tokios moteries vyras,, 
vaikai ir kiti namiškiai tu-|r!?b 
retų suprasti ir atjausti 
padėti. Reikia visame 
pagelbėti, paguosti ir

m

negimusius kūdikius.
; tarai, klausydamiesi moti- 

kūne esančio vaiko šir

uz- 
ru-

pestragmcas daugiau motei 
riai tuo laiku pagelbės, ne
gu visi daktarai.

Pati gi moteris turi steng
tis pakankamai pasilsėti, 
Igana išsimiegoti.

Įausti. Toks namiškiu

ir vengti visokiu

bai nuvargina.
Nevargink akių, ilgą lai

ką žiūrėdama i televiziją, 
ilgai skaitydama, siūdama,) 
neidama ar daryda na kito-' 
kius darbus, kur akt s nuo-' 
lat jtemptos. Jei dirbi, da-’

MYKOLIS:

Pro Mano Akinius

butų g?ra?a::ta 
neskaityk ir no-

uto-
kur

(Žiupsnelis r risiu: bumu)

(Tęsinys) ti

rimtas keturiasdešimt sep- 
vokiečių taikliųjų šau

davo įsakvmadivizija
stumti 

v
priešo jėgas c kine r-

girsi-ges kryptimi. Kaune et 
p.avo partizanai ir joks vo-

£O“. kiečių dalinys
(kovose. Persikėlę per N

vietelė. Aplinkui drėg
ni miškai, liūnai ir ežerai.

Užimant Vidžius, besi
traukia rusai išsivedė ir vie
los kunigą. Dievobaimin-

' monės bėgo mus paši
lti Kti net ištisas tris mviias, 

jų baisią nelai
me. Nors ir turėjome pulk. 
Stoize Įsakymą gyvento- 

bet

,, . luraneseanuneciali\ii•.t- *

tok, kad šviesa 
Niekad
dirbk prieblandoje.

Niekad neskaityk a
buse ar "sirytkary,”
-vieša menka ir raidės 
kūlėja.

Akiu Poilsis (muna ties Naujaisiais Vers-,
■ K bais,' per Viiiampolę pat->:^a5“;,y£!’.bet man

bet nu-.argu- definiu0Ju Neries1!’*'**’ Sturm-Sveikom,
šiom akim geriausias vais
tas yra poilsis. Jeigu akys 

j karščiuoja, patartina rytą 
arba vakare praplauti iasd'J' 
su boro rakšties (Lorie 
ac»d) skiediniu.

Jeigu ilgesni L’’ ’ 
tai ar šiaip ką

• krantu. Tuo tarpu taimy-U® r! Ruopės vad9) leisti

ti karštą, reikia ji pakepti.
i lėkit kumpi ilsio. 

puse viršun ir pa- 
-jdies plakimo, gali nustaty-i kopkit pušantros. valandos 

ŠĮ ti, ar tai yra berniukas, ar (325 pečiuje (jei kumpis
* mergaitė. 5-8 svaru). Jeigu kumpis

širdies plakimo dažnu Įdid- ils (10-15 svarų), tai

būti rami 
rūpesčiu

nesulaukusios 35 metų, jau 
pradeda jausti tą permainą.
Taipgi yra ir tokių atsitiki
mų, kur moteriai permainos 
laikais neateina net iki 60- 
65 metų. Viena smarki se
nė, turėdama jau 80 metų,
1937 metais pagimdė sūnų.
Bet tai buvo nepaprasta re
tenybė, kuri nustebino vi
sus daktarus ir specialistus.
Tai buvo dar negirdėtas 
toks gamtos “šposas.”

“Kadangi šios permainos
yra surištos su tūlų liaukų^61 susiki imtimų. 
veikimu, tai perdaug anksk Gyvenimo permaina yra 
tyvas arba nepaprastai vė-,r*orma^a5 gamtos patvarky- 
lyvas permainos apsireiški- rnas- 
mas pareina iš nenorma
laus tų liaukų veikimo,” sa
ko plačiai žinomas dakta
ras Morris

T’-Įį-aaįuuau sis
kiną, kad permainos metu 
tie organai, kurie yra suriš-' 
ti su kūdikių gimdymu. tu-; Širdis 
ri pakelti didelių permainų, mašina.
Jų normalus veikimas tą- kraują Į 
syk sustoja, gimda prade-no dalis 
da trauktis, sutiumpėja ir grižtarfių iš ten kraują. Tą 
žymiai sumažėja. “Mene- kraujo pumi avimą i visą 
sinės” po kiek laiko irgi. vi-kūną mes vadiname širdies 
siškai išnyksta. plakimu.

Pas nekurias moteris tos vienodai: 
permainos Įvyksta staiga, dažnumas 
greitu laiku, ir jos net ne- žmogaus

žinomas
Fishbein.

z4namai ar

TT., 1 - i>ctkr

-kauradon
riečia >a

mas pareina taip pat nuo Kepkit nuo 2 iki 3 ir pusės 
Pus.alandis priešfizinės ir dvasinės savi jau- valandų, 

tos. Susijaudinusio žmo- baigiant kepti, išimkit iš 
nulupk it skūrą, 

čiau, kaip ramaus, pailsėju-} Kas mėgsta. prikimškit 
šio žmogaus. Kardiografasl gvazdikų ir : įpilkit tokia 
(aparatas, kurs matuojajglazura:
širdies plakimą) yra paro-

gaus širdis plaka daug grei-1 pečiaus.

Sveikai moteriai nė
ra reikalo jo bijoti.

M. M-nė.

dęs, kad lėčiausiai širdis 
suplaka 16 karių per minu
tę, o greičiausiai—200 kar
tų per minutę.

Pas gyvulius patelės šir-įay^p^l'Jt 
lis taip pat plaka dažniau.

Kaip Tankiai Plaka 
Žmogaus Širdis?

negu patino. Paukščių šir
dys plaka daug greičiau už

1 puodeli raudonųjų ser
bentų marm iado (jelly) 
ištiri inkit šu 1 t puodelio 
karšto vandens. šaukštu 

kum Į su ištirpin
tu "jelly” keletą kartų ir 
vėl Įkiškit pečiur..

kumpa? tūba. Kai nuo
iiimuviiu £ y v unu. T* i n 2 - i . i nirva

yra nenuilstanti 
kuri pumpuoja 

visas žmogaus ku- 
ir taip pat priima 
iš ten kraują.

širdis dirba ne- 
širdies plakimo 

pareina nuo 
amžiaus, lvties, o

pajunta, kaip viskas paki-* taip pat ir nuo dvasinės bei 
tėjo ir perėjo. Tokios mo- fizinės savijautos, 
terys tikrai yra laimingos! Sveiko vvro širdis supla- 
Didesnė moterų dalis ta- ka 72 kartus per minutę ar
čiau permainos metu per-ba 104.000 per „dieną 
gyvena daug kančių ir ne- terš širdi? paprastai plaka 
malonumo, kuris kariais tę- truputi greičiau—apie 80 
siasi mėnesiais, o kariais ir karių per minutę. Nauja- 
kelis metus kankina. gimio kūdikio širdis plaka

Daktaras Fishbein taipgi maždaug dvigubai greičiau 
sako, jog didžiuma rimtų kaip suaugusio, 
apsireiškimų permainos lai- Kad moters drdis plaka 
ku paliečia nervų ir kraujo neičiau negu vyro, paste- 
sistemą, todėl nestebėtina, bima ne tik pas suaugusius, 
jog daugelis moterų tuo lai- bet ir pas vaikus ir net dar 
ku būna nusiminusios, ne- motinos vsčiuĮe esančius

MARGUČIŲ ŠVENTĖ VVASHINGTONE

Vaizdelio priešaky matosi 
anūkai, kurie per Velykas 
vargučius.

du prezidento Eisenhovverio 
dalijo susirinkusiai publikai

nai nepasirengus, yra sun- 
ku suskaityti paukščio šir
dies plakimą, nes ji plaka 
labai greitai.

ŠEIMININKĖMS
Kaip Kepti Kumpi

Kumpis iškepti nėra sun
ku. Kepimo laikas priklau
so nuo to, ar kumpis yra 
visai ‘nevirtas, ar kiek ap- 
virintas. Paprastai ant 

•kumpio yra pažymėta, kiek 
is painoštas.

Jeigu kumpis nevirtas.

yio iupat kad gražiai 
įanka lai-

e?, ui ę, 
nusiluptų, vįena 
kvkit skūrą su šakute
virtuvės 

v

arba
replėm, o kita 

a:;?:ą su aštriu peiliu skūrą 
nuplaukit.

Zit/.-ii! rneziura

Nuolatinis akių nuovargis 
veikia ir i žmogaus savijau
tą ir Į groži. Dėl pervargu- 
-ių akių pradeda skaudėti 
galvą, veidas gauna nuvar-

Mo-&ai Prieš ir PQ kepimo ji rei 
,f^ia laikyti 'Wldytuve. Ker

ti taip:
Paimti didelę skauradą 

ir Įdėti jon kumpi riebiąja 
puse viršun. Nustatyti pe
čių 325 . Jeigu kumpis ne
didelis (5-8 svarų), tai kep- 
.i 251 valandos. Jeigu kum
pis didesnis (nuo 10 iki 15 
svarų), tai kepti nuo 3 iki 4 
valandų. Kepant, laikas 
nuo laiko apipilti kumpi 
riebalais, kurie susirenka 
-kaurados dugne.

Maždaug pusvalandis 
prieš baigiant kepti, išimti 
kumpi iš pečiaus, nulupti 
skūrą, nudailinti lašinius, 
prikimšti Į juos gvazdikų 
galvikių ir nuglazuruoti 
Kumpi šitokiu budu.
» Paimti vieną puodeli si
joto rudojo cukraus, sumai
šyti su dviem šaukštais mil
tų ir su vienu šaukštu sau
sų garstyčių. Viską gerai 
sumaišyti ir su mažu siete
liu užsijoti tą mišinį ant 
kumpio. (Barstant ranka 
nelygiai pasvarsto.) Po to 
Įkišti i pečių ir vėl pakepti 
apie pusvalandį arba kol 
kumpio paviršius pradės 
blizgėti.

gusią, Įtemptą išraišką. 
Taip pat pasidaro raukšlės 
paakiuose ir tarp antakių.

Kad apsaugoti akie nuo 
Į pervargimo, laikykis šių 
taisyklių:

Nežiūrėk ilgai i saulę, Į

Jeigu perkat virtą kum
pį, tai jį galima duoti sta- 
lan šaltą, nes jis paruoštas 
valgymui. Jeigu norit duo-

divizija, turinti daugi’’!'“"1 i?v’“lu”tl ku'
Į.atriantų, traukė Ūkinei-,1’’*’ '-.ivita. \ietoa gyveo- 

plentu. p' J .*
Vietos gyventojai, dau-ĮĮ;“ i'“..

ciausiai lenkuojantieji dva-iii. "e‘; k , ,. ....J J -....- u.-u.s arklius, Kad tik

nme
ou\u suorganizuoti 
arkliai, atsirado ir 

vadovai. Varėme
, . i minkai, nors ir nonai mu- dirbi aki- , , _ , . . .., , tsu lauke, bet neturėjo menus, kas valandėlę atsitrauz:, - , ; J, , . , • - , . ko kito, kaip tik prastainuo darbo ir nukreipi akis . z 1 1eip

Tas duoda joms po- 
Dar geriau yra atsi

gulus uždengti akis 
ka, kad švesa i jas nepa
tektų ir taip pagulėti 5-10 
minučių. Akių raumenys 
tada atsipalaiduoja ir pail
si.

Jeigu pastebėjai, kad 
akys neprimato, tuojau 
kreipkis pas daktarą aki-, 
nių. Akims labai nesveika, 
kai trumparegiai žmonas 
nenešioja akinių ir visą lai
ką Įtempia akis, kad galėtų 
matvti.

1 tOil.

Gero^ Žuvautai gs

rliėglius pavytume. Tačiau 
netoli gavome persekioti; 

(nn iv*eRa mylia už miestelio, 
ČPJšalia vieškelio, prie pušies 

'{buvo pririštas

pagamintą samogoną 
mų darbo degtinę).

•reikėjo kalbėti lenkiškai.,. . _ , ...
Menki, nususę ūkininkai i kun«?5’ Jam. buvo lsdur. . . . toc olz’i’C nnniuntnc tiiicircouvo nedraugingi. Tai vei

jau negyvas

kiai pastebėjo ir vokiečiai.
Ties Maniškiais turėjome 

vėl stipresnį muši. čia bol G* 
Ševikams talnininkavo ir 
vietiniai gyventojai.

Ketvirto bataliono vadas 
.uoj pakeitė savo nusi o n.

Ponia Genčienė iš Garv. 
Ind., su savo dukrele Viola 
yra stebėtinai geros žuvau- 
tojos, ypač jom< sekasi žu
vauti Florįdoi. kur io? kas-*rr - - •-
met važiuoja žiemos atos
togoms. Šiemet su jomis 
buvo atvykusi Floridon ir 
p. Milerienė iš Chicagos. Ii 
kada tik jos išplaukė jū
ron, visada parsivežė
žiu žuvų. kuriomis apdalijo 
visus pažįstamus. Michel- 
-cnams at.ežė tokią didelę 
“kingfish,” kad 8 žmonės 
negalėjo suvalgvt.

Kaip p. Genčienė, taip ir 
p. Milerienė yra nuošir
džios keleivietės ir labai 
mėgsta skaityti Moterų 
Skyrių. Geriausios joms 
kloties! (Reikia dar , ridur- 
fiy^kad p-lė Vibla Ge'nčius, 
nors Amerikoje augusi, la
bai gražiai kalba lietuviš
kai ir domisi lietuviu gyve-

tymą. Mus atstūmė Į ant
rąsias eiles, o patys vokie
čiai ėmė negailestingai šau 
ayti ūkininkus, deginti jr 
namus, ir mes buvome be
jėgiai ką nors padalyti. 
Spaudimas kiek sumažėjo, 
besupant Jonavą ir išgelbė
jus nesusprogdintą didžiuli 
Neries geležinkelio ir plento 
tiltus. Imant Jonavos mies
tą. žuvo daug karių, jų tar
pe du lietuviai repatrian
tai : vienas buvo Lietuvos 
ariucmenės viršila, kitas 

—jaunas, vos devyniolikos 
metų jaunuolis. Jis taip la- 

& ‘' j bai norėjo išlikti gyvas.

tos akys, nuplautos ausys, 
ant nunuogintos krutinės 
gyvam buvo išplautas dvie
jų colių kryžius. Vargšas 

asiškis mirė kankinio 
mirtimi.

Įsiutę vokiečiai sugautus 
rusus čia pat be jokio pasi
gailėjimo šaudė. Nelaimin
gasis dvasiškis buvo foto
grafuojamas ir filmuoja
mas.

Kitą dieną gavome Įsaky
mą per keturioliką dienų 
priešo visai neimti Į nelais
vę. Kiekvienas turėjo būti 
šaudomas vietoje.

*
Kuo giliau Į Baltgudiją 

skverbėmės, tuo mažiau 
turėjome araugm Naktimis 
teko stiprinti sargybas, die
nomis būti budriems. Už 
Lietuvos sienų žygiavimas 
pirmyn sulėtėjo. Visi buvę 
lietuviai partizanai grižo 
namo.

Ukmergėje susitikti su savoj Kai sugrįžau Į Kauną, ra- 
buvusiais mokslo draugais.fdau viską pasikeitus. Lie- 
Faskutinis mirštančiojo no-j tuvių džiaugsmas buvo jau 
ras buvo pasveikinti kažkui (atšalęs, nes i kraštą priva- 
ten gyvenusią Stasę Stašku- žiavo Hitlerio partinių

miegą' arba i saulės nu- nimu. -M. M.

ELEGANTIŠKA APRANGA
: ... -

marškiniai, šviesi megstinė lėmenė ir plačios ke
tai magi ir graži moteriška apranga sportui.

naitę.
Pasiekus Pabarsko ežerą, 

patyriau, kad musų divizija 
Ukmergės nesieksianti. Pa
sirodo, išėjo iš kovos pir
masis batalionas. Nakties 
mušis ties Jonava ji prare
tino iki riekbvingo dalinio.

Sekančią dieną musų ket
virtas batalionas patraukė 
i Molėtus. Žvalgybos lėk
tuvai pastebėjo didesni ru
sų koncentravimąsi prie 
Stirnių ežero. Tuo džiaug
tis neteko: trys veik sulipę 
ežerai privertė mus pavarg
ti: reikėjo visą amuniciją 
mt- savo pečių vilkti

Septynis kartus susidūrė
me su rusų daliniais ir sep
tynis kartus jie nepastebi
mai išnyko. Aš manau, 
kad tai buvo vienas ir tas 
ats vienetas, gerai vietinių 
enkelių globojamas.

Kuo giliau slinkom Į Vil
niaus kraštą, tuo vokiečiai 
vis mažiau vietos gyvento
jam pasitikėdavo.

Pasiekus Labonorą, pul
kininkas Stoize davė Įsaky
mą atiminėti nuo gyvento
jų kiaulieną, vištas ir pai*u 
pinti avienos gyvas atsar
gas. Ir taip nuskurę ūkiai 
buvo dar labiau apiplėšia 
mi.

žmonių ir tuoj Įvedė vokiš
ką “tvarką.”

Visos geriausios krautu
vės ir restoranai buvo skirti 
TIK vokiečiams. Prie dau
gelio durų buvo didelė iš
kaba: “Nur fuer Reichs- 
deutsche” (tik vokiečiam^). 
Laisvės Alėjos vaizdas ge- 
rokai pasikeitė. Prisistei
gė Įvairhį vokiškų Įstaigų: 
Zivilverv.atung, Soldaten- 
heim, Reichsarbeitsdienst, 
NSV, Gestapo ir begalės ki
tokiu ištaigu.

Vilniaus krašte didesnių 
susidūrimų su bolševikais 

Be sunkumų 
per Rezgunus 
Dysnos upę ir 

Vidžių miestelį. Tai nebu
vo kuo ypatingu išsiskirian-

neturėjomė.
pasiekėme
Kačergiškę,

Gražioje Nemuno gatvės 
mokykloje Įsteigė karei
viams “linksmuosius na
mus.” Kadangi savanorių 
mergaičių nesushado karei
viams linksminti, tai vaka
rais vokiečiai pradėjo gau
dyti mergaites, kurios vie
nos pasirodydavo gatvėje 
po 8 vai. Ypač rudeni, kai 
naktys pasidarė tamsios, 
vokiečiai vienu tarpu išvys- » 
!ė gvva mergaičių medžiok
lę. *
JI11L

Vieną vakarą, eidamas 
Laisvės Alėja, netikėtai su
tikau buvusiu® kovos drau
gus—du austrus iš Vienos 
miesto. Jie mane prisiminė 
ir pakvietė užeiti Į “Solda- 
tenheimą” (kareiviams res
toraną) išmesti po stiklą 
alaus. Kaipgi kviečiamas 
neužeisi?

Pas duris, apstatytas vo
kiškom vėliavom, stovėjo 
H Ulei io biustas (stovyla).

(Bus daugiau)

r t
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Iš Plataus Pasaulio
Socialistai
Nusivilti

ANGLIJA 

Pradeda
VAKARŲ VOKIST IJA 

Areštavo 33 Šnipus
Pereitą savaitę Vakarų

Anglijos socialistai pas-(Vokietijoj buvo suimti 33 
tavuoju laiku ima lyg ir nu- Rusijos šnipai, kuriems va- 
sivilti dėl galimybių sočia-'dovavo
lizuoti pramonę. Vadai pra- iš Rytų 
deda galvoti, kad vietoj vi-' , 
siškos socializacijos, val
džia turėtų išpirkti didžiu
mą pramonės akcijų, palie
kant tą pačią gamybos va
dovybę. Tuo budu vyriau
sybė išvengtų kai kurios at
sakomybės dėl pramonės 
vedimo.

Sovietų karininkai 
Berlyno.

MASKVA
Rusai Dalyvaus 
Karalienės Vainiką.’.:ie

ISPANIJA
Frankas Kelta Savo Kainą

Amerika nori steigti Is
panijoj bazių savo aviaci
jai. Kad Ispanija tam ne
sipriešintų, Amerika pasky
rė * “savytarpei apsaugai” 
$125.000,000. Bet diktato
rius Frankas mano, kad tai 
peržema kaina už tokias 
pozicijas. Jis norėtų gauti 
nemažiau kaip $1,000,000,- 
000.

Britų ambasada Maskvo 
je buvo painformuota, kad 
Sovietų vyriausybė priėmu
si pakvietimą dalyvauti 
Elzbietos Antrosios vaini
kavime, kuris Įvyks i i ž iio 
15 dieną, ir nusiusianti sa
vo karo laivą Anei;.; ; ka 
ralienei pasižiūrėti.

KELEIVIS, SO.
SUIMTI MAU-MAU TERORISTAI

čia matosi suraišioti vienas su kitu Afrikos Mau-Mau 
teroristai, kurie nesenai išpiovė 130 vieno kaimo gyven
toju ir sudegino kaimą. Vaizdelio tolumoj malusi dvi 
g ritelės. kokiose šitie afrikėnai gyvena.

Puslapis Septintai

!jo ar negalėjo per jma Šiurpus įViįklS Bra- -ujama ir patal-
į Švediją ar Vokie

tiją. Dar žiauresnis liki
mas ištiko tuos, kurie su vo
kiečių armija buvo apsupti 
Kuršo žiede ir paskiau tu
rėjo bolševikams pasiduoti.

Latviai jokio žymesnio 
kontakto su rusais nepalai
ko. Apie politiką nekalba 
viešai niekas, nei apie tarp
tautinę padėtį, taip pat nie
ko apie kainas, o ypač ne
valia jų peikti. Tik retkar
čiais, susitikę savitarpy ge
ri pažįstami, ne vienas pri
simena “senus gerus lai 
kus.” Latvijos gyventojuo 
se reiškiamas įsitikinimas, 
jogei ateity latviams, lietu
viams ir estams reikės veik
ti išvien ir glaudžiai.

“Amerikos Balsas” girdi 
imas; jo naktį klausosi n 
tik šiaip gyventojai, bet ir;

I sprukti 
Itiia. 1 zilijos Lietuviu 

Šeimoj

pinama kalėjimam Kalėji
me, gal būt nuo baisaus 
vaizdo stovinčio prieš jos 
akis, o gal nuo gailesčio 
liekančių m: iaičiais dviejų 
vaikučių. Joana Andriulie- 

15 m ir ten

Brazilijos laikraščiai pra
neša, kad Sao Paulo prie
miesty Casa Verde, lietuvių nė susėtą a proto liga 

eimoje kovo 10! uat kali ūmoAndriulių šeimoje kovo lOJpat kai d.no kameroje 
d. Įvyko šiurpi tragedija, j miršta, panirdama vargams 
Ssą, Joana ir Viktoras And-ldu vaikučiu.
riuliai apsivedė prieš 13 
metų, bet gyvenimas nebu- 
\o toks laimingas, kaip jie
du tuokdamiesi vaizdavosi.į

Metus pagyvenę, Andriu-! 
iiai susilaukė 
liau ir kito.

NUSKENDO
NARDOMAS

TURKŲ
LAIVAS

□ieną parėjo 
ii pradėjo su žmona ginčy
tis. Ji tuo tarpu triūsė apie 
puodus, gamindama pietus.

Andriulis mėgdavo daž
nai išsigeęti. Ši kartą irgi 

Žodis 
net ir

Turkų povandeninis lai- 
kudikio, \ė-Įvas Dardaneluose susidūrė 
Andriulis tą Su kitu laivu ir nuėjo dug- 
namo valgyt nan su 81 asmeniu. Visi 

žuvo. šitą submariną tur
kai buvo gavę iš Amerikos 
ir ios igula buvo amerikie

nemaža pačių komunistų.įbuvo jau neblaivas 
“Amerikos Balsas” girdi- po žodžio, prieita

čiu išmėginta.

Parsiduoda Biznis

PARYŽIUS
Thorez Sugrįžo Invalidas

Komunistų vadas Thorez 
pereitą savaitę sugrįžo iš 
Rusijos, .kur jis buvo “gy
domas” 30 mėnesių. Nors 
jis sakosi esąs jau visai pa
sveikęs, tačiau nevaldo vie
nos rankos ir šlubuoja ant 
vienos kojos. Kad garbin
gai jį pasitikti, Paryžiaus

KORĖJA
Nepasitiki Komunistais

Amerikos armijos vadai 
Korėjoje mano, kad komu
nistai siūlo atnaujinti pa
liaubų derybas tais į; iais 
sumetimais, kaip ir perei
tais metais, kuomet einant 
tokioms deryboms jie su
stiprino savo jėga/ i; pri- 
sigabeno daugiau amunici
jos pafrontėn.

GRAIKIJA
Nuvertino Valiutą

Graikija numušė savo pi
nigų vertę lygiai per pusę 
Šito dėlei laikinai buvo už
daryti visi bankai.

Kaip Dabar Atrodo 
Latvija

Per Gotlandą į Švediją 
. <J egę penki latvių žvejai, 
. urių du gimę Lietuvoje, 
papasakojo, kad penktasis 
iš eilės visoj Sovietų Sąjun- 

i prekių atpiginimas, ku- 
Į taip garsina Sovietų pro-

kolchozui vadovauja 25 vir
šininkai, iŠ jų 5 politiniai 
vadovai, kitaip tarus 11 
žvejų prižiūri vienos biuro
kratas. Tačiau, nutaisant 
sunkių režimo sąlygų, kom
jaunimo skaičius neauga,

V zvronnidairvx 7 J 11 I i .-veli apskelbė noze-I-----
mio geležinkelių streiką, 
kuris tačiau negarbingai su 
smuko.

^-CKirVA

mas ir 
fabriko

veikiančioRygoj
VEF gaminamai.

prie peilio, kurio 
Joana Andriulienė

Dvi senatvė panlui.lu teėsos ir 
,valgomu daiktu krautuvę. l.k-tuviš- 

SmUglUl|m apylinkė, bizni- eina jau .‘55 me
tai. Kreiptis: (1*>>pervere

aparatais. Transliacijos bai-’\ iktoro krutinę. Viktorą

KONGRESAS
Prieš Japonų Konkurenciją

Washingtono Kongrese 
kuriasi naujas blokas. Pie
tinių valstijų ir Naujosios 
Anglijos republikonai orga
nizuojasi prieš įsileidimą 
Amerikon Japonijos audi
nių, nes audimo pramonė 
čia ir be to jau kenčia gana 
sunkią depresiją.

PRANCŪZIJA
Duos Komunistams 
Plieno Gaminių

Paryžiaus žiniomis, tarp 
Čechoslovakijos ir Prancū
zijos buvo pasirašyta nauja 
prekybos sutartis vieniems 
metams. Ta sutartimi Pran
cūzija pasižadėjusi parduo
ti komunistams plieno ga
minių ir visokių Įrankių už 
$8,500,000. Gal tai bus ta 
pati medžiaga, kurios Ame
rika davė Prancūzijai už 
dyka, kad sustiprintų ap
saugą nuo komunistų.

Tarptau-

Iškėlė iš Europos
34,500 Žmonių

Šveicarijoj yra 
tinis Komitetas Emigran
tais Rūpintis. Jo direkto- 

Hugh Gibson praneša, 
komitetui padedant, 

pastaruosius metus iš 
Europos išvyko i užjūrio
kraštus 84,000 žmonių.

rius
kad
per

EGIPTAS
Karaliui Per Veidą

./

pas, ancia, faktiškai į kainas nors rusifikacija ir daro sa- 
žymiau neatsiliepė. Žmo- vo. Pavyzdžiui, jau latvių 
nės neturi pinigų, nemaža
prekių trūksta, netrūksta 
lik degtinės — ja norima 
kraštą nugirdyti. Produk
tų kainos panašios kaip 
Lietuvoje: 1 kg mėsos kaš
tuoja 18-25 rubliai, 1 kg 
cukraus—10-20, 1 kg svies
to—35-45, margarino—25, 
batai—350, dviratis—800, 
radijo aparatas—700-1,700 
rublių, žieminis paltas—
1.200 rubliu.

tų kalbomis gyventojus vei
kia padrąsinamai ir rodo, 
kad laisvasis pasaulis pa
vergtų Pabaltijos valstybių 
neužmiršo. Tat kelia žmo
nių nuotaikas. Parvykusia 
ji iš Lietuvos vokiečiai pa
bėgėliai ne vienas pasako
jo, kad tiek Lietuvoje, tiek 
kitur
si iš JAV ir Vokietijos— 
galvoja, ’ 
v ins.

net nesulaukęs gydytojo 
pagalbos, vietoje mirė; Jo
ana, kaipo žmogžudė, poli-

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

PIRMAS VILTIES SPINDULYS 
buvo

Peter Walent, 
1OO Perry St.,

Su-u^hton, Mas?

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslu paieškau merginos 

ar našles nuo -‘!5 iki 10 metų am
žiaus. Par iriau u laisvų pažiūrų ir 
linksnio budi

•žiaus, lat.-vų 
Kasyti:

Aš esu 42 metų am- 
p-i/šiiC. link-ino budo.

■Jėzaus žemiškas tarnavimas 
trumpas, tik trys ir pusė metų. Ant 

padėta atsakomybė 
ralvstę ant žemės, 

bet tinkamam laikui atėjus n.edau- 
I i - - • - gėliems Jo priešams buvo leista pri-
KiKl JOS JUOS ĮSIUIS-.įkaitį jį ant kryžiaus. Kaip keistas 

Jatrodė tasai įvykis tiems, kurie ti- 
. _ . Ikėįo kad Jėzus buvo busimasis že-

Latvių Vadovybe IS VlSU*mės Karalius. Ihtr labiau jie ste-
_______ _____ _______ ______ : ‘bejosi tuo, kad Jis visai nesipriešinogaunamų pranešimų pasi-,tjer>ls. kurie jį sugavo ir užmušė,

darė išvadą, kad tai, ką pa-l, Vid žymesnieji pasaulio valdovai
. 7 , • U:,,v ’Ju - J tais, -kurie jiems priesi-vais. Panaikinto^ ne tik {pasakojo pabėgę o latvių naši. Jėzus gi nemėgino nė gintis.

tu nė neleido savo mokytiniams ginti 
meiU:jj_ Bet tuo nepasibaigė Dievo 
kitO-Jl'ana?- Apaštalas Povilas sako. kad 

■ meilė nepaliauja; taigi Jėzus norin-

tautiniai kostiumai ir moty
vai maišomi su slavu moty-

religinės Velykų i: Kalėdų 
šventės, bet panaikinta ir 
tradicinė Joninių šventė, 
kaip “buržuazinė.’ Žmonių 
pasipriešinimas neturi or
ganizuotų formų bet vyksta 
pasyviai. Ypač kritiškai nu
siteikę sunkiosios pramo
nės darbininkai.

Iš gaunamų pranešimų,
Karinę tarnybą (nuo 2 ,I.atvi« ^sidarė

iki 5 metu) turi atlikti, kaipi^va^’, bll,i čiūžiausio^ ma
taro laikais, Rusijoje. Vi-'?'n.es de^Tacl-’os len ,hu'i° 
dutiniškai tarnauti tenka
nejus metus, karo laivyne 
—6, aviacijoje—7 metus. 
Tačiau latviai į aviaciją ne
priimami. Liepoja su 75,- 

gyventojų jau 1945 m. 
paversta sovietine tvirtove, 

vienas pilietis negali be
mto! pecialaus leidimo į ją at-

tuoEgipto valdžia įsakė 
jau nuimti nuo piClo ženk-'Nė 
lėlių nuverstojo ir irti 
karaliaus Faruko atvaizdą.{vykti; visi į ją vedą keliai

gyventojai daug tiki- įour£*?X

žvejai ir kas šiuo
įvykdyta Latvijoj ir, <1 . • • 9 i •. _ i .iuciiV n- pai.auja , ta.^i :iwi x;j-Se Pabaltijo valstybėse, bUS’^ai atidavė savo cyvybę mylėdama-
su laiku (vykdyta ir kitose^ savo Kcrir-1-
bolševikų pavergtose Rytų Į Jėzaus Mirtis Reikalinga
Europos valstybėse. Budill-į i’<> trijų dienų, kuomet Dievas pa- j i i i-i f i i (vartojo i avo galvbe ir prikėlė Kris-gU dalyku laikomas 1 aktas,J.y jį kapo, du Jo mokytiniu kalbėjo- 

tragiškąji įvyki, kaip jųkad visi pabėgusieji vra i a- ti. i,; ’i o * t\ iesoats
prasti žvejai,
siu atstovai, nors tiesiogi-;pax, tamas
niai ir nepersekioti, bet vis k"d‘: -’i‘‘ n.uliu<iV.- ?a‘
tiek apsisprendę bėgti, ne-T u viešpats. Kuomet pm iškir... ..„i:.]__ : „„i__ r , i 'Jam kas atsitiko ir kodėl jie nusto-

. t • ■ ----- Karalius, jų Mesijas, ir
plačiųjų ma-'ju vilties vainikas, buvo žiauriai

Ipčštas iš jų ir nužudytas, jiems ne- 
keleivis pasivijo juos ir

jų

St.

F. M.,
23 East St., 

Catbermes, <>:it., Canada.

Paieškau sau draugės nuo .">*> iki 
62 metų amžiaus, 5 pėdų ir 5 colių 
aukščio. 180 svari:, pilno sudėjimo, 
negeriančios. Su laišku atsiųskit at
vaizdą. laiškus rašyti adresu:

Joseph Burduies,
R. I). 6, Stewartswell 

(ilighw*y Line) 
lrwin, Pa.

(10

Paieška” jęyvenimo draugės tarp 
45-55 metų amžiaus, merjrinos arba 
našlės be vaikų, kuri turėtų kiek 
pinigv, kad galėtume pastatyti dau
giau kabinų. Aš esu našlys 56 me
tų, turiu rražią vie a ir yerai atro
dau. Su pirmu laišku atsiųskit fo- 
tosrrafiją, kuria grąžinsiu. Rašy
kit: 'Ui

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

47 North West Br.,
Miami, Fla.

DŽIOVINTOS UOGOS

KENIJA
Mirtis Teroristams

Nairobi 
Kenijoj,

mieste, Afrikos 
teismas pasmerk' 

mirčiai du teroristų organi
zacijos Mau-Mau vadu. Ne
senai šitų terori-tų gauja iš
plovė visus vieno kaimo 
gyventojus ir sudegino kai
mą, užtai kad to kaimo 
žmonės simpatizavo ang
lams.

KAREIVIAI STOVĖSIĄ KORĖJOJ

ir geležinkeliai griežtai 
kontroliuojami. Nuo 1951 
m. likviduotas Liepojos ci
vilinis uostas, caro laikais 
buvęs vienas iš žymiausių 
tranzitinių uostų. Tat kaip 
tik patvirtina tezę, kad Pa
kaičio kraštai buvo okupuo
ti ne ūkiniais sumetimais, 
et kariniais.
Karinės apygardos šta- 

as stovi Rygos mieste. Vi
ri svarbiausi viršininkai ru- 

I -ai. daugumas įsakymų iš 
i liygos eina taip pat jau ru
siškai, visą sovietinį korpą,
• rtovintį Latvijoj, sudaro tik 

. ūsai, o pradžios mokyklose 
a u r.uo trečios klasės moki

nama rusiškai. Veik pusė 
latvių komunistų partijos 
narią—taip pat rusai; ten 
pat nemaža įkurdinta rusų 
lai bininkų, daugiausia de
mobilizuotų kareivių. Pa
bėgusieji mano, kad rusai 
su naujaisiais ateiviais iš 
l ytų sudarys jau 40 proc. 
visų gyventojų. Latvių be- 
’ikę apie 1,250,000 iš buvu- 
jj 2,100,000 gyventojų, 

bet ir tie patys smarkiai so- 
vietinami. Kaimuose lat
viu skaičius sumažėjęs per joj 
pusę. Visur valdininkų 
skaičius 5 kartus didesnis 
nei nepriklausomais Latvi
jos laikais. Net ir žvejų

baigtos 1949 metais, kada 
apie 30,000 valstiečių ir 
“buožių” buvo i* vežti dau
giausia į Irkucko, Tomsko 
ir Omsko sritis, bet vis dėl- pavaizdavę 
to sovietinis špionažas vei
kia sėkmingai ir veik visiš
kai likvidavo r. legalų pa
sipriešinimą, o sistematin- 
gais valymais miškuose su
naikino jau ir partizanų są
jūdžius. Suimtieji ar Įtar
tieji turėję lysių su partiza
nais buvo išsiųsti nuo 20 iki 
25 metų į priverčiamųjų 
darbų stovyklas.

Atvykusieji mini ir lietu
vius partizanus—kaip jie, 
įsiveržę iš Lietuvos terito
rijos, organizuoja sau mais
tą. 1951 metų pavasarį 
žmonės plačiai šnekėjo, 
kad rusai suga\ .- Lietuvos- 
Latvijos pasieny veikusių 
partizanų raj< o vadą.
Taip pat kalba na ir apie 
1918 m. lapkričio 7 d. pla-

galėdami toliau pakęsti bol-^"^ ’-Uė^'j^s pra-
ševikinio režimo. Jie fai: '!.. > •<. kur.□ j;,- >ki L.m ta kui m- 

. . . . . . , .-!«•, suprasti.—Luko 24:12-32.
tJSkai tvirtino* tai, ką apie) Kuomet -V mokytiniai bjvo nu- 
,1.-. U,cA..:N.. niudo, Jėzus aiškino jiems, kad pir-dabartm} gyvenimą Sovietą r)a ...-eu galėjo būti įkurta paža<iė-
pavergtose tėvynėse buvo? N Kri taus Karalystė, Ji; turėjo 

° - 'ir numirti kaino ŽBMgamair musų trys: Atpirkėjas. Palaiminimai, kuriuos 
* iDievas buvo žadėjęs, buvo amžini.

! Kamvbė. kurią Me.-ijos Karalystė
*<uteiks žmonijai, bus ileai pasilie- 

. , , . t» • r.- • i i nti.i' b '. Tai bus ramybe r. •minklas I etl'Ui Didžiajam. I • ■: P • iu i ir tarp asmenų. Ir t
ramybė tarp Dievo ir žmonių.

Į Norint nrirenjrti ir garantuoti žinotojui. Įn -ms toki s toli siekiančius pafcii-
• minimu . pirma buvo reikalinya Jt-

-------------------------------------------jzaus mirtis, kaipo atpirkimo kaina.
(Bus daugiau)

Rygoje vėl statomas pa-

latvių Vidžemės užkaiiau-

RALfo I)ARKAS ?<crėdnmi "Tinti oautriau pana au; 
CJT J J J) Jį įj, J ZV' uri’;; ■ pridirba. 'T:;u<-e vei' ii.
• tG II 11, /'jri I. kreipkitės: Lithuanian Bible Stud< nt

eeiation, 3444 S. I.ituanica Avė.. 
čTi: a"o 8. III.

Palmiškos 
Uostos yra 
tų. kurie turi 
nėjusių šalčių

džiovintos 
eerai dėl 

užsise- 
galvo-

\ j je, erzinančių skaudė- 
ę ' imu kvėpavimo kana-

luose, kaip tai nosyje 
-, ar gerklėje. Palmiš-
' kos Uopos yra išdžio-

vinlos taip, kaip džio
vintos slyvos, ir jas 

taip "alima vaidyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uopos 
yra labai i.aiist iniros. ir yra perai 
tas I oyas valpyti dėl viso kūno 
paperimi <>. svaras. O jeipa
norit*- per CJ>.D., tai $2.2-» svaras.

ALEXANDER’S CO.
411 W. P.roadway

Sou(h Boston 27, Mass

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
Igaufi “Keleivio” knygyne gau- 

Mat. 11:28 30. Jeigu supran-Ljaį iliustruotą, su 272 paveiks- 
’’ *> l aibą, tai gerai, bet jeijri:‘|aįs j,. ^SfatfemoM Ualva” Di'liji 

tuvius. Per pirmus trejus nesupranti, P.iMija pasakys veI-Jsapnjnjnką. Su prisiuntimu kai-
mėnesius dosnių lietuviųj’di. Rašydamas prisiųsk stem-!na Adresuokit:
dėka BALF’o vadovybė i'-{p? <pa>fo Ženklą) už 3e.
siuntė tremtinių šalpai:

Amerikos lietuviai nuo
širdžiai atsiliepė Į BALFb, 
vadovybės kvietimą parem
ti pasilikusius Europoje ii -

JĖZUS ŠAUKIA

Spaudos atstovai teiravosi pas prezidentą EisenhowerĮ, 
kada jjalės iš Korėjos sugrįžti Amerikos kareiviai. Pre
zidentas atsakė, kad ir paliaubą sutartį pasirašius musu 
kareiviai turės dar ilgokai Korėjoj stovėti.

nuotą atentatą: buvo padė
ta po iškilmių trjbuna pra
garo mašina, bet ji sprogo 
/iena diena p:t anksti. Dėl 
.o buvo apkaltinti ir pa
smerkti 27 asmenys.

Pasieny stovi tušti ištisi 
plotai. Net ir pajūry nė 
/ienas gyventojas nedrįsta 
urėti jokio laivelio, kad 

nebūtų apkaltintas priešin
gu nusistatymu vietiniam 
ežimui. Gyver. ojų dažnai 

tikrinami pasai.
Deportuoti į Sibirą ir tie, 

kurie “buvo vokiečių armi- 
Deportacijų neišven- 

ge ir grįžusieji iš Vakarų. 
Tš Kuršo deportuoti visi, 
kurie ten karo metu buvo 
suplūdę iš kitur, tik nespė-

Pinigais — $12,16X05; 
10,000 svarų taukų už $1, 
582.87'; 54,497 svarų rūbų,i 
batų, lovoms ‘baltinių užl 
$60,782; CARE pakietu ūži 
$234.

Be to, už $225 užsakė 
vaikučiams Vokietijoje m - 
tams 100 egz. vaikų laikraš
tėlio “Eglutė.”

Tokiu budu pirmą ket
virtį per BALF’ą suteikia 
tremtiniams pa erai bos už 
$74,986.92.

Šis gailestingas dai ba 
nėra baigtas; jis yra toliau 
tęsiamas. Geraširdžiai lie
tuviai prašomi toliau nepa
miršti musų vargšų Euro
poje ir visas aukas, kaip pi
nigines, taip daiktines, nuo
širdžiai kviečiami siųsti pfr
l'nited Lithuanian Relief Fund 

of America. Ine.
103 Grand St., Brooklyn, N. Y.

n
Alik Armin 

Mass. St., Garv, Ind.
KELEIVIS

636 Broaduay. S. Boston. Mass.

SVSIVIENI.IIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISI S Į BENDRĄ LIETVVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuviu Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.

LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą. 
suteikia įstojimo į SLA lengvatas vi iems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuviu Amerikoje' yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis 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 VVest 30th Street, New York 1, N. Y.
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GRAŽINS SO. BOSTONĄ Drg. Januškis Dar 
Nesveikuoja

Drg. Januškis vis dar ne
tvirtas. Nors retkarčiais re- 
dakcijon ateina, bet dirbti 
dar negali.

LIETUVIŲ ENCIKLOPE
DIJA VISGI KURIASI

Buvo skelbta, kad Lietu
vių Enciklopedijos pirmasis 
tomas pasirodys dar si pa
vasari. Kad tai Įvyktų, ne
maža organizacinio ir re
dakcinio darbo jau buvo at
likta.

Pirmojo tomo išleidimą

Baigiant pranešimą apie 
Lietuvių Enciklopedijos kū
rimąsi Bostone, dar kartą 
tenka priminti lietuvių vi
suomenei, kad niekad nėra 
vėlu Įsirašyti i Lietuvių En
ciklopedijos leidėjus—Į jos 
prenumeratorius. Kas grei
čiau tai atliks—tas pagrei
tins ir palengvins Lietuvių

tis šiuo pastoviu adresu: LDD 21 KUOPOS
Lietuvių Enciklopedija 

366 W. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.
Liet. Enc. Leidykla.

Parduodamos 4 Salos

Federalinė valdžia pa- 
j.. - -įskelbė norinti parduoti

Kad ‘ i Bostono Įlankoj 4 salas, ku-
mm,,, ~~~ . žinomos vardais: “Out-visu puma sutrukdė Ame-I Lietuviu Enciklopedi- 

, ikos‘lietuviu spaudoje en. pakankant tobula,

tik
nuo
gat-

Bu* Sodinami Medžiai, Da
žomi Namai, Gerinama 

Gatvių Šviesa

Miesto valdyba nutarė 
apšvarinti ir pagražinti 
miestą. Bet pirma bus ban
doma, kaip tas d&rbas sek
sis ir kokių duos rezultatų. 
Tam tikslui parinktas So. 
Bostonas—ne visas,
pats vidurys, būtent: 
Broaduay iki 8-tosios 
vės, ir nuo F iki I.

Miesto valdybos many
mu, ketvirtadalis namų ši
tame plote labai apleista ir 
savininkai bus raginami 
juos “nupentyt.” Apšepę 
namai turės bu? sutaisyti. 
Tuo pačiu laiku miestas ke
tina prisodint pavėsio me
džių ir Įvesti elektros švie
są gatvėse, nes dabar kai 
kur vartojamas dar gazas.

Namai, kurie miesto pri
pažinti jau nebetinkamais 
gyvenimui, bus visai nu
griauti. Gatvės busiančios 
pataisytos.

Bet

Paganaitis Atmušė Plėšikus
Antaną Paganaitį, kuris 

dirba viename Bostono res 
torane kaip bartenderis, 
pereito šeštadienio naktį 
buvo užpuolę du plėšikai. 
Uždarant jam užpakalines 
saliuno duris, prie jo pribė
go du banditai. Vienas Įrė
mė jo krūtinėn peili ir pa
reikalavo: ‘'Duok šen pini
gus !” Paganaitis smogė 
plėšikui i snuki, antram i 
aki, ir abu pabėgo.

ciklopedijos reikalu kilusi 
polemika. Dabar jau gali- 

raši- 
At-

Mirė Jonas Medžiauskas

Šiomis dienomis 
loj mirė Jonas Medžiaus
kas, kuris angliškai vadin
davosi Meduse. Velionis 
buvo 64 metų amžiaus, ki
lęs iš Kužių miestelio, Šiau
lių apskrities^ Amerikon
atvyko 1913 metais ir visą 

klausimas, kaip čia Į laiką išgyveno Montello j.
galės augti medžiai, kuo
met South Bostono vaikai 
taip mėgsta juos laužyt ir 
policija visai jų “nemato.”

Negaluoja Ant. Masteika

Senas musų skaitytojas, 
Ant. Masteika iš So. Bosto
no. paskutiniu laiku pradė
jo negaluoti. Jau dvi sa
vaitės, kaip jam pakirto ko
jas, ir jis sunkiai gali vaikš
čioti. Daktarai sako, kad 
su laiku kojos pasitaisys. 
Linkime ligoniui greitai pa
sveikti.

“Keleiviui” Reikia Žmogaus 
Prie Ekspedicijos

Pirmadienio vakarais 
“Keleiviui” reik alingas 
žmogus prie ekspedicijos 
Gali būt jaunuolis, jaunuo
lė ar moteris, nes dalba 
nesunkus. Kreiptis 
vio” ofisan.

Buvo pusėtinai prasilavi
nęs, laisvų pažiūrų ir mėg
davo “Keleivi” skaityt. Bu
vo nevedęs. Mirė nuo šir
dies smūgio. Turėjo susi
taupęs nemaža pinigų, bet 
prieš mirti visi iš bankų iš
imti ir nežinia kur dingę. 

Jo Draugas Petras. 

Suėmė 16 Chuliganų

Roxburio policija pereitą 
savaitę areštavo 16 jaunų 
chuliganų, kurie buvo atva
žiavę iš Cabridge'iaus muš
tis su vietinių mušeikų gau
ja, žinoma kaip “One Ear 
Ring.” Cambridge’iaus gen- 
gė vadinas “Brovvnais.”

KAVASARK) VAISTAS

ma tarti, kad visi tie 
niai darbo nesugriovė, 
virkščiai, Lietuvių Enciklo
pedijos išleidimo klausimą 
jie gerokai išjudino ir išpo
puliarino. Neigiama toj 
polemikoj buvo gal tik tai, 
kad ji prasidėjo tuo metu, 
kada buvo bandoma surink
ti Enciklopedijos prenume
ratorių minimumą. Įgalio
janti ją leisti. Greičiausia 
tų kalbų paveikti, kai kurie 
tautiečiai nesiskubino Lie
tuvių Enciklopedijos pienu-

Montel- "e™**8- .tod,ėl P>'™^is 
tomas pasirodys kiek vėles
niu terminu. Tačiau šia 
proga malonu atžymėti, 
kad musų visuomenė jau 
pasisakė už Lietuvių Enci
klopediją. Tai Įrodo kas
dien augantis Enciklopedi
jos prenumeratorių skai
čius.

Gal jaučiatės nuvargę sezonui 
keičiantis? Gal tada jums reikia 
pagarsėjusio “senų laiku“ DEVY- 
NERIŲ (9) ŽOLIŲ VAISTO, kuris 
per šimtmečius buvo vartojamas su 
gerom pasėkom “senoj tėvynėj”?

Jo galite gauti Lietuviškoj Aptie- 
koj. 172 L SI.. So. Bostone. Mass.

Atsiųskit money orderį ar čeki
“Kelei-, $1.95 sumai už dėžutę gatavai su

maišytų 9 žolių.
Linkime geros sveikatos.

No. 9

ir vertinga, kad ji 
aprėptų visas mokslo, meno 
ir visuomeninio veikimo 
sritis, kad joje butų suteik
tos svarbiausios lituanisti
nės vertybės, reikia, 'kad ją 
remtų daugumas lietuvių, 
kurie nūdien gyvena lais
vajame pasauly.

Lietuvių Enciklopedijos 
skyrių redaktoriai, bendra
darbiai, platintojai ir visi 
tautiečiai, kurie L. E. turi 
vienokių ar kitokių reikalų, 
prašomi nuo šiol nerašyti

Kol nebuvo išryškėjęs 
platinimo klausimas, buvo 
suvaržyta ir Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Neat
sisakant sumanymą Įgyven
dinti, buvo galvojama, kad 
su negausiu prenumeratorių 
skaičium pirmuosius tomus 
teks spausdinti ne savo 
spaustuvėj. Tačiau dabar 
jau yra nupirktos visos rei
kalingos spausdinimo ma
šinos, Enciklopedijos spaus
tuvė baigiama Įrengti.

Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla kuriasi Bostone. 
Apsispręsta, kad šiame 
Amerikos mokslo ir kultū
ros centre bus tinkamos są
lygos ir Lietuvių Enciklope
dijai tarpti. Gal savaime 
suprantama, kad sava Enci
klopedijos spaustuvė spar
tins darbą ir pagreitins to 
didžiulio veikalo išleidimą. 
Spaustuvės Įrengimo dar
bai šiomis dienomis bus 
baigti. Kai tik susitelks 
medžiaga, tuoj prasidės 
L. Enciklopedijos 
tomu

Enciklopedijos pirmųjųl 
ų spausdinimas.

DRAPANOS BŪNA ŠVARESNĖS Už PIGESNĘ KAINĄ

Moderniškos, moksliškos mašinos išskalbs ir išdžiovins jūsų 
šeimynos drapanas Už MAŽĄ KAINĄ. Pabandykite

mus sekančia skalbimo diena.

Už 23c 9 svarai skalbinių
Lengvas išdžiovinimas 23c

BLANKETAI ir PAKLODĖS išskalbtos

Išbaltinimas 3c

ir sausos 60c
inpilus,MES taipgi valom mažus kilimus, gūneles vonioms, 

išprosinam paklodes, pagalvių užvalkalus, maršinius

DEVINE WAY LAI NDERETTE 
60 Devine Way South Boston
išprosinam paklodes, pagalvių užvalkalus, marškinius.

(18)
Iš ryto mes paimam drapanas iš namų. o vakare grąžinam atgal. 

Telefonuokit : SO 8-9665.

(18)

er Brewster,*” “Greater 
Brewster,” “Calf” ir “Lit- 
tle Calf.” Nei viena jų nė
ra apgyventa.

Dvi piimnosios pereito ka 
ro metu buvo sustiprintos 
kaip apsigynimo punktai. 
Kariškiems Įrengimams te
nai buvo išleista daugiau 
kaip $1,000,000.

Kalendorius Išsibaigė

| SVARBUS MITINGAS

Sekmadienį, šio mėnesio 
19 d., Įvyks svarbus Lietu
vių Darbininkų Draugijos 
21 kuopos susirinkimas. 
Darbotvarkėje:

Rinkimas delegatų i LDD 
suvažiavimą.

Svarstymas sumanymų, 
kurie bus patiekti suvažia
vimui.

Kuopos veikla vasaros 
metu. Bus ir daugiau rei
kalų.

Nariai prašomi šį prane
šimą neužmiršti, nes atviru
kai nebus siuntinėjami.

Susirinkime nariai gaus 
paskiausiąjj “Darbo” nu
merį.

Susirinkimas įvyks 3 vai. 
po pietų, L. P. Draugijos 
patalpose, 368 W. Broad 
way, So. Bostone. Bus pri
imami ir norintieji Įstoti 
nariais Į LDD.

21 Kp. Valdyba.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St„ Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijoa 

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

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

BO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Enciklopedijos 
leidimo sąlygoms išryškė
jus, Bostone kuriasi ir En
ciklopedijos redakcija. Vy
riausias redaktorius, prof. 
Vaclovas Biržiška, jau prieš 
keletą savaičių atvyko iš 
Washingtono ir pradėjo 
dirbti. Čia pat gyvena L. 
Enciklopedijos redaktorius 
Dr. J. Girnius ir sekretorius 
Stasys Santvaras. Bostone 
ir jo apylinkėse gyvena ii' 
daugiau Enciklopedijos 
bendradarbių, kurie taip 
pat jau Įsijungė i darbą. 
Vyr. redaktorius ir leidykla 
tariasi su kitais redakto
riais, kurie artimiausiu lai
ku turėtų atsikelti i Bosto
ną. Redakcijos branduolys 
skubama sudaryti, kad re
dakcinis darbas galėtų būti
dirbamas sklandžiai ir visui 
rimtumu. Reikia atžymėti 
ir tą faktą, kad Bostone gy
vena nemažas būrys lietu
vių intelektualų, kuriuos ti
kimasi po truputi Įjungti
Lietuvių Enciklopedijos lei
dimo darbą. Žinoma, kvie
čiami ir kitur gyveną lietu
viai mokslininkai Lietuvių 
Enciklopedijai bendradar
biauti.

Šių metų “Keleivio” ka
lendorius jau išsibaigė ir 
prašom daugiau užsakymų 

laiškų Į Brooklyną, o kreip- nebesiųsti.

RADIO PROGRAMA

DR. D. PILKA
Oflao Valandos: mo S OI 9 

Ir bm T IU 8

546 BROADVVAY 
■O. BOSTON. MAS*. 

Talafonaa: SOUth Boaton IBM

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

REIKIA STICERIŲ
Gera mokestis. Darbas pa

stovus. Kreipkitės šiuo adre
su: (16)

Dukes Clothing Co.
330 Binney Sareet 
Cambridge, Mass.

REIKALINGAS KIRPĖJAS
Paieškomas geras kirpėjas 

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

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

(15)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Vigais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

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. J

Tel SO 8-2150
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)

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.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 8 ryto iki 12 diena

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE A INSUBANCB

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MAS8
Office TeL SOboston 8-0948
Bas. 17 ORIOLB STRBBT 

Waat Kozhury, Ma—
Tek PArkvvay 7-0402-M.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visoknj vaistu. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO. 
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broad* ay 
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. E«*ina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joeeph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

1




