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Anglijos-Amerikos Santykiai 
Labai (tempti

ĮPRATUS AMERIKAI DIKTUOTI, CHURCHILLAS 
NENORI EISENHOWERIO PRESTIŽUI PASIDUOTI

Derybos Korėjoj Vėl Užsikirto; Komunistai Nenori 
Baigti Karą, Nes Tikisi Dar Daugiau 

Sukiršinti Vakariečius

Pereitą savaitę rašėm, kad 
rusų pradėta “taikos ofen- 
syva” įvarė kylį tarp Ame
rikos ir Anglijos. Eisen
hovveris pasakė per radiją 
didelę kalbą, pareikšdamas, 
kad jeigu rusai tikrai nori 
taikos, tegul jie parodo ta
tai realiais darbais. Mask
va nieko į tai neatsakė. Ši
ta kalba, matyt, nepatiko ir 
Churchillui. Nepatiko, kad 
naujas Amerikos preziden
tas kalba svarbiais tarptau
tiniais klausimais neatsi
klausęs seno Churchillo 
nuomonės. Chui chillas įpra
tęs angliškai kalbančiam 
pasauliui diktuoti. Juk ne
senai dar buvo tos dienos, 
kuomet Londono Hutui su- 
įaumojus garsas nuaidėda
vo aplink visą žemės skritu
lį. Ypač stipriai ir impo
nuojančiai tas garsas atsi
mušdavo Washingtono po
litikų ausyse. Rooseveltas 
visada klausydavo, ką sako 
Church i lias. Gi Trumanas 
su Achesonu užsimerkę sek
davo Churchillo liniją. Juk 
visiems aiški paslaptis, kad 
Churchillo piršto parodymu 
Trumanas su Achesonu ir 
generolą MacArthurą paša
lino iš Korėjos fronto.

Ir štai, staiga tarptauti
nės politikos vairą iš 
Churchillo rankų paima at 
ėjęs naujas Amerikos pre
zidentas. Įvyksta susikirti
mas. Eisenhowerio kalbą 
ignoruoja Maskva, ir igno
ruoja Londonas. Senas Lon
dono liūtas pradeda rau- 
moti savotiškai. Rusija no
ri taikos, sako Churchillas, 
todėl eikim taikytis. Jam 
pritaria ir darbiečių lyde
ris Londono parlamente. 
Reikia taikytis, jis sako. O 
jeigu Amerika taikos neno
ri, tegul ji kariauja viena 
pati.

Bolševikams to tik ir rei
kėjo. Dabar jie turi vilties, 
kad einant karui toliau, 
Anglija tikrai galės iš Ko
rėjos pasitraukti. Ir, ma
tyt, dėl to derybos dėl Ko
rėjos karo paliaubų vėl už
sikirto. Rašant šiuos žo 
džius, jos yra nutrauktos, ir 
tik 1 birželio numatoma vėl 
susirinkti.

Prezidentas Eisenhovveris 
nenori nesutikimų su Ang
lija aštrinti. Todėl, kad 
nors iš dalies patenkinti 
Churchillo fana*heriją, jis 
pasiūlė sušaukti Bermudoje 
pasitarimą tarp Londono, 
Paryžiaus ir Washingtono 
diplomatų. Pirma, sako, 
pasitarkim savo tarpe, ar 
verta eiti į derybas su bol
ševikais. Jeigu verta, tai 
nutarkim, ko mes tokiose 
derybose turim reikalauti.

Toks pasitarimas numaty
tas birželio vidury.

Išgirdusi apie šitokį pasi
tarimą, Maskva suriko, kad 
trys kapitalistinės valstybės 
daro slaptą sutartį Sovietų 
Rusijai užpulti. Iš tikrųjų 
gi niekas nenori ją pulti. 
Ypač Anglija bijosi karo. 
Ji nori biznio su bolševi
kais, o ne karo. Washing 
tone iškeltas faktas, kad 
dar pereitais metais Angli
jos laivai gabeno Kinijos 
komunistų kareivius Korė
jom Ir šią savaitę telegra
fas paskelbė, kad Kinijos 
nacionalistų karo laivas su
gavo anglų laivą gabenant 
Kinijos komunistams reika
lingus dalykus.

Taigi, nors oficialiai 
Amerika stengiasi santy
kius su Anglija švelninti, 
aktualiai jie pasilieka labai 
įtempti. Ypač rūstauja 
Amerikos visuomenė, kuo
met girdi, kad Anglijos lai
vynas padeda Kinijos ko
munistėms.

Mokslininkas
Laukia Bausmės

Jaunas ir gabus fizikas, 
buvęs Columbijos universi
tete instruktorium, o karo 
metu tarnavęs valdžiai kaip 
aerodinamikos ekspertas, 
William Pearl, yra sugau
tas teisme meluojant ir po 
priesaika kreivai liudijant, 
buk jis neturėjęs su Rusi
jos šnipais Rosenbergais jo 
kios pažinties, ir taip pat 
nepažįstąs šnipo Mortono 
Sobello, kuris yra nuteistas 
30-čiai metų kalėjimo. Pri- 
saikintųjų suolas atrado jį 
kaltu, tačiau pataria pasi
gailėti, nes pilna bausmė 
butų 10 metų kalėjimo ir 
$4,000 pinigais. Jo advo
katas irgi prašo, kad teis
mas jo pasigailėtų, nes jis 
esąs dar jaunas vyrukas, 
“savo rūšies Einšteinukas.”

moYina nužudė
VAIKUS IR PATI SAVE

Toronto mieste, Kanadoj, 
Mrs. Adele Holmes, 36 me
tų amžiaus moteris, užsida
rė virtuvėj su keturiais vai
kais ir atsuko žibinamąjį 
gazą. Visi užtroško. Ko
dėl motina tai padarė, ne
išaiškinta.

MĖSOS AUGINTOJAI 
VALGO ŽUVĮ
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AMERIKOS ORO JĖGŲ TŪZAS

Kap. McConnelI, operuodamas Korėjoj rakietiniais lėktu
vais, numušė ir sunaikino 16 rusiškų MIG-ų. Dar niekas 
tiek priešo orlaivių nebuvo numušęs iš rakietinio (spraus- 
rainio) lėktuvo.

RUSAI PRADĖSIĄ
KARĄ 1951 METAIS____

T aip sako čekoslovakų 
armijos pukininkas “Jan 
Bukar,” kurio tikroji pa
vardė neskelbiama. Jis sa- 
1 osi lankęs karo akademiją 
Maskvoje du metu ir tenai 
jauni karininkai esą ruošia
mi karo veiksmams ne tik- 
tai Vakarų Europoje, bet ir 
Amerikos žemyne. Alaską 
rusai tebeskaitą sava žeme. 
Puošiamiems karininkams 
Kaskvoj esą aiškinama, 
kad Anglija su Amerika 
rengiasi 1954 metais užpul 
ti Rusi:a ir sugriauti Sovie
tų valdžia. Todėl Sovietai 
turi pradėti karą pirma.

Rusai, esą, džiaugiasi, 
kad šitokiam karui jie įsigi
ję strateginių pozicijų Eu
ropoje tuojau Antram Pa
sauliniam Karui pasibaigus. 
Tas karas pasibaigė šiapus 
Elbos (žiūrint nuo Rusi-

Amerikos A-Bombos Gali 
Sunaikint Sovietų Rusiją

BOLŠEVIKŲ KARO FABRIKAI PAVIRSTŲ PELE
NAIS IR GRIUVĖSIAIS

Visos Sovietų Apsaugos Priemonės Negalėtų Atremti 
Nei Sulaikyti Vėliausių Amerikos Lėktuvų

ii* jos), bet rusai įsigijo pozi- 
vajęarinėj Elbos pu

PAVOJINGA CHURCILLO POLITIKA sėj. Iš tų pozicijų rusų ar
----------------- mija dabar galinti lengvai

Anglijos žemuosiuose ru-.Locarno sutartimi buvo ga- ir greitai užimti Vakarų 
muose Winston Churchillas rantuota “status quo,” pasi-Europą. Vėliau karo veiks- 

žadant visoms susitarian- mai busią perkelti ir Ame- 
čioms valstybėms eiti į pa- rikort. Atominių Amerikos 
galbą tam, keno butų pa- bombų nesą ko bijotis, 
žeistos teisės ir integralu-j Amerikos armija

didelės reikšmės 
kalbą užsienio politikos rei
kalais, kuri sukėlė viso pa
saulio susidomėjimą. Mus
teliečia ypač toji kalbos da- mas.
lis, kuria Churchillas kalba 
apie santykius su Sovietais.

Teigdamas, kad po Stali
no mirties Sovietuose yra 
įvykęs neabejotinas pakitė-

rnpBZinuaTnSS kad silpna* kareiviai
esanti

bailiai.

KANADOJ ATRAS-] Nėra nei mažiausios abe
jonės kad, kilus karui, 
Amerikos atominiai bomba- 
nešiai prasimuštų per visas 
Sovietų Rusijos apsaugos li
nijas ir susprogdintų visą 
bolševikų karo pramonę 
Rusijos viduje.

Taip tvirtina gen. Nath- 
an Twining, kurį preziden
tas Eisenhovveris anądien 
paskyrė Amerikos Oro Jė
gų štabo viršininku.

Bet tuo pačiu laiku jisai 
įspėja Ameriką, kad ir 
mums gali but pavojaus. 
Rusija gali pasigaminti tiek 
atominių bombų, kad galė
tų pažeisti musų pramonę, 
jeigu Rusijos naujieji or
laiviai galėtų tokių bombų 
atnešti Amerikon.

Amerika dabartiniu lai
ku turinti keletą rusių lėk
tuvų, kurie gali nunešti ato
minių bombų Rusijon ir su- 

. duoti jai triuškinantį smu-

TA DEIMANTŲ
Ontario provincijoj, ne

toli Fort Frances miestelio, 
prie Rainy upės, pereitą sa
vaitę buvo atrasti du dideli 
deimantai: vienas jų esąs 
vertas apie $100,000. Fort 
Frances miestelis guli Jung
simų Valstijų pasieny, vos 
tik antroj pusėj nuo Inter
national Falls, Minn. Vie
nas Canados geologas an
dai rašė, kad Rainy paupy 
galį buti deimantų, nes se
niau tenai veikęs vulkanas. 
Čia minimi deimantai buvo 
atrasti moliniuose upės 
krantuose. Į Fort Frances 
miestelį dabar būriais trau 
kia deimantų ieškotojai.

FANATIKŲ VADAI
BAUDŽIAMI MIRTIMI

dabar sąlygos yra iš esmės Amerikos Progressive Par 
pakitusios, Churchillas vis ty, kuri 1948 metais statė 
dėlto reiškia nuomonę, jogįWallace’ą savo kandidatu į 
pati Locarno idėja tiktų ir, prezidentus, buvusi komu- 
dabartiniams laikams, ypač nistų organizacija, kurios

jimas, Churchillas pasisako, santykiams tarp Vokietijos įtiksiąs buvęs padėti komu- 
jog klysta tie, kurie nori ir Sovietų sunormuoti. So- nistams paimti Ameriką į
bandyti labai gilius ir sva
rius skirtumus tarp Sovietų 
ir laisvojo pasaulio išspręsti 
vienu ypu, vienos kurios 
nors sutarties keliu.

Savo tolimesniuose išve
džiojimuose Churchillas per
ša naujo Locarno idėją. 
Kaip žinoma, 1925 metais

vietai turį teisę remtis Len
kija. kaip draugiška buferi
ne valstybe. Churchillo 
nuomone, didžiųjų valsty
bių konferencija, kurioj už
daromis durimis dalyvautų 
tik pačios viršūnės, turėtų 
susirinkti nedelsdama 
ieškoti išeities.

Uždarė Komunistų Radijo Valandą

savo rankas. Amerikos dar
bininkų unijos šiandien 
esanti didžiausia komuniz
mui kliūtis.

Taip buvę aiškinama 
Maskvos karo akademijoj, 
sako “Jan Bukar,” ir tokių 

įr'kalbų jis girdėdavęs Čeko
slovakijoj, kai sugrįžęs iš 
Maskvos. Dabar jis Ame 
rikoje.

Pakistane nuteistas mirti
Abulala Moudeedi, religi
nių fanatikų vadas, kuris 
kovo mėnesį buvo sukurstęs 
prieš valdžią riaušes, kurio
se buvo užmušti 6 žmonės. 
Prieš tai buvo nuteistas 
mirti ir kitas fanatikų va
das, tūlas Abdussattar Nia- 
zi.

TRUMANAS PATARIA 
REMTI EISENHOWERĮ

Pereitą sekmadienį buvo 
uždaryta lietuvių komunis
tų radijo valanda, ju vadi
nama “Amberland Hour,” 
kuri buvo transliuojama 
iš Framingham’o, Mass., 
WKOX radijo stoties. Sto
ties vedėjas Richard Adams 
paaiškino, kad jo stotis 
gaudavo daug protestų laiš
kais dėl “Amberlando” 
programų. Žmonės protes
tuodavę, kad per tą valan
dą yra skelbiama komunis
tinė propaganda, įžeidžia
mi lietuvių jausmai ir tt. 
Dabar gi užprotestavo ir 
Worcesterio katalikų laik
raštis, “Catholic Free 
Press,” kurio vedamasis 
straipsnys tvirtina, kad 
“Amberlando” programoje 
esą įžeidžiami ne tiktai tau
tiniai, bet ir krikščioniški 
lietuvių jausmai, nes tos 
programos vedėja Marė Za
vis (Zavišienė) išjuokianti

Mėsinių galvijų auginto-jkrikščioniškas Kalėdas, Ve
jai South Carolinoj turėjo J lykas ir tt.
metinį savo banketą, bet| Radijo stotyse yra tokia
vietoj mėsos, visi valgė kep
tą žuvį, vadinamą “cat 
fish.”

tvarka, kad kiekvienos pro
gramos vedėjai iš anksto 
turi pristatyti stočiai pilną

savo programos tekstą. Jei
gu programa yra duodama 
lietuvių kalboj, tai turi but 
pristatytas jos angliškas 
vertimas. Todėl Framing- 
hamo stoties vedėjas buvo 
paklaustas, kodėl jis leisda
vo Zavišienei skelbti komu
nistinę propagandą? Jisai 
atsakė, kad ji nesilaikyda
vo to teksto, kokį priduoda- 
vo stočiai anglų kalboj. 
Angliškam tekste būdavę 
parašyta viena, o lietuviš
kai p. Zavišienė kalbėdavu
si ką kitą. Jis to nežino
jęs, nes lietuvių kalbos ne
suprantąs.

Zavišienė visa tai užgin
čija. Nuo teksto ji nenu- 
krypdavusi ir “komunisti
nės linijos” i savo progra
mas nėkišdavusi. Tas pro
gramas paruošdavęs jos vy
ras, kuris verčiasi siuvimo 
amatu.

Associated Press žinių 
agentūra praneša, kad Kan
tone, Kinijoj, už 1 Ameri
kos dolerį mokama 43,000 
Kinijos komunistiškų dole
rių.

ORLAIVIU J DARBĄ

Trumanas ragina Ameri- 
riką remti prezidento Ei 
senhovverio politiką, nes tik 
tuo budu busianti išgelbėta 
pasaulio taika.

Ar Jis Ne Komunistas?
Milės Chase turi 50 akrų 

farmą netoli Muskegon, 
Mich., kur augina daržoves 
ir kartu dirba dirbtuvėj už 
50 mylių nuo savo farmos. 
Dirbtuvėn ir atgal jis kas
dien skraido orlaiviu, kurį 
pats pasidarė.

gf-
Toliau jisai išsireiškė, jog 

Amerika dabar turi atomi
nių bombų didelę atsargą. 
Jeigu daugiau jų ir nebūtų 
gaminama, tai dabar turi
mųjų užtektų Rusiją palai
doti po griuvėsiais ir pele
nais. Mes galėtume sunai
kinti visus Rusijos karo 
įrengimus, visą jos apsau
gą-

Bet turėti daug bombų ir 
gerų lėktuvų dar neužten
ka, sako šitas autoritetas. 
Mums dar reikia gerai išla
vintų lakūnų, kurie, kilus 
karui, galėtų žaibo greitu
mu nulėkti ir suardyti prie
šo įmones. Vienu žodžiu, 
Amerika turi buti gerai pa
siruošusi atominiam karui.

NAUJAS VADAS

Čionai matosi admirolas Hart
ford, kurį prezidentas Eisen- 
howeris paskyrė jungtinio 
viršininkų štabo pirmininku, 
vieton buvusio generolo 
Bradley.

Priešvalstybinei veiklai 
tirti Kongreso komisija per
eitą savaitę pasistatė prieš 
save judomųjų paveikslų 
aktorių Lionelį Standerą ir 
pareikalavo: “Prisipažink,
dirbai su komunistais, ar 
ne?” Aktorius tiek įniršo, 
kad pradėjo koliotis. Sa
ko, “šnipai, proto ligoniai, 
politiniai išsigimėliai šmei
žia mano gerą vardą, ir kar
tu su jais šita komisija ka
sa duobę visam kraštui. 
Bet jeigu šitas vyras ne ko
munistas, tai kur jis išmo
ko komunistiškų keiksmų?

Nužudyta ir Paskandinta 
Moteris

Maynarde, netoli nuo 
Bostono, buvo nužudyta Li- 
la Marttila Oksa Taryma, 
suomė moteris. Jos kūnas 
buvo sudaužytas bukiu įran
kiu ir paskui paskandintas 
Mill prūde. Prie lavono 
buvo pririštas sunkus radia
torius. Policija suėmė jos 
vyrą.

DIDELI POTVYNIAI 
LOUISIANOJ

Penkias dienas siautusi 
Louisianoj audra ir liūtis 
pagimdė tiek potvynių, kad 
apie 5,000 šeimynų neteko 
namų. Nuostoliai siekia iki 
100 milionu dolerių.

ANGLIJA SU EGIPTU 
NESUSIKALBA

Anglija su Egiptu iki šiol 
negalėjo dar susitarti dėl 
Egipto reikalavimo, kad 
Anglija ištrauktu savo ka
reivius iš Suezo Kanalo zo-
nos.

Uždraudė Rodyt Kojas

Radcliffe mergaičių kole
gija uždraudė savo studen
tėms vaikščiot kelnaitėse ir 
basom kojom. Tiktai kūno 
mankštos metu leistina dė
vėti kelinaites kolegijos pa
talpose, bet ir tai ne trum
pas. Mergaitės išstatė len
tą su protestu.
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Organizacijų ir Veikėjų Dėmesiui
Amerikos Lietuvių Tarybos centro sekretorius, Dr. 

P. Grigaitis, išsiuntinėjo ALT skyriams, organizacijoms 
ir veikėjams kolonijose atsišaukimą, kviesdamas visus ir 
visas ruoštis didelės svarbos darbams.

Visų pirma reikia organizuoti klaikiųjų Birželio 
Dienų paminėjimą, o paskui pravesti energingą telegra
mų vajų po visą Ameriką kad paremti Kongresan Įneštą 
kongresmano Kersteno rezoliuciją H. RES. 231.

Dėl birželio Įvykių atsišaukimas sako:
“Vėl artinasi lietuvių tautai baisiuoju virtęs birželio 

mėnuo. Jis Įėjo i Lietuvos kančių ir aukų istoriją kai 
Sovietų despotai pasirinko jį negirdėto smurto veiks
mams prieš musų tėvynę ii- jos žmones, 1940 metų birže
lio 13 dieną, panaudodami klastą ir ginkluotą jėgą, oku
pavo Lietuvos kraštą; o vėliau. 1941 metų birželio 14-15 
dienomis, pradėjo lietuvių tautos naikinimą masiniais 
areštais ir išvežimais.

“Šių liūdnųjų Įvykių minėjimas šiemet turi ypatingą 
prasmę ir svarbą.

“Kaip jau buvo spaudoj pranešta, kongresmanas] 
Kersten, musų Tarybos Vykdomojo Komiteto prašo-' 
mas, gegužės 7 dier.ą Įteikė Kongreso Atstovų Rūmams 
rezoliuciją, siūlydamas sudaryti specialią komisiją So
vietų Įvykintiems Lietuvoje rinkimams ir kitoms aplin
kybėms ištirti.

“Ši rezoliucija, žinoma kaip H. RES. 231, dabar 
yra Taisyklių Komitete (Committee on Rules), iš kur ji 
turėtų normaliai eiti i Atstovų Rumus galutinam balsa
vimui.

“Reikia todėl daryti pastangų, kad Taisyklių Komi
tetas nedelsdamas perduotų tą rezoliuciją Atstovų Rū
mams. Tada ateis laikas sukrusti visiems Amerikos lie
tuviams.”

Suklusti reikės telegramų ir laiškų vajui. Kai tik 
ši rezoliucija pateks Į Atstovų Rumus, iš rišo krašto turės 
pasipilti Į VVashingtoną lietuvių telegramos ir laiškai su 
prašymais, kad kongresmanai Atstovų Rūmuose balsuotų 
už jos priėmimą.

Bet pervėlu bus tokiomis telegramomis ir laiškais 
rūpintis, kai rezoliucija bus jau pasiekusi Atstovų Rūmų 
“fliorą.” Tam darbui turime būti pasiruošę iš kalno. 
Todėl jau dabar, tuojau, kolonijose reikia šaukti drau
gijų ir klubų susirinkimus ir organizuoti tinkamus žmo
nes, kurie galėtų gera anglų kalba ir stilium siųsti Wash- 
ingtonan telegramas savo distriktų kongresmanams.

Tuo tarpu gi reikia siųsti telegramas Taisyklių Ko
mitetui (House Committee on Rules), Kurio žinioje mi
nėtoji rezoliucija randasi, ir prašyti, kad ilgai nelaukda
mas jis tą rezoliuciją perduotų Atstovų Rūmams.

Taisyklių Komitetą sudaro šie kongresmanai:
Nuo Illinojaus: Rep. Leo E. Ailen (Chairman).
Nuo Ohio: Rep. Clarence J. Broun.
Nuo Oregono: Harris Ellsworth.
Nuo New Yorko: Henry J. Latham.
Nuo Pennsylvanijos: Hugh D. Scott, Jr.
Nuo Massachusetts: Donald W. Nicholson.
Nuo Colorado: J. Edgar Cheneweth.
Nuo Tennessee: B. Carrol Reece.
Nuo Virginijos: Howard W. Smith.
Nuo Mississippi: William M. Collmer.
Nuo Indianos: Rav J. Madden.
Nuo Texas: John E. Lyle, Jr.
Telegramas ir laiškus reikia adresuoti taip:
Hon.------------------------, Chairman (arba Member)
House Committee on Rules,
House of Representatives,
Washington, D. C.

PASkl TINIS "TRIPAS”

Prezidentas Eiscnhoweris su žmona išlipa iš karališkos 
jachtos “Willia»sburg.” kuria Trumanas mėgdavo daryti 
pasilinksminimo **tripus ’ su savo IrentaLs. Easenhoweris 
pabandė tik vieną syki tuo laivu važinėti ir sako: gana, 
tai buvo pirmutinis ir paskutinis mano tripas. nes tokia 
brangi prabanga nereikalinga jokiam protingam žmogių.

nigų vertė bolševikams įsi
vyravus. Pirma Lenkijos 
zlotas buvęs svarbus pini
gas, o šiandien už 1,000 zlo
tų vos galima nusipirkti po
rą prastų čeverykų. Pras
tas kostiumas kainuoja 2,- 
000
000

Iš Okupuotos Lietuvos
Birštono Kurorte Nėra 

Vandens
Iš Lietuvos sugrįžo Vo- 

zlotų. Gi uždirbti 2,-'.kjetijon vienas vokietis, ku- 
zlotų Lenkijos darbi- ,-į laiką dirbęs Birštone; jis 

ninkas turi dirbti 2 mėne-Įpasakoja, kad sanatorija
siu, kai tuo tarpu Ameriko
je darbininkas gali nusi
pirkti kostiumą už 2 dienų Druskos vanduo veržiasi iš

neturi net gero vandens- 
jis imamas iš Nemuno.

algą.

A p ž valga

RUOŠIASI I
frASHINGTONĄ

Prieš 700 metų Lietuvos 
kunigaikštis Mindaugas bu
vo apvainikuotas pirmuoju 
Lietuvos karalium. Tai su
kakčiai paminėti, So. Bos
tono lietuvių tarpe kilo su
manymas šaukti lietuvių są
skrydi į Washingtoną 20 ir 
21 birželio dienomis, May- 
flower salėj, Statlerio vieš
buty.

Šio žygio sumanytojų iš
leistas lapelis tarp kita ko 
sako:

“Suvažiavimas pradeda
mas birželio 20 d. 10 vai. 
ryto. Banketas Presiden-

primityriai padaryto šuli
nio. Gydymas kurorte la
bai brangus—vienas gyd 
laikis apie 700-800 rublių, 
Įskaitant gydymą, maistą ir 
vonias. Yra pirmoji ir ant
roji klasės.

Druskininkuose esą 9 sa
natorijos, bet ten viskas su
naikinta, apleista.

Mašinoms Nėra Kuro

KURI LIGA GERESNĖ? Į pradedam kristi lyg lapai ru- 
Į deniop: mirštame nuo ligų,

Gegužės 19 d. laidoje, žūstame nelaiminguose atsi-
ChicagOS “Draugas’ rašo,J tikimuose, mirštame dėl to,
kad “komunizmas yra liga,- kad jau atėjo laikas mirti. , . ... __
baisi liga." Ir jis cituoja! -štai jau šiemet S. Pauly- tud Baldoms saleje, Hotęl
vieno jėzuito šitokį aiškini
mą:

“Komunizmas nėra vien tik 
ekonominė teorija, socialinė 
ar politinė problema, bet vi
sų pirma žmogaus problema. 
Žmogus komunistas yra vi
siškai naujo žmogaus tipo 
apraiška, žmogaus, kuris ti
ki visai kita vertybių tvarka 
ir siekia visai kito tikslo, 
siekia komunizmui pavergti 
pasauli. . . . Prieš ši pavojų

je pasimirė A. Damauskas; 
Marija Kaminskienė, 72 me
tų; Juozas Stankevičius, 71 
metų. kilęs iš Rumšiškių; 
Petras Pavilionis, 49 metų,

Statler birželio 20 d. 7 vai. 
vakaro. Bankete dalyvaus 
apie 200 Kongresmanų, Se
natorių ir kitų Įtakingų as-

kilęs iš Papilio valsčiaus; 
Stasys Kučinskas, 54 metų, ’ 
k
kaitienė - Augulytė; Zigmas

menų.
‘Šiame didžiuliame lietu-

Prienuose, kur jam tekę 
dirbti ilgesnį laiką, buvęs 
prakombinatas.” Jo di

rektorius buvęs kažkoks žy
diškos kilmės lenkas.

“Prakombinato” darbą 
esą galima taip apibudinti: 
Pagal galimybes vis taiso
mos senosios mašinos, bet 
kad Įmonės butų praplėstos, 
nepasitaiko. Jokių naujų 
imonių nebuvę pastatyta. 
Bet ir pataisymai šlubuo
ja, esąs labai didelis truku
mas medžiagų ir mašinų 
dalių, taip pat žaliavų tru
kumas visuomet jaučiamas, 

į Medžius i lentpiuves jie pa

tijos namai buvo saugojami 
ginkluotų sargybinių; kiek
vienas Įeinantis turėjo užsi
registruoti, pirma ji ištirda
vo, ar galima Įleisti. Lau
kiamajame interesantams 
tekdavo laukti ir Įsileisdavo 
tik po vieną.

Kai kuriose vietovėse, iš 
kur yra daug išvežtų lietu
vių, kaimuose apgyvendinti 
rusai, kad geriau kurtųsi 
kolchozai. Rusai kaime bi
jo partizanų: jie išdrįsta 
gyventi tik kur yra rusų ka
rinių dalinių; i tolimesnius 
užkampius rusai kojos ne
kelia. Prie Lentvario yra 
kelios mongolų šeimos.

Susprogdino Troką su 
Rusais

lasysKucrrLSKas, merų. ių suvažiavime bus pa- tys transportavę iš miško, 
įęs is nų, - u ja e karių motinos. To-jMašinoms truko benzino

i JLapinskas. 29 metų; Rožė fdel kviečiamos kanų moti-!
vais. nos, sesutes - - ------- ~

nėra kito ginklo. V o i r\ tik 
r\aiiy v - —

krikščioniškoji pasaulėžiūra.’

Bet ar krikščioniškoji pa
saulėžiūra šitokių apetitų 
neturi? Ar krikščionių mi
sionieriai nelenda i sveti
mas šalis savo propagan
dos skleisti, kaip tai daro 
komunistų agitatoriai?

Taip, krikščioniškoji pa-

Vilčinskienė, 64 metų; 
tininkas provizorius Mykolas 
Žukas ir Stasys šlikta. Rio 
de Janeire . . . mirė Jonas 
L. I»eCR.2K5, rarcvŲ, IS
Panemunio kaimo. Rokiškio 
apskr. Visi jie buvo geri lie
tuviai, neabejingi savo tau
tai.”

Žinoma, mirti reikia vi 
dems. Nyksta senesnė mu-

įr žmonos.
Mums lietuviams garbė di
delį moterų būrį pristatyti

Yra .“Magazinai,” Bet 
Visko Trūksta

Kiekviename miestelyje 
ku-Amerikos Vyriausybės na-įbuvo “magazinai,” Į 

1** SITIS parodyti- kad lietu-.riuos prekes pristatydavo iš 
vių tauta prisideda tautų pagrindinio sandėlio Vil-
laisvės ginti. niuje. Cukrų gaudavo iš

ną, i didįjį lietuvių sąskri- 
dį.” ‘

------------------ - Lapelį pasirašo Naujosios
sų karta ir Jungtinėse Vals-Į Anglijos Organizacinis Ko

“Todėl visi Į Washingto- Mariampolės, papirosus ir

tuose. Pati mirtis yra na
tūralūs dalykas; liūdna tik

saulėžiura yra tokia pat Ii- tas, kad ir jaunoji musų 
ga, kaip ir komunistiškoji Įkarta miršta savo tautai 
pasaulėžiūra. Kuri šitų li
gų geresnė, ar blogesnė, tai 
priklauso nuo žmogaus Įsi
tikinimų.

Sveikinam LDD Suvažiavimą
Šios savaitės pabaigoje, 30 ir 31 gegužės dienomis, 

Brooklyne susirinks Lietuvių Darbininkų Draugijos su
važiavimas. Jis posėdžiaus Atletų Klubo svetainėje, 168 
Marcy Avenue.

Šia proga norisi pažymėti, kad tūli žmonės neatski
ria šios draugijos inicialų LDD nuo ALDLD. Pastaroji 
yra komunistų draugija ir neturi nieko bendra su LDD. 
Kad žmonės tų dviejų pavadinimų nemaišytų, LDD su
važiavimas ketina pakeisti jos vardą. Reikia pasakyti, 
kad LDD atsirado kaip protestas prieš komunistų dikta
tūrą ir visą laiką veda prieš Maskvos garbintojus kovą.

LDD yra socialdemokratinių pažiūrų draugija, bro
liška mums organizacija. Ji leidžia ir savo organą, tri- 
mėnesinj žurnalą “Darbą.”

“Keleivis” sveikina LDD suvažiavimą ir linki jam 
geriausių pasekmių!

Drg. Januškis Vis Dar Ligoninėj
Musų redaktorius drg. Januškis vis dar tebeguli 

Bostono miesto ligoninėj. Po pirmo širdies smūgio jis 
buvo sustiprėjęs ir jau buvo pradėjęs dirbti. Bet vėliau 
gavo antrą smūgi ir vėl reikėjo vežti ligoninėn. Atrodo, 
kad dabar jam reikės ilgesnio poilsio.

*
Musų bendradarbis drg. A. Jenkins, kuris rašinėjo 

iš tolimųjų Havajų, pereitą savaitę parskrido atgal į 
Jungtines Valstijas ir aplankė musų redakciją. Jis keta 
Amerikoj pabūti porą mėnesių ir paskui grįžti atgal į 
Havajus pastoviam apsigyvenimui.

SUSILAUKĖ NAUJU 
'DRAUGŲ”

Mūsiškiai komunistai šū
kauja, krikštauja iš džiaug
smo, kad susilaukė naujų 
“draugų.” Tai Anglijos kon
servatorių lyderis Churchil- 
las ir Romos katalikų po
piežius. Churchillas nori 
taikytis su Maskvos dikta
toriais ir baigti Korėjos ka
rą, kad Anglija galėtų su 
komunistais bizni daryt, o 
popiežius tam pritaria. Be 
to, popiežius rodo simpati
jų ir Rusijos šnipams Ro- 
senbergams, kurie dabar 
laukia mirties bausmės 
Amerikoje už išvogimą ato
minės bombos paslapčių ir 
perdavimą jų Maskvai.

Giria Churchillą “Lais
vė,” giria “Vilnis,” ir viena 
kitos pagirimus kartoja 
Džiaugiasi avinai pamatę 
vilką avies kaily.

MIRŠTA BRAZILIJOS 
LIETUVIAI

Jie krinta vienas po kito, 
sako Brazilijos “Žinios.” 
Esą:

“Seniau lietuvio mirtis 

Brazilijoj buvo retenybė. Bu

vom čia nauji ateiviai ir be

veik visi jauni. Jeigu mirda

vo musų tautietis, krisdavo 

ligos pakirstas arba žūdavo 

nelaiminguose atsitikimuose. 

Dabar jau atėjo laikas, kada

TRUPUTI PAVĖLUOTA

Šių metų 13 gegužės lai
doj “Draugas” praneša, kad 
Stoughtonę, netoli nuo Bos
tono. mirė. Povilas Jatulis- 
Jatulevičius, pridurdamas, 
kad—

“Velionis yra vabalnikietis, 
domėjosi lietuviška veikla, 
rinko senas knygas, žurnalus 
bei laikraščius. P. Jatulis 
palaidotas Stoughtono kapi
nėse.”

Tenka pastebėti, kad ži
nia trupučiuką pavėluota, 
nes Jatulis mirė jau dau
giau kaip 5 metai atgal.

mitetas, kurio pirmininku 
yra Jonas L. Kasmauskas, 
o sekretorium—Ignas Vile- 
niškis.

j Southbostonieeiai, norin
tieji į VVashingtoną važiuo
ti, prašomi užsiregistruoti 
vienoj šių vietų:

A. J. Namaksy, 409 West 
Broadvvay.

B. Kalvaitis, 545 Broad
vvay.

S. Minkus, 502 Broaday. 
Tautininku namuose, 484 

—4th St.

visokius smulkius gaminius 
—iš Kauno ir Vilniaus Įmo
nių, alų—iš Stakliškių. Ap 
lamai, visi žemės ūkio pro
duktai buvo š Lietuvos; iš 
Rusijos tik kai kurie pra
moniniai gaminiai: batai, 
tekstilė, mašinų dalys. Bet 
tokių dalykų gaunama retai 
—visko trūksta.

Kaip Organizuojami 
Kolchozai

Prienų kompartijos pa
reigūnas Saugunas, kuris

Kelyje tarp Kruonio ir 
Jėzno rusų sunkvežimis už
važiavęs ant partizanų pa
dėtos minos. Žuvo 28 ru
sai, gi kurie sprogimo metu 
liko gyvi, tuos partizanai 
nušovė bėgančius. Partiza
nai padegė Balbieriškio 
lentpjūvę, kurios direkto
rius nenorėjęs klausyti par
tizanų Įsakymų. Jis turėjęs 
bėgti i Kauną. Nuošales
nėse vietose malūnų vedė
jai turėjo daug vargo: buvo 
žinoma, kad partizanams 
turėdavo atiduoti 20-30 
maišų miltų, bet “pram- 
kombinato” direktorius apie 
tai neturėjo sužinoti.
Lietuvoje Daug Bedarbių

Lietuvoje esą nemažai 
bedarbių. Kai kurie, ne
galėdami išsiversti žemės 
ūkyje, eina Į miestus, kiti 
dėi politinių priežasčių ne
gali gauti darbo. Laisvų 
vietų labai mažai. Tik už 
kyšius ir per pažintis gali
ma gauti tarnybą. Tik spe
cialistai gali gauti darbo, 
nes jų yra didelis trukumas. 
Paprastas darbininkas gau
ną algos 250-300 rublių mė
nesiui, pasitaiko, kad tik 
200 rublių; vyriausias bu
halteris kooperatyve gavo 
800-1,200 rublių, tačiau di
rektorius tik 600-800 rub
lių; partijos sekretorius— 
1,500 rublių, o raštininkas 
ar mašininkė 250-300 rub
lių. Darbinis švarkas kai-

retai kalba lietuviškai, visjnuoja 107 rublius, marški- 
•nai—90 rublių. Darbinin-

KUR DINGO 
10,000,000 LENKŲ?

Amerikos spauda šian
dien daug rašo apie lenkų 
kapitoną JareckĮ, kuris ne
senai pabėgo iš Lenkijos 
rusišku karo orlaiviu “Mig’ 
ir nusileido Danijoj. Šian 
dien jis jau Amerikoj ir 
pasakoja, kiek lenkų tauta 
nukentėjo nuo bolševiką ir 
nacių teroro. Apie klaikų 
mano tautos naikinimą, jis 
sako, galima įsivaizduoti 
pasižiurėjus į gyventojų 
statistiką. 1939 metų gy
ventojų cenzas rodė arti 
39,000,000 galvų, o 1950 
metų cenzas surado vos tik 
25,000,000 gyventojų. Din
go 10 milionu žmonių. Vie
ni jų išžudyti, kiti išgaben 
ti Sibiran vergijos dar- 
dams.

Be to, Jareckis parodo ir

Laivakrovių Unija Dar 
Neapsivalė

Amerikos Darbo Federa
cijos vykdomoji taryba at
metė laivakrovių unijos 
(International Longshore- 
men’s Association) raportą, 
kuriuo buvo žadama ateity 
įvesti geresnę tvarką toj 
unijoj. Atmesdama šitą 
raportą, ADF pažymi, kad 
ši unija nieko nedariusi iš 
ADF reikalavimo apsivaly
ti nuo kriminalistinių ele
mentų ir kyšininkų. Kaip
žinia, laivakrovių unija yra 
pagarsėjusi” gengsterizmu 

ir kitokiais neleistinais dar 
bais. Pavyzdžiui, kai New 
Yorkan andai atėjo laivas 
su sovietiškomis prekėmis, 
uosto darbininkai atsisakė 
tas prekes iškrauti; bet so
vietų agentas pakišo unijos 
lyderiams $40,000, ir sovie
tų prekės tuojau buvo iš
krautos.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamu* užsisakyti “Ke- 

kaip susmuko Lenkijos pi- leivį”. Kaina metams $4.

rusiškai, važiuodavo Prie
nų apylinkėj kolchozų or
ganizuoti. Važiuodavo Į 
kaimus sunkvežimiu, visa
da 8-10 vyrų lydimas, visa
da ginkluotų automatais. 
Be to, kartu važiuodavę 2- 
3 komisarai iš MGB, beveik 
visą komisiją sudalydavo 
rusai, lietuvių būdavo tik 
keli. Atvykę Į kaimą, pra
nešdavo seniūnui, kuris tu
rėdavo sušaukti gyventojus 
susirinkiman. Buvo rodo
mos filmos apie kolchozą ir 
aiškinama, kaip gražu kol 
choze gyventi. Paskui iš
dalindavo formuliarus Įsi
rašymui, paaiškindavo, ko
kia nuosavybė paskiriama 
ir tt. Visas susirinkimas 
buvo tik dėl formos, iš tik
rųjų viskas buvo daroma 
prievarta, nes jei kuris ne
norėjo pasirašyti, vėliau bu
vo išvežtas. Dažnai pasi
taikydavo, kad atvykus į 
kaimą, visi gyventojai vy
rai buvo išbėgioję, gi be jų 
nieko negalima buvo dary
ti, tekdavo kitą kartą mė
ginti. Kai kuriose vietose 
tekdavo lankytis net iki 30 
kartų, kol pagaliau pavyk
davo kolchozą Įsteigti. 
Komunistai Bijosi Partizanų

Prienuose komunistų par

kai labai nepatenkinti. Jie 
yra visokiais budais spau
džiami kelti darbo našumą, 
bet atitinkamo atlyginimo 
negauna. Kadangi iš algos 
negalima pragyventi, visi 
darbininkai yra priversti 
vogti. Pas juos visada ga
lima gauti ši tą nusipirkti. 
Sako, galima dalimis net vi
są automobilį nusipirkti, vi
sas motoro dalis.
Rusiškos Mašinos Atsilikę 

50 Metų

Kaune kai kurie fabrikai 
šiek tiek atnaujinti, sumo
derninti, bet didesnių nau
jų fabrikų statybų nėra. Ne
bent tik prie uosto, kur pa
statyta laivininkystės dirb
tuvė. Pastatas atrodo kaip 
garažas. Prie uosto yra 
trikotažo fabrikas, kur ga
lima gauti “juodai” kojinių 
ir kt. Fabriko administra
cija daugiausia rusiška; 
darbininkai — lietuviai. 
“Maisto” fabrikas per karą 
buvo susprpgdintas, dabar 
dalinai jau atstatytas, liet 
dar yra griuvėsių.

Didelis trukumas yra ma
šinų ir jų dalių. Elektriniai 
motorai ateina iš Vokietijos 
rytų zonos, per Rusiją. Ap-

(Nukelta į 7 pusi.)
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

IO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
Lietuvai Remti Draugijos! Lietuvių karo veteranų 

pirmo skyriaus gegužinėj j osto gegužinė įvyko 17 d. 
įvykusi gegužės 10 dieną,'gegužės klubo vasarnamyje 
puikiai pavyko. Oras bu-į (bungalow) ir puikiai pa- 
vo palankus gėrėtis pava-Įvyko—sutraukė daug pub- 
sario gražumu. Todėl ir likos.
publikos apsčiai prisirinko,- Sandaros 16 kuopos me- 
ypatingai-jaunimo. Nema-Įtinis piknikas įvyks gegu- 
ža liks ir pelno šalpai. Nuo-Įžės 31 dieną Babrausko 
pelnas už šį pikniką tenka Pavilione, Leicester, Mass. 
skyriaus valdybai, būtent: J Gros puiki naujakurių or- 
pirmininkui M. žemaitai- kestra “Tango.” Numato- 
ėiui, sekretoriams J. Palu-ma gera programa, kaip ir 
beckiui, P. Aukštuoliui, J. kas metai. Į šitą pikniką 
Dvareckui, V. Mitrikui ir pasižadėjo atvykti didelis 
kitiems. . būrys brocktoniečių ir bos-

—:— toniečių. Laukiam svečių ir
Gegužės 10 d. čia buvo.Conn. valstijos.

pakrikštyta dar viena aikš
telė (skveras) lietuvio 
(Laukaičio) vardu. Laukai
tis buvo lietuvių sūnūs ir
žuvo Korėjos kovose. Tai-17 d. svetimtaučių veteranų 
jau aštunta lietuvišku var- Legiono saliukėj paminėjo 
du tokia aikštelė Worceste- “Aušros” 70 metų sukaktį, 
ry. i Paskaitą skaitė prof. Vac-

—:— (lovas Biržiška. Po paskai-
Vietos- laikraštyje, “Wor-',tos buvo kalbama apie ben- 

cester Daily Telegram,”|di uomenės įsteigimą ir iš- 
gegužės 19 d. muzikos kri-*rinktas komitetas, visi ka- 
tikas Raymond Morin labai? tai ikiškų pakraipų žmonės, 
gražių komplimentų prirašei Žmonių atsilankė labai 
musų dainininkei (kontral-',mažai. Buvo kelios prie- 
to) Lillianai Mickevičiūtei ižastys: daug parengimų, 3

RIDGWAY REMIA EISENHOVVERI

Generolas Ridgway. buvęs NATO vadas Europoj, liudija 
Kongreso užsieniu reikalą komisijoj, kad prezidento Ei- 
senhowerio planas Europai yra tikrai remtinas. Be musu 
pagalbos, Europa tuoj susmuktą, jeigu Rusija pradėtą 
puolimą, sako jisai.

Laikinas Amerikos Lietu
vių Bendruomenės organi
zacinis komitetas gegužės

KAIP MES DltiSAM KANAPOJE
MONTREAL . pagrasė posėdžiuose daly-

{sidėmėtina, kad p. E. 
Kardelienė ir šiemet iš kon
certo pelno $34.50, $20 pa
skyrė Vasario 16 Gimnazi
jai remti. ,
Motinos Dienos Minėjimas

Šis parengimas įvyko ge
gužės 10 d. Programą iš
pildė šeštadieninės mokyk 
los mokiniai, vadovaujami 
energingo vedėjo, mokyto- 
o Olišausko.
Pianisto A. Kuprevičiaus 

Koncertas

Koncertas įvyko 17 d. ge
gužės. Apie muzikinį lygį 
palikime pasisakyti muzi
kantams. Eilinį žiūrovą 
sužavėjo.

Kaip visuose, taip ir šia
me koncerte atsilankė apie 
300 žmonių.

Kur Montrealio kolonijos 
lietuviai? Kokia tokio pa
syvumo priežastis?

Šį klausimą kelkime atvi
rai, tikru nuoširdumu. Ieš
kokime priežasčių, o kaip 
jas rasime, tada ieškosime 
priemonių ir joms pašalinti.s

Nedarbas Nemažėja

Philadelphijos Orga nizacijos 
Nusigyveno; Nėra Kur Piknikų Rengti

Philadelphijoj lietuviai ir 
jų organizacijos nusigyveno 
ir priėjo prie liepto galo...

Seniau, atėjus vasarai, 
jos čia surengdavo bent ke
lis išvažiavimus bei pikni
kus miškuose; vėliau gi, 
miestui pradėjus gyvento
jais daugintis, buvusios vie- 
-os piknikams rengti pasi
keitė į priemiesčius, nudrė- 
kiant tuščius laukus naujai 
nustatytomis triobomis. To
kiai padėčiai

Kooperuodami jie galėtų 
nusipirkti netoliausia nuo 
miesto ūkį ar šiaip neiš
dirbtą vietą su mišku, prie 
upelio ar ežero, pritaikant 
ją piknikams ir kitokiems 
išvažiavimams bei parengi
mams. Užteko būti nuomi- 
ninkais-rendauninkais pas 
kitus per daugelį metų. Rei
kėtų įsigyti jau nuosavą 
vietą, kaip turi rusai, len
kai, Ukrainai ir kiti; kaip 
turi lietuviai kitose koloni-

I -

susidarius,
kaip lietuviai taip ir kiti. visų uubų viršaičiai, pa- 
svetimtauciai tuiėjo ieškot gaivokite šiuo svarbiu klau- 
piknikams vietų toliau n^° simu
miesto.

(Mickavich). Ji dainavo 
Worcesterio auditorijoj. 
Koncertą rengė katalikių 
moterų klubas. Lilliana 
sudainavo “Kur Bakūžė Sa
manota,” “Mano Rožė” ir 
keletą kitų. Išrodo, kad tai 
busimoji musų dainos 
žvaigždė.

Teko susitikti vieną se 
nuką, Adomą Asąkavičių, 
atvykusį į šį kraštą pirmiau’

piknikai, o be to ir oras 
buvo labai prastas.

Pas mus Worcestery yra 
iabai daug našlių moterų. 
Pastaruoju laiku kai kurios 
jų flirtuoja su vyrukais 
mylinčiais gražiąją lytį. Sa
koma, kad orui atvėsus, 
apie rtidenį turėsim daug 
vestuvių. Well, linkini 
visoms gražaus sugyveni
mo.

Nors kultunnis gyveni- . . . . - - ,• iz j i- x • 1 Bet turint omenyje fak- mas šioje Kanados lietuviu , , j i- i - j u vkoloniioie vra anmires vis kad aPyIlnkes valdybą 
. :■ - . - . - renkant dalyvavo apie dudėlto pasirodo viena kita - , • . . 7 ,

prošvaistė. 's,mta! asmen«’ tai ben<1'
: r a vi m as su visuomene 

Balandžio 12 d. A. V. pa-,nors per organizacijų atsto- 
rapijoje lankėsi vysk. Briz-.vus apylinkės valdybai bus 
gys. Tikintiesiems suteikė nemažas moralinis pastipri-
dvasinių patarnavimų, o,"™^- Organizacijas, ku- ieškančiam darbo 60

bendrai lietuviams—gied- nos šiame posėdyje neda- J
iesnės nuotaikos, prablai- lyvavo, pasistengs irgi 
vėjimo. Viešai jis sugrio- įtraukti. Bet eikime prie

Nors ir pavasaris, bet 
Montrealyje gauti darbą, 
su žmoniškesnių atlygini-

1926 metais įsikūrus lie
tuvių nepriklausomai nuo 
Romos katalikų parapijai, 
jos steigėjai buvo nupirkę 
apie 12 akrų žemės, kurios 
didesnę dalį paskyrė gegu
žinėms laikyti, o mažesnėje 
vietoje įsteigė kapines įni
rusiems laidoti. Piknikams 
rengti vietą parapijonys nu
sodino naujais medukais, 
kad jiems paaugus butų 
daugiau vėsumos vasaros 
laiku. Dabar tie medukai 
yra išaugę į gražius me-

Filadelfietis.

PATERSON, N. J.

iisntroiiiu dvivųini- .. i
sunku. Darbdaviai, ,!21US- makoję .r vasa-mu, yra 

mažesnių įmonių, drįsta pa-

vė “dogmą,” kad “tik kata
likas yra lietuvis.” Jo pa
sakyta kalba Montrealyje 
rado platų atgarsį.

nutarimų.
(1) Lietuvių Dienos ruo

šimui Hamiltone pritarti, 
tik pasiūlyti datą iš rugpiu-

Dumnga, Rasi Brižgio •vio 1—2 cl. nukelti i .ugsėjo 
kalbą atspausdino montrea- 5-6 dienas, nes mgsėjo 7 d. 
liškė “Nepriklausoma Lie

Klubas įsigijo Namus
Patersono Lietuvių Pilie

čių Klubas nusipirko na
mus, kuriuose dabar gau
siai lankosi lietuviai, nes 
yra saliunas ir nemaža sa
lė. Patalpos gražiai atre
montuotos. Pirmas dides
nis lietuvių subuvimas čia 
įvyks birželio 21 d. rengia
mame liūdnųjų birželio de
portacijų minėjime. Pa
grindinis kalbėtojas bus ži
nomas pedagogas Vaclovas 
Čižiunas. Dalyvaus muziko 
V. Yusto vadovaujamas 
mišrus choras ir naujai or
ganizuojamas muziko K. 
Praleikos vyrų choras. Mi
nėjimą organizuoja Trem
tinių Draugija ir kviečia 
dalyvauti visus lietuvius.

Piliečių klubui sėkmingai 
vadovauja A. Gustas.

Gegužės 31 d., Lindbergh 
Parke, No. Haledon, N. J., 
Patersono Tremtinių Drau
gija rengia pikniką. Pra
džia 1 vai. po pietų. Gros 
Glendale orkestrą, {ėjimas

lotojams palindus po jais 
teikia atilsio ir daro didelį 
malonumą. Vardas tai vie
tai buvo duotas Vytauto 
Parkas. Kasmet jame atsi
būdavo po kelis išvažiavi
mus parapijos naudai, arba 
išnuomodavo parką kitoms 
organizacijoms už prieina
mą kainą. Atsibuvo jame 
istoriniai piknikai. 1932 me
tais buvo piknikas sureng
tas Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyriaus: pelną $400 
aukojo VVS Lietuvoje. Po 
to čia prasidėjo parengi
mai Dariaus-Girėno skridi-

centų valandai.
Reikia turėti didelio aki

plėšiškumo, prie tokio bran
gumo, siūlyti tokį atlygini
mą.

Brangsta ir namų rendos. 
Jau ir taip aukštas rendas, 
namu savininkai, naudoda- 
miesi butų trukumu, bando 
kelti.

Montrealio teismas tokių 
savininkų visą eilę jau nu
baudė.

Kas Mus Pavaduos?

yra nedarbo diena.
(2) Birželio įvykių minė- 

negu bu- 
Atsi-

deniu—tylėjo. Įsakyti nuo viešų demonstra-
Tenka apgailėti, kad ne- bet kartu ?u e?tais ir 

buvo sudalyta sąlygų vysk. Ltviais surengti liūdnos 
Brizgiui susitikti su platės- muzikos koncertą (ne reli 
ne Montrealio lietuviu ko- gin^s muzikos, kaip “Tėviš-

tuva,” kuomet katalikųnegu aš esu gimęs, tai yra. o. ,---- , --------- -------- -z v-,---------
balandžio 15 d. 1895 me-'. -LisysŠtaras susirasine- “Tėviškės Žiburiai” tary-.jimą rengti kitaip, ne 
tais. Dabar jis turi 81 me-'ia su v^nu savo bičiuliu,,tum prisigėrę bumas van-vo rengiama iki šiol. 
tus. Asakavičius papasako ji nanclu ĄlaskoJe- T^s dpnin—tvUin oakvti n,m vl«.i dom
jo daug įdomiu pergyventų <?^ugas-jo vardo nemi 
J b . i nešiu—sako, kad jis susi-

t 7 ~įvykių. Nesenai jo anūkas 
baigė Worcesterio Techni
kos Kolegiją.

Asakavičius yra kilęs iš 
Plasapninkų kaimo, Butri
monių valsčiaus. Tas įdo
mus senukas, jau dvide
šimts metų kaip išėjęs į 
pensiją. Turi kelis nuosa
vus namus.

American Steel and Wire 
Co. apdovanojo musų tau
tietį Bernardą Varašką , 
auksiniu Elgin laikrodėliu,! us*
kai jam sukako 65 metai___
amžiaus. Dabar jis išėjo 
į pensiją. Varaška visuo
met skaito “Keleivį” ir sa
ko, kad “Keleivis” jam la
bai patinka.

rašo su savo šeima Tarybi
nėj Lietuvoj. Iš Alaskos ji 
gauna visus jo rašytus laiš
kus ir siuntinius. Tačiau iš 
tenai jis gauna tik 60 nuo
šimčių laiškų. Kuomet skai
čiau tokį laišką, tai stebė
jausi : rusai Alaską laiko 
kaip ir jų teritoriją, net ne 
trukdo susirašinėjimui.

Rašoma, kad Alaskoj re
publikonų administracija 
nutraukė įsitvirtinimų dar-

J. Krasinskas.

Pakalbinkim draugus nr 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį”. Kaina metams $4-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo teti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už- 
ims jo vietą, kai giltinė ji nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 82 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke
leivio*’ knygyne:

KELEIVIS
Seetb Roetoe 27,

kės Žiburių” koresponden
tas gegužės 14 d. numeryje 
rašo). Suorganizuoti to 

Organizacijų Atstovų koncerto transliaciją 
* Seimeli* ' Ibšjfeoihfc aJdeiajaj į

lonija, o kaip girdėti, jis to 
norėjo.

Ir Montrealio PLk apy
linkės valdyba ryžosi su 
šaukti Motrealyje esančių 
organizacijų atstovų pasita
rimą. Jis įvyko gegužės 9 
dieną.

Pats pasitarimas, reikia 
tikėtis, jeigu su jo nuomo
nėmis bus skaitomasi, gali 
atnešti ir teigiamų vaisių.

Svarstyta aktualus klau
simai, k. t.: Lietuvių Die
nos ruošimo klausimas; 
Tautos Fondo skyriaus stei
gimas ; solidarumo mokes
tis; liūdnųjų birželio 13-14 
dienų minėjimas ir eina
mieji reikalai.

Pagrindiniai, o gal tik 
daugiau, buvo apsvarstyta 
Lietuvių Dienos ruošimas. 
Bet dėl laiko stokos kiti 
klausimai prabėgomis pra
leisti.

Daug laiko užėmė “sei
melio” statuso klausimas. 
Čia pasirodė teisingas vysk. 
Brizgio nuogąstavimas, iš
reikštas “Tėvynės Sargo” 
Nr. 1, kad “Didžiausias pa
vojus gresia mums iš to, 
kad bręstantis ir jau su
brendęs musų jaunimas ne
turėjo galimybės pažinti 
musų tėvynėje tikrosios de
mokratijos

tą? Niekas?bingoihis ^pteeiajaj 
dos visuomenei.

(3) Tautos Fondo sky
riaus steigimo klausimas 
svarstyta tik prabėgomis 
Nutarta birželio 6 d. su
šaukti organizacijų atstovų 
pasitarimą, šis klausimas, 
dėl laiko stokos, liko neap
svarstytas. Su Tautos Fon
du artimai yra susirišęs 
VLIK’o klausimas, Mažo
sios Lietuvos atstovo į 
VLIK’ą įsileidimas, apy
skaitos davimas visuome
nei, veiklos derinimas su 
veikiančiomis diplomatinė
mis musų atstovybėmis ir 
kiti.

Galiausia VLIK’as turi 
žinoti, kad visuomenės par
eiga ne tik aukoti, bet atėjo 
pats laikas jai žinoti, kur 
jos suaukoti pinigai eina.

(4) Solidarumo mokesčio 
klausimas, kaip ir Tautos 
Fondo reikalai, liko neišaiš
kintas. Neišaiškinta ir jo su- 
nadojimas, o kol bus neaiš
kumų, sunku bus jį išrinkti. 
Muzikos Studijos Koncertas

Ponios E. Kardelienės 
vedamos muzikos studijos 
koncertas įvyko balandžio 
26 d. Muzikiniu atžvilgiu, 
o ypač palyginus su sve
timtaučių tokiomis studijo-

Gyvenimo rutina, natų-j“*1“ finansuoti. Dar vėliau 
raliai, senuosius šalina, oi“ antram skridimui, ^ait-'60c. Pelnas skiriamas liku-
jų vietą užima jaunimas. P^n'kas 193o metais. &. Vokietijoje senelių, li- 

Susidanusios veikėju gru
pės paruošdavo piknikus 
pagelbėti Amerikos lietuvių 
spaudai ir tt.

Nesant stiprios vadovy-

Senoji karta daug dirbo, 
kure, veikė organizacijose. 
Dabar tie veikėjai vienas 

kito veikimo barą aplei
džia.. £>• kas ateina į jų vie

Todėl kai kurie išsigando (mis, reikia laikyti labai ge- 
| “seimelio” vardo ir net ... rai pavykusiu.

Tas matosi visose organi
zacijose. O kodėl taip yra? 
Atvirai, kažkodėl, bijomės 
klausimui į akis pažiūrėti.

Mes permažai rūpinamės 
musų jaunimu. Jo nepa- 
ruošiame ideologiniai. Ne
turime paūgėjusiam jau
nuoliui nė tinkamo laikraš
tėlio. Iš karto jam paduoti 
“Darbą,” “Keleivį” ar 
“Naujienas” butų nevisai 
gerai. Jie savo turiniu jau
nimo nesuįdomina.

Tremtyje esančiam jau
nuoliui ar užprenumeruoja
me nors vieną iš tų spaus
dinių? Ten, kur lietuviškas 
spausdintas žodis retai su
tinkamas, virš paminėti 
laikraščiai, bent šiuo metu, 
galėtų daug padėti.

Jeigu šiame kontinente 
esančiam jaunimui reikia 
atatinkamo žurnalo, tai 
tremtiniams galima pilnai 
šiandien siųsti “Darbą,” 
Keleivį” bei “Naujienas.” 

Kas turi išteklių, pradė
kime prenumeruoti minėtus 
spausdinius į Vasario 16 
Gimnaziją Vokietijoje.

Neapsileiskime musų opo
nentams, kurie savo partine 
neapykanta persunktą spau
dą tiesiog brukte bruka į 
jaunimo rankas tremtyje.

J. Valeika.

bęs parapijiečių tarpe, pa-
rapijos reikalai pradėjo 
smukti. Parkas perėjo iš 
steigėjų rankų į kitų savi
ninkų rankas. Parapijai, 
dėka kun. J. Zitui, liko tik 
kapinės. Ir tos dabar ap
leistos. . . .

Netrukus po Vytauto 
Parko įsteigimo atsirado ki
ta piknikams vieta—tai 
Mikolaičio ūkyje. Vietos 
lietuviams rengiant išvažia
vimus, ši vieta ilgainiui pa- 
-idarė irgi labai populiari. 
Vėliau ši vieta lietuviams 
aip įsmigo giliai galvosna. 

kad ją pradėjo vadinti 
‘Mikolaičio parku.” šią 
.ietą savininkas nuomoda
vo iš pradžių už $25, iki 
davarė ligi $100 už paren
gimą. šia vieta lietuviai 
naudojosi iki 1951 metų 
pabaigos. Dabar jos nete
kome, nes buvusis savinin
kas ūkį pardavė kitam. 
Taigi musų miesto lietuviai 
ir jų organizacijos dabar 
neturi kur surengti pikni
kų: turintieji mašinas va
žiuoja pajuriuosna, ar į 
farmas pas pažįstamus pra- 
sivėdyti, kuomet kiti lieka 
mieste susti.

Kas Lieka Daryti?

Turime keletą gerai pini
giniai pasiturinčių klubų.

gonių, našlaičių šelpimui ir 
Lietuvos laisvinimo reiką- 
lams. ši draugija kito* 
kiems reikalams pinigų iki 
šiol dar ir neskyrė. x Tikta 
masi.-Jttrtl šį gražų drarfgU 
jos tikslą parems visi, o 
ypač seniau čia gyvenantie
ji bei čia gimusieji lietu
viai.

Piliečių Klubo piknikas 
bus tame pat parke birželio 
14 d. Klubas Vasario 16 
proga * paaukojo Lietuvos 
laisvinimui $25. Tik reikė
tų, kad į naujai nupirktus 
klubo namus butų užprenu
meruota bent keli lietuviški 
laikraščiai. Stapra.

Trumpai iš Chicagos
Jonas Stonys, 28 metų 

dipukas, buvo suimtas po
licijos už triukšmo kėlimą. 
Uždarytas policijos nuova
doj, jis iššoko per langą iš 
ketvirto aukšto ir užsimušė.

Pivaronas Chicagoje yra 
žinomas kaip geros lietuviš
kos duonos kepėjas. Išve- 
žiojant tą duoną anądien 
buvo sudaužytas jo trokas 
ir vežikas sužeistas.

Mirė “Naujienų” bendra
darbis Senas Petras, kurio 
tikras vardas ir pavardė bu
vo Petras Martinkaitis. 
Retkarčiais jis parašydavo 
ir “Keleiviui” žinių iš Chi
cagos. Mirtis buvo staigi, 
netikėta. Jis mirė sėdėda
mas teatro kėdėj.

—Iš laikraščių.
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/S KUR ATSIRADO RETI
MEDŽIAI IR VAISIAI?

nes^pMsak^^ai'Kaip Musu Prosenoliai Tikėjo
būna dviejų dienų senumo,

Ugnim ir kardu lietu-1 gal vot kaip musų proseno- 
viams primesta, ir vėliau] liai tikėjo, atseit, lietuviš-

įr skubiai juo einant gali
ma tigrą susekti tiktai po 
savaitės.
Kada tigro pėdsakai būna 
jau visai švieži ir tik kelios 
valandos teskiria, tai prasi 
deda sunkiausia medžioklės 
dalis, nes tada tigras jau 
būna pajutęs pavojų. Tig
ras žino, kaip pavojinga 
užpulti žmogių iš priekio,

kada ra- 
papajų, 

sojos pu-
Jei taip, tai jus raga- 

vot vaisių, kurių keletas 
metų atgal musų gyvena
mose vietose dar niekas ne
žinojo.

Iš kur tie vaisiai atsira
do, paklausite? O iš kur 
atsirado visi kiti musų vai
siai? Iš kur pas mus ėmė
si visokios gėlės ir brangus 
medžiai, kurių pievose nei 
giriose, nėra?

Visi tie augmenys ir vai
siai nebuvo kokio nors me 
chaniko padaryti. Jie buvo 
atrasti kur nors tolimose ša
lyse, nežinomose mums sa
lose, neprieinamose giriose, 
ir iš ten parvežti. Seniau 
retus augmenis arba jų sėk
las rinkdavo ir į savo šalis 
parsiveždavo laivų kapito
nai. Dabar jau yra tam tik
ros organizacijos tais reika
lais rūpintis. Jungtinėse 
Valstijose prie agrikultūros 
departamento yra Plant In- 
troduction Division, augme
nų Įvedimo skyrius, kuris 
siuntinėja savo ekspertus i 
visas šalis ieškoti naujų 
augmenų.

Visų pirma, toks eksper
tas turi būt geras augmenų 
žinovas, agrikultūros de
partamento tarnautojas. Jis 
turi žinoti visus kvąrantinos 
Įstatymus ir patvarkymus, 
kad neparvežtų su naujais 
augmenimis kokių kenkėjų, 
kurie paskui galėtų paplisti 
po visą šąli ir padaryti daug 
blėdies.

Išvažiuodamas kelionėn, 
toks ekspertas paprastai ap
sirūpina gera kamera ir fil- 
momis, kad galėtų nufoto
grafuoti naujus medžius ir 
vaisius, taip kad sugrįžęs 
galėtų parodyti, kas iš su
rinktų jo sėklų gali išaugti. 
Be to, jis turi pasiimti viso
kios medžiagos, kad nuvy
kęs i laukini kraštą ar gi
rias galėtų pasistatyti sau 
palapinę, supakuoti surink
tas sėklas ir suženklinti jas 
tam tikromis korčiukėmis; 
arba iškasti augmenis su 
šaknimis, susodinti juos Į 
puodus ir žiūrėti, kad jie 
gyvi ir sveiki galėtų pasiek
ti Ameriką. Reikia gerai 
tokį darbą mokėti. Be to, 
veikia mokėti ir bent porą 
to krašto kalbų, kur važiuo
ja.

Nuvažiuoja toks eksper
tas, padėkime. Kinijos gi- 
iumon ir apsistoja kiniečių 

Visų pirma jam čia 
tenka pasisamdyti keletą 
vietos gyventojų, kurie pa
dėtų sudaryti karavaną. Pa
galiau jis leidžiasi su jais 
kelionėn ieškodamas, saky
sime, tokios grušių rūšies, 
kuri nebijo rudžių ligos. Jis 
keliauja ištisas savaites. 
Pasitaiko patekti i tokias 
vietas, kur sunku gauti van
dens atsigerti. Pasamdyti 
palydovai kartais pakelia 
maištą ir nebenori toliau 

Gali būt dar ir 
JĮ gali sugauti 
Ir jie gali nutar- 

geriausias daiktas

Ar jums tenka 
gauti avokadų, 
mangostinų arba

—Tegul bus pagarbintas, kai, kad žmogus turėtų tik 
Maike! sausžemiu vaikščiot, nes tik

—Tėvas ir vėl išrodai iš- tam jis yra sutvertas, 
sigėręs. —O ar tas ne teisybė?

—Jes, Maike, išmoviau —Bet pasakyk, kaip tė- 
porą kleboniškų, tai raida- vas butum galėjęs sausže- 
vei viskas geriau išrodo! O miu ateiti Amerikon? Jei- 
ką darysi žmogus nepasi- gu mokslas nebūtų išradęs 
linksminęs? Ar verksi, ar laivų, tai šiandien Lietuvo- 
uliavosi, vistiek smertis at- je butum malkas skaldęs 
eis. Taigi verčiau išsigerti komunistų komisarams. Die- 
ir linksmai numirti. . . . Ko- vas nebūtų tiltą per Atlan- 
man, Maike, uždainuokim tą pastatęs. Žmogaus liki- 
kokią linksmą dainušką! mu jis nesirūpina. Antį jis

—Bet man nelinksma, tė- pritaikė kovai už būvi daug 
ve. geriau, negu žmogų. Ji ga

—Gal mušti gavai šku- Ii ir sausžemiu vaikščiot, ir 
lėj? oru skraidyt, ir vandens pa-

—Ne. viršium plaukiot, ir po van-
—Nu, tai kodėl tau ne- deniu pasinėrus gali varlę 

linksma? sugauti. Ar tėvas gali su
—Todėl, kad pasauly ja susilyginti? 

perdaug ašai-ų. —Bet aš, Maike, ir neno-
—Bet tu, Maike, ne šven- riu varlių gaudyt, 

ta Veronika, tai ašarų šluos- —Kad ir labai norėtum,
tyt kitiems neisi. Kai žmo- tėve, vistiek varlės po van- 
nės išgirs kokią linksmą ka- deniu nesugautum. 
runką, tai ir ašaros išdžius. —O tu ar sugautum?

—Tėvas, matyt, dar ne- —Nesugaučiau ir aš, te
girdėjai, kad anądien netoli ve. Todėl aš ir sakau, kad 
Bostono nukrito orlaivis ir antis yra geriau pritaikyta 
užmušė 12 jaunų vyrų. Jų gyvenimui, negu žmogus, 
motinų ir mylimųjų ašarų Jis net ir sausžemiu negali 
nesustabdys jokia daina. greitai paeiti. Kiekviena

•fe Maike, mergos gal 
ir verkia, kad jų kavalie ~ 
riai užsimušė. Ale paša .... 
kyk, ar jos nežinojo, kad • ^?,c
jiems bus kada nors galas

klimatą ir puikiai plėtojasi.
Tokiu budu iš Kinų že

mės Amerikon buvo įvežtos 
sojos pupos, šimtakojė žolė, 
daugybė pyčių, grušių, kaš
tonų ir vinkšnų. Tai buvo 
daugiausia vis Frank N.
Meyerio nuopelnas. Rink
damas augmenis ir vaisius, 
as žmogus yra pėsčias par

ėjęs 10,000 mylių nuo Tur
kestano iki Kinijos rytų pa
kraščio ir Yangtze upėj pri 
gėrė.

Vadinamoji Sudano žolė 
buvo parvežta 1909 metais 
iš Afrikos, dabar plačiai 
vartojama pietų ir vakarų 
valstijose kaipo pašaras, 
nes ji gerai auga sausose 
vietose ir nebijo saulės kar
ščių. šito pašaro vertė 
Amerikoje dabar apskai 
čiuojama $10,000,000 per 
metus..

Iš Egipto ir Meksikos pie
tų buvo parvežta medvilnė, 
kurios dabar vien tik Kali 
fomijoj užauga už $50,- 
000,000 per metus.

Anais metais keturi aug
menų žinovai išvyko Pietų 
Amerikon ir Meksikon ieš
koti laukinių bulvių, iš ku
rių dabartinės musų bulvės 
yra išsivysčiusios. Ir jie 
surado. Pasirodo, kad lau
kinės bulvės yra tokios 
smulkios, kaip žirniai. Bet 
jos labai stiprios ir nebijo 
jokių ligų. Todėl augmenų 
žinovai dabar mėgina su
kergti tas laukines bulves 
su naminėmis bulvėmis >r 
tuo budu išvystyti naują 
bulvių atmainą, kuri nebi
jotų jokių ligų nei šalčio.

Šiandien auginami Ame
rikoje kviečiai beveik visi
buvo paimti iš Rusijos. Va g metus Amerikos
dinamai raudonieji kvje= . , . r ~
ciai parvežti iš Charkovo . T, 1 .. ,. . . munications Gommissiongubernijos; šiandien ja’siz. ., .

sėjamas Amerikoje apie 2,-<FCC> buvo leld/7 ,v,e™ 
000.000 akrų plotas. VasaJ m p a n. j a . 
liniai kviečiai vardu “Ku-
banka” buvo parvežti iš

pasisavinta iki tol lietuviam kai. Tada, ir tik tada visi 
svetima tikyba, kristybė ar- jausmės savi, artimi kaip

todėl jisai grjzta užuolanka 
atgal ir pradeda, eidamas 
savo senomis pėdomis, me
džioti medžiotoją. Jeigu 
jam pasiseka prisėlinti iš 
užpakalio, tai puikiu šuoliu 
užšoka medžiotojui ant 
sprando. Nuo šito pavo
jaus saugo šunys, kurie už
uodę tigrą pradeda loti. 
Nakties metu šunys saugo 
miegantį medžiotoją, nes 
tada tigras mėgsta suktis 
aplinkui.

Jeigu medžiotojas paste
bi tigrą, tai turi laukti tin
kamos progos, kad galėtų 
vienu šuviu į galvą nudėti, 
nes svarbu turėt sveiką tig
ro kailį. Medžiotojui rei
kalingas kailis, o ne negy
vas tigras. Būna, kad šu
nys apsupa tigrą aplinkui iš 
tolo, saugodamiesi jo nagų, 
erzina, kol medžiotojas nu
taiko gerą progą šauti. Nu
šovęs tigrą apkrauna šako-

ba kryžiaus garbinimo tiky
ba buvo Lietuvai ir iki šiai 
dienai liko labai pragaištin
ga. Nuo pat Jogailos su 
lenke vedybų, kada urmu 
lietuvius krikštyta, už nau
ją vierą Lietuva brangiai

vienos motinos sūnus. Kad 
to atsiekt, reik pratintis 
galvot ir jaustis aukščiau 
lietuviam primestos žalin
gos tikybos. Reik išmokt 
gerbt visa, kas lietuviška. 

Mes turėtume imti pa-
lenkams užmokėjo: dova-;vyzdį iš žydų. Pas juos 
nojo Lenkijai didelius pietų.tvermė, stiprybė žydvbėj; 
Lietuvos plotus, palaipsniui jų tautinė tikyba tampriai 
Lenkija vis daugiau, geruo- susijusi su jų tauta. Jie ge- 

—u= —i risi įr didžiuojitsi viskuo, 
kas žydiška; o lietuviai bi
josi ir vieni kitus pravar
džiuoja, kad gerbia kas lie
tuviška, o ne kryžiokiška.

Čia gludi lietuvių silpny
bė.

Kada lietuviai ims gerbt 
Lietuvos senovę, su jos pa
pročiais, tikyba, tada sueis 
vienybėn. Ir povaliai atsi- 
palaidos nuo varu primes
tos svetimos kryžiaus gar
binimo tikybos, kuri lietu
viams, kaipo mažai tautai, 
labai žalinga. Todėl tkėki- 
me, galvokime kaip musų 
prosenoliai tikėjo.

Arimantas.

Pavojus Daržams

ju ir piktuoju grobė, savi- 
nosi; į Lietuvą briovėsi 
šlėktos-su lenkiška “kultū
ra” ir kalba. Lietuviška 
kalba ir visa, kas lietuviška, 
buvo žeminama, kaip pago
niška.

Kad vadinamoj pagony
bėj tvilo tyra lietuvybė, tai 
mažai kam apeina dabarti
niais laikais, nes nauja ti
kyba nustelbė lietuvybės 
jausmus iki užmiršties laip
snio.

Nauja, primestoji tikyba 
Lietuvoj pati suskilo; lietu 
viai pasidalijo į kelias prie
šingas sektas: liuteronus, 
kalvinus ir katalikus papis- 
tus, romiškam papai nuo
lankaujančius. Šioji blogy
bė po šiai dienai lietuvius 
neigiamai veikia; kiekviena

-X 1 ,• X • 1 X • 1 J • Kaip Kovoti su Kirpikaismis ir greit keliauna atsi- sekta jaučiasi, kad jos tiky- K x ”

vežti rogutes, kad jomis nu- ba ir galvosena teisinga, o
gabenus lavoną. Jeigu pa- papistai, kaip didžiuma, no- Tur būt nėra piktesnių 
vyksta nušauti patelę, tai ri kitus palenkti savaip, nes darže kenkėjų, kaip kirpi- 
aplinkui ieškoma jauniklių,
kad juos galėtų parduoti
cbkams.

Kada Bus Spalvota 
Televizija?

jo gyvenimas šiandien yra 
geresnis, negu keturkojų ir 

tai ne Die- 
? vui reikia dėkoti, bet moks-

Juk jeigu nebūtų užsimušę, UL 
tai gal butų prigėrę; arba teve’ 
koks čainys Kūrėjoj butų —Na jau tik 
nušovęs. Koks čia difren- nesikvolyk su

Todėl prieš mokslą, 
neburnok.

tu, Maike, 
tuo savo

parvežti 
Kubanės srities; jie dar 
daugiau Amerikoje prasi
platinę, negu Charkovo rau
donukai.

Beveik nėra pasaulyje tos 
šalies ar salos, kurios nebū
tų aplankę Amerikos agri 
kultūros departamento eks 
pertai ieškodami naujų ar
ba geresnės atmainos javų, 
vaisių, medžių ir kitokių 
augmenų.

Kaip Medžiojami 
Tigrai

sas, Maike, kaip žmogus mokslu. Tie, atsiprašant, 
galą gauna. Šiaip ar taip tavo mokyti frentai net ir 
smertis. Juk su saule nie- musų tautišką šnektą supa- 
kas negyvens. škudijo. Net ligas kitokiais

—Bet tragiška mirtis vi- vardais pavadino. Seniau, 
suomet yra baisesnė, tėve, būdavo, mes sakom, kad 
negu paprasta. žmogus serga ant zapaleni-

—Olrait, Maike, o kas jos; o dabar jau sako, kad 
čia kaltas, kad tokia baisi amoniją pagavo. Kai pilvą 
smertis atsitinka? Tai vis suskaudėdavo, tai sakyda- 
tas mokslas, katrą tu taip vom, kad gumbas pasikėlė 
myli. Juk Dievas sutvėrė ir kad reikia stipraus šnap- 
žmogų po žemę vaikščiot, so su pipirais išgert; o da- 
ale ne oru skraidyt. Bet tie bar sako, kad pindicitą rei- 
mokyti mandrapypkiai ne- kia išpiaut. Vienu žodžiu, 
buvo satisfait. Pirma iš- su dipukais aš jau negaliu 
galvojo visokius šipus ir susikalbėt.
pradėjo po marias plaukiot. —Palauk, tėve, dipukų 
Paskui ėmė submarinais po nekaltink. Aš tuoj įrody- 
vandeniu nerti. Negana to, siu, kad ne jie musų kalbą 
pradėjo dar ir padangėmis gadina, bet tėvas ją darkai, 
skraidyt. Na, į ką gi tai —Tas jau bus tu mač,
padabna, vaike? Juk žmo- vaike. Daugiau tavo priro- 
yųs ne varna, kad oro laks- dymų man nereikia. Man 
tytu. Ot, dėlto ir atsitinka norisi dainuot, o ne tavo 
tokios nelaimės. kritikų klausytis. Taigi,

—Nepyk, tėve, bet aš čia gudbai!

keliauti, 
blogiau, 
banditai, 
ti, kad 
yra tokį svetimšalį sušau
dyt. Pagaliau, jis suranda 
pageidaujamų grušių. .Jis 
surenka jų sėklas, supakuo
ja ir siunčia—pirma kupra
nugariais, paskui upių lai
veliais, o ant galo jurų gar 
laiviais ir kitokiais keliais 
Ameriką. Čia tas sėkla 
Plant Introduction division 
tuojau sėja daržuose ir au 
gina jas. Vienos jų žūva,

tave kritikuosiu. Tėvas sa- —Keliauk sveikas, tėve! kitos pamėgsta Amerikos

šiaurinės Mandžurijos 
miškuose yra tigrų. Man
džurijos tigras skiriasi nuo 
indų tigro tuo, kad yra di
desnis, turi geresnį kailį ir 
kitokią kaukolę. Indų tig
ro didžiausias svoris yra 
400 svarų, o Mandžurijos 
sveria pusantro karto dau
giau.

Tigrų medžioklė yra la
bai pavojinga, daug žmonių 
žūva, bet savo gyvybę rizi
kuoja nemaža žmonių dėl 
brangaus kailio ir brangaus 
kūno, iš kurio kiniečių “gy
dytojai” gamina įvairius 
vaistus.

Šiaurinėje Mandžurijoje 
tigrų medžioklė pradedama 
iškritus pirmam sniegui, 
nes tada matomas tigro pėd
sakas. Kada sniego per
daug, tai labai sunku me
džiotojams. Medžiotojas 
apsirūpina maistu kelioms 
savaitėms, paima pakanka
mai šovinių ir išeina su ke
turiais ar penkiais šunimis 
medžioklėn. Užtikęs pėd-

(Columbia 
Broadcasting System) ga 
minti spalvotos televizijos 
aparatus. Ir ta kompanija 
buvo pagaminusi šiek tiek 
spalvotos televizijos apara
tų. Bet 1951 metais karo 
gamybos viršininkai už
draudė gaminti tokius apa
ratus ir nuo to laiko apie 
spalvotą televiziją nieko 
nebesigirdi.

Dabar vėl kalbama, kad 
spalvota televizija greit jau 
pasirodys. Per 2 metus te
levizijos aparatų gaminto
jai darė visokius bandymus 
su spalvota televizija ir da
bar jau sakosi esą pasinio 
šę gaminti genis aparatus. 
Pagal jų pranešimą, jau po 
pusės metų visi bandymai 
bus baigti ir kitų metų pra
džioje žmonės galės jau 
pirkti spalvotos televizijos 
priimtuvus.

Dabartiniu laiku Ameri

jie mano kad tik jie yra kai, angliškai vadinami cut 
geri, o kitaip galvoją ar Ro- worms. Jie nukarpo pašo
mai nenuolankaują—nege- dintas tomeites, kopusius ir 
ri lietuviai. Tokiu budu, kitus sultingus ugius. Nc- 
kur tik papistai, ypač jų ku- dideliam daržely pasodin- 
nigai ar siauramaniai įlen- tus rasodos ugius galima 
da, ten tik su savais tesi- apvesti skardos arba storos 
skaito, o kitaip manantieji popieros lankeliais, bet di- 
turi jų nuolankiai klausyt, delio daržo arba komų lau- 
Tą matome VLIK’e. ,kų neapvedžiosi. Todėl kir-

. x , , pikams naikinti tenka vai-Keista, kad per 20 metų nuodus Xuo(|ai 

nepriklausomos Lietuvos •

gyvavimo, lietuviai lietuviš- j
koše mokyklose mokėsi,
prusinosi ir, rodos, turėjo tj vak kai rap<)(,a bup 
pramok kiek savarankis- dinta. bet 1 iau išbal, 
kai, atseit, virstikybiska! gt j pė|enu miplni

I vr-* o I z ♦ I «galvot, kitaip sakant, lietu-

maiso-
su sėlenomis ir išbarsto- 
po dirvą iš vakaro. Tas 

reikia padaryti tuojau, tą

viškai, kad visi esam lygys,'sodinimą.
o ne aukštesni, kaip kad pa

trim dienom prieš rasodos

Mišinys daromas 
5 svarai kvietinių sėlenų. 

Jie, kiek yra sulietuvėję,' Ketvirta dalis svaro ar- 
bet papybės saitais susais- senate of lead.
tyti, laisvai, be bažnyčios 1 lemonas. 
nesugeba galvot Dažnas 1 paintė maleso. 
jų mato, kad lietuvių pasta-i 7 paintės vandens, 
tytos bažnyčios, mokyklos, Sausas sėlenas sumaišyk 
prieglaudos, ligoninės, ka- su aršeniku (arsenate of 
pinės ir kitkas, užrašyta po- lead). I vandenį išspausk 
piežinei vyriausybei—nebe iš lemono visą sunką; tuo- 
lietuvių. met sukapok smulkiai liku-

Lietuvių kalba iš ten gu- šią jo žievę ir taip pat su- 
jama, nors dar šiek tiek dėk į vandenį. Tuomet su- 
pakenčiama. Dipukai (dau-dėk malesą ir ištirpink. Da
giausia buvę mokytojai),!galiau sudėk sėlenas ir ge- 
vienas kitas nedrąsiai pasi- rai viską išmaišyk. Išbars-
sako prieš tokius Romos tyk tą mišinį po lauką arba
dvas'škijos užsimojimus daržą prieš vakarui tems-
lietuvius nulietuvinti; bet tant. Nuo šito mišinio iš-

koje yra 23,000,000 televi-jkiti rašeivos arba visai tyli, stips ne tik kirpikai, bet ir
zijos priimtuvų. Kaip bus kad jų vaikai lietuvių mo- žiogai. Jeigu laukas dide-
su tais aparatais, kada pa-,
sirodys rinkoje spalvotos 
televizijos aparatai? Ar 
juos reikės mesti laukan?

Visai ne! Su dabartiniais 
aparatais galima bus priim- 
■i ir spalvotas programas,
'•‘et jos bus priimamos “juo
dai baltos,” be spalvų. Kas 
norės matyti spalvotas pro
gramas, turės nusipirkti 
’am tikrą prietaisą ir pri
jungti prie dabartinio apa 
rato. Tai kainuosią apie 
*<100. Kas nenorės tokių 
išlaidu daryti, tas turės 
“iuodai baltą” televiziją, 
kaip ir dabar.

Spalvotos televiziios apa
ratai bus brangesni, kaip 
juodai balti. Pradžioje

pistai galvoja. taip:

kyklose lietuviškai nemoko- lis, tai paduotą čia propor- 
mi, arba bubteli, kad ir ne-ciją galima padidinti, 
lietuviškos mokyklos dirba Šitą patarimą duoda 
bažnyčios naudai. Girdi, Jungtinių Valstijų Agrikul- 
“laikykimės musų tėvų ti- turos Departamentas.
kėjimo.” Iš to matome,:—--------------------------------
kad Lietuvoje įgytas jų.
mokslas yra daugiau baž-J* 
nytinis, negu lietuviškas.

Kryžeiviškas mokslas,] 
kaip aukščiau sakiau, lietu
viam žalingas, nes lietuvius 
skaido, o ne buria.

Visai kas kita butų, jei 
lietuviai bandytų tikėt ar

i

PARSIDUODA VAISTŲ 
IŠDIRBYSTĖ

. ... Parsiduoda jrarsinsra lietuviu vais-
spalvoti aparatai kainuos tų. išdirbystė, plačiai žinoma pasau- 
50% brangiau; vėliau tiki- ^c5r uS'nSi ateitis—kaip sapnas.

kad jų kainos bus
brangesnės. formacijų. (24)

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Bot 666, Xewark 1, X. J.

masi,
25%

—T. M.
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Diplomatija
Tautos Reikalai ir 
Asmeniški įspūdžiai

“Keleivy” tilpęs Lietu
vos pasiuntinybės Washing- 
tone raštas Nr. 790 sujaudi
no mane iki pat širdies gel-

jo jau tada atsiliepti dėl jo.
Kai dėl manęs, tai aš tuo 

labiau negalėjau užblokuoti
“paaiškinimų iš esmės,” nes 
aš jų iš viso neprašiau ir sa
vo straipsny j pasiuntinybės 
ponus nesikreipiau. Aš ra
ginau ir raginu, kad Lietu-mių. Niekad ir nesapna

vau, kad laisvojo pasaulio voTaukso "reikalu" WashFne
sostinėj Lietuvos pasiunti-L " . . , A .,„ , - , , ... tone susirūpintų Amerikosnybe teiktųsi susidomėti T , • rn u , • 

mano asmeniu i. net rasti L.,e T« . kalp,.v(le-
laiko specialiame rašte pa- *“ntellS Iš
sidalinti dėl manęs Jv0organas JAV. 
įspūdžiais su “Keleivio” re
daktorium. Tegul pasiun
tinybės diplomatiškam sko
niui mano asmuo padarė ir 
nekokio įspūdžio, tegul jo 
apibudinimui jie pasikvietė 
pagalbon nemirtingąjį Cer- 
vantę ir prilygino mane ri
teriškam Don Kichotui, bet 
pasakysiu atvirai, kad tokio 
didelio dėmesio iš aukštų

Reikalas Svarbus

KELEIVIS. SO. BOSTON
PABĖGĘS ČEKŲ ORLAIVIS

- ■"■H"1 ”r "^7

čia vra tas Čekoslovakijos orlaivis, kuriuo grupė čekoslo- 
vakų kovo mėnesi pabėgo pas amerikiečius. Dabar ame
rikiečiai tą lėktuvą čekoslovakams grąžino. ši nuotrau
ka parodo orlaivio perdavimo momentą Berlyne.

diplomatijos ponų mano 
proletariškas asmuo tikrai 
neužsitarnavo.

Kas man rūpėjo straips
ny “Kalbėti ar Tylėti?” ir 
kas man rupi toliau, tai vi
sų pirma lietuvių tautos gy
vybiniai reikalai, kaip jie 
iškilo paaiškėjusioj Lietu
vos aukso aferoj Stockhol
me, ir kaip jie atsispindi 
Washingtone. Sąmoningai 
rašau Washingtone, nes 
Washingtonas, kaip JAV 
sostinė, simbolizuoja visą 
J. V. valstybę. Reiškia, 
Lietuvos auksas Washing- 
tone, gali būt bet kur Jung-

Paminėjau, kad lietuvių 
tautos auksas p. Žadeikio 
kontrolėj yra apgaubtas ne
permatoma uždanga. Ra
šiau tai su pilnu atsakomy
bės pajautimu, nes jeigu iš 
to aukso fondo ar bent iš 
kurio kito lietuvių tautos 
turto Amerikoje gali imti 
sau algas tokie asmenys, 
kaip pp. S. Lozoraitis ir V. 
Gylys, tai kaip gi kitaip 
apie tai išsireikšti?

Ponas Lozoraitis jau try
likti metai nevadovauja jo- 
Kiai- musų tautos atstovybei. 
Jo vadovauta pasiuntinybė 
Romoj buvo likviduota 
1940 metais bolševikams 
okupavus Lietuvą. Ta ap
linkybė, kad p. Lozoraitis 
buvęs tautininkų vyriausy 
bės paskirtas “diplomatijos 
šefu,” rodos, neduoda jam 
teisės imti algą iš lietuvių 
tautos turto Amerikoj. Po
nas Lozoraitis nieko nepa
darė, kad sukoordinuoti lie

čiusi. Visa apylinkė subė
go žiūrėti' šių prašmatny
bių. Žmonės keikėsi dieną 
ir naktį. Adomaitis turėjęs 
įsakymą trobas suvilkti iki 
gegužės 1 d., nes kolchozas 
buvo pavadintas “Pirmoji 
Gegužės,” bet žmonės vadi
no paprastai “Gegužė.” Čia 
turėjo būti didelis pavyz
dingas kolchozas.

Dėl techniškų sunkumų 
tuos darbus reikėjo nu
traukti, bet vėliau uoliajam 
pirmininkui Adomaičiui 
jau nebeteko prisidėti prie 
trobų suvilkimo, jis buvo 
partizanų nušautas.

Gegužės 3 d. Jurbarke 
buvo turgaus diena. Tą die
ną Jurbarke buvo laidoja
mas Adomaitis. Jis buvo 
oašarvotas ne bažnyčioje, o 
nartijos namuose, nes bu
vęs tikras komunistas. Sa- 
’ė buvusi išpuošta raudono
mis vėliavomis ir gėlėmis. 
Daug žmonių ėjo pasižiurę-

Iš Lietuvos Pasiuntinybės
Lietuvos Litas Amerikos 

Iždo Departamente
Kadangi buvo pastebėta, 

kad Lietuvos metalinių pi
nigų nepilnas komplektas 
yra išstatytas Smithsonian

Kiek Tremtinių ii Lietuvos 
Dar Yra Vakarų 

Vokietijoje?
Oficialiomis statistikos 

žiniomis, kaip jas paduoda 
PLB Vokietijos Valdyba,

institute per JAV Iždo De-lšių metų vasario-kovo mė- 
partamentą, tai Lietuvos nesiais dar buvo: Britų zo- 
ministeris P. Žadeikis nuta- noje, 4,596; Amerikos žo
lė įteikti Iždo Departamen- noje, 3,083; Prancūzų zo- 
tui vieną pilną sidabrinių ir noje, 257. Iš viso, 7,936

>a tai vyko.be “šefo” žinios lutinai žuvęs, ir kad Lietu- ti. Vėliau jis buvo palaido
ji- pritarimo, tai tas reiškia, į vai atsistačius Lietuvos val-

tinėse Valstybėse. Todėl Aviškų diplomatų veiklą 
„ atsikirtimas, darniai ir vieningai akcijai

po to, kaip bolševikai už-
p. ministeno 
kad “straipsnio autorius jo
kio aukso Washingtone su
rasti negalės, nes jokis 
auksas Washingtone nelai
komas,” yra visai nevykęs 
ir nediplomatiškas išsisuki 
nėjimas.

Kam Išsisukinėti?

P. Žadeikis, ar jo paval
diniai, rašydami, jog aš pa 
sirašydamas po straipsniu 
“Kalbėti ar Tylėti?” slapy- 
varde, užblokavęs“ “progą 
susilaukti paaiškinimo iš 
esmės,” sąmoningai ar ne
sąmoningai prasilenkia su 
tiesa. Pirma, negu “Kelei
vy” tilpo mano straipsnis, 
Lietuvos aukso Washingto- 
ne klausimąs buvo visiškai 
aiškiai pastatytas lietuvių 
socialdemokratų konferen
cijų, kurios 1952 metais 
įvyko Amerikoj ir Kanadoj. 
Abidvi konferencijos buvo 
viešos* be jokių slapyvar
džių. Jų nutarimai dėl to 
aukso buvo paskelbti lietu
vių spaudoj. Jeigu p. Ža
deikio vadovaujamai pa
siuntinybei tas reikalas bu
tų rūpėjęs, tai juk jis galė-

grobė Lietuvą 1940 metų 
birželio 15 d. Ir kiti smė
liniai diplomatai nieko 
nepadarė kas demaskuotų 
bolševikų smurtą ir apgau
lę iš pat pirmos jų antplū
džio dienos. Kai kurie tų 
diplomatų, kaip pav. Lietu
vos atstovas Berlyne p. K. 
Škirpa, skaitė reikalingu ir 
galimu atvykti į bolševikų 
okupuotą Kauną ir prisista
tyti Paleckio vyriausybei. 
Škirpos atsilankymas Kau
ne tuomet buvo tokia sen
sacija, kad daug kas kraipė 
galvas iš nustebimo dėl to 
diplomato laikysenos ir el
gesio. Išvykęs iš Kauno p. 
Škirpa vėliau priiminėjo 
Lietuvos pasiuntinybėj Ber
lyne “liaudies vyriausybės 
emisarus, pp. Jurginį ir Bu
lotą. ’

Jeigu toks ir tam panašu 
ponų diplomatų tylus loja
lumas bolševikams reiškėsi 
su “diplomatijos šefo” p. 
Lozoraičio žinia ir pritari
mu, tai tuo blogiau “šefui.” 
nes tai parodo, kokia men

kad p. Lozoraitis joks “še
fas” nebuvo ir kad dabarti
nė “šefo” istorija yra išpus
tas burbulas, kuriuo norima 
mulkinti lietuvišką visuo
menę ir imti algą.

Ar Ponas Škirpa Gauna 
Algą?

Diplomatijos “šefo” vaid
menį, tik iš kitos pusės, nu
šviečia ir pasiuntinybių lik
vidavimas. Lietuvos aukso 
afera Stockholme ir tenykš
tės pasiuntinybės skanda 
lingas likvidavimas jau pa
kankamai žinomas, kad 
apie tai reiktų kalbėti. Bet 
negeriau atrodo ir lietuviš
kos pasiuntinybės likvida
vimas Berlyne. Likviduo
jant tą pasiuntinybę, jos 
aukštesnysis personas visų 
pirma pasidalino tarp savęs

džia tą reikalą prideramai 
sutvarkys.” Bet kitas bu
vęs Smetonos diplomatas, 
p. Tadas Brasta, tautininkų 
“Dirvoj,” straipsny “Lietu
vos Aukso Žaizda,” štai ką 
tuo reikalu rašo: “Bet kad! 
švedus pastačius prieš Pon- 
ciją Pilotą Haagoje, reikia 
vieno fakto, vieno įrodymo. 
Būtent, kad Lietuvos atsto
vo Švedijoj aukso reikalu 
kur reikiant ir savu laiku 
butų buvę protestuota, pa
brėžiant, kad Lietuvos Ban
ko valdybos parėdymas bu
vo okupanto išprievartau
tas. Nesant iš musų pusės 
tokių įrodymų, vienais mo
raliais pagrindais butų sun
ku laimėti pražiopsotą auk
so bylą. Kad Gylys nesi
priešino aukso išvežimui,
patvirtina ir tas daug kam " * • . 1 1 • • •

tas komunistų kapuose, ne
toli gimnazijos. Ten. šalia 
rusų kareivių, palaidota ne
maža komunistų, kurie žu
vo kovose su partizanais 
arba buvo nužudyti.

Už Pastipusio Arklio 
Uodegą 25 Rubliai

Tame pačiame “Gegužės” 
kolchoze nuolat vykdavo 
sabotažas, žmonės dirbo be 
noro. Kadangi truko mais
to, žmonės, dar prieš kol
chozo derlių nuimant, lau
kuose nuskindavo javų var
pas, stengdamiesi nors to
kiu budu bent kiek grudų 
gauti. Kolchozo arkliai bu
vo vieni griaučiai, nes tru
ko šieno. Beveik visus ark
lius pagaliau papiovė. Už 
arklio nulupimą mokėjo 25 
kilogramus rugių. Oda bu
vo parduodama žydui Jur

varinių Lietuvos monetų tremtiniai, 
rinkinį, iš viso 12.

įteikimas įvyko š. m. ba
landžio 7 d. Iždo Departa
mento patalpose. Lietuvos 
ministeris, įteikdamas bu
vusių apyvartoje iki bolše
vikų invazijos monetų kom
plektą, pastebėjo, kad šis 
monetų rinkinys nėra mu
ziejinė mizmatikos medžia
ga, bet yra tas memento, 
kuris turi tikslą kiekvie
nam žiūrovui priminti Lie
tuvos dabartinę tragediją.
Šiuo atveju p. P. Žadeikis 
dar pažymėjo, kad šis as-

IŠ DARBO LAUKO
Yla 1,582,000 Bedarbių
Komercijos Departamen

to sekretorius Weeks sako, 
kad darbai Amerikoj eina 

labai gerai,” nes dirba 
61,228,000 žmonių; tai esą 
visas milionas daugiau, ne
gu pernai dirbo. Nežiūrint 
visa to, bedarbių dabarti
niu laiku esą 1,582,000.

pektas padaro tą kuklų rin
kinį vertinga retenybe.

Ponia Nellie Taylor Ross, 
pinigų kalyklos direktorė, 
pasikvietusi penkius kalyk
los valdininkus priėmė tą 
lietuvišką dovaną, reikšda
ma pasitenkinimą ir linkė
dama Lietuvai atgauti savo 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Be to, iš ponios Ross buvo 
gautas sekančio turinio laiš
kas:

Treasury Department 
Washington 25

Ooffice oi
Director of the Mint

April 9, 1953
My dear M r. Minister:

Be assured that your generous be-
stowal on April 7 upon the United 
States Mint of the twelvę coins pro- 
duced by Lithuania, while it was 
štili a free nation, will always be 
highly-prized addition to the Mint’s 
collection of coins, on dispiay at the 
Smithsonian Institute. The fact

Mažins Valstybės 
Tarnautojus

Kongrese siūloma suma
žinti valstybės tarnautojų 
skaičių, o likusiųjų algas 
peržiūrėti, nes Trumanas iš
eidamas daugelį savo parti
jos žmonių pakėlė į aukš
tesnes kategorijas ir kartu 
pakėlė jiems algas. Tas 
dabar busią atitaisyta. To
kių “favoritų” esą apie 
115,000. Kongrese mano
ma, kad iš 2,500,000 valsty
bės tarnautojų apie 900,000 
galima esą lengvai atleisti, 
nes jie nereikalingi.

pasiuntinybės kasoj esan-^žinomas faktas, kad jis visą
čius pinigus, apie 70,000- laiką iki Glovackio atšauki- ties žydo kolchozas gauda

barke, už uodegą iš to pa-ithat, lJ?ere are few suc,h, sels "owr ’available makes your offenng dou-

80,000 markių. Iš tų “da
lybų” buvo išskirti pasiun
tinybės šoferis p. Skučas, 
pasiuntinybės šveiceris p. 
Jučas, taipgi griežtai atsi
sakyta apmokėti ELTOS ir 
“Lietuvos Aido” atstovo 
Berlyne Dr. Kaupo telefo
nines sąskaitas. Pasiunti
nybės vyno ii- kitokių gėri

mų sandėli, sakoma, pasiė
męs p. Škirpa. Gi pasiunti
nybės turtas, kaip kilimai,

mo musų atstovu iš Uzsie-r0 -- rublius.
nio ir dvaru nusavinimo, 
rodė ‘liaudies vyriausybei’ 
klusnų lojalumą.” Taigi čia 
nesimato tokio optimizmo, 
koki skelbia p. Žadeikio 
pasiuntinybė. Jeigu kam 
patinka, tegul tas pasi-

Arklių mėsą 
gi sukapodavo ir išvirę šer
davo kiaules. Beveik visi 
kolchozo arkliai tokiu budu 
gavo galą.
Tiesė Kelią iki Partizanų 

Slėptuvės
Vienoje Lietuvos vietovė-

bly desirable and doubly -appreciated 
Please accept with ray thanks my

STfssd wisfees for vou and Mrs. Ža
deikis personally and my earnest 
cood wishes for the early restora- 
tion of liberty in your beloved coun- 
try, toward which our own nation 
bears warm friendship.

Yours sincerely,
Nellie Taylor Ross, 
Director oi the Mint.

Dėl Streiko 150,000 Žmonių 
Neteksią Darbo

» *
Prieš 5 savaites CIO uni

ja išvedė streikan kelis 
tūkstančius darbininkų Can- 
tone, kur gaminamos auto
mobiliams ir trokams dalys. 
Fordas pereitą savaitę pa
skelbė, kad dėl šito streiko 
jis paleisiąs iš savo auto
mobilių dirbtuvių Detroite 
ir kitur 85,000 darbininkų, 
nes negaunąs reikalingų 
dalių automobilių gamybai. 
Kitos kompanijos taiugi 
ruošiasi savo automobilių 
fabrikus uždaryti. Apskai
toma, kad dėl Cantono 
streiko gali netekti darbo 
apie 150,000 žmonių.

Klausimas Apie Karo 
Nuostolių Atlyginimą 

Lietuviams
kfcauja tuo optimizmu, ir je, kur buvo labai pelkėtas 
tegul tiki, kad p. Žadeikis j miškas, Sovietai įtarė, kad 

tame miške gali būti parti
zanų. Vieną dieną atvyko 
daug rusų kariuomenės ir 
milicijos. Suvarė ukinin 
<us ir liepė kirsti medžius, 
o iš nuplautų rąstų tiesti ke- 
ią Į miško gilumą. Į tą miš- 
<ą tik gerai jį žinantieji te
galėjo patekti. Reikėjo šo
kinėti nuo kupsto ant kups- 
o ir tai reikėjo žinoti, kuris 
kupstas yra ant kietos že
mės, nes nepataikius, leng
va buvo nugrimzti.

Šitas rąstų kelias buvo 
iesiamas gana ilgą laiką ir 
>uvo nutiesta daugiau kaip 
vienas kilometras. Pagaliau 
pelkės pasibaigė. Buvo pa
siekta tvirtos žemės ir čia 
rastas partizanų bunkeris, 
bet jau tuščias. Atrodė, 
kad nesenai jame buvo gy
venta, nes buvo palikta vi
sokių daiktų. Partizanai, 
žinoma, nelaukė, kol iki jų 
bunkerio bus nutiestas ru
sams patogus kelias.

ne tik išsaugos Lietuvos 
auksą Washingtone, bet at- 
sirtačiusiai Lietuvai dargi

masina ir jos kiti dalykai,!išgelbės ir Lietuvos auksą 
buvo supakuoti ir p. Škir-jbuvusi Stockholme. Aš bent 
pos parėdymu pasiųsti bol- priklausau prie pesimistų, 
šėrikams į Kauną. Pasiun
tinybės archyvas ir biblio
teka, užlipdant korteles su 
Įrašu “Rvkit, okupantai,” 
palikta pasiuntinybėje, ku
rios raktai perduoti vokie
čių užsienio reikalų minis
terijai, kuriai buvo Įteikta 
ir protesto nota dėl Lietu
vos Įjungimo į Sovietų Ru
siją.

Nejaugi nebuvo galima

Senas Soc-Dem.

kystė jis buvo. Jeigu gi vi- sulikviduoti tos pasiuntiny
bės protingiau, sakysim, vi
są pasiuntinybės turtą ir 
archyvą persiųsti į neutra
lią Šveicariją ar kokią kitą 
saugeesnę vietą, vietoj Į 
Kauną? Man atrodo, kad 
buvo galima, jei tik butų 
buvę daugiau sumanumo ir 
noro. Nežinau, ar p. Škir
pa šiandien dar ima algą 
iš lietuvių tautos turto ar 

Jeicru ne. tai hutu ne

MES ATLIEKAM .,.
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 

O SPAUSDINTŲ VOKŲ
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 

o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
-o-PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boaton 27, Maaa.

ne.
kolegiškai. Nes kuo gi 
p. Škirpa butų blogesnis už 
p. Lozoraitį ar p. Gylį?
Pono Žadeikio Optimizmas

Iš tikrųjų, nelengva susi
gaudyti tose diplomatų ma
chinacijose. Tik p. Žadei- 
kiui čia viskas aišku. Jisai 
teigia, kad ir “Lietuvos

Iš Sovietu Lietuvos
Keliami Trobesiai Sugriuvo

Sugalvojo, suplanavo nuo 
Jurbarko iki Dainių sutelk
ti abipus kelio gyvenamą
sias trobas visų tų kaimų, 
kurie priklausė “Gegužės” 
kolchozui. Buvo kalbama, 
kad tada kolchozininkams 
bus arčiau į darbą.

1951 metais ankstyvą pa
vasari buvo pradėti perkė 
limo darbai. Darbams va
dovavo Dainių kolchozo 
pirmininkas Adomaitis. Per
kėlimą mėgino visokiais bu
dais. Mėgino trobą užvilk
ti ant sunkvežimio. Kadan
gi tai pasirodė persunku, 
buvo mėginta visą trobą 
pririšti prie grandinės ir su 
traktorium vilkti. Daug na
mų taip betempiant sugriu 
vo ir sulužo. Oras buvo 
tuo metu labai blogas, ki
tos trobos Įklimpo į molį ir 
taip liko pakeliui stovėti.
Uolųjį Adomaitį Partizanai 

Nušovė

Pasakoja sugrįžusi vokie
auksas Stockholme nėra ga- tė, pati tai savo akimis ma

Plieno Streikas Kainavo 
Valdžiai $823,000,000

American Iron and Steel 
Institutas pereitą savaitę 
parodė, kad dėl plieno 
streiko pereitais metais, fe
deralinė valdžia gavo 
S823,000,000 taksų ma
žiau negu 1951 metais. Tak
sai sumažėję dėlto, kad dėl 
streiko sumažėję plieno 
įpramonės uždarbiai.

Dar 1952 metais Lietuvos 
ministeris Washingtone bu
vo gavęs pranešimą iš De
partment of State reikale 
pradėtinų veiksmų, kurie 
galėtų būti Lietuvos pilie
čių daromi pagal tą proce
dūrą, kuri buvo sutaita 
Londone dėl Vokietijos už
sieninių skolų, įskaitant ir 
karo nuostolius. Ta proce
dūra duoda kiekvienam lie
tuviui progos ieškoti atlygi
nimo iš Vokietijos už pada
rytus jam nuostolius laike 
ntrojo pasaulinio karo. 

Tie sutarimai turi būti dar 
ratifikuoti, o ratifikavimas 
gali užsitęsti iki š. m. birže
lio mėnesio galo. Taigi, da
bar jau laikas palengva sa
vo nuostolius dokumentuo
ti. Vėliau gi, po sutarčių 
ratifikacijos, gal jau š. m. 
liepos pradžioje, bus pro
gos išsirūpinti atitinkamas 
blankas iš Vokietijos kon
sulatų, kurias teks užpildy
ti. Lietuvos konsulai Nevv 
Yorke ir Chicagoje yra pa
siruošę teikti informacijų 
tuo reikalu.

Šia proga Lietuvos pa
siuntinybė ragina karo nuo 
stolių pretendentus sušilai 
kyti nuo rašinėjimo tuo rei
kalu pasiteiravimų, nes jo
kio termino pretenzijom^ 
pareikšti nėra nustatyta. 
Jei kas naujo įvyks mums 
čia įlipimu klausimu, tuo- 

Ijau bus pranešta spaudoje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Francois Mauriac: GYVA

ČIŲ LIZDAS. Romanas, 282 
pusk, kaina $2.60. Vertė Jur
gis Griška. Išleido Gabija. 355 
Union Avė., Brooklyn 11. N. Y. 
Ši knyga yra vienas iš žymiau
sių F. Mauriaco kurinių, už ku
riuos jis gavo pereitų metų 
Nobelio literatūros premiją, 
šiame romane autorius meis- 
teriškai vaizduoja neapykanta, 
šykštumu ir žemomis aistro
mis pritvinkusia širdimi žmo
gų, iškeldamas aikštėn užnuo- 
dintos dvasios paslaptis.

GERBIAMAS LAISVAMANI
širdingai ačiū Tamstai už 

prisiųstus man kunigų_ adresus. 
Matyt, visi adresai buvo tiks
lus, nes iš visų parašytų mano 
laiškų nei vienas negrįžo. Reiš
kia. kunigai juos gavo.

Tačiau nei vienas jų nedavė 
man atsakymo. Aš buvau pa
statęs jiems klausimą, ką reiš
kia Jėzaus pasakyti žodžiai apie 
romytus? (Žr. Biblijoj: Mat. 
19:12.)

Sunku pasakyti, ką musų 
kunigėliai apie tai mano. nes 
tie Jėzaus žodžiai aiškiai yra 
taikomi jiems. Juk visi kuni
gai n vienuoliai bei vienuolės 
gyvena be vaisių. Visi jie yra 
nutolę nuo Dievo.

Vistiek už adresus ačiū.
Alik Armin.

vyko.be
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Moterų Skyrius *

Ar Moterys Suvyriškėjo?
Apie šių dienų moteli liau jos rengiasi kaip vyrai, 

daug kas kalba ir tvirtina,'žodžiu, jos visui- stengiasi 
kad ji esanti pasikeitusi.‘pamedžioti vyrus. Del tol 
Daktarai, auklėtojai, filoso-'jos nebeteko moteriškų sa- 
fai, net kunigai, ne kartą'vybių, pasidarė nevykęs vy- 
kėlė “šių dienų moters” po paveikslas, kurs ir vy
rausimą. Daugelis jų tvir-pui nepatinka, ir pačiai 
tina, kad moderniškos mo-f moteriai neduoda pasiten- 
terys pasikeitė blogojon pu- kinimo. Todėl ,daugelis mo- 
sėn ir todėl jos esančios la- derniškų moterų gy venimu 
bai nelaimingos. Jos ne- nepatenkintos ir nežino, ko- 
randą pasitenkinimo nei kia jų gyvenimo prasmė, 
šeimoje, nei už jos ribų ir J Kiti vyrai sako taip:

FET.FTVT3, so. BOSTON

SVEIKIN \ AMERIKOSAMRASADORĘ

Italijos moterys sveikina atvykusią tenai Amerikos am
basadorę. ponią CIare Boothe I.uce. Ji čia matosi nuo* 
traukos vidury, gausiai apdovanota gėlėmis.

“Gerbiamas Pone Preziaen- MYKOLIS
te:

‘Aš senai galvojau kreip
tis Į tamstą tiesioginiai su 
prašymu išlaisvinti mano 
mylimą vyrą William Oatis.
Aš ilgai delsiau, nes kiti, 
kurie yra įgudę tvarkyti

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

(Tęsinys)
Geležinkelio stotis ir da

bezahlen!” (Šiandien 
mylėti, rytoj mokėti.) Gy
venimas buvo savotiškai ra-

geli

tarptautinius reikalus, ak- ks miesto buvo saugomi vo-'mus, bet tik į§ paviršiaus, 
tingai dėl jo išvadavimo kiečių Sb dviejų kuopų. Jų jĮįestas diena iš dienos da-tingai dėl jo ----------------
dirbo, ir aš laukiau ir tikė-Ul sauga buvo tik dėl for 
jaus, kad jis bus man su-'mos- Pasinaudodamas be ri- 
grąžintas. dru sumišimu tiek vokiečių,

‘tiek jų tarnautojų tarpe, 
“Bet as vis svarsčiau, ką ’ pasukau savo traukiniuką į 

aš galiu padaryti, kas yra'Guberniją, kad atsitolinus 
mano galioje, kad padaryti j nuo centrinės stoties. Nak- 
galą tam laukimui ir bai- tį, atsargumo dėlei, pasu- 
mei- kom į šalia pat esančius do-

pačios 
trūksta.

Iš tiesų

nežino, ko joms

reikia pripažinti,

Gražiausia moters budo 
savybė yra švelnumas ir at
jautimas. Moters sugebė-

kad moterys labai pasikei-1jimas pasiaukoti, suprasti 
tė. Jų galvosena, moralė ir J kitą žmogų, ji atjausti ir 
jų gyvenimas yra kitoks, j jam pagelbėti, yra motiniš-
negu buvo prieš 
šimt metų. Bet gyvenime 
viskas keičiasi. Keičiasi 
politinės santvarkos, keičia-

keliasde- kos savybės, kurios amzi 
nai vyrą traukė. Tų moti
niškų savybių vyras ieško 
kiekvienoj motery. Šių die-

APSI SAUGOKI JI 
NUO KANDŽIU

.1

“Pagaliau nusprendžiau 
rašyti tamstai, tikėdama, 
kad tamsta tikrai atkreipsi 
dėmesį į mano prašymą pa
sigailėti ir užbaigti tą ne
laimingą situaciją, į kurią 
aš ir mano vyras William 
pakliuvom.

“Jau daugiau kaip 18 mė-

si tautų papročiai, pagaliau į nų moterys tų ypatybių
keičiasi idėjos ir patys 
žmonės. Nenuostabu, kad 
ir moterys pasikeitė, klau
simas tik yra, ar i gerą, ar 
i blogą pusę.

Man teko girdėti dauge
lį vyrų tvirtinant, kad mo
terys pasikeitė blogojon pu- prasti, 
sėn. Štai keletas vyriškų 
nuomonių:

1. Blogiausia, sako kai 
kurie vyrai, kad moterys 
suvyriškėjo. Gamta taip 
jau patvarkė, kad vyrai ir 
moterys turi viens kitą pa
pildyti, todėl jie turi skir
tingas ypatybes, tiek fizi
nes, tiek dvasines. Vyrai 
ieško moteiy tokių savybių, 
kokių jie patys neturi: švel
numo, nuolaidumo, atjau
timo, meilės. Viskas buvo 
gerai, kol moterys buvo 
moterimis ii- jautės tuo pa
tenkintos. Anksčiau mote
rys norėjo susirasti vyrą, iš
tekėti, išauklėti gražią šei
mą. Jos norėjo šeimai au
kotis ir vaikų auklėjimą lai
kė gyvenimo tikslu. Dabar 
jau to nėra. Modemiška 
moteris nori būti kaip vy
ras. Šeima jai nebėra pa
grindinis dalykas. Dabar 
moterys nori daryti karjerą, 
kaip vyrai daro, vadovauti 
politikoj, prasiveržti į aukš
tas vietas, o meilė ir vedy
bos jai pasidarę tik “daly
kas tarp kitko.” Moterys 
pasikeitė laikysenoj. Jos 
drąsios ir savim pasitikin
čios kaip vyrai: jos ruko 
kaip vyrai; jos geria, paga

kaip tik neturi. Jos žiuri į 
vyrus iš aukšto, duoda vy
rui pajusti, kad jos už vy 
rus yra pranašesnės (ypač 
tos moterys, kurios ragavo 
kiek aukštesnio mokslo) ir 
visai nesistengia vyrų su 

mano, kad vi-Jos mano, kad 
šoko centras yra moterys, 
ir vyras su moderniška mo
terim jaučiasi ne kaip su 
draugu ir ne kaip su švelniu 
sutvėrimu, bet kaip su “bo
su.”

Girdėjau ir tokių vyrų, 
kurie tvirtina, kad nuo per- 
didelių laisvių moterim “ap-
sisuko — 1_ J?gaiva. U1IUI, ^4vi ai

mg užmuša kandis 
r kiaušinėlius, bet kad

saugoti nuo jų ateity, tiU puse metų kaip mes persi- 
t,„-i ri ‘krautuvėse nupirkit skysčio'skylėm, kada jis iš Londo-

nri^r L P1?S kan(?is.ir apipurkškit no išvyko į Čechoslovakiją.
priešų. Piimasi> jo? p. .e- lubus. Kai jie pradžius, su-* 
šas yra dulkės, su kuriomis jkabinkit aklinai
ji turi nuolat kovoti. 'Ant- spintoj. jei spinta nuolat

itidarinėjama, tai * rubus 
geriausia laikyti plastiko 
maišuose. Maišo viduj ga
lima pakabinti dėžutę su 
kristalais -prieš kandis.

visai nesenai moterys buvo 
uždarytos namuose. Visas 
jų gyvenimo rūpestis buvo 
vyras, vaikai ir virtuvė. Tai 
nebuvo gera. Bet dabar, 
moterys gavo visokias lais
ves, pasidarė dar blogiau, 
todėl kad jos į vyrą, į vai
kus ir į virtuvę visai nebe
nori žiūrėti. Modemiškai 
moteriai rupi “karjera,” jai 
geriau už keliasdešimt do
lerių per savaitę kur nors 
dirbti, negu šeimą auklėti. 
Namuose jai nuobodu, nes 
ji nori save parodyti ir ki
tus aplink save matyti.

Šitaip sako vyrai apie 
musų dienų moteris. Tie 
tvirtinimai, aišku, yra kiek 
persūdyti ir vienašališki, 
todėl butų įdomu išgirsti, 
ką mano moterys apie save. 
Ar tiesa, kad mes suvyriš- 
kėjom?

Marė Pakarklienė.

turi nuolat kovoti. -Ant
ras jos priešas yra visokie 
vabzdžiai-kenkėjai, kurie 
teršia butą, ėda ir gadina 
medį arba medžiagas. Vie
nas iš tokių piktų kenkėjų, 
kuris ėda medžiagas, yra 
kandys, angliškai vadina
mos moths. Kandys yra pa
vojingos ištisus metus, bet 
ypač jos pridaro nuostolių 
pavasari ir vasarą. Pačios 
kandys yra nepavojingi su
tvėrimai. Medžiagas ėda 
kandžių vikšrai, kurie išsi
rita iš medžiagoj sudėtu 
kiaušinėlių.

Pirmiausia reikia žinoti, 
kad kandys ėda ne visas 
medžiagas. Visi sintetiniai 
audiniai (acrilanas, nylo- 
nas, orionas, acetatas, rajū
nas ir kt.) kandžių nebijo. 
Jeigu jie yra sumaišyti su 
vilna arba sutepti maisto 
dėmėm, tuomet ir juos kan
dys paliečia. Be to, šilkas, 
lininės medžiagos ir perke
lis kandžių taip pat nebijo. 
Kilimai (carpets) ant grin
dų, jeigu jie nuolat valomi 
su elektriniu siurbliu, taip 
pat ypatingos apsaugos nuo 
kandžių nereikalauja. Tik 
tas vietas, kur siurblys re
tai paliečia (po sofom, po 
televizijos aparatu), reikia 
dažnai išpurkšti tam tikru 
skysčiu prieš kandis, kurį 
galima gauti veik visose 
didesnėse krautuvėse.

bilų laukus. Apie dvyliktą 
nakties vėl užskrido rusų 
lėktuvai, pakabino “žva-i 
kės” (šviečiamus balionus, 
kad matytųsi taikiniai) ir 
pradėjo miestą bombarduo
ti. Kliuvo ir Gubernijai, 
bet geležinkelio ruožo bom
bos nepalietė. Kelios bom-

ir nėšių, kaip mano vyras bu- bos nukrito į laukus ir ant 
apsi-|Vo suimtas, ir beveik du suįiuusų galvų pasipylė žemės

“Tuo metu mes buvom 
vedę vos trys mėnesiai, ir aš
esu tikra, kad tamsta su
prasi tą vienumą ir kančias 
kurias aš dėl musų ilgo per 
siskyrimo iškentėjau.

“Mes vedėm, nes norė- 
„ , , . , Jom likusi gyvenimą pra-
Tuos rubus, kūnų neduo- kjgti kartu tačiau dienos 

dat valyklon, reikia rūpės-L,enka vkna ki 
tingai išvalyti su šepečiu, sknka |aiR kurf mfc. 
visas dėmės išimti su van-ki<1 kartu. 
deniu arba valomu skysčiu Mes niekuoraet negalėsim

atgauti to, ką per tuos du 
su puse metų praradom, bet

ir ix) to gerai išvėdinti sau
lėje. Stipri saulė užmuša
kandžių kiaušinėlius, bet jų vk dar tikiuos> ka(, greit 

tas sunkus laikas pasibaig.gali pasilikti siūlėse, kiše
nėse ir šiaip vietose, kur 
saulė neprieina. Todėl po 
vėdinimo rubus apipurkškit 
skysčiu prieš kandis, pra 
džiovinkit ir

6 
vėl

SUGRĮŽO Iš KALĖJIMO

Amerikos laikraštininkas Oatis, kuris šiomis dienomis 
buvo paleistas iš Čekoslovakijos bolševikų kalėjimo. Jis 
Čia parodytas su savo žmona New Yorke.

Miestas 
rėsi tuštesnis. Kai trys ket
virtadaliai Lietuvos buyo 
užimta ir tik Žemaitijoje 
dar likučiai kovėsi su rusų 
kariuomene, tai tas bema
tant atsiliepė ir į padėtį Ry
goje. Rusai vis dažniau 
pradėjo bombarduoti mies
tą, ir vokiečių priešlėktuvi
nė jų nebepajėgdavo nu
ginti.

Uoste virė darbas. Lai
vai zujo dieną ir naktį; į 
juos krovė viską, ką tik ga
lėjo paimti. Keleiviniai 
laivai pirmiausia ėmė su
žeistus kareivius, toliau par
tinius žmones, jų šeimas ir 
turtą. Vėliau jau turto ne
beėmė.

Man rūpėjo dabar tik vie
na: nepatekti rusams į na
gus. Gavau kareivio uni
formą ir kartu su estais, 
latviais, ukrainiečiais, ita
lais ir visų pakraščių vokie
čiais, mišriam daliny, pat
raukėm pasieniu į Liepoją. 
Pasiekėm ją tik po devynių 
dienų. Iš jos po nežmoniš
kų vargų dasikasėm iki 
Klaipėdos. Iš Klaipėdos 
jau geležinkeliu pasiekiau 
Tilžę.

*
Prūsijoje sutikau daug 

lietuvių, kurie kraustėsi į 
Vokietiją su visa manta. 
Daugumoje tai buvo ūki
ninkai arba tie, kurie iš kur 
nors gavo arklius. Prie dau
gelio vežimų buvo pririšta 
po porą arklių ir karvių. 
Daugelio tų bėglių likimas 
buvo liūdnas: vokiečiai im
davo vyrus kasti apkasų, o 

Į moteris su vaikais pasiųsda
vo į surinkimo stovyklas, iš 
kurių be raštiško leidimo 
negalėjai nė žingsnio pasi
šalinti. Vėliau, kai frontas 
staiga įlūžo, daugelis šeimų 
nebesusirado, kai kurie jau 
nebespėjo pabėgti į Vokie
tijos gilumą ir pateko ru
sams į nagus. Kiti spėjo 
grįžti į Klaipėdą.

Visi geležinkeliečiai bu
vo siunčiami į Breslau. Bu
vau ir aš ten pasiųstas ir 
apgyvendintas kolektyvia
me “viešbuty.” Kaž kada 
ai buvo kokia mokykla ar 

sporto salė, dabar joje gy
veno geležinkeliečiai, kurie 
stotyje dirbo prie krovimo, 
šalia musų patalpos buvo 
“meilės prekyvietė.” Mer
gaitės joje buvo lenkės, če- 
koslovakės ar prancūzaitės. 
Kas vakaras ten tarp vokie
čių ir užsieniečių buvo peš
tynės.

Kai prisistačiau geležin
kelių valdyboje, mane pasi
tiko nusiganę, nedraugiški 
vokiečių inspektorių veidai. 
Rodėsi, kad jie gyveno vis
ko pertekę ir kad Rytuose 
vykstantis baisus karas jų 
nelietė. Po kelių mėnesių 
ir jie ant savo kailio paju
to, ką reiškė karas.

(Bus daugiau)

Stebėjomės, ar 
nebūtume buvę 
Paryčiais sugrį 

žome nuvaikę ir sukrėsti 
pergyvenimų ir tuojau už
migome.

Pabudau nuo didelio 
.’Įtriukšmo. Išgąsdintas pašo

kau ir, užsirioglinęs ant va
gono stogo, nutirpau: virš 
galvos sukosi daug vokiečių 
lėktuvų (Stuka), smigdami 
žemyn ir mesdami bombas. 
Pro žiūronus mačiau, kaip 
iš girios riedėjo tankai su 
raudonomis žvaigždėmis 
Tai buvo rusai. Kiekvienas 
lėktuvas lyg nutūpdavo ant 
tanko, numesdamas tiesiai 
ant nugaros bombą, kuri 
tanką išnešdavo į padanges 
arba padegdavo. Iš dauge-

grumstai.

traukiny
saugesni

ir kad galų gale mes 
susitiksim.

“Aš esu įsitikinusi, kad 
nuis» PI»j'WįlIiani arešto metu laikė- 
sukabmkit^ jr esu tikra,

no taškų kilo juodi dūmai

jsi tinkamai.
T j kad yra tam tikrų būdų, 

kuriuos tamsta, galingas sa-
i -ieSlV0 krašto galva, galite pa- 

Skystis, kunuo nau(jotj j remdamasis ma- ^auhiĮ 
ubus. nanrastai’ ,___ - _ Snvn

plastiko maišuose Į spintą. 
Tokiems rūbams nesigailė 
kit kristalinių vaistų prieš 
kandis.
purškia rubus, paprastai 
yra 5 procentų DDT alie
jus. Jo lengva gauti.

—tai buvo padegti sovietų 
tankai. Pasirodo, rusų tan
kų dalinys per klaidą pa
traukė nuo Panevėžio į šalį 
ir nekliudomai atriedėjo iki

ovietų tankų pasirody-
keisti sprendimą ta prasme, įnešė mieste daug pa

nikos. Žmonės pradėjo ur-

,no vyro geru elgesiu, pa-

kad jis butų iš Cechoslova-
Kai vartojat kristalus 

; ries kandis, pasirinkit to-, 
kius, kurie savo pavadini
me turi žodį “para,? arba 
nusipirkit “paradichloro- 
benzino.” “Para” kristalai 
geriau veikia kaip kiti, ne
pritraukia drėgmės ir poį

I
Pirmiausia, padedant žie

minius rubus ilgam poilsiui, 
reikia atsiminti, kad kan
dys geriau mėgsta nešva
rius, dėmėtus rubus, kaip 
švarius, todėl visi rūbai, ku
rie atidedami kaip nenau
dojami, turi būti gerai išva
lyti. Suskirstykit rubus Į 
tris rūšis: (1) į plaunamus, 
(2) i valomus sausai (dry 
cleaning) ir (3) tuos, ku
riuos apsaugosit kristali
niais vaistais prieš kandis.

Tokius daiktus kaip ner
tinius, vilnones pirštines, 
šalikus, kojines ir kt., iš
plauki! su vaistais, kurie 
apsaugo nuo kandžių. Da
bar yra naujas vaistas (mil
teliai), vadinamas EQ-53. 
Šitų miltelių galite gauti 
veik visose krautuvėse. Jų 
galima įdėti į vandenį plau 
nant arba perskalaujant ru
bus, ir po to kandys prie jų 
nebeeis. ,

Tokius drabužius, kurių 
negalit plauti (apsiaustai, 
kostiumai ir pan.), atiduo
kit valyklon. “Dry clean-

kelių valandų vėdinimo jų 
kvapas visai išgaruoja.

Jaudinantis Žmonos 
Laiškas

kijos ištremtas.
“Aš iš visos širdies pra

šau tamtos malonės ir ti
kiuos kad žmoniškumo var
dan tamsta leisi mano vyrui 
grįžti namo.

“Nuoširdžiai jūsų. 
(Pasirašė) 

“Laurabella Oatis.”

KITA “KARALIENĖ”

Pereitą savaitę čechoslo- 
vakų komunistai paleido 
amerikiečių žurnalistą Wil- 
liam Oatis, kurį jie kalino 
be jokios kaltės keletą me
tų. Galimas daiktas, kad 
Gottvvaldo mirtis ii- vyriau
sybės pasikeitimas pagreiti
no jo paleidimą, neskaitant 
tų pastangų, kurias darė 
amerikiečių valdžia savo 
žurnalistui išlaisvinti. Per
eitų metų lapkričio mėnesį 
William Oatis žmona para 
šė tuometiniam Čechoslova- 
kijos prezidentui Gottwal- 
dui laišką, kuriame, nelies- 
dama politikos, jaudinan
čiai ir tikrai moteriškai pra 
šė paleisti jos vyrą. Nors 
jos laiškas vyro išleidimo 
nepagreitino (jis iš viso bu
vo neatsakytas), bet jis sa
vo nuoširdumu, paprastumu 
ir kartu moteriškumu lieka 
įdomus dokumentas tarpe 
oficialių popierių, kurie bu 
vo rašomi dėl William Oa
tis paleidimo. Paduodame 
tą laišką ištisai:

Anglija tori ne vieną karalie
nę. Štai. šita 18 metų am
žiaus mergaitė. Sheila Hand- 
sley, buvo apvainikuota Lon
done kaip Battersea Gardens 
iškilmių “karalienė.”

mu bėgti Į kaimus arba prie 
sienos. Reikėjo ir man ap
sispręsti, kas daryti, nes iš 
mano traukinio žmonių ir 
sargybos nieko nebeliko. 
Vagonuose buvo didžiausia 
netvarka: krūvon sumesti 

Įgulėjo rūbai, šoviniai, gink- 
klai. Suspausta širdimi už
dariau visus vagonus ir, pa- 

eitęs garvežį patraukiau į 
^ygą, kur buvo susispietusi 

visa “Ostlando” valdžia. 
Ten, palyginus, buvo ramu. 
Atrodė, kad žmones buvo 
apėmusi kokia tai letargija, 
ir jie nesuprato artėjančio 
javojaus. Nukišo mane į 
Mangalio priemiestį, į patį 
uostą. Frontas nuo Rygos 
palyginus buvo toli, o kad 
„ietuva baigiama užimti, 
ia niekas nesijaudino.

Ryga ir visa Kurlandija 
buvo perpildyta vokiečių 
Kariuomenės. Iš visų fron
tų čia suplaukė sumušti da
liniai. Uoste, kurio kranti
nėje ir mano traukinys sto 
vėjo, plaukiojo daugybė 
karo laivų. Rusų lėktuvai 
daug kartų bandė uostą 
bombarduoti, bet vokiečių 
priešlėktuvinė artilerija sti
priai veikė.

Rygos krautuvės buvo at
daros. Niekas negrobstė 
veltui dalinamų daiktų. 
Vietos merginos tuščiai lai 
ką leisdamos, vaikštinėjo 
po ranka su kiekvienu ka
reiviu, nes vistiek viskas tu
rėjo greitai baigtis. Karei
vių tarpe atsirado naujas,, 
šūkis: “Heute lieben—mor-J

AFORIZMAI

Prie taikingu apystovų karin
gas žmogus atakuoja pats save.

—Nietzsche.

Du asmenys su tais pačiais 

principais gali siekti visai skir

tingų tikslų. —NietzscHe.

Kalėjimas nėra pilietybės ir 

patriotizmo mokykla.

—Garcenas.
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ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS
Ištremtas Lietuvis Reika- pongas miesto radijo sto- 

lauja $400,000 iš Bra- ties. Šį didelį lietuvišką' 
darbą suorganizavo tautie-zilijos Valdžios

Brazilijos lietuvių “ži
nios’’ paduoda šitokią vieno 
lietuvio istoriją:

Jonas Zenonas Kuraus- 
kas, lietuvių tautybės, į Bra
ziliją Įvažiavo slapta. Po 
kurio laiko, Rio Grande do 
Sul policijos suimtas ir teis 
tas dėl maištininkiškos 
veiklos, buvo ištremtas iš 
tautinės teritorijos. Tuo at
veju policijos valdininkai 
sulaikė ne tik jo pasą, bet 
dar du išradimų patentus,

tis Jonas Jasiunas. Bet į 
metų pabaigą tas lietuviš
kas balsas nutilo.

—Brazilijos “Žinios.”

Laisvojo Pasaulio 
Spaudos Puslapiuose
Pabaltijy įkurdins 3 Milio-Į 

nu* Rusų?
Vienoj ir Salzburge lei

džiamas žinių biuletenis
Interreport-Ost” paskelbė

kelis planus išradimu tai-jnesena* žinią: “Nau-
komų karo ginklams ir darpas SovietlJ apgyvendinimo 
visokių kitų, pas jį rastų, fp}anas Pabaltijy. Sekan- 
braižinių ir projektų. Vi- ~
sus paimtuosius dokumen
tus Brazilijos vyriausybė 
padėjo dispozicijai Lietu
vos konsulato Sao Paulyje, 
bet ana diplomatinė įstaiga 
tuo nesidomėjo.

1950 metų pradžioje, tarp 
kitko, tos valstybės (Rio 
Grande do Sul) policijos 
pastate kilęs gaisras sunai
kino ne tik minėtus doku 
mentus, bet ir visus kitus 
ten buvusius. Tai davė 

^priekabę lietuviui Kuraus- 
kui, dabar gyvenančiam 
Urugvajuje, reikalauti iš 
Brazilijos vyriausybės atly 
ginimo už jam padarytus 
nuostolius, įvertintus 400 
tūkstančių dolerių. Savo 
reikalavimus jis įteikė pa
rašytus grubioj ir užgaulio- 
jančioj formoj, grasinda
mas valdžiai ir Tarptautine 
Sąjunga Žmogaus Teisėms 
Ginti, ir HaagO6 Tribunolu, 
tvirtindamas dar, kad visa 
apie tai pranešęs ir Rusijos 
vyriausybei, kurios pavaldi
niu jis esąs.

Byla buvo siuntinėjama 
iš įstaigos į įstaigą, kol, pa
galiau, pasiekė Teisingumo 
Ministerijos patarėją. Šis 
ją išnagrinėjo ir, savo ilga
me pasisakyme, nurodęs, 
kad svetimšalis, įžengęs į 
šalį netvarkingai, yra visiš
kai už esamos teisinės glo
bos ribų, patarė, kad Užsie 
niu Reikalų Ministerija per 
spėtų musų ambasadą Uru
gvajuje daugiau nebeduoti 
eigos jokiems prašymams 
ar skundams, kada, netu
rint teisių reikalavimams, 
vartojami Brazilijos vyriau
sybei užgaulingi išsitarimai.

Tą teisių patarėjo nuo
monę teisingumo ministe
ris p. Negrao de Lima pasi
rašė ir byla skaitoma baig
ta.

ciais metais rusai numato 
apgyvendinti trijuose Pa
baltijo kraštuose—Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj—3 milio
nus rusų. Iš jų numatoma 
apgyvendinti 1 milionas Es
tijoj, pusė miliono Latvijoj 
ir pusantro miliono Lietu
voj. Šitomis priemonėmis 
Pabaltijy gyvenančių rusų 
skaičius numatyta padidin
ti net iki 4 milionų. Tuo
met Pabaltijy bus 9,000,000

KELEIVIS, SO. BOSTON
OLANDŲ VADAS IR BRAPLEY

Olandijos generalio štabo viršininkas gen. Hasselmanas 
(dešinėj) sveikina Washingtone Amerikos generalinio 
štabo viršininką gen. Bradlev.

Apžvalgoje minimas ir pro-Jkurių autoriai buvo po prie- 
fesorius Robertas Zaičikasjsaika pripažinti kaip komu-

dyba į atitinkamą mano pa
reiškimą 1952 m. liepos 
raėn. 19 d. atsakė sekančiu 
raštu:

Mažina “Amerikos 
Balsą”

kuris, kilęs iš Lietuvos, pla
tesnę savo idėjoms dirvą 
surado- Šveicarijoje. Jo vei
kalą, pavadintą “Bolševiz
mo Kilimas ir Smukimas,” 
pernai išleido Montanos lei
dykla Ciuriche ir Darm
štadte (Šveicarijoj ir Vo- 

zmonių, iš jų 5,000,000 pa-Ikietiioi). 
ir A OOO vncnbaltiečių ir 4,000,000 rusų.

“Apgyvendint numatomi 
didesnieji miestai ir lenkų, 
vokiečių, žydų ir pabėgusių 
pabaltiečių sodybos. Ap
gyvendinti norima Talinas, 
Ryga, Ventpilis, Liepojus, 
Klaipėda, Kaunas, Vilnius, 
Daugpilis ir rečiau gyvena
mos sritys, kaip Klaipėdos 
Kraštas, Vilniaus kraštas, 
Latgalija.”

Šitą žinią komentuoda
ma pabaltiečių spauda iš- 
Kena aiKsien, Ką vuiSevikai 
skelbia savo propaganda ir 
kaip elgiasi iš tikro. To
kios plačios rusifikacijos, 
jei ji bus įvykdyta, nesiti
kėjo net ir didžiausi skep
tikai.
Kiti Apie Bolševizmą ir Mus

Šveicarų Rex leidykla 
Lucemoje 1952 metais iš
leido Karlo Stegerio veika
lą apie komunizmą, pava
dintą “Im Banne dės Ko- 
munismus.” Veikale rašo
ma, palyginti, objektyviai 
apie Lietuvą ir Pabaltijo 
valstybes. Kur tik prisime
nama lietuviai ar Lietuvos 
byla, visur nurodomi lietu
vių tautos vargai ir kančios, 
drauge pavaizduojama,

IKRĄ KOMEDIJA

nistai, arba kurie priklausė 
komunistų fronto organiza
cijoms. Tas jų knygas su
pirko Trumano-Achesono 
valdžia. Kas gavo iš musų 
knygynų užsieny bent vie
ną tų knygų pasiskaityt, ne
išvengiamai turėjo prieiti 
išvados, kad tokia literatū
ra yra užgirta Amerikos 
valdžios.

Malonus Tamsta:—
“Š. m. liepos 18 dienos 

BALF’o Centro Valdybos 
posėdyje buvo svarstytas 
Jūsų atsistatydinimo raštas 
ir BALF’o Centro Valdyba 
Jūsų atsistatydinimą priė
mė.

Valdyba prašo perduoti 
iki 1952 m. rugpiučio 1 die
nos generalinio įgaliotinio 
pareigas ir įstaigą su visu 
BALF’o turtu ir lėšomis 
BALF’o įgaliotiniui Ameri 
kos zonoje p. Izidoriui Ru-į 
gieniui. Valdyba pavedė 
BALF’o pirmininkui Kan. 
prof. J. B. Končiui sudaryti 
vietoje revizijos komisiją, 
kuri patikrintų vietoje visą 
atskaitomybę ir aktą atsiųs 
tų Centro Valdybai.

BALF’o Centro Valdy
ba dėkoja Jums už Jūsų 
darbą.”

(Pas. Petras Minkunas, 
reikalų vedėjas.)

Antra, nei revizijos ko
misija, nei BALF’o Centro 
Valdyba man nėra nuro
džiusi kokių nors netikslu
mų.

Tikiuosi, kad Tamsta ne
atsisakysi šį mano laišką

“Amerikos Balsas,” ang
liškai “Voice of America,” 
tai Washingtono valdžios 
sudarytas aparatas radijo 
propagandai prieš komu
nizmą. Į tą aparatą buvo 
įtraukti lietuviai ir kitų 
tautybių žmonės, kurie pa
tiekdavo visokių temų ra
dijo transliacijoms iš Ame
rikos į Europos kraštus. 
Lietuvos žmonėms kalbos)

ti ir geresnių dalykų, bet 
jie labai brangus, masei ne
įperkami. Todėl turguje 
prekiaujama senais batais, 
vilna, pirštinėmis ir tt.

NAMAS SU SODU IR 
VIŠTININKU

Brockton*' parsiduoda 3 seimyaų 
namas, po 5 kambarius. Visi įrengi
mai, 2 karų garažas, 2 akrai žemes 
ir sodas, Už viską tik $7,500. Kreip
tis šiuo adresu: (22>

S. Shapman,
BaUles St., Brockton, Mass.

NAUJAS IŠRADIMAS
transliuojamos lietuvių kai- Saiieyiamide su 
ba, Lenkijos gyventojams 
lenkų kalba, ir tt.

Tai propagandai Kon
gresas skirdavo milionus 
dolerių. Bet paskutiniais 
laikais pradėta abejoti, ar 
šitoks darbas apsimoka. Se 
natas pavedė šį klausimą iš-

RRIE6 ARTBAITI-REUMATIZMA
Nežiūrint kiek vaistų botum ban

dęs, ar kaip būtom nusivylęs— 
TURĖK VILTIES—nes yra nauja, 
moksliška, JRODYTA formulė pa
lengvinimui, Reumatizmo, Artraičio, 
Strėndieglių ir Bursičio skausmų. 
Sis gydymas yra tiek efektingas, 
kad mes sugrąžinsime jums kiek
vieną centą už jį mums užmokėtą, 
jeigu pa 5 dienų jau nesijausit ge
riau. ‘

tirti vienai savo komisijai. X
Ir šitų tyrinėjimų pašėko“SS

siųsk čekį arba money orderį, o mes 
Arba per C.O.O.

(22)
MORTBWAY PHARMATAL CO.

P. O. Box 1357, Rochester 3, N. Y.

daug žmonių iš “Voice of 
America” personalo jau at- ^Ža^t^Są. 
leista. Išlaidos tai propa
gandai taipgi bus sumažin 
tos. Bendrai susidarė to
kia nuomonė, kad perdaug 
buvo žmonių prie šito apa 
rato ir kad vedama jo pro
paganda buvo netikusiai.

Kambarys Dykai

IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Lietuvių Organizacijos 
Brazilijoj

Brazilijos lietuviai yra 
susispietę Sao Paulo mies
te. Čia yra mūsiškių cen
tras ir čia veikia šios jų or
ganizacijos :

Lietuvių Sąjunga Brazili
joje, Lietuvių Katalikų 
Bendruomenė su grynai ti
kybine sekcija — Lietuvių 
Katalikų Vyrų Brolija ir 
autonomiškai besitvarkan
čiu choru, Lietuvių Meni
ninkų Klubas, Savišalpos ir 
Kultūros Bendruomenė “Li- 
tuania” ir mažutė naujau
sia organizacija—lietuvių 
moksleivių būrelis “Atei
tis,” iš kurio tikimsasi nau
jų spaudos ir kultūros dar
bininkų.

Paranoje pernai lietuviai 
išsirūpino lietuvišką radijo 
pusvalandį. Lietuviška- mu 
zika, dainos ir pasikalbėji
mai su lietuviais klausyto
jais lietuviškai kas šešta
dienį transliuojami iš Ara

t

Trumano Valdžia Platino
Komunistą Propagandą
Senatorius McCarthy iš

kėlė aikštėn faktą, kad bu
vusi Trumano-Achesono 
valdžia platino komunistų 
propagandą, manydama, 
kad tai Amerikos propa
ganda prieš komunistus.

Prie Valstybės Departa
mento, kurio erai va tuomet 
buvo Achesonas, yra orga
nizuota vadinama “Infor
macijų Programa,” kurios 
tikslas yra informuoti pa
saulį apie Amerikos demo
kratijos gerumą ir aiškinti, 
koks biaurus daiktas yra 
bolševikų diktatūra. Bet 
kadangi Trumano-Acheso
no valdžia buvo pilna Mas
kvos agentų, tai tie agentai 
ir pakišdavo Achesono “In
formacijų Programai” ko
munistiškų knygų.

Žemiau seka senatoriaus 
McCarthy paaiškinimas 
klausimų ir atsakymų for
moje.

Klausimas: Ponas sena
toriau. tamsta tyrinėjai In
formacijų Programą. Ką

kaip bolševikai okupuotą! į Į šita programa reiškia?
kraštą “tvarko.” Suminėti 
1940 metų “rinkimai,” de
portacijos į Sibirą, planin
gas lietuvių, latvių ir estų 
išblaškymas bei sumaišy
mas. Pažymima, jog esąs 
pavojus, kad pabaltiečių 
tautos galinčios būti visiš
kai sunaikintos. Lietuva, 
Latvija ir Estija prisimena
ma kiekviename knygos 
skyriuje, aprašomi taip pat 
satelitiniai kraštai. Knygo
je pavaizduoti visi bolševi
kų metodai ir iš bolševizmo 
kylanti pasauliui grėsmė.

Viena iš stambiausių Ciu
richo leidyklų leidžia nau
ją dviejų tomų didelio for
mato apie Europą veikalą, 
pavadintą “Europa-Aeter- 
na’.” Jame rašoma ir apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Veikalas stengiasi duoti 
bendrą Europos gyvenimo 
ir jos tautų vaizdą.

Šveicarų “Schweizer 
Rundschau” 1953 metų Nr. 
10 atsispaudė prof. J. Ereto 
apžvalgą, pavadintą “To 
kie Yra Rusai.” Joje įver-

Klausimas: Kodėl Vais- “Keleivyje” paskelbti ir 
tybės Departamentas tas aukščiau minėtą “Aukoto- 
knygas pirko musų piliečių
pinigais?

Atsakymas: Achesono

Našlė be šeimos ar mergina apie 
65 mėtos, neturinti kur gyventi, at
siliepk. Aš galiu duoti kambarį vel
tui, nes man atsibodo vienam gy
venti. Vieta švari, yra visi pato
gumai. Nesvarbu, ar senai Ameri
koj, ar dabar atvažiavusi, bile ne 
komunistė. Atsiliepkit adresu: 

Frank G. Bushman,
Pleasant St.,

So. Ashburnham, Mass.

11

(Atkelta iš 2 pusi.) 
lamai, labai daug vokiečių 
kilmės prekių. Rusiškosios 

Įmašinos yra nedailios, nė
kontroliuotas Valstybės De
partamentas aiškino, jog 
knygos yra perkamos tam, 
kad pasaulio žmonės susi
pažintų su Amerikos gyve
nimu. Bet kodėl buvo per
kamos komunistų parašytos 
knygos, aš negaliu suprasti. 
Tur būt reikia sutikti su 
Louisu Budenzu, buvusiu 
komunistų “Daily Worke- 
rio” redaktorium, kad Vai 
stybės Detartamente buvo 
daug Maskvos agentų ir 
kad jie tas knygas reko
menduodavo.

Klausimas: O ką dėl tų 
knygų daro nauja musų ad
ministracija?

Atsakymas: Visas komu
nistų knygas, kurias mano 
komitetas surado, dabarti
nė administracija tuojau 
pašalino iš Amerikos infor
macinių centrų užsieny. 

Laiškas Redakcijai

Atsakymas: Valstybės
Departamento užlaikoma 
Informacijų Programa susi
deda iš penkių skyrių: (1) 
Judomųjų paveikslų sky
rius. kuris platina visame 
pasauly judamus paveiks
lus. (2) Knygų sekcija, 
kuri palaiko 195 knygynus 
praktiškai visose pasaulio 
šalyse, išskyrus tik kraštus 
už Geležinės Uždangos. 
(3) Žinių biržą, kuri renka 
žinias ir siuntinėja jas vi
siems informacijų cen
trams. (4) Studentais ap
sikeitimo sekcija, ir (5) 
Voice of America, kuri 
siuntinėja trumpomis radi
jo bangomis informacijas 
visiems, kas gali jų klausy
tis.

Klausimas: Tamstos ko
mitetas nesenai tikrino ko
munistų knygas, kurias 
Achesono vedamas Valsty 
bės Departamentas dalin
davo musų knygynams po 
visą pasaulį. Kiek tokių 
knygų buvo surasta?

Atsakymu: Naudodama-
tinti svarbiausieji leidiniai lsis Kongreso Knygyno sta- 
apie rusus, atskleidžiantiejijtistikomis, tyrinėtojų komi- 
tikrąjį bolševikų veidą, tetas surado 31,345 knygas,

jo” korespondenciją atitai 
syti.

Su pagarba, (
Pr. Zunde, (tiksliai sukonstruotos, atsi-

______  ilikusios bent 50 metu.

BIBLIJA VELTUI
Ar yra nors vienas šventas ant 

ės? Pirmas, kuris duos teisin
gą atsakymą, gaus pilną lietuvišką 
Bibliją veltui. Bet Šventraščio tyri
nėtojai nerašykit, nes jąs žinot. 

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

Dėt ‘Keleivio* Prenumeratos

Gerbiama Redakcija:
Aš skaitau “Keleivį” nuo

pat pirmos jo gimimo die
nos, ir štai ką aš pastebė
jau jo 18-tamc šių metų 
numery: vienas gudrus ma
tematikas atsiuntęs “Kelei
vio” administracijai protes 
tą dėl laikraščio prenume
ratos pakėlimo. Man atro
do, kad tas matematikas 
yra daugiau negu silpnas.

Prie Duonos Parduotuvių __
įvyksta Muštynių

Prekės parduotuvėse par
duodamos pigiau, bet ne 
visada jų yra. Cukraus bu
rsa f ik kui ręoalrimama •JI<X VIIY Afli pucnn mmiiot < nn

Esu pensininkas ir ieškau pigios 
vietos apsigyvenimui mažam mies
tuke ar ant farmos, netoli van
dens, kad galėčiau žuvauti. Kuris 
tokią vietą žinot, praneškit man; 

A. S. Vališka,
R.F.D. 1,

to jo begalima gauti tik tur
guje, brangesne kaina 
Trūksta taip pat batų; me
džiagų kartais yra, kartais 
nėra, arba labai blogos; ži
balas—ne kasdieninė pre
kė: duonos visada trokti-

Hennington. Vt.
(23)

Isnuomoju Kambarius

Dėl Straipsnio “Bendro 
Darbo Ardytojai”

Gerbiamas Pone Redak
toriau,

Š. m. balandžio mėn. 27 
d. “Keleivio” nr. 17 buvo
įdėtas “Aukotojo” slapy- 
varde pasirašiusio. kores
pondento straipsnis “Bend
ro Darbo Ardytojai.” Kas 
dėl Vasario 16 Gimnazijos 
namų vajaus, nepagrįsti 
straipsnio autoriaus tvirti
nimai ir išvedžiojimai yra 

kivaizdųs kiekvienam skai
čiusiam PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos tuo reika
lu atsišaukimą ir “Kelei
vio” redakcijai anksčiau 
pasiųstą paaiškinimą, tat 
nebūtų prasmės viso to kar
toti. Čia aš tik noriu at
kreipti Tamstos malonų dė
mesį į vieną mane asmeniš
kai liečiantį korespondento 
teigimą, būtent, kad “kad 
BALF’o šalpos tvarkyti Vo
kietijoje buvo įgaliotas tas 
pats p. Zunde, bet dėl tūlų 
netikslumų pernai jis buvo 
iš tų pareigų pašalintas.” 
Tai yra netiesa. Viena, iš 
BALF’o įgaliotinio pareigų 
aš atsistatydinau savo va
lia. BALF’o Centro Val-

Juk “Keleivis” sveria ne’nai, pardavinėjant visada 
vieną unciją, bet dvi unci ;vyksta muštynės, taip pat 
jas. Palyginus su kitais jr prie žuvies. Galima gau- 
laikraščiais, “Keleivio” pre
numeratos kaina buvo pa
kelta ne perdaug, bet per- 
maža. Juk “Vienybė,” pa
vyzdžiui, kainuoja $5 me
tams.

Aš manau, kad “Kelei-Į 
vio” skaitytojai vertina jį 
daugiau, negu S4. Mano 
supratimu, “Keleivis” yra 
vienas išrimčiausių ir ge
riausių laikraščių visame 
lietuviškame pasauly. Pa
imkime Maikio su Tėvu pa
sikalbėjimus. Tikrai, visi 
skaitytojai nenurimtų be tų 
pasikalbėjimų. O Moterų 
Skyrius “Keleivyje” įdomus 
vyram ir moterim.

O koks aiškus “Keleivio” 
šriftas! Raidės didelės, se
niems ir silpnų akių žmo
nėms lengva skaityti. Ži
nios iš viso pasaulio trum
pai ir aiškiai nušviečia kas 
kur dedasi—malonu skaity
ti.

Aš patarčiau pakelti 
“Keleivio” prenumeratą iki 
$5, nes žinau, kad laikraš
tininkų gyvenimas nepavy
dėtinas.

J. A. Robinskas.
Elizabeth, N. J.

DYKAI IŠBANDYMAS

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmo, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS MO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j:
Rtw Products Co., Dept. x-9 
2708 Fanrell Avė., Chicago 43, IIL

VAJAUS LAIKU DOVANOS
Užsirašyk tuojau mėnesini 

lietuvių žurnalą “Lietuvių Nau
jienas.” Kaina $2.00 metams 
ir vienas iš dešimties užsirašiu
siųjų gaus skirtingą dovaną—
gift. (29)

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 
Philadelphia 6, Pa.

Wil»ningtone, gražioj vietoj, netoli 
ežero, naujuose namuose išnuomuo- 
u 2 kambarius šeimai arba atski

riems asmenims. Leidžiama naudo
tis virtuvo. Visi patogumai. Susi
siekimas su Bostono ir Lotrelliu ge- 

Kreiptis: (22)
J. Kasin,

Davis Rd.,
Wilmington, Mass.

GAILIOS DILGELES
Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauti gerai, 
tai valgykie dzilgėlių 
buizų. Mokslininkų 
yra pasakyta, kad dil
gėlės' turi , geležie*, 
sulphnr, potapftium 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tų, kurie tu
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstų, akmeni

nes ligas, škorbuią, ir kraujo plū
dimą iš vidurių. Mus dilgėlės yra 
sukapotos ir išsijotos, gali virti bui
za ar arbatą. Svaras dilgėlių yra

ALEXANDER’S CO.
414 Broad wa y 

South Boston 27. Mass.

Kalendorius Išsibaigė

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių 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 j SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar- 

l»i ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi

niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa

rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.
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BIRŽELIO ĮVYKIUS 
MINĖSIM BIRŽELIO 14

APIE “INDRANUS”

|APIE LIETUVIŲ-LATVIŲ 
VIENYBĖS DRAUGIJĄ

® ALF*o Direktorių 
Pasitarimas

Iš LDD 21 Kp. Susirinkimo Gardnerio Lietuvių Piknikas

Nepriklausomybės laikais 
Lietuvoje ir Latvijoje veikė 
dvi atskiros lietuvių-latvių 
susiartinimo draugijos: 
vij-Lietuvių Vienybė

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

Gardnerio lietuviai turės 
pikniką gražioj Lietuvių 
Kempėj. Jis tęsis 2 dienas, 
30 ir 31 gegužės.

Pereitą sekmadienį Lie
tuvių Piliečių Draugijos pa
talpose So. Bostone LDD 
21 kuopa laikė savo eilinį 
susirinkimą. Daugiausiai 
laiko buvo pašvęsta galuti
nam pasiruošimui skaitlin
gai dalyvauti LDD suvažia
vime, kuris posėdžiaus ge
gužės 30 ir 31 dienomis 
Brooklyne. Iš Bostono va
žiuos pusėtinai skaitlinga 
delegacija, kuriai transpor- 
tacija jau pampinta auto
mobiliais, bet bus ir tokių, 
kurie vyks traukiniu.

Į kuopą šiame susirinki-

> Pereitą šeštadienį buvo 
BALF’o direktorių pasitari
mas p. J. Tuinilos ofise. 

Lat-įDalyvavo p Alena ’Deve- 
Ry-j trieilė iš Watertown, Conn., 

p. Michelsonienė iš Milto- 
no. p. Kasmauskas iš Roslin
dale, p. Viščinis iš Brock
tono ir p. Tuinila, vietinis. 
Direktoriai tarėsi, kaip pa
skatinti Massachusetts vals
tijoj BALF’o vajų, kuris 
prasidėjo gegužės mėnesi.

Per šį vajų Bostone nori
ma BALF’ui sukelti $6,000, 

visoj Massachusetts vals

KAIMIEČIAI JŪSŲ TIKRAI 
NEAPVILS

Jau išėjo iš spaudos Nobelio
premiją laimėjęs W. S. Rei
monto romanas KAIMIEČIAI,

tomas 352 puslapiai, kaina 
$3.00, II tomas 386 pusi., kaina 
$3.00.

Apie Kaimiečius I laidos įžan
goje V. Mykolaitis-Putinas ra
šė: “Iš tiesų Kaimiečiai tai 
plati kaimo gyvenimo epopėja, 
kurioje reimontas su nepalygi
namu artizmu smulkiai ir drau
ge ryškiai piešia mums kaimo 
gyvenimo žmones, scenas, dar
bą, papročius ir gamtą . . . Kai
miečiai tikrai nė vieno skaity
tojo neapvils.”

Tuoj reikalaukite visuose 
knygynuose ir pas spaudos pla
tintojus, arba rašykite tiesiai i 
leidyklą ir gavę knygas prisiu
site mums pinigus. (22)

NEMUNAS
3153 So. Halsted Street 

Chicago 8, III.

RADIO PROGRAMA

Lietuviu 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 
Iroadvvay, So. Bostone, 
ei. SO 8-0489. Ten gau

namas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

ropuuarisKos ix<&uio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties VVH1L. 
430 klc.

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

goję ir Lietuvių-Latvių \ ie- 
nybė Katine. Abi draugi
jos kėlė abiejų tautų kultu-

Pereitą sekmadienj, ne
praėjus dar nė pusei metų . 
nuo “Atžalyno” pastatymo, rinio bendradarbiavimo įei
tas pats dramos kolektyvasįkalą. keitėsi kultūrininkais, 

studentais, ruošė bendrus 
lietuviu - latviu kongresus

Pereitą penktadieni buvo 
susirinkęs Amerikos Lietu
vių Tarybos Bostono sky
rius ir svarstė, kada, kur irįsuteikė antrą ir nemažesnę 
kaip praktiškiausia paminė-Į staigmeną, pastatydamas 
ti tragiškas birželio dienas latvių rašytojo R. Blaumanio

5 veiksmų dramą “Indra- 
nus.”

Jeigu “Atžalynas” veikė 
i žiūrovus jaunuolišku idea-

Lietuvoje, kai ją užėmė bol
ševikai. ,

Nors Tarybos skyrius bu
vo jau senai nutaręs tuos
Įvykius minėti, tačiau šiamįlizmu ir šiltu juromu, tai 

“Indianai” vra visai kitossusirinkimui buvo pristaty 
tas pranešimas, kad 14 bir
želio sekmadieni klebonas 
rengia po bažnyčia pamal
das, po pamaldų busiąs vai
kų mokyklėlės užbaigimas, 
vaikams diplomų išdalini
mas, o ant galo busią gali
ma ir birželio Įvykius pa
minėti.

Tai buvo pasiūlymas, kad 
Taryba ateitų po bažnyčia 
Lietuvos tragedija paminė
ti.

Svarstant ŠĮ reikalą buvo 
nurodyta, kad ką klebonas 
rengia po bažnyčia, tai gry
nai parapijinis reikalas, ku
riam negalima subordinuoti 
gyvybinių tautos reikalų. 
Birželio Įvykius reikia mi
nėti savystoviai, Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu, li
tam tikslui reikia pašvęsti 
ištisą mitingą, nes teks at
likti labai daug darbo. 
Kaip žinoma. Kongresan 
yra Įnešta kongresmano 
Kersteno labai svarbi rezo
liucija Lietuvos bylai, todėl 
reikės išaiškinti publikai ši
tos rezoliucijos reikšmę, 
reikės pagaminti savo rezo
liucija, reikės rinkti para
šus, rinkti aukas ir tt.

Todėl nutarta minėjimą 
ruošti atskiroj salėj, kad 
butų galima turėti sau visas 
laikas ir laisvos rankos rei
kalingam darbui. Minėji
mą ruošti birželio 14 dieną, 
pradedant 2 valandą po
piet.

Susirinkimas apgailesta
vo. kad klebonas matė rei
kalo tą pačią dieną ruošti 
po bažnyčia pamaldas ir 
vaikų mokyklos užbaigimą. 
Kad birželio dienų paminė
jime galėtų dalyvauti visi 
lietuviai, nutaria pasiūlyti 
klebonui, kad jis savo kal
bėtojus ir dali programos 
po pamaldų perkeltų Į ben
drą lietuvių sueigą, arba 
atidėtų kitam kariui.

Paskutinis Sandariečiu
Moterų Susirinkimas

Gegužės 27 d., 7:30 vai. 
vakaro, Sandaros svetainėj 
Įvyks sandariečiu moterų 
klubo susirinkimas. Kadan
gi per vasaią susirinkimai 
nelaikomi, tai ši bus pasku
tinė pavasarinė sueiga. Po 
susirinkimo D-rė P. Luzac- 
kas duos paskaitą apie svei 
katą, o po paskaitos bus ne 
mokama arbatėlė su užkan
džiais.

E. Kesler.

yra
rūšies veikalas. Tai drama, tuvių 
kurios vaidintojai turi su
kurti charakterius, juos ryš
kiai ir Įtikinančiai atkurti 
scenoje, pavaizduoti ištisą 
jausmų kompleksą ir vidu
jini Įtempimą. Šitoks užda
vinys butų persunkus vidu
tiniam mėgėjų būreliui, bet 
Bostono Dramos 
vas, vadovaujant buvusiai 
Kauno ir Klaipėdos teatrų 
aktorei A. Gustaitienei, pa
sirodė esąs tokiam uždavi
niui pilnai subrendęs ir pa
jėgus.

Dramos intryga nesudė
tinga—tai žemės klausimas 
tarp tėvo ir
vimas ūkio
jaunom, kurios ji tvarko ki
taip—be meilės, be širdies, 
kuriom ūkis yra tik priemo
nė pinigui pasidalyti. Su
sikirtimas tarp idealistnio ir 
materialistinio žmogaus 
siauroje šeimos aplinkumoje 
ir sudaro dramos Įtampą.

Asmenų dramoje ne
daug, tik 11, iš kurių pa
grindiniai yra keturi: senis 
tėvas, motina ir sunus su 
žmona. Tėvas ir motina yra 
tie pagrindiniai asmenys- 
aktoriai, kurie visą vaidini
mą turėjo išnešti ant pečių. 
Reikia pasakyti, kad jie sa
vo uždavinį atliko visu 100 
procentų. Tėvas (Jurgis Ja- 
šinskas) iš pat pirmo pasi
rodymo scenoje sukurė Įti
kinant}, pagaunanti ir nuo
širdų seno ūkininko charak
terį. kuriam jo medžiuose 
paskendusi sodyba—tai jo 
gyvenimo dalis. Motina 
(Ada Kontautaitė) sukurė 
toki Įtikinanti kenčiančios 
pusaklės, geraširdės ir pasi
aukojančios motinos pa
veikslą, kad jai ir kita pro
fesionalė aktorė galėtų pa
vydėti. Edvardas (Bara- 
nauskaas) ir Ievą (Umie 
žius-Lembergs) sukurė taip 
pat išlaikytus ir Įtikinan
čius charakterius. Visi kiti 
asmenys pritapo prie pa
grindinių ir savo rolėms bu
vo priaugę.

Publikos i vaidinimą at
silankė nemaža, apie 600, 
bet galėjo būti ir daugiau 
Platesni vaidinimo Įvertini
mą Įdėsime kitą savaitę.

Rep.

Rygoje, Kaune ir Klaipėdo
je- . . ,

Antras pasaulinis karas 
ši darbą nutraukė, bet vei-Įo 
kimas buvo atgaivintas po 
karo laisvame Vakarų pa
saulyje. Čia tūkstančiai lie- 

ir latvių bei estų gy
veno bendrose stovyklose. 
Laimingu atveju čia prie
globsti rado ir Rygos drau
gijos paskutiniosios valdy
bos nariai ir josios paskuti
nis pirmininkas laisvoje 
Latvijoje. Julijs Bračs. šie 
vvrai išdirbo naujus statu-

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieturia Gydytojas ir Ckirar

tijoj—$18,000. Direktoriai^me Įstojo keturi nauji na-
nustatė vajui tam tikrą pla- riai. 
ną ir Įgaliojo p. Viščinį būti
vajaus pirmininku. Vajus 
tęsis iki šių metų pabaigos 
ir per tą laiką p. Viščinis 
ketina a p 1 a n kyti visus 
BALF’o skyrius šioj valsti
joj.-

Šuliny Prigėrė 4 Vaikai

Kolekty- tus, Įkūrė pirmus skyrius, 
registravo senus ir naujus 
narius, ir 1948 metų pra
džioje suruošė lietuvių-lat
vių delegatų konferenciją 
Rotenburge. prie Bremeno. 
Čia ir buvo nusistatyta su
jungti abi draugijas i vie
ną organizaciją. Numatyta 

sunaus, perda- ateityje Įtraukti ir estus Į 
iš senų rankų vieną Baltijos tautų suartė

jimo sąjungą. Minėtoje 
konferencijoje nutarta lat
vius ir lietuvius vadinti ais
čiais, gi baltais vadinti visų 
trijų tautų tautiečius. Kon
ferencijoje buvo priimta 
vienybės emblema ir aisčių 
tautinė vėliava. Lietuvių- 
Latvių Vienybės veikla grei
tai išsiplėtė visoje Vakarų 
Vokietijoje.

Prasidėjus emigracijos 
bangai, ir šios draugijos na
riai išsiblaškė po visą lais 
vąji Vakarų pasaulį. Drau 
gijai veiklą teko pertvarky
ti. Vyriausios valdybos 
sekretoriatas ir toliau pali
ko veikti Hannovery. Va
karų Vokietijoje, kurio rei
kalus tvarko minėtas J. 
J. Bračs. Lietuvius centro 
valdyboje atstovauja p.j 
Glemža. Keli Lietuvių- 
Latvių Vienybės skyriai 
veikia jau ir šiapus Atlan
to, būtent. Bostone. Cleve
lande, Londone. Kanadoje, 
ir Buenos Aires. Tolimes
nis veikimo planas numato 
skyrius Įsteigti New Yorke. 
Chicagoje ir Toronte.

LLV Bostono skyriaus 
valdybos sudėtin Įeina: pir
mininkas, poetas Faustas 
Kirša; vice-pirmininkas. lat
vių rašytojas Olgerts Lie- 
pinš; I sekretoriaus, latvių 
žurnalistas Janis Porietis; 
II sekretoriaus. Bronius 
Mickevičius: iždininkas, lat
vių žurnalistas Osvalds Ak- 
mentiš; nariai, poetas Sta
sys Santvaras ir A. Augus- 
tans.

Br. Mickevičius.

Readinge, netoli nuo Bos
tono, 4 maži vaikai nuėjo 
toli nuo namų ir suvirto Į 
apleistą šulini vienoj far- 
moj. Šuliny buvo 3 pėdos 
vandens ir visi vaikai prigė
rė.

Panaikins Kalėjimą

Middlesex apskrities ka
lėjimas Cambridge’iuje šį
met bus nugriautas, o kali
niai perkelti i South Bille- 
ricos pataisos namus. Nu
griauto kalėjimo vietoje 
bus padarytas sklypas au
tomobiliams statyt.

Priėmė Nuomų Įstatymą

<-u •<31

Reporteri*.

Vartoja vėliausios konstrukicijoa 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-S
S34 BR0ADWAY.

BO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Radijo Valandos 
Piknikas

Lietuvių Melodijos Va 
landa ruošia dideli pikniką 
su biznierių paroda 7 bir
želio, Brockotno Fair 
Grounds darže.

Dipukas Pavogė Automobilį

Ludvvik Sokol, 40 metų 
amžiaus lenkas dipukas, 
pereitą savaitę Bostono tei
sme buvo nubaustas 6 mė
nesiais kalėjimo už auto 
mofciiiaus pavogimą; bet, 
kaip dipukui, teisėjas baus
mę suspendavo. Bet jeigu 
dvejų metų laikotarpy jis 
vėl nusikalstų, tai ir šita 
bausmė jam bus pridėta.

SLA Piknikas

Šių metų liepos 
pasibaigs federalinė nuo
mų kontrolė, todėl Massa
chusetts legislatura išleido 
Įstatymą, kuris sako, kad 
nuo liepos 31 dienos nuo
mų kontrolės reikalą turi 
pasiimti Į savo rankas pa
tys miestai. Vietiniams poli
tikieriams bus naujų “džia- 
bų” ir gerų algų, nes šitam 
reikalui jau numatoma iš-

dieną

Birželio 7 d. SLA 2-ras 
apskritis turės pikniką Ha- 
verhillio lietuvių parke, 
Bradford, Mass.

Nubaudė Vaistininką

leisti $1,000,000 per metus. kų.

Žydų tautybės vaistinin
kas nuo Shawmut Avė. bu 
vo nubaustas $500 pinigine 
pabauda ir 6 mėnesiais ka
lėjimo už nelegalų pardavi
nėjimą “keliančių” pilių 
Už tokio “pepo” pardavi
nėjimą yra patraukta teis
man dar keletas vaistiniu

Reikalingas Butas
Kas turi 4-5 kambarių butą šeimai 

be vaikų, malonės pranešti šiuo ad
resu:

A. Šukys,
Sumner Rd., Dorchester 25, Mass.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aso I Ori t 

Ir n» T U I

544 BROADVVAY 
■O. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth

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. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
UAL ĮSTATE A INSUBANCB

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

VJ ORIOLB STRBBT 
Weet Roabury, M—

Tel. PArkway 7-0402-M.

SUFFOLK
Downs

POST TIME 
DABAR 2:00

DAILY DOUBLE 
BAIGIAS 1:45

Devyni reisai kasdien su Turf 
Reisais. Mažiau kai 15 minučių 
per MTA Greitą Tranzitą. Tik 
kelios minutės per Super Aerial 
Highvvay.

Reikalingas Butas
Dviejų žmonių šeimai reikalingas 

butas iš 2-3 kambarių, su vonia, bet 
kurioj apylinkėj. Pranešti “Kelei
vio” ofisan, 636 E. Broadway, So. 
Boston.

Šeimai 
tras 3-4 
Pranešti

iš trijų 
kambarių 
“Keleivio’

asmenų reikalin- 
butas su vonia.

' ofisan. (22)

McGILLICUDDY’S
PHARMACY

869 Broadway at “O” St. 
South Boston, Mass.

Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pristatėm namo. SO 8-5244

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 6-4149

Turim visokią vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. G] 
čia jau 20 metą.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

PARSIDUODA NAMAS
So. Bostone parduodu 3-jų šeimų,

1-kos kambarių namą. šiltas van
duo ir baltos sinkus. Kreiptis va
karais po 6 vai. arba sekmadieniais 
iki 12 vai. prieš piet adresu: (21)

155 I St. ((trečias aukštas)
So. Boston 27, Mass.

Savininkas A. J. Alekna 
628 East Broadwaj

South Boston 27, 
Telefonas SO 8-4144

Gegužinė Romuvos Parke

LRKS jaunimo 94 kuo
pa rengia gegužinę Romu
vos Parke 31 gegužės die
ną. Šiame puslapy telpa 
platesnis jos skelbimas.

Ugniagesys Gavo Kalėjimo

Pirmoji Pavasario Gegužinė
Rengiama LRK Susivienijimo 94-tos jaunimo kuopos š. m. 
Gegužės (May) 31 dieną, Romuvos Parke, Brockton. Mass.

2 valandą popiet
Programą išpildys muziko Juliaus Gaidelio vadovaujamas vyru 
choras, šokiams gros Al Stevens orkestrą. Veiks šiltų ir šaltų 
valgių ir gėrimų bufetas ir bus Įvairių pramongų.
AUTUBUSAI pradės kursuoti 1 vai. popiet nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo. Broadway ir E gatvių kampo. Kelionės kaina ten ir at
gal tik $1.50.
Tad visi į gamtą!

Rengėjai.

Buvęs Miltono ugniage
sys Robert Lynes gavo 6 
mėnesius kalėjimo užtai, 
kad su savo pusbroliu pa
vogė automobili ir juo važi
nėdami po Miltoną nakties 
laiku skambino gaisrinius 
aliarmus. Jo pusbrolio by
la padėta “on file.”

Policija sugavo 18
Sugavo Banditą

metų

amžiaus Jamesą Whittake- 
ri, kuris plėšimo laiku buvo 
pašovęs vieną moterį ir po- 
licmaną.

GERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖMS IR PARENGIMAMS
Pono Rožėno farmoje. Raynham, Mass.. prie gražaus 

ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetainė 
dviejų aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir ki
tokioms iškilmėms. Galima išsinuomuoti arba užsisakyti 
su visu patarnavimu. Lietuvių parengimams geriausia 
vieta. Dėl sąlygų kreipkitės į: (26)

Mr. F. Rožėnas, 468 No. Main SU Raynham, Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

GERAS MAISTAS— ŽEMOS KAINOS

oetw
• Fri.

SUPER
MARKEŪ

TIL 9 P.M,

251 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

UI $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

Tel. SO 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston* Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr., ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird" Konpanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka* 
(Free Estimate)

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, tarpupirštėma ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph 
295 Silver Street

South Boston 27,

r




