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Prezidentas Ragina Kongresą 
Priimti Jo Programą

Kongresas Atsiliko su Darbu; Ypač Senate Susikimšo
Daug Įstatymų; Kongreso Dėmesis Nukreiptas j 

įvairius Tyrinėjimus; Prezidentas Nori, kad 
Kongresas Priimtų Svarbiausius įstaty

mus; Vyriausybė Svarsto Užsienių Po
litikos Klausimus

Prezidentas D. D.i Eisen- Trys Unijos 
hovver vėl ragina kongresą. Sudaro Sąjungąkad jis priimtų bent svar-, 
biausius prezidento siūlo- t — ..
mus Įstatymus, kad rudens' . Angliakasių unijos pirmi- 
rinkimuose republikonų ninkas John J. Levus, \ezi- 

kandidatai galėtų k« (teamstenų) -

VIENAS PYKSTA, O KITAS ŠYPSOSI TYRINĖJIME

Krasto gynimo sekretoriaus padėjėjas H. S 
torius McCarthy įpykęs tvirtina, jog arini os 
fi/a vra patiekta, kaip ji buvo nutraukta.

ruve Hensel patenkintas šypsosi, kai sena- 
sekretoriaus ir kareivio Shine fotogra- 

Greit betgi pasirodė, kad fotografija buvo

Valstybes Sekretorius Dulles 
Grįžta iš Ženevos

Jį Pavaduoja Pasekretoirius W. B. Smith; Derybos Že
nevoje Parodė Didelius Priešingumus dėl Korėjos 

Suvienijimo; Niekas Nesitiki, kad Korėja Bus
Suvienyta; Prancūzai Tariasi su Rusais ir 

Kinais dėl Indokinijos Karo Paliaubų

/-» n* •• , Derybos ŽenevojeGegužes Pirmoji _ !antra -savaitė eina Jtik
Praėjo Ramiai Korėjos suvienijimo. Ir

-------- rėjos respublika ir šiaurinės
Iš visų kraštų pranešama, Korėjos atstovai pareiškė 

kad Gegužės Pirmoji praė- griežtai priešingas pažiū- 
jo ramiai. Socialistai ir jų ias, kaip Korėjos tauta ga- 
vedamos unijos Įvairiuose Ii būti suvienyta ir iš tų 
kraštuose tą dieną minėjo priešingų pareiškimų yra 
eisenomis, mitingais ir Įvai-'aišku, kad susitarimas dėl 
riais parengimais. Komu- taikos atstatymo Korėjoj 
nistų bandymai sukelti ne- yra beviltis, nors derybų ei- 
ramumus ta diena visur nu-!goję gal bus pasiūlyta ne-

jau
dėl
Ko-

vadas
Davė Beck ir plieno darbi
ninkų unijos vadas David 

daug J- McDonald pereitą penk-

partijos 
pasirodyti 
darbais.

Tokių Įstatymų yra__ o .... .
susikimšusių ypač senate.padieni turėjo pasitarimą n'>Ckurchįįl SiiliO 
Kai kurie stebėtojai sako,'nutafė sudaryti sąjungą,,
kad kongresas perdaug dė- kurios tikslas bus daryti _____
mesio kreipia i įvairius tyri- Įtakos i vyriausybės politi-. » b-- pnwac 
nėiimns todėl iam nobelio 'ka dėl kovos pnes nedarbą,! Anglijos senyvas
ka So Umr™,. dėl Taft-Hartley įstatymoįterių pirmininkas Winston je mirė Prancūzijos daru
mui
mų_____ t_________ „___
apie muitų politiką, farmų Įitiką. 
produktų kainų palaiky
mas, socialinio draudimo syti didžiosioms uniju są-11 į

Amerikos Darbo r°lę vadovaujant žmonijai.:vpač nuo unijinio darbinin- miestai.

su kokiais nors “pai'iksinta.” o todėl vieniems iš to buvo Ii įksmumo. o kitiems piktumo.

[Paryžiuje Mirė 18 Tornadų Siautė 
Maskvai Draugystę Leonas Jouhaux Vieną Dienų

mims-

Lėontaikos

pagerinimas ir eilė kitų. 
Grižus valstybės sekreto-

Svarbiausias betgi tos vietams laimės,
‘sąjungos” tikslas yra gra-i&erbuvi° linki jiems vai- skiriamas nuo Prancū 
?vti didžiosioms uniju są-dinti “didžią ir skaisčią”.socialistinio judėjimo

Balandžio 28 d. Paryžių- Penktadienį, balandžio 
Amerikoj siautė 18 

desulų. Jie 
Oklahoma, 

Louisiana ir
Jouhaux yra neat- Kansas valstijose. Texas 

Prancūzijos valstijoj ypač nukentėjo 
ir Fort Worth ir San Antonio

jungoms,
riui iš 2enev«MVyria®ybč’iFeJdera<;yai ir CI° ™ijOmf 
.. . . * -sudarvmu naujo unijųis naujo persvarstys Amen- -
kos kariškąją ir užsieniui11.0 .. , . , . , ._ ‘;si unijų vadai, kunu ambi-!e ma-p- j-z y

ėjo niekais. !mažai kompromisų. Kore-
Amerikoje, kur tik New jos respublika siūlė padary-

Yorke bolševikai Gegužės ti laisvus rinkimus šiaurinėj 
Pirmąją pajėgdavo ruošti Korėjoj ir iš ten Įvesti 100 
eisenas, šiemet jie nei eise- atstovų i Korėjos parlamen- 
nos nei viešo mitingo nepa-’tą, tuo būtų Įvykinta šalies 
jėgė suruošti. Užtat tą die- sujungimas. Šiaurinės Ko- 
ną karo veteranai suruošė rėjos bolševikai siūlė suda- 
New Yorko didmiestyje “iš-'ryti iš šiaurinės ir pietinės 
tikimybės eisenas,” kuriose Korėjų lygiomis dalimi? ko- 
dalyvavo dešimtys tūkstan-Į misiją, kuri, po pasitrauki- 
čių žmonių. * mo svetimųjų armijų iš Ko

rėjos, turėtų visame krašte 
pravesti rinkimus. Bolševi
kų pasiūlymas primena Mo-

______ . lotovo siūlymą dėl Vokieti-
Indija ir bolševikiška Kį-'jos suvienijimo ir yra visai 

nija susitarė dėl Įkūrimo nepriimtinas Korėjos res- 
trijų kinų prekybos centrų publikai ir demokratinėms 
Indijoj ir trijų indų, preky- šalims.
bos centrų Tibete. Seniau,* Svarbiausias klausimas 
iki Kinija nebuvo užėmusi Ženevoje via Indokinijos 
Tibeto, Indija vedė gyvą karas. Amerika ir Anglija 
prekyba su tuo kraštu. Da- Pr^š pat Ženevos posėdžius 
bar prekyba bus atnaujinta, atsisakė duoti pagalbą 
o kiniečiai turės savo pre- P,-ancūzams Indokinijoj, 
kybos atstovus Kalkutos, ypač apgultai Dienbienphu 
New Delhi ir Kalimpong tvirtovei, o prezidentas D.

Kad linkėjimai nebūtų kų judėjimo. Nuo 1908 me- Viesulai sužeidė 18 žmo- 
cen- visai tušti Anglijos vyriau- tų Jouhaux stovėjo priešą- niu. o 1 žmogus žuvo. Ma- 

lmriam* rastu vietos vi-sybė pereitą savaitę nuta- kyje Prancūzijos unijų susi- teriaiinių nuostolių padary- 
atleisti prekybos suvar-vienijimo (CGT) ir vadovą- tą už daug milionų dolerių.

tam susivienijimui iki Vėjo greitumas laike viesu- 
1947 metų, kada jis pasi- lų kai kur buvo 120 mylių

kariškąją ir
poJmką. Kariuomenes ma-fį’-•""'įjįj Yokiu"noiVprie-*žymus su Rusija ir rusų pa- vo 
zimmas,_kaip jis \ykdomasLagčiu esamose‘unijose nė_ vergtais kraštais Europoje. 19
jau antri metai, kelia labai 
daug abejonių, ypač po In
dokinijos numatomo pralai
mėjimo šiomis dienomis.

•ra patenkintos.

CHRUŠČEVO ŽVAIGŽDE 
VIS DAR KYLA

Plečia Žemės Ūkį 
Be Galvos ir Plano

Ypač svarbus nutarimas pa- traukė iš CGT dėl bolševi- per valandą. Žinovai sako, 
darytas dėl gumos, kuri da-Jkų Įsigalėjimo. Pasitrau- kad visi balandžio 30 d. vie- 
bar bus parduodama Rusi- kęs iš CGT Jouhaux tuoj sulai buvo mažiukai, nes jei 
jai be jokių kliūčių. Eks-1 Įkūrė socialistinių unijų tai būtų buvę normalūs, tai 
porto leidimai daugeliui ki-, centrą, vadinamą Force ir nuostoliai būtų buvę 

)tu prekių taip pat panai- Ouvriere (darbininkų pajė daug didesni.

INDIJA IR KINIJA
PLEČIA PREKYBĄ

Sovietų Rusijos diktato
rių tarpe Nikita Chruščev 
Įgauna vis didesnės Įtakos 
ir stebėtojai užsieniuose 
pradeda Įdomautis, kada ji 
ištiks Berijos likimas, arba 
kada jis pavarys iš vietos 
Malenkova.

ga) ir greitu laiku subūrė Į----------------
Į ją didelę dali Prancūzijos Demonstravo 
darbininkų.

1951 metais Lėon Jou- 
haux buvo apdovanotas 
Nobelio taikos premija už 
jo ilgameti darbavimąsi 
taikos interesams. Apie 
velionį kitą savaitę parašy
sime plačiau.

kinti.nuta-J 
už-ir

daug milionų akrų nau- g McCarthy 
žemes Sibire ir Turkes- » .

Stato ultimatumą

Rusijos diktatoriai 
!re ši pavasarį išarti 
sėti
jos
tane, kur nenaudojamos že
mės yra didelės platybės.

I tas tolimas sritis buvo Šen. McCarthy ir armijos 
pasiųsta daug tūkstančių ginčo tyrinėjimas tęsėsi 
jaunų komunistų ir valstie-' pereitą savaitę. Veik visą

Varžytynės dik-; - Bet jiaj jaunj žmonės laika buvo apklausinėjamas 
tatorių tarpe eina nuo patinu‘vvj.o
Stalino galo. Lhnziis jie nerado vietos^vens, kuris liudijo apie jo

PARYŽIAUS PETROVAS 
NESPĖJO PABĖGTI

Iš Paryžiaus praneša, kad 
Sovietų Rusijos ambasados 
antrasis sekretorius, Sergiej 
Volokitin, norėjęs pabėgti 
pas vakariečius su Įvairiais 
dokumentais, bet ambasa
dos šnipai ji laiku susekė 
ir išvežė i Maskvą per prie
vartą. Iki Ženevos Voloki- 
tinas buvo vežamas lėktuvu 
kartu su Rusijos ambasado
rių Ženevoje Vinogradovu. 
Ambasadorius Ženevoje ap 
leido lėktuvą, o Volokiti- 
nas buvo išvežtas i Maskvą

į naujuosius
h ozus

kur sustoti ir turėjo ant'santykius su McCarthy ve- 
greitųjų ruošti sau kad ir'dama senato pakomisija. 
laikines palapines. I nau-* Jis buvo klausiamas pasi
jus ūkius pasiųsta daug ma- aiškinti dėl visokiausių da- 
šinų. bet mašinos buvo pa-'lykų. Protarpiais buvo ap- 
liktos ant lauko ir daugelis'klausinėjami kiti liudinin- 
ių surūdijo. Pasiųstos sėk- kai.
los ir kiti reikmenys taip; o , ,r, , - . , * ' Savaites gale šen. Menat daugelyje vietų nuėjo .* , , ..J |Cartny grasino, kad jis vėl 

grįš pakomisiios priešakin, 
jeigu tyrinėjimo vadovai

niekais.
Bolševikų spauda pripa

žįsta. kad žemės ūkio plėti- . ..., , i U-i *• neklausys jo noru dėl armi-mas buvo bandomas atlikti . , ‘ ' • * , , . .. , vi -v jos sekretoriaus apklausine-be galvos, be plano ir be J.. T . J ..• * j-i - A jimo. -Jei senatonus Mc-pasiruosimo, todėl užuot i, , . . . x• j r -j Carthv savo grasinimą imtunaujo derliaus gausis daug , j x. . 7t__ ..._______ ifi.-.. .vykdyti ir norėtų pats pn-
Imininkauti komisijai, kuri 
(tyrinėja jo ginčą su armija, 

Dienbienohu Tvirtovė lt-; didelė košė.

barnių ir nuostolių.

PAVASARIO ŠALNOS

Viduriniųjų Vakarti vals
tijas šios savaitės pradžioje 
ištiko stiprios šalnos, kurios 
palietė eilę valstijų nuo Il
linois iki Te.xas. Užėjusios 
šalnos “užmušė” siaučian
čius viesulus, kurie 
savaitės gale pridarė 
mažai nuostolių eilėje 
rtijų.

pereitos
ne i - 

vai- dar 
Kva

tai gautųsi
Dar Vis Laikosi

-------- ! Kol kas tyrinėjimas pa-
Gegužės 1 ir 2 dienomis'rodė. kaip šen. McCarthy ir 

Indokinijos bolševikai darė jo bendradarbiai bandė iš- 
trečią masini puolimą prieš kaulyti iš armijos nepapras- 
prancūzų tvirtovę Dienbien- tas privilegijas vienam ka- 
phu šiaurinėj Indokinijoj, 'reiviui, milionierių vaikui 
Po labai kruvinų kautynių Shine. Daugiausiai tyrftiė- 
bolševikai užėmė dali su-'jime kalba šen. McCarthy, 
stiprinimų, bet paskui kau-*kuiis kalba daug “prie tvar-

1 tynęs nutraukė. Tvirtovė kos" ir dar daugiau kalbų
laikosi, nors jos padėtis sako atsakydamas 
labai kritiška. Jkams klausimus.

Naujus Bomberius
Sovietų

laike
Rusija gegužės 1 
kariško parado 

Maskvoje pirmą kartą pa
rodė stebėtojams savo nau
jausius sprausminius bom- 

! bėrius. kurie padarė stebė- 
I tojams gilų

GRAIKIJOJ SMARKIAI ! Naujieji bomberiai yra 
ŽEMĖ DREBĖJO i Kelių rūšių. Didieji bombe-,

riai, kaip Amerikos didieji*nePaPrastai 
B-52 bomberiai, 
siekti tolimiausias vietas

Pereitą penktadieni Grai
kijoj Įvyko smarkus žemės 
drebėjimas. Drebėjimo cen
tras buvo 135 mylios i šiau
rę nuo Atėnų, Graikipos 
sostinės. Maždaug 15,000 
žmonių paliko be pastogės, 
o sužeistųjų ir žuvusiųjų 
skaičius
Ypač nukentėjo Kardicas

miestuose. i^- Eisenhovver pereitą sa-
__________________ ivaitę pareiškė spaudos at-

NEW YORKO BIRŽA stovams, kad Įsikišimas Į 
GYVAI PREKIAUJA Indokinijos karą būtų gali- 

______ ,mas tiktai kongresui nuta-
Pereitos savaitės gale,11 us’ 0 šimp j^u derybose 

ketvirtadienį ir penktadie- Zenev°j tenka ieškoti me
ni, New Yorko birža darė vivendi sugyvenimo

i----------- ----------- bizni ir būdo su bolševikais. Ne-
Amerikos ir Anglijos

gerą bizni ir
a^li "ns*!daugybė šėrų ėjo iš rankų ....
g 1 į rankas. Nuo 1929 metu Paramos prancūzai dabar 

1 i“apniin laiku” Eii-ža nohn- derisi SU Molotovu ir kinų 
mtie^arvnSmo^born"’™ dariusi 'tokili didelių ^lševika;s dėl karo paliau
ba" šaiia tų didXTų>PyXarty- LYrty’^ -kainOS pakviesS 3‘ahUuM? 
k žymiai pakilo. Buzos ži- P^Kviesti aaiyvauu n in-bombelių rusai demonstra-,^^. aj?kina ka(, nusjsta. dokimjos bolševikų atsto- 

mazesnius,tymas nekariautj dėI indo_ vai .
kini jos sukėlė biržos spėkų-1 Ameiikos

vo "įeituosius 
bomberius, labai greitus 

iekia keliu šimtų, pritaikytus bombardavimui 
1 karo veiksmams

''tvmas nekariauti dėl ___ . , ,‘ ----- valstybės sek-
liantu džiaugsmą ir pelno retorius, po savaitės laiko 

derybose, grįžta iš Ženevos, 
matomai, nelaikydamas de
rybų ten užtenkamai svar
biu dalyku, o ji pavaduoja 
derybose pase k retorius 
Walter B. Smith.

Amerikos vyriausybės 
siūloma “vieninga akcija

nijos vadas'paleido 1.231 graikų delafe-Tad'TaidančioTe'demokratu Indokinijoj dabar aiškina- 
istes kaiėtiĮvj grjzti i Gra.k.ją, Laike tjja ,aimžjugi dauguma ma. ka.po karo supinga gy- 

t.ra^ijoj vi • pallamente, bet ba, • mmmsi nuo bolševizmo f
skaičiavimas dar nėra baig- ■"•ąjungą dėtųsi Anglija, 

Prancūzija, Australija, J. 
tl, A. Valstybės ir keletas Azi- 

*j°s bendram gyni-
unijinę veiklą, pareiškė,'liai tepalcido. Dabar \en-Į ______ 1____________ jmuisi. Bet derybos dėl to-
kad jis nesąs komunistas,'grija paleido, palyginus, di-: Į kios sąjungos sudarymo ga-
het teismas nustatė, kad jis dėsnį skaičių graikų belais-j Turkijoj antrą kartą vy- Ii užsitęsti keletą mėnesių, 
tokį •pareiškimą padarė tik-vių. bet dar daug tūkstan- ko rinkimai, kuriuose galė-Jtodėl tokia sąjunga šiuo 

liudinin-’tai tam, kad galėtų pasilik-'čių graikų yra ir dabar lai- jo dalyvauti ir opozicijos tarpu neturėtų jokios Įtakos 
[ti unijos priešakyje. |komi bolševikų kraštuose, partijos. jį Indokinijos likimą.

ar mušiu1 1 1.miestas, kuriame sugriautauauKU,,<e- 
75U namų ir 10,000 žmo
nių paliko be pastogės.

KOMUNISTAS GOLD 
NUTEISTAS KALĖTI

BOLŠEVIKAI PALEIDO 
1.231 GRAIKU BELAISVĮ

viltis.

DEMOKRATAI LAIMĖJĘ 
TURKIJOS RINKIMUS

Vengri jo? 
vyriausvbė

. .. ... i Sekmadieni ivvko Turki-,bolseviktska j(K pa|.lamcnt0 rinkimai.l 
p, įeitų s,ax,alf^iPiimieji pranešimai sako,

Kailiasiuvių unijo;
Ben Gold nuteista
nuo 1 iki 3 metų už mela-'plh^tinio karo 
gingą priesaiką, kad jis ne-11948-49 metais bolševikai
priklauso prie komunistų'huyo išvežę daug žmonių Į if tiR po pofos fjj-enu pa 
partijos. Ben Gold, duoda- bolsevikiskus kraštus ir tik ^^£3. 
mas parodymą apie savo labai mažą dali jų iki sio- ires

i

kiek 
atstovų

kuri partija 
parlamente.



Pusią:.i* A'ntfa* EEI.E'IVIT, Tn. F7CTTE

Indokinijos . Padalijimas
nit. Ste- žęs jis rašė, kad bolševikų’ 

aiškintis dėl jo'diktatūroje viešpatauja vie- 
McCarthy nybė, bet ta vienybė yra 

vietas pasaulyje, žiūri i Mc-ir dėl eilinio Shine, o ne “silkių bačkos” vienybė,
• .Carthv-armijos spektakli se- taip senai visas kraštas atsi- nes žmones, kaip silkes bac

likimo, tai visas Washing- mijos sekretorius 
tonas, užuot žiūrėjęs i Indo- vens, turi

ir kitas skaudžiąsias santykiu su šen.

Ar Indokinija bus antroji Korėja? Tokį klausimą 
Amerikoje daug kas kėlė ir daug kas bijojo, kad Ameri-Jnato i ūmuose, 
kai teks i Indokiniją siųsti savo kariuomenę. Ypač ta j ‘-The N. Y. Times” bend- bolševikas ar boiševikuo- ri teises nei išstatyti savo 
baimė padidėjo po to, kai viceprezidentas R. Nixon! išdarbis James Reston dėl jantis dentistas gavo kari-i kandidatų, nei pasirinkti 
pareiškė, jog Indokiniją teks gelbėti, dargi jei ten reikė-1
tų siųsti mūsų kariuomenę.

Dabar kalbos apie siuntimą kariuomenės i Indoki
niją aprimo. Tas pats viceprezidentas pasisakė, kad 
Amerika stengsis visomis jėgomis, kad tik nereikėtų i 
Indokiniją siųsti mūsų kariuomenės. Kiek panašiai pa
sisakė ir prezidentas, kuris pakartojo, kad tik kongresui 
nutarus Amerika siųstų savo kariškas pajėgas kautis In
dokinijoj.

Kas atsitiko tarp pirmųjų gana karingų pasisakymų 
ir tarp vėlesnių atsargių ir visai nekaringu pasisakymų?
Atsitiko mažas dalykas. Prancūzai paprašė, kad Ame
rikos karo lėktuvai iš lėktuvnešių Indokinijos vandenyse 
padėtų apginti Dienbienphu tvirtovės gynėjus. Gavusi 
tą prašymą Amerika turėjo parodyti, ar jai tikrai rūpi 
Indokinijos išgelbėjimas, ar visos tos kalbos apie Indo
kinijos gelbėjimą buvo tiktai blofas. Amerikos vyriau
sybė, pasitarusi su kongreso vadais, nutarė prancūzams 
prašomos pagalbos neduoti ir palikti Dienbienphu gynė
jus gintis, kaip jie gali. Susirenkant Ženevos konferen
cijai (balandžio 23 d.) prancūzai iš antro karto prašė 
Ameriką, kad ji siųstų savo karo lėktuvus daužyti bolše
vikus apie Dienbienphu. bet Amerika ir vėl atsisakė.
Panašiai atsisakė ir Anglija.

Iš to atsisakymo seka neišvengiama išvada, kad 
prancūzai turi tartis su Rusija ir Kinija dėl Indokinijos 
karo baigimo. Jie turi tartis rusams ir kiniečiams bolše
vikams priimtinomis sąlygomis, nes savo sąlygų diktuoti 
negali. Tokios derybos tarp prancūzų ir bolševikų jau 
ir eina ir bet kurią dieną galime išgirsti, kad Indokinijoj 
sutartos paliaubos pagal kokią r.ors "paralelę” (ten mi
nima 16-toji paralelei.

Jei tokia žinia ateis, tai visiems bus aišku, kad In
dokinija jau yra antroji K ėja su paliaubomis ir ta Ko
rėja ten bus pagimdyta prancūzų nuovargio ir Amerikos 
nesiryžimo drąsiu žygiu pasukti Kare eigą kita kryptimi.
Amerika nesiryžo Įsikišti i Ino Kinijos karą kritišku to 
karo momentu dėl daugeli" priežasčių, kurios visos yra 
svarbios. Tu priežasčių skaičiuje minima kongreso vadų 
nenoras Įvelti kraštą Į naują "policijos akciją” prieš rin
kimus. sąjungininkų nesutikimas greit sudaryti sąjungą 
“vieningai akcijai” vesti Azijoj iki Ženevos konferenci-

ii’ nfizrolian nanroetoc mzucri rtmi vnos 
• • « c* i xc* v« . t /«* »zi <*.— VCIC' livru zui 11 t i

Kalbėti visada yra lengviau,

- taip senai visas Klastas atsi- nes z.iuv..vo,
'dėjęs klausėsi, kaip vienas ko j e, \ia suspausti ii netu-

- bolševikas ar boiševikuo-'i i teisės nei išstatyti savo
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.i''*- rlarv’Kn
nuo žodžių prie veiksmų, 
kaip imtis veiksmo.

Padalyta Indokinija, kaip ir padalyta Korėja, bus 
tik laikinas reiškinys, iki viena ar kita “padalytoji” dalis 
galės bandyti antrąją dali prijungti prie savęs ir tuo būdu 
atstatyti krašto vienybę.

Amerika ir po Indokinijos dalybų tęs bandymą su
kurti Pacifiko tautu sąjungą bolševizmo plėtimuisi sulai
kyti. bet tokia sąjunga turės skaitytis su faktu, kad Indo
kinijos dalis bus bolševikų rankose. Kai Amerika apsi
sprendė nepadėti prancūzams kautis prie Dienbienphu. 
čia pasigirdo balsų, kad, girdi. Indokinija visai nėra 
tokia jau svarbi, kaip tai buvo seniau sakoma. Girdi, 
kaip Europoje reikėjo čechoslovakijos pavergimo, kad 
Europos tautos pabustų iš snaudulio ir imtų organizuotis 
kovai prieš gresianti joms bolševizmą, taip ir Azijoj In
dokinijos (visos ar jos dalies) pralaimėjimas paskatins 
Azijos tautas jungtis i vieningą frontą kovai prieš gre
sianti bolševizmą. Iš tų samprotavimų atrodytų, kad 
Kinijos pralaimėjimo Azijoj neužteko kai kurioms tau
toms pažadinti iš jų snaudulio ir todėl žadinimo tikslais 
Indokinija metama bolševizmui i nasms. . .

Kai nenori veikti, pateisinimų visada rasis. Todėl 
nėra nė mažiausios abejonės, kad Indokinijos (dalies ar 
visos) “nurašymas i nuostolius” bus visai patenkinamai 
pateisintas ir pamatuotas.

Bet kaip kas besiteisintų ir besiaiškintų, bolševizmas 
Indokinijoj bus laimėjęs dar vieną sali, nors laikinai gal 
tik dali tos šalies, ir galės pasirodyti Azijos tautoms ne
sulaikoma jėga. O jeigu kada anglai šauksis pagalbos 
dėl Hong Kongo, tai Amerika turės jau patyrimo, kaip 
“vieninga akcija” pasireiškia praktikoje ir patais ang
lams atiduoti tą miestą kinams, o prancūzai trins rankas 
iš pasitenkinimo, kad ir anglai gavo tą pati, ką jie davė 
prancūzams jų nelaimėje. Toks kol kas yra “vieningas 
demokratijų frontas.” o todėl Maskva ir Pekinas gali 
pūstis ir vis daugiau svetimu žemiu vogti.

Apžvalga

VISI ŽIŪRI I 
WASHINGTONA, O

to sako:
“Kada komunistai grasino 

Iraną 1946 metais. Graikiją 
ir Turkiją 1947 metais. Ber
lyną 1948 melais ir pradėjo 
karą prieš pietinę Korėją 
1950 metais, pasaulio dėme- 
sis buvo nukreiptas i Wash- 
ingtoną. o Washingtonas 
koncentravo savo dėmėsi i 
krizės vietas.

“Dabar padėtis yra visai 
kitokia. Laisvasis pasaulis, 
kaip Įprasta, žiūri Į Wash- 
ingtoną dėl atsakyme i Indo
kinijos krizę, bet Washingto- 
nas žiūri i Joe McCarthy.”

ininko laipsni ir garbingai laisvai už ką balsuoti. Da
li----- bar Paleckį?

Tyrinėjimas Sostinėje |ti. Žinoma, “neproduktin- 
Sen. McCarthy ir armijos'gi” pasirodys mažesni far- 

vadų ginčo tyrinėjimas ne-mėliai. Stambūs dvarai, 
mažai domina visą kraštą J ypač stambūs javų auginto-

kasdien duoda jai nenukentės.
x

Paaukštintas

KdiaMupšdauja

buvo atleistas iš armijos. 'bar raiecKis pats pasidarė ... .
,, , r . • silkių bačkos garbintojas ir Laikraščiai
Maskra gali rankas tiin- lG.ai:lai inė. (Į i k t a t ū r o s irisus puslapius parodymų.

11 !VS. smurtą jis vadina -tautos televizija ir radio perduoda Sierov
politika Azijoj, tie. šen. , •> ^uri be;e aD;ma* tyrinėjimą tiesiai iš senato
McCarthy metamo ^ėho,*uen>bV- ] - P? Ii niliečiu‘namus lažvbinin-1 Mas
amerikiečiams darosi nebe- plačios Sov.et.jos Uu- ! P'a^b?n."> ipersitv 
matoma, arba bent neaiški/“3- 1 v,en« bolse-lka; -belina, juokdaua. jau

_ ma i naują vyriausybės per- 
ir dabar Mask-

Dabar jau užsibaigusia
me aukščiausiojo sovieto 
posėdyje Maskvoje kalbėjo 

Toliau "The N. Y. Times’’ tarybinės Lietuvos 
bendradarbis iškelia, kad tas Justas Paleckis, 
jau kuris laikas Amerika kitų sovietiškos ištikimybės 
linksta smeigti akis i tikrą pareiškimų džiaugėsi lietu-kė: 
ar tariamą bolševizmo pa- vių tautos "vienybe” totali- 
vojų viduje ir užmiršta bol- tarinės diktatūros "silkių 
ševizmo plėtimąsi pasauly- bačkoje.” Jis sakė: 
je. Senatorius McCarthy su .... . . ,
savo bolševikų medžiokle žuazijos viešpatavimo laikus 
daugiau įdomauja. Amen- Lietuvoje, kada rinkimuose i 
koa- visuomenę, kaip Mask-seimą 1936 metais (rinkimuos*
VOS pasimojimas pralyti vi- i smetonini seimą, beveik tiek 
są Azijos kontinentą. P&t suktuose ir nesąžininguose

o v •- i- rinkimuose, kaip ir bolševikų
-en- McCarthy is bolae- praktikuojamuose—Red.) įak- 

vikų medžioklės krašto vi- tiškai dalyvavo 25-30.'. bal’uo- 
duje daro savo karjerą. O tojų. kada tame taip vadiname

šuo; a
j ačius savo budelius, kurie 
ir kandidatus stato ir žmo- 

• nes varo balsuoti.

Šen. McCarthy, priešai 
kos dar nepriėmes, jau spė-,>UAa • 
jo išdrožti dešimtimis kai-;'?5 vyriausybėje yra 5o mt- 
bų. spėjo apkaltinti savo nistenai. Stalino laikais jų 
priešininkus ir “prie tvar- J*u\o virs i0, paskui Malen- 

_ kovas jų skaičių buvo suma- 
pus, o dabar mi

ltus senatorius ir pati tyrinė-.'**^1.1^ Maskvoje vėl pa
ėjimo komisijos pirmininką? fau&ėj°, ^aiP S’T’bų po lie

"Lietuviu rautos istorijoj 
svarbiausias pasisukimo punk
tas buvo 1795 metų Įvykiai, ka
da po trečiojo Lenkijos padali
jimo lietuviu ir rusu tautu li-

taus.kad jam netrukdytų! ,
Tvrinėiimas atrodo, kaip xJ tvarkymucirke , - auų sudarymas

pareigūnu geras vardas’ ?ios. Poli«jū5 ministerijos,
ir senatoriau.^ “tėvvnės gel- jul los Pnesakyje pastaty- 

:.iu žvilgs r.u tatai išgelbėjo Lie-t\; cv,;™ tas pagarsėjęs budelis zan-
Rimas pasidarė bendras.

cirkas. Bet tame 
sprendžiasi kai kurių 
štų

■ o užgrobimo sveti-.ibeumo misija.
i McCarthvmais interventais. pirmon gal-! . 

vor. vokiečiais. Geriausių Ru.i' H’niKUOti, 
sijos sūnų pažangiosios idėjos* Wisconsino 
—Radisčevo, dekabristų. Gerce-jdės leistis ii 

o. Eielinskio. černyševskio.’las sprogs.

-Jei Shine, 
ir Cohn bus nu- 

senatoriaus iš 
žvaigždė pra- 
išpūstas burbu-

Mask\os ii Pekino plėtimą- seime nebiuo nė vieno darbi-’Dobraliubovo—rasdavo prielan-Į 
sis pasaulyje gresia viso ninko, nė vieno darbo vaisii-kia dirvą plitimui Lietuvoje. Tos! Kitas

X

Maskvos persi-
Įdomiausias yra 
atskiros slapto-

si to krašto likimas ne 
diplomatų pasitarimuose, 
bet kautynių laukuose ir tas 

daug lem- 
visos Žene-

darmerijos generolas I. A. 
Sierov, kuris pasižymėjo ir 
lietuvių masiniuose trėmi
muose ir kurio vadovybėje 
vyko Klimo totorių, Pavol- 
gio vokiečių, čečenų, kal
mukų ir kitų tautybių nai
kinimas.

Dabar Sierov paskirtas 
“valstybės saugumo komi
teto” priešakyje su ministe-

, , . ,------- TyrinėjimasKas svar-!lr ne v,€no dar - 1 - 1
biau, ta kiekvienas pats ga- Koks skirtumas palyginus su!ruošė dirva jos tautinio 
Ii pasakyti, bet nėra abejo- dabartine Petimi, kada rinki-j davimo judėjimui.”
nės, kad šiandien ir karo ri.‘/X.TR o . tyrinėjimas. Būtent, ... priesanyje su numsve-

j • • j- i , • *-r>\ieta Gai\\a\o 99.9o . bal- ’ Ufiinasl, acitl Rusiiai, namu kipk mnimi žmėi- * • i -•vadai ir diplomatijos vadai !r v o.. . . . . !uu,i . J ’,ndma- pinigų iš zmo- no rangU ir plačiu aparatu
nr v ‘ . • i - ,suo-°.ių ir oe\eik visi balsavo Kad Ji mus paverere. nes tas nin iivilinin nesn'/inino-i nu • • rT • • 1 • i •AV ashmgtone turi kreipti Už bendro k.,mun»<»tn L-- 8 ,ni^ 1S'1,1OJ° nesąžiningi na- snipU Rusijos viduje ir uz-

ini,,Tv t "epar- vargas išgelbėjo mus nuo mų statytojai su nesažinin-L- ij- J J
.mų bloko kandidatus.^šitos,vokiškos ar gal dar kokios gų valdininkų pagalba sta-' " 1UOSe’ 

kaip Į tikrą pavojų kraštui, tauta galėjo pasiekti tiktTs^C^gb°-L^S^;.^<anVValdŽioS femian??S .^-'miniterijos

krašto ateičiai. sąmonę ir 
išsiva-iį Senate, šalia McCarthv- *

! armijos cirko, vyksta kitas

daugiau dėmesio i senato- ti 
liaus McCarthy spektaklius, nematytos vienybės

gresianti užsieniuose ir da- vietų Sąjungc? 
metu ypatingai šeimoje.

Jau kelios dienos Kadaise -Justas 
' a ”

»j«xi tini u
Azijoje, 
vienas iš

brolišku tai“ i ri' *•’ 11 "’au^?čiausiame' venamus namus. Minima
'Soviete hnvn '/mnnin nnn Ann

Naujos politinės policijos 
Įsteigimas, žino-

įete y buvo 
šitokį?

žmonių, ku- net 
1 ir O i —n 1--1 r\•.t -*

,vų manymu, reiškia padi-
500,000,000 dolerių su-į(jintą budrumą, padidintą 

iš žmonių »>pi»ej)0Htinių priešininkų perse-au nelies dienos Kadaise Justas Palerkva'o -• j - ---------- •''e-t.um, kurią u i/p-c/c
linijos vadų, ar-lankėsi Rusijoj h-iš ten aičI' pelnągaudžiai ir ki-kiojin)ą ir padįdįnt, šnipi
---- — -------------- * 7 itoKie hruhdi. nejimą užsieniuose. Šni-

ženevoje kalba dideli „ sprendimas bu, 
maži apie Korėja ir Indoki- tingesnis> negu 
niją. Is tų kalbų Azijos VQS jęonferencjįos kalbos, 
taika negims, kaip Europos
taika negimė iš Berlyne ne-' Kai visas pasaulis sužiū 
senai vykusių kalbų. Tuo ro i VVashingtoną, ką Ame 
tarpu Indokinijoj spren-jika darys dėl Indokinijos

Bet apie tą tyrinėjimąu«j «.?i mojimą pams bolsevikiskas socia-
spaudoje, palyginus, mažaiJizmas” iškaščių nesigaili.
terašoma. Mat, reikalas ei-j ><
na apie eilinius žmones, ku-, Dienbienphu
riems sukčiai ištraukė iš ki- T, „ - ... - T i, . . ... rraneuzu tvirtove Indo-
senių daug pmigų. o todėl kinjjos džu lfoe kuri 
nei televizijos, ne. rad.o to- -2 f]iena? kasdjen 
kiam tyrinėjimu. nere.k.a.ljo |oje. a ku.
Jau ką, žmogau prak.sa.,itineJ va|įnd“ DeSmtys 
to neoesugausi dargi je. tūkitančiy bol.5evikų opartV

zanų” ją baigia naikinti ir 
ios jau ne dienos, bet va
landos yra suskaitytos.

12,000 prancūzų karei
vių. sukeltų ne tik iš Pran
cūzijos. bet iš Šiaurės Afri
kos, iš Indokinijos ir sve
timtaučių legiono kariai 
drąsiai gynėsi nelygioje ko
voje, o “laisvasis pasaulis,” 
kuris taip nesenai garsiai 
skelbė, kad Indokinija ne
bus užleista bolševikams, 
šaltai i skerdynes žiūrėjo ir 
maža tedarė, kad apgultus 
kalius išgelbėjus.

Dabar diplomatai ramiau 
galės kalbėti apie Indokini
jos likimą, kai rakštis jų 
sąžinėj bus pašalinta ir 
Dienbienphu mūšių lauke 
užviešpataus kapų tyla.

Ne pirmą kartą bolševi
kai “apgauna” demokrati
nes valstybes savo geru ka
rišku pasiruošimu. Taip bu
vo Korėjoj, kur šiaurinės 
Korėjos kariuomenė pasiro
dė puikiai ginkluota ir tik 
tik nesuvarė pietinius korė
jiečius ir amerikiečius Į jū
rą. Panašiai pasirodė ir In
dokinijoj, kur prancūzai 
visai nesitikėjo, kad bolše
vikiška Kinija taip gerai 
paruoš Indokinijos karą.

Indokinija yra dar viena 
pamoka tiems, kurie drąsiai 
kalba, bet visada pasirodo 
su “too little” ir “too late.”

——•J. D,

vienas kitas sukčius ir atsi
durtų už grotų. Patamsiuo
se kišenės buvo valomos, 
prieblandoje galima ir tyri
nėjimas vesti. . . .

w
Farmerių Produktai

Rinkimų kampanijoj 1952 
metais vienas labai svarbus 
klausimas balsams gaudyti 
buvo žemės ūkio produktų 
kainų palaikymo politika. 
Tuose rinkimuose ir demo
kratai ir republikonai, pa
kartotinai ir labai iškilmin
gai žadėjo farmeriams, kad 
jų produktų kainos bus pa
laikomos 90'? “pariteto 
aukštumoje, kaip tai buvo 
daroma prie senosios admi
nistracijos.

Po rinkimų naujoji vy
riausybė susidūrė su dau
gybe žemės ūkio produktų 
perteklių ir nutarė linkimi 
r.ius pažadus padėti Į kiše
nę, o vietoje tvirtų kainų 

“lanksčias kainas” 
ūkio produktams, 
tos naujos “lanks-

čiosios” politikos dabar ir 
eina kova kongrese. Jei lai
mės “lanksčių kainų” poli 
tika, nemažai ūkininkų ga
li susilaukti daug sunkesnių 
laikų ir kai kurie lanksčio- 
sios politikos šalininkai sta
čiai sako, kad “neproduk
tingi” farmeriai gali būti 
priversti keltis iš farmų Į 
miestus duonos uždarbiau-

ri.%25e2%2580%2598/X.TR
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Brocktono Naujienos

Dipukai Amerikoneja jai klebonijai įsteigtas fon-
Kada atvažiavo pirmi di- dits> kuriame yra $5,000. 

pūkai, mums amerikonams ^’ipukas inžinierius klebo- 
darydavo priekaištų, kad n*j°s laiko svarbes-
mes ištautome.
liu, kad jie greičiau ameri 
konėja, negu mes. Kai ku-

Dabar žiū- n‘u ,e*kalu, kaip mokykloje 
lietuvių kalbos sutvarkymą. 
Čia ir yra skirtumas tarpi

rie jų per kelis metus jau m6sM ?OTil! ir '''Pūkų pažiū-' , _ 1 vi, Mac monnmn lzorlpralenkė mus, kurie čia gy- 
vename pusšimtį metų. Šu

lu. mo
Pa

Mes manome, kad 
reikia rūpintis 

miausia. Jie pirmiausia per
ka namus, automobilius, 
džiaugiasi, kad bus pasta
tyta nauja klebonija. Mo- 

Dipūkai buvo įkūrę šeš- kyklos eilė ateis, kada ne- 
tadienio mokyklą. Tos mo- bus kur dėti pinigų. Bet 
kyklos nelankė pusė (lipu- ar tada bus reikalinga lietu
kų vaikų. O ar atsimenate,‘vių kalba mokykloje? Man 
kiek mūsų vaikų būdavo to- išrodo, kad tada jau nebus 
kiose mokyklose, kurias kam mokytis lietuviškai, 
mes turėjome prieš trisde- Senis.
šimt ar daugiau metų? Bū---------------------------
tume pirštais užbadę, jei NEW YORK, N. Y.
kas būtu neleidęs savo vai- _____
Po i tokią “žiburėlio” mo- Balfo Koncertas s lio 17 
kyklą Dipuku šeštadienio siemet BaIfas minės sav0 
mokyk a dabar neveikia. vejklos sukakti?
Sako, klebonas patalpų ne
duoda. Niekas ir mums ne
davė patalpų. Mes patys 
patalpomis pasirūpinome.
Mes neturėjome sau namų 

automobilių, bet mokvk-

augę graibstosi 
žodžius, vaikai 
kalba angliškai.

angliškus 
taip savęs

ARMIJOS SEKRETORIUS R. T. STEVENSON

Armijos sekretorius penkias dienas liudijo senato pako
misijo j apie senatoriaus McCarthy ir adv. R. Cohn pastan
gas suteikti jų frentui. milionierių vaikui kareiviui Shine 
visokių privilegijų armijoj.

ir
lai patalpas susiradome. Di
pukams namai ir automobi-

rūpi negu mo-

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAdc

Philadelphijos NaujienosIjie tą didelę lietuvių šventę 
■švenčia pavasarį. Šiemet ji 
bus minima gegužės 9 d.

Iš ryto bus pamaldos baž- , . , .
nvčioje, o po pietų aukšles-,Mpianklus
niosios mokyklos svetainėj Įlindau į požeminio trau- 
bus iškilmingas minėjimas.;kinio skylę ir patekau į 

. {tamsą vidurdienio šviesoje. 
Minėjimo pajamos ^"a- Neklausdamas iš kur ir kas 

mos Lietuvos laisvinimo rei- aš esu traukin |)asi!;avo 
kalams. Šiose apylinkėse 
yra daug “Keleivio” skaity 
tojų. Šiuo kviečiu visus (jau<>.
juos tame minėjime daly-išrausdamas šiuos 

tunelius, kuriais atsikosėda-

I- 
<

i mane 
miesto

Sergantį Grinių dėjau mirties patale, o šian
dien, žiūrėk, gyvenu. . . Iš- 
gysi, tik neprarask vilties ir 
noro gyventi.

i Jonas Grinius man neat
sakė.

Philadelphijos' G,’žau P"* autostrados.
pačiu dugnu. Kiek' .

1 <11

nešti

čia darbo
vauti.

I

Ū.-ininkas.

BRIDGEPORT, CONN.

Mirė Antanas Nortonis
Balandžio 22 d. mirė An-

pridėjo' iai buvo VelyRos’ dižio_ 
1 J ji pavasario šventė, graži ir 

saulėta diena. Kur tik pa
sižiūrėsi, matei prisikelian- 

amtą naujam gyvenimas neria elektrinis trauki
nys, lyg plieninis arklys, čia e1^. . . ......
elektros kibirkštimi' per muL £°'e!e stlebesl •’ „Y!1?
šnerves nusiprunkšdamas, slP ,M«lzlU pumpurėliai

štangas sidab- sproginėjo prask eisdami 
pirmuosius žalius lapelius.ten į geležies 

ro kanopomis pasispirda-
tanas Nortonis (Norton),Įm- O kai pasibaigė po-
sulaukęs 77 metų amžiaus, žeminio traukinio linija, • šviežias lvtr ne<e
Jis buvo kilęs iš Leskiavos rankos mostelėjimu pasi-
parapijos. Į Ameriką ve- griebiau autobusą ir perva-
lionis atvyko dar jaunas bū-’ziuoju Philadelphijos mies- Pažvelgus aukštyn

prieš 60 metu Jis nr ribas. Pakelėje vis stūk-zus; . ^vę»gu.s aukštyn pnes DV metų. uis j matėt per melsvą dangų ne
imą: du sūnus T_____  n-Z skubėdami plaukė pilki,
damas prieš 60 metų. 
išauklėjo pavyzdingą

Tai bus ne tik Centre, bet 
ir įvairiuose kituose mies
tuose.

New Yorke tas minėjimas 
įvyks spalio 17 d. Websteri 
Hali salėj. Bus koncertas 
—akademija.

Tam minėjimui sudary-

CHICAGO, ILL. NEW HAVEN, CONN.

šei- 80
Juozapą ir strados perskr ošti maži na- 

Edvardą, ir dvi dukteris— mėliai.
Liudviką ir Wilmą. Visi Kelionės tikslas pasiek- 
vaikai jau turi sukūrę savo tas. Stebiu Abington Me- 
šeimas. Be jų paliko di- morial Hospital rūmus, 
džiai nuliūdusi žmona Bro- Nuostabiai gražūs didžiu- 
nislava. jliai ligoninės pastatai, ku

margi, lyg žąsų plunksnos, 
debesėliai.

Atsidusau stebėdamas pa
vasario grožį. Kiek žinau, 
nebuvo poeto, kuris jį ne-

Kam Gresia Deportavimas
Illinois valstijoj gyvena 

,5 lietuviai, kuriems gresia

Gegužės 16 Dieną Turėsime 
Vaidinimą

apdainuotu. Jis kartus ap-
Nortonis buvo la,svama-'iį7 TainZ^

nis. ilgus metus skaitė “Ke- lietė mano, pakeleivio, ko- ___; __ ___
leivį” ir kitus pažangius j°s-
laikraščius. Mėgo skaityti Ir Ra* aš dežūruojančio 
ir knygas. Jis dirbo 47 me- nurodomas nuėjau į ligoni-/ de ’

SLA 142 kuopos metinis
tas komitetas prašo kitas deportavimas. Tie asmenys parengimas įvyks gegužės

! organizacijas tą dieną ne-vra šie: Vincas Andrulis, 16 d. Manchesterio lietu,— -------- - ---------- , —
korės-ruošti jokių kitų parengimų.,“Vilnies” “čyfas,” 64 metų; vių choras vaidins dviejų tėjo daug draugų ir bičių- vydau lovoje gulintį Joną

ksta M. Krunavičius 
K. Žalkauskas

kitiems—ne. 
dar ateina,

Vieniems jis 
o kitiems jau

*tus Bullard dirbtuvėse, tu- nės palatą Nr. 102, tai iš-1 Br. Dirmėnas.

* Leonas Prūseika, taip 
*r iš “Vilnies,” 66 metų;

(nes Deikus, 62 metų: John bus dainos, o vėliau šokiai, 
'Semaška, 82 metų. Visi gy- geram orkestrui grojant. 

I vena Chicagoj. Be to, tas Parengimas daromas Lietu- 
M.! n»r« trrecia ir Rnekfr ii-rl’p vin Bendrovės

pat veiksmų komediją “Marty- 
Ag- na špoką.” Po vaidinimo

liai labiau 
kykla.

Aną diena skaitau 
pondenciją “Drauge.” Ra-' 
šo, kad lietuvių parapijos Ątv 
mokyklos vaikučiams trijų4
dienų rekolekcijos buvo; _____
anglu kalba. Mūsų vaikams' Balandžio 29 d. sėdo
rekolekcijos buvo lietuvis-] jaiyą Vliko pirmininkas M.!pats gresia įr Rockford’e/vių 
kai. Męs to reikalaudavo-: k mn^yu-įns ir Vykdomo 

Dabar

liu.
važiavo 
mobiliai.

Į kapines palydėti at- Grinių, žymų senosios kar-i 
vo net 52 pilni auto- tos Amerikos lietuvių vei-

BROOKLYN, N. Y.
pilni

P. Baranauskas.
|kėją, kurį ir pažinti vos te-Į 
įgalėjau. Stebėjausi, kaip 
įliga ir įvairios chirurginės 
• ojieracijos fiziniai sunaiki-’ /

Aukos Dariaus-Girėno 
Paminklui

Čia skelbiamos aukos mi- 
nėtam paminklui, kurios’ j _ j_ •

;ten gulėjo, toje palatoje bu- Rautos 18 No™?™ uraugi- 
vo ir daugiau lovų, kurių «_'r Pienių asmenų po 

(vienos kojų galas iškeltas/953 met« lo o.
Gegužės 8 dieną Toronto'i viršų taip aukštai, kad ir! po $25 aukojo: Lietuvių 

socialdemokratai Lietuviu ligonio matyti

svetainėj,reikalaudavo- Kr
>uau?usI';m& /"įsios Tarybos pirmininkas červinskui. daryta nuo 1 vai., o vaidini-

kolekcijos vyksta lietuvis-]k. žalkauskas ir apie ge-! . . . mas prasidės 3 vai. po pie-
jie laukiami) Jie visi gyvena Amerikoj ty

Visi maloniai kviečiami'

mIII. rruvzinn rny v viiaiiviGin fHun-loj 9.19 vnaiivo
I< •.■/Ant 
i- I C7IIV k'V. Ir lM-i nui i I u 1 _• UU3 of 1. a vi-

TORONTO, ONT. i na žinomi. Ne jis

kai ir angliškai atskirai.] gužės 4 d. 
Pet vaikams tik angliškai. \ew Yorke. 
Ir tai lietuvių parapijos mo
kyklos, kurioje apie ketvir
toji dalis vaiku yra dipukų. 
Korespondenciją apie tas 
rekolekcijas rašo irgi dipu
kas. Jis netgi neužsimena, 
kad reikėtų vaikams lietu
viškai rekolekcijas vesti.!
“Draugas” deda korespon 
denciją be jokios pastabos, 
lyg džiaugdamasis, kad taip 
yra.

Andai, kažkoks inž. Sta
šaitis “Drauge” džiaugiasi, 
kad klebonas dar pernai 
pavasarį pažadėjo lietuvių 
kalbos mokymą parapijos 
mokykloje sutvarkyti ir iki 
šiol dar nieko nepadarė.
Pinigų trūksta. Bet visiems 
reikalams pinigų atsiranda.
Jis pats rašo, kad jau nau-

JEI VISI BŪTUME 
TVARKINGI?

apie
laukiami)

Deportavimo
bylos jiems iškeltos prieš
kelerius metus, bet kada jos ’
baigsis, dar niekas nežino.!

(Mat, “kapitalistų” teismus
T , x. . . . i /gali visaip už nosies vedžio-'Jau galutinai. sutarta, kad y by|ą tęsti be ga]o „I

V/ATERBURY, CONN. 

Atvyks E. Simonaitis

itsilankvti.
Rengėjai.

CUSTER, MICH.

Lietuviu Socialdemokratų
Pobūvis

Mažosios Lietuvos didysis darbininkų “rojuje,” 
veikėjas, nuo pat jaunystes by)os ,.en,Ižia.

I kovojęs dėl savo tautos la- mos 'bere^t

Pagalvokime, kas iš tik
rųjų būtu, jei visi ir mažmo
žiuose būtume tvarkingi? 
Gyvenimas tikrai būtų kur 
kas lengvesnis. Vienam ki
tam mažiau rūpesčių tepa
darytume, vienas kito dar
bą sumažintume ir tt.

Jei, pavyzdžiui, mūsų 
mielieji skaitytojai patys 
atsimintų, kada jų prenu
merata baigiasi ir ją, ne
laukdami paraginimo, at
naujintu. kiek darbo ir iš
laidų laikraščiui sutaupytų! 
Tas sutaupąs būtų galima 
sunaudoti laikraščiui page
rinti.

Taigi, mūsų prašymas: 
Nelaukite paraginimo, bet 
patys laiku prenumeratą 
pratęskite. .

Administracija.

?»Ies Švenčiame Dakar
! Amerikos lietuviai visur 
į kitur Vasario 16 d. mini tą 
'pačią dieną arba artimiausi 
•sekmadienį. Mūsų apylin

bo ir už visa tai iš vokiečių 
gavęs atpildo 4 metus kon-! ...
centracijos stovyklose, da? Mlne'° Pirmąją
bar Mažosios Lietuvos Ta-į Chicagos socialistai Lie- kės lietuviai tuo metu 
rvbos pirmininkas ir Vliko(tuviu Auditorijoj balandžio šventės švęsti negali, nes .... .. .
narvs Erdmonas Simonaitis 30 d. minėjo Gegužės Pir- jie gyvena išsimėtę ir jiems P3*'1*0 ctl ga*es

Lietuvių ligonio matyti negalėjau? Amerikos Piliečių Klubas, 
Namuose rengia pavasarinį Nuo jo kojų kabojo nusvirę1 Lietuvių Darbininkų Drau- 
pasilinksminimą, į kurį ti-Įpo 25 svarus geležiniai;gįjos 7* kUOpa ir Lietuvių 
kimasi atsilankys nemaža,svarsčiai. Dvi gailestingo^pįjj^įų Klubas, Masjieth, 
mūsų bičiulių, nes socialde-’sios seserys darė žaizdų’jų y.
mokratų parengimai visuo-'perrišimą ir ligonis klaikiai] po $15 aukojo: Lietuvių 
met būna kultūringi ir jau- suvaitojo. (Unijos Vykdomas Komite-
kūs. j —Ar pažįstate mane?—'tas ir SLA 38 kuopa.

Pasilinksminime bus pui-
ki proga susitikti visiems 
draugams bei pažįstameims

t0? ir jaukioje, draugiškoje ap-

paklausiau Jono

atsilanko ’ Waterhury ge-,mąją. 
o ūžės 22 d. ir čia lietuvių gaitis 
visuomenei pasakys vieša'—— 
kalba. Visi mūsų tautiečiai 
kviečiami atsilankyti i šią 

ai vienintelę proga išklau
syt i žymaus svečio ir nenu
ilstamojo patrioto kalbos.

—A. P.

Dešrų ir Kopūstų Vakarienė
Lietuviu Piliečiu Politinisk £

Klubas šeštadienį, gegužės 
15 d., “Ventos” svetainėj,
103 Green St., rengia deš
rų ir kopūstų vakarienę.
Gros William Klimo orkes
tras. Įėjimas 50 centų.

Rengimo Komisija:
E. Vaitkus, J. Kvaraciejus.

Klubo Valdyba
Lietuvių Piliečių Politi

nio Klubo šių metų valdyba 
yra šios sudėties: pirm. To
mas Matas, vicepirm. C 
Lasky, sekr. J. Ramanaus
kas, kas. J. Lusas, fin. sekr.
J. Svinkūnas, koresp. A. 
Dzimidas.

A. Dzimidas.

Kalbėjo Dr. P. 
ir kiti.

Gri- susirinkti sniegu užverstais 
keliais nėra įmanoma, todėl;

Remkit 
skelbiasi

biznierius,
Keleivyje.**

kurie

Griniaus, 
šono atsi- KlubasLietuvių Atletų 

aukojo SvlO.
Po $5 aukojo: LDS 1 kp., 

abejingu Lietuvių Siuvėjų Nepriklau-
1------- Klubas, Mrs. Vitkau-

Dr. A. Petriką ir 
S. Bredes Jr 
Bakūnas iš Cliffside, 

mūsų koresponden-ĮN. J., surinko iš pavienių 
tas esate,—negreit, iš lėto asmenų ir prisiuntė $13 
atsakė ligonis, sunkiai kvė-J1950 metais, kurios iki šiol 
Duodamas ir po kiekvieno nebuvo paskelbtos. Naujos 
’štarto žodžio pavargdamas aukos priimamos čekiais, 
ir pailsėti vis norėdamas. | Darius-Girėnas Monument 

Mano vizitas pas ligonį Fund, 251 Etna St., Brook-

kuris gulėjo ant 
grežęs į mane.

linkoje praleisti vakarą, oj Jis pažiurėjo 
pa- 6

miklinti sustingusias kojas.
žvilgsniu ir atrodė lyg ma- somas

buvo'skienė,

Korespondentas.

no atsilankymas jam 
visai beprasmis, nereikalin-(adv. 
gas.

—Tai
J.

Paauglių triukšmas neduoda tau ramumo? 
Taupyk, įkursi jiems ruimą dėl žaidimo!

The SftVINGS BANKS
of Massackusetts

Thrrt’s one ntar yn — 
for tht teordt 

“SavinĮt Rank” »r 
‘Imtitatian f«r SaeinĮt. ”

užtruko 15 minučių.
—Neprarask vilties!

gysi. Per karą aš tikrai
Iš-!

gu-

lyn 8, N. Y.

Komiteto
J. Šaltis,

Pirmininkas.

Augančias šeimos reikalauja dides
nių butų laimingam gyvenimui. Jei 
jūs atidarysit sąskaitą Taupymo 
Banke ir dėsit į ją reguliariškai. jūs 
greit turėsit pinigų padidinti ar pa
tašyti savo namui. Dividendai pa
deda sutaupoms augti. Visi indėliai 
yra pilnai apdrausti pagal Massa- 
rhusetts įstatymą.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
dartjo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Maikio su Tėvu

Nemirsiu Kol Maskoliai Neišeis
%

(Knygnešių karalius Jurgis Bielinis)

Keturias dešimtis metųnimas ir buvo ta jėga, kuri 
caro valdžia neleido turėti spyrė Bielinį vis plačiau ir 
mums įprastomis raidėmis atkakliau knygas gabenti ir 
savojo rašto. Už kiekvie-platinti. Jam nerūpėjo jo-į 
ną tokį raštelį grėsė sun- kie medžiaginiai išskaičia-Į
kios bausmės Sibire, o vis vimai, 
dėlto lietuviškas raštas vis kurie 
plačiau plito po visą kraštą, šiaip knygeles nešti ir pla- 
Iš kur jis atsirado? [tinti, nes tas buvo menkai

Negalėdami spausdinti sa- pelningas darbas, ir platino 
rų raštų savajame krašte, tik maldaknyges, kurios ge- 
pasiryžėliai juos spausdino riau apsimokėjo. Bieliniui 
Prūsuose ir Amerikoje ir terūpėjo ko daugiau įvai-į 
per rubežių gabeno ir plati- riaušių “bombų” paskleisti, 
no. Tie knygų gabentojai nes jis tikėjo, kad galų gale 
ir platintojai, knygų skruz-jos susprogdins caro galin- 
dėlės, kurios nugalėdavo vi-'gą sostą su visa jo tarnu 
sus caro tarnų jiems spen- gauja Lietuvoj, 
džiamus spąstus, buvo
knygnešiai. Įjotojas, bet•

jis net nekentė 
vengė laikraščius

Jurgis Bielinis kelionėj su draudžiamomis knygomis.

(kartu su juo kartoti: “ge
liui imsime, kol maskoliai iš 
Lietuvos neišeis.”

J. Vanagas.

Prof. J. Kaminsko 
Padėka

1 )ar pilnas jaudinančių 
iš mano 75 metų 

sukakties minėjimo, suruoš
to Brooklyne Lietuvių Pilie
čių Klube balandžio 10 die
ną, reiškiu mano nuoširdžią

į padėką visiems, kas vienu 
ar kitu būdu minėjime da
lyvavo.

Dėl to dėkoju man bran
gioms organizacijoms, mi
nėjimą suorganizav usioms 
ir jam vadovavusioms. Dė
koju gausiai apsilankiu
siems svečiams ir labiausia 
tiems, kurie ryžosi atvykti 
i minėjimą iš toli. Dėkoju 
mane sveikinusiems žodžiu 
ir raštu, mane apdovanoju
siems nuoširdžiai* linkėji
mais, gėlėmis ir materiali
nėmis vertybėmis. Dėkoju 
Dr. K. Jurgelai ir p. Laba
nauskui, suteikusiems minė
jimui garbės, jį rekorduo- 
jdami. Nuoširdi mano pa
dėka minėjimo šeiminin- 

pakėlusioms daug 
idarbo, aukojusioms daug

anuomet spausdintų knygų Baltruku. Tėvas ė m ę s 
kurie rodo jį buvus labai džiaugti, ir glamonėti savo 

______iapsukrų ir sumanų, kaip iš sūnelį.
Bielinis buvo didelis Sva-!iaudonsiūlių nagų paspruk- —6 tu, ar turi toki bai- 

ir sumanus*11- Tū nuotykių čia nesura- boką?—paklausęs Baltru-
Niekas jų nesuskaitė, kiek žmogus, geras organizato-'šysi. Jų čia pakaks kelių kas, nepažindamas tėvo. 

jų buvo, bet jų buvo daug; rius. Jis ne tik pats kny-Įpavyzdžių. , Bielinis iš jaunų dienų
ju tinklas siekė visus Lietu- gas vežimu vežimais sklei-Į Štai valsčiaus sueiga, joje buvo jautrios širdies ir la-

............................................... ' Jis troško
_ aukštų mokslų

bai didelių. Vieni jų nešė įtraukti juos knygas nešti kad J1S žūt būt pagausiąs pasiekti neturėjo progos,
knygas kartu su kitomis iš ir platinti ir visą tą darbą Bielinį. Iuo metu įėjo Bie-Tačiau jis savo pastangomis
užsienio gabenamomis pre- gerai organizuoti. Prof. Lnis “*, pamatęs uriadniką, gerokai prasilavino, isnto-
kėmis, nešė negalvodami ir Vaclovo Biržiškos, geriau-:tu°j atsiklaupė ir pradėjo ko net kelių kai: ų
nežinodami, kad jie dirba šio to reikalo žinovo, teigi-! poterius kalbėti. Lriadni-
labai naudingą darbą; kitimu. Bielinio pastangomis) <as pamanęs, kad tai elge-
suprato jo svarbą ir dau-Lietuvoj paplito kone pusė! a> ■ a<^ iam kapeikų. ., u,,. • i"VIk“

i Kai Bielinis išėjo, žmonės &tI‘V1 m U---pUl velkėms,
iuriadnikui pasakė, kad tai ll4eI,r? laiki asciam*, >et n „VIIUJ
buvo Bielinis. L riadnikas a,L.>1?1*a ia. 11 jlaiko, sumosiant tiek jaukią
labai pyko, o žmonės turėjo eisu* .')Uo'e J1' r:e e ' \a‘( vakarienę, kad svečiai ne-
gardaus juoko. Arba kitas nnlnklJ >r ca™ valdzl“s ^noromis iš jos skirstėsi, 
atsitikimas. Bielinio namus ! oma?J žmonėm* skl iautas 
apsupusi policija. Išbėgti 11 kitu* politiniu* klau*i-

ju iiiinioc oitnc vežamu vgznuaie ~--- --------- ----v------------------------- ---
vos užkampius. Jų tarpe d ė, bet sugebėjo į tą darbą*?13 ir uriadnikas. Jis susi-'bai pastabus, 
buvo mažų, didesnių ir la-įtraukti daug kitų žmonių, ginčijo su vienu žmogumi, moksio, bet a

Gyvendamas čigono gy
venimą Bielinis pajėgė ne’

—Zdravstvui, Maik! 'tai nepakelia tokios revo- 
—Tėvas vis dar bandai iiucijos prieš Maskvos po- 

rusiškai. nūs, kurie ant jų bosauja?
—Jes, Maike, prisiminti —Priešinasi ir komunis- 

senovę nieko neiškadija. tai. ‘ Juk tėvas tur būt dari 
Žinai, kad Rusijos žmonės neužmiršai, kaip Stalinas! 
ir jų kalba man patikdavo/Šaudė savo generolus? O Į 
Nors žmonės biedrd, ale jų dabar Malenkovas sušaudė; 
kalba labai bagota. Prie Beriją. Ar tėvas negirdė- 
kiekvieno žodžio gali pri- jai?
dėt vis kitokį keiksmą. O —Jes. Maike, aš girdė-
kiek tokių padailinimų pas jau. Bimba sykį per pra- 

biznį^ 
reikė-t 
buvo' 
buvo

mus yra? Padla. durnius,'kalbas aiškino šitą 
rupūžė, tai ir visi mūsų Sako, tuos generolus
šnektos prismokai. j jo sušaudyt, ba jie

—Bet ir tie nereikalingi*,* zdraicos. su Hitleriu
tėve. Nes keiksmažodžiais'susifrentavę: valuk to 
nei draugų neįsigysi, nei linas ir sušaudė juos. 
gyvenimą pagerinsi. Į _Binlbos pasakoms

—Jau tu. Maike, pradedi
man pamokslus sakyti. Bet 
aš galiu tau pasakyti, n<*u nerolus 
saldžiais žodžiais irgi nepa-'A 
gerinsi gyvenimo. Matai,I lžjo 
gyvenimo laime priklauso'

;,vas netikėk. Faktas

Sta-
i■
i

tė-'
vra

, ptoks, kad. sušaudęs tuos ge
kad-----Stalinas pats

susibičiuliavo

ne nuo to, kaip mes kal
bam, ale nuo to pleiso, kur 
mes būnam. Kaip mūsų 
klebonas syki per pamokslą 
pasakė, geriau būti dangaus 
karalystėj ubagu, negu pek
loj ponu.

—Jūsų klebonas ne pats 
tuos žodžius išgalvojo, tėve. 
Jis girdėjo, kad panašiai 
yra išsireiškęs vienas filoso
fas. Bet klebonas to filoso
fo mintį iškraipė, tėve. nes 
jo netaip buvo pasakyta.

—O kaip?
—Tas galvočius pasakė, 

kad geriau būti pragaro 
valdovu., negu dangaus tar
nu.

—Taip, Maike. tik bedie
viai kalba.

— Bet taip sako ir Bibli
ja, tėve.

—Ar tu ją skaitei?
—Aš ją žinau beveik vi

są atmintinai.
—Na, tai pasakyk, ką ji 

rašo.
—Biblijoj, tėve, yra pri

rašyta daug pasakų, daug 
nerimtų dalykų, bet viena 
jos mintis yra labai teisin
ga. būtent ta, kad niekas 
nenori būt kito vergu arba 
tarnu. Pavyzdžiui, Bibli 
joj yra pasakyta, kad. įstei
gęs dangų ir žemę, Dievas 
sutvėrė aniuolus kad jį gar- 
1 intu. Bet jie tuoj pakėlė 
maištą danguje. Atsisakė 
: n'eš jį lenktis. Pono mums 
nereikia, pareiškė jie jam.

Sakai, susibuntavojo?
—Taip, tėve, pakėlė mai-

t ♦ ok
—Na, o kodėl

su 
ir

antrąjį pasaulinį
Karą. Taigi aišku, kad ne
dėl Hitlerio Stalinas tuos
generolus šaudė.

—Na. tai dėl ko gi? , . ,n-i ♦ ii- • darba— Del to. kad jie pasi 
priešino jo diktatūrai. Ir 
ne vien tik iie buvo nužu-;

JURGIS BIELINIS

Knygnešių karalius gimė 1816 metų ko
vo 16 d. Biržų apskrity, Nemunėlio Rad- 
siliškio vaisė.. Puniškiu vienkiemy, mirė 
1918 metais sausio 18 d.

Jaučiuos ypatingai daug
nebebuvo galima. Ką da- mus* Bielinis šventai tikė- skolingas visiems, minėjime 
ryti? Bielinis išmetė iš J0, ka^ Lietuva bus nepri-[kalbėjusiems. Nors kalbė- 
Rrošnies malka* ir pats k!ausona ir dažnai kaitin- tojų duosni širdis skyrė 

įnro i ja (tokios tada bu-'(^avo šviesuomenę, kad ji man tiek nuopelnu, kiek 
vo krosnys), o žmona iš Pe,I^a^ai tam įeikalui

prikišo, i1 aesiO Gilianti,

malka, šviesuomenę,
- permažai tam

pliekio vėl malku 
Policija iškratė visu* na- 

j nūs, bet į krosnį pažiūrėti 
J nesusi; rato.
! Kokiu valandų tekdavo • - *■ 
išgyventi Bieliniui, “Knyg-
,t. y papasakojo ir Bielinio! "Nemirsiu, kol maskoliai 

netaip tolimas kaimynas Dr.;Lietuvos neišeis.” 
o. Žąsinas, komunistų 1941 Koks ver21us ir 

lėtai* išvežtas į Sibirą. buvo Bielinis, rodo ir tas dalyvavusiems. 
Kai tą, sako jis, pavasarį, faktas, kad jis jau 1889 me-1 

toa sniegas vos buvo pra- įais nuvyko i Belgija ir čia

knygomis
tirpti, atbėgo pas jo 

kad* tėvą dėdė (taip jie
.įdėjęs

tiek nuopelnų, 
menkysta nesijautė 

jų nusikaltusi, nuošir
džius linkėjimus, kuriais 

• buvo baigiamos visos kal- 
ibos, priimu kaip sau paska
tinimą ir toliau dalyvauti 
bendrose pastangose kry
žiuojamą Lietuvą laisvinti.

dė-'mano 
dėl '

1897 metais jis savo siap 
toj spaustuvėlėj išleido 
“Baltąjį Erelį,” o kitus jo 
du numerių 1911 ir 1912 
metais. Visur jis skelbė:

is
Dar kartą nuoširdi mano 

umanus padėka visiems minėjime

J. Kaminskas.

tspausdino Lietuvos žemė 
kuri betgi prie rube- 

konfiskavo. 
ko i Parv-

molio prisemtą nešinąs ran- --į,-, dalyvavo lenkų kongre- 
ir įeikalavo pripažinti

vadino ’giau knygomis tesivertė, ir laikraščių. Aišku, 
bet buvo tokių, kurie aiš-vienas žmogus to padaryti Į^ennj), uždusęs, vienu ba-'vįaus vokiečiai k 

•kiai žinojo, ką jie daro. Jų negalėjo, reikėjo prie to tu ant kojos, o kitą, pilną Vėliau jis nuvyki 
švietė aiški mintis, darbo p: itrauuti didelius

geras spaudos reikšmės su- būrius, i belinis tą sugebė- 
,pratimas. Visus vargus, vi- jo, todėl ir knygnešių kara-

koje. Jį buvo pagavę rau- ?e

j Brooklyn, 16.5.54.

Pulk. Schivable 
Nebus Baudžiamas

donsiuliai bevažiuojant su į įetuyos nepriklausomybę. Malinu korpuso lakūnas
sus pavojus nugalėti ir vis liumi vadinamas. Jo pa-*knygomis. Jis, metęs veži-žinoma, už tai jis lenkų bu-Įpulkininkas F ra n k H.

i • h skatinti ko daugiau knygų stangomi* jaucenunumo vadai buvo lik- .. , . . .
• , T , • . , i išplatinti juos įgalino tvir- Garsvių Kaimeviduoti. Ir taip pat buvo- 1 . .i.I .-. , , ,

itas įsitikinimas, kad knyga

1885 metais !roą, pasileido bėgti Mūšos

likviduoti tūkstančiai eili
niu komunistu. Išnaikinti
buvo visi socialdemokratai i 
:r socialrevoliucionienai,’- 
urie pasipriešino Stalino 
liktatūrai. Taigi matai, tė
ve. kad ir prieš Maskvos 
diktatorius eina tokia pat 
;ova, kaip kitąsyk ėjo dan
ui je.

AK prieš Maskvos po- 
nus buntavojasi ne visi, 
Maike.

Tas tiesa. tėve. Kiek
vienas ponas turi paklusnių 
sau tarnų. Prieš Dievą irgi 
ie visi aniuolai sukilo. Bai
liai visada pasilieka savo 
ponui ištikimi tarnai.

—Tas parodo, Maike. jog 
mūsų poteriuose yra pasa
kyta šventa teisybė, kad 
kaip yra danguje, taip ir 
ant žemės. Kitaip sakant, 
velnias niekur nesnaudžia.

—Nekaltink velnio, tėve.
’ u' P'et danguje įvyko pir
mutinis aniuolu maištas, 
velnio dar nebuvo.

lai kas galėjo juos 
-ubuntavot?

—Tai buvo jų pačių no
ras būti laisvais.

—Ar tai jie buvo laisva
maniai?

—Laisvės nori ne tik lais 
komunisAvamaniai, tėve.

ir laikraštis yra tas ginklas, 
kurio bijo ir stipriausias 

yra ta bomba, ku
ri susprogdins caro valdžią.

Paskutiniųjų eiiėse buvo 
Jurgis Bielinis, kuris dabar 
visų pripažintas knygnešių 
karaliumi. Juk jis jau pra
rito šimtmečio gale dažnai- Vilniaus kraštus, 
kitiems sakydavo, kad ne-J ganizacijos galva 
mirsiu, kol maskoliai iš Lie-I -uvo bseoiiis. 
tuvos neišeis ir kad laikraš 
tis yra ta ugnis, kuri sude 
gins rusus Lietuvos žemėj.

Bielinis buvo vienas pir
mųjų knygnešių ir tą darbą 
ištesėjo per kelias dešimtisj .<nvgas 
metų. iki spaudos draudimo 
atšaukimo, nes šitas

Sch'.vable, kurio byla buvo
ūme prie Vadak-ppes pakrantėmis, įlindęs į; ................... . klausoma kariškame teis-

aznytkaimio buvo verdeną, kur jam ir nutrau-J neabejotinai, Bielinis bu-nebus baudžiamas už 
xė batą.- Visą savaitę “dė-}xo įdomi, jetai *uti n karna j0 pj-į versti nūs “prisipažini- 

ant krosnies jasmer.y nė ii daug nusipel-;mus” nelaisvėj pas bolševi- 
niusi Lietuvai. Keista, kad)kus kad Amerika veda 
nė vienas mūsų rašytojų ikiįbakterijŲ karą Korėjoj

nčin inmžinpi? Hiolinin ■■ r. , , , --i • i

i vo

lenų
įkurta bendrovė knygom* 
platinti, k iriai priklausė K. 
vdra, V. Kazanauskas, J.:kol atsigavęs, 
sateckis ir kiti. Garšvie-. pradžioje pats Bielinis 

plaiii o knygas ne tik,ne^į knygas iš Prūsų, bet 
aitimoj apylinkėj, bet jas«karĮą buvo sugautas ir labai 
nuveždavo net į Mintaują, primuštas. Vėliau jis per 
L>gą, Latgaliją, Suyalgų ripubežių beeidavo tik labai 

Tos or-.6Varpįajs reikalais, -o kny-

dė” gulėję;

’ čiai

ir siela 'ome pernešti pasamdyda
vo prie rubežiaus gyvenan- 

Jis knyęa^ne nešiojo, betj.ius žmones arba kas kitas 
ernešdavo, o Bielinis jas 

.isur išvežiodavo ir kaip 
generalinio štabo virŠinin- 

visą organi

vežiojo. Jis, da
bartinio Lietuvių Enciklo
pedijos kalbos taisytojo P.

žodžiais, vežiojo’,.:a* rikiuodavo 
kaip tas puodžius zaciją. 

puodus, l-e jokios baimės,! Bielinis I’urviškių kaime, 
nors uz > sugavimą buvo'Nemunėlio Radviliškio v. 
skirta net 500 rublių dova- turėjo ūkį, bet jis juo ma- 
.ia, taigi reikėjo visų saugo-1 žai tesirūpino ir dėl gre- 
us, r.e negalėjai žinoti, kas siančio pavojaus retai tega- 
tokia didele dovana gali su-'Įėjo savo namus lankyti. Jis 
sižavėti. Jis visus šunke- kelias dešimtis metų savo 
liūs gerai žinojo, o juk po- pastogės neturėjo, juos pra-

vežimais

Butėno

siol nėra įamžinęs Bielinio pu]k 
kuriuo nors meno kūriniu.' kad 
Esu girdėjęs, kad -tuo do-'priverstas 
misi rašytojas švaistas, bet 
atrodo, kad ir jis dar tebe-' 
sirengia ką nors daryti. Ti-' 
kėsinę, kad spaudos atga-J 
vimo sukaktis paskatins no sekretorius skelbia, kari 
mūsų plunksnos meistrus* pulk. Sctnvable naudingu- 
sugrąžinti mums Bielinį vėl mas karo tarnyboje yra žy- 
gyvą meniniame kūriny, miai sumažėjęs, dėl jo pa
neš Bieliniu šiandien mums darvtu prisipažinimu ir dėl 
eika’inga ne mažiau.'kaip kraštui iŠ to padarytu nuo- 

inais laikais;, nes šiandien stolių. Pulkininko karinė 
įturime būti visi Bieliniai ir karjera, matyti, bus baigta.

gyvas padaras nori būt lais 
vas. Paimkim kad ir žvirb 
lj- Jo gyvenimas nepavy 
dėtinas. Vaikai .šaudo: ka
tės gaudo; pavojinga ir že
mėn nutūpti. Rodos, jam nybė jais nesinaudojo, to- leido važinėdamas su kny- 
būtų geriau visai negyventi, dėl jis dešimtmečius laimin- gomis po visus Lietuvos 
O tačiau pamėgink jį su-jgai galėjo raižyti plačią kampelius. Jis ir mirė 1918(

Schuable aiškinosi, 
jis kankinimais buvo 

prisipažinti, kad 
dalyvavęs bakterijų mėty
me virš šiaurinės Korėjos. 

Kartu su tuo karo laivv-

VADOVAS I SVEIKATA
Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BUKITE SVEIKI
kuria parašė ir išleido Pr. Steponas Biežis, SLA Daktaras 
Kvotėjas, šioje knyjzoje aprašoma sunrartama lietuviu 
kalba svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip huti svei
ku ir ilcrai gyventi.
Si svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuviu šeimoje. 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsisakykite.

apylinkę pilnu knygų veži- metų sausio 18 d. ne savo 
mu. namuose, bet kelionėj. Pa-!

Kad i ielfnis per kelias sakojama, kad Bielinis kar-J 
—Na, tai jau čia, Maike,’dešimtis metų tokio darbo tais metus nematydavo sa-' 

ir nušnekėjai. Pradėjai nebūtų buvęs sunkiose ap- vo šeimos. Kartą susitaręs 
aniuolais, o užbaigei žvirb-,linkybėse. ką čia ir kalbėti, jis susitikti su žmona sveti-' 
liais. . . Pfu, ant tokios Žmonėse apie jį pasakoja- muose namuose, žmona at-

gauti. Matysi, kaip jis pup- 
tels į medį. Matai, net 
žvirblis nori būti laisvas.

Kiekvienas šnektos!A [ma Įvairiausių nuotykių, vykusi su 4 metų sūnumi** 3211 W. fiGth

Užsakymus siųskite autoriui:

DR. S. BIEŽIS
Plaee

Telefonas REpuklic 7-7868
Chirago 29. III.
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KELEIVIS. RO. BOSTON Puslapis Penktas
tarpe įvykdyta visa eile.skot -i. SSSR’ vardu..

Šitaip Sumažintos Kainos dijimo, kokios vertės 
Nesenai ir “Laisvė”! komunistų kalbos apie

džiaugsmingai pranešė, kad tuvoa ukl° Pazangą. 
ir Lietuvoj įvairių prekių Antra. Lietuvoj 
kainos sumažintos nuo 5 iki dirvonuoja, o

yra
Lie-

areštų.” f ja Lietuvoj pasirodė' tuoj’ Rusijos carų valdžia. m1 Ir Vergai Patrūksta Kantrybes
--------  Ipo kar o, kaip valstybinė or- žinodami suprasime, kad ir _____________

Šitaip Rusai Vagia Lietuvoj ganizacija, supirkti gyvu-šių dienų Lietuvos pavergė-] Kas dar nors mažą vii- laiškus rašyti kas mėnuo, 
Tas pats asmuo papasa-BuS- Marmėjo nišai po kai-jai, kurie sakosi nieko ben-ties kibirkštėlę turi, tas vis vietoj dviejų kartų per nie

kojo apie rusų vagystes: Įn:us, vogė karves ir arklius dra neturį su carų “vestąja1 dar nenuleidžia rankų ir su tus, ir tt.). Buvo atvykusi
“Lietuvoj labai garsi sa- 

vo vagystėmis ‘Zagotskot- • bankuose
gabeno į Rusiją, politika, iš tikrųjų eina ca-gyvenimo kliūtimis kovoja, iš Maskvos tam tyčia skilta 

atidengė są6kai- rų valdžios pėdomis. Jei nors jos ir sunkiausios bū- komisija, kuri vietoj tyrė 8
_ tas, kontoroje sėdėjo išpur-' jiems tikrai būtų svetimi tų. Likimui pasiduoda,1 dienas. Vėliau prasidėjo

jaunimas pįrkįnįja odas, skarmalus,lUsiais veidais direktoriai—carinės Rusijos tikslai, tai kas jokios vilties nebeturi, bausmės.
giūdamas vilniui^ ii- mieteliuose si/ rusai. Krašte ūkininkai grū- lietuvių spaudos draudimo} Vergų likimas yra beveik] Iš kitos stovyklos juos
----------- .Vilniuje miesteliuose su _ .   atšaukimas ir Lietuvoje bū-be vilties, bet kartais ir jie1 pasiekė žinios, kad kelios

zeme .čivsirijo” gauna. Ji su

45%, o vėliau ji paskelbė/^avanoriškai”
smulkų sąrašą, kiek ko-}dirvonų plėsti Kazachstane pįrkinėja ir marguosius me- m7sl

kitur toliamame Sibire.
su atvykusiais

kioms prekėms kainos su- ir 
mažintos. Iš to sąrašo ma
tyti štai kas. Ruginės duo
nos kaina sumažinama tik' Ar esate 
8y<, o miltų tik 5>. Audi-’minamas 
nių 10-20/,«, odinės avalynės'vanduo 
tik 7%, ūkinės apyvokos’žinote, kad 
prekių 10-20,
medžiagų 10-20‘<. Ituvėse. Kaune

Rusiškas Išradimas
matę, gaip ga

M** | V* i* • • IbAl A A A V* — » • • a y-. I •
talus. Ju agentai daugiau- m^s’ bet kam pasiskųsi? Vi-’tų iškilmingai minimas. De- nebeiškenčia ir prieš savo,dešimtys buvo nušauta, ke

“ ? __ __ - r,. . - •____. • ton .)r,m f.ji ilri eini rl-it-'_________ ii___ __1___lir ii____i_i ____ X T..
šia rusai, valkiojasi iš 
to į kraštą ir vagia, kas pa 
kliūva, apgaudinėja gyven

kraš-sa laitui. Praėjo metai ir ja, ten apie tai iki šiol dar pavergėjus sukyla, 
s pa-kiti, pagaliau ir prokuratū-n^e^as nė žodžiu neprasita-tas-atsitikimas, b<

ra įsikišo. Aiškino, tyrė, rė. Tyli ir čionykšti Mask-Jjavo anais
bet 

senais

Tai re- Ii šimtai sužeista. Jų sto
ju bū-’vykia vėliausiai sustreika- 
laikaisjvo ir po 3 dienų vėl prade-

is gazuotas (soda)'tojus, plėšo kapuose nuo tardė, bet gale t paskelbė, yos bernų spauda. Kitaip būna ir šių dienų vergijoj, jjo dirbti. Prasidėjo baus- 
? Gal būti ne bet1 kryžių ir paminklu margąjį ad čia valdžia nieku dėta,“' ne8ah bull> nes pnmin-] štai nesenai spaudoj nu-mes, kiekvienas galvojo, 
kad iis gaminamas'metala, paskui, kai pajunta “es tai buvusi privati gau- damas tą įvyki turi minėti skambėjo aidas apie toli-kad i -jis gaus priedų dirb-jis gaminamas*metalą, paskui, kai pajunta nes tai buvusi privali gau- .vvn, ,iun ,uurcu skambėjo aidas apie toli-|kad i -jis gaus priedų

tatybinių’tam reikalui įrengtose dirb-'padus svylant, nešasi, kur a, o Maskva apie tai nieko ano meto Rusijos vai-moj Sibiro šiaurėj pernai ti stovykloje 25 metus.
nežino. Dingo iš Lietuvos dzios pastangas surusinti vasarą įvykusį ten kenčian-J Kiek vergų stovyklos yra* 

Lietuvą apiplėšusi geriausi arkliai ir karvės— lietuvius, o kai šita pnsi/čių vergiją streiką. Apie! svarbios Tarybų Sąjungos 
veikė ‘Glav-dingo ir ‘Glavskot SSSR’.”,m^nsk tai paskatinsi kiek-tai pranešė iš ten grįžusi’ūkiui, rodo šitoks faktas.
_________________________ __________ į vieną pagalvoti, kad juk ir žymi vokiečių socialdemo-!Į tą stovyklą, kurioj buvo

šiandien

rusai išmo-'akys veda.
Tik žibalo apšvietimui kė tą vandenį daug papras- 

kaina sumažinta 381 < ir čiau pagaminti. Štai Lais- 
dar labiau atsižvelgta nau- vės alėjoj prie ugniage- 
jų “buržujų”—automobilių siams skirto hidranto pri- 
savininkų — reikalų, nes jungė guminę žarną, o prie 
benzino ir tepamosios aly- jos sodos “aparačiką” ir 
vos kainos sumažintos viskas baigta. Priėjo iš- 
44.5/č. troškęs pilietis, pardavėjas

Taigi, iš didelio debesies šnypštelėjo per dujas van 
mažas lietus: iš tikrųjų pla-(denį ir sodės stiklinė pa 
čiosios masės daugumos ruošta, dešimtukas krenta į 
prekių kainų sumažinimo kišenę.
nė nepajus, jų perkamasis' Amerika tokio išradimo 
pajėgumas pasilieka labai dar neturi, 
menkas. j --------

---------- i Tautinė Neapykanta Ypač
Kaip Rusina Lietuvius | Ryški Sportei

Lietuvos

“Kita,
vagių gauja

tas
kad juk li

pais daroma,1 kratė

jas
an- Ką 
pa-tLabai

pasi-Pabėgusieji iš Lietuvos' Nesenai iš Lietuvos 
tvirtina, kad mokyklose traukęs asmuo “Nepriklau- 
vartojamuose istorijos va-'somoj Lietvoj” rašo:

Blevyzgos, jog komunis
tams visi lygūs, kokios be-

1864 = iv04
laikraštininke. Sun-; Scholmeris, po 2 mėnesių

tik naujoviškesnėmis pi'ie-ku buvo jai patikėti. i atvyko praktikai atlikti 2
menėmis. 0 toks primini-] Bet štai, iš tos peklos pa-!Leningrado kalnų akademi-

dėl laisvės, 
ir spaudos

mas nėra 
vergėjams 

• jie ir tyli.

kitam vokie- jos studentai. Jie pasako- 
naudingas, todėl čių daktarui Scholmeriui. ję, kad ten tuoj pajuto 

žino * Bet už tai jie ra-'p- jis vokiečių spaudoj pa-! Vorkutos kasyklų streiką,
draudimo £*na ^au 1UO^^S iškilmingai tvirtino tikrai buvus ten'tuoj pasireiškė anglių trū- 

švęsti Lietuvos prijungimo streiko. kūmas.

dabartiniams pa-;vyko išeiti ir 
todėl

tareiškia šitie skaičiai? mis 
daug. 1864 metais kad

caro valdžia mums uždrau- atšaukimas nenukrito iš ie 
dė spaudą, o 1904 metais dangaus, nebuvo caro vai- į . 
gegužės 7 d. ji buvo pri- džios dovana. Ji buvo iš-•’ 
versta tą draudimą panai- kovota ilga, sunkia kova,1 
kinti. Taigi, gegužės 7 d. pareikalavusia didžiausių

dovėliuose Lietuvos praei
tis beveik neliečiama, o jei 
ir paliečiama, tai
kraipyta, bet Ru 
tis plačiai dėstoma 
komunistų kur
kiekvienam lietuviukui pri- T , .. r... m..,., .. įtuva, Latvija, Estija, Tbili-valoma žinoti. . ZŲ, -. . T • j_______ įsi (Gruzija), Leningradas,

J Maskva ir dar dvi neatsi-i 
Lietuvoj Dirvonuoja 307,OoJ , ,u , menamos komandos. ŠiasHektaru ... , .I tarpmiestines krepšinio var- 

Lietuvos komunistų parti-Įžybas laimėjo lietuviai, la
jos centro komiteto posėdy;čiau oficialiai paskelbė lai- 
pats Sniečkus pasakė, kadimėtoju Maskvos ‘Dinamo 
“Lietuvoj yra dar 307,000* Finale susitiko Kaunas— 
hektarų (767,500 akrų) dir-i Maskva. Lietuviai persva- 
vonuojančios žemės, kuri’roj. Publika ploja, nuotai- 
būtinai reikia apdirbti ir Les rodyklis šuoliu veržiasi 
apsėti” ir kad “šiemet bus aukštyn. Kaunas mauna 
apdirbta 30.000 hektarų," krepšį po krepšio. Rusas 
tai yra tik dešimtoji dalis. ]teisėjas įširsta. Kauno lai- 

Tą žinią paskelbė “Lais-Į mėjimas už sekundžių. Bet 
vė.” Vadinasi, komunis-l teisėjas neužskaito paskuti- 
tams Lietuvos žemės ūkį nių krepšių ir skelbia ‘Di- 
“keliant” jau dešimtį metų-namo’ laimėtoju. To tik te- 
šimtai tūkstančių . hektarų ’ reikėjo: suūžė visa Kauno 
seniau dirbamos žemės Kūno Kultūros halė, pasigir- 
šiandien dirvonuoja ir tie do choru švilpimai. Be mili- 
dirvonai dar tik per dešini- cijos įsikišimo, gal, būtų 
tį metų tenumatoma savo nulinčiavę teisėją. Tokio 

ūkio triukšmo Kaunas niekuo 
met nebuvo išgyvenęs. Vė

liu- liau, po rungtynių, lietuvių

Lietuvos
Rusijos 160 metų su-! jįs dirbo Vorkutos ka- 

kuri bus kitais me- gykloee, kurių čia esama 
}apie 30. Jose dirba keli 

I Ir dar vieną dalyką netu- šimtai tūkstančių vergų.
pranešimu

Ž-tis.

įlinkimų Metai
Lietu-mūsų tautos geriausių sūnų nme pamiršti minėoaim Scholmerio r----------- . .. .
savus ir dukrų auku. Tai buvo sPau^06 atgavimo sukaktį, pačios tolimiausios šiaurės Amerikoj šiemet vėl nn- 

I visos tautos atkaklios ko-’būte?t:. širdgėla tenka kasyklose buvo sustreikavę kimų metai. Mes šiemet 
ė vos vairius Tai turi būti Pasak-vtl’ kad nepnklau- apįe 12,000 vergų ir strei- nnksime 34 gubernatorius, 
a kiekvienam* mūsų aišku. Ue;uvoj demokratiš- kas tesęsis dvi savaiti. |35 Jungtinių Valstybių se-
ii Pririmindami ta reikš- K0P sPaUfia turėjo sunkiai Toj stovykloj, kurioj jis natonus n 4oo atstovų ni- 1 14 turime1 kovoti dėl laisvo žodžio,'buvo, dirbo 3,500 kalinių, ,narius-., Be to visose

dažnai jai daromos kliūtys kurie atstovavo 37 tautas, valstijose, išskyrus Kentuc-

sukaks 50 metų, kai 
voje vėl galėjome 
raštus spausdinti.

Spausdinto žodžio galybė vos vaisius, 
visiems žinoma. Tai viena 
stipriausių priemonių: ji
barsto gyvybės ir mirties mingą sukaktį, mes 
sėklas, sako orof. S. Šal- prisiminti visus kovos

“pažangia” žemės 
technika ištartu

Ar bereikia geresnio
Rusijos carai, pagrobę Lietuvą, per 120 metų 
bizūnu švietė lietuvius. Dar tobulesnių prie- 
spauios priemonių sugalvojo jų Įpėdiniai ko- 
mupistai. kurie pavergė mūsų kraštą prieš 10 
metu.

vengi ų, (iKiatai bus parinkti pirmi- 
straipsnius, tik-p-umunų, kiniečių, korejie- niuose balsavimuose (pri- 

įai stebėtumės, pečius trau-jčių, japonų, net ir vienas mary), kurie prasidėjo ba- 
Pa_ landžio 13 d. Illinois irRytume ir nenorėtume tikė- amerikietis'komunistas,

ti, kad tai tikrai 
darbas.

musų pačių

Šia proga tas primenama 
įtik tam, kad savo klaidų ne- 
pamirštume ir jas ne tik įsi- 

I sąmonintume, bet ir gėdą 
dėl jų pajustume, 
gėdos nejaučiančių

O šitos 
dar yra.
Ž-tis.

Red. pastaba.—Prof. Vac
lovo Biržiškos Įdomų straip
snį spaudos atgavimo su
kakties reikalu nesuspėjo
me šiame numery atspaus
dinti. Jį rasite kitame nu 
mery.

Įsidėmėtinos Mintys

sodintas dešimčiai metų už baigsis rugsėjo 29 d. Rhode 
“kapitalistinę propagandą.” j Islande.

• ęonnecticut ir Deiaware 
j valstijose kandidatus pa

rautu inter-zonziu, tikras 
nacionalas.

Streikui vadovavę ukrai-'}jnks partijų suvažiavimai, 
niečiai ir lietuviai. Iš rusų Xew York o valstijoje yra 
streiko komitete veiklūs bu-naudojamas mišrus būdas: 
vo rusų studentai, kurie pri-'valstijos kandidatai paren- 
klausė “demokratinių so- Rami partijų konvencijose, 

grupei.” Jo kiti—pirminiuose balsavi-
galėjo be vilties muose.

sukilti? Daktaras

Skaitykime Vertingas Knygas!
RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 

parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos. 220 puslapių .............................. $2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50

BARA RAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

BALT AR ACTO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
Girdvaini .................................................. 2.50

LIETUVOS ISTORIJA- Par. V. Daugirdaitė-
Sruogienė ................................................ 3.00

LIETUVIŲ K AI,BOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
veikalas .................................................... 3.00

VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises 
lenkų okupacijos metu .......................... $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston, Mass.

Vienybės ir susiklausymo 
kelias yra geriausias, bet 
vienybę neįeik suprasti 
taip, kaip ją supranta kai 
kurie mūsų veikėjai, kurie 
kalba apie vienybę, bet iš 
tikrųjų galvoje turi viešpa
tavimą. Šitokia elgsena

buvo didžiulis lie- kė jį skaityti. Mes turime nieko gera mūsų tautai ne- 
tuvių tautos laimėjimas. Tą, Į>rješ juos žemai galvą nu- lemia ir silpnina kovą dėl 
rodos, turėtų kiekvienas lei/ktŲ jų mintimis, jų pasi-įgeresn^s mūsų ateities, 
šviesesnis lietuvis žinoti ir aukojfrn$ ir drąsa kovos žy-Į *
todėl buvo nuostabu rasti gins' d«l Lietuvos laisvės! 
šiaip ----------i—i— -----

šaukimas

Lietuvos reikalais be-remtU" -.į
savaitraščio ^^urimesisielojančio

skiltyse pareikštą nuomonę, 
kad “rimčiau pagalvojus, 
ne daug ką ir jis (tai yra 
spaudos draudimo panaiki
nimas—Ž-tis) reiškė.”

Keista buvo taip pat skai
tyti kitame laikrašty straip
snį, kurio autorius spaudos 
draudimo atšaukimą išaiš
kino labai lengvai: esą nu
lėmė autoriaus suruošti pie-j geresnėse pozicijose ir len- 
tūs rusų pareigūnams. Igviau galėjome kovoti dėk 

Kas bent kiek yra susipa- tolimesnių laimėjimų, 
žinęs su mūsų tautos kovo-1 Vadinasi, turime atsimin-'

cialistų 
Kaip

vergai sukilti? Daktaras Daugumoje pietinių vals- 
Scholmeris sako, kad tas tu- tjjų demokratų nominacijos 
rėjo lysių su pernai Rusi jo-, vra lygios išrinkimui, liet 
je įvykusiais dideliais įvy-(įei kanJidatas negauna 
kiais: Stalino mirtis, Beri-daugumos balsų, tai daromi 
jos areštas, pagaliau ir Ry- perrinkimai. Čia republi- 
tų Vokietijos darbininkų konų partija vengia pirmi- 
sukilimas. Iniu balsavimų ir kandida-

Pekliškose sąlygose gy- tus skiria konvencijoje, 
venantieji darbo stovyklų Arkansas valstijoj pirma 
vergai, aišku, vis laukė dik- daro bandomuosius balsavi- 
tatūros galo. |mus, o po jų daugiausia

Kai mirė Stalinas, sto- balsu gavusius kandidatus 
vykių vergai verkė, bet, ži-'siūlo pirminiams balsavi- 
noma, ne gailėdamiesi, kaip mams.
komunistų spauda mėgina Rinkimai, kaip žinoma, 
įtikinti, bet tikrai džiaug- bus lapkričio 2 d., išskvrus 
damiesi, kad to “mylimojo Maine valstiją—čia rinki- 
vado” jau gyvųjų tarpe ne- mai įvyks rugsėjo 13 d.
bėra. Kartu su daktaru ---------------------------
Scholmeriu buvęs gruzinas ‘

Nors mes beveik visi kilę 
iš dūminės gličios, bet ir 

yra nesveikai 
žmonių, kurie 

ir dabar tebesiekia iš
siskirti iš bendros masės ir

sužinojęs apie Stalino mir
tį, pasakęs: “Aš stovykloje 
esu 19 metų, bet nė kartą'

Atsiuntė Paminėti

atminti, kad,m^. ta,?e 
ir minėtu spaudos drau-"abojanclŲ 
dirbo ąfcsaukimu mūsų kova sieke
dėl spaudos laisvės nepasi- . . , ................... A .baigai uk igavo kiloki Jal- be J°s z,nlot n'.Pr,‘an- 
pobūdl •’ Tr givg spaudą, m',:.ya'i0'aut\?“ slt?k,a,s 
negalėjome joje be va,žv-'1<“!sK11nla,s,v,a butlna ,r ne’ 
mų savo-norų reikšti—caro at <llG1 boxa- 
cenzūra-buvo uždėjusi jais 
kietą apynasri. Bet vis dėl/ 
to tada jau buvome kur kas

Spaudos atgavimo sukakties proga sveikiname 

visus dar gyvus ano meto kovotojus dėl spaudos 

laisvės, o žuvusioms dėl jos reiškiame gilią pagarbą.

K. Bielinis.

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

Skaitytojams ir skelbė
jams pranešame, kad “Ke
leivio” ofisas darbo dieno
mis yra atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 1:30 vai. po pietų. Sek- 
,padieniais uždaras.

negirtlėjau tokios 
nios.”

Kai į stovyklą 
das apie Berijos 
tai viltis sulaukti 
laikų sustiprėjo, o 
ir tikrai pamanė, 
ateina kiti laikai.

ŽALGIRIS, istorijos apy-
ži- saka iš Vytauto Didžiojo

Pagal Chruščovo- 
Sokolnikovo romaną para- 

•Juozas Sužiedėlis. 127 
geresnių pusi., kaina Amerikoj ir 
kai kas Kanadoj $1, Anglijoj ir ki- 
kad jau1 tur 3 šilingai. Išleido Ang

lijoje sukurtas Nidos Klu-

geros
i laikų 

atėjo ai-1 
suėmimą,’šė

Tokioms nuotaikoms esant bas (Nida Club, 3 Southern 
stovyklose, nebebuvo sunku,Row, London, W. 10, Great 

Britain). Klubas pasiryžo 
duoti skaitytojams pigias, 
bet geras knygas. Jis nori 
kas mėnuo išleisti po vieną 
knygą ir savo nariams duo
ti pažymėta kaina.

Artimiausioj ateity klu
bas numato išleisti B. Dau
baro “Duonos Beieškant,” 

Orvvell “1984 Metai" ir

surasti akstino ir streikui, 
juo labiau tokiam, kurio 
reikalavimai tebuvo labai 
kuklūs—nors kiek pagerin
ti gyvenimo sąlygas.

Vietos administracija pra 
džioje šiokių tokių paleng
vinimų davė (nuėmė nume
rius nuo kairės rankos ir 
dešinės kojos, nuo langų1 G. 
l>ašalino uždangas, leido tt.
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Į Moterų Skyrius
Lietuvė Kovoje Dėl Laisvės
Minėdami spaudos atga- bėti rožančiaus. Po 

vimo sukatkj, prisimename čiom skepetom buvo 
J tuos, kurie, negailėdami sa- kam vietos. Eidamos

nieko neradę, labai pyko, 
o Įtūžęs pristavas puolė mo
terį mušti, tačiau žandarai 

pla- ji sulaikė. Tada jis Įsakė 
vįg_ žandarui iškratyti moters 

užančius. Tas stvėrė mote
riškei už krūtinės ir sudras-su

MYKOLIS:

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis prisiminimų)

MOTINOS DIENA
Antras gegužės mėnesio sekmadienis Jungti

nėse Valstijose yra švenčiamas kaip MOTINOS 
DIENA. Todėl šiandien mes sveikiname visas 
motinas, c ypatingai tas, kurios įkaito šį skyrių.

Motinos! Lai išsipildo visi Jūsų troškimai. Lai 
ši jūsų garbei pasairta diena būna jums kupina 

To iš visos širdies trokšta

Tremtis
Griuvo Trečiasis 

i vokiečiu tauta
rašymui, spausdini- riuos žmones tuojau isgau-—' | lėktuvu’ išmėtytų

mui ir gabenimui į Lietuvą? dydavo. Jos ir socialistų J?ai^ a ‘ reikalavimo, kuris skambė
Tai buvo darbas, kuris nor-atsišaukimus išmėtydavo Bielinienei teko peitoyventi . gekanįįaj

sąlygose pareika-*šventoriuje. Daug tokių ne 'lena' 
buvo

laimės ir džiaugsmo’ 
ir linki jums—

M. Michelsonienė ir 
Šio Skyriaus Vedėja.

Ivo gyvybės, nebodami savo procesija aplink bažnyčią Juz Kiūtinės ir suaras- 
“ asmeniško gyvenimo, buvo per sumą paskleisdavo ža- drabužius stūmė, kad ji

'pasiaukoję didžiam darbui: liūs, raudonus lapelius, ku- ?al‘knto. ( knygnešys, II 
knygų rašymui, spausdini- riuos žmonės tuojau tomas, iisgau-? Tokių Kra

__  _ Bielinienei teko pergyventi
Jmaliose sąlygose pareika-’šventoriuje. Daug tokių ne f*ana^ gyv^
plautų ištisos armijos darbi-’Repšaičių buvo Lietuvoje, kentė n kitos knygnešių I 
Įninku: rašytojų, leidėjų,1 ir jos visos prisidėjo savo zrnono?’. kūnuos žandarai
spaustuvininkų, platintojų, dalim prie spaudos atgavi- Persekiojo. Ii visų jų gy- 

.Tačiau spaudos draudimo mo. genimas buvo dalis bendros
metais tas milžiniškas dar- šiandien sunku isivaiz- kovos dėl lietui įskos spau- 

dos.

pasitraukus, 
tuščia visiem

bas gulė ant saujelės pasi- duoti, kiek tom moterim 
ryžėlių, idealistų, užsispy- reikėjo sumanumo, drąsos 
rusių "svajotojų,” kurie ne ir kantrybės beslepiant kny- 

,vien duona gyvi buvo, ku- gas ir apgaudinėjant žan- PRISIMENU 
nem laisvė ir sviesa buvo dams. Kas šiandien atjaus, f(

{tikslas, vertas kietos kovos, koks gyvenimas buvo tų 
j Kai kurie tų pasiryžusių moterų, kurių vyrai buvo 
kovotojų nuėjo užmarštin, knygnešiai: jos turėjo slėp-'_ 
palikę savo darbo vaisius? ti ir vyrą ir knygas, auginti metų nuo spaudos atga- 
bet nepalikę pavardės, din-vaikus, maitinti šeimą ir 'i™0- Šitą

—Lg.

LEMENTORIŲ
Gegužės

* kuriuos darydavo nenu-
amerikonų lėk- 

bangos, kad nuo jų 
^i;*n daugiau nebėgdavome. Pa- 

galiau kur gi bėgsi? • Bom
bomis lijo visur, ir niekur 
nebuvo saugios vietos, 

vadovus ar-.Traukėm iš miesto į miestą 
'užnnerarvie palikdami tik 

Ilgainiui išvar-

Reichas:
paklausė ištuvu

kariuomenės
ba miesto majorus!

Mes reikalaujame: 
Besąlyginiai pasiduoti 
Tai reiškia:

; užnugaryje
‘kapinynus, 
t gome, atbuko ir nervai, bu
vo vistiek kad ir mirti.

Tuojau sustabdyti ugnį'
Ginklus padėti! Tačiau mūsų traukinys

Diržus ir šalmus numesti! buvo laimingas: aplinkui
Iškelti balto vėliavą! (sproginėjo ir buvo viskas 

Mes ginklais užtikrina- Į naikinama, o mes išlikdavo-
me; {me nepaliesti.

Privačios nuosavybės ap- Viena karta važiuodami
dieną sueina sausą, žmonišką trakto vi- nuo Weissenfeld, Tueringi- 

»joje, nutolome per septy- 
sukaktį minės Vietos karo komendantas nias mylias, kai užskridę 

minės Chicaga, arba atsakingas majoras amerikoniški Ja\vos naikin-gę ištrėmime Sibire, žuvę ir drebėti dėl vyno likimo Bostonas, , »
kur nors kalėjime ar pasie-kiekvieną kartą, kai jis pa- minės ir kitos didesnės lie-gali paskirti pasidavimo at-tuvai apšaudė ant bėgių 
ny pašauti. Daugelis tų'sukdavo

Motinos Švente
Motinos diena yra, paly-Jms. Motinai 

ginti, nesena šventė. Ame- jos vieta lieka
rikoje ją pradėjo švęsti nuo laikam, nes niekas nesuge-

ką toji šventė be didelių pa-'prantančios, viską adei-ny pašauti. Daugelis tu sukdavo i Prūsus koštuvių kolonijos, nes spau- stovus. Su balta vėliava stovinti 
stangų ir propagandos įsi? džiančios ir nieko sau ne-* kovotojų išliko žinomi 
gyveno visose Europos ir prašančios meilės.
Amerikos šalvse. nes moti-' Dailininkai dažnai vaiz-* 7 Ina yra toks neišsemiamas duoja motiną kaip besišyp- 
meilės ir pasiaukojimo šal-'sančią laimingą moterį, lai- 
tinis, kad savaime prašosi kančią rankose kūdikį. Ta 
mintis paskirti bent vieną čiau motinystė nėra vien 
dieną per metus Motinai džiaugsmas ir pasitenkini- 
pagerbti. Imas. Žodis "motina

Žmogus ką turi. to ne-pia savyje nuolatinį pasiau- 
įveitina, tą laiko savaime kojimą ir savęs atsižadėji- 
suprantamu dalyku. Tas mą. nesibaigiantį rūpestį ir 
pats yra ir su motina. Kai baimę dėl kūdikio. Nuo pir-
naujagimio akvs pirmą kar- mojo kūdikio širdies su- , . .
tą nukrypsta į motiną ir pir-'tvaksėjimo motinos kūne, kiais laikais, kada lietuviš-.tirti daug nelaimių iš rusų niekino bažnyčia, rusai ją 
mą kartą pajunta jos šiltą?moteris pradeda gyventi ka knyga buvo persekioja^ valdžios. Vis tai dėl to, persekiojo, o tačiau lietuvy- b^ bažnyčių
globojančia ranka, nuo ta- dvilypi gyvenimą—savo irlma draudžiama. O mo- kad jos vyras kovojo dėl bė nežuvo. Kas ją išlaidė. kutini kartą staugė sirenos, u?

,-,Jvr,rKv;k * * kyli buvo sunku. Mokyklų geresnės Lietuvos ateities ir Ją išlaikė vargšas kaimietis,skelbiančios. Nuti-'st.’ my*,os spinduliu buvo
nebuvo, mokytojų taip patvaldžius buvo persekioja-žemės kurmis, "chlopu,” j0 karo ^įubas, nebesprog-'v’?^a? nušluota ir ženklo 
nesigirdėjo. Vienintelis iš- mas. Kiekviena jos gyve- “mužiku pravardžiuoja- gta granatos, iš dangaus ne-'ne^eJ?^°’ ^a<1 tcn ar
sigelbėjimas tada buvo nimo valanda buvo karčių mas, niekeno nevertinamas, bekrenta bombos. Žemėje1^6^11^*0 būta. 
slapta mokykla ir “darakto? ašarų bei vargų valanda. Jo pirkioje lietuvybė išliko • • • , . - -' *

Kas tuvių kolonijos, nes spau- stovus. Su balta vėliava stovinti traukinį. Staigus 
var- dos atgavimas mūsų tautai nešini prisistoto bet kuriam sprogimas numetė mums vi- 

savo darbais gyvi ii- šian-Įgus, kuriuos teko patirti buvo be galo reikšmingas Aliantų daliniui. {sus indus, patiems, rodėsi,
Bet be tų knygnešių karaliaus Jurgio P’ykis, ir pro tą sukaktį ne-' Apgaulingas manevravi-t lyg oras plaučius 

žmonai galima praeiti tylomis.

ir šiandien
į Prūsus, 

supras visus

įsspaus.dien gerbiami. __ ______________ _________ ___ o__ - . - B
žinomųjų kovotoju—rašy-! Bieliako^ielinio žmonai galima praeiti tylomis. nebus toleruojamas, i Iššokę sužiurome ir nusi-
toju, knygnešių ir platinto-Onai, kuri buvo jo padėjėja? Kai aš augau Lietuvoje,1 Pasipriešinimas yra savi- gar.mode: didelis žemių ir 
jų-lbuvo visa eilė pagelbi? vaikų motina, ūkio* prižiū- mūsų kraštas buvo skurdus žudybė. . {dulkių debesys kybojo ore.
ninku, kurių vardų niekas rėtoja ir šeimos galva. *r nykus. Apie lietuviškas Aliantų Karo Dalinių Nors mūsų žiūronai labai 

bet kurie labai Kiek jai teko patirti kratų, mokyklas, apie lietuvius! įsakymų Davėjas. Igeri buvo, tačiau nematė
me-daug prisidėjo prie lietuvy-'kiek baimės, kiek bemiegių mokytojus ir lietuviškas' §ie lapeliai buvo spaus-me geležinkelio nei aplin- 

’bės išlaikymo. naktų, ir vis dėl knygų, knygas niekas viešai nekal- dinti vokiečių kalba :ikui ?! namų. Ir kaip gi
Pirmoje eilėje tai buvo Apie jos gyvenimą taip pa- bėjo. Lietuviškas raštas abiem pusėm juoda ir rau-J^a1;oj°me matyti, jei jų

Ilgai karo paliaubas skel-(\ergeltungs 
ė bažnyčių varpai. Pas- atšilę’simmo), kun buvo 

traukimu vežama. Apie pū
dą jam motina pasidaro bū- kūdikio, 
tvbė, kuri, savaime supran- Žodis "motina" reiškia 
tama, turi jį mylėti, globotijbemieges naktis, rūpestį ir 
juo rūpintis ir gyventi joĮbaimę dėl vaiko ateities, 
gyvenimu. Jausdami kas-’karčias ašaras dėl nepasise- 
dien motinos meilę ir rūpės-!kimų ar paklydimų. Tei
ti, neįvertiname tos meilės singai vienas poetas apie 
didumo ir nesąvanaudišku-Jmotiną pasakė: “Kai aš 
mo. Nesuprantame, kad .matau nuliūdusią išverkto- 
kiekvienas motinos širdies mis akimis moteri, aš žinau, 
virptelėjimas yra skirtas sa- kad ji yra motina?’ 
vo vaikui. Motina nežino Kas atlygina motinai už 
žodžio “sau,” nežino “sa-’jos meilę, pasiaukojimą, 
vo” malonumo ir “savo”|ašaras ir rūpesčius? ?' 
gyvenimo. Jos gyvenimonos meilė atlyginimo 
tikslas.
Į vieną tašką
meilė neturi nė šešėlio ego-'vaikus išaugusius dorais iri

i\aiii:u mokytojas. Tiktai 
“daraktorių”

moterų—dažniausiai ~ t'~ '

nūs
Daug

L* »•!I lai kaimietis liko 
buvo na moteris lieka su mažais tikimas ilgus metus po 

nete-Į vaikais, kuriai reikia sau-kai dvaras ir bažnyčia

iunrolvnf i • 2TVVH.v —r is-
to,
se-

įsiviespatavo pi lve r s 11 n ė Kaip sakiau, karo pabai- 
sulaukiau Pilzene. Oras 

daneumi neis griuvėsiu ir degančiu ?.............. . - buvo arrazus,
kėjusios merginos, kurios gotis tamsių, nedorų kaimv-nai j°P issizaoejo ir ją Pa_ \’ebeslėedami nacinės nrie-P au^e ”ebesy>, skaisti sau- mokydavo poteriu ir skai,nu ir policijos. Ir taip paniekino. ^paudos^vargšai ve^ai a^£, bė!ė
tymo. 30 metų. { Kai šiandien kalbame sjdajrė ; Pilzenas buvo kaip pasakų

Viena iš tokiu mokytojų Ypač vargas būdavo, kai aP*e rašytojus, kurie tautą yra 'salis. Patyrę, kad esame
—šviesus žiburėlis tamsiam jos vyras 
lietuviškam kaime — buvo Purviškius

cs nerašytas jsta- lietuviai.atgabendavo į iš miego kėlė, apie knygne- tymas: kas kitam vargą 
• Bielinio ūkį) sius, kurie per sieną kny- <įuobę kasa—tas 

neJEmilija Pocaitė. Ji spau-knygas ir šiepdavo darži- gas Lietuvon gabendavo.JpUO]ar p>ar vakar
ir prasmė susiveda’įrašo? Ji jau^^ draudimo laikais bene nėj. šiauduose. Reikėjo jis man prisimena mano moti-rio bep_____ _ _
tašką—i kūdikį. Jos'vusi tada. kai mato sa\o Kalvarijos vaikų išmo- dienas naktis saugoti ir žiū- na, bemoKsle, vargo uzgui- ta vokiečių “viršžmogiška”,, ,

Jkė lietuviškai skaityti, o Į rėti, kad nepajustų kaimy-ta našlė, kun buvo pirmoji tauta. išrinkta valdyti na-L .nte.

įr cechai vedė į 
kuriose visko bu-, krautuves pats jon .. . . 4 ..

Hitle ,vo £a'irna Pn‘kti, tačiau vo-
■ rio beprotiškos idėjos iškel-,kiežiams Jos, nebu7°. Priei‘ 

narnos. Cechai labai neap-

izmo, gal todėl ji išsiski-teisingais žmonėmis. {atlaidus eidama visad par-nai ir neprareštų pristavui. ma^o mokytoja. Kaipį sian- ?au]b vaikščiojusi išdidžiai >ai J,em?
ria iš visų kitų meilių.

Kai motinos netenkame,

vokiečių ir veik vie- 
kenkė. Cechai

na džiaugsmo diena visom 
tik tada pajuntame, kad ne-'motinom, o vaikam tegu ji 
tekome asmens, kurio vie-! primena, ko is jų laukia jų 
tos niekas gyvenime neuž-!motinos.

Tebūnie tad Motinos die-į?^ne^avo S^bį knygų pla-Juk už Bielinio įdavimą po-dien prisimenu suplyšusį? ke1ta j mušė bizū.
__ • V’’ - _ •__ 1  B _ T 1 1 * • Air.kartą licijai valdžia buvo pasky- rankų 

krata, rusi 500 rublių dovanos. [torių,• T I T • 1 • • *
nučiupinėtą 
iš kurio su

aktorė aiškinasi dėl vaikų apleidimo

.Aktorė Rita Hayworth, apie kurios meilės santykius 
spauda rašo nepavargdama. eina su savo paskutiniuoju 
vyru Į vaiku teismą aiškintis, kodėl ji apleidžia savo vai* 
kučius ir su jais blogai elgiasi.

tinimui. Ne vieną 
pas ją buvo daryta 
bet ji ... ..........
davo. Vaikai išbėgioda- pajusdavo, kad Bielini: 
vo, o knygas paslėpdavo, mie, tada prasidėdavo ki*a-^ereguliarios buvo tos mū 
lai reikėjo slėptis nuo tos ir suėmimai, nebūdavo'51! pamokos. Motina sun 
smalsių akių, nuo žandarų'nė
ir nuo lietuviškų 1
1903 metais jos trobą neti- nary 
ketai apsupo 18 vyrų ir pa
darius kratą buvo rasta 
daug knygų. Vaikai taip 
pat nespėjo išbėgioti—jų

vis laimingai išsisuk-Į Jeigu kartais pristavas pulką” mokydavomės lietu-'bį Q‘ $i. 
ilinis na-'viskas raides slebizavoti.Įmi-n’ta b?

. mus ^sveikino, girdė, girdi,
le"?«:Tais savo vcigus? suvežtusmūs!’. tėt?'nė. '•au<1on“*a
^'-Iiš visu kaimyninių vaiste- a.™.,?os . '«?<'!**». S,e,ta' 

- i jie išvaduosią ir cechus; vi- pati nuze-J. , . . . * ’
... f si laimingi grįsime i savopaniekinta nusilen -

(kė stipresniajam.
vieno daiktelio nepaju-!kiai ir daug dirbdavo, tik 

smpų.jdinto ir nei vienas šeimos kada-nekada, kai sėsdavo 
'narys negalėdavo ramiai'verpti, įbrukdavo mums į 
dirbti savo darbo. {ranką iš kažkur ištraukusi

Bet ilgainiui visa šeimai ‘lementorių ir liepdavo 
apsiprato su tokiu gyveni- mokytis. Nuplyšęs buvo tas

surado net 40, nors tikru
moj mokinių buvo 50, tik 
ne visi spėjo ateiti. Pocai
tė buvo suimta, bet iki teis
mo už užstatą (belą) pa
leista. Laimė, kad byla vi
sus metus nebuvo paskirta 
svarstyti, o 1904 metais lie
tuviai atgavo spaudą, ir by
la savaime atpuolė.

Tokių kaimo “daraktor- 
kų” kaip Pocaitė buvo dau
giau, bet jų visų nesuskai 
tysi. Vienos gyveno pasto
viai, kitos keliaudavo per 
kaimus. Buvo tokių, kurios 
vaikų nemokindavo, bet už
tat padėdavo gabenti kny- 
sras. Seserys Barbora ir 
Petronėlė Repšaitės buvo 
ypač gabios platintojos Že
maičių Kalvarijoje. Jos 
platino knygas ir visokius 
atsišaukimus. Buvo pamal 
džios moteriškės ir anksti 
rylą, skepetomis apsisiautu
sios, eidavo į bažnyčią kai

mu, ir Ona Bielinienė pasi
darė atspari šeimos galva 
ir tikra savo vyro draugė ir 
padėjėja. Visokius perse
kiojimus sutikdavo drąsiai 
ir sugebėdavo nuo visko ap, 
siginti.

Žandarai, kratas daryjla- “lementorių” 
teptą arba

mūsų “lementorius,” nupe
šiotas, bet motina jį labai 
brangino, gal todėl, kad ži
nojo, kaip sunkiai jis buvo 
gautas. Ne kartą mums au
sį pasukdavo ir į kuprą už
duodavo, kai pastebėdavo

Vokiečiams karą pralai 
mėjus, aliantų padiktuotą* 
besąlyginį pasidavimą išgy
venau Cechoslovakijoj, Pil
zeno mieste. Prieš karo 
pabaigą Pilzenas, kaip ir 
kiti miestai, buvo sugriau
tas.

Traukinys, kuriame bu
vau juodadarbiu darbinin
ku, griūvančios vyriausybės 
buvo pasiųstas į Pragą, bet

mi, nesigėdindavo kratyti 
Bielinienės užančius, tikė
damiesi kokių svarbių do^ 
kumentų ar vyro laiškų.

Taip, pavyzdžiui, vieną 
kartą, vėlų vakarą, mažoji 
Bieliniu šeima ramiai mie
gojo, tik motina rengės rie
timą austi. Tik staiga vy
riška ranka. uksiniais žie
dais apmaustyta, ėmė dau
žyti langą, o nakties glūdu
moj pasigirdo rusiški žo- 
dziai:

—Atkryvat dvier! (Ati
daryt duris.)

Bielinienė, supratusi, ke 
no ranka ir žodžiai, atidarė 
duris, įleisdama pristavą su. 
žandarais. Padarę kratą irį

kažkodėl mus nusiuntė į 
„RU»iPBzeną. Dabar mes buvo-

... _ . lsclP^^a me šeši lietuviai, ir tas
perdreksta. Taip prasidėjo 
mano pažintis su lietuviš
kom raidėm prie motinos 
sijono. Iš jos pažinau pir
mas lietuviškas raides, ji. 
mokė mane “slebizavoti,” 
todėl šiandien, kai skaitau 
apie knygnešius, apie sun
kų knygų gabenimą iš Prū
sų Lietuvon, man prisime
na mano motina ir kartu 
kyla klausimas: Kam tos 
knygos būtų buvę reikalin
gos, kiek knygnešių darbas 
būtų buvęs naudingas, jei 
nebūtų buvę motinų, kurios 
mokė vaikus lietuviško žo
džio ir rašto?

Anelė Liutkuvienė.

mums sudarė daug džiaugs
mo. Vienas, Jančys, buvo 
geras dainininkas; jis 
mums nuolat dainuodavo, o 
mes noriai jo dainų klausy
davome. Vokiečiai lietu
viais mažai
pačių pražūtis juos taip slė
gė, kad jie nieko nematė ir 
nieko negirdėjo.

Apie mūsų traukinį iš
maldos prašydamos slan
kiojo jaunos išalkusios vo
kietaitės. Lietuviai 
met buvo dosnūs. . .

si laimingi 
namus. . . .

Bandėme juos įtikinėti, 
kad rusai dar blogesni už 
vokiečius, tačiau jie ne tik 
mums netikėjo, bet dar 
pykdavo ir mus naciais ap
šaukdavo. Dėl to norom 
nenorom teko užsičiaupti ir 
pakęsti rusų garbinimą ar
ba prarasti cechų draugiš
kumą.

Dėka cechų per Pilzeno 
sunaikinimą išlikome gyvi, 
tuo tarpu kai daugelis vo
kiečių buvo su žeme sumai
šyti. Trumpai prieš bom
bardavimą jie mus nuvedė 
į slėptuvę ir tik tokiu būdu 
išsigelbėjome.

Kai išėjome iš slėptuvės 
visas geležinkelis ir didelė 
miesto dalis buvo sumaišy
tas su žeme. Visur plaukė

, . dvokiantis degėsiu oras, de-domejosi-jų jayo sužeistieji ,;et neb„vo
jėgų. kas galėtų sustabdyti 
bėganti kraują, aprišti 
skaudančias žaizdas. Neli
ko nieko kito. kaip palikus 
Pilzeną traukti i laukus. 

Vietiniai ūkininkai paė- 
visuo?mė mane savo globon ir per 

kelias dienas viskas pasi-
Gyvendami geležinkelyje;keitė. Gerai valgiau, gry- 

buvome taip pripratę prie', nas kaimo oras sugrąžino 
nuolatinio bombardavimo,!jėgas. (Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
ALASKA BALSUOJA

Pirmieji šių metų rinkimai Amerikoje jau įvyko. 
Alaskos gyventojai didele balsų dauguma, balandžio 27 
d. išrinko savo delegatu i atstovų rūmus demokratą E. L. 
Bartlett, kuris atstovų rūmuose nebalsuoja, bet gali pasi
sakyti visais Alaską liečiančiais klausimais.

STREIKAS PRANCŪZIJOJ

Prancūzijoj komunistų ir krikščionių demokratų ve
damos unijos pereitą savaitę paskelbė 24 valandų gene-į 
ralinį streiką. Bet streikas susmuko jo net nepradėjus j 
ir labai retose dirbtuvėse darbininkai paklausė unijų; 
kvietimo streikuoti. Socialistinės unijos streiko neskel
bė.

GRAIKIJA IR KIPRAS

Graikijos vyriausybė prašė Anglijos pradėti derybas 
dėl Kipro salos perleidimo Graigijai, bet Anglija atsisakė 
derėtis. Dabar Graikija kreipėsi Į visas draugiškas vals
tybes prašydama tarpininkauti, kad Anglija atiduotų tą 
salą graikams. Saloje gyvena apie 300.000 graikų ir 80,- 
000 turkų.

vaizdas « McCarthy tyrinėjimo

Šen. McCarthy bendradarbis adv. R. M. Cohn liudija apie 
jo patiektą įrodymą, kareivio Shine ir armijos sekreto
riaus fotografiją. Adv. Cobn pripažino, kad jis nežinojo, 
ar fotografija yra *‘pafiksinta.” ar teisinga, bet jis Įteikė 
ją, kaipo neginčijamą įrodymą, kad armijos sekretorius 
norėjo bičiuliautis su kareiviu Shine.

liche) ir A. Chužas. Jai pa-ldymą” be ilgų kalbų atme- 
deda dar keli. Taigi ir ėia-tė.
reik galvoti apie likvidaci-’ ---------------------------
ją-

Kitą kartą pakalbėsiu 
apie kitokius reikalus.

J. Kaulaičia.

KARPO ATLYGINIMUS.

-k.

Ll)l) VAJUS

Toledo, Ohio, Willys Mo
tor automobilių Įmonės dar- 

‘ bininkų unija sutiko su at
lyginimų sumažinimu.

PRATĘSIAMAS. —
Keleivyje” naudinga yra 

buvoi daryti visokiu* biznio skelšiame laikraštyje 
pranešta, kad Lietuvių Dar
bininkų Draugijos (LDD) 
vajus naujiems nariams
verbuoti ir jos leidžiamam j (Atkelta iš 2 pusi.)
žurnalui “Darbui” skaityto-'batlaižio ir pataikūno ple- 
jams linkti prasidėjo vasa- pėjimą.

ir OJ» ii*<knll
KELIAKLUPSČIAUJA

- i"L
i rio 1 d. ir turėjo baigtis ba-! J. Paleckis užsiminė apie 
landžio 30 d. ; bolševikiškos Lietuvos įvai-‘

Bet LDD 7 kuopa Brook-’rius laimėjimus ir nerausda-j 
lyne, viena veikliųjų, tiek iš-; mas sakė, kad dabartinėje.

žmogus, ar piktintis jų ke- 
liaklupščiavimu, ar gailėtis 
jų dėl jiems tenkamo rody
ti nusižeminimo prieš “di
džiąją rusų tautą” ir dėl jų 
atliekamos savispiaudos.

—S. D.

Lietuvių Susirinkimai
Kas gyvena Miami, Floridoj, arba 

ia aplanko, neužmirškit aplankyti 
Lietuvių Susirinkimo. Galima kiek
vienų dienų. Įžanga nemokama. 
Pamokslininkas 1). Diskevičius. (21)

543 N. W. 8th St.
Miami, Fla.

PARDUODU FARMĄ
Likau našlė, todėl parduodu ICO 

akrų farmą su visais trobesiais. Ilk) 
akrų dirbamos, kita žemė—ganykla 
ir miškas. Farma visa aptverta, .1 
mylios nuo Fountain, Mich., prie <li- 
delio kelio. Kreiptis: 119)

Mrs. F. Kavaliauskas 
R 1

Freesoil, Mich.

sijudino, kad nenori taip Lietuvoje septinklasėse ir 
greit darbą baigti ir prašo vidurinėse mokyklose mo-' 
vajų pratęsti iki birželio 1 kosi 15 kartų daugiau mo- 
dienos. !kinių, 1

LDD Centro Komitetas somos Lietuvos gimnazijo 
savo posėdy balandžio 24 se ir progimnazijose!

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS (23)

TVIRTO PAGRINDO TIKĖJIMAS 
negU bu\ O nepi iklau-, Suradime protingo pagrindo tikė-

JUGOSLAVIJA IR KARO SĄJUNGA

Jugoslavijos parlamentas pasisakė už 
gos sudarymą tarp Jugoslavijos, Graikijos ir Turkijos. veltos dėmesio. Jeigu voju užsidėti valgomų daly-
Kol kas tarp tų valstybių yra sudaryta tiktai draugišku- j1. -nemaža to 'ių, ku- kų rautuvę. __
mo sąjunga. Karo sąjunga bus sudaryta, jei Italija jai|11(: ^,a J,.SUaV!’| Kitas vėl: \ elykos netoli,
nesipriešins. Italija, dėl

Į M. Valadkos įtaiga (suges-pirkti gerą namą? Kur 
karo sąjun- stiprinti lietuvių dva-Įgauti ūki pirkti? O aš gal

yra priešinga.

gal būt nesutiks su
laikas būtų eiti išpažinties, 

gimais, tai vis tik jo kny-.Reikėtų pasikviesti koki

sudarvta iei Italiia iarne ^al bUt nesutlKS V1'| 
rp • . . ’ i . . . .Įsais kun. M. Valadkos teiTriesto ginčo, tokiai sąjungai

JAPONIJA GINKLUOSIS

Japonijos parlamento aukštieji rūmai patvirtino su 
tartį su Amerika dėl Japonijos ginklavimosi. Žemieji nn^eta’ 
rūmai sutartį jau buvo patvirtinę seniau. Gegužės 1 d.

jimui ir vilčiai pažangos, galime ti- 
. D kėtis tik tada. kai prietarus pripažįs- 
(P a- tame prietarais (niektikyste i. atme- 

d. 7 kuopos reikalavimą pri- ėmė liaudies mokyklas, sep-di^SSaiSŽTnu* 
tažino pagristu ir sutiko ji tinklases ir vidurines mo- ku» nesuteptų Biblijos tiesų pmei- 
patenkinti. jkyklas ir palygino SU gim- Krikščionys sakosi tiki. yra paariu-

Todėl šiuo pranešame vi-maži jų ir progimnazijų
šiem? nariams ir LDD bi- kiniu skaičiumi prieš karą tikrai Biblija mokina!
Ciuliams, kad LDD nauju ir ga\O 15 kartu , <13.11- rimai prasiženirsime prieš kai ku-
narių ir “Darbui” skaityto- giau.”) Paleckis dar sakė,1^,^,^
ju verbavimo vajus pratę- kad kultūra dabar kyla, žiauriai išplėšiame juos iš jūsų; »<•
Siamas iki birželio 1 d. Tas kaip ant mielių, pramone jasu tikėjimą į amžinas tikrenybes,
duos progos visiems na- auga, gyvenimas žydi. Tik yra aktualiai skelbiamos Bib-

iigos nuoširdus tonas ir tam'dvasišk; 
tikras santūiumas neatbai-J
dys skaitytojo, nors jis su laikais iš So. Bosto-
autorium ir nevisados, kaip no pasikviesdavome kun.

sutiktų. j Joną Žilinską (Žilių), kun.
Religijos reikšmė tautos Thomą Žilinską. Jiems su-j §ja

”~Jmėti,

riams 
kurie 
prilygti

progos visiems na- auga, gyvenimas žydi. 
ir LDD bičiuliams, baigdamas pridūrė, kad Visai ne!
vra atsilikę vajuje,Į “lengvoji ir maisto pramo-;pažkėtina‘’ktie«M7r protai/ »nt’' Gek 

tiems ryžtuoliams, nė respublikoje, o taip pat 
kurie savo pareigas jau atli- ir žemės ūkis turi duoti žy- tė: pati Biblija gi pasirodo turinti 
ko. , jrniai didesnę produkčiją.” inaujos ir p"***""*Į Šiandien juk vra didelis reikalas sta

lyti mūsų tikėjimą ant tvirto na- 
il’ Viskas ka naverg— *^r*ndo, st’« įdegančio iš proto ir tie- 

’ “ * ® įsos; nes iš tikrųjų mes susiduriameLietUVOS deputatas Pa-.su daugeliais painiais parodoksais.

Jiems su-
. , ... - T A , .. (gyvenime — nenuvalkiota'dėdavom P° 3 ar 4 šimtus___ ,_______  _______sutartis pradeda veikt, ir Japonija pradeda smarkiau,^ tema ir ^ dolerių. Jie patenkinti va- kuriose ko,onijose ė n ,abai tos ......

ginkluote su Amerikos pinigine parama. piui „,ava,tu v.)ati„gaj šian. žinodavo namo, o mes taip'sėkmingai ir Centro Komi- eek,£- Lietuvos depu- Tą
dien panašiais klausimais’pąt .linksmi atsikratę nuo-tetas dėkoja visiems pasi-.Yar<,.u- tureJ° P383^1' —
susidomėti, net ir tiems, ku-.dėmių laukėme e^yM-,darbavu

proga norime pazy- 
kad LDD vajus kai

r- ’ •lai

NEHRU UŽ PALIAUBAS

Indijos ministerių piiTnininkas J. Nehru pakartoti-j r^e. mažiau 
nai siūlė didžiosioms valstybėms padaryti Indokinijoj ,p1l{nnisrn 
karo paliaubas, kas, girdi, tuoj sušvelnintų santykius tarp 
įvairių valstybių ir leistų vėliau prieiti kokio nors susita
rimo dėl Indokinijos likimo.

^'Šiandien ir tuo mažai kas čia visus tęsti darbą ir to-

Popiežius ir Lietuva
Kun. M.

dėmesio kreipė .Šiandien ir 
religiniam gyvenimui. j besirūpina.

Knyga parašyta pakilioje Anuomet
nuotaikoje. O dar pažymė- “dėdę” policininką žiūrėjo 'skelbti visiems darbuoto 
tina, kad ji, būdama tam kap į didžiausi laisvės prie-'jam? malonius rezultatu:

“grinorius”
I liau, kad vajaus komisija . ... 

Į artimoje ateityje galėtų pa-'v-

tikram laipsny, jei taip ga-šą, kurio reikia saugotis; I DD CK vardu: 
įim-i ,“lrnrintrj ” kain šiinips. Vėliau »nevie-Įima pasakyti, “kovinga,”.kaip šunies. Vėliau’nevie-į 
bet kalbant apie priešiškus nas lietuvis stojo policijos! 
reikalus ir priešingas sroves’tarnybon ir garbingai ją;

. , nuolat grumiamės pirmyn nuo nat
SOViete, ku- pirmo “žalio” civilizaciios prasidėji- 

__  __ a Imo ant šios planetos. Daugelis Šiaulių neva tai vra aukščiau-,|į(,n didžiuodamiesi nurodo i šių lai
mias valdomasis organas So-,ku “s»»»wnų gadvnės” pasėkas. Vis- 

(vien mūsų *—S
tik

organas 
nors faktiškai 

guminė stempė.
i var.mizviuji 
ida po savais

vien musų aukštai “civilizuotasis” 
yi'a'pasaulis susiduria su neužginčijamu 

P'rt>noji civilizacija 
KUrią daba- stovi ant nat pražūtiem kran- 
Dad^- " Turėdami visoki išsimokslinimą 

. *. . (mes nebesugebame laikytis dėsnių
dekretais irpariamos kultūros, prie kuriųp mes

sakomiesi esą nriėje.
Jau ilgiau nebegalima sulaikyti ši

tų nustebinančių faktų pažinimą nuo 
atsispaudimo liaudies mintyse. Rim
ti valstybės vyrai atvirai pareiškia, 
kad jau reikia griebtis kokiu nors 

'greit paveikiančių priemonių. iei

mnaiuid

į įsakymais.
Į Pasiskaičius tokio J. Pa
leckio ir kitų dabartinės pa
vergtos Lietuvos vadovų

J. V. Stilsonas, Pirm. 
N. Jonuška, Sekr. 
W. V. Anesta, Ižd.gyvenime čia iš-'.ėjo. Šiandien yra lietuvių, 

drastiškų išsireiški-’kurie šitoj tarnyboj yra
kokių grubių iš- auk?tai pakilę, štai ^z\S€natoriai Atmetė 

Ims (M agnis) ir Jurgis Mic-/-, • « y » j 
Lietuvis skaitytojas, no-'kevičius (Micariz) via Ox-J rdlliCSintą Įrodymą

1 lietuviu
vengta 

’mų ir betValadkos Nauja žinomais istoriniais davi 
Knyga niais. Po tiek daug komen-' puolių.

Nors šiandien lietuviškų tai^: kuriM susilaukė vidur- 
knygų palyginti "
pasirodo, bet didžioji jų būt’4 P^la^tos kurio? origi 
dauguma arba beletristika na^s išvados, 
arba poezija, šiuo žvilgs-i poezija »iuo z\ngs- T;k tjek pateisinamį kun.!*1."“, 

kun. M. Valadko> kny- Valadkos popiežių vieš-- ai ‘J>’.

no-
kad; vedamas pažinti savo praei

ties gyvenimo faktus ir tu
rėdamas noro tyrinėti reli
ginius įvykius istoriniais

■pasisakymų kartais

Ieško Darbo
Senyvas

________ , bo mažam

Senatoriaus McCarthy ar-afiyg ni’no 
Anuomet Rumfordo apy-Jtimiausias bendradarbis ad 

linkėse buvo apie 30 ’’ A ’

ford apskrities šerifo padė
jėjai.

lietu-(vokata? R. Cohn jiereitą sa-

žmogus nori lengvo 
ūky arba karčiamoj. 
Connecticut valstijoj, 
susitarsim.
Jacob Boris 

444 Broad St. 
Hartford S, Conn.

nežinai (norima išgelbėti civilizaci ią. Žvmiis 
'religijos vadai visose bažnytinėse

------‘mokyklose rimtai skelbia, kad žmo-
jnėms dabar greit nesugrjžus pas 
(Pieva, visas pasaulis būsiąs jstum- 
jtas j didžiausį ir pražūtingiausi vi- 

dar- soje žmogaus istorijoje perversmą. 
(Bus daugiau)Pa-

Dėl
Mylintieji tiesa, literatūros gau

site veltui, kreipkitės: 
LITHUANIAN BIBLE STUDENTS

ASSOCIATION 
3444 S. Lituanica Avenąe

Chicago 8, III. • ,ūkių, o šiandien jiems vaitę įteikė senato tyrinėji- 
aičiuoti užtektų ir vie-' mo pakomisijos advokatui

-ioje knygoje 
s. kurie jį privers

niu
ga savo 
miai -- nau jie paiciiįiia zurniji _

. <4T> . _ . paskutinei šios knygos da-Į
tiksliai Popiežius ir Lie- jjaj, kur autorius jau kalba 
tuva. O tuo tarpu pats apje Lietuva, apie lietuvių
knygos pagundas glūdi šiek tautos —------ rto
tiek giliau. niais laikais ir religijos^. ,

Tiesa, kun. M. Valadka reikšmę lietuvių tautos is-j ame 
tam tikrą ir stambią knygos folijoje.
dalį skiria popiežių viešpa- Čia autoriaus iškeliamos! p g Knvgą “Popiežiai 
tavimui, ypatingai viduri- mintys jau gali sudominti^,. Lietuva” galima gauti ir 
niais amžiais pavaizduoti, šių dienų skaitytoją, nes tos*“Keleivyje,” kaina $2.50 
bet toji medžiaga negali mintys kaip tik skirtos lie-1
būti nei nauja, nei labai ori- tuviui gyvenančiam tautos 
ginali, nes ji paremta jau tragiškiausius metus. Kun.

, ............. .....popiežių . .
turimu is kitų zy- puvimui skirti puslapiai,! aPlu> 

skinasi. Autonus ją kad jie pal.en2ja skaitvtoja' Pa«a,vot>- 
pavadino, atrodo, ne visai —i—i------- j- I Amerikos

ras.vių 
=-uska

lietuvių gyve- 
! nimui skirti atskiri pusla- 
įpiai, kurie parodo šio kraš-

- . - lietuviu kultūrinę ir vi-įston-j . * ., , I.tsuomemnę veiklą. Čia ran- 
visą eilę įsidėmėtinų

faktų.
Ne-papa.

RUMFORD, ME.

Keičiasi Laikai, Keičiasi 
Žmonės

ir

tų
nos rankos pirštų. Seniau Jenkins’ui armijos sekreto- Norėčiau 
buvo 7 krautuvės, o šian-’riaus R. Stevens ir kareivio v’1, 
dien beliko 3. Daug namų David Shine

Ieško Lietuvių
važiuoti j Ix>s Angeles,

bet neturiu ten pažįstamų.
Maloniai prašau ten gyvenančiusfotomafiia Uetuvius atsilienti šiuo adresu:

& Mrs. P. Schultz

PAGALBA
Jeigu turi * gerklėje 
skaudėjimus ir jautie
si, kad kas negerai su 
gerkle, arba turi vi
durių atsikartojančius 
skausmus, u /.degimus, 
karščiavimus ir šal
čius viduriuose ir jau
tiesi sergantis arba

r. -i v«*-i patrukus, tai gal būtGero elgesio, nerūkanti moteris \ s Virginijos
nori susipaz.nti su vyru tarp Gyvatiu Šaknelių. Šitos šaknelėspaflk- amžiaus. As esu meūj bet k;m ^ k ia ir yra galinga gy-

(iausr jaunesne. Ūgio 5 pėdų duo,£ Rainuoja $12.00 už svarą.
Jei prisiusi $3.00, tai mes prisiusi-

buvo lietuvių rankose, o kaipo įrodymą, kad tarp ar-, 
šiandien jie perėjo į kitas'mijos sekretoriau? ir karei-Į 
rankas. Į vio buvę labai geri santy-

Buvo Rumfordo lietuvių kiai.
viešas knygynas. Knygos- Armijos ad voktas tą fo- 
jau senai išnyko, bet dar.togiafiją pavadino 
yra likę $50, ir nežinau,Įsirita,” nes ji buvo padaiy
kodėl jie nėra skiriami ku-‘ta iš kito? fotografijos, ku-!^n5m, Esu Iaisva !r KaJilj vaz)UO. 
riems nors kitiems tikslams, rioje buvo bent keturi žmo-1»- kur noriu. _ _ (i*>)
Jo valdyboj yra J. Kaulai- nės. Šen. McCarthy sakė,
čia, A. Kaladžinskas ir S. kad fotografija yra tikra,
Puidokas.

Prieš 25 metus buvo ikur-

3810 So. Rio Grande St. 
Orlando, Florida.

APSIVED1MAJ

Aš esu 55 metų, bet
atrodau
;ir 1 colių, sveriu 130 svarų. Gen 
(ir švari šeimininkė, myliu rimtą gy- 

Esu laisva

bet jo adv. R. Cohn pripaži
no, kad fotografijoj bent

tas Amerikos Lietuvių Pi- du žmonės buvo nupjauti.

A. Z. W.
295 Ossington Avė. 

Toronto 3, Ont.., Cana'la.

jums kvoterį svaro tų šaknetių.

ALEXANDER’S CO.
414 Broad way 

S<iatk Boston 27. Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
O BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

Prieš 45 metus vienas ki
to klausdavome: Kur gauti 
geresnį darbą? Kur surasti 
geresnį kambarį? Kur rasti 
gerą ir, žinoma, gražią šei
mininkę?

Suėję į būrį kalbėdavom: 
Mūsų parapijos čia daug 
esame. Kurkim draugiją 
savo parapijos patrono var
du, kad danguje turėtume 
užtarėją. Taip atsirado Jo
no, Petro, Povilo ir kitais 
vardais draugijos.

Štai kad mūsų ir mažas 
miestelis, bet turėjom dau
giau nei 10 draugijų.

Kelerius metus vėliau 
jau klausėme vienas kito: 
Ar nežinai, kame gauti

liečiu Politikos Klubas. Bu
vo manyta daug nuveikti, 
kai paaugs mūsų jaunoji 
karta. Dėdės Šamo žemei 
ginti davėme 114 sūnų, o 
klube dirbančių tesirado tik 
vienas.

Prie buteliuko mes esame 
labai smarkūs, bet šiaip vi
siškai apkiautę. Per pasku
tiniuosius pirminius rinki
mus klubo valdyba pakvie
tė kalbėti politikierių. Ir 
ką manote? Atvyko 18 
kalbėtojų ir 17 lietuvių na
rių. Laimė dar, kad kitų 
tautų atėjo pakankamai, o 
jei ne jie, tai valdyba nebū
tų turėjusi kur akių dėti. 
Klubo valdyboj yra J. Kau
laičia, ' A. Kaulaičia (Ko-

Senato komisija tokį “iro-

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Kaumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks

tančių virš 50 metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 

LAIKRAŠČIO
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokė čio. Ih-.lciskite atsiųsti 
jums sintinj 2-' TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai husite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dali 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:
Rosse Products Co., Dept. X-9 
2708 Farwell Avė.. Chicago (S, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUV Y BCS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvlų 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-tų, 

suteikia įstojimo į 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 Seimai nelaimėje.

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

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

V
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BOSTONO VYRŲ CHORAS, KOMP. JULIAUS GAIDELIO UŽUOJAUTA

VISI l SPAUDOS ATGAVIMO
SUKAKTIES MINĖJIMĄ!

Išgirsite, ko nebuvote 
girdėję, pamatysite, ko ne
buvote matę, atvykę i lietu
vių spaudos atgavimo 50 
metų sukakties minėjimą, 
kuris ruošiamas ši sekma
dieni gegužės 9 d., 1 vai.

Plačiai pagarsėjęs Bosto
no Lietuvių Vyrų Choras,1 
kompozitoriaus Julius Gai
delio vadovaujamas, savo 
gražiomis dainomis nuneš 
klausytojus i tėviškės ža
liuojančius laukus.

KELEIVIS, SO. BOSTON

VADOVAUJAMAS

Mirus Barborai Martin- 
kienei reiškiame širdingiau
sią užuojautą jos vyrui An
tanui K. Martinkui, dukte
riai Almai, sūnui Alfonsui 
ir visai giminei, ir kartu 
liūdime su jais.

Olga ir Juozas 
Spirauskai.

Kortu Vakaras

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariiko* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WH1L, 1430 
klc.

Biznio reikalais kreiptis į 
'.M. Plutą, 1422 Coluaibia Rd., 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba

į St. Butkų, 28 Thelma Rd.,
Dorchester, teL A V 2-3531.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

Sandaros Moterų Klubas 
šeštadienį, gegužės (May) 

d., 7:3D vai. vakaro ren
gia Įdomų kortų vakarą 
(vvhist partv) Sandaros 
svetainėj, 124 F St., South 
Bostone. Gardūs užkąru, 
džiai, daug gerų dovanų. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjos.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

8

p° pietų South Bostono ilu- - Pamatvsite ir tas ...ltomi
BC1^ Bu*lding/'■‘'C"1!-'1’; nes bombas,” kuriem i.

Joa \tay, *lp n į»at ,[^0 metu buvo kovojama dalyvauja skaudos atgavimo sukakties minėjime gegužės 9 d., 1 valandą po pietų. 
Le°iono Da SU lnJSL' eavo valdžia. I So. Bostono Municipal Building salėj, 3roaaway, tarp u ir H gatvių

liaus postas pradės minėji- Visi i minėjimą! Niekas'-- --------- - ------------------------- —  ------------ - -------- ---------------—-—
ma vėliavas inešdamas. neturi sutrukdyti mums ten GĖLĖS MOTINOMS, į PAGERBĖ POETĄ SIŪLO ĮVESTI

kalbės Lietuvių Enciklo-būti! j MOTINŲ TORTAS B. BRAZDŽ1ONĮ ALIEJAUS ŠILDYMĄ
pedijos vyliausias redakto-Į Nesivėlinkite, nes bus' --------- } -------- į ---------
liūs prof. Vaclovas Biržiš-pradėta 1 valandą. Įėjimas' Motinos, atsilankiusios p Gegužės 1 d. Bostono ra- Fortūna Euel and Heat- 
ka apie tai, kaip Rusijos ca- nemokamas. " Lietuvių Darbininkų Drau- šytojų klubas drauge su at- ing Co. Dorchestery, 45
ro valdžia norėjo lietuvius Minėjimą ruošia Įvairių gijos 21 kuopos pavasarini eitininkais iškilmingai mi- Dorset St., siūlo si pavasari 
surusinti, kaip ji juos perse- organizacijų atstovu su- pokyli gegužės 9 d. So. Bos- nėjo Bostone gyvenančio ir vasarą Įvesti aliejini Ail-organizacijų
kiojo ir kaip jie jai prieši- darytas komitetas, kurio są- tono Lietuvių Piliečių Drau- poeto

jstatan Įeina: pirm. J. V. gijos auditorijoj, bus apdo-nionio literatūrinio 
Stasys Santva-Stilsonas. vicepirm. A. Ke-vanotos gėlėmis, visi vai-30 metų sukakti, 

ras ir aktorė Aleksandra turakis, sekr. J. Sonda ir gysime motinų tortą, klau- Brazdžionis mūsų 
Gustaitienė deklamuos mi-nariai—A. Andrulionis, A. sysimės gražios meninės tūroje jau stambus

liusi.
Rašytojas

nejimui
raščius.

atitinkančius eilė- Čaplikas. b.
-Janeliunas ir

Santvaras, S 
I. Vilėniškis.

Bernardo Brazdžio- dymą. nes tą galima pada
darbo ryti dabar pigiau

'deni, kada visi skubina
litera- padalyti. Dėl sąlygų pra- 

vardas. šom kreiptis telefonu TA

negu

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

Biznio reikalais kreiptis šiu«
1U- aįadresu:

14 PAUL LAPENAS
Wrentham St.. Dorchestei 

Tek < 0 5-5564

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

VASILIAUSKAS SOKS , 
SOUTH BOSTONE

LOWELL, MASS.

Mirė Juozas Sadauskas

vėliau šoksi- Jis jau yra išleidęs kelias 5-4768. Dabar galima ir 
kitaip malo- dešimtis atskirų poezijos '‘magaryčių” gauti, kaip tai 

’niai laiką leisime. Pradžia knygų suaugusiems ir vai-'matysit iš skelbimo.

113

2 i u ’ -I 'u.,
FLOOD SQUARE

programos, o 
me ir visaip

6 valanda. ' kams

Buvęs Lietuvos baleto ar-' Balandžio 18 d. mirė Juo-

RADIO PROGRAMA

HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
5 Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

~ Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

isšak S s - “.= s - a a s s s,sssss,K.»!

(jiems jis rašo Vytės*
vardu), Įvairiais Tarptautinis 

yra gavęs net 4 gro
žinės literatūros premijas.

Į minėjimą prisirinko su Institutas 
Tautinės Są- nuo 2 iki 5 
Iš Brooklvno vai. vakaro

!.NemunėliofPAGERBS MOTINAS laika
institutas 

Rengia Žaidimų

Dorchesterio Lietuvių Klu-
. , ..... ........ . ibas gegužės 8 d., 7 vai. va- kaupu pilna

pumą kartą Amerikoj <la-lę» nuo Kupiškio, į Amen-gavo pata]pOse 1810 jungos salė. 
lyvauja baleto pastatyme ką atvyko 1906 metais, c-.a Dol.che5ter Avė. rengia po-atvykęs poetas J. Aistis kai-'190

tistas Jonas Vasiliauskas zas Sadauskas. Jis buvo ki

Lietuviu Radio programa
1090 ki- 
ekmadie- 

niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
Perduodamos lietu- 
dainos, muzika ir 

Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į

v u ‘ iš stoties WBMS, 10 
Vakarą ciklų, veikia seki

d.gegužes i 
ir nuo 8 iki 10 
savo patalpose, 

Beacon St., Bostone,

dieną.
viškos

“Rendezvous Vienoje.” Tai gyveno Bostone, 
bus tikrai maloni proga pa- Worcester. bet 
matyli mūsų scenoje baleto Lowell. Velionis 
profesionalą. Šiame spėk- sipratęs lietuvis, 
takly, kuris Įvyks gegužės SLA 173 kuopai ir Vytauto 
23 d., 3 vai. po pietų. South Klubui. Palaidotas balan-;TnM1(inn
Bo.-tono High Schooi >alė-džio 2o d. s\. Peito bažny- jj į dėkingos už suteiktą džiu ir raštu; buvo ir kuk-\ j • - m » 
je. sojcs dar 30 jaunų bal-cios kapinėse. Paliko nu-dži 6 Sandar,ec,9 Moterų
letininkių, režisuojamų bale-liūdusi žmona Pranė (Sau ‘ '
to artistės T. Babuškinaitės. kaitė,, sūnus Vvtautas i;

būvi motinoms pagerbti, bėjo apie sukaktuvininko rengia 
ilgiausiai gus muzika, geri užkan- kūrybą, aktorė Aleksandra (šachmatų,

'u” džiai. Atsiveskite senas ir Gustaitienė kaip visada koriu) pnklausė

•duktė Pranciška.
Parapijos Pajamos-Išlaidos būna jum

So. Bostono ' lietuvių šv 
Petro parapija pereitai: 
metais turėjo pajamų $43, 
131, o išlaidų $39,917.

—-------------------- i
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Pirmasis Bostono Laikraštis

įsetis amžinai šio 
mėj.

lengva ii 
krašto že-

Draugas.

įvairių žaidimu o ... T,, . . ....., -L- - ,/.Baltic rlonsts geliu ir do-bndzo ir kt. - , ,, .... vanu krautuve, o02 Eastvakarą. Laimėto- o... i -i- i • i • • i >Broadwav, Sones visoms gražiai paskaitė kelis su-jams skinamos dovanos;

gen
Atsiveskite senas 

jaunas motinas,
bus čia tą vakarą jauku, kaktuvininko eilėraščius; bus 

idomu. Jos bus buvo daug sveikinimų žo-ir

Rengėjai.

Senųjų Piliečių Savaitė

ilių daiktinių ir nedaiktinių 
l(S. Sanitaro ta proga su
skurtas eilėraštis poetui) do- 
Įvanų.

Vėliau

įr meninė programa, i
Bostone.

Tel. SO 8-0489. Ten 
[narnąs ir “Keleivis.”

mlriicC ą

Vakarienė Gegužės 16

gau

Kambarvs Nuomai

A. J. NAMAKSY
RE A L ĖST ATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

N-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

, Isnuomuojamas gražus kam 
-andai OS Motei U Kili jas s su 3 langais 2 aukšte na- 

16 d., 5 vai. vaka- mo pietryčių kampas. Galima 
ren- pasinaudoti ir virtuve. Kreip- 

. . gia bendrą vakarienę, vie- tis i namų savininką 2 aukšte 
tę>C-si ton kitais metais buvusių 'nuo 11 iki 1 vai., 235 W. Third 

privatinių išvažiavimų arba St., So. Bostone. (18)
naktiniuose klubuose reng-
tų vakarienių. Šiemet nori- Parduodami Namai 

ir tas 
mėgsta

oobūvis prie sko-,gegU^r V“"- . 1 . , ro, Sandaros svetainėjirn vrl’71 1 /-s Ir- • * 7 "Gegužės mėnesio pirmo-'ningai ir gardžiais patieka- 
įji savaitė Massachusetts P ais apkrautų stalų
1 valstijoje skelbiama seniųi,;eve^ pusnakties.
•piliečių savaite. --------------------------
i Ta proga Red Feather ir Derybos Nukeltos 10 Dienų 
* kitos

i.

įŠV. PETRO PARAPIJA 
MINI SAVO SUKAKTĮ

b
Šv. Petro parapija mini 

avo 50 metų sukakti gegu-,p
Pirmasis Bostono laikraš-'žės 9 d., 3 vai. po pietų 

tis, “The Boston News-Let-:Bostono High Schooi 
ter,” išėjo prieš 250 metų,į Programą ruošia vienuolės, 
tai yra 1704 metais balan-j Gegužės 30 d.. Blinstrubo 
džio 24 dieną. {restorane bus pokylis.

organizacijos yra nu- American Woolen bend-'ma patenkinti ir tas nares,1 Dorchestery. geroj vietoj
mačiusios senimui Įvairiųb-ovės derybos su unija baig-1 kurios labiau mėgsta pra- ,,u sei!.>;ų n,,"‘V'• /V'’ nrorYinmi iv VifrArin o , e i , nu. Va steam nvat, 3 voniompiamogu n KiioKių paien-jįj u dirbtuvių pradėtą leisti vakarą lietuviškoje garažas dvi< L-n’ mašinom. Vienas bu- 
,gimų. Iš ją minėtinas ge-,streiką< iki šiol nedavė vai- aplinkoje. Kreiptis <»>
pzužės 3 d. susirinkimas sjų .Jos atidėtos 10 dienu.1 Šioje vakarienėje galės’

Red Feather būsti-‘ .J’'i Bostono
>a*el ‘tinėj <14 Somerset St.), ku

v

§

3E

LDD PAVASARINIS BANKETAS

Sekmadienį, Gegužes 9, 6:30 F. F.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE 

368 W. Brcadway, So. Bostone

Įvyks tradicinis Lietuvių Darbininkų Draugijos 
21 kp. banketas. Skanūs valgiai, gera muzika, 
meninė programa, motinų pagerbimas ir kitkas.

Visos motinos bus apdovanotos gėlėmis. Moti
nų garbei bus specialus tortas.
Buvusius LDD 21 kuopos banketuose prašome 
paraginti visus savo draugus ir kaimynus atsi
lankyti, nes niekur ir niekad taip smagiai liuos- 
laikis nepraeina, kaip LDD 21 kp, pobūviuose.

ZE

parduo-
kamna-

^soosooooooooooeoeoGeooose^

i
r•d

Puiki Vieta Gegužinėms, Parengimams
Pono Rožėno farmoje. Raynham. Mass.. prie gražaus 

ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetainė 
dviejų aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms ir ki
tokioms iškilmėms. Dabar toji svetainė dar gražiau ištai
syta ir išdekomota. Galima išsinuomuoti arba užsisakyti 
su visu patarnavimu. Lietuvių parengimams geriausia 
vieta. Dėl sąlygų kreipkitės i: (26)

Mr. F. Rožėaas. 488 \o. Main SI.. Raynham. Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

lXS0eCO2CQCCOSCCO90S<

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway 
ShUTH BOSTON, MASS.

iseesoooseeooooeaosoeoeoošv

šioje
norėjo ma-^ dalyvauti 
atlvginima muzika ir

Bendrovė pirma 
žinti valandini

na-.2li2 centų, o dabar jau nu-šoktiriame bus pavaizduota
žanga. padaryta senimo ap-|sneįdo iki'12’3 centu, 
rūpinimo srityje.

Gegužės 7 d. Horticultur 
ai Hali bus senimo Įvairiau
sių išdirbinių, kuriuos jie 
pagamino poilsio metu, pa-j 
• oda. Ten pat bus ir kon 
certas. šokiai ir tt.

Posto Laikas 1:30 
Daily Double 
Užsidaro 1:15

Devyni Įdomūs 
Turf Reisais.MAŽIAUSIA, BET 

PIRMOJI

Kaip žinoma. Rhode Is- 
land yra mažiausia valsty
bėlė visoj Amerikos -Jungti
nių Valstybių sąjungoj, bet 
ji pirmoji paskelbė atšau
kianti savo paklusnumą 
Anglijos karaliui ir pasi
skelbė nepriklausoma. Ji tą 
padarė 1776 metais gegu
žės 4 d., o bendras kongre
sas nepriklausomybės aktą 
tepaskelbė Philadelphijoj 
tik po 2 mėnesių.

Bostono Skaityklai
Suėjo 100 Metu

Bostono viešoji skaityk
la švenčia 100 metų sukak
ti. Ji buvo atidaryta 1S54! 
metais gegužės 2 d.

Praeitą sekmadieni ta su-
osoccr-' Naktis iškilmingai minėta.

ir vyrai, nes bus 
bus galima pa-

E. Kesler.

Reikalingas Kambarys
Ramiam vyrui, dirbančiam ofise, 

reikalingas kambarys So. Bostone. 
N’orčtų naudotis virtuve pusryčiams. 
Siūlyti:

P. č.
E. Bioaaway 

So. Boston 27, Mass.

Reisai Kasdien su 
iki Gegužės 31

Rusai iš Įvairių vietų tiesiai į lenktynių lauką ir 
jrrižta i>o paskutinio reiso.

Mažiau 15 mi-
n .• ų iki lenk- 
t y n i ų MTA 
traukiniais.

SUFFOUK
DOWNS

No. 5

DYKAI
Pasiūlymas Tiktai Trumpam Laikui

100 Galionų Aliejaus Kūrenimui
Su kiekvienu Įtaisymu naujo

MASTERFLAME AUTOMATIC PDWER OIL BURNER
3 Mir.n. Honeywell kontrolė

Galima išsimokėti p^r 3 metus. Daugiau informacijų 
gausite paskambinę

TA 5-4768, FORTŪNA FUEL & HEATING CO. 
45 Dorset St., Dorchester, Mass.

Kainos prieinamos. Darom nemokamai apskaičiavimus.

South Bostone,
Veteranu Dėmesiui!

Na.i as 2 šeimų, 5 ir 3 kambarių, 
;;aro šildymas su aliejumi. Visada 

žiemą ir vasarą: 1 
karo traražas; sinkos su šėputėm, 
'•altas pečius, yra žemės. Kaina 
>•7.Kreiptis telefonu SO 8-3533 
arba asmeniškai 92 W. 8th St., So.
Boston.

Dorchestery Geroj Vietoj
3 šeimų r.amas po 7 kambarius su 

visais įtaisymais. 62 šimtai perlų 
žemes. Rcndos per menesi neša 
š12x. Kama $12.000. įnešti $2,500, 
likusieji išsimokėti lensrvomis sąiy 
•."■orinis. Daugiau informacijų pas sa
vininką I>. Olseiką. Tel. BL 8-2281.

(19)

Lietuviška A ptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Namai Dorchestery
3 šeimų namas geroj vietoj, 3-4- 

kambarių su visai- Įtaisymais. Ne 
ša rendos $83 per mėnesį. Kaina 
37.500. mažas įnešimas. šaukit sa 
vininka I). Olseika. Tel. BL 8-2281

(19)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

RROMS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $2. Pini
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mas*.




