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THE TRAVELER

KomunistųHedžioklėValstybės 
Departamete Eina Prie Galo

Senatorius McCarthy įvardijo “Vyriausia Šnipą”; Pro
fesorius Owen J. Lattimore Grįžta Pasiaiškinti;

Kai Kurie Republikonai Smerkia Mc
Carthy, Kiti Jį Užtaria

Senatoriaus McCarthy su
keltas triukšmas dėl komu
nistų valstybės departamen
te dabar pasiekė aukščiau
sio laipsnio. Senatorius vi
sus savo kaltinimus remia

Prezidentas Stovi 
Už Marshallo Planą
Prezidentas Trumanas 

kreipėsi į atstovų mmų už- 
ienų “šnipu,”" kūlis prieš;sienio Politikos pirmininką 

kelias savaites buvęs valsty- J- Kee- ragindamas paskirti 
bės departamente. Tas ko- ?isas vyriausybės siūlomas 
munistu agentas esąs profe- žšaa Marshallo planui, ar
senus Owen J. Lattimore, ba Europos ūkiškam atsi
buvęs seniau prezidento ‘ymu‘- Prezidentas įspėjo
Roosevelto patarėjas Toli- 
rnųjų Rytų klausinėlis. Pro
fesorius dabar yra Afganis
tane ir orlaiviu grįžta na
mo, kad pasiaiškinus.. 

Senatorius Styles Bridg- 
es. republikonas iš N. H. 
valstios, griežtoje kalboje 
reikalavo, kad valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
pasitrauktų iš savo vietos ir 
pirma pasiaiškintų dėl jo 
vedamos politikos. Senato
rius Bridges sako, kad vals
tybės departamente turi bū
ti “vyriausias šnipas,” kurs 
daro Įtaką į Amerikos už
sienių politiką ir kurio ži
nioje buvo ir yra tokie šni
pai, kaip Hiss, Wadleigh ir 
kiti. Senatorius dar sako, 
kad “Rusijos tarnas” vals
tybės departamente privedė 
Amerikos užsienių politiką 
prie visiško bankroto.

Kai kurie senatoriai rei 
kalauja, kad kongresas 
rautų iš vyriausybės FBI 
slaptus dokumentus ir ži
nias surankiotas apie vals
tybės tarnautojų ištikimy
bę. Prezidentas atsisako 
kongreso nariams tuos do
kumentus rodyti, nes tada 
visoks slaptumas išnyktų ir 
policija nebegalėtų tinka
mai savo pareigų eiti. FBI 
viršininkas, Edgar Hoover, 
griežtai pasisakė prieš ro
dymą slaptų policijos doku
mentų kongreso nariams ir 
sako, jis turės pasitraukti 
iš savo vietos, jei preziden
tas duos sutikimą dokumen
tus rodyti.

Ginčas dėl “komunistų” 
valstybės departamente da
bar jau taip užsiaštrino, 
kad jis greit sprogs ir arba 
senatorius McCarthy tikrai 
išvilks kokį nors komunistą 
viešumon, arba pats sęnato- 
rius pasirodys nerimtas 
žmogus, kuris taškosi pur
vais, kad save išgarsinti.

BUS “DYLAS” DĖL
ALBANIJOS-TRIESTO

kongresą todėl, kad kongre
se susidarė grupė iš demo
kratų ir republikonų, kuri 
nori nukirsti iš Europos at
statymo lėšų bent pusę bi
dono dolerių.

Prezidentas savo laiške 
sako, kad Marshallo plano 
pagalba Europai yra Ame
rikos interesuose ir nutrau
kimas tos pagalbos, arba 
jos apkarpymas, padidintų 
karo pavojų^ Marshallo pla
no lėšos yra skiriamos su
kurti tokį pasaulį, kuriame 
tautos galės ramiai gyventi 
taikoje; stiprinimas musų 
sąjungininkų yra stiprini 
mas taikos jėgų pasaulyje.

KETURI VAIKUČIAI—KAIP IŠMAITINTI?

Kanadietis Ossie Hargrave. iš Sault Ste M rle, OnL. susilankė puikaus šeimos prie
auglio, keturių dukrelių iš karto. Tėvas i* džiaugiasi ir labai susirūpinęs, kaip tokią 
šeimyną išmaitinti. Jis prašo, kad kas nors jo vaikučius įsunintų. Paveikslo viršuje 
tėvas duoda seneliui keturius cigarus, ket rių krikštynų dovaną.

KepuouKonai i aviu n vt cesteno Lietuviai I aiiiiRetam
Vatst. Sekretorių PikietavoBolsevikus Marshallo Planą
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’Trockistas’ Tito Pravedė 
Staliniškus Rinkimus

10,000,000 Jugoslavų Balsavo Už Vieną Sąrašą; Tito 
Giriasi Gavęs 95% Balsų, o Gal ir 99%; Rinkimai 

Buvo Antistaliniški, Bet Staliniiku Budu Pravesti

Krašto Gyventojų 
Surašinėjimas

Nuo balandžio 1 d. per 
visą mėnesį visame krašte 
eis gyventojų, butų ir far- 
mų surašinėjimas. 140,000 
tarnautojų lankys gyvento
jų namus ir darys surašinė
jimą.

Prezidentas Trumanas ir

Jugoslavijos diktatūra 
praeitą sekmadienį darė vi- 

; šame krašte “rinkimus,” 
kurie buvo Maskvos dikta
tūros ir Hitlerio “rinkimų” 
kopija. Balsuotojai jokio 
pasirinkimo neturėjo, buvo 
tik vienas Jugoslavijos ko
munistų (“liaudies fronto”) 
kandidatų sąrašas ir visi 
gyventojai buvo raginami ir 
verčiami eiti balsuoti. Rin-

kili valdžios pareigūnai kimi propagand, varė 
kelbia,.kad visi surasineji- vaidančioji komllnis_

mo daviniai bus “konfiden
cialus” ir niekam nebus iš-

aldančioji 
tų partija, bet ta propagan
da buvo antistaliniška, už

duodami, dargi mokesčių Jugoslavijos „epriklūuso- 
įnspektonai neturės teises nu0 Maskvos diktatu.
tų davimų žiūrėti. Pagal1 r0“
Įstatymą cenzus’o pareigu-! J lavijos poiitinfe p0.
nai tun teisę duoti surasi- ,icijos viršininkė ir vidaus 
nejime numatytus klausi-, reika, ministeris gener0. 
mus ir gyventojai privalo las Rankoviė, prieš rinki- 
juos teisinga, atsakyt.. Imus kad kovo 26 d

Lietuviai visur teisingai rinkimai bus 
atsakykite klausimą dėl gi-

laisviausi,’ 
bet jis kartu pabrėžė, kad 
jokios laisvės Jugoslavijoj 
režimo priešams nėra ir ne
bus.. Rinkimų “laisvumas” 
reiškėsi tuo, kad norintieji 
balsuoti prieš režimą, galė
jo savo balotą įmesti į at
skirą dėžutę ir tuomi viešai 
pasirodyti, kad jie yra prieš 
diktatūrą. Režimas skelbia, 
kad tokių neatsirado ir visi 
savo balsus sumetė į “rei
kalingą” dėžutę.

Rinkimų dieną, sekma
dienį iš ryto, Rumunijos ka
riuomenė Jugoslavijos pa
sienyje pradėjo šaudyti į 
jugoslavų teritoriją ir šau
dymas tęsėsi kelias valan
das. Jugoslavijos vyriausy
bė sako, kad “kominfor- 
mas” tuo budu norėjo su
drumsti ramumą krašte.

Jugoslavijos rinkimai tuo 
yra Įdomus, kad jie parodo, 
jog visoki diktatūra su už
tenkamai žiauriomis prie
monėmis gali suvaidinti rin
kimų komediją.

Jugoslavijos režimas ir 
visas kraštas dabar gyvena 
kritiškas dienas ir gal jau 
greitu laiku turės ginti savo 
nepriklausomybę nuo Mas
kvos pasikėsinimų. Ar pra
vestieji “rinkimai” sustip
rins režimą ir visą kraštą 
prieš gresiantį rusiško im
perializmo pavojų, tą paro
dys tik pats gyvenimas.

VENGRIJA LEIDŽIA
ŽYDAMS IŠVYKTI

mimo krašto ir dėl jūsų tė
vų gimimo vietos, jei esate 
čiagimiai.

Neiv Y orkas
Virkdys Debesis

Praeitą sekmadienį, kovo Sergantis senatorius Ar- 
26 d., Worcesterio lietuviai thur Vandenberg, vienas iš 

savo puolimus prieš valsty- pikietavo bolševikų Litera- žymiųjų republikonų vadų, 
bės sekretorių Dean Ache- turos Draugijos rengiamas kuris nuoširdžiai rėmė ad- 
son už jo nevykusią politi- prakalbas ir bankietą. Tu- ministracijos užsienių poli- 
ką Kinijoj. Senatorius rėjo kalbėti bolševikas An- tiką, kreipėsi laišku į Mar- 
Bridges sako, kad jis ir kiti tanas Bimba. Po pietų apie f shallo plano vykintoją, Paul 
republikonų vadai reika- 50 pikietininkų pasirodė Paul G. Hoffman, siulyda 
laus valstybės sekretorių ties Lietuvos Sūnų ir Dūk- mas tęsti abejų didžiųjų 
pasitraukti iš savo vietos. terų Draugijos namais, bet politinių partijų sutartina 

policija pikietavimą už- užsienių politiką ir ypač 
draudė. Vėliau policija lei vieningai pasisakyti už

Republikonų vadai kon
grese dabar koncentruoja

Gen. Eisenhoįver
Liudija Senate

------- r

Buvęs vyriausias karo jė 
gų viršininkas Europoj, ge
nerolas Dwight D. Eisen- 
hower, praeitą savaitę vie
noje kalboje sakė, kad 
Amerika yra nusiginklavusi 
daugiau, negu tai vra sude
rinama su krašto saugumu. 
Tuoj po tos kalbos gen. Ei- 
senho\ver gavo pakvietimą 
iš senato komisijos atvykti 
į Washingtoną ir liudyti toj 
komisijoj apie Amerikos 
ginklavimosi būklę. Gene
rolo liudijimui priduodama 
didelės svarbos, nes jo liu
dijimas gali paskatinti se
natą skirti daugiau pinigų 
kai kurioms ginkluotų pajė
gų šakoms sustiprinti. Ge
nerolas liudija šią savaitę.»
ANGLIJOJ MIRĖ

HAROLD LASKI

Buvęs Albanijos karalius 
Zog skelbia sužinojęs, kad 
Jugoslavijos maršalas Tito 
gausiąs “laisvas rankas” Al
banijoj, jeigu jis atsisakys 
nuo Triesto miesto ir teri
torijos. Sako, tokios dery
bos ar bandymai derėtis ei
na tarp Italijos ir Jugoslavi
jos.

Žinomas anglų moksli
ninkas ir socialistas, Harold 
Laski, mirė Londone kovo 
24 d. H. Laski 1945-6 me
tais buvo Darbo Partijos 
pirmininkas ir per eilę metų 
buvo partijos ekzekutivia 
me komitete. H. Laski at
stovavo kairįjį Darbo Parti 
jos sparną ir vieną laiko
tarpį buvo karštas drauga- 
vimosi su Rusija šalininkas, 
bet pastaraisiais metais 
daug kartų labai kritiškai 
vertino Rusijos grobikišką 
politiką. Jo parašytas vie
na pamfletas prieš “komu
nistų infiltraciją” buvo la
kai plačiai paskleistas Ang
lijoj ir daug prisidėjo prie 
bolševikų įtakos susmukdy- 
mo anglų unijose.

Praeitą savaitę preziden
tas Trumanas griežtai už
ginčijo gandus, kad jis nori 
pakeisti valstybės sekreto
rių ir pareiškė jam visišką 
pasitikėjimą. Už Dean 
Acheson pasisakė ir demo
kratų vadai kongrese.

Belgijos Krizė
Dar Nepasibaigė

Belgijos vyriausybę suda
ryti praeitą šeštadienį pasi
ėmė liberalų partijos vadas 
Albert Deveze. Prieš tai 
vyriausybę bandė sudaryti 
katalikų partijos vadai, bet 
jie negalėjo sumobilizuoti 
parlamente daugumos už 
grąžinimą į sostą buvusio 
karaliaus Leopoldo. Praei
tą penktadienį Belgijos so
cialistai paskelbė 24 valan
dų streiką prancūziškoje 
Belgijos dalyje ir Briusely 
je. Streike dalyvavo 500,- 
000 darbininkų. Jei kara
lius drįstų grįžti, socialistai 
keta skelbti neribotą gene
ralinį streiką.

VENIZELOS SUDARĖ
GRAIKŲ VYRIAUSYBĘ

do 6 pikietininkams vaikš
čioti ties namu. Tuo tarpu 
ties bolševikų namu susirin
ko virš tūkstančio žmonių ir 
visi laukė, kada pasirodys 
bolševikas A. Bimba. Bet 
nesulaukė.

Po ilgo laukimo minia 
usiburė Crompton Parke ir, , .

ten priėmė rezoliuciją, ku- 26 ČCChūl

Graikijos liberalų parti
jos vadas, Sophocles Veni- 
zelos, pasiėmė sudaryti nau
jąją vyriausybę. Liberalai 
turi parlamente 55 atstovus

Marshallo planą.
Senatorius Vandenberg

mano. kad abi partijos tur 
išsiaiškinti ir susitarti, kaip 
geriau priešintis bolševizme 
agresijos politikai Azijoje 
ir Europoje.

rioje kviečia visus lietuvius 
boikotuoti bolševikų spau
dą, parengimus, susirinki
mus. Prieš 7 vai. minia iš- 
sispirstė ir tada, jau po 7 
vai., pasirodė A„ Bimba. 
Bolševikų bankiete dalyva 
vo 150 žmonių, bet jų nie
kas neužkabinėjo. A. Bim
ba pasiskundė spaudos at
stovams, kad Clevelande ji 
“beveik neužmušė,” bet 
Worcestery “beveik neuž
muštas” žmogus atrodė vi

Pabėgo Orlaiviai*
Į vakarinę Vokietiją at

skrido trys cechų orlaiviai 
su 84 keleiviais. Orlaivia 
pakilo iš Bratislava, Ostra- 
va ir Brno miestų ir lėkė 
į Prahą, bet pakelėle ka’ 
kurie keleiviai atstatė į or 
laivių vaitruotojus revolve 
rius ir pareikalavo nuoga 
benti juos į Vokietiją. Or 
laiviai nutupė netoli Erdim

New Yorko miestas turi 
itsargu 600 svarų sauso le 
do, kuris yra padėtas 
Brooklyno aerodromo šal
dytuvuose ir kaip pasirodys 
arti miesto užtenkamai van
deningi debesys, sausas le
das bus barstomas virš de
besų, kad privertus debesis 
lyti. Du orlaiviai yra pa
ruošusi sausą ledą gabenti 
Į aukštybes. Bandymai pra 
šitą savaitę negalėjo įvykti 
. . . dėl lietaus. Sausas le
das greit išgaruoja, todėl jis 
laikomas dideliame šaltyje. 
Vienas orlaivis vienu paki
limu išbarstys po 50 svarų 
to chemikalo virš debesų. 
Bandymams vadovauja 
Bostono mokslininkas Dr. 
W. E. Howell.

KAINUOTŲ 300 BILIONŲ 
ATOMINIS SAUGUMAS

, . . miesto. Visus keleivius ame 
sa^ sveikas ir pasakojosi. rikječių karo policija ap- 

klausinėja. 58 keleiviai pakad jis kovojąs tiktai prieš 
fašizmą, nesisakė esąs bol
ševikas ir kaltino “dipu 
kus,” kad jie esą fašistiško 
nusistatymo.

Worcesterio policija aky
lai dabojo, kad neįvyktų 
muštynių tarp pikietininkų 
ir jų sutrauktos minios ir 
bolševikų ar jų simpatikų.

Sherbourgo uosto laivų 
krovėjai atmetė komunistų

sisakė, kad jie nori grįžti 
namo, o 26 prašė, kad jiems 
butų leista pasilikti Vokie
tijoj. kaipo politiniams pa
bėgėliams.

Generolas MacArthur 
Įspėjo streikuojančius Japo 
nijos angliakasius, kad, jei 
įų streikas užsitęs ilgiau 7 
dienų, krašto ukiui grės di-

Jei Amerika norėtų visiš
kai apsisaugoti nuo atomi
nio karo pavojaus, tai rei
kėtų išleisti ne mažiau, kaip 
300 bilionų dolerių, sako ci
vilinės apsaugos viršinin
kas, Paul J. Larsen. Savo 
pranešime kongresui jis iš
vardija, kad reikėtų decen
tralizuoti pramonę (išskirs
tyti po vteą kraštą), reikėtų 
išdangenti gvventojus iš di
džiųjų miestų ir todėl toki 
programa yra veik neįvyk
doma. Bet pasiruošti rei
kia, sakė P. Larsen, ir jo 
ofisas jau yra išdirbęs pla
nus, kaip civilinė apauga 
turėtų veikti karui kilus ir 
kaip ruoštis dabar, kad ka-

pasiulymą neiskrauti iš dėlis krizis. Generolas ža
— Amerikos atvežamų ginklų, da imtis priemonių streiką(

iš 250, savo vyriausybei jie'Uosto darbininkai nutarė likviduoti. Valdžia siūlo ar-iras neužkluptų nepasiruo
tikisi paramos iš dešiniųjų1 dirbti. bitrazą. sus.

Vengrijos bolševikiška 
valdžia susitarė su Izraelio 
vyriausybe ir sutiko išleisti 
iš Vengrijos apie 30,000 žy
dų emigruoti į Izraelį. Ba- 
londžio mėnesį 3,000 žydų 
jau apleis Vengriją ir ke
liaus į Palestiną. Iš viso 
“liaudies demokratijos” 
kraštuose, kurie yra bolše
vikų valdomi rytinėj Euro
poj, dar esą 600,000 žvdn, 
kurie nori išvykti į Palesti
ną.



Puslapis Antrap KELEIVIS, SO. BOSTON 13, Kovo 29, 1950

5 APŽVALGA 5

KURAPKOS IR ŽMONĖS vams visai nerupi, kaip ir i 
kokius sovietus patys rusai

Medžiotojas J. Šokas ra
šo turiningą straipsni apie 
kurapkas, o vilniškė “Tie
sa” jj talpina. Straipsnio 
autorius pažymi, kad ku
rapkų didžioji nelaimė— 
gili ir šalta žiema, ir sako:

“Kai laukai apšąla kieta 
suledėjusia sniego pluta ir 
kai jos nebegali prisikasti 
prie žemės. . . . šiemet Lie
tuvoje siaučia dideli šalčiai 
ir sniego danga jau yra gi
li. .. .”

Toliau J. Šokas apraši
nėja kurapkų tragediją dėl 
tų didžiųjų šalčių, patarinė
ja kas reikia daryti, kad 
tiems paukščiams padėti ir 
nurodo kas yra tuo reikalu 
daroma, pavyzdžiui, TSR 
Lietuvos min. taryba išleido 
plakatą “Globokime Kurap
kas,” kuriame viskas vaiz
džiai parodyta, kas ir kaip 
reikia daryti, kad tiems 
nelaimingiems paukščiams 
padėti. Toliau rašoma:

“Kurapka turi daug prie
šu. Ją naikina ir skriaudžia 
visokie plėšrieji nenaudėliai: 
vanagai, šeškai, medžiojan- 
čios katės ir kt. Dar vis pa
sitaiko žmonių, kurie patys 
jas žiauriai skriaudžia: gau
do raizgais, neleistinu laiku 
šaudo, baido..........Akylai se
kime piktadarius, griežčiau
siai juos sudrauskme, o apie 
neklaužadas praneškme vals-

renkasi savo atstovus. Tie 
protestai primena okupan
tams rusams ir pasauliui, 
kad Baltijos kraštai yra 
šlykštaus smurto aukos, ši
toks priminimas maskvinei 
“Vilniai” muša i nosį ir, 
kad apginti smurtininkus, 
šio lapo redaktoriai leidžia
si į melą ir visuomenės ap
gaudinėjimą.

Toliau “Vilnis’’ be sar
matos lygina Baltijos vals
tybių diplomatus su carui 
Rusijos diplomtais. Carų 
diplomatai buvo vienvaldis- j 
ko režimo atstovai, tuo gi 
tarpu Baltijos kraštų diplo-' 
matai atstovauja laisvės ne
tekusias valstybes ir jų tau
tas.

DR. PHILIP JESSUP AIŠKINASI

Nepaprastas Amerikos ambasadorius, Dr. Philip Jessup, 
kuri šen. MeCarthy apkaltino esant palinkus į bolševikiš
kus “frontus,” senate komisijoj pasiaiškino ir metė se
natoriui MeCarthy kaltinimą, kad jis nesiskaito su savo 
krašto interesais.

Christian A. Herter ir Phi
lip J. Philbin. ,

Kaip daugelio kitų mies-, 
tų lietuvių rezoliucijos, taip 
ir Bostone priimtoji,* adv. 
K. Kalinausko surašyta re
zoliucija, buvo įtraukta i 
kongreso rekordą. Lietu
vos prieteliai rašo:

teisybė { akis! Jaunieji į Lietuvių Socialdemokratų Eiles!

III.-” jtvavt

Kas Savaite

iybės medžiokles 
riams apskrityse.”

Taip patariama kovoti su 
Lietuvos kurapkų priešais ir 
visokiais nenaudėliais. Lie
tuvoje dabar tikrai siautė
ja nematyti ir negirdėti šal
čiai. Lietuvos žmones nai
kina iš svetur atsibastę plėš 
rieji nenaudėliai (itrebite- 
liai), šeškai (bolševikai), 
medžiojančios katės (enka
vedistai) ir kitokie piktada
riai. Bet ar yra Lietuvoje 
ir Rusijoje kokia nors in
stitucija, kuri sudraustų 
tuos nenaudėlius—juk jie 
ne kurapkas, bet šio krašto 
gyventojus naikina? Ne, 
tokios institucijos nėra! Ir 
jos nebus tol, kol Lietuvoje 
šeimininkaus vanagai, šeš
kai ir medžiojančios, nuolat 
alkanos, katės. Kadangi ir 
pati “Tiesa” šiai nenaudė
lių rūšiai priklauso, tai ji 
mielai apie kurapkas, bet 
ne apie žmones ir jų vargus 
rašinėja.

KLAPČIUKO ŠNEKOS

Jungtinių Tautų reikalus 
tvarko tos organizacijos ge
neralinis sekretorius Trieg- 
ve Lie. Tas sekretorius kai 
kuriuos raštus moka taip 
nukišti, kad jų niekas nepa
mato ir niekas nesuži
no. Su mažųjų tautų peti
cijomis ir memorandumais 
tokių dalykų yra atsitikę. 
Buvo atsitikimų, kad ir lie
tuvių kai kurios peticijos 
dingo sekretorių stalčiuose. 
Nesenai Kinijos UN delega
cijos pirmininkas, Dr. Cian, 
pasiuntė generaliniam sek- 
retoriui Triegve Lie kolio- 
jantį laišką, kuriame kinie
tis nurodo, jog sekretorius 
daro pastangų Kinijos są
skaita patenkinti Sovietus. 
Dr. Čian savo rašte rašo:

“Jus pasisakėte už tai, kad 
paaukoti tautinę Kiniją So
vietams. šiandieną jus eina
te prieš mano valstybę. Ryt. 
galimas dalykas, jus eisite

Besiartinančio LSS šuva- ir atlyginimo sąlygomis da- 
žiavimo proga tenka pakai- bar naudojasi visi tie, kurie 
bėti ir apie jaunosios kar-(prie jų nepriklausė ir savo 
tos i socialdemokratinę laiku galvojo, kad tos są-

jungos nereikalingos ir net 
žalingos. Daugeliui turi aiš
kėti, kad darbo žmogus pri
valo būti organizuotas ir 
politiniu požiūriu. Čia se
nieji musų draugai turi pa
dėti jaunesniems, bet ir pas- 

nėti, Sąjunga negalėjo pa- tarieji turi eiti į darbo žmo- 
sipildvti jaunesniais ir ak- nių organizacijas, 
tingesniais elementais. Be Jaunimas iš tremties, 
to, čia gimęs jaunimas į lie- ypač tas jaunimas, kurs

veiklą įjungimą. Tenka pri
sipažinti, kad Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos 
kuopų sudėtį sudaro senes
nio amžiaus draugai. Dėl 
daugelio priežasčių, kurių 
čia tuo tarpu netenka nagri

tuviškų organizacijų veiklą 
mažai tedėjosi, jis gyvena 
savu vietos gyvenimu. Šis 
jaunimas net ir tuomi nesi
domi, kuo galėtų ir privalė
tų didžiuotis. Ir tuo klau
simu, kodėl vaikai nepase
kė tėvus ir kodėl tėvai pali-1 
ko savo vaikus toli nuo to. 
kas jiems buvo ir yra bran
gu. čia kalbėti taipgi neten
ka, nes klausimas kad ir 

prieš kitą kurią nors valsty- > įdomus, bet labai platus.
bę. Kai reikalas liečia ma 
žas ir silpnas valstybes, tarp
tautinės organizacijos darbas 
yra trukdomas. Aš reika
lauju. kad jus mano laišką 
išplatintumėte visų delegacijų 
tarpe, kaip tą darote su sa
vais memorandumais.”

Gal šis incidentas kiek 
sudraus poną “generalinį.”

ATKAKLUS LEOPOLDAS

Tačiau šis klausimas reikia 
aptarti kuopų susirinkimuo
se ir rajoninėse konfererici

įpusėjo kurį nors mokslą, 
yra gerokai pasiruošę? su
prasti ir išsiaiškinti gyveni
mo reiškinius. Šis jaunimas 
dabar yra priverstas budėti 
prie fabriko staklių ar dirb
ti kurį nors kitą neįprastą 
darbą, neprivalo vengti 
darbininkiškos visuomenės. 
Darbininkiškose profesinė
se ir socialdemokratų orga
nizacijose to jaunimo atlie
kamas visuomeninio ir po
litinio darbo stažas kada 
nors išeis jam į naudą. Tad 
ir pats tremties jaunimas

Dear Mr. Januskis:
1 wish to acknowledge re

ceipt «»f your letter o f recenl 
date. uhich enclosed a copy of 
the Resolution adopted by the 
American Lithuanian Council 
of Boston at a meeting on Eeb
ruary 12, 1950. commemorat- 
ing the thirty-second anniver
sary of the Independence of 
Lithuania. I have noted the 
Resolution an<l appreciate your 
letting me have a copy of it.

With kind personai regards,
I am

Yours very truly,
Maurice J. Tobin,
Secretary of I.abor.

Dear Mr. Januskis:
Thank you very much for 

sending me a copy of the reso
lution adopted by your organ- 
ization concerning the 32nd An
niversary of the Independence 
of Lithuania.

You may be interested in see- 
ing the enclosed marked copy 
of the Congressional Record 
which contains a si milą r reso
lution.

With best uishes,
Henry Cabot Lodge, J r..

United States Senator.

Dear Mr. Januskis:
This will acknowledge uith 

my thanks your recent letter 
enclosing the resolution adopt
ed I-'ebruary 12th commemo- 
rating the 32nd Anniversary of 
the Independence-of Lithuania.

I appreciate your bringing 
this resolution to my attention 
since it is ahvays helpful to me 
to hear from our American 
Lithuanian people on any sub- 
ject būt particularly on the 
subject of Lithuania’s fight for 
freedom and libertv.

Sincerely yours,
Leverett Saltonstall.
United States Senator.

“Bučiavo Staliną”
Spaudos pranešimuose 

skaitome, kad Clevelande 
Antanas Bimba ‘ bučiavęs’ 
Stalino paveikslą ir rezulta
te Bimbai buvo perkirsta lu 
pa. Daug kas, be abejonės, 
pasakys: Taip tam musų 
tautos išdavikui ir reikia!

Bet šalčiau pagalvojus, 
tur būt, visi lietuviai sutiks, 
kad toki “kova” prieš bol
ševikus nėra nei girtina nei 
remtina. Kai pikietavanai 
išsigimsta į muštynes, arba 
kai pikietininkai eina ardy
ti susirinkimų ir nešasi ža
lių kiaušinių ir kitokių pa
būklų, tada turime reikalą 
su politiniu chuliganizmu, 
kurį praktikuoja tiktai ko
munistai ir fašistai. Gera 
butų, kad visi lietuviai nuo 
tokių kovos būdų aiškiai at
siribotu.

lijos dėjimąsi į. Atlanto 
Faktą ir ginklavimąsi. Bet 
tikroji neramumų priežastis 
yra žemės klausimas, kurio 
krikščionių demokratų val
džia niekaip neišsi judina 
rimtai spręsti.

Italijos krikščionys de
mokratai rinkimas laimėjo, 
žadėdami pravesti Italijoj 
seniai laukiamą žemės re
formą, bet savo pažadų ne
pajėgia tesėti, nes toje par
tijoje dvarininkai turi stip
rų balsą. Vyriausybė del
sia, o tuo tarpu bolševiz
mas, kuris išnaudoja viso
kias visuomeninio gyveni
mo opas, žemės klausimą 
siekia pakinkyti į Maskvos 
interesu vežimėli.

Italijos pavyzdys rodo, 
kad kova prieš bolševizmą 
nėra tiktai policijos ir gink
lų klausimas, bet prieš tą 
rusišką suskį galima sėk
mingai kovoti tiktai patenki- 

Iš Kinijos patys naujieji nan( teisingus masių reika
lavimus.

>4
Badas Kinijoj

tos milžiniškos šalies valdo 
vai komunistai praneša 
apie baisų badą. Milionai 
žmonių maitinasi medžių j 
žievėmis, lapais ir žolėmis. | . 

Badas yra pirmas bolše-

jose. Reikia ieškoti prie- turi ieškoti kelio i L. S. Są-

Baltijos valstybių diplo
matiniai atstovai Washing 
tone dėl vykdomųjų tuose 
kraštuose rinkimų i aukš
čiausiąją Rusijos tarybą 
įteikė valstybės departa
mentui protesto raštus, pri
mindami Amerikos vyriau
sybei, visuomenei ir pasau
liui, kad rasai, kaipo šių 
kraštų okupantai, negali 
vykdyti Baltijos kraštuose 
rinkinių. Atstovai pareiš
kė, kad Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai tie rinkimai yra ne
legalus. Bet “Vilnis” (Nr. 
66), kad apginti rusiškąjį 
plėšiką, dėl to įvykio šitaip 
rašo:

“Ko jie nori [suprask Bal
tijos kraštų diplomatai] iš 
musų vyriausybės? Nei dau
giau nei mažiau, kad Ache- 
sonas ‘panaikintų’ parlamen
tarinius rinkimus, kurie sa
vaitė atgal įvyko Tarybų Są
jungos respublikose!”

Baltijos valstybių atsto-

Buvęs Belgijos karalius 
Leopoldas III, savo laiku 
kapituliavęs prieš Hitlerį, 
labai nori grįžti į Belgijos 
sostą. Nors tauta 577< sa
vo balsų pasisakė už Leo
poldo grįžimą, bet darbi
ninkiški ir liberališki sluok
sniai to grįžimo nenori ir 
prieš jį kovoja — skelbia 
streikus ir daro karaliui 
priešingas demonstracijas. 
Buvęs Belgijos ministeris 
pirmininkas Spaakas (so
cialdemokratas), pi a t a u s 
masto politikas, laikrašty 
“Populaire” paskelbė kata 
liui Leopoldui atvirą laišką, 
kuriame primena karaliui, 
kad savo laiku, sėdėdamas 
Belgijos soste, jis nesiskai- 
tydavo su politikų ir visuo
menės veikėjų nuomonėmis, 
bet už tai mielai klausyda
vosi, ką jam šnabždėdavo 
generolai, pramonininkai ir 
įvairus dvaro pataikūnai. Ir 
dabar, anot Spaako, Leo
poldo patarėjai yra milio- 
nieriai Emest Solvey ir 
Franc Lemans.

“Mes nesuprantame, kodėl 
karalius mano, kad šitie po
nai gali jam patarinėti. Vie
nas jų—labai turtingas, ga-

monių ir būdų, kaip paveik
ti šis jaunimas, kad jis dė
tųsi į L. S. Sąjungą, domė
tųsi jos siekimais ir kovotų 
už demokratinio socializmo 
idealus taip, kaip kovojo jų 
tėvai.

Be čia gimusio jaunimo 
turime nemažą skaičių at
vykusių iš tremties. Šis jau
nimas yra didelio dėmesio 
vertas. Jis pergyveno ir 
okupacijas ir karą. Jis var
go stovyklose, svajojo apie 
laisvės ir pertekusio gyveni
mo šalį—Ameriką. Paga
liau, jis čia. Daugelio la
bai gražios ir skaisčios sva
jonės sudužo, susidurusios 
su JAV gyvenimo tikreny
be. Daug kas iš tų jaunųjų 
jau pradeda suprasti ką 
reiškia samdomo žmogaus 
ir proletaro padėty būti. At- 
vykusiems aiškėja, kad be 
savų organizacijų darbo 
žmogui laisvoj Amerikoj, 
ukiniu ir darbo sąlygų po
žiūriu, butų neįmanomai 
sunku. Profesinių sąjungų 
(unijų) iškovotomis darbo

jungą, kur jis tinkamai bus 
sutiktas ir priimtas.

LSS suvažiavimas šiuo 
klausimu lauks reikalingos 
medžiagos ir konkrečių pa
siūlymų, tad draugai vieto
se tą medžiagą turi paruoš- 
ti, kad suvažiavimo tuo rei
kalu nutarimai butų rimti 
ir pagristi.

K. B-nis.

Lietuvos Draugai

vęs dideli paveldėjimą; kitas 
draugauja su minčsteriais” 
(Spaakas turi galvoje Van 
Zelandą, krikščionių demo
kratų vadą).

Toliau Spaakas sako, kad 
balsų statistikos maža, jei 
karalius nori kraštą tvarky
ti. Belgijos sostinė, kur tu
rėtų gyventi Leopoldas, di
dele balsų dauguma pasisa
kė prieš Leopoldą.

Kovojant už Lietuvos lai
svės atgavimą Amerikos lie
tuviai ieško draugų ir musų 
siekimų rėmėjų Amerikos 
politinių vadų tarpe. Viso
se lietuvių kolonijose, ypač 
per Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas, yra pri- on 
imamos rezoliucijos, kurias 
paprastai pasiunčiama kon 
gresmonams, senatoriams ir 
vyriausybės nariams. Iš po
litinių vadų atsiliepimų ir 
ypač iš pasisakymų kongre
se matome, kad Lietuva tu
ri nemažai Įtakingų draugu 
musų šalies vadų tarpe. Pa 
vyzdžiui paduosime keletą 
atsiliepimų Massachasetts 
senatorių ir kongresmonų 
Bostono lietuvių priimtąją 
rezoliuciją. Paduodame at 
siliepimus darbo sekreto
riaus, Maurice J. Tobin, se
natorių Henry Cabot Lodge 
Jr. ir Leverett Saltonstall, 
kongresmonų John F. Ken- 
nedy, Thomaa J. Lane, Ri- 
chard B. Wigglesworth,

Dear Mr. Grigaitis:
This will acknowledge receipt 

of the Resolution, signed by 
yourself and Mr. J. Januskis, 
commemorating the thirty-sec
ond anniversary of the Inde
pendence of Lithuania.

It was good of you to send 
me a copy of this Resolution, 
and I certainly appreciate your 
thoughtfulness in doing so.

I am definitely in favor of 
any program which will 
strengthen the independence of 
Lithuania.

With kind regards, I am. 
Sincerely yours,

John F. Kennedy.
P. S. I shall place this in the 

Congressional Record if it is 
not already in there.

Belgijos Socialistai
I Belgijos socialistai pradė
jo po visą kraštą kelti j>oli- 
tinius streikus prieš karaliųperversmo padari-• .. .___ „• įkvislmgą, Leopoldą, kursįnijos žmones visa- . , . f. . . .

vikiško 
nys. Kinijo 
da gyveno pusbadžiaudaiui, žūt būt nori vėl atsisėsti į
o bolševiku sukeltas pili.-,i- •sako, kad grįžimas to ka-nis karas ir perversmas, su-
ardvdamas krašto ūki ir su- ‘ahuk“!0 P^Untų kras-
sisūkima, pusbadį <i7veni-| “ s>? i <>’■ tajit'nes
mą padarė bado gyvenimu.!<lahs nebllt« J°ks la,me-

urnas kraštui.
Panašiai buvo ir Rusijoj!

po bolševikų šukėto pilieti- Kad karalius tikrai su- 
nio karo ir jų laimėjimo, i Jis yrą nepagei-
Pavolgės badas 1920-21 me- dauiamas, socialistai keta
tais nunešė iki penkių mi- 
lionų žmonių į kapus. Tai 
buvo pii-moji bolševikų 
“dovana” rusų tautai. Ki
nijos milionai sumokės dar 
brangesnę kainą už bolše
vizmo eksperimentus. 

Italijos Riaušės
kruvinos

jo "pasitikimui” paskelbti 
generalini streiką po visą 
prancūziškąją Belgiją ir 
Briuselio mieste. Katalikų 
bažnyčia nori matyli soste 
tą Hitlerio pataikūną, bet 
Belgijos darbininkams ir 
ypač prancūziškai Belgijos 

i daliai su tuo karunavotu
į kvislingu nepakeliui.

Italijoj eina kruvinos!
riaušės Sukėlė jas bolševi-iMcCarth ..KomunUtor 
kai protestuodami prieš Ita-
----------------------------------- Republikonų partija pa-
. .. , prašė senatorių MeCarthy

fa sei“a ann pasakyti Linkolno diena ke-of the Independence of Lithu-

Dear Mr. Grigalus:
Thank you very much for 

your courtesy in sending me a 
copy of the resolution adopted 
at the mass meeting held at 
the South Boston High School 

Eebruary 12, 1950, com-
memorat'ng the thirty-second 
anniversary of the Independ
ence of Lithuania.

I have alwavs, as you know, 
been deeply impressed by the 
Lithuanians’ struggle through- 
out the ceoturies for freedom 
and independence. I trust that 
history may repeat itself and 
that the vietory won in 1918 
may again be won in the not 
too distart future.

With kindest regards. bclicve 
me,

Sincerely yours.
Richard B. Wigglesworth.

Dear Mr. Grigalus:
Just a line to thank you for 

sending me a copy of tha Reso
lution adopted at the recent 
mass meeting of American- 
Lithuanians commemorating

air.a.
With kindest regards.

Most sincerely yours,
Christian A. Herter.

Dear Friends:
Thank you very much for 

sending me a copy of the reso
lution recent Iv adopted by your 
memhership concerning the 
Lithuanian cause , to which I 
am giving my utmost support.

BeUevers in human freedom 
for all peoples, as we are, we 
mušt concentrate upon secur- 
ing the fullest measure of free
dom for the Lithuanian nation. 
which has contrihuted and sac- 
rificed so much through the 
centuries for liberty and justice 
and we mušt insist upon justice 
for this nohle cause.

Please know that I will con- 
tinue to work and fight for the 
restoration of a free Lithuania.

With every good wish to you 
and your memhership. I am,

Sincerely yours,
Philip J. Philbin.

Dear Mr. Januskis:
I wish to acknowledge re- 

ceipt of your letter of recent 
date enclosing a copy of the 
resolution adopted by the 
American Lithuanian Council 
of Boston, Massachusetts.

Assuring you that I shall 
continue to do everything with- 
in my power to assist Lithu
ania, I remain,

Sincerely yours,
Thnmas J. Lane.

lėtą prakalbų. Temą jam 
; davė kalbėti apie bolševiz
mą. Senatorius pasinaudo
jo proga ir išėjo viešumon 
su kaltinimais prieš valsty
bės departamentą, kad ten 
esą privisę komunistų. Ma
žai žinomas senatorius stai
ga “išgarsėjo.”

Senatorius pakalbėjo, kal
tinimus iškėlė, bet dabar iš
virtą košę reikia valgyti ir 
duoti įrodymus. Jau bai
giasi antras mėnuo, o Įrody
mų vis nėra. Jo išvardytie
ji žmonės pasiteisino ir pa 
statė tą “publicity” ištroš
kusį senatorių į gana keblią 
padėtį. Tardymas tęsiamas, 
bet iš senatoriaus išsisuki
nėjimų ir piktų žodžių at
rodo, kad jis jokių įrodymų 
ir neturėjo, kada savo kal
tinimus viešai kėlė. Mato
mai, jam rūpėjo besiarti
nantieji rinkimai, o ne tie
sa.

Šią savaitę šen. MeCar
thy pasiliko su vienu vie
ninteliu “komunistu” vals
tybės departamente. Tas jo 
neviešai išvardytas asmuo 
yra prof. Owen Lattimore, 
kurs jau senai neturi nieko 
bendra su valstybės depar
tamentu. Profesorius šią 
savaitę grįžta iš Afganista
no ir pasiaiškins apie tą sa
vo “komunizmą.”—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Lietuviai ir San Carlo 
Opera

Šiuo tarpu Chicagoj San 
Carlo Operos kompanija 
perstatė eilę populiarių ope
rų. “Traviatoj” ir -“Car 
menoj” dalyvavo Chicagos 
lietuvių pasižymėjęs daini
ninkas Algirdas Brazis. Žy
mią publikos dalį sudaryvo 
lietuviai, žinoma, daugumoj

privalome prisiminti, kad 
tose lietuviškose bažnyčiose 
nedaroma kolektų RALF’ui 
ir nei jokiems kitokiems lie
tuvių tautos reikalams. Ar 
lietuvių naikinamos tautos 
gelbėjimui aukos nebūtų ta 
išmalda, kuri naikina nuo
dėmes? Niekas iš lietuvių 
kunigų teigiamai apie tai 
nesakys. Bet kai jie tokio 

...... . . m . darbo bažnyčiose nevaro,
naujieji lietuviai. Tas fak-i^j ^jg^sys labiau kalba, 
tas turėtų būt žinomas San negu žodžiai.
Carlo kompanijos vadovy-
bei. Tas palengvintų lietu 
viams artistams patekti į

Tame dar ne viskas. Kaip 
minėta Chicagos Marąuette

pastovius tos kompanijos! Par^° parapija į vyskupų
artistus.
Žiemos Sezonas Eina Galop

loilL'3 
L CS VK? I * <* v« n

Žiemos sezonui einant 
prie galo, pravartu mesti 
žvilgsnis atgal. Teatralių 
parengimų buvo gan daug 
ir visi pusėtinai pavyko. Ži
noma, vieni labai gerai pa
vyko, kiti silpniau pasiro
dė. Pasisekimą mieruoja- 
ma publikos skaičium ir 
programų išpildymu. Prie 
geriausiai pavykusių paren
gimų reikia priskaityti 
“Naujienų,” Birutės, “Drau
go,” “Margučio,” “Sanda
ros,” Lietuvių Teatro Atža
lyno ir Linksmųjų Brolių.
Mizemai tepasirodė katali
kiškojo Susivienijimo kuo
pų apskrities parengimas 
Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. žmOnių 
apie 450.

Dabar chicagiečiai laukia 
iš Clevelando atvykstant 
Čiurlionies Ansamblio. Jis 
atvyks balandžio 16 ir tą 
dieną Chicagos Civic Ope
ros rūmuose parodys savo 
galybę.
Trys Aukų Rūšys

(’hicagos lietuvių Mar
ąuette Parko parapijos la
pelis “Nativity Parish 
News” įdomiai kalbėjo apie 
aukas vyskupų fondui, iš 
kurio šelpiami nukentėju
sieji nuo karo. Tam fon
dui kovo 19 d. buvo daro
ma kolekta visose Amerikos 
katalikiškose bažnyčiose.
Tas daroma pagal Ameri
kos hierarchijos parėdymą.
Taigi minėtas lietuvių pa 
lapijos lapelis ragino žmo
nes gerai pasirodyti su au
komis. Raginimą parėmė 
šiais Šv. Rašto žodžiais:
Kaip vanduo gesina ugnį, 
taip išmalda naikina nuodė
mes. Toliau priminta, kad 
pernai tos parapijos žmo
nės tam reikalui sudėjo 577 
dolerius.

Kai Amerikos lietuvių
bažnyčiose daromos kolek- Biznieriams geriausia vie
tos vyskupų fondui, tai visi | ta pasiskelbti “Keleivyje.”

šalpos fondą pernai suau
kojo $577. Na, o tais pat 
metais, kaip parapijos at
skaita rodo, žvakių ir lem
pučių uždegiojimui bažny
čioje parapijonai sudėjo 
$4,070.94. Palygink dabar 
šią milžinišką sumą su ana 
menka auka vyskupų fon
dui. O ką šv. Raštas sako 
apie žvakių ir lempučių už- 
degiojimą bažnyčiose? Ar 
sako, kad tas naikina nuo
dėmes? Nieko panašaus 
nesakoma.

Tai va ir turime prieš 
akis gyvą faktą, rodanti, 
kaip Romos katalikų vadai 
yra nuklydę nuo Šv. Rašto 
mokymo ir to mokymo pil
dymo. Milžiniškas sumas 
išleidžia darbui, apie kurio 
reikalingumą Šv. Raštas 
nieko nesako, mažas sumas 
deda darbui, kurs naikina 
nuodėmes, o lietuvių kuni
gai savo bažnyčiose nieko 
nedaro toje veikloje, kuri ir 
nuodėmes naikina ir dedasi 
prie išgelbėjimo lietuvių 
naikinamos tautos. 
Užsimerkėlio Žodis

TAUTIšKOS LIETUVIŲ PARAPIJOS SCRANTONE BIRUTĖS CHORAS SU KLEBONU KUNIGU M. VALATKA

Scrantono Lietuviu Tautiška Parapija
Pati pradžia Scrantono tarnauti, statydamas jam, daugiau neuždės be jų su- 

lietuvių tautiškos parapijos bažnyčias, klebonijas, vie-! ūkimo.
yra labai komplikuota. 
1893 metais Scrantono lie
tuviai nusipirko sklypą že
mės kad pasistatyti bažny
čią. Bet žemė pirkta žmo
nių pinigais nutarta užra
šyti ne vyskupo, o žmonių 
vardu (trustees). Vyskupas 
per savo kunigą pareikala- 
bo, kad ta “klaida’’ butų 
atitaisyta. Kadangi gražu
mu žmonės nesutiko tai pa
daryti, tai vyskupas užvedė 
bylą teisme ir ją laimėjo. 
Žmonės matydami tokį vys
kupo nusistatymą, kreipėsi 
i aukštesni teismą ir jame 
bylą laimėjo.

Čia vyskupas, kad nugąs
dinti paprastus žmonelius,

NEW YORK, N. Y.
nuolynus, mokyklas, perku-.; Skolų numokėjimo proga,l 
tias jis ir jo vaikai butų parapija išleido knygą iš Gera* Koncertas, 
mokinami tarnauti sveti- dviejų šimtų puslapių. Kny- Mažai Žmonių 
mam ii jam amžinai aukau- goję yra aprašyta visos i Kovo 19 d., Washington 
ti. Tas j ra matoma kiek- smulkmenos teismų, visos, Ipving High School Audito- 
vienoj šiandien lietuviškoj kovos, kurios reiškėsi tarp rijoje, buvo Vincės Januš- 

parapijonų ir vyskupo;! kaitės ir Vlado Ivanauskoromiškoj parapijoj.
Nauja Bažnyčia

Dalis parapijonų, kuriems 
vyskupo pasielgimas atrodė 
be meilės ir pagarbos Die
vui, nusipirko sau sklypą 

laikina

knygoje yra aprašvta drau
gijinis ir visuomeninis vei-

koncertas. Akompanavo 
Aleksas Mrozinskas. Abu

kimas; knyga talpina daug; artistai dainininkai buvo 
paveikslų is senesnių ir da-Į geroj nuotaikoj ir formoj, 
baitmių parapijonų, kurie Į Frigelbėjo jiems ir vieta, 
su at idavimu dirba, vykdy- Auditorija tinkama koncer

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Chicagos marijonai eina 
prie įkūrimo berniukams . . , .
aukštesnėse? mokyklos kai kuriuos jų vadovus eks- 
(high —h Ateito komunikavo. Kada ir tasschool). Atsirado 
toks, kuris tuo klausimu 
taip užsidegė, kad “Drau
ge” pareiškė, jog tą mokyk-

negelbėjo, tuomet metė in
terdiktą prieš Scrantono 
lietuvių bažnyčią. Interdik-

fą reikia“ "šiandien, huv0 .^lbtas gegu-
nes “ryt jau bus pervėlu.” zes menesio 30 diena 1908 

Dalykas eina apie išsau
gojimą berniukų nuo ištau
tėjimo.

metais. Parapijonys. krei
pėsi vėl teisman, reikalau
dami, kad bažnyčia butų

Jau daug metų, kaip gy- i atidaryta pamaldoms. Tets- 
vuoja parapijinės mokyk- mas žmoniųį pusę palaike ir 
los daug metu kai veikia Jau parapijonys gavo sau
Šv. Kazimiero Akademija 
mergaitėms, jau daug me
tų, kai gyvuoja marijonų 
kolegija ir seminarija. To
dėl reikia būti užsimerkė- 
liu, kad sakyti, jog nauja 
lietuvių katalikiška mokslo 
įstaiga išgelbės lietuvybę.

Laisvamanis.

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 

parankaus 4” x 5Vt formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27,

i iš Šieno’’ ir K. V. Banaičio 
Į “Aš Per Naktį” ir “Savo 
i Skambią Dainą. Tos dai
nos daug skirtingos nuo pa
prastų liaudies motyvų. 
Kuomet artistė dainuoja 
nors ir mažą dainelę, kaip, 
pavyzdžiui, J. Žilevičiaus 
“Ėsk Karvute,” skamba ste
bėtinai gražiai.

Taip pat reikia pagirti 
vertėjus operų “Carmen” ir 
“Cavalkria Rusticana.” Ja 
nuškaitė ir Ivanauskas su
dainavo duetą ir ariją iš 
“Carmen” ir duetą iš “Ca- 
valleria Rusticana.” Ne tik 
sudainavo gerai, bet ir su
vaidino. New Yorke retai 
girdime tokių meninių kon
certų. Deja, publikos buvo 
nedaug. Reiškia, kad artis
tams už jų darbą teko tik 
grašiai. Atrodo, kad musų 
visuomenės nepaslankumas 
gerą artistą nepakelia, bet 
nupuldo. Man teko girdėti 
abu dainininku dainuojant 
parengimuose, kur visai ne 
tinkama vieta dainuoti. Ten 
artistai negalėjo parodyti 
savo talento ir gabumo. 
Bet, kaip mes rengiam ko
kias prakalbas ar vakarie- 

Į nę, tai kviečiam daininin
kus išpildyti programą. O 
kaip reikia nueiti į jų kon
certą, tai gal ne vienas pa
sakė: “Aš jau juos girdė
jau.” Tai klaida, musų lie
tuviškose svetainėse sunku 
įvertinti tikrą koncertą.

Daug buvo iš naujakurių 
koncerte. Naujoji kaita 
daugiau Įvertina dailę. Bet 
daugumai dar ir aplinkybės 
neleidžia. Jie dar patys ne
sukūrė gyvenimo kaip rei
kiant.žemes ii pastatė utiuiią tĮan-.į ?avo testamentą-

baznycios pastatą. . ralikima. Palikimo turinys gerai perduoda kiekviena
jie nusipirko sau nuosavus^- fom<)j yl': f^r balsą
sta*»Tnauja klebonija" f)- r -’aU’ ‘autai‘ s‘eb Dainininkė Januškaitė pa- 
statė naują kleboniją, !Li c ne t k fizinės af liaudies Gai
vėliau, oastate jaunuoine- T • ?« . .’. s . .. ir- st\bme>, i.et n ovasines, nil a Rnčiimn “A.-nei prie bažnyčios salę. las *i..:a„nk nuo vUnk-iu * •.« T , *;<*ciuno a.visas darbas ir nuosavybės 1 u , visokių Atminsi, Jakubėno “Gėlėsyksa.i narnas n (Hktaturu, rudu, raudonu ir ______________________ __________________________
kainavo jiems apię $o0,000. juo(,u nesjos'vra pi-agaiš-i ; . .

Kada skolos buvo pradi-tis, kaip tautos valstybės ir Apielinkių Lietuvių Dėmesiui
nio darbo jau numokėtos, kūne. taip ir atskiro, pavie- ____________
tada 1929 metais nutarė pa- nio žmogaus gyvenime. i Rumunų svetainėje, 20; nių Įsitikinimų. SLA yra 
statyti naują bažnyčią. Jos Knygą galima gauti pas: ,Murray St., 2 vai. po pietų broliška susišelpimo, labda

ra virs Rev. M. Valatka, 1743 W., balandžio *2 d. šaukiamas

tams ir vaidinimui, labai
Ilgai pasiliks atmintyje 

V. Januškaitė, Vladas Iva
nauskas ir akompanistas 
Aleksas Mrozinskas.

Ka.Bi.Kas.

statymas jiems kainav<
$54,000. Gi praeitais me- Sumner Avė., Scranton, Pa.' masinis Hamiltono, Ont., ir 

Korespondentas. apielinkių lietuvių susirin
kimas. Susirinkimo tikslas

tais, spalių 16 d., tapo su
degintas morgičius. Reiš
kia, skolų nebeliko. Jie ži- Biznieriams geriausia vie- —įsteigti seniausios, di-VVZV 1 ’ o zT lizvvvir' i « i __ i.l.iu: “ir” I r • ......__ •no, kad niekas jiems jų ta pasiskelbti “Keleivyje.

nepriklausomą Romos vys
kupui kunigą ir su juo savo 
bažnyčioje meldėsi.

Nuo čia prasidėjo tikroji 
bylinėjimosi kova. Toji ko
va tęsėsi ištisus 6 metus. 
Vyskupas kovojo paprastą, 
neapšviestą darbininkų gru
pę. Jis rinko sau pinigus 
nuo visų jam priklausomų 
parapijų jo diocezijoj, sam 
dėsi geriausius advokatus, 
jo kunigas vedė didžiausiai 
šmeižtų agitaciją, kvietė 
barzdotus misionierius, kad 
paprastą mainierį privertus 
atiduoti vyskupui jo nu
pirktą ir jo pastatytą baž
nyčią. Du kartu aukštes
niame teisme parapijonys 
laimėjo bylą. Bet trečią 
kart užvedus vyskupui by
lą, parapijonys nutraukė 
bylinėjimąsi dėl to, kad tru
ko jiems pinigų. Bet vys
kupas jų nenugalėjo. Pa 
rapijonys nusipirko sklypą 
žemės 1914 metais ir nuta 
rė pastatyti bažnyčią, ku
rios nuosavybė paliko ne 
vyskupo, o pačių žmonių. 
Lietuvis, bėgdamas nuo m-

SfRANTONO LIETUVIŲ BAŽNYČIA

SO priespaudos, nenorėjo!
[Amerikoj svetimam airiui jie ^.ai

džiausios ir turtingiausios 
lietuvių fraternalės organi
zacijos, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje, skyrių Ha
miltone. Apdrausti savo

rybės, lietuvių taurinių bei 
kultūrinių darbų organiza
cija.

Kuo iš tikrųjų yra Susi
vienijimas, ko jis siekia, 
kokią naudą užtikrina savo 
nariams ir ko iš jo gali tikė
tis lietuvių išeivija bei lie
tuvių tauta, tą visa galėsime

sveikata ir gvvybę yra ne-1 . J*'*1"1’
atidėliotinas reikalas, taip belandzio 2 «!., 2 vai. po 

pietų, rumunų svetainėje išlygiai kaip namas nuo gaiš 
ro. Niekas nežinom, kada
mus gali išrikti mirties ar. . .....
ligos nelaimė. Todėl neįleis-1 kul1ls >ra sut,k«s ' tol >* 
rime, kol sveiki esame susi-iaisk,ntk
inkime ir Įsteikime savoje! Publika prašoma nesivė- 
olonijoje savišalpos ir ap-iluoti, nes svetainė gauta tik 
baudos organizaciją, ku-i į^j 5 Val. vakaro. ’ 
rioje galime sutilpti visi be1 Kviečia inciatorių komi- 
skirtumo religinių ir politi-' sija.

236 kuopos, Toronto, orga
nizatoriaus A. Frenzelio,

ATSTATYKIME
Susivienijime Lietuvių Amerikoje

Ekonominę tvarką.
Sutvarkykime kelionių ir algų išlaidas. 
Atnaujinkime SLA garbę ir narių entuziazmą.

Išrinkime Atgal
ADV. F. J. BAGOČIŲ SLA PREZIDENTU!

Juozas Taisrinskas.
B. Organ. 359 Kuopos, 

15 Trimont St..
So. Boston, Mass.

Alex Lucas. 
Pirm. 175 Kuopos. 

461 Ashmont St., 
Dorchester, Mass.
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Maikio su Tėvu

Blankus Demonas
Didžiajam Mokslo Vyrui, Lietuviui Bakteriologui Fr. 

Šiaudiniu! Gimusiam 1871 Metais Rytų Prūsuose, 
Rožeminkių Kaime, Atminti (Mirė 1906 Metais)

—Tegul bus pagarbintas, sauvalę. Jei 
Maike! nežino, kaip laikytis, poii-

—Gera diena, tėve, kątija turi juos sutvarkyti ir

Lygiai prieš 
šaltą, lietingą

45 metus, štai dar karaą ir dar, lyg 
1905 metų kažkoks siūlelis, gyvačiukė

kovo mėnesio dieną Ham- susukta, kaip kamščiatrau 
burge Fr. Sehaudinn (šiau- kis, stebėtinu greičiu zujo 
dinis), įtempęs visas savo po “milžinišką” jos ilgiui 
“vanago” akių jėgas, stebė- mikroskopo matymo lauką, 
jo pro mikroskopą tepinėlį kuris iš viso yra ketvirčio 
pūlių, paimtų iš voties ligo- kvadratinio colio dydžio, 
nio, sergančio toli pažengu
sia sifilio liga. Jis ieškojo Skubintis nederėjo. Jau 

tiek mokslininkų buvo “at
radę"’ sifilio sukėlėjus, de
ja, viskas tas nebuvo, kas 
buvo ieškoma. Bet parodęs 
surastą bacilą vienam, ki
tam savo bendradarbiui ir 
patikrinęs dar kartą eilę 
preparatų iš pūlių įvairių li
gonių, Šiaudinis įsitikino, 
kad io nesuklysta: sifilio 
sukėlėjas buvo atrastas, jis 
gavo vardą spirocheta pal- 
lida—blankioji spirocheta. 
Tai buvo stambus lietuvio 
įnašas vokiečių mokslui.

Be grynai moksliško, teo-

Sifilio sukėlėjo, kurio jau 
ilgus metus ieškojo ir vis 
negalėjo surasti daugelis 
įvairių kraštų mokslininkų.

Iki šešiolikto šimtmečio 
sifilio liga Europoje nebuvo 
žinoma ir iš kur sifilis atsi
rado taip pat tikrų žinių ne
turime, tačiau spėjama, kad 
sifili atvežę iš Amerikos 
grįžę namo Kolumbo jūrei
viai. Jau šešiolikto šimt
mečio pradžioje liga pradė
jo plyšti Viduržemio uos 
tuose, iš kur veikiai persi
metė į Italijos, Prancūzijos
ir Ispanijos didmiesčius, j retinio įdomumo spirache- 
kur jau šešiolikto šimtmečio tos atradimas turėjo nepap- 
viduryje, Romoje pavyz- rastą ir praktišką reikšmę: 
džiui, viešpatavo tikra sifi- jis leido ją stebėti ir tirti, 

P “ * lio epidemija. kaip ir kokie chemikalai.

KALBA APIE PEKLIŠKĄJĄ BOMBĄ

Senatorius McMahon (kairėj), kun. P. Potter ir Erle 
Cocke tariasi senate dėl civilinės apsaugos prieš naujau
sius ginklus, ypač prieš atomins ir gal net vandenylio 
bombas.

Iš Australijos

šiar.dien pasakysi?
—Sei, vaike, ar tu 

maliavoti?
—Ką tėvas nori pasako

ti?
—Man, vaike, reikia nu- 

maliavoti tokius plakatus, 
noriu eiti ant pikieto lai- 
nės, tai reikia užsikabinti 
sainas ant kupros ir ant pil
vo, o į krepšį pasiimsiu ža
lių kiaušinių.

—O ką tėvas nori pikie
tuoti?

—Pikietuosiu, vaike, Sen- 
petrio saliuną, ba jis man 
neduoda nei dūšiai nura-

pamokyti, kad elgtųsi žmo- rių karų metu sifilis išsipiė-
Iš pietinės Europos įvai- ' \eikia, kaip su ja

in kam mpfii sifilis išsiniė- kaip ją sunaikinti

U. “White Australia” Poli
tika ir “British Subject”. 

Propaganda
Šiais laikais kalbėti apie 

rasizmą ir nacionalizmą ne
populiaru, ir tų sąvokų blo
gai prasmei pridengti su
randame naujų žodžiu.

piktinasi, kad valdžia Port 
Moresby vietiniams papua 
sams ruošiasi statyti baltų
jų lipo namus. Tai, anot 
jo, “medžiagos eikvojimas, 
kai tų namų reikia misio
nieriams, civiliniams tar
nautojams ir kitiems, nes

įsileisti imigrantų iš Euro
pos, bet gal tą blogumą pa
vyks dalimi atitaisyti, atei
vius suaustralinant, pada- 

’ rant British subject, bet ko
kiom priemonėm.

Su priemonėm dėl šio tik
slo tikrai nesiskaitoma, ir 
jis sudaro įspūdį kraštuti- 

i nio nacionalizmo, žinoma, 
ne dabar pas australus atsi
radusio. Klaidingai dauge
lis mūsiškių galvoja, kad jie 
pasidarys Australijos pilie 
čiais, kaip kad kiti lietuviai 
pasidarė Amerikos piliečiai. 
Amerikos ateiviu laikraš
čiuose gali skaityti apie 
įvairių organizacijų veiklą, 
lietuviškas parapijas, lietu
viškas miesto gatves ir už 
lietuvybę kovojančius Ame
rikos piliečius lietuvius. Ne
daug fantazijos tereikia 
kiekvienam Australijoj gy
venančiam lietuviui, kad su
praski, jog Australijoj to ti 
kėtis negalima. Gyventojų 
nusistatymas yra pr ieš visa, 
kas ne britiška, be to, val
džios politika aiškiausiai 
deklaruojama—kalbama tik

j apie asimiliaciją, nesiskai
tant su priemenėmis. Ret
karčiais pasigirsta balsas, 
kad valdžia pasiekia prie
šingų rezultatų—ilgėjimąsi 
senosios tėvynės arba bent 
Europos ir priešingą “nau
jųjų australų’’ nusistatymą 
visam, kas yra australiška. t 

Roželė.
Taip dangstoma ir australų primityvi rasė nemokės toame žmogaus orgamz- 

voje ypatingai pasireiškė po me.?’ nePa^enkti žmogaus 
1812 metų, po Napoleono ''eiRata?\

moki niekai. Tu. tėve. gali užsi- tė po visą Europą, o Lietu- 
kabinti plakatus ir pikietuo- 
ti saliuną, žmonės iš to tik
pasijuoks ir niekam nebus 
nuostolių. Bet jei tu nusi
neši žalių kiaušinių ir pra
dėsi mėtyti į žmones, tai ži
nai, kur tėvas atsidursi?

Jau šešioliktam šimtme- 
Romos 

stebuklin- 
sifiliui

-šiur. _ :i_ žinau, jei
nebus pamačiaus iš kitų 
kostumerių, ale jeigu mes 
sudarysim kraudę, tai kas 
mums gali kelią pastoti?

—Kelią jums pastos poli
cija. jei ne kas kitas, ir vis- 
vien atsidurisite šaltojoj. Pi-

žvgio į Maskvą. Dar nese- 
nai tą ligą žmonės vadinria- L'je genas, regis 
vo “prancais.” tai reiškia raenii>as išrado s
prancūzų liga. Pavieni ta |«^ »d^I1-

sifilio susirgimai buvo J al.buv° *?'P vadinama pil- 
Lfetavoie ir anks-’ko-1 mostele- gaminta iš gy- 

čiau. Pavyzdžiui? rašęs Lie-i™įo sidabro. Vaisias tik 
tuvos kronikas vienuolis įveikia bemaž stebuklin-
Stryjkowski savo užrašuose Į? J*' it,lnama 1 ligonio odą 
paminėjo dvi aukšto luomo

ciau

politika. Žinoma, demo 
kratinė santvarka visam 
tam teikia vaizdą, gerokai

i iįvertinti
Australai laiko problemų

nemato ir jų nenagrinėja, o
skirtingą nuo nacizmo ir fa- pasitiki “gudria ’ Mr. Spen- 
šizmo, tačiau naujai atvy- tt vienio politika. įvai 
kušiam tas gerokai apkarti- *'ų 1 eliginių sektų via sim- 
na ffvvenima. Ypač Aus- ’^os tU!i savo mišiomsna gyvenimą, 
tralijoj, atrodo, turėtų būti orkestru;

minti nei kunui pastiprinti. ‘ kieiavimas yra senas ame- 
Tikras neparėtkas. v aike, 
kada žmogus nebegali gau
ti pamačiaus andiauz!

—Nepatariu tėvui pikie- 
tuoti saliuno. Jei turi pini
gų, užsimokėk ir gausi gel
ti, o jei neturi pinigų, tai 
kodėl saliunininkas jau turė
tų duoti nemokamai gerti?

—Vot, vaike, čia tu ir pa
rodei savo nežinojimą gero 
parėtkd. Vedlug seno ir ge
ro parėtko po dvejų drink 
sų saliunščikas visada turi 
fundyti trečią drinksą fry, 
ale dabar, vaike, visi geri 
papročiai nuėjo šunims ant 
uodegos, žmonės pasidarė 
lokomni ant pinigų ir reik 
kas nors daryti, kad musų 
kontro tradicijos visai neiš
nyktų.

—O iš kur tėvas gavai 
mintį pikietuoti saliuną?

rikoniškas paprotys, bet ir 
jis turi savo taisykles ir ne
gali išsigimti i sauvalę. 
Laisvė, tėve, nėra teisė sau
valiauti ai- imti įstatymą į 
savo rankas..

—Na, ar tu, vaike, neat
meni. kaip bulšiai pikietavo 
Vašinktone baltąjį namą?

—Aš

—Iš tipukų, vaike, jie juk 
pikietuoja bulšius, o Klyv- 
lande pikietavo su žaliais 
kiaušiniais patį bulšių pra
lotą Bimbą, sako Bimbai di
delis raudonas guzas ant 
nosies galo iššoko.

—Toks pikietavimas, tė
ve, nėra kultūringas dar
bas, bet chuliganizmas. 
Amerikoje yra įprasta pi- 
k i e t u o t i streikuojančias 
dirbtuves, galima pikietuoti 
ir susirinkimus, kurie pikie- 
tininkams nepatinka, bet 
nevalia duoti rankoms, va
lios. Pradėjus nuo žalių 
kiaušinių lengva prieiti prie 
akmenų, o paskui ir prie re
volverių.

—Tai tu, Maike, stoji už 
bulšius?

—Visai ne, tėve, aš sa
kau, kad ir pikietavimas tu
ri būti kultūringas ir neturi 

į chuliganizmą irišsigimti

Nauji Leidiniai
ŽMOGUS. KURIS AMŽINAI 

KELIAVO. Parašė A. Vil
nis. Pirmas sąsiuvinvs. Iš
leido knygų leidyka Nemu-

giedotojus, kal- 
nusivylę visokio plauko ide- kė tojus, įimtus bažnyčių, 
alistai,'vis atsisakę tikėti. klausant atrodo, kad jie 
kad ekonominės sąlygos i-!a pamišę. Kalbama apie 
sprendžia žmogaus sąmonę reikalą būti “išmintin- 
ir kai daug kas pasauly Į giems,” apie “grįžimą prie 
kvaršina galvą dėl “žmo • Kristaus, apie “išganymą,” 
gaus vertės.” Tačiau idea- i *^sigelbėjimą, tačiau nė
listai greičiausiai praranda s proble-

! rr.as, kaip jas krikščionys 
turėtų spręsti. Giedamos

f’ >/•£>»• rv* v. III
Vilainio “amžinai keliau

jantis žmogus yra reporta
žas iš Lietuvos, pirmame są
siuvinyje yra įdėti trumpi 
aprašymai iš Įvairių Lietu
vos vietų įdomesnių dvarų, 
vienuolynų, istorinių pasta 
tų. Sako. dar išeis penki 
sąsiuviniai. Kaina visų są
siuvinių $3.50. Adresas: A. 
Vilainis - Šidlauskas, 5300 
W. 23rd PI., Cicero 50, III.

—o—
STASIO ŠIMKAUS I)AI- 

nos. 33 rinktinės lietuvių 
liaudies dainos su gaidomis 
ir tekstais. Išleido kun. P. 
M. Juras, įžangos žodį pa
rašė Juozas Žilevičius, kai
na S2. 60 pusk

pilkoji mostelė po trumpo, 
į palyginamai, laiko užgydy- 
davo visas žaizdas, išbėri
mus. sustabdydavo kaulų 
Irimą.

Ir ligoniai ir gydytojai 
ja jie

nežinojo, kad ir po tokio 
gydymo ligonio kūne pasi
likdavo klastingas priešas, 
kuris, ieškodamas vis pato
gesnių gyvenimui vietų, 
prasiskverbdavo į nugaros 
ir galvos smegenis su viso
mis jau mums žinomomis 
pasėkomis.

400 metų teko tenkintis 
žmonijai tokiu gydymu ir 
laukt Šiaudinio atradimo. 
Bet tais į ačiais J905 metais 
prof. Erlich sifiliui gydyti 
pasiūlė savo sudarytą pre
paratą. <alvarsaną, kurio 
veikliausia dalis buvo arše
nikas: kiek vėliau salvasa 
ras, pasirodęs kiek perdaug 
nuodingas, buvo patobulin
tas ir naujas neosalvasaras

maldingas bajores, kurios, 
nuvykusios į Romą atlaidų, 
drauge .su nuodėmių atleidi
mu parsivežė su savim na- 
mo ir priedą, būtent naują,I lr '«°nla‘ ,,r. Lietuvoje dar nežinomą,!b“v° patenkinti, dej 
bet Romoje viešpatavusią 
tuomet Įigą. Tas buvo še
šioliktame šimtmetyje.

atsimenu, tėve, jie 
Amerikos 

5 prezidentą, kad Amerika 
nepadėtų Anglijai kariauti 
prieš Hitlerį. Bolševikai ta
da buvo Hitlerio pastumdė
liai Amerikoje, nes tuomet 
Hitleris ir Stalinas buvo su 
sidraugavę.

—O dabar, vaike, ar bul
šiai nėra musų kontro ne
prieteliai?

—Visai teisingai, tėve. 
bolševikai yra Rusijos 
agentai ir Amerikos priešai, 
su jais reikia kovoti, kaipo 
su svetimos valstybės agen
tais ir šalies išdavikais, bet 
ir ta kova turi būti kultūrin
ga, o ne kiaušiniais ir ak
menimis.

—O bulšiai, vaike, ar pri
pažįsta tą tavo kultūringą 
kovą?

—Bolševikai kultūringos 
kovos nepripažįsta ir kur 
jie gali, jie nesilaiko jokių 
taisyklių. Bet mums, tėve, 
nėra reikalo imti pavyzdį iš 
bolševikų ar chuliganų.

—Tai tu, vaike, sainų ne- 
pentysi?

—Ne, tėve, einu į mokyk
lą-

—Gudbai, kultūringas
vaike!

tada pikietavo

savo nugarkaulį.
Australijos sala ir geo

grafiškai ir rasiškai nepri
klauso baltajam kontinen
tui. Australijos apgyvendi
nimas prasidėjo jau Euro 
gai ir Amerikai pasisavinus 
didžiąsias laisvės idėjas.

giesmės be turinio, o jų me
lodija nuteikia glušinančiai 
u matai aplink save savimi 

Į patenkintų pamišėlių žvilg- 
' snius.

Mr. Spencer (AustralijosApsikrėtimas sifiliu daž
niausiai įvyksta per lytinius 
santykius, rečiau pasitaiko 
apsikrėtimų nelytiniu keliu: 
sergančio rūkyta cigaretė, 
indai valgiui ir pan. gaii 
pernešt sifilio sukėlėją iš li
gonio sveikam.

Apsikrėtimo vietoje po 
2-3 savaičių atsiranda pir 
minė sifilio opa. Jei sifi
lis nėra gydomas, tai po 6-8 
savaičių nuo apsikrėtimo 
dienos ant viso ligonio kū
no atsiranda ružavos spal-| 
vos išbėrimai: reiškia, kad 
sifilio sukėlėjas jau paplito 
po visą ligonio kūną. To
liau sifilio nuodai pradeda 
naikinti visą ligonio kūną, 
naikina ir kaulus, ir raume
nis, ir kremzles, smarkiai 
pakenkia širdžiai, galop 
persimeta į stuburo smege 
nis, iššaukia paralyžių, kitą 
kart ir pamišimą ir mirtį. 
Senesni žmonės dar, tur 
būt, prisimena ligonius su 
įkritusia nosimi ir neaiškia 
kalba: nosis ir gomurys 
kažkodėl dažniau už kitas 
kūno dalis nukentėdavo 
nuo sifilio. Tokius ir, A. 
Mickevičius paminėjo “Po
ne Tade,” rašydamas apie 
ponaičius, vežusius madas 
iš Prancūzijos į Lietuvą ir 
“kalbančius per nosis, o 
dažnai be nosių.”

Grįžkime tačiau prie šiau
dinio ir jo mikroskopo. II* 
gai žiūrėjęs į mikroskopą 
staiga jis pamatė lyg kaž
kas prasmuko pro matymo 
lauką. Ir dingo. Bet ne,

Tačiau vietiniai juodieji gy Į užsienių reikalų ministeris) 
ventojai buvo nekenčiami, i patenkino australus," kai
kaip jie nekenčiami yra ir 
dabar. Valdžia jiems įkūrė 
rezeYvacijas, kad jie nesi- 
maišvtų po kojomis. Aus
tralai globėjo teisėmis val
do Naudosios Gvinėjos sa
lą. Jie jaučiasi tikrieji šio 
krašto šeimininkai, ir nė 
vienas aziatas neturi teisės 
įkelti į šias sritis kojos. 
“White Australia” politika 
yra oficiali valdžios politi 
ka, visą Aziją nustačiusi 
prieš save.

Australija, prieš perpil
dytą aziatų pasaulį, yra 
kaip tuščias balionas. Per 
“tirštai” apgyvendintas Au
stralijos sritis gali keliaut5 
visą dieną derlingais užleis
tos žemės plotais, nesutik 
damas gvvo žmogaus. La 
bai puikiai charakterizuoja 
žmonių nusistatymą kito? 
rasės atžvilgiu ir religijos 
vaidmenį tam nusistatymu: 
susidaryti šitoks pavyzdys.

Colombo konferencijoj ra
do būdą gelbėti Common- 
uealth’ui. Komunizmas ra
sizmo neprioažįsta, o kovo
ti su juo reikia. Buvo pa
siūlyta ir priimta, pripažin
ti komunistų užimtus kraš
tus (priešingai Amerikos 
politikai), gi dar neužimtus 
lemti materialiai, svarbiau
sia, žinoma, ginklais, nes 
kitokia pagalba gali ateiti 
pervėlai. Tačiau, kadangi 
pats Commonwealth’as sto
vi silpnai ant savo kojų, 
buvo priimta, kad Amerika 
irgi turės ginti savo intere
sus Azijoj ir, faktiškai, fi
nansuos Commonvvealth’o 
priimtą programų. Taip 
rastas atsakymas į laiko 
problemas, jokių nuolaidų 
nedarant “White Austra
lia” politikai.

KA ŽINOTE 
APIE LIETUVA?
Koks aukščiausias Lietu

vos kalnas? Kiek dideli 
yra Lietuvos ežerai? Ko
kie didieji Lietuvos miestai 
ir kaip ilgos jos upės? Daž
nai pasikalbėjimuose kyla 
klausimas, o kiek aukštas 
yra Šatrijos Raganos kal
nas. arba kiek didelis yra 
Rekyvos ežeras? Atsaky
mą į tokius klausimus gali
ma rasti “Keleivio” kalen
doriuje 1950 metams, kur 
yra platus sti aipnis apie 
Lietuvą, jos upes, ežerus, 
kalnus ir miestus.

Tame straipsnyje via pa
duoti palyginimai Lietuvos 
gyventojų ir ploto su kito
mis pasaulio mažesnėmis 
valstybėmis. Be to, kalen
doriuje yra daug visokių 
skaitymų, informacijų, pa
tarimų ir eilių. Dar galima 
užsisakyti. Kaina 50c.

“Keleivi#”
636 Eait Broadway 
So. Boston 27, Mas#.

drauge su Bismutho prepa
ratais iki šių metų buvo 
naudojamas sifiliui gydyti.

Gydymas šitais prepara
tais su mažomis išimtimis 
garantavo ligoniui pilną iš
gijimą. vien tik labai už 
leisti sifilio atsitikimai sun
kiai pasiduodavo gydymui. 
Betgi gydymas buvo ilgas 
ir tęsėsi pusantro-du metu.

Pastaruoju laiku pasi
rodė, kad sifilio sukėlėjas 
yra labai neatsparus peni
cilinui ir dabar sifilį gydo 
šitais stebuklingais pelė
siais. Gydymas trunka mė
nesį laiko ir atliekamas li
goninėse. Jis nėra ir pigus. 
Susirgus tačiau gydyti rei
kia ir juo anksčiau jį pra
dėti. juo jis bus sėkminges
nis.

Kai kurie šaltiniai nuro
do, kad Amerikoje 10% 
žmonių .ergą sifiliu. To
kiam skaičiui ligonių esant 
pasekmingų kovą su sifiliu

‘Empire first pasa
kė Menzies. Australijoj ne- 

,5a R užsienietis.Pnes porą menesių didžiau- , • . , . ..NSW (New South ka' 'el nP T’”‘ka, jei ne britiška. Taip 
pat ir kalba. Kalbėti sve
tima kalba Australijoj ne 
kiekvienam užtenka drąsos. 
Svetima kalba Australijoj 
spausdinami laikraščiai pri
valo ketvirtadalį medžia
gos dėti anglų kalba, o vie
nas generolas prieš porą 
savaičių net pasiūlė visiškai 
uždrausti svetima kalba 
laikraščius. Australų gal
vojimas yra toks: baisiai 
blogas reikalas, kad reikia

šiame
Wales) dienrašty “Sydnev 
Moming Herald” vienas iš 
Naujosios Gvinėjos misio
nierių kun. E. K. Clarke pa 
skelbė savo laišką, kur jis

galima pravesti tik plačiu 
valstybiniu mastu ir, žino
ma, tuomet, kai bus priim 
tas įstatymas anie visuotinį 
sveikatos draudimą.

Dr. J. Ūsas.

Laikas užsisakyti “Kelei
Kalendorių 1950 

Daug skaitymų ir in
formacijų. Kaina 50 centų.

vio $250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, ?ei 
Tu, Tautieti, prisidėsi savo 
gera auka!
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Jau Sula Teka

Kol šis raštas pasieks 
skaitytojus, ui mus farme
riai bus Įpusėję sirupo ga
myboje, nes jau visur klevų 
medžiai viedrais nukabinti, 
pamiškėse iš budikių durnai 
rūksta, ten geltoni kubilai 
verda-kunkuliuoja, vanduo 
išgaruoja ir tik lieka tirštas 
skystis vadinamas “maple 
syrup,” kuris dabar kainuo
ja rinkoje—jus ir mes mo-

ninkų judėjimą ir jų kovas. 
Dar gerai, kad gaunu kone 
visus Įvairių pažiūrų laik
raščius iš ko bandau susi
daryt vaizdą. Tačiau sun
ku viską suprasti,—nusi
skundė dipukas.

—Tai kas gi jum taip ne
aišku, gal pageibėsiu?— 
klausiu jo.

—Vienas svarbiausių ne
aiškumų, tai koki darbinin
kų judėjimą lietuviai komu
nistai čia atstovauja? Jie 
rašo, kalba, rėkia ir it ver- 

............... užkame—pirmos rūšies už ga- šiai bliauja “už darbinin- 
lioną $7, antros—$5.50, tre-1 kus,” už darbo unijas, už 
čios—$4. Pastarasis būna;darbininkų visokius reika 

lūs ir taip kasdien be galo 
ir be cienios varo malima- 
lienę. Bet niekur, o niekur 
nematyt, kad jie kurs nors 
aktyviai remtų bei vadovau
tų darbininkus jų kasdieni
nėse kovose. Kame čia da
lykas?

—Gerai, paaiškinsiu. Vi
sų pirma, vyriausieji komu
nistų apaštalai — Bimba. 
Andrulis, Mizara ir Prūsei 
ka—niekad jokiam darbi
ninkų judėjime nedalyvavo, 
niekad nė vienas jų nebdvo 
ir nėra unijistais, jokiam 
stieike nedalyvavo ir nė jo
kios darbininkų kovos ak
tingai nerėmė. Jie vien tik 
nuolatos kaulina iš savo su
fanatizuotų sekėjų pinigus 
darbininkų judėjimo vardu 
ir vien tik kiša i savo del- 
monus. Tai ir viskas.

—Taip ir maniau, kad 
čia šmugelis. Bet kaip gi 
tas gali būt, nejaugi jų se
kėjai tokie avingalviai, kad 
nesuprastų, jog čia niekas 
daugiau, o vien tik klasta? 
Rodos jie turėtų būt apsi
švietę žmonės.

—Tai tik rodos, gi. iš tik
rųjų, taip nėra, su laiku jie 
visai išsigims ir pasiliks gu
miniais balvonais. Jiems sa- 
vystoviai protauti nevalia ir 
nėr reikalo—tik valia Įsaky
mus be mikčiojimo pildyti. 
Juos Bimba it buriutes ker
pa, it buziutes melžia ir ne
valia nė “bu” nė “mėė” sa

tamsus, atrodo panašus Į 
malesą. Pirmo valymo bū
na pats geriausias.

Nevisi mus farmeriai tu
ri klevynus, nevisi turi lai
mės pasisemti aukso iš že
mės gelmių, kuris išteka 
taip gausiai per klevų me
delius ir kuriam reik visai 
mažai žmogaus triūso pri
dėti. Betgi jų didžiuma tu
ri progų apščiai pasinaudo
ti- šita gamtos pavasarine 
dovana.

Kai kurie turi iškabinę 
nuo 25 iki 35,000 viedrų. 
Prie jaunesnių medžių bū
na pakabinta po vieną, prie 
didesnių po du, prie storųjų 
po tris ir net keturis vied- 
rus. Mus farmeriai iš šios 
pramonės kas pavasaris pa- 
sisemia virš S 17,000,000. 

Dipukai Nesnauskit

Kiek anksčiau rašėm, kad 
ape kovą ir pradžioj balan
džio ius algos kils, nes šei- 
mininkai turės daugiau pa
jamų. Dabar tam jau lai
kas, nesnauskit, reikalaukit 
ir gausit. Bus tokių, kurie 
pakels patys, bet kurie ne
susipras, tai jus susipraskit, 
ypač kurie anksčiau atvy
kote ir jau susikalbate ang
liškai. Nelaukit kol mes 
atvyksime, nes žiemos metu 
labai sunku, tiesiog negali
ma pas jus dasigauti—rū
pinkitės patys savo padėti
mi.

Tiesa, pieno ūkyje pade 
tis nepavydėtina, farmeriai 
šiemet turi mažiau pajamų 
negu pernai bei kitais, me
tais, nes pieno trustai nu
mušė kainas nuo 10 iki 14 
nuošimčių ir kai kurie skun
džiasi, kad tiesiog negal iš
siversti. Bet dipukam irgi 
reik pinigų.

Darbininkų Judėjimas 
Bimbos Kišeniuje

—Jau dešimtas mėnuo, 
kai gyvenu Dėdės* Šamo že
mėje, ir viskas būt gerai, 
tik neturiu progų sutikti sa 
vo brolius lietuvius, pasi
kalbėti, pasiginčyt, pasida
lint gyvenimo Įspūdžiais, 
abelnai patirt apie darbi-

kyti.
—Bet kaip <u pinigais ką 

nuolatos iš žmonių kaulina, 
kur jie tas stambias sumas 
deda?—vėl klausia dipu
kas.

—Savo rakete jie gudrus, 
ie pralenkia net buvusi ( a- 

poni, kuris šinkuodavo 
“munšaino” nuodus ir dary
davo iš to dideli pelną. Bet 
vistiek Caponis savo kostu- 
meriam duodavo nors to pa
lakti, gi Bimba šinkuoja ko
munizmo “nuodus’’ aptaisęs 
darbininkiško judėjimo ru 
bais ir savo kostumeriams 
nieko neduoda ir vistiek tu
ri gerą pelną. Abejų tie ta- 
vorai nelegališki, Caponi 
atsidūrė kalėjime, o Bimba.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”

636 Ea»t Broadway, South Boston 27, Mass.

ORLAIVIS ORE GAUNA KURĄ

Sunkusis bomberis, B-29. buvo perdirbtas į lekiojančią 
gazolino stotį ir dabar aprūpina kitus orlaivius kuru ore. 
Paveiksle matyti, kaip tai daroma. Viršuj matytis, kaip 
nuleidžiama iš orlaivio gazolino dūda. kuri prikergiama 
prie kito orlaivio tanko; apačioje matosi, kaip orlaivis 
gauna kurą ore.

POLEMIKA IR KRITIKA
Atviras Laiškas “Keleivio” 
Redaktoriui p. J. Januikiui
Gerbiamasis:

Esu paprastas paprasčiausias 
žmogelis. Gyvendamas Lietu
voje, taigi Smetonos laikais.

nenorom reikią* laikytis tam 
tikrų pasielgimo dėsnių. Ir tuo 
labiau dabar mums reikėtų kuo 
mažiausia knaisiotis po praeitį, 
bet atmetus visus politinių įsi- 
tikirimų skirtumus, rėkte rėkti 
pasauliui, kad musų tauta yra

sau duoną kasdieninę užsidirb- baigiama kankinti, ‘jei, pavyz-
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džiui, kurią šeimą užpuola plodavau raštininkaudamas jvai
riose vietose, k. 
Įstaigoje ir kitur, 
tautininkas, nei 
tamstos, “blėkų” 
vęs. V:enok perskaitęs
vyje” tamstos straipsnį

a. notanato 
Nebuvau nei 
jokių, anot 
nebuvau ga- 

Kelei- 
Yla ir

kaipo gabesnis kupčius; kol teligentiški ir abelnai pa 
kas dar vis laisvėj.

Bet kaip gi tai gali da
zangųs žmonės. Mes jų jau 
nuo senai laukėme.

A. Jenkins.

“ŠNIPU” APSĖSTIEJI

ryt?
—Visai paprastai, jie 

šaukia: Draugai, Įvyksta 
“Laisvės” suvažiavimas, 
siuskit pasveikinimus tik ne
tuščius, Įdėkite tų buržua- Kad prietaringą žmogų 
ziškų dolerių: užsimokėkite aP?eda piktos dvasios, atro-
savo narystės dolerius lite- 
raturkos draugijoj, negražu 
gyventi skolose; reik maši
nos perkelt Į kitą namą, nes 
ligi šiol laikraštis išėjo iš 
nekultūringo namo, taip il
giau negalima, mus “Lais
vė” turi būt kultūriška ir 
mes busime kultūriški,

d o visai natūralu, bet štai 
Komunistų partijas apsėdo 
šnipai ir visokio plauko is- 

avikai. Bulgarijoj ir vėl 
visai nesenai baigėsi “troc- 
kistiniu šnipų” b via. V v- 
riausias kaltinamasai Ste 
pan Manov pareiškė teis
mui, kad jis nuo 1940 metų

draugučiai, tik duokite tų ^uvo.an^0 žvalgybos tar- 
prakeiktų buržuazinių doie-' n>'boje. Ši kartą komunis- 
rių; Įvyksta “Laisvės” ha-J Bulgarijos teismas su- 
zaras. draugučiai duokit au- doro.’o 6 vyrus ir 1 moterį.
kų, duokit dolerių, duokit 
ir visokių daiktų, kad ir pa
skutinius marškinius nuo 
savo pečių, duokit, mes vis
ką priimsim, nes viskas ei
na darbininkų judėjimui, o 
iš tikrųjų tas visas judėji
mas Bimbos kišeniuj. Ne
paisant kaip ir per kur duo
si viskas atsidurs Bimbos 
delmone. Tai ir viskas.

—Girdėjau ir skaičiau 
apie visokius amerikonų ra- 
ketus, bet dar tokio šmuge
lio nesu girdėjęs,—užak 
centavo mano dipukas.

Atvyko Darbininkiški 
Inteligentai

Šiomis dienomis atvyko 
Stasys Pūkelis su šeima ir j 
Įsikūrė Windsor, Vt. Kiek 
anksčiau atvyko Kazys 
Dauginis su žmona ir apsi-' 
gyveno Burlingtone. VIa-; 
das Macutkevičius su šeima 

(Įsikūrė Enosburg Falls. Vt. 
į Jie visi yra puikus vyrai, in-

Ar šitoks dorojimas ką nors 
padės “šnipų apsėstiems” 
tikriems Stalino “pravovier- 

komunistams?niems”

PIRMAS PASTEBĖJO

l.akunas įeit. Williarw Lee 
Adams pirmas iš orlaivio pa
stebėjo sugedusio karo laivo 
jurininku^ netoli Hawajų sa
ly Pacifike.

Kavalieriai.“ neiškenėiu neėmęs 
popieriaus ir plunksnos i ran
kas ir nerašęs tamstai šio at
viros širdies laiško, kai ko pa
klausdamas, kas man iš tams
tos straipsnio pasidarė neaiš
ku.

Aš geriausiai suprantu, kaip 
r kiekvienas logiškai galvojąs 

žmogus suprasti gali, kad de
mokratija yra labai geras ir 
kilnus dalykas. Tai brangiau
sias daiktas, kai žmogus gal 
gyventi laisvas ir nevaržomas 
Tačiau aš vienok turiu tamsto> 
paklausti: Kas būtent geriau 
ar kad Smetona Lietuvą valdė 
ir per 13 metų prieš komuniz
mą. kaipo Rusijos imperializme 
ranki, kovojo, ir tuo budu ko

munizmą Lietuvon maskoliai 
cik šarvuotuose tankuose atvež- 
'i ir čia ji jėga primesti tega- 
ėjo—ar kad Lietuvoje, besi 
naudodami demokratine laisve 
Stalino agentai komunizmą bu 
tų keletą metų anksčiau vidujt 
šprovokavę?

Nejaugi tamsta manai, kat 
anais laikais, t. y., kai majora> 
Plechavičius nuvertė tokią vy 
riausybę. kuri nebuvo pajėg 
Maskvos agentų provokaciji 
-utrukdyti. valstiečių liaudinin 
kų arba socialdemokratų parti 
josr.a nebūtų prilindę visokii 

pelių, tarnaujančių Maskvai 
Tikrai jiems nebūtų buvę rei
kalo vadintis savo tikraisiais 
vardais, kaip jie šiandien nesi- 
vadina, pav.. ir čia Amerikoje, 
o vienok jie čia ištikimai tar
nauja Stalinui.

Ką tamsta taip ypatinga 
blogo randi tame Smetonos vai 
lyme? Tamsta Gedimino or 
liną vadini “blėka.” Taipgi i: 
.•olševikai 1917 m. draskė ta: 
’blėkas” ir antpečius ir keikė 
kad tai kapitalizmo išmistas i. 
priemonė darbo žmogui paverg 
i. Gi šiandien jie patys tur' 

dar daugiau pristeigę tų viso 
kių "blėkų” ir dar net puošnes 
įes “petlycas” užsidėjo, negi 
ios buvo caro laikais. . . Sa 
kyšite nebuvo spaudos bei įsiti 
kinimų laisvės. Tai netiesa 
Spauda galėjo rašyti ką tik no 
rėjo. tik. žinoma, teisybę, o n< 
šmeižtus. Be abejo, kad toki. 
"spauda." kaip dabar Amerikc 
ie "Vilnis" bei “laisvė” nega 
įėjo pas:rodvti. Ir tą, aš ma 
nau. ir dabar užgirs kiekviena- 
lietuvis, suprantąs musų tauto 
tragediją. Dėl aiškumo nori’ 
priminti, kad Lietuvoje Iaik< 
Smetonos valdymo buvo oficia 
liai iš Amerikos paštu gauna 
mas ir "Keleivis.“ kuris raš' 
tą. ką jis tik norėjo. Pav.. kar 
•ą atsimenu ryšium su sumany
mu Kaune Prisikėlimo bažny
čią statyti. “Keleivis” rašė 
kad. girdi, ne bažnyčią statyti 
bet tiek stulpų, kiek kunigų pa 
statyti :r ant tų stulpų kunigu.- 
pakarti. Aš turiu pasakyti 
kad toks išsireiškimas vis dėlt< 
kažkaip nesiderina su spaudo:
laisve....... Ir šiandien. kai Lie
tuvoje bažnyčios paverčiamo 
arklydėmis. o kunigai kariam 
ar kitaip naikinami, tas pat: 
"Keleivis" plusta Smetonos va’ 
dyma. kai to valdymo metu 
vienok nedėjosi tokių dalykų 
kuriuos “Keleivis jau sena 
buvo užgyręs. ... Dėl sąžinė 
laisvės galima pasakyt, kad 
Smetonos laikais, kaip nebuvo 
paverčiamos bažnyčios arklydė
mis ir kunigai nebuvo kariami 
taipgi nebuvo draudžiama veik
ti ir šviesios atminties Dr 
šliupo vadovaujamai laisvama
niu draugijai.

Kaip ten tebūtų. bet turiu 
pripažinti, kad gyvenime būna 
kartais momentų, kai norom

šikai ir vienas antras šeimos 
narys pasprunka lauk jų nepa
stebėtas, tai negi vietoj to. kad 
išbėgiojusieji šauktųsi pagalbos 
—jie pradėtų ginčytis dėl mi
rusio tėvo negero ūkio tvarky
mo, o plėšikams leistų motiną 
ir kitus brolius pasmaugti.

Tikiu i šį mano laišką atsa
kysite “Keleivyje“ ir tamstos 
malonaus atsakymo belaukda
mas lieku,

Anda Žemaitis.
Dayton, Ohio.

X
Štai ir Atsakymas

Pono A. Žemaičio laišką mie
lu noru dedame, nes jis parašy
mas geros valios žmogaus ir ke
lia įdomius klausimus dėl tos 
musų praeities, kurią daug kas 
įori nutylėti, arba idealizuoti, 
ik jau nieku budu nekritikuoti.

Pagrindinė p. A. žemaičio 
daida yra ta, kad jis priėmė 
926 m. gruodžio 17 d. pervers

mininkų argumentą už gryną 
>inigą. Perversmininkai aiški- 
10, kad jie šgelbėję Lietuvą 
'nuo bolševizaeijos ir polioni 
acijos.” ypač pabrėždami bol

ševizmo pavojų. Tuo tarpu 
•926 metais joks bolševizmo 
tavo jus negrėsė. Tą “pavojų” 
jerversmininkai už ausų ati- 
empė. kad savo negražų darbą 
pateisint i.

1926 metais “pavojus“ grėsė 
Lietuvos dvarininkams, ku-' 
•iems demokratinės vyriausy
bės vedama žemės reforma at
rodė baisus “bolševizmas.“

1926 metais “pavojus” grėsė 
ir kunigų algoms, kurias sei
mas buvo nutaręs panaikinti, o 
virš m'.liond litų kunigams iš
mokamų algų buvo paskyręs li
gonių kasoms kurti.

Buvo tada ir daugiau pana
šių “pavojų.“ kurie sukėlė į ko- 
as visokius atgaleivius, sava- 
laudžius ir suvedžiotus žmones.

Kita p. A. Žemaičio klaida 
• ra smetoninio režimo jam į 
;alvą Įkaltas nepasitikėjimas 
ietuvių tauta. Smetonos reži
mas savo šeimininkavimą Lie- 
uvoje tei/no tuo. kad lietuvių 
auta esanti nepribrendusi pati

vos ir tauta tik per raiko su
žinojo, kad “gelbėtojas” save 
jau išgelbėjo.

Ponas A. žemaitis daro klai
dą, kai jis pasakoja, jog prie 
Smetonos Lietuvoje buvusi 
spaudos laisvė. Tą gali sakyti 
trik žmogus, kurs neturėjo rei
kalo su spauda vadistinio reži
mo laikais, arba kurs iš viso 
neišmano, kas tai yra spaudos 
laisvė. Panašiai yra ir su or
ganizacijų ir kitomis laisvėmis. 
Tiesa, bažnyčios smetoninis re
žimas nepersekiojo ir to reži
mo laikais Lietuvoje pridygo 
daugybė vienuolynų ir kitokių 
klerikališkų padarų, o jei tarp 
katalikų ir režimo kildavo gin
čų, tai jie ėjo dėl “katalikų da
lies” iš valstybės iždo, o ne dėl 
ko kita.

Daugelis lietuvių, ypač iš po
litinių emigrantų, t. v. “trem
tinių” tarpo, dūsauja, kaip ge
ra buvo prie Smetonos ir kaip 
bloga prie bolševikų. Tiesa yra. 
kad aziatiškas bolševizmas yra 
daug didesnė nelaimė musų 
tautai, kaip plechavičinio darbo 
Smetonos režimas. Jei kas tu
rėtų pasirinkti, ar turėti reika
lo su begailestingu banditu, ar 
su eiliniu vagimi, kiekvienas 
pasirinks geriau vagį, o ne ban
ditą. kurs ne tik turtą, bet ir 
gyvybę atims. Lietuvių tautai 
smetoninis režimas buvo. kaip 
tas vagis, kurs apvagia, apgau
na, bet neužmuša, o aziatiškas 
bolševizmas dabar musų tautai 
yra baisi tragedija, o gal ir pra
žūtis. Todėl prieš tą musų tau
tos neprietelių mes šiandien ir 
jungiamės į kovą. Bet kovai 
reikia žinoti ne tik prieš ką 
kovojame, bet ir už ką kovoja
me. Ar norime, kad vėl Lietu
voje šeimininkautų nerinkti 
“vadai,” iždo vagys, kaip Sme
tonos laikais ? Ar kovojame už 
tai, kad įvairiavardė Chodo- 
kauskų padermė galėtų grįžti 
į savo dvarelius, o karo komen
dantai į savo ofisus ir Lietuvos 
gyvenimą tvarkyti?

Jei kas sako, kad demokrati
ja yra geras daiktas, tai jis tu
ri už demokratiją ir kovoti, tu
ri būti pats demokratas ir ne
garbinti plechavičinio smurto ir 
sauvalės režimo, koks Lietuvoje 
buvo 1927-1940 metų laikotar
pyje. Demokratas turi susipa
žinti pirma su faktais, o paskui 
jau eiti viešumon su vienokia 
ar kitokia nuomone. Pavyz
džiui, p. A. žemaičio rašinyje 
yra eilė aiškiai neteisingų tvir
tinimų. kuriuos lengva butų bu
vę patikrinti, jei p. A. žemaitis

avė valdyti ir todėl Smetona butų norėjęs tą padaryta. (Ta-
urįs kraštą valdyti iš Plecha- riama spaudos laisvė, tariamas
•ičiaus revolverio malonės, kol įsileidimas į Lietuvą “Rėk
auta “pribręs.”

šitas “vadistinis” valdymo 
vrincipas buvo kalamas įvai
riais budais i žmonių galvas ir 
■o atgarsį dabar girdime p. A. 
žemaičio žodžiuose, kad. girdi, 
iaudininkų ir socialdemokratų 
ilėse butų privisę bolševikų ir 

iie butų padarę perversmą pa- 
ys. te rusiškų tankų pagalbos.

Tai yra nerimtas spėliojimas, 
tet jis rodo, kaip Smetonos re
žimas sugebėjo lietuviams įkal
bėti, kad jie yra lepšiai, nesu- 
tebiantieji nei organizuotis, nei 
=avo organizacijų apsaugoti nuo 
“vidujinių priešų" ir junęėabiau 
nieko neišmanantieji apie savo 
valstybės tvarkymą.

Ponui A. žemaičiui nuramin-9
ti galime pasakyti, kad lietu
viai labai puikiai mokėjo tvar
kytis net ir tais jam nežino
mais 1926 metais ir. pavyz
džiui. socialdemokratų eilėse 
bolševikų tada tikrai nebuvo, 
o jei koks bolševikas bandyda

vio,” kuomet tas laikraštis Lie
tuvoje buvo draudžiamas, ta
riamas “bolševizmo pavojus” 
demokratijos laikais ir tt.)

Pasisakymas “principe” už 
demokratiją, o praktikoje už 
plechavičinį sauvalės režimą, 
yra arba politinis veidmainia
vimas. arba politinio nesiorien- 
tavimo padarinys. Galima su
prasti žmogų, kurs mano. kad 
tautas reikia valdyti “vado 
principu.” Tokią nuomonę de
mokratai atmeta, tet ji yra 
suprantama. Bet kaip suprasti 
“nuomonę,” kuri “stovi” už de
mokratiją. tet giria “vadizmą” 
ir paneigia demokratiją? At
rodo. kad p. A. žemaitis turėtų 
savo galvosenoje padaryti tvar

ką. J. Januškis.

vo įsiskverbti į organizaciją, 
tai jis labai greit buvo pastebi
mas ir išprašomas lauk.

Smetonos režimas lietuvius 
atpratino nuo savarankiško gal
vojimo, nuo organizuoto savo 
reikalų . gynimo ir tvarkymo, 
nuo svarstymo viešųjų klausi
mų ir rezultate, kada atėjo tik
ras bolševizmo pavojus. Smeto
nos režimas, tautai tylint, ati
darė plačiai duris į Lietuvą ru
siškiems tankams, pirma mai
nais už Vilnių, o paskui ir te 
jokio atpildo, o kovos su bolše
vizmu čempionas, pats “tautos 
vadas,” pirmas pabėgo iš Lietu

Mažosios Lietuvos
Lietuvių Suvažiavimas

Kovo 16-19 dienomis įvy
ko Mažosios Lietuvos lietu
vių tremtinių ir jų organi
zacijų atstovų suvažiavi 
mas. Suvažiavime dalyva
vo visos Mažosios Lietuvos 
lietuvių atstovai, t. y., Klai- 
jiėdos ir Tilžės kraštų trem
tinių organizacijų atstovą’. 
Suvažiavimas aptarė orga
nizacinius, emigracijos, kul- 
turos švietimo veiklos ir ki
tus svarbius reikalus. Su
važiavimas Įvyko Schvvaeb. 
Gmuend stovykloje.
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Moterų Skyrius
SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

KĄ LIETUVIAI VEIKIA AIIAMEJ
Miami yra didžiausi? ir daugvaikiu šeimų is trem- 

šilčiausis Floridos miestas, ties.
ir čia yra žymiausis lietuvių Vietinis BAI.F’o skyrius 
turistų centras. Žiemos lai- buvo jau palinkęs likviduo- 
ku jų čia suvažiuoja "pasi- ris. bet Alichelsonitnei ra- 
kepinti saulėje” keli šimtai. • ginant vis tęsia darbą te- 
Bet ir atostogoms suvažia j liau. šiemet surengė jau 
vę lietuviai neužmiršta savo du pikniku ir pasiuntė 

Kas sekma- BALF’o centrai: ši50 trans-tautos reikalų, 
dienis čia 
nikai, kurių pelnas dažniau
sia skiriamas labdaringiems 
tikslams. Apart piknikų, 
vietos lietuvių klubas buvo 
surengęs keletą vakarų su 
šokiais. Jis stengiasi >ukel-

vra ruošiami nik portaeijos reikalams. Narių 
turi. rodos, 23.
M. Michelsonienė 
prie Miamės skyriaus, 
ji priguli ir Bostone.

Miamės BALF’o skyriui,

šiemet iri 
prisirašė: 

nors1

vadovauja pirm. J. Bubnis, 
ti gana pinigų, kad galėtų • Sekr. C. K. Braze ir iždinin- 
isteigti nuosavą namą irimas M. Popiera. Skyriui 
vietą piknikams. Klubas <;aUg padeda ir p-lė Uso- 
surengė ir keletą piknikų.

KE1ETVTS 50. BASTOS
-MRS. AMERICA” PRAŠO PIVORSO

1S4»
vaikučių mama, prašo teismą, kad jai duotų perskyras 
nuo vyro. kuris esąs “labai žiaurus.”

Kiekvienam pikni- 
iškena ir paaukoja

naite.
Skubiai susibūręs Miamės; KU1 J1 - . ,

Lietuvių Komitetas, kuris1 puikų, dideli pyragą, kuris ] šokiems gandams ir blogos 
vėliau tapo ALT skyriumi ,|būna leidžiamas laimėji- valios tremtiniams, kurie 
čia suruošė puikų * 16-tos;mui b* ('*uoda gero pelno.(čia atvykę skleidžia BALF 
Vasario paminėjimą. Nau i Taipgi padeda diibti ii Į kenksmingą piopagandą, 
jai susidaręs choras sugie-Haiks nuo laiko aukoja ir ki- kenkdami tiems, kurie dar 

™ - — yra pasilikę anapus vande
nyno.

Baigdama Michelsonienė 
prašė, kad skyrius nesilik- 
viduotų.

Mitingan buvo atsilankęs

dojo Amerikos ir Lietuvos į tos motei vs. Paskutiniam 
himnus ir sudainavo keletą J^knikui P- ^hbuienė
liaudies dainų. Chorui va- į paaukojo didelę raudoną 
dovauja nesenai atvykęs iš|šb(li saldainių, kurios taip- 
tremties J. Steponavičius.! S* buvo išleistos laimėjimui.
Sakė, kad turėjo tik porą; Vasario 25 d. BALF’o 39 
repeticijų, bet padainavo skyrius turėjo mitingą pp. 
gerai, ypač vyrų choras Bubniu sode. Tame mitin-
publikai patiko. Buvo ir 
solisčių, kurių pavardžių 
nepamenu.

ge vėl buvo pakeltas klau
simas, ar laikyt skyrių to- 

Taipgi buvo ir }jau? ar jį jau likviduoti, 
vadovaujant z.;a pasipynė vienas ne- 

energingai p. Daugnorienei. i taktingas tremtinys. kuris
lauusni bOKldz

nereikia kreipti dėmesio vi

muzikinio gyvenimo ugdyme. I 
Į Vienas reikšmingiausių jo žy-, 
gių buvo Klaipėdos Konservam- 
rijos Įsteigimas.

Vėliau Stasys Šimkus parašė i 
daug aukštos vertės kompozici- Į 
jų. jų tarpe didelę operą "Pagi
rėliai.” kuri buvo ValstybėsĮ 

į Operos Kaune pastatyta.
Užėjus karui ir bolševikams į 

nuniokojus Lietuvą, daug Sta-! 
..-io Šimkaus spausdintų kūriniui
žuvo. laibai greit musu daini-I *

, ninkai ir chorvedžiai pradėjo 
i įausti Stasio Šimkaus vokaliniuI .1

’Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygute. 
Kaina ................................................."'*c

DĖL LAISVOS LlEfl VOS •
LSD? Už-iinių Grgai ii.'.arijo. raš

tai ir dokumentai, sudaryt* «*cl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.. 2uc

SOCIALDEMOKRATIJA IR

sj

TAI NYKSTA?
t*e lobiai, kuriuos

kais ji darbavosi unijai, to
dėl kasyklų savininkai sa
ko, kad ji negali būt neut
rali tikroj to žodžio pras
mėj ; jie rašo jos "neutralu
mą” svetimženkliuose; bet 
kadangi John Leuis jos no
rėjo, tai savininkai nusilei
do. Ji yra gerai išsilavinu
si ir gabi kalbėtoja.

MOTINA ŽEMĖ
ir kitas BALF’o direktorius,
p. Pivarunas iš Pittsburgh, >,otina kr>^iais ““*“<**• 
Pa.

{žiebė amžiai amžiams tavo rytą. 
Jis taipgi aiškino, kad Amžių pusnynus tvėrei tu, žieniken-• • •reikia palaikyti BALF ą ir' Kai tavo pili amžių vargas rentė... 

Tarybą. Ir vienbalsiai nu-, Menu u aŽBroto veido> 
tarta BALF’o skvrių palai-' Kad tavo saulė nusileido.

; veikalų trukumą.
Pajutęs šią spragą Amerikos 

Lietuvių Kultūros Institutas 
'ėmėsi iniciatyvos ir išleido Sta- 
i šio Šimkaus harmonizuotas ir 
' pagal liaudies dainas sukompo- 
1 autas dainas solo balsui ir ebo- 
1 rui. Rinkinys išėjo laiku, nes 
retas kuris lietuvių muzikų ir 
chorvedžių beturi Lietuvos 
švietimo ministerijos išleistų 
Stasio Šimkaus dainų. Didelis 
60 puslapių rinkinys apima ank
styvąjį Stasio Šimkaus kūrybos 
laikotarpi, čia ramiame dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą pa
rašytas dainas: "Vai varge, 
varge.” "Ant marių krantelio.” 
“Kada noriu verkiu,” "Per gi
rią girelę.” ir nepriklausomoje 
Lietuvoje sukurtas: "Da nepa- • 
ketinau,” "Tamsiojoj naktelėj.” i 
"Vėjo dukra,” "Tu pasakykie” 
ir kitos dainos.

Rinkinyje yra paprasto ir 
sunkesnio styliaus solo ir choro 
dainų, mišriam chorui ir ly
giems balsams, duetų ir trio. 
"Palankoj, palankoj.” "Sėdžiu 
po langeliu” ir kitos dainos gali 
Iri t i atliekamos ir moterų cho
ru. Rinkinio įvairumas šutei 
kia chorvedžiams platesnes ga
limybes pasirinkt-: dainas pagal 
savo skonį ir chorų pajėgumą.

J. Kačinskas.

BOLŠEVIZMAS
Pagal K. Kautsky 

žiniomis 
knygutė.

naujvsnionii. 
tuo klausimu papildyta 

............ 2OeKaina..........
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

kva ir —:i-i_veiKią t—..,.tęsti Ldiau.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybe nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temoa: 
darbininki.-k •- rcvoiiuvionieriiikua, 
tautiškos, huiuoristiškos ir laisvama
niškos. Visos s:kanibio.-,, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšėiojiniams, 
baliams, koncertams ir t.U Antra 
pagerinta laika. Kaina ........... 25c
KURGI VISA

Kur nyksta vi.
žmones kulia ;■ r am įas šį intri
guojantį pvliti. ek aoUU.-kų klau
simą aiškina ;ar. . i Vokietijos so
cialdemokratu tvot vilkas Kail Kaut
sky. Kaina ................................... ibe

Į SOCIALIZMO i KORIJA
trumpais ir aiškiais 
kaip iki šiol keitėsi 

s, ir kodėl turės bu
Kusi-j ti pakeistas kuop.aiiz.iiias. Kaina 25c

Į NIHILISTAI
Tragedija t. ijm se aktuose. Veika-

| las peni.alo nu-udyiaą caro Alek
sandro Ii. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj p.-r.ai.utoii.as veikalas. Iš

l

faktųArba komunistų diktatūra 
šviesoje. Visi nori žinoti apie jų. Visiems kyla klausimas kooel 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip j» 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali
pragyventi? Dabar rusai sako kau 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdu, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- 1

Sis veikai: 
faktais paro* 
draugijos fui m

AR KOMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS MEtlMNKAS? 

Parašė ko:.. .'J. Yniadka. Knygakun.
Atsa- i virusia* kritiku įja Komos Katalikų 

oritetą .r laktais pa
ra Joks Kristaus vie- 

pu .. Kaina .... $1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose nra>iuor,e žmonės gar
bino įvairius ti.evus. Dievų garb.ni- 
mas keitėsi. Kode: ? Kokius dievus 
garbino mu-ų . ? Kokias žiny- 

Kodel žmonės 
gaily nę ? Visus

T -kia Lietuvos ateįtis gali būti?------ , ..
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- y*zlO<į1,>^ ? " 
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą į r. ,°’.‘■“<1 j !
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. lin,nhas-

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedeutas 

Dr. Kazys Grinius.
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, i čias jie buvo . ’ ' 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa-| priėjo kr.n..n i. • .. b< ~
pasakoja daug linksmų ir įdomių) tuos klausimus gulė 
nuotykių iš savo patyrimų 
gą visi lietuviai turėtų 
Kaina ................................

i atsakyti pa- 
li dideli.* for- 

kayga. .. $1.00
Tą kny-' skaitęs šia knv;puslapi.

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

sudėto. įvairios lietuvi os daims 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą, i .ji k .. ga palinksmins 
jūsų laisvas nuo iai o valandas. Di
delio formato, puslapių knyga,

vi-vi.io eilių ir diu- 
....................... $1.00

perskaityti. į mato, 271 
$2.<W !

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

l

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

kurioje via <iau; 
nų. Kaina . ...

SAPNININKAI
Didysis Lietariškaa S-ipnininkas 

su Salem..n . i : •. l-aiškinti visokie 
sapnai \isoki:.: al.-d,kiniais. Virš 
$00 puslapių kn ga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kr- •• iaalazo Razhaininkas 
pasidaiė Ku ijos diktatorium. Kaip 
jis ipijo va.d/::; ir na-ano -avo lio
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina.................................................. ’ 25e
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negaii tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20e
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug i.as .s lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilini 
savo ra. li.-rra o.-'cvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi- 
.-’ems. kas nori gerai lietuvių kal- 

pual.

PASTABA: Stasio Šimkaus 
dainų rinkinį galima gauti "Ke
leivio” adfsiRŠstracijoj, kaina 
su persiuntimu $2.

KUNIGŲ CELIBATASŽinau, kad tu, išvargus dienų, ry mai. 
Kaip klaikus, atsčia. tsvo atmini

mai. . . .askilu Tuoj narių užsimokėjo
! duokles už 1950 metus ir D****’ ka *®v<? kaupė, laistė,Publika šokėjams gausiai paleido visokių 

plojo. Dabar p. Daugnorie-(apie BALF’ą. Negana to, 
nė lavina savo šokėjų gru-itujį nariai buvo klaidingai
I>ę tautų festivaliui, kuris i įsikalbėję, kad BALFas jau, r^e*. /ulun.gas vienoaisiai 
čia kas metai ruošiamas likviduojasi ir pašalpa jau i u,zt? l! t!no v?są. val’
Bay Front Parko pavilione.
Pernai lietuvius čia repre 
zentavo kitataučiai, bet šie- pasiprašė balso ir išaiškino, 
met lietuvių liaudies šokius į ka(l BALF’o darbas dar to- 
šoks patys lietuviai. Festi-į|i gražu nebaigtas. Nors 
valis bus balandžio 1 d. į dauguma tremtinių ir atga- 

Už surengimą Lietuvos j benta, bet pašaipa reikalin-
nepriklausomybės paminė- ga likusiems tenai ligo
ki__ •____ _______ __ cLiecc- nnSlom- rn e-oilrois

, . . .... Kryžuočių laužo kruvina pašvaiste,dar viena nauja nare pnsi- Pikti totoriai tavo klėtis griovė, 
rašė. Mitingas vienbalsiai Ir veriės *udas ’ Uvo • • •

Ir daug kas. daug kas. ka tu sėjai, 
kūlė

I|- vertė gerbti svetimą krivulę.
Ir matė tavo drebulės ir uosiai.

likviduojasi ir pašalpa jau. . , , . .
nebereikalinga. ‘ Bet BALF į™? dar vieniems metams, 
direktorė M. Michelsonienė 'H*.11!*3? ^Įge uzkan-

jimo visas kreditas pripuola niams. našlėms su vaikai 
A. D. Kaulakiui, C. K. našlaičiams ir 
Braze, J. Sharpui ir V. kurių atvežti 
Dukšniui, kurie sudarė Mia- ra galimybės, 
mes Lietuvių Komitetą. Au- bus dar ilgai 
kų Amerikos Lietuvių Ta- Taigi 
rybai ta vakarą surinkta (ivoja.

Bostone Mirė Alice

Si knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipaėiuoja. čia 

i išaiškinta visa jų bepatystės istori- 
' ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- . 
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 

, ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
'moterys, dukterys ir mylimosios ne-DiUUn-A/Lli papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Eox, D. P., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina .................. ........................ .. 25cšiomis dienomis Bostone 

’ mirė Alice Stone Blackivell,
' žymi asmenybė Amerikos 
j moterų kovoj už lygias tei-
■ sės. Ji buvo jau 92 metų
■ amžiaus.

Jos tėvai taip pat vaidino 
vadovaujamą rolę visokiose 
kovose už žmogaus laisvę. 
Tėvas buvo vienas abolicio- 
nistų, kurie stojo už juod- 
veidžių vergijos panaikini
mą, o motina buvo tarptau
tinio masto sufragistė.

Jos šeimyna suorganiza
vo Moterų Sufragisčių 
Draugiją Mass. valstijoj ir 
1870 metais Įkūrė moterų 
žurnalą, “Women’s Jour
nal,” kurio vyriausia redak
tore nuo 1917 metų buvo 
dabar mirusi Miss Alice 
Stone Blackwell. Be to, per 
20 metų velionė yra išbuvu
si National American Won- 
men’s Suffrage organizaci
jos sekretore.

Kongresmonas Kaltina
Katalikų Bažnyčią

verjpjos panti rūsčiai juo-tu
sei.džiais ir draugiškom kal-i

bom.
Kovo 12 d. naujai susi

daręs choras turėjo gražų 
pikniką su dainom, žaidi
mais ir kitais pamargini- 
mais. Žmonių buvo daug.

piano nupirkimui 
svečiai sumetė $126. Pik
nikas duos gražaus pelno.

Bus dar ar trys piknikai: 
vienas Lietuvių Klubo, vie
nas choro ir, užbaigimui 
sezono, Lietuvių Klubo 
“margučių” piknikas.

Seniau čia veikė tik Mia- 
mės Lietuvių Klubas ir 
BALF’o 39 skyrius; dabar 
jau gyvuoja SLA kuopa, 

^90 - choras, Tarybos skyrius ir

Bet tavo aušros aušo pamažėle.
Ir, tavo sauįės takas neapžėlė,
Nes tvirtos vilty- ^uodė širdį drąsią. 
Pergalės dienai auklėdamos dvasia.

ŽEMAITĖS RAŠTAI

seneliams, Chorui
Amerikon nė- 

Ta pašalpai 
reikalinga, i 

BALF’as nesilikvi-' 

Priešingai. BALF’o
$500 su viršum. Pridėjus direktoriai nutarė savo 
vakaro pelną. Tarybai pa- veiklą pagyvinti. Kaip tik 
siųsta $624. Be to, BALF dabar mes turime atgaben- 
direktorei M. Michelsonie- ti 160 daugvaikių šeimų ir
nei paprašius, iš pelno ko- sukelti jų transportacijai 
mitetas paskyrė $50 BALF nuo uosto iki darbo vietos 
transportacijos vaiui. kad Michigano valstijoj 
pagelbėjus atgabenti 160 000.

MATYSIME TO VAIKUČIO PAVEIKSLĄ

8eSię melų Russel Miller, iš Colunbus, Ohio. buvo parink
tas dėti | siti metų “Easter Seal” paveiksliukus. Draugi

ja globai sužalotų vaikų ir suaugusių kasmet daro vajus 
lėšoms sukelti. Tas vaikutis nuo mažens serga sunkiai 
pagydoma liga ir draugija jį globoja.

Ir ii pažymėjo, kaci:'0^^ grupė. Yra ir ko- 
______________ _______munistų prisidengusių kito

kiais vaidais, bet jų “se
rai” čia smarkiai smunka.

Turiste.

Moteris Globos
Mainierių Pinigus

.John Lewis iškovojo is 
minkštosios anglies savinin- 

■ kų po 30 centų mokesties 
nuo tonos iškastos anglies Į 
mainierių šalpos fondą. Per 
dvejus sekančius metus j tą 
fondą kasyklų savininkai 
turės sumokėti $300,000,- 
000. Tam fondui globoti 
yra skiriami trys globėjai: 
vienas nuo angliakasių uni
jos, antras nuo kasyklų sa
vininkų, o trečias neutralus.

Unijos globėjas bus John 
Levvis, kasyklų—Charles A. 
Owen, neutralus — Jose- 
phine Aspinwall Roche, 63 
metų amžiaus moteris. Se
niau ji pati turėjo minkšto
sios anglies kasyklą, bet ne
išlaikė konkurencijos ir 
bankrutavo. Vėlesniais M*

Todėl, kol giri - 
Užtraukęs dairą 

graudžią. 
Būties palaimo.-

maiti.
Ir krauk, kaip 

kraitį. . . .

aidas tebegaudžia, 
skambią, kad ir 

kantriai lauk, že- 

krovei, savo va,-go

Todėl, priverkus žemės ašarinę. 
Atpildo saulės (Tąsiai lauk. Tėvyne, 
Nevysta tavo rūtos ir jurginai,"
Ir tvarus tavo kryžiai ąžuoliniai. . . . 

JURGIS BALTRUŠAITIS.

S. Šimkaus Dainos

Kompozitorius Stasys Šimkus

Kas nežino kompozitoriau-. 
Stasio Šimkaus ir jo energin
gos veiklos ! sėtuvių muzikos 
meno kėlimo. Stasys Šimkus 
pirmas lietuvių kompozitorius, 
padaręs musų muzikoj pervers
mą, sukurdamas savitą lietuvių 
dainos ir muzikos stilių.

Prieš keliasdešimt metų Sta
sys Šimkus gyveno Jungtinėse 
Valstybėse, čia jis organizavo 
chorus *ir rengė jų pasirody
mus. - žinomas leidėjas Strums- 
kis yra išleidęs pirmuosius Sta
sio Šimkaus kurinius.

Labai svarbu vaidmenį Sta
sys Šimkus vaidino Lietuvos

lą išmokti. 
Kaina tik

Did k n v: ii ėl.lMJ

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų ? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenini is, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet

į Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- LYTIŠKOS LIGOS 
nų kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- ' 
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro-. ku 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar 
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- ; 
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- 
riai nužudė vokiečiai laike šito ka 
TO. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................... 5<»c

Ir '.a:p nuo j-, a;; : angoti. Parašė 
Or. I-. ... ; a-.. An'ra. Įieržiurėta
ir papildyta !ai«ia. Kama .... 25c

I

ANGLIšKAI-LIETUVIšKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip ta.- 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug anglišku 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tani 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $::.OO

TAVO KELIA 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Biunia-. 
sočiai:zmo a j./.i

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSIS'l Ali DAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie /.. , s išvaizdą. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra; “Išvirkščias .Mo
kslas, arba Kaip Vsirado Kalbos.'
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
raše E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. KaitiĄ ...................................
tabakas

Kaip jis 
kimės ruki 
daugelį

. rumpas ir ais- 
iinas.......... 25c.

žmonėms kenkia. Liau- 
f! Pagal A. Apolovą ir 

- gyvenimo patyrimų para- 
’šė K. Stiklelis. Kama ....... 25c

Keleivis, 63C Broadvray, 
So. Boston 27, Mass.

iš

Jungtinių Valstijų sena
tas buvo priėmęs bilių, ku
riuo buvo skiriama švietimo 
reikalams $300,000,000 iš 
federalinio iždo, tačiau at
stovų ruomuose tas sumany
mas buvo atmestas. Nevv 
Yorko kongresmonas Bar- 
den dėl to biliaus atmetimo 
kaltina katalikų bažnyčią, 
nes jos politikieriai Įkišo i 
tą bilių reikalavimą, kad 
dalis tų pinigų butų skiria
ma jų parapijinėms mokyk
loms.

Barden dabar Įnešė kitą 
bilių, kuris sako, kad para
ma iš federalinio iždo gali 
būti duodama tiktai vie
šoms (public > mokykloms, 
kurios yra užlaikomos žmo
nių mokesčiais.

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivi.’
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre- . 
lės butų tokios geros ir sa- • 
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, aukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nn’an/t.i? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuoki taip:

Ke
•M E. Broadway,

aip:

leivis
So. Bo«V)n 27, Magą
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įlš Plataus Pasaulio
Italijos Streikai

Komunistai Italijoj praei
tos savaitės gale paskelbė 
“generalini streiką,” kurs 
betgi toli gražu nebuvo vi
suotinas. Daugelyje vietų 
komunistai sukėlė kruvinas 
riaušes
su po
nemažai sužeistu.

Badas Kinijoj

Kinijos komunistų dele
gacija atvyko į Hong Kon
gą ir sako, kad milionai ki
niečių komunistų valdomoj 
Anhvvei provincijoj maiti- 

i’nasi žolėmis, medžių lapais 
?s ir įvyko susirėmimui ir žievėmis ir jiems gresia 
licija. Yra užmuštų iri bado mirtis, jei nebus su

teikta greita pagalba. De
legacija nori prašyti tarp
tautinės pagalbos badaujan
tiems.

Atlanto Paktas

Šią savaitę Haagos mies
te, Olandijoj, eina Atlanto 
Pakto šalių karo vadų pasi
tarimai. Iš Amerikos pasi
tarimuose dalyvauja jung
tinių štabų pirmininkas, ge
nerolas Omar N. Bradley, 
ir krašto gynimo sekretorius

Saugo Šiaurvakarius

kaip nariais, taip ir turtu, 
stoviu už taupumą.

Taupumas reikalingas, o 
naujos tvarkos jo neturėsime. 
Gal nauja šluota sušluotų ne
menką krūvelę pinigų lėšų fon
dui, tai gal galėtum ir musų i 
laikrašti “Tėvynę” padidinti iki 
8 pu šaipių, o gal net iki 16 pus
lapių '. Tai tuomet bus visiems 
nariams proga parašyti šį bei 
tą apie lietuvybę ir musų gar
bingą organizaciją. Gal tąsyk 
ir apskričių komisijoms nerei
kėtų rašyti protestų prieš bu
vusi 4-to apskričio korespon-' 
dentą, A. Viznį. kad i’s F*ril-1 
gus strąipsnius rašo ir ... su ' 
jumoru.

Galėtume gal dar turėti ir- 
“Tėvynės” priedą, kur kitados ■ 
išeidavo. O aš ji taip godžiai į 
skaitydavau, nes tai buvo turi
ningas priedas. Dabar ne tik 
neturim priedo, bet turim tik 
4 puslapių laikraštėli.

ir aš į ves įkūrė ne kokie Romos kata- Norwood, Mass., P. Gaigalas iš deda “mobilizuoti 
į likų šventieji. Ten tą viską pa-1 Timmings, Ont.. Kanadoje, ir ’ prieš tėvą ar motiną.

be darė socialistai.
So. bostono Sočiais tas.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

tdoje,
M. lamulionis iš Norvvood, 
Mass.

Po 50c atsiuntė: J. Cudjonis 
is Oak l.a\vn. 111., J. Paulauskas 
s Middlcboro, Mass., Mrs. M. 

Subačienė iš Kingston, Pa., Z. 
Locke iš liallimore. Md. (na
mui išpirkti), Mrs. A. Davis iš

Sekantieji musų skaitytojai, 
atsinaudindami laikrašti, pri
siuntė dovanų laikraščiui su
stiprinti. prisiuntė:

V. Mičitriis iš E. Chicago, į Auburn. Me.. .J. Macis 
Ind., “už tėvo išminti, kad ir 
pasenusią,” $2; Mrs. A. Ger- 
chas iš Chicagos—$1.50.

vaikus

Lapė.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo seserų Veronikos 

Elsakov gini. Steponąičiutės ir Ma
rės Steponakiutės, tėvo vardas En- 
driejus. Kilusios iš Vilkaviškio ap- 

... j skrities, Remeališkių kaimo, išva-
Ytaukegup., 111.. K. Martinko iŠ ! žiavusios prieš didįjį karu. Prašau

MEDUS
, Gardus, lt»>'.< Miehigan fsrmy 
medus. Pirkėjai patenkinti visose 
valstijose. Galionas 54 su prisiunti- 

i inu. 5 : al. t" svarų kelias S!i. Siųs- 
; kil eUsli ar Muile, orderius su už- 
- sakymu. Pristačius pirkėjas apmo
ka siuntinio išlaidas (laužiau $2 iki 

į f.-tos zonos). Adresas; (14)
GEORGE .M. OLOWA('H 

RII) 1
Gusler 2, Mich.

cagos ir E. Baltrus 
Montana.

Visiems

iš Chi- 
iš Havre,

Po $1 prisiuntė: P. \Vieta išIširdingą ačiū.
d ra uganis tartame

jus pačias, ar kas apie jas žino, man 
parašyti, už ką busiu labai dėkingas. 

Jonas Steponaitis,
139 Moultrie Street, 

Pittsburgh, Pa., USA. (H)

KorespondencijoS
BROCKTON, MASS.

Paieškau savo dėdę Vincų Velyki, j 
kilusį nuo Paistriečių kaimo, Pas- ■ 
valio valsčiaus. Amerikon atvyko; 
prieš pirmąjį karų. Prašau jį patį 
ar kas jį žino man parašyti, už ka

DARKAI l'KIE ŪKĖS
Paieškau darbiuimtų prie ūkės, 

kad mokėtų bi.-l.i karves melžti. Lie
tuviai 1>P vytai su moterimis ir su 
maža šeimyna Kaus gerą pragyveni
mų, arba vien vyrai. Kreiptis į:

Mirhael Itazavvicb, 
Kimianian Avė.. KO 1,

Uasliiiigton, N. J.

H.

busiu labai dėkingas.
Petras Velykis, 

203 Ogilby Rd., 
Roekford, III.

( 13)

Louis .Johnson, 
muose aptariami 
Vakarų Europos 
planai.

Streikai Afrikoje

Piancuzijos komunistai 
perkėlė streikus prieš Ame
rikos ginklų pagalbą Pran
cūzijai į Afrikos uostus ir 
Tuniso uoste jau įvyko 48 
valandų laivų krovėjų strei
kas. Komunistai protestuo
ja, kad Amerika duoda gin
klų pagalbą jų kraštui prieš 
Rusiją. Jie norėtų, kad 
Prancūzija liktų beginklė 
įusų agresijos auka.

Amerikos karo aviacija 
perkėlė eilę greitųjų karo 
orlaivių iš Naujosios Meksi
kos bazių į Washingtono 
valstiją, kad butų pasinio

Pasitari- susi galimam puolimui iš 
praktiški Į rusų pusės. Washingtono 
gynimosi i valstijoj yra svarbios ato- 

i minės dirbtuvės, kurias ra
išai neabejojamai pirmiau
siai pultų.

Propagandistai iš “geroves 
sako, jog Pildomoji Taryba yra 
sudariusi planus Įsteigti vasa
rinio poilsio namus. Gal ir bu
tų gera:. Bet kas gi atsitiko 
su senelių prieglaudos namais, 
kur buvo tiek daug kalbėta, o 
dabar nei gu-gu.

Montelloje jau daugiau 
nei dveji metai įsikūrė bu- 

.. Ivęs dipukas Vytautas Ta 
mošaitis su šeima.

Kaip kiekvienam tremti
niui, taip ir Tamošaičiui, 
ypač su nemaža šeima, ne
lengva čia buvo iš naujo . 
pradėti gyvenimą.

kietijoj, jei Amerikoj nebū
tų tokių Tamošaičių.

Neužnuodykit žmonėse 
gerų pasiryžimų.

Brocktono Dipukas.

M1NERSV1LLE, PA.

“Keleivyje” jau buvo ra- 
Tamo- kaip vieno lietuvio,

Darbo Disciplina Lenkijoj

Lenkijos vyriausybė pa 
skelbė naujas taisykles dėl 
“darbo disciplinos’’ dirbtu
vėse. Darbininkai, pagal 
valdžios nuožiūrą, gali būti 
kilnojami iš vienos dirbtu
vės į kitą ir nė vienas kva
lifikuotas darbininkas ne
gali apleisti savo darbo vie
tos be valdžios sutikimo.
Nauja tvarka labai primena mus 
Rusijoj praktikuojamą dar
bininkų baudžiavą.

Brangus broliai ir sesutės 
SLA nariai, balsuokime už to

maitis ir jo žmona, abu sun-i'^uozo Taraškevičiaus, žmo- 
kiai dirbdami fizinį darbą na mieste turi mokėti
fabrikuose ir mažai teturė-

kius narius į Pildomąją Tary-1 darni laiko savo šeimos rei-
bą. kurie 
mes juos. Tada 
turėsime daugiau

supranta mumis, o 
ir seimuose 
progos savo

mintis pareikšti dėl SLA gero
vės, nes kaip praėjusiuose sei
muose. tai tik tituluoti nariai 
gavo balsą, o be titulo tai buvo. JOJ®- 
ne košer. ! Ne

Tokios mintys man kilo pasi
skaičius “gerovės” atsišauki-

kalams, bet abu būdami 
taurios lietuviškos širdies, 
abu geri lietuviai patriotai, 
nepamiršo savo tautiečių 
tremtinių, likusių Vokieti

kartą ir ne vieną 
tremtinį Vokietijoje Tamo
šaičiai sušelpė siuntinukais

vyrui kas savaitę ant išlai
kymo. Pottsville teismas jai 
priteisė mokėti kas savaitę 
vyrui po $10. Mrs. Taraš
kevičienė griežtai tokiam 
teismo sprendimui priešino

Paieškau Balio čiapšio, kuris j»a.s- 
kutiniu laiku gyveno So. Bostone. 
Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
parašyti šiuo adresu: (141

Balys Maculevičius,
(5143 Ilamilton St., 
Montreal, Canada.

Paieškau savo kaimo draugų An
tanų Ignatavičių ir Jonų .Mackevi
čių, paeina iš Žėruolių kaimo, Uk
mergės apskrities, ir Edvardų I.au- 
žeckų iš Siesikų parapijos. Malo
nėkit atsišaukti šiuo adresu:

Karolis Križenauskas,
P. O. Box 3K3, (13)

Vandergrift, Pa.

M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR 
2OL1Ų SANDĖLIS

335 Dean Pa r k, Speneerport, N. ¥.

paksiik oi) \ nuros. n.
Dvejų aukštų narnas Tilton, N. 

H., ilain St., krautuvė, gar.ižius, 
patuštintas butas, didelis įbudavo- 
las šaldytuvas, patogus delikatesų 
krautuvei, kepyklai, dovanų ir gėlių 
krautuvei, arba kriaučių šapai. Kai
na 57,20*1. Rašykit angliškai: Mr. 
E. E. Kirsch, c o Holyoke Hospital, 
Holyoke, .Mass. (13)

DARBAS AM ŪKĖS
Reikalingas darbininkas ant ūkės, 

’ prie pieninės darbo. Alga neįpra- 
1 tusiam į darbų $20 per savaitę ir 
i visas užlaikymas, o mokanč'am dau- 
, giau. Gali atsišaukti ir DP. Dar

bas pastovus. Rašyti: (11)
John Sadauskas,

R. D. 4.
(oriiand, N. A .

PAAIŠKINIMAS: Dėl žemiau 
skelbiamų knygų prašome kreiptis j 
patį skelbėją. “Keleivio” administ
racija jų nepardavinėja.

Ramybės šaltinis, didoka knyga, di
delis drukas, stiprus apdarai ..54 
Vainikėlis, maldų knyga, 300 pusi.,! atlysti, kul‘ 
paveiksluotos mišių maldos papras-j s>11: 
tais a [įdarais 75c. T? pati minkštais
apdarais ........................................ 51.35
Kantičkos. giesmių knygos ....53.50 
Aizopo pasakos, 300 pasakų . .52.50 
Nedoras žydas, kupčiavojo panai-

SI 11' Stojo Dl'ieš teisėja SU ' ' “‘"'•‘ėjis, maldų knyga - . J # •* * nuveiksi uolos mišių mah
dviem advokatais, bet nie
ko negelbėjo. Teisėjas pa
sakė, jei tamsta galėjai ap
mokėti tuos du advokatu,

ATSIVEDIMAI
Vedybų tikslu ieškau Amerikos 

lietuvaitės, nuo 20 iki 25 metų am
žiaus. Aš esu lietuvis, rimtas vai
kinas, 26 metų amžiaus, gyvenu Ka
nadoje. Atsakysiu tiktai į rimtus 
laiškus. Prašau rašyti ‘Keleivio” 
adresu ir Įiažvmėti M r. M. Ii.

(14)
Paieškau moters, neviršaus 40 

metų, kuri norėtu gyventi šiltame 
pietų krašte. Prašau ir paveikslų 

Irtis sugrąžintas. Ra
di)

M r. Z. B. J.,
4927 W. (’ommerce,

San Antonio, Texas.

Kanados Arkivyskupas

Montrealio katalikų arki 
vyskupas, Charbonneau, pa 
gitraukė iš savo vietos “dėl 
nesveikatos.” Kai kurie 
šaltiniai sako, kad arkivys
kupas turėjo pasitraukti to
dėl, kad jis užtarė pernai 
metai? ilgai streikavusias 
asbesto darbininkus, delko 
prieš jį sukilo kapitalistai 
ir, per popiežiaus tarpinin
kavimą, arkivyskupas buvo 
“susargdintas” ir išėstas iš 
savo vietos.

Amerikos Bomberiai

Iš Amerikos į Angliją 
skrenda 70 sunkiųjų bom- 
berių, kurie, pagal Atlanto 
Pakto pagalbos sutartį, duo* 
darni Anglijos karo aviaci
jai sustiprinti. Orlaiviai 
skrenda mažomis grupėmis 
iš Amerikos aredromų į An- 

‘gliją ir tuoj perimami į ak
tingą karo tarnybą Angli
joj-

KAS MUMS RAŠOMA

Kovo
pluoštą

SLA Reikalais

15 d. aplaikėm čielą 
balotų nuo kokio ten 

save pasivadinusio “SLA Gero
vės Komiteto.’’ šalia nurodytų 
kryželių, už ką turim balsuot, 
yra dar prierašas: “Susivieniji
mas yra musų. o mes Susivie
nijimo. ir gerovė pirmoje vie
toje.'’

Taip labai gražiai skamba, 
tik gaila, kad kitaip daroma. 
Toliau sako, jog dabartinei Pil
domąją: Tarybai vadovaujant, 
musų Susivienijimas žymiai pa
augo turtu. Bet kodėl nepasa
kyti. kodėl ir kaip jis paaugo, 
ir jeigu jis nebūtų paaugęs, tai 
tikra: butu tikra ironija.

Juk mes dabar mokam daug 
daugiau negu pirma. Pavyz
džiui, pirmiau aš mokėjau $1.93 
per mėnesį, o dabar moku $2.- 
97. Tai matot kokiu bildu pa
augo. Tatgi, broliai ir sesės 
SLA nariai, kurie gavote tuos 
balotus, tai prašau atydžiai per
skaitykite. O kaip perskaity
site. tai darykite savas išvadas 
ir nepaisykit jųjų nurodytų 
kryželių.

Aš dar statau klausimą tiems 
gerovės komitetininkams, kas 
jie yra. kokie asmenys ji suda
ro ir kas finansuoja? Man. 
kaipo gerai SLA mylėtojai, tas 
viskas labai apeina, aš taipgi 
noriu, kad musų SLA augtų

SUSIVIENIJIMAS LIETI VIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtbitiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir |«ni iltinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00. ___
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
<5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9-00 ir $12.00
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubilienms Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimo.
Ta-jk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kropę arba i Centrų adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. SOtb Str Hmr York l, N. Y.

JULĖ BIRIETIENĖ.

50c 
25c 

,35c
Grigorms, prirakytas ant salos 17metų ................................ 85c
Būry kia su Saliamono nosimi.. 15c

____ - . Saulės Ratas ir visos planetos suCIUs į teismą Stojo SU Vienu . nurodymu, kaip jos keliauja. ...50c

tai juo labiau gali mokėti RSka
teiti . — ..................................................
Duktė .Marių, graži apysaka...

ir ne vienam tremtiniui jielSavo vyrui po 10 dolerių pe.
parašė paguodos

apie kantriąją Eleną 
prirakytas

laiškus, 
atvykti

Amerikon. Ir čia reikia tie
są pasakyti, Tamošaičiai sa
vo pažadus išpildė.

194S metais, vienu trum
pu laiku, asmenine Tamo
šaičių garantija atvyko pas 
juos trys tremtinių šeimos. 
Jie tuos tremtinius broliškai 
priėmė, apgyvendino, nelei
do nusiminti. Bet čia dai
ne viskas. Kiek Tamošai
čių pastangomis ir prašy
mais seni amerikonai lietu-

_ ! SL^ 207 kp’ nare 1 žadėdami padėti
Manchester, Conn.

šventieji ir Socialistai

Kunigu spaudoje bu’ks
laiko užsimenama, kad pasaulis 
reikalingas šventųjų. Girdi, 
pasaulis taip sugedęs, kad tik 
šventieji ji tegali atnaujinti.
“Keleivio” kaimynas “Darbi
ninkas” rašė tuo klausimu ko
vo 3 d.

Ar yra išminties ir išmany
mo tvirtinime, kad pasaulis rei
kalingas Romos katalikiškų 
šventųjų ? Tą pamatyti ir su
prasti visai nesunku.

Kas žmonijai buvo ir yra di
džiausiomis rykštėmis? Juk 
karai ir socialia neteisingumas.
Ką šventieji yra padarę atito
linime tų rykščių? Nič nieko.

Per ilgus šimtmečius Vakarų 
Europa buvo katalikiška. Tada 
gyveno garsiausieji Romos ka
talikų šventieji. To nežiūrint, 
katalikiškos tautos dažnai ir 
baisiai kariavo. Baisi baudžia
va slėgė žmones. Kur šventų
jų balsas, kur jų veikla prieš 
tas baisenybes? Jie nei balso 
kėlė, nei piršto nepajudino tuo
se dalykuose. Ir Raudonasis 
Kryžius tapo sumanytas ir 
Įkurtas ne kokio nors šventojo, & 
o paprasto pasauliečio.

Skandinavijos tautos—švedai, 
norvegai, danai, suomiai—jau 
nuo senai pavyzdingai santai
koj sugyvena ir yra Įsikūrę pa
vyzdingą socialinę santvarką. į 
Tos tautos nuo senai yra “ere-' siminkit, kad kas gi butų 
tikiškos.” Todėl ten tas gero- su lietuviais tremtiniais Vo-

savaitę. Juozas Taraškevi- 
mą stojo su viei

advokatu ir bylą laimėjo.
JOS

Velnias ir kapitonas, 3 tomų..51.75 
Erancijos L1URDES apsireiškimai, 
500 puslapių, stebuklai patvirtinti 
dvasiško sosto, su paveikslais ir ap
darais ............................  $3.75
Pranašavimai apie svieto pabaigą ir 
ancikristo atėjimą 51.25
Lietuviška gaspadinė su daug nau 
dingų receptų
Meiliški ir kriminališki aprašymai 

75c
Talmudas žydų ir jo slaptybės .. 25c

Raktas į laimingesnį gyvenimą 1.00 i
Jonas ir Alenutė, graži pasakaitė!

.............................. 25c. |
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c
Karvės ir gerų sūrių darymas 25e
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE

Visos žolės yra paskirais pakeliais, 
su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

Nervu pataisymui naudinga arba
ta .........................................................51

Nuo kosulio, dusulio bei mainų 
astmos. Palengvina atkosėti__ ,75c

Nebūk nutukęs, eik kudyn ....51
Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo 75c
Plaukų tonikas, prašalina pleiska-

cn Vitu ndvnkatii n Tarač- nas- stabdo niežulį, sulaiko slinkimus su Kitu anvoKdiu, o įaras jr pražįiumą ir u>r((o plaukus..75c
Palangos Trejanka, dėl ariel

kos .....................................................75c
Kanapių sėklos, pakelis 4 unc.. .35c 

Vyriškumo pataisymui Oh boy, ge
rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- 
dukėms tinginį paakstina .... 1.25 

Orderius išsiunčiame tuojau, kaip 
gauname užmokesnį, arba pasiunčia
mo C. O. D„ tai užsimokėsit, kaip 
pačtorius atneš.

(13)
M. ŽUKAIT1S.

333 Dean Park, Speneerport. N. Y.

Bet čia dar ne galas. Mrs. 
Taraškevičienė visvien, ne
žiūrint teismo sprendimo, 
mokėjo savo vyrui tiktai 5 
dolerius per savaitę, o pas
kui visai mokėjimą nutrau
kė ir sakė, aš neturiu pini
gų tau mokėti. Per kelias 
savaites ji tikrai nieko ne
mokėjo. Tada Taraškevi
čiui nebuvo kitos išeities,

TREJANKA
Musų Trejanka yra 
pasaulinė Trejanka. 
Musų Trejankos šak
nys ir kiti dalykai su
rinkti nuo saulės te
kėjimo ligi saulės nu
sileidimo. Japonijoje 
pirmučiausiai saulė 
teka , ir musų Tre
janka prasideda iš 
Japonijos, Kinijos, In-

do-Kinijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų In
dijos Pisis Asięrikos. Centralinės 

aame su .»«- Amerikos> M,.xico. Šiaurės Amen-
.......................... * " kos, Gonados—ir čia saulė leidžias.

Įmerk Trejanka į ruginę ir gerk po 
čerkutę viso pasaulio gerą mišinį. 
Musų Trejanka 75 centai už pakelį, 

šio trys pakeliai S2.OO. Bet jeigu no
rite gauti C. O. D., tai 52.25.

ALEXANDER’S CO.
411 W. Broaduay 

South Boston 27.. .Mass.

viai atkvietė iš Vokietijos |^a*P vėl kreiptis į teismą ii
tremtinių, tai čia tikrai ne
suskaičiuosi. 0 kiek Tamo
šaičiai vargino ir vargina 
save bendrai tremtiniams 
darbų ieškojimais ir kito
kiais patarnavimais. Tai
gi, Tamošaičiai tremitnių 
labui nemažai yra pasidar
bavę.

Tą korespondenciją ra
šau todėl, kad yra ir nau
jai atvykusiųjų žmonių tar
pe nedėkingų asmenų, kurie 
savo geradariam kartais at
simoka šmeižtais ir nepa
gristais priekaištais.

Tremtiniai, nemokėkit 
taip piktai tiems, kurie 
jums yra tiek daug gero pa 
darę.

Turėkite gerą valią ir at

prašyti, kad teismas privei 
stų žmoną mokėti, kas jam 
priklauso. Mrs. Taraškevi
čienė į tą teismą atėjo jau

kevičius turėjo tą patį ad 
vokatą. Mrs. Taraškevičie
nė į teismą buvo atsivedusi 
ir savo dukterį, kuri liudijo 
prieš tėvą.

Laike bylos klausymo 
Mrs. Taraškevičienė pasakė 
kelis griežtus žodžius ir tei
sėjas buvo davęs įsakymą 
uždaryti ją į kalėjimą, taip 
ir buvo padaryta. Bet ka
linimas tęsėsi labai trum
pai, gal tik 10 minučių, o

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu- ? q

NUO UZSISENĖJUS1V. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seng, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Oir.tment. Jų gydoma* 
ypatybės palengvina jūsų skaudė#* 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžh) 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimą <xlos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši- 

odos ligi,. LEGU- 
Ointment suteiks

jums pagelbą nuo nu
variusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. |>egulo
Ointment yra parduo
damas po 75c., 51.25 ir 
53.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monev7 
orderį j: (11-Ii

LEGULO. l»«-pU 3.
4347 W. I4th Street, 

CICERO 50. ILL.

va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 

pankui vėl buvo klausoma i Ppe J*° išlaisvinimo. Aukas

SLIUPTARN1AI
Pirmutinė tokia teisinga* atvira, {domi ir stambi KNYGA 

(ISTORINIS ROMANAS) apie 
Amerikos lietuvių tautinį ir 
kaltūrinį atgimimą, apie jų 
sunkumus, vargus, kančias ir 
kovas dėl geresnio būvio ir 
šviesesnio rytojaus...

652 didelio formato pusla
piai; Dr. Šliupo, “dėdės** šerno 
Ir Kun. Dembskio atvaizdai; 
audeklo viršeliai.

Kaina tik $5.00: mažiau kaip 
1 centas ui puslapį!

Reikalaukite šiuo adresu:

DR. AL. MARGERIS
W2I So. Balsted Street 

cnoAoo i. iul

byla. Teisėjas griežtai įsa
kė Taraškevičienei, kad ji 
mokėtų vyrui po 10 dolerių 
kas savaitę ir turi sumokėti 
tuos 50 dolerių, kurie liko 
į raeityje nesumokėti. Sena 
skola turi būti sumokėta iki 
kovo 20 d. Jei Taraškevi- 

f čienė nemokės vyrui, kas 
jam priklauso, tai, teisėjas 

įsako, ii eis į kalėjimą. Juo 
j zui Taraškevičiui teisėjas 
! priteisė iš jo vaikų po 2 do
leriu kas savaitę. Tai taip 
pasibaigė ta byla dėl pensi
jos iž žmonos.

J. Taraškevičius džiau
giasi. kad iis ant amžiaus 
galo turės šiokią tokią pa
spirtį ir iam nereikės bels
tis į purauzės duris, kad 
priimtų ir maitintų. Jo pa 
žįstami ir kaimynai džiau
giasi ir sako, Bravo Juozai!

Visa ta Taraškevičių byla 
yra liūdnas pavyzdys, kaip 
einasi, kada šeimos suįra ir 
kada motina ar tėvas pra

siusti Amerikos Lietuviu 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st., Chicago, III., ar vietos 
ALT skyriui.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
<3* Broadwa?, South Boston 27, Mas*.

r
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IŠ SOCIALDEMOKRATŲ MILIONAS ŽMONIŲ 
60 KP. SUSIRINKIMO

PATVIRTINO BAUSMĘ 
KOMUNISTŲ VADUI

Ši pirmadienį aukščiau-

$4,00d Už Žmonos Meilę

sias teismas patvirtino že-į Stilsonas buvo išvykęs į 
mesnio teismo išneštą Brooklyną i vestuves savo

! sprendimą 
komunistu

prieš Amerikos 
partijos genera

DRG J. STILSONAS 
GRĮŽO IŠ BROOKLYNO

--------  Felix Pataskas, 62 metų
Praeitą šeštadienį drg. J. south bostonietis, kreipėsi į 

teismą, kad jam priteistų iš 
Francis C. Judeikis, 40 me-

dukters Lilijos, kuri ištekė- tų vyro, 20,000 dolerių už 
jo už Antano Šateikos. Ves- jo 40 metų žmonos Adelės

Lietuvių Teatras Bostone

Praeitą šeštadienį LSS 60 
kuopos susirinkime buvo i tono miestas minės savo ju- 
aptartas pasiruošimas prie į. bilejų. Ta proga rengiama 
LSS suvažiavimo Bostone, labai įvairi programa, paro- 
gegužės 27-28 dienomis. dos, paradai ir kitokios pra-

Suvažiavimui yra paimta šmatnybės. Prekvbos ru- 
L. P. Draugijos svetainė,
So. Bostone, ir nutarta šeš
tadienį, gegužės 27 d. su
ruošti vakare suvažiavimo 
delegatams pasitikti vaka
rienę.

Buvo aptarta LSS centro 
pasiūlyta suvažiavimo dar-

PERKA NAMUS
Ieškau pirkti namų So. Bostone 

City Point ypač Columbia Rd. ar 
Marine Rd. arba geroj vietoj Dor- 
chestery. Užmokėsiu gerų kainų.

.... Antanas Juknevičius 
545 Broadaay. So. Boston.

TeL SO 8-O6O6.

Režisieriaus Henriko Ka
činsko vedama Lietuvių Te
atro studija ruošia savo pir
mąjį viešą pasirodymą ge
gužės 7 d. South Bostono 
High School (Tnomas Pk.) 
salėje. Bus du vaidinimai: 
Antano Gustaičio “Sekmi
nių Vainikas” (Lietuvoje) 
ir “šilkiniai Pančiai” (Ame- 
likoje, komedija). Deko
racijos scenai ir kostiumai 
aktoriams jau gaminami pa
gal dailininko Viktoro An- 
driušio eskizus.

Lietuvių Teatro atidary
mui bus atspausdinta spe- 
cialė programa, su aktorių 
fotografijomis ir informaci
jomis apie teatro studiją. 
Lietuvių Kultūros Rėmėjai 
prašo, kad lietuviai biznie
riai, profesionalai ir orga
nizacijos duotų skelbimų ir 
sveikinimų tai programai. 
Skelbimai ir sveikinimai 
reikia priduoti iki balan
džio 20 d. Galima kreiptis 
raštu Į sekretorių: J. Gim
butas, 250 Columbia Rd., 
Dorchester, aibe pranešti 
telefonu TA 5-5304 (A.
Matjoškai), kad atvyktų 
atstovas skelbimą paimti.

Balandžio Mėnesį Reik
Patikrinti Automobilius

Visą balandžio mėnesį 
musų valstijoje bus daroma 
pusmetinė automobilių in
spekcija. Ji prasideda ba
landžio 1 d. ir tęsis iki mė
nesio galo. Patartina ne
vėluoti tą padaryti, nes mė
nesio gale patikrinimo sto
tyse yra kartais didelis su
sikimšimas. Pavasarinė in
spekcija yra svarbesnė, 
kaip rudeninė, nes po žie
mos važiavimo daugiau 
mašinų yra reikalingos gero 
peržiūrėjimo ir patikrini
mo.

RADIO PROGRAMOS

jo
paviliojimą. Suffolk aukš
tasis teismas reikalą svars
tė ir paaiškėjo štai kas: 
Kaltinamas Judeikis, kuris 
gyvena Southern Avė., Dor- 
chestere, o anksčiau gyveno 

nuo įsikūrimo Lietin ių Dar- Sw Bostone, prikalbinęs 
bininkų Draugijos. Pataskio žmoną pabėgti

: nuo savo vyro ir persikelti 
gyventi į tą patį namą. kur

7" _ Įgyvena ir Judeikis, nors ir
Balandžio 1 d., 5 vai. \a- ne j patj butą. 

kare. bažnytinėj salėj sau-Į Teismas nutarė, kad Pa- 
kiamas tremtiniu "Usiib ni- laskiuj tikrai padaryta

, . I ~ i “iOC’ f- “• ......u skriauda ir priteisė jam 4,-
laivu sta-; ; --------- ! padarys įdomų pranešimą.

APLANKYS BOSTONĄ Hnį sekretorių, Eugene Den-
--------  į nis. Žemesnis teismas jį

Gegužės 18 iki 22 d. Bos- buvo nuteisęs kalėti metus

tuvės įvyko sekmadienį 
šeštadienio vakare J.

Stilsonas kartu su -J. .Bui
ir sumokėti 81,000 pabau-ivydu kalbėjo Brooklyno Pi- 
dos už kongreso įžeidimą. I liečiu Klubo svetainėje 20 
Kada kongreso tyrinėjimo metų sukaktuvių minėjime 
komisija jį buvo pakvietusi
liudyti. E. Dennis atsisakė

mai pasiėmė organizuoti ju- • duoti parodymus ir už tai 
bilejaus iškilmes ir tam rei- buvo nuteistas. Aukščiau- Tremtiniu Dėmesiui

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turims mu

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Harthvare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway, So. Bostone 
Tel. SO 8-4148

kalui yra 
komitetas.

sudarytas platus 
Kiekviena jubi-

sias teismas savo sprendi
mą už pasmerkimą E. Den

lejaus diena bus paskirta: ni^ išnešė o balsais prieš 2, 
kuriam nors skirtingam tik-įp^eš balsavo teisėjai Felix 
slui. pavyzdžiui. Bostonas; Frankfurter ir Hugo Black.imas, kuriame p. K. Bielini 
kaipo prekybos,

bu tvarka ir nutarta pasiųs- tybos, mokslo ir kultūros Į Debatai dėl ‘VVelfare State* j
ti kuopos pastabas tuo rei- centras ir tt. --------
kalu centro sekretoriui. Prekybos rūmai jau pra-
Taip pat nutarta prašyti, deda plačią propagandą po 
kad Alassachusetts LSS ra-! visą Ameriką ir tikisi, kad 
jono komiteto pirmininkas, i ne mažiau vieno miliono: 
drg. J.* Jankauskas, imtųsi

to, bus svarstoma, kaip 
. , paminėti 10 metų Lietuvos 

Cambridge Harvard Lnių okUpacijOs sukaktį ir kiti!
svarbus klausimai. Kviečia-versitete praeitą šeštadienį 

buvo įdomus debatai dėl 
“labdaros valstybės,” arba

000 dolerių iš Judeikio.

Svarbus B ALF Susirinkimas

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: ano S Oi 4 

Ir ana T iki t 

540 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUtk Boston 1

iniciatyvos sušaukti balan
džio mėnesį LSS kuopų i gūžės mėnesį.
konferenciją Bostone.-------------

Po susirinkimo buvo dar Bostone Susiorganizavo 
draugiški pasikalbėjimai.

Rep.

žmonių iš įvairių Amerikos dėl socialinio draudimo.
kampų atvvks į Bostoną ge-: Senatorius Hubert H. Hum- 

nnvnv 10 A T r v*.

Tremtiniai Teisininkai

pnrey is Minnesotos sakė, 
kad “eilinis” amerikietis 
daug kartų jau rodė savo 
nusistatymą už platų socia-

me atvykti visus tremtinius. *
Atskiri pakvietimai nebus 
siuntinėjami.

Tr. Ratelio Valdyba.

M. Kavaliauskas Susižeidė

Praeita

NEDARBAS MUSŲ
VALSTIJOJ MAŽĖJA i

Jau trečią savaitę iš eilės

Penktadienį, kovo-March 
31 d., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Piliečių Klubo svetai
nėje šaukiamas nepaprastas 
B ALF susirinkimas. Bus 
svarstomi svarbus musų rei
kalai ir artimiausio veikimo 
planas. Visi BALF nariai 
ir norintieji būti nariais 
prašomi susirinkiman atvy
ti. Valdyba.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

ketvirtadienį
asj

Kavaliauskas, pp. M inkų 
gėlių krautuvės vedėjas.

silau-
ze šonkaulį. Ligonis gvdo 
si namuose.

iinį draudimą ir valstybė tu-; southbostonietk'Mea.slova 
| n to -etlmio žmogaus bal- K,.. •...nkKovo 19 d. įvyko Bosto

ne ir apielinkėj gyvenančių į 50 klausyti. Priešingą nuo-
tremtinių teisininkų steigia-i munf gynė buvęs senato- nelaimi ; j ir ijsilau. 
masis susirinkimas. Posėdį nūs, John Foster Du liesS(mUalllig , jOT>ni< „vd„ Dorche,ter.o 

kuris irgi pripažino, kad
socialinio draudimo reikala
vimu lengva balsus pagauti, 
bet, jo tvirtinimu, socialinis 

i pavojų 
išsivvstv

atidarė Tremtiniu Teisinin-
Klube

Apriliaus Šurum Burum
bedarbių skaičius Massa- kų Draugijos centro valdy
chusetts valstijoj eina ma
žyn. Praeitos savaitės gale 
darbo tarpininkavimo įstai
gos pranešė, kad daugelis 
dirbtuvių padaugino darbi
ninkų skaičių. Neblogai 
dirba tekstilės ir avalynės 
pramonės, elektros aparatų 
gamyba ir kitos išdirbystės. į pasilikusius Europoj

Naujoji Anglija
Neturės Plieno Liejyklos

bos pirmininkas Dr. B. Kal
vaitis. Skvriaus valdybon
išrinkti: Antanas Juknevi-1 draudimas stato 
čius, Liudas Indreika ir i laisve ir “dvasinį
Juozas A; /irvt rn-A 1 v VII IMI C ,

įr i laisvę
kandidatai; Kokiu budu ligonių

Lietuvai Remti Draugijo. . Dorchesterio A. L. P. Klu-
Susirinkimas Penktadieni ba? .]'enJ,a “"J?“?

_____  (Apnik 1 d., šeštadieni,
Ši penktadieni, kovo 31 šaunų šurum burum. Bus

Kongreso jungtinė komi
sija praneša, kad “centrali
zuota” plieno pramonės va
dovybė užblokavo Naujo ’ 
sios Anglijos pastangas tu
rėti čia vieną didelę plieno 
liejyklą. Plieno liejyklai 
jau buvo palinkta vieta ir
Naujosios Anglijos pramo-'kas.” 
nė tikėjosi turėti vietos dar
bo pigesnio plieno. Žalia
va plienui butų atvežama iš 
Kanados, Quebec provinci
jos naujųjų kasyklų, o ang
lis iš Pennsylvanijos. Bet 
plieno pramonės diktatoriai 
nusprendė, kitaip.

—Andrius Keturakis ir Sta- kasos gali statyti 
sys Vaitkevičius. ; laisvę, kalbėtojas

Nutarta: Šelpti kolegas,Į parodyti.
ir ne-

galinčius dėl ligos ar senat
vės išemigruoti: sekti ame
rikiečių spaudą ir rinkti at
siliepimus apie Lietuvą 
tremtinius: pasiųsti 
nių teisininkų centro valdy-1 
bai sąrašą teisininkų, gyve 
nančių Bostone ir jo apie
linkėj: aktyviai paremti ko
legos Gliaudžio Detroite lei
džiamą vieninteli teisininkų 
žurnalą “Lietuvis Teisinin-

- 11'! 
tremti-

į pavojų 
nebandė

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

d., Sandaros svetainėj. 124 pinaklis ir kiti geimiai. Gas- 
F St.. So. Bostone įvyksta radinės pagamins gardžių 
Lietuvai Remti Draugijos užkandžių. Pradžia 7 vai. 
Bostono skyriaus narių su- vakare. Įvvks klubo patal- 
sirinkimas. Pradžia 7:30 pose, 1810 Dorchester Avė. 
vai. vakare. Visi nariai Kviečiami nariai ir nena 
kviečiami dalyvauti. riai smagiai laiką praleisti.

Valdyba. Komitetas.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

J

Po to, centro valdybos! 
pirmininkas painformavo, j
kad International Dar Asso-Į 
ciation. New Yorke. idoma- 
vosi lietuviais tremtiniais 
teisininkais ir nori turėti są 
rašą Lietuvos advokatų ir! 
teisininku, gyvenančių U. Į 

'S. A.
Bostono skyriaus adre

sas: A. .Juknevičius. 545 E. 
Francis Whorf, 15 metų Broadvvay. S. Boston. Mass. 

skautas iš Scituate, dabar

15 Metu Tėvo Užmušėjas

teisiamas Plymouth aukš
tesniame teisme už nušovi
mą savo tėvo. Vaikas pa-

Tyrinėja Attleboro Teismą

Piliečių grupė iškėlė kai 
siskolino revolverį ir nušo- tinimą prieš Attleboro teis 
vė tėvą praeitą savaitę Jis
aiškina, kad tai buvo “vie
nintelė išeitis iš nelaimin 
gos padėties.” Scituate gy
ventojai daro pastangas 
berniuko gyvybę išgelbėti, 
nes jo tėvas buvo visiems 
žinomas, kaipo girtuoklis, 
kuris mušdavo žmoną ir net 
buvo vieną kartą uždarytas 
i beprotnamį. Trys advo
katai gina jauną tėvo už
mušėją teisme.

Ewing Kreipiasi į
“Totalitarininkų” Sąžinę
Oscar R. Ewing, FederaI 

Security administratorius, 
vienoje kalboje kreipėsi j 
“totalirininkų” ar bolševikų 
sąžines rytinėj Europoj ir 
ragino juos parodyti žmo
niškumą ir leisti grįžti i 
Graikiją 28,000 vaikų, ku
riuos bolševikiški partiza
nai išdeportavo

darosi netei-'mą, kad jame 
singi dalykai. Vienas tei
sėjas, 72 metų Ralph C. 
Estes, jau pasitraukė iš teis
mo. kalbama, kad kitas 
trauksis. Piliečiai kaltina, 
kad teismas, nesiskaityda
mas su civilinėmis teisėmis, 
kalino žmones, dėjo pabau
das ir panašiai veikė.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNĄ S
Įsigykite šį A. I^lio kapi
talini veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.

Neįrištas $12. įrištas $| 1. 
Gaunamas pas:

DR. D. PILKA
•»46 Easl Broadvtav 
So. Boston 27, Mass.

This teter stnrict it tke sam low rates
TYPICAL LONG OISTANCE RATES* FROM OOW'4- 
T0WN • ____________

Mghn 6 o.-i 
4.30 o-WmMov* Al dt» 5win /

New York, New Verk 75c
Nrw Bedford. Ma*MChu»ett» 
Grecofield. M»»MCl,u»ett« 56c-
Miami. Florida 55c 

50c 
(1.65 

65c 
(2.50 

35c 
50c 
60c

White River Jct.. Vermont 
Laconia. New Hampihire 
Chicago. Illinois 
Lewiston. Maine 
Los Angeles. Californ.a 
Providence. Rhode Island 
Biddeford. Maine 
New Haven. Connecticut

•3 Mtnutp Mlnti-m-tv-itfAtmn rates . plus 
fcdi-nd tax.

45c
35c
Wc

(1.55
35c
35c

(125
40c

(2.00
25c
35c
40c

Mano Žmona Buvo 
Patenkinta Mane 
Išgirdusi

“Aš telefonuodavau mano 
žmonai dažnai iš kelionės. Kar
tais aš turėdavau tik kelias mi
nutes laiko, bet aš žinojau, kaip 
ji laukia mano skambučio. Ka
dangi mes gyvename vietoje, 
kur jau įvestas automatiškas 
tarpmiestinis telefonas, tai aš 
dažnai telefonuodavau mano 
žmonai tiesiai ir gaudavau ma
no namus per vieną minutę”.

I

Lietuvių Radio Korp. ra- 
dio programas šį ateinanti 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 ikr 10:30 vai. ry-

i te bus sekantis:
1— Mickey Haberek or- 

j kestra.
2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass.. o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus

IŠSINI OMVO.IA KAMBARYS
Geras kambarys, su baldais ir su 

virtuvės privilegija išsinuomuoja 
Ikorchesterc. Kreiptis telefonu: TA 
5-2690. (14)

KAMBARYS VYRUI
Išsinuomuo.ia nebrangiai šviesus, 

erdvus kambarys, yra maudynė. 
Kreiptis vakarais ar sekmadieniais 
į Mrs. Jasinskas, 848 E. 4th St., So. 
Boston, Mass.

APS1DRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

A. J. NAMAKSY
BEAL B8TATE ft IN8UBANC1

400 W. Broadųray 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bss. S7 ORIOLE STBKHT

Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Kimba! Building 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

220 E StreBt, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir viso- 

lcioe ruiies alų baliams, vestu
vėms j namus ir sales. (•).

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

Pasauk TcMomi Saviškius Šiandien
Niekas nepadaro tokio malonumo, kaip as

meniškas kontaktas su jūsų tolimais drau
gais. šeimos nariais ar biznio reik&lubse. Da
bar technikos pažanga leidžia greičiau ir 
lengviau pasiekti tolimas vietas telefonu, o jei 
reikia, draugiškas telefono operatorius visa
da padės jums susisiekti.

The Telephone Company
(NFW SNGLAND TIIIFHONI 
ANO TELEGKAPN COMPANY)

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

i 100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
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8augl prieitam,
328 BROADWAT,

SO. BOSTON, MASS. 
T»l- BOuth Bmlrni ft-4«1S

Kreipkite* pea tona, 
skalbiasi “Keleivyje.”
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