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Atmeta Rusijos Kaltinimus 
Dėl Liepojos Incidento

Rankioja Faktus Apie Rusų Nušautų Orlaivį; Mažai 
Pėdsakų; Sako, Rusai Karščiuojasi ir Saukia Apie 

“Pergalę”; Dingusių Lakūnų Nustota Ieškoti;
Maskva Apdovanojo Savo Lakūnus

Valstybės departamentas 
baigia rankioti faktus apie 
dingusi Amerikos karo lai
vyno orlaivį, su 10 vyrų Į 
Įgula, kurį rusai sakosi ap
šaudę netoli Liepojos, Lat
vijoj. Rusai grubijoniškai 
protestavo, kam Amerika 
leidžia savo “bomberius” 
lėkti i “sovietų teritoriją.”

Malajuose Eina 
Banditų Karas* 11 99

Anglų valdomose Mala
jų valstybėse jau virš dve
jų metų eina “banditų ka
ras.” 5,000 partizanų ki
niečių, apginkluotų pačių 
anglų per karą kovai prieš

1 japonus, dabar tęsia parti- 
\ alstybės departamentas zaninį karą prieš anglus ir 

apgailestauja rusų “karščia-' prieš vietinius plantatorius, 
vimąsi” ir rėkavimą apie'Banditai jau užmušė 200

IŠBUVO 21 DIEN Ą PO VANDENIU

Amerikos povandeninis laivas “Pickerd” parplaukė Pacifiko vandenyną nė kartą ne
iškilęs iš vandens gelmių. 21 dieną laiv as plaukė panėręs vandenyje. Laivas turi 
“šnorkel" aparatą, kurs leidžia laivui būti i gą laiką panėrus.

Tęsia Aiškinimą Komunistų 
Valstybes Departamente

Senatorius Tydings Sako, Bus Tyrinėjimi Įtariami As
menys Ne Pagal McCarthy Skundą; Louis Bu-

denz Liudija Ketvirtadienį; Bus Ištir 
tas “Amerasia” Skandalas

Graikijoj Susidarė 
Nauja Vyriausybė

Graikijos naująją vyriau
sybę sudarė generolas Plas- 
tiras, iš atstovų vidurio ir 
kairiųjų demokratinių gru
pių. Iš 18 ministerijų še
šias valdo gen. Plastiras 
partijos atstovai, nuo socia
listų demokratų į vyriausy
bę įeina penki ministeriai ir

Senatoriaus McCarthy iš
kelti kaltinimai prieš vals
tybės departamentą baigia 
išsidvėsti. Šen. McCarthy 
dar nieko neįrodė, nors kal
tinimų jis iškėlė labai daug. 
Senato tyrinėjimo komisija, 
kuri aiškina jo iškeltus kal
tinimus, nutarė patyrinėti 
bolševikų įtaką valstybės 
departamente nepriklauso
mai nuo senatoriaus Mc
Carthy parodymų. Tuo tiks-

kokią tai “pergalę ' prieš 
neapginkluotą Amerikos or
laivi, kurs per klaidą nu
krypo nuo savo kelio iš 
VViesbaden Į Kopenhageną. 
Sovietų vyriausybė apdova
nojo “raudonosios vėlia
vos” ordinais keturius rusų 
lakūnus, matomai už jų 
“didvyriškumą” apšaudant 
beginklius a_/silici mus 1 Lrii. ianu

nus.
Kaip tik Amerikos orlai

vis. dingo, kelios dešimtys 
Amerikos orlaivių skraidė 
virš Baltijos juros, ieškoda
mi kokių nors to orlaivio 
pėdsakų. Bet iki šiolei nie
ko nepavyko surasti, tiktai 
į raeitą sekmadieni vienas 
anglų prekybos laivas neto
li Liepojos užtiko juroje 
orlaivio gelbėjimosi laivu- 
ką. Jei ištyrus pasirodys, 
kad tai yra dingusio orlai
vio laivukas, tai bus vienin
telis Įrodymas, kur ameri
kiečių orlaivis nuskendo po 
apšaudymo.

Liepojos “incidentas” ro
do labai didelį Maskvos 
“jautrumą” dėl pavogtų 
Baltijos kraštų “saugumo” 
ir didelę Maskvos baimę, 
kad kas nors neimtų kėsin
tis i tas nelegališkai Mask
vos pasisavintas žemes. 
Amerikos vyriausybė rusų 
protestą ir visus kaltinimus 
atmes ir kaip tik bus suran
kioti visi faktai, duos ru
sams atsakymą Į jų notą.

Maskva norėtų, kad Bal
tijos jura butų aklai uždara 
Vakarų valstybėms. Bet 
Amerika turi Norvegijoj, 
Danijoj ir Vokietijoj bazes 
prie Baltijos juros ir iš tų 
bazių darys ir toliau skrai 
dymus virš Baltijos.

kareivių, 600 policininkų ir 
ne mažiau, kaip 2,000 ci
vilių žmonių. Pačių “ban
ditų” esą žuvę ne mažiau, 
kaip 2,000, bet jų veikla 
nemažėja.

Dabar anglai nutarė mes 
ti daugiau kariuomenės 
prieš Malajų “banditus.’ 
Malajų valstybės yra Į pie 
tu» nuo Indokir.ijos ir Sia
mo. “Banditai” tose vals
tybėse yra stipri atrama 
bolševikams jų pastangose 
plėsti savo Įtaką pietvaka
rių Azijoje.

Dėl Meilės
Sprogdino Orlaivį

Belgų Ex-Karalius Prezidentas Vetavo lOOfiOO Pabėgo iš 
Siuto Kompromisą Kerr’o Bilių Rytų Vokietijos
Belgijos buvęs karalius 

Leopoldas, dėl kurio grįži
mo Į sostą Belgijoj kilo aš
trus krizis, kalbėdamas per

Prezidentas Trumanas ne
pasirašė kongreso priimtą 
įstatymą, pagal kurį fede
ralinė “power commission” I von der Decken. - Ji prane- 

radio į belgų tautą pasiūlė, j nebebūtų turėjusi teisės Į ša, kad per paskutiniuosius
kad jis sutinka
būti karaliumi tiktai iš var
do ir perleisti sostą savo 19

Berlyno mieste veikia vo
kiečių “pabėgėlių centras, 
kurio direktorė yra Margret

=- “laikinai” į kontroliuoti natūralinio ga-J4 mėnesių iš rytinės Vo-
zo kainos. | kieti jos Į vakarinę Vokieti-

Prezidentas Trumanas sa-ii? atbėgo virs 100,000 poli-
metų sunui Baudoin’ui. Ve-1 
lesniam laikui ex-karalius
pasilaiko sau tekę pats už-;žemės gazą, ir jį dūdomis 
imti savo sunaus vietą njsiunčia tolimiems vartoto 
karaliauti. Tas laikas butų
nustatytas atsižvelgiant 
“tautos interesus” ir susita-

ko, kad natūralinio gazoitini” pabėgėlių ir jų tarpe 
kompanijos, kurios ima iš lubm daug esą komunistų

John H. Grant, 32 metų 
vyras, šį pirmadienį bandė
fep-^dinU Los Angeles
mieste keleivini orlaivį su 
13 žmonių. Orlaivyje tu
rėjo skristi ir Grant šeima. 
Grant padėjo į orlaivio ba
gažą gazoliną su sprogimo 
prietaisu, bet prieš orlaiviui 
pakylant vienas tarnautojas 
tą pavojingą bagažą nety
čia išsprogdino, todėl ke
leiviai nenukentėjo, tik or- 
aivis apdegė. Polici ja spė
ja, kad J. H. Grant “iš mei
lės” prie kitos merginos 
bandė tuo budu atsikratyti 
nuo savo šeimos. Grant da
bar tardomas.

GINKLAI PLAUKIA I 
PRANCŪZIJĄ, ITALIJĄ

PENKI METAI UŽ
NORĄ ŠNIPINĖTI

Amerikos kareivis Vo
kietijoj, korporalas A. 
Mueller, buvo teisiamas ka 
ro teismo už pasisiūlymą 
rusams šnipinėti. Du ame
rikiečių agentai jo pasiūly
mą “priėmė,” su juo susi 
tarė dėl šnipinėjimo ir iš
gavo iš Muellerio slaptus 
Amerikos karo dokumen
tus. Teismas už Muellerio

partijos narių, kurie sakosi 
nebegali pakęsti holševikiš- 

jams, dirba be konkurenci-p0 sirurt0 režimo. fpač 
1 jos, dūdų savininkai ir var-L^u. kad bėga seni kom- 

kurie per
^alaj kokių kompanijų jie gazą

toto jai negali pasirinkti iš Pa,tijos nariai 
rus su vynausybe. Kai a kokiu kompanijų jie gaza desėtkus metų buvo aktin 
liūs nė žodžiu neužsiminė: perka nes jeigu kartą du gi partijos darbuotojai.

7 ministerijas valdo litera- ,u pavesta koInisijos
lų pat ti jos atstovai. Vidaus; advokatams apklausinėti ei
ti karo ministerijas valdo liudininkų dž, kai kuriu 
socialistai demokratai., uz-1 “jtariamų“ pareigunu veik- 
sienių reikalų ministerių pa-, lo5 Ypaė komisija
skirtas libetalų vadas Veni-Įnorj išaiškinti prieš penkius
zeI®s> • .««« metus iškilusį ir vėliau už-

Gen. Plastiras 1923 me-j gIušintą “Amerasia- skan
iais vadovavo pergalingai dal Tada ki žmonžs 
revoliucijai prieš dabartinio buvo areštuoti vogim4
karaliaus Povilo tėvą, Kon
stantiną.

HAITI SKELBIA
KARĄ SIFILIUI

Praeitą savaitę pirmieji 
laivai su Amerikos ginklais 
buvo iškrauti Cherbourgo 
(Prancūzijoj) ir Neapolio 
(Italijoj) uostuose. Komu
nistai nepajėgė laivų iškro
vimo sutrukdyti. Cherbour- 
ge į komunistų kviestą 
“masinę demonstraciją” 
prieš gabenimą ginklų į 
Prancūziją atėjo 20 žmo
nių. Italijoj komunistų de
monstracijos turėjo tiek pat 
pasisekimo.

nuo savo "teisių 7 i sostą.
Derybos tarp partijų par

lamente dabar vedamos dėl 
šito* ex-karaliaus pasiūlymo 
“laikinai” būti karaliumi- 
šešėliu.

NEW YORKAS
MELŽĖ DEBESIS

Praeitą ketvirtadienį Nev; 
Yorkas turėjo keiktą orą. 
Tą dieną penkis kartus sni
go ir du kartu lijo. Tą die
ną mokslininkas Dr. Wal- 
lace E. Hotvell buvo iškilęs 
į debesis ir apibarstė juos 
“sausu ledu,” bet nei pats 
mokslininkas nei kas kitas 
nesako, kad tą dieną oras 
buvo toks keistas dėl jo 
“sauso ledo.” Mokslinin
kas sako, kad tik padarius 
dar eilę bandymų galima 
bus pasakyti, ar debesų 
melžimas davė miestui kiek 
vandens ar ne. Tą dieną 
miesto vandens* atsargos pa
didėjo 680,000,000 galionų.

dos yra pravestos, tada nori 
ar nenori turi pirkti gazą 
be jokio pasirinkimo. Jei
gu leisti kompanijoms kelti 
kainas pagal jų nuožiūrą, 
tai vartotojai butų skriau
džiami, sako prezidentas, ir 
todėl jis įstatymo nepatvir
tino.

Keir bilius buvo priimtas 
labai nežymia dauguma. 
Atstovų rūmuose už bilių 
pasisakė 176 prieš 174 bal
sai, o senate bilius buvo 
priimtas 44 prieš 38 bal
sus. Todėl prezidento veto 
tą įstatymą galutinai palai 
doja.

Kerr bilius buvo priimtas 
pataikaujant natūralinio ga
zo kompanijoms, kurios ti
kėjosi pelnyti milionus do
lerių iš gazo kainos pakėli
mo.

RUSIJOJ SIAUČIA
GENEROLŲ MARAS

DIDELIS MUŠIS
HAINAN SALOJE

Į pietinę Hainan salą Ki
nijoj išsikėlė nuo 8,000 iki 
10,000 komunistų kareivių 
ir. dabar saloje eina smar
kus mušis. • Kinijos nacio- 

norą šnipinėti rusams davė’nalistų orlaiviai ir karo lai- 
jam penkis metus kalėjimo, i vai įsiveržėlius daužo

Prezidentas Atidarys
Rinkiminę Kampaniją

Prezidentas Trumanas 
gegužės 7 d. pradės “nepo 
litinę” kelionę j*o kraštą ir 
per tris savaites pasakys ei
lę kalbų. Prezidentas lan
kysis vakarinėse ir viduri
nėse vakai'ų valstijose. Nors 
skelbiama, kad kelionė bus 
“nepolitinė,” bet nuo tos įo 
kelionės oficialiai prasidės 
šių metų rinkimų kampani
ja.

Per paskutinius šešius 
mėnesius Rusijoj staiga mi
rė penkiolika generolų ir 
admirolų, daugumas jų vi
sai dar neseno amžiaus. Iš 
to daroma spėjimas, kad 
Stalino įpėdiniai jau “valo” 
nepatinkamus generolus, 
kad po diktatoriaus mirties 
Malenkovui kelias butų lai
svas užimti “tautos vado” 
vietą. Valymosi “maras" 
Rusijoj skina ne tik gene

Naujieji Lietuvių
Transportai

Balandžio 23 <1. laivu “Gen
eral McRae” į New Yorką at 
vyks 36 lietuvių šeimos. At
vyks :

Stasys Aseviiius, Juozas Bal
trušaitis. Juzė Barauskaitė. 
Viktoras Biržiška. Mykolas 
Bliudžius,- Matilda Bluvaitė. 
Konstancija Robinas, Antanas 
Bujokas. Stasys Burvila. Em- 
ma Bytautas. Alfonsas Cijuns- 
kas. Andrius Dubinskas. Brona 
Glemža. Antanas Karia. Juozas 
Kazakevičius. Antanas Kažu- 
kauskas. Stasys Kindurys. Ma
rė Kulikauskas. Leonas Liau- 
daitis. Aleksandra Liaudaitis. 
Pranas Lukoševičius, Adomas 
Mačius. Vincentas Merkevičius. 
Antanas Naglius, Marijona 
Preikšaitis. Steponas Rašytinis 
Antanas Rimkus, Boleslovas 
Rožėnas. Petras Roževičius. 
Antanas Skrebys. Jurgis Sma- 
lys. Leonas Snarskis, VI ta Iš 
švažas. Vincas Urbonas. An
tanas Vaitkevičius ir Ignas Vi-
len iškis.

(Kitas atvykstančių lietuvių
cjiraša.-- yra paduotas šioj Kc 
leivlo" laidoj trečiame pusi.)

Haiti respublikoj yra ar
ti miliono žmonių sergan
čių venerinėmis ligomis (vi
so gyventojų yra 3,500,000 
žmonių). Dabar Haiti res 
publikos vyriausybė, su 
Jungtinių Tautų organiza
cijos “sveikatos skyriaus” 
pagalba, nori pradėti masi
nį žmonių gydymą nuo ve
nerinių ligų ir mano per po
rą metų su penicilino pagal
ba išnaikinti krašte veneri
nes ligas.

Įkrito į Jurą Daug Opiumo

New Yorko uoste, prie 
Staten Island, iš vieno laivo 
iškrito į jurą aklinai užda
ryta dėžė su 195 svarais 
opiumo. To opiumo vertė 
esanti apie vieną milioną 
dolerių. Dėžė su opiumu 
kur tai dingo. Per kelias 
dienas uosto policija ir mui
tininkai jos ieškojo ir ne
galėjo surasti. Spėjama, 
kad vandens srovė tą opiu
mą išnešė į atvirą jurą.

GUDRUS BANDITAS
IŠVILIOJO $4,797.12

AMERIKOS NOTA 
SIUNČIAMA MASKVON

Amerikos atsakymas Ru
sijai dėl “Liepojos inciden
to” bus pasiųstas šį antra 
dieni. Nota griežtais žo- 

rolus, bet ir aukštus civilius džiais atmeta rusų kaltini- 
pareigunus, ir, spėjama, išįmą, kad vienas Amenkos 

oriai
okupuotą

Pirmadienį, 5:45 pavaka
rėj į Table Talk Pastry 
kompaniją, Brighton, Mass., 
atėjo pinigų rankiotoji; 
kompanijos uniformoj ap
sirengęs vyrukas, pasisakė, 
kad jį ofisas pasiuntė pa
imti per dieną surankiotus 
pinigus ir, gavęs pinigus, 
pasirašė, pajuokavo su ka
sininke ir dingo. Po kelių 
minučių pribuvo tikrieji pi 
nigų rankiotojai ir tik tada 
paaiškėjo, kad pirmas pi
nigų rankiotojas buvo va
gis, kuriam pavyko pinigus

slaptų valstybės dokumen
tų. Žurnalo “Amerasia” 
patalpose buvo rasta virš 
šimto slaptų dokumentų iš 
įvairių departamentų. Pen
ki žmonės buvo suimti, po
ra iš jų buvo nubausta, o 
kiti buvo paleisti į laisvę. 
Vienas areštuotų ir paleistų 
buvo valstybės departamen
to valdininkas, John Serv
ice, kurs vėliau buvo vėl 
priimtas į tarnybą.

Buvęs komunistų parti
jos vadas, Louis Budenz, šį 
ketvirtadienį liudys senato 
tyrinėjimo komisijoj apie 
“slaptuosius” komunistus 
valdžios aparate.

Kalbėdamas Michigan 
valstijoj praeitą savaitę L. 
Budenz sakė, kad jis galė
tų išvardyti apie 400 komu
nistų, bet jis to nedarąs, 
nes negalįs padengti teis
mo išlaidų, jei jam išvardy
tieji žmonės pradėtų kelti 
bylas teismuose.

Senate liudydamas Louis 
Budenz galės atvirai kalbė
ti, nes parodymai prieš kon
gresą yra saugus nuo skun
dų teismuose. Todėl su įdo
mumu laukiama buvusio 
“Daily Worker” redakto
riaus parodymų senate.

Šen. McCarthy vis dar 
tvirtina, kad jis turi ir dau
giau liudininkų, kurie duo
sią labai įdomius -parody
mus apie bolševikų įtaką į 
Amerikos užsienių politiką. 
Bet tuos liudininkus sena
torius žada tik vėliau įvar
dinti.

NAUJOJOJ ANGLIJOJ 
LIEPSNOJA GIRIOS

šį pirmadienį Naujojoj 
Anglijoj kilo daug girių 
gaisrų. Vien Massachu
setts valstijoj tą dieną kilo 
65 miškų gaisrai, o apie No. 
Falmouth išdegė 500 akrų 
girių. Apie girių gaisras

Malenkovo a,«WriX mm oriaivis įveržęs” j rus, Bgauti nerodant revolve-' praneša iv iš Maine valsti- 
kos. okupuotų Latviją. . Ino. jos.
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PAGAL HITLERIO IR ; manyta kokia nors išimti 
STALINO RECEPTĄ, nai svarbi niekšybei de-

-------- Įmonstruoti išimtinai gerus
Prieš porą savaičių Alba--santykius su pravoslavų

nijos sostinėje Tiranoje po bažnyčios pupai.-. i’ravo 
sėdžiavo “liaudiškai demo-! slavų bažnyčia visuomet 
kratisko?” Albanijos vy- batlaižiavo carams, o dabar 
riausybė. Posėdyje daly-j bučiuoja Stalino kruviną 
vavo Maskvos “globėjai.”;bizūną. -Jei Stalino To ma

KELEIVIS, SO. BOSTON

BAISI SKAUTŲ NELAIME CLEVEI.ANDE rint toki “kaimyną,’’ kaip 
Rusija, tas reikalavimas 
yra savaime suprantamas ir 
tik galima stebėtis, kodėl 
Amerika to svniau nepada
rė. ypač ten, kur orlaiviai 
gali susitikti rusiškus žmog- i 
žudžius ore.

Amerikos visuomenė je, 
“incidentas” ties Liepojai 
yra vertinama.-, kaip šaltai: 
Įvykdytas Amerikos karių, 
nužudymas. Tai

iu.sO

Kas Savaite
Graikijos Vyriausybė

Graikijoj p<» rinkimų, bu
vę tos šalies reakciniai vai 
dytojai, buvo nu-istatę ir 
toliau likti prie valdžios

Albanijos vyriausybės tūli 
nariai pareikalavo, kad So
vietai duotų Albanijai pini
gų, nes bankrotas esąs ant 
nosies. Maskvos agentai 
atsakė trumpai ir aiškiai: 
Pinigu neduosime, nes sau 
gurno taryba (!, tokių sub
sidijų duoti neleidžia. Pa
sigirdo protestai ir sarkastiš
kas tūlų ministerių juokas 
į tokį maskvinių atstovų 
šaltą melą.

Sekančią dieną m miste
riai posėdžiavo be Maskvos 
angelų sargų, čia Įvyko iki 
šiol negirdėti dalykai. Mi
nisterio pirmininko pava
duotojas. šaunus generolas 
Machmedas Šechu, nušovė 
susisiekimo ministerio pa
vaduotoją A bėdiną.

Albanijos ministeriai, iš 
Kremliaus malonės, yra ir 
komunistų partijos centro 
komiteto nariai. Taigi kil
mingi komunistai ne tik iš- 
sipludo, bet ir susišaudė. 
Generolas Machmedas, nu-

tų jubiliejaus rnoga Rusijos 
patriarchas Aleksiejus su 
giedojo “mnogolietiejie” vi
sos Rusijos “tėvui ir moky
tojui.” tai dabar, Velykų 
švenčių proga, tas pats pat
riarchas Aleksiejus (jam 
tai buvo įsakyta) paleido i 
Rusijos tikinčiuosius gany
tojišką laišką, kuriame sa
ko:

"Tegul musų šventadieniš
ko? nuotaikos nebus bręstan
čių Įvykių sudrumstos. Už 
musų taikingos tėvynės sie
nų eina skubus ginkląvimasis 
ir pasiruošimas karui. Tai 
atskleidžia priešingų Sovietų 
Sąjungai karo kurstytojų su
manymus. siekiančius pa
skandinti pasauli kraujo kla
nuose. . .

r —

* / z*

Erie ežere prie ('levelando įvyko skaudi nelaimė. Keturi 
jauni skautai išplaukė į ežerą guminiame laivuke ir visi 
žuvo. Ju lavonai buvo vėliau atrasti, žuvusieji berniu
kai yra: viršuj (iš kairės į dešinę) William vou Hef ir 
Koland Riemer. apačioj (iš kairės Į dešinę) Richard Bauer 
ir David Lee Hahn.

vairo, neatsižvelgdami į
nužudymas, lai ir yru ne j bakuotoju aiškiui pareikšta j'“« 
kas kita. kaip žmogžudyste. n(Jra 'kti i demokratiš- •ka,‘
kada ginkluoti orlaiviai uz Ra tvarkymąsi. Amerikos.......
puola paklydusi beginkli -padarė sj.audi-

mą,” kad Graikijos žmoniųorlaivi ir i ii šaudo. Kad

Amerikos orlaivi pašovė ju
roje, bet ne Latvijoje.

Rusijos vyriausybė tuoj 
į.o to kruvino žygio apdo- 
\ anojo keturius rusų lakū
nus “už gerą atlikimą savo 
pareigos.” Vėl spėjama, 

tie keturi rusų lakūnai 
gavo dovanas iš Stalino už 
užmušimą dešimties begin
klių amerikiečių.

Amerikiečiai, girdėdamiMaskva turi drąsos P™tes-nebulu dklai balsasi Amerikiečiai, girdėdami 
tuoti ir kelti triukšmą savo . - A-i-uose Tas!rusM pasigyrimus, “protes-
valdiškoj spaudoj, tai tik ~5paudimas” ‘ rei«kėsi luoJ tus” ir pasklidžianmus, tik
lodo. kad Maskvos diktato
riai prie savo banditizmo 
moka pridėti ir akiplėšišku
mą. —H. P.

Rio Grande Slėnis
Prieš ketverius metus aš 

atvažiavau i Rio Grande 
Vaiky, Teitas, praleisti 
žiemos šalčius ir sustiprinti 
pakrikusią savo sveikatą, 

! nes žiemos šalčiai mane la
bai kankindavo gyvenant 
Noriuose. Aš kiekvieną žie-

paskui, jeigu Įvyks susirė- bus skaitomasi, kiek aprim- mą praleisdavau gulėdamas 
Lietuviškųjų “pravoslavų” minių, pakelti didžiausi ler- dė Maskvos kurstomą didiji lovoje ir išmokėdamas daug 

“Laisvė" prie tu Aleksie- kad “anglo-amerikoniš-« lermą. Dabar komunistai pinigų gydytojams. Betpi • .
jaus žodžių prideda, kad *ieji imperialistai žudo mu- jau šneka, kad jaunimo de- i sveikatos 
patriarchas yra užtikrinęs, -'M vaikus. Žinoma, po to monstracijos vyksiančios 

Sovietų armija galėtų pasi- tik lytiniuose sektoriuose.jog “Sovietai sumuštų visus 
užpuolikus.” Bimbą ima 
džiaugsmas, kad “čionaiti- 
nės (Maskvos i bažnyčios

rodyti, kad apginti nekaltus kad jos busiančios draus-

vistiek neatgau- 
davau kolei ateidavo šiltes
nis oras. Todėl aš jau kel
viną žiemą praleidžiu čio-

uemonstrantus. 
Sąjungininkų komendan- ta kalba

paudimas
kad Amerika tik tuo atve
ju žadėjo duoti tolimesnę 
ekonominę pagalbą Graiki
jai, jei jos vyriausy’oė bus 

i krašto valios reiškėją, o ne' . .
karaliaus klikos ir reakcin-1 *««««. įprastu.

1 gųjų politikierių reikalas.
Spaudimas paveikė. Veni- 

! zelos pasitraukė, o i jo vie
tą paskirtas “kairėj nuo! 
centro” stovintis generolas j
Plastiras. skandalą, sako, kad valsty-

Naujoji vyriausybė keta!b^s departamente buvo vie- 
ieskoti taikaus sugyvenimo t nas kitas Maskvos agentas, 
tarp graikų, užmirštant pi- kaip Hiss, bet daugiausiai 
lietinio karo Įsipykimus i'į nuostolių Amerikos užsie- 
kerštavimus. Užsienių po-Įnių politikai padarė ne tie 
litikoj naujoji Graikijos 'Ą-j agentai, o "naivus paikuo- 
riausybė gal sugebės susi-ibaj” (dupesl, kurie davinė- 
taikinti ir su Jugosla. ija,, ja patarimus prezidentui 
tuo budu priešpastatant apje užsienių politikos kryp- 

Bullit mano, kad tie 
patarėjai pridarė

.. 1 dantimis griežia. Labai 
daugelis mano, kad laikas 
pasakyti rusams aiškų GA
NA ! Bet sakymas turėtų 
būti toks, kad rusai ne tik

x
Bullit’o Nuomonė

Buvęs Amerikos ambasa
dorius Rusijoj ir Prancuzi- 
oj, Wm. C. Bullit, kalbėda- 

apie McCarthy sukeltą

Maskvos imperializmui Bal
kanuose jungtines graikų- 
jugoslavų jėgas.

x
Unijų Vienybė

Ne pirmą ir, tur būt.

ti. W. 
naivusm ingos ir ramios. Tik griež- • nai ir labai gerai jaučiuos.

iras dėl
pagyvenusių žmonių. Kas
dieną saulutė kaitina ligi 
96 laipsnių, o naktimis tem- 

nunnoĮa Įifii

gali
šovęs Abediną, yra kilmin-Jbuvo pilnos žmonių.” Jei pakartotinas ir griežtas vietinės politikos gengste- 
giausis komunistą^ baigęs! grynakraujai komunistai1 P^^i^kimas, kad su jokio- rius ir pastatyti juos Į vie-

‘ demonstracijomis ne tą.

sutvarkvti so- Oras čia labai daug daugiau nuostolių, ne-

visus mokslus Maskvoje, 
partizanų vadas, Stalino 
patikėtinis. Jis jau kartą 
nudėjo keturis kilmingus 
Albanijos komunistus, par
tijos sekretorių Koču Drod- 
ze, P. Kristo ir dar porą, už 
tai, kad jie buvo Įtarti esą 
titininkai ir “Amerikos šni
pai/’

Kai kilmingi komunisti
niai bajorai šiandien ir 
sprandus sau suka, padėk 
jiems Praamžius, bet mums 
reikia žinoti tokio ermyde- 
rio priežastis. Pagal spau
dos žinias padėtis yra šito
kia: ,

Sovietai Albanijoj buvo su
kūrę bazę karo veiksmams 
prieš Graikiją. Į vargingą Al
baniją prigužėjo rusų karių ’r 
civilių, kominformo agentų, šni
pų, vokiečių savanorių iš Rytų 
Vokietijos, antititininkų. grai
kų partizanų, ši tarptautinė 
rusų komunistų mobilizuota są
rančių gauja pasidarė sunki 
Albanijai našta. Neapykanta 
rusams augo. Ją rusai mažino 
papirkimais ir teroru. Kai ru
sai prakišo sukilimą prieš Grai
kiją. Albanijos rolė sumažėjo, 
sumažėjo ir Kremliaus pyra
gai. krizis krašte padidėjo.

Kai Maskvos peniukšlių 
loviuose sumažėjo maisto 
atsargos, vadai pradėjo 
tarp savęs piautis. Abedi- 
nas buvo pasidaręs Mask
vos kritiku, bet generolas 
Machmedas jau žinojo kas 
jam reikia daryti. Dar ne
ataušęs Abedino kunui, visi 
užmuštojo šalininkai tuojau 
buvo suimti.

Sekančią po šios tragedi
jos dieną, Tirano radio pra
nešė visam pasauliui, kad 
Abedinas esąs pats nusižu
dęs. Rusuose su kilmingais 
komunistais dažnai pasitai
ko “širdies sklerozės,” “nu
sižudymai,” o po to kai 
kam iš tuo budu mirusių pa
siseka laimėti puošnios lai
dotuvės iždo lėšomis.

NERELIGINE LAISVE

lenda i spulką su pravosla- mis
vų popais, matomai paiti ----
jai atsirado reikalas, dėl vi
sa ko, turėti popus ir mielą į 
“pravoslaviškąjį” Dievuli į 
savo pusėj.

0 reikalas yra. Spauda 
praneša, kad Sovietai sku- Sovietu
bos keliu sandėliuoja javus, agentūra

Liep< )jos Incidentas’
60 j nocL-litini | pacnuvim

laipsnių. Pragyvenimas čio- 
nebrangus. Mes turi-

n&vat ura jrv x c* vu, v* L-ai-torn*i ve*

. gu aiškus Rusi jos agentai. 
Ypač griežtai W. Bullit 

ne kritikavo valstybės sekreto-

Susikirtimas Ginčytinoj Teritorijoj
Rusijos žinių J Kopenhageno iki

paskelbėTASS
aliejų ir amuniciją. Mask- Maskvos protestą Amerikai, 
va skubiai supirkinėjanti Maskva protestuoja prieš 
vari, skardą, gumą. alovą. tai, kad vienas Amerikos 
Prie to pridėkite patriarcho!orlaivis, bomberis B-29, 
Įsakymą ir Bimbos džiaugė- “Įsiskverbė i Sovietų Są- 
si, reikalas bus aiskus. jungos teritoriją 21 kilome

trą.” Tas buvę balandžio 
8 d.. 5:38 vai. pavakarėj, 
netoli nuo Latvijos uosto

Jau kuris laikas vokiečių . .
komunistinė spauda pra-i 1 a?al 1ASS ?»*“> 
piiupo grasinimais sąjunui ?mer,h!eci« .or,a‘Y,s 
ninkams ir vokiečiu vai- hl 10ve.. “m*’, g

‘ŽYGIS I BERLYNĄ’

džios Įstaigom? Berlyne. 
Įvairių komunistinių orga
nizacijų atstovai per spau
dą, per radio grasina ir gra
sina. Negrasina tik tie, 
kam tai neisakyta. Štai tie 
grasinamieji Šukiai: “Gegu-; 
žės 28 d. Berlynas bus m.u 
su”; “Mes su musų vėliavo
mis pereisim per Vakarui 
Berlyną”; “Mes nebijom są 
jungininkų tankų”: “Tegul! 
anglų-amerikonų okupantai! 
pasiskubina . . .” ir tt., ir tt.!

Liepojos 
yra 350 mylių ir kokiu bu
du ta? orlaivis galėjo tiek 
toli nukrypti nuo savo tiks-

nai
roe tris kambarius su visais 
parankumais ir mokame i 
mėnesi $45. Daržovių viso
kių galima prisirinkti už 
dyka, taipgi ir vaisių, kaip 
orenčių, grapefrutų. Kat
rie myli žuvauti, galima 
vykti Į netolimą Gulf of 
Mexico.lo, žinių nėra, nes jokių 

dingusio oilaivio pėdsakų! Apielinkė labai graži. Že- 
ai nesuiasta. j m - Įabaj derlinga ir viskas
Vienas dalykas betgi jau į gerai auga, kaip daržovės ir 

yra aiškus: MASKVA ME- vaisiai. Čia yra neaprėpia- 
LUOJA, KAD AMERIKIE-imi citros groves. Daug yra 
ČIŲ ORLAIVIS PRADE-Į mažų miestukų, bet jie kas- 
JĘS ŠAUDYTI Į RUSŲ! m et auga. nes daugiau žmo

nių privažiuoja iš “Nortų.”

ų greitieji orlaiviai pakilo 
ir pareikalavo, kad orlaivis 
nusileistų žemyn, bet ame
rikiečių orlaivis nepaklau
sęs ir pradėjęs šaudyti Į ru
sų orlaivius. Po to ir rusų 
viena? orlaivis atidaręs ug
nį prieš amerikiečių bombe- 
rĮ ir tik tada amerikiečių .. 
orlaivis pasukęs i jurą ir 
dingęs. . . .

Tokią protesto notą pa
skelbė Maskva. Pats pro
testas buvo Įteiktas Ameri
kos ambasadoriui Maskvo- 

Pradžioje manyta, kadĮje. Protestas surašyta?
tai bus eilinis rusų blufas. 
Kai paaiškėjo, kad čia ne 
propaganda, sąjungininkų 
komendantūra ir miesto sa
vivaldybė paskelbė, kad jo
kie manifestantai i vakari
nius Berlyno sektorius ne
bus Įsileisti. Po to pasiruo
šimai sovietų sektoriuje dar 
padidėjo. Sovietai ruošia 
500,000 jaunuolių demon
strantų ir 10,000 jaunų ko
munistų policininkų demon
strantų apsaugai nuo “va
kariečių policijos užpuoli
mų.”

Niekas, žinoma, nebijo 
tų jaunuolių demonstracijos 
ir tos komunistinio jaunimo 
“policijos,” bet siaubingas 
gyvuliškas komunistų suma-

Sovietų “deržimordoms”.nymas išvesti jaunimą Į 
atsirado reikalas (yra su- gatvę prieš kariuomenę, o

____ Amerikos
darbininkų unijos kalba rado Kinijos sąjungininką 
apie vienvbę. Bet ši kartą ir visvien lieka*

X IU. L'11 ve m. vii c lprĮorv-vi eii-rlimi nril-lVJIt,^a OXX\XUI1S J.r« «w

vadovauti 
h’1 Amerikos užsienių politikai. 

Vienu žvilgsniu Wm. Bul-
jos ne tiktai kalba, liet
kalbasi. Visokie skirtumai,
kokie seniau buvo tarp CIO -« V , iit neabejoiamai vra teisus.
Federacijos jau vra išnvke. Amerikos užsienių politikai
o oašalinus iš CIO unija JalUS^; ^opiumastpndare
, f- -i • nepalyginamai didesniubolsevikuojancias unijas ir: 1 ...♦ i r-Tr-i -• • nuostoliu, negu galėjo pa-nutraukus CIO nnnnma vui S S J
sokius

ORLAIVIUS. Amerikiečių 
orlaivis to negalėjo padaly
ti, nes jis lėkė neapgink
luotas. Rusai užpuolė ne 
apginkluotą orlaivi ir ji ap
šaudė, o visai galima? daik
tas, kad užmušė 10 begink
lių amerikiečių. Ar tai bu
vo Latvijos žemėje, ar Bal
tijos juroje, pasakyti sunku.

Jei rusai butų amerikie
čių orlaivį apšaudę ir Lat
vijos žemėje, jų žiaurus pa

griežta kalba ir vadina 
amerikiečių orlaivio pasi
rodymą virš Latvijos žemės 
“Sovietų sienos grubiu iš
prievartavimu,” o kartu ir 
“negirdėtu sulaužymu tarp
tautinės teisės elementari
nių taisyklių.”

Tokia griežta protesto 
nota nustebino amerikie
čius, nes JOKIO bomberio 
Amerikos karo aviacija ne
siuntė virš Latvijos terito-

keliai labai geri ir vis dau
giau jų tiesia.

Dirbtuvių čionai nėra, 
bet daugybė žmonių dirba 
prie kasimo daržovių ir rin
kimo vaisių. Gera proga 
karpententeriams arba mū
rininkams, kurie gali pasi
pirkti sklypą žemės ir sta
tyti stubas. Stubos labai 
greitai parsiduoda ir gana 
gerai uždirba ant stubų.

unijoms 
ryšius su 

apsėsta WFTU, kelias susi
jungimui i galingą darbo 
unijų centrą pasidarė lais
vas.

Reikia tikėtis, kad 
vadai galų gale mokės ir 
norės pastatyti vienybės 
reikalą aukščiau savo am
bicijų ir nepabaigs to rei 
kalo tuščiomis kalbomis, 

i x

sielgimas nebūtų^ pateisina-j Qera pfOga įr ūkininkams, 
mas. M-vna n#»™ “sovie- kurįe netingi ir mėgsta uki-mas. Latvija nėra 
tų teritorija.” Amerika nie
kada nepripažino Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos užgrobi 
mo. Rusai tas valstybes 
smurtu užgrobė, bet Ameri
ka ir šiandien dar pripažįsta 
tų šalių nepriklausomybę. 
Todėl, Amerikos akimis žiū
rint, Liepoja ir visos Balti
jos šalys nėra “sovietų teri
torijoj.”

Liepojos “incidentas” me
ta skaisčią šviesą ant Ame
rikos santykių su Sovietų 
Rusija. Tie santykiai yra 
“Įtempti“ ir rusai “šaltąjį”

rijos. Bet tą pat dieną, ka- karą nevengia “pašildyti” 
da rusai sakosi apšaudę kulkosvaidžiais į beginklius 

bomberį,Amerikos “bomberĮ,” Bal 
tijos juroje dingo NEAP
GINKLUOTAS karo laivy
no sunkusis orlaivis su 10 
vyrų Įgula. Karo laivyno 
orlaivis pakilo iš Wiesba- 
den, Vokietijoj, ir lėkė

Amerikos karius. Ar Ame
rika leis tą daryti? Kon
grese ir visuomenėj jau ky
la audra protestų ir garsiai 
reikalaujama, kad visi Ame
rikos orlaiviai butų apgink-

Į i luoti ir kad rusai jų negalė-
Kopenhageną, Danijoj. Nuo į tų beginklių daužyti. Tu-

ninkauti. Galima žemės iš- 
nuomuoti, arba katras išgali 
savo nusipirkti. Čionai ūki
ninkai dirba apskritus me
tus, žemė duoda vaisių kas 
keturius mėnesius. Jeigu 
nėra lietaus, tai galima ap
laistyti, nes yra Įtaisytos 
dūdos. Nors už tai reikia 
užmokėti, bet viskas gra
žiai auga. Užtai čia visi 
neblogai gyvena ir blogų 
laikų nemato.

Aš irgi turiu pasipirkęs 
60 akerių citros grove, pa
darome neblogas Įplaukas, 
ir turiu kur praleisti žiemos 
šalčius kaitindamasis sau
lutėj.

Musų žemėj yra aliejaus 
ir greitai jau pradės gręžti.

Lietuvių čionai nėra. Mes 
keturias žiemas išgyvenome 
ir neteko nė vieno lietuvio 
susitikti. Tiktai netikėtai 
susitikau Mrs. Geanchas su

nuostolių, negu 
daiyti vienas kitas snipas 
vai s t y b ė s departamente. 
Šnipą galima pagauti, o 
už “jaltiškumą” reikia mo
kėti. Santykiuose su Mask- 

nnnii!V0? totalitarininkais, tas už- 
.-*1 mokesnis bus labai aukštas. 

x
Panamos Vėliava”

bolševiku

Susitikau jauną anglą ju
rininką. Sakėsi atplaukęs i 
Bostoną amerikiečių laivu, 
kuriame nėra nė vieno ame-“Gavo Pamoką’

Maskvos “Pravda” dirb- rikiečio. Visi jurininkai ta- 
tinai apsiputojusi rašo, kad me laive vra anglai. Ir to 
Amerikos “avantiūristai,’ laivo vėliava nėra ameriko-

niška, bet “Panamos Res- 
teritoriją” ir pasirodę oriai- publikos.’’ Pagal to juri- 
vyje arti Liepojos, Latvijos ninko pasakojimą, “Pana- 
žemėje, “gavo pamoką” iš vėliava” yra šlykštus 
rusų lakūnų. į juro raketas.

Ta rusiška “pamoka” Prekybos jurininkų uni- 
reiškėsi tuo, kad keturi ka- j°s dabar išėjo i kovą prieš 
ro orlaiviai užpuolė vieną!tą “Panamos vėliavą,” kuri

kurie bandę lysti i “sovietu

paklydusi, neapginkluotą 
Amerikos orlaivi ir ji nu
mušė žemyn. Dešimts jau
nų amerikiečių buvo užmuš 
ti. Spėjama, kad rusai

dukrele, buvo atvažiavusios 
iš Gary, Ind. Tai pirmas 
buvo mano susitikimas su 
lietuviais. Jos atvažiavo iš
tirti čionai gyvenimo sąly
gas. Jos mano čia dar pa
būti ir patenkintos, kad su
sirado lietuvių.

Aš grįžtu dabar Į “Nor- 
tus” prie savo vasarinio 
biznio. Busiu šiaurėje iki 
gruodžio mėnesio. Jei kas 
iš lietuvių Įdomautųsi apie 
Įsikūrimą Rio Grande Val- 
ley, galėčiau daugiau infor
macijų suteikti laišku.

Anthony S. Orlen.
Glen Edith Hotel,
Webster, N. Y.

atstovauja ne Panamos res
publiką, bet suktus Įstaty
mų “apėjėjus,” teisingiau 
pasakius, raketierius.

Gudrus laivų savininkai 
įegistruoja savo laivus Pa
namoje, iškelia Panamos 
vėliavą, samdosi jurininkus, 
kuriuos pigiau gali gauti, ir 
ianko viso pasaulio uostus 
po smėkline vėliava. Todėl 
tokiems Panamos ponams 
Amerikos Įstatymai apie 
darbo apsaugą prekybos 
laivuose nėra privalomi, 
jiems neprivaloma mokėti 
nė čia Įprastų algų laivų 
darbininkams. Jiems ir ki
tų mokesčių našta yra daug 
lengvesnė. Žodžiu, “pana
miečiai” raketieriai turi pui
kaus pelno, o nukenčia 
ir Amerikos iždas ir Ameri
kos jurininkai.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEMSIKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Siuvėjai Sušelpė 
Tremtini u*

Lietuviai siuvėjai, loka
lus 54, nepamiršta musų 
svarbių tautos reikalų. Šiais 
metais, kaip ir pereitais, jie 
paskyrė $500 musų tautie
čių tremtinių gelbėjimui. 
Gaudamas šią auką BALF’o 
centras nuoširdžiai dėkoja 
už at’autimą musų vargšų, 
tebelaukiančių pagalbos 
Europos stovyklose.

Šis gražus gailestingumo 
ir artimo meilės pavyzdys 
tebūna paskatinimu ir ki
toms profesinėms organiza
cijoms bei klubams nepa
miršti skirti aukų kilnie
siems labdaros tikslams.
Tremtiniai Gelbsti 
Savo Tautiečius

Lietuviai tremtiniai, susi
rinkę Brooklyne aptarti sa
vo einamųjų reikalų, sušel
pė tremtinius per BALF’ą,

gus,” suprato, kad tai sve
timos valstybės agentai ir 
lietuvių priešai ir nustojo 
juos remti, nes prie klubo 
gatvėje gausus demokratė 
niai - patriotiniai nusistatę 
lietuviai piketavo su anti
komunistiniais plakatais, 
protestuodami prieš Stalino 
ir jo raudonojo teroro gar-; 
bintojus bei Amerikos nie-j 
kintojus, siūlydami tiems; 
bolševizmo apaštalams vyk
ti ten, kur pagal juos pa 
čius rojus—Į Tai-ybų Sąjun
gą. Nepasitikėdami net nei 
savo šalininkams, kurių ma
žai pribuvo, rengėjai savo 
parengimo apsaugai iškvie-Į 
tė vietos policiją, be to pri- 
sisamdė savo agentų ir sla
pukų. Su tokia apsauga jie 
pradėjo savo paskaitas, 

į Kalbėjo Bimba, koks tai 
amerikietis kunigas ir paga
liau Andrulis. Kalbų turi
nys jų tas pats kaip ir visa
da bei visur jie kalbėdavo:

DIKTATORIAUS DUKTERS KARALIŠKOS VESTUVES

Panelė Carmentita Franco. Ispanijos diktatoriaus duktė, 
ištekėjo Madride už vieno bajoro. Vestuvės buvo puoš
nesnės, negu Ispanijos karaKu. jaunoji gavo dovanų už 
virš milioną dolerių. Nuskurusiame krašte diktatoriaus 
šeimos išiaidžios vestuvės sukėlė daug kalbų.

I Likus 
į sisamdė 
trauktų atsakomybėn jos 
vyro užmušėją.

Ar ji laimės ką nors, sun
ku pasakyti.

Miamietis.

KAS SKAITO, KABO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

si velionies našlė pa- / K/ • 1- ■ * *
ė „ivįatą ka,i „a' Kas Girdėt Chicagoje

atsakomybėn įos

Naujieji Lietuviu 

Transportai

parinkdami aukų musų tau-, nieko naujo, nes jos pažįs- 
tiečių ūkininkų transportu-Į tamos lietuviams gerai iš 
cijos reikalams. Viso buvo kitų vietų, netgi dauge- 
surinkta $177.

Tame pat susirinkime kai 
kurie tremtiniai apsiėmė 
parinkti pinigų su aukų la
pais savo darbovietėse. Re
zultatai buvo pasekmingi ir 
BALF’o centras jau gavo 
jplaukų iš Micamold Radio 
Corp. dirbtuvių $106.52 ir 
siuvyklos $39,50= šios au
kos buvo sulinktos p. Vero
nikos Černienės ir p. Anta-i 
no Mačionio iniciatyva.

ti, aiškiai žinodami, kad sa- unijos salėje, 209-11 VVest 
vo melo neapgins. • Redvvood St.; prasidės 7:30

Pažymėtina, kad dar tą vai. vakaro. Taigi visi se- 
pat dieną |>o šitų paskaitų ni ir jauni eikime ir balia 
susirinkę Ne\v Yorko ir vokime. Žinote gerai, kad 

liui iš rusų bolševikų 1940- Brooklyno lietuviai vienbal- 218 skyrius yra daug prisi- 
41 metų okupacijos laikų.'siai priėmė vieną rezoliuci- dėjęs aukomis BALF’ui ir 

ją, griežtai pasmekiančią kitoms organizacijoms yra 
komunistus ir komunizmo1 davės stambias aukas. Da-

Sovietų Rusijos garbinimas, 
gi savo krašto valdžios nie-

Butų labai džiugu, kad ir 
kitose darbovietėse lietu
viai parinktų aukų musų 
tremtiniams gelbėti.

—o•—
Bimbininkų “Paskaitos”

Na, ir Brooklyne paban
dė komunistai pasirodyti. 
Penktadieni, kovo 31 d. jie 
surengė paskaitas. ŠĮ kar
tą tačiau ne savo lizde, vi
sų padorių tautiečių vengia- 
moj “Laisvės” auditorijoj 
drįso išlysti, o Brooklyno

kinimas, demonstravimas šalminkus bei rėmėjus. , bar Amalgameitjų unijas 
Įvairių laikraštpalaikių ci
tatų, klaidingų tvirtinimų ir 
suklastuotų faktų. Andrulis 
vėl skundžiasi, kad nenorįs 
vykti j tą šalį, kurią taip 
garbina jis pats, išreikšda
mas, kad jis net “sudešinė- 
jęs” paskutiniu metu. (Bal
sas iš kantrių klausytojų:
Gal ant senatvės Į kunigus 
eis??) Jeigu raudonąjį fa
šizmą - komunizmą galima 
dešine laikyti, tai išeina, 
kad Andrulis tikrai pakry
po į tą pusę. Nebepuolė 
naujai iš tremties atvykusių 
lietuvių, ogi siūlėsi net 
jiems į užtarėjus—“dėde,”

Šia proga reikia nusiste-. bus suvažiavmas Cleveland, 
bėti Brooklyno Lietuvių Ohio,' ir mes siunčiame du 
Amerikos Piliečių Klubo atstovus iš musų skyriaus, 
pareigūnais, kurie leido ir i Važiuos darbo delegatas V. 
sutiko tose patalpose, ku- Luiza ir skyriaus pirminin- 
rios surištos su garbinga kas J. Stočkus, Kad siuvė- 
Amerikos pilietybe, Ameri- jų padėtis bloga, tai dar ne- 
kos priešams daryti savo reikia visai nusiminti. Jau 
parengimą. Šitas reiškinys j esame pergyvenę visokių 
kenkia' garbingam Piliečių laikų. Būna nedarbas ir 
Klube vardui. Tikimasi, vėl pasigerina, taip bus ir 
kad ateityje tai nebesikar- dabar.

Balandžio 18 <1. laivu “Gen
eral Tavlor“ i New Yorką at- 

Ivyko G? lietuviu šeimos. Atvy- 
' ko:

Yeronika Andrašiunas, Ka- 
Į zvs Augėnas, Henrikas Buitis. 

Antanas Balys, Juozas Baranau
skas. Stasė Bendžiutė. Juozas 
Bt-lkauskas, Juzė Bliukvtė. 
kun. Valdemaras Cukuras, Juo
zas Debesiu nas, Juozas Dragu- 
naitis. Jonas Dubauskas, Jonas 
Durnąsias, Ingridė Federavi- 
čius. Aldona Graužinytė, Kazys 
Gricius, .Jurgis Gudaitis, Aure
lija Ivinskienė. Juozas Jezers- 
kas. Jonas Juknevičius, Petras 
Juozupavičius, Leonardas Jure
vičius. Juozas Jusys. Marta Ka 
diiulis, Vy,autas Kidobus. Pi
lus Kiįauskas. Pranas Kirmo- 
nas, kun. Pijus K:rvelaitis 
Juozas Klicius, Virginija Ko- 
valčiukaitė. kun. Julijonas Kor
sakas. Gabrielė Kukutis, Myko
las Kuzmickas. Juozas Lapur- 
ka. Henrikas Lazdanskas, Pra
nas Lekutis, Napoleonas Les- 
kauskas, Edvardas Ližaitis, 
Vaclovas I ukauskas. Juozas 
Mikalauskas. Tadas Mečkaus- 
kas. Jonas Mičiulis, Česlovas 
Malak auskas, Aleksandras Min- 
kaitis. Juozas Norvaišas. Sta

Pavasaris Vėluojasi

Chicagoj ir apielinkėse 
šiemet pavasaris labai vė
luojasi. Ne tik vėluojasi, 
o ir šiaip oras nemalonus: 
šalta, vėjuota, lietinga. 
Ypač nemalonus buvo oras 
Velykų dieną. Nuo vidur
nakčio ėmė lyti, o ryte ėmė 
ledinti. Gatvės, o ypač ša
ligatviai pasidarė slidus. 
Moterys ir merginos nega
lėjo pasirodyti savo pavasa 
riniais pašvaitais. Naujieji 
lietuviai, sulaukę pirmo pa
vasario šioje šalyje, stebisi 
ir klausia: Ar visada čia 
toks pavasaris? Paaiški
nam, kad apskritai imant 
čia pavasaris nepasižymi 
tokiu gražumu, kaip Lietu
voj, užtad čia ruduo būna 
gražesnis, negu Lietuvoj.

Teko patirti, kad biaurus 
oras ne kiek tepakenkė ti
kintiems gausiai atsilankyti 
į velykines pamaldas ir ta 
proga sudėti stambias pini 
ginęs aukas. Kunigai tuo- 
mi didžiuojasi ir <sako, kad 
tas parodo, buk tikėjimas 
žmonėse esąs gyvas. Girdi, 
žmonės tvirtai tiki į Kris
taus prisikėlimą. Tai, ži
noma, labai klaidinga išva
da.
čiai” neragino duoti. Fari
ziejai nuolat kabinėjosi 
prie Kristaus, kam Jis nesi
laiko įsigyvenusiųjų cere
monijų. Kabinėjosi prie Jo

istogėse lietuvių kalbos var
tojimas vis siaurinamas, 
štai koks naujas žingsnis 
toje kryptyje padarytas:

Chicagoj prie kiekvienos 
parapijos randasi kazimie- 
riečių vienuolyno rėmėjų 
skyrius. Tie skyriai kasmet 
surengia vakarienę to vie
nuolyno naudai. Ta proga 
teatralę programą iš pildo 
seserų mokytojų priruošti 
mokiniai ir mokinės. Iki 
šiol tos programos būdavo 
lietuviškos, nes į tas vaka
rienes tesilanko senesnesės 
kartos moterėlės. Verbų 
vakare tokia vakarienė įvy
ko Marquetfce Parko para
pijoj. Tai susirinkusios mo
terėlės, kurių dauguma ne
supranta angliškai, turėjo 
klausytis angliškai vaidinto 
veikalo “Cindereila.”
Kaip su Darbais?

Chicagoj nėra ypatingo 
nusiskundimo dėl nedarbo. 
Čia, išrodo, darbai gėriau 
eina, negu daugely kitų 
pramonės centrų. Bedarbių, 
žinoma, netrūksta. Po tei
sybei Chicagoj neturėtų bū
ti nei vieno bedarbio. Visi

tos
Korespondentas.

BALTIMORE, MD.

Z. Gapiys.

MIAMI, FLA.

pagal jo žodžius. Visų tų 
svaisčiojimų ir skleidžiamų 
melų atžvilgiu susirinkę lai
kėsi tolerantingai ir tik pa
sijuokdavo. Tačiau kai An-

Amalgarreitų Siuvėjų 
Unijai Didelis Smūgis

Siuvėjų darbai jau 1948-

Užmuiė Chicagos Lietuvį

Balandžio 4 d. Miami 
mieste, Floridoj, buvo už
muštas Stasvs čenskis

sys Petrauskas. Julius Plauši- 
naitis, Juozas Račkauskas, 
Apolinaras Radvilav:čius, An
tanas Repšys. Jonas .Rudaitis, 
Juozas Sakalauskas, Stasys Sa
kinis. Ona Skardys. Pranė Ski- 
nakis. Povilas Skridaila. Alek
sandras Smilgevičius, Karolius 
Stonys. Osvaldas Šulinskas. 
Valė Tekorytė. Vaclovas Valai
tis. Justinas Valys. Mykolas 
Veliuona. Pranas Vilčinskas, 
Pranas Visvydas, kun. Vincen
tas Zajančauskas ir Antanas 
Žukauskas.

—o—

bedarbiai čia galėtų būt su
gristus aukų “bažny- jmtį į darbus ir jų neužtek

tų, jei reikalingi darbai čia 
butų atliekami. O tokių ne
dirbamų darbų čia gali ma
tyti kiekvienas. Daug gat
vių yra baisiai duobėtų ir

mokinių su priekaištu, kam jos netaisomos. _visa viii-

49 metais žymiai sumažėjo. (Chensky), apie 60 metų 
Kelios fii-mos likvidavo biz- amžiaus lietuvis iš Chica-

Piliečių Klubo salėje. Pa- drulis pradėjo šmeižt kai 
skaitąs rengė ir jose daly- kurias garbingas Amerikos 

lietuvių organizacijas bei 
institucijas ir aiškiai begė
diškai suklaidintus faktus 
patiekė, susirinkę pritruko 
kantrybės ir užprotestavo. 
Matydamas nieko neatsiek- 
sias savo melu Andrulis tu
rėjo nutraukti kalbą. Ko
munistė Petrikienė dar mė
gina patiekti rezoliuciją 
prieš Andrulio trėmimą į 
SSSR, tačiau didelė susirin
kusiųjų didžiuma rezoliuci
ja atmetė. Pagal komunis
tinę taktiką kalbėtojai net 
paklausimų dėl paskaitų ne
priėmė ir nemanė diskusuo-

, . nius, o kitos žymiai suma- gos. 
aigamybą. Baigiantis

vavo visas čionykštis Mask
vos pakalikų elitas—Bimba, 
Andrulis iš Chicagos, Miza- 
ra ir jų kompanija. Klubo 
salė prisirinko pilna vietos 
lietuvių, tačiau ne “bimbi
ninkų,” o rengėjams prie
šingai nusistačiusios publi
kos, kaip kad paskaitų me
tu paaiškėjo. Brooklyne ko
munistai visais laikais gana 
drąsiai laikėsi ir savo pa
rengimuose seniau turėdavo 
gana tik sau palankių da
lyvių. Gi šį kaitą tik vie
nas kitas jų draugas teatvy
ko, kiti spėjo pažinti “drau-

žino
1949 metams pranašauta, 
kad 1950 metais bus dau
giau darbų ir busią geresni 
metai. Bet jau ketvirtas 
šių metų mėnesis eina, o 
siuvėjų būklė nė kiek nepa
sitaisė, bet pablogėjo. Co-

Chicagoje velionies gyve
namoji vieta buvo prie 4456 
So. Western Avė. Jis atvy
ko su žmona į Miami ir ke 
tino čia pastoviai apsigy
venti. Vos tik kelios die 
nos atgal jisai kartu su wor- 
cesteriečiu Bačinsku nusi-

Laivu “General 
plaukė 18.000-inis 
gal DP Įstatymą, 
tavo ateiviais yra 
18.045 lietuviai.

Tavlor” at- 
lietuvis pa- 
Viso su to 

atvvkusiv

• Lietuviškas Žodynas

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

parankaus 4” x 5’/* formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
So. Boston 27, Mass.

hen Goldman, didžiausia j pirko čia gražius namus ii 
musų mieste firma, likvida-i džiaugėsi galėsiąs lengviau 
vo bizni ir išmetė 12 šimtų Į pagyventi. Bet netikėtai at
siuvėjų. Daug siuvėjų bu
vo minėtoje firmoje išdirbę 
net po 35 metus ir pasida
rydavo gražų pragyvenimą. 
Dabar vieni, kurie jau pri
gyvenę 65 metus ir turi šiek 
tiek sutaupų, eina ant se
natvės pensijos, o jaunesnio 
amžiaus eina registruotis ir 

! gauna po 25 dolerius per 
savaitę. O treti gavo dar
bų kitose dirbtuvėse. Kas 
bus toliau su Cohen Gold
man siuvyklomis, tai kol 
kas nežinoma.

Cohen Goldman siuvyk
lose dirbo daugiausia italų 
kilmės žmonių, bet dirbo 
daug ir lietuvių ir visi geras 
algas užsidirbdavo. Aš pra
nešu kitų miestų siuvėjams, 
kad nevažiuotumėte į Bal- 
timorę pas siuvėjus darbo 
ieškoti, nes jo negausite.

Lietuvių 218 skyrius ren
gia šaunų pasilinksminimo 
vakarą; bus rodomi paveik
slai ir bus kalbėtojai. Ba

ilius įvyks balandžio 29 d.

sitiko nelaimė. Tą dieną 
Čenskis parašė saviškiams 
laišką Chicagon ir nunešė j;, 
į pašto baksą. Grįžtant at 
gal jį parmušė automobilis 
Čenskiui buvo sulaužyta de 
šinėji koja ir sulaužyti t< 
paties šono šonkauliai.

Čenskis gy veno pas Sta
siūnus, S. W. llth St., Mia 
mi. Gatvės tenai menka; 
apšviestos, o automobilis lė 
kė dideliu greičiu ir be švie 
sų. čenskis jo nematė. Au 
tomobilis trenkė jj taip 
smarkiai, kad visas maši
nos frontas tapo sulanksty
tas. Kai subėgę žmonės 
pradėjo automobilistą kal
tinti, tai šis užsipuolė suva
žinėtąjį lietuvį. žiūrėkit, 
girdi, kaip jis sulaužė ma 
no automobilį! Jis palindo 
man po kojų; jis kaltas! 

Žmonės |>ašaukė policiją.

SIAMO KARALIUS

Jaunas Siamo karalius. Phmi- 
phon. atvyko i Šveicariją da
lyvauti ceremonijose, kuriose 

i bus pagarbias jo prieš ketu- 
i rius metus užmuštas brolis. 
Į Jaunas karalius Šveicarijoj 
i tina mokslus.

kuri surašė protokolą ir kal
tininką paleido. Sužeistas 
lietuvis buvo nuvežtas į 
goninę ir tuoj mirė.

Laikas užsisakyti “Kelei- 
Kalendorių 1950 rae- 

Daug skaitymų ir m* 

formaciją. Kaina 50 centą.

VIO

jie nemoką dešimtinės. 
Kristus iškėlė artimo meilę 
į pirmą vietą, o ne ceremo-1 
nijas.
Kaip Pelnyti Kunigų 
Dėkingumą?

Marquette Parko lietuvių 
parapijos lapelis vardu 
“Nativity Ne\vs” velykinėje 
laidoje turėjo pranešimą 
apie ypatingas aukas ir kle
bono dėkingumą. Štai kas 
ten parašyta:

“šv. Teresės Draugija paau
kojo 318 dol. dėl gražaus lango 
j bažnyčią. Praeitais metais 
tam tikslui paaukojo 512 dol. 
Klebonas draugijai širdingai dė
koja ir visiems darbuotojams 
už dabartinę auką ir už praei
ties aukas. Klebono noras yra, 
kad šv. Teresės draugija kas 
kart didėtų nariais ir veikla.

—o—
“Vienas labai garbingas inži

nierius ir parapijonas įteikė 
klebonui čekį nuo 3455 dolerių 
apmokėjimui puse kainos už. ce
mentą, kurį įdėjome palei baž
nyčią ir mokyklą, kad žmonėms 
butų daugiau vietos ir kad ap
saugoti nuo dumblo bažnyčią ir 
mokyklą. Tas pats parapijonas 
įteikė kitą čekį nuo 25 dol. Ve
lykoms. Klebonas nuo savęs ir 
visos parapijos vardu nuošir
džiai dėkoja už nepaprastą gau 
šią auką ir už praeities visas 
aukas. Tokius žmones atsimin
kime savo maldose, kad Dievas 
palaimintų jų visus gerus dar
bus. Tas cemento darbas kai
nuoja 726 dol.

Kristus ragino būti ne ge
rais parapijonais, o gerais 
samaritonais. O kur kuni
gu ir parapijonų samarito- 
niški darbai? Kai gražiem? 
langams, gėlėms, žvakėms 
lemputėms, cementui kloja
ma gausios aukos, o artimo 
meilės darbams aukų nėra, 
tai tikėjimas į Kristaus pri
sikėlimą yra tuščias. 
Žingsnis “Pirmyn”

Lietuvių parapijinėse pa

caga šiukšlėta, kaip retas 
didmiestis pasaulyje. Daug 
gyvenamų namų ir pramo
ninių pastatų reikalauja re
monto, arba nugriovimo. 
Jei Cbicaga panorėtų tapti 
civilizuotu miestu, tai dar
bų čia atsirastų desėtkams 
tūkstančių darbininkų.

Laisvamanis.

BROCKTON, MASS.

“Keleivy” Nr. 11 patal
pinta iš Brocktono kores
pondencija “Artimo Meilės 
Pavyzdžiai.” Išvardinti pa
vyzdžiai yra neabejotinai 
verti visuomenės pagarbos.

Užsidariusių savo reika- 
uose, egoistų, nesuprantan
čių savo artimo bėdų, ne- 
.rūksta niekur. Bet tokių, 
kaip A. Jasukevičius, V. 
Briedienė ir K. Jurgeliuno 
šeima, tai nedaug rasim.

Korespondentas, rašyda
mas apie tremtinę Račkaus
kienę su 3 vaikais, nevisai 
objektyviai apibudino jos 
geradarius.

Pirmiausia: K. .Jurgeliu- 
nas, Vuomet nebuvo dar 
tremtiniams DP įstatymo, 
sudarė ir pasiuntė į \ okie- 
tiją Račkauskienei su vai
kais affidavitus. Vėliau, 
tas pats Jurgeliunas sudarė 
Račkauskienei darbo ir bu
to garantijas. Taigi, ir Jur
geliuno didelis širdingumas 
našlei Račkauskienei buvo 
jiarodytas.

Negalima sakvti, kad 
.Jurgeliunas tik pasitiko ir 
savo mašina Račkauskienę 
atvežė. Taip, jis ją atvežė 
į savo namus ir čia jo žmo
na, M. Jurgeliunienė. pati 
pirmoji Račkauskienę pasi
tiko ir, kaip girdėti, gerai 
apdovanojo. Taigi, ir Jur
geliuno Račkauskienei pa
rama nėra tokia bereikšmė. 

Korespondentas.
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—Tegul bus pagarbintas, vandens išnyks, o jei tai 
Maike. regli zabobonas, tai tada ga-

—Gera diena, tėve, ką Į Įima bus pašaukti policmo- 
šiandien pasakysi? nūs ir tegu dišes gaudo, ale

ant ekzortų, ba negalima —Tėvas labai gerai išaiš- 
leisti, kad pikta dvasia kinai visą skraidančių lėks- 
žmogų mučytų, ale Klump-įčių paslaptį.
veršio prisiega Darata buvo —Tai tu. vaike, rokuoji, 
kytra boba, ji liepė vyrui kad mano akyse yra vora- 
nusišnypšti ir kaip tik jis tinklių?
tą padarė, tuoj paukštukas1 —Nieko aš nesakau, tėve, 
išnyko. Pasirodo, vaike, bet akys dar greičiau isi- 
kad Klumpveršis uostė ta- vaizdiną, kaip ausys, o da 
baką, jo nosyje prisirinko bar. tėve, lik sveikas, man 
vortinklių ir alsuojant jo reikia eiti.

' nosis ‘‘giedojo,” kaip tikras —Okei, vaike, tu eik, o
paukštukas. aš žygiuosiu.

Leonas Blumas
Kovo 3b d. prie Paryžiaus nebuvo išaugęs į galingą 

mirė Leonas Blumas, Pran-Į geležinį kumštį? 
cuzijos socialistų vadas ir Tas priekaištas siejasi ir 
vienas iš žymiausių tarp- su kitu, dėl Prancūzijos po- 
tautinio darbininkų judėji- litikos Ispanijos pilietinio 
mo veikėjų. Leonas Blumas karo atžvilgiu. Kaip tik 
mirė sulaukęs 76 metų am- Prancūzijoj paėmė vadovybę 
žiaus. Veik jter 40 metų “liaudies fronto” vyriausy- 
jam teko stovėti Prancuzi- bė, Ispanijoj iškilo naciona- 
jos darbininkų judėjimo listų ir reakcininkų sukeltas 
priešakyje ir teko užimti pilietinis karas prieš Ispani- 
1914 metais, pirmojo pa jos demokratišką vyriausy- 
saulinio karo išvakarėse, bę. Prancūzijos vyriausy- 
nužudytojo garsiojo sočia- bes vadas, Leonas Blumas,

—Aš mislinu. vaike, kad 
jau čėsas pašventinti musų 
byčių, ba ten pradeda šmė- 
kliotis visoki čudni prajo- 
vai.

—Tėvas, tur būt. nori pa
sakyti, kad pajūryje vaide_—.*onaši;

—Ekzekli taip. vaike.
—Tai ką tu ten matei, tė

ve?
—V akar. vaike, buvo 

fain diena, saulutė pradėjo 
žeme ritinėtis, tai mudu su 
frentu Zacirka nuėjome ant 
Lyčių biskį kaulus pašildyti

reikia, vaike, žinoti, kas tai 
per triksas, ba kitaip šiurpu 
eiti ant byčių, kad koki dišė 
neužkristų ant galvos.

—Apie skraidančias lėk
štes, tėve. dabar žmonės 
daug kalba, bet niekas tik
rai nežino, ar jos iš viso 
yra, o jei yra, tai kas jos 
yra. Kartais žmonės pama
to aukštai orlaivi ar oro ba
lioną. gerai neįžiūri, kas tai 
yra, ir kalba apie skraidan
čias lėkštes. Kartais būna 
ir paprasta akių apgaulė, 
kai akys pavargsta ir pra

ŠALTAS PAVASARIS
. s.— ' —bai mylimas ir kartu labai 

nekenčiamas žmogus. Jį 
mylėjo ir gerbė Prancūzijos 
darbininkai, kurie jame ži
nojo turį širdingą draugą,1 
visad ištikimą, visad nuošir
džiai pasiryžusį kovoti už 
pažangos idėjas, už sociali
nį teisingumą ir už “eilinio 
žmogaus” teises. Jo neken
tė, ir nekentė aistringai, ko 
munistai ir įvairaus plauko 
fašistai. Kurie daugiau, fa
šistai ar komunistai, sunku 
butų pasakyti.

Jie jo nekentė, kaip gali
ma nekęsti tik moraliniai 
daug aukščiau stovintį, ne
palenkiamą ir neužbaidomą 
priešą, kuris į jokius kom
promisus su savo sąžine il
su savo įsitikinimais neina. 
Komunistų neapykantą Le
onas Blumas ypač pajuto, 
kada “liaudies fronto” eks 
perimentas ėjo prie galo ir 
komunistams nepavyko per 
tą “frontą” susmukdvti 
Prancūzijos socialistinį ju
dėjimą. O fašistų neapy
kantą L. Blumas pajuto 
tuoj po Prancūzijos pralai
mėjimo kare, 1940 metais, 
kada tikrieji pralaimėjimo 
kaltininkai, maršalas Pe- 
tain’as ir apie jį susispietę 
Vichv šliužai, nutarė teisti 
Leoną Blumą ir kitus žy
mesniuosius Trečiosios Res 
publikos vadus “už karo 
kurstymą.” Garsusis “Rio 
mo teismas” pasibaigė dide
le Petaino gėda, teismas 
buvo nutrauktas vokiečiams 
pareikalavus, nes to teismo 
kalbos ir kaltinamųjų paro
dymai buvo didžiausias ap
kaltinimas ne tiek Vichy 
šliaužlių, kiek Treciojoj 
Respublikoj įtakingo “ka
riškų pajėgų inspektoriaus” 
maršalo Petain’o ir jo bend 
rad aibių už trumparegystę 
ir idėjinį tingumą.

Nutraukus Riomo teismą
L. Blumas buvo kalinamas
Prancūzijoje, o vėliau vo
kiečių išvežtas į Buchen- 
\valdą, kur jis išsėdėjo du 
metus. Būdamas kalėjime 
L. Blumas parašė savo Įdo
mią Envgą “A L’Echelle 
Humaine,” kurios pirmoji 
dalis yra skiriama demo
kratijos idėjai apginti, o 
antrojoj dalyje kalbama 
apie karo perspektyvas i- 
ateitį. Knyga buvo baigt; 
rašyti 1941 metų gale, ka 
da Hitlerio žvaigždė buvo 
aukščiausiai iškilusi. Tada 
L. Blumas reiškė nepalau 
žiamą Įsitikinimą, kad hit
lerinė tironija bus sumin
džiota.

Po karo Leonas Blumas 
dar kartą vadovavo Pran 
cuizijos vyriausybei ir buv< 
vienas iš tų prancūzų vadų 
kurie dėjo pastangas išlai 
kyti krašte demokratin* 
santvarką, neleidžiant ne 
komunistams, nei i fašizm? 
palinkusiems degaulistam 
Įvesti savo diktatūrą.

Tarptautinėj politikoj L. 
Blumas siekė Įjungti Pran 
euziją į demokratijų sąjun 
gą prieš Maskvos totai i ta 
rinės diktatūros tironiją 
Per Marshallo planą ir vė 
liau per Atlanto Sąjungą 
Prancūzija įsijungė į “lais 
vės frontą.”

Leonas Blumas buvo po 
litikas “iš bėdos.” Jis sa
kydavo, kad jis norėtų už

■

r

Amerikos “Yiduriniuosius Vakarus“ aplankė stiprus spei
gas. kada turėjo būti gražus pavasaris. Paveiksle maty
tis. kaip atrodo sniegu ir ledu aptraukti elektros laid.ii 
prie Kankakee, III. Dėl šalčiu susisiekimas tarp daugelio 
miestu buvo nutrauktas.

MARGUMYNAI
kurie toli pralenkia visus 
iki šiolei žinomus orlaivius. 
Visi greitieji orlaiviai turi 
naujuosius varyklinius mo- 

, - torus ir gali skristi 700 my-
JOS automobilių gamyboje H valanda palei žeme
—'••ode naujas, revoliuei- h. 600 ,iu vaIanda 

motoras. Anglai pn- * ‘

Revoliucija Automobilių 
Gamyboje?

Prieš kelias savaites spau
doje skaitėme, kad Angli- 

„ nyboje 
pasirodė naujas, “revoliuci- 
nis
taikė varyklinį (jet) moto
rą automobiliui varyti ir 
naujer motoro automobili iš
statė New Yorke dabar ten' 
vykstančioj anglų automo
bilių parodoj.

Panašią naujieną dabar 
paskelbė ir Amerikos Boe
ing Aircraft kompanija. Ji 
praneša padirbusi visai

35,000 pėdų aukštumoje. 
Naujieji orlaiviai pakyla 
nuo žemės iki 40,000 pėdų 
aukštumos per penkias mi
nutes.

Naujieji orlaiviai skirsis 
nuo dabar vartojamųjų tuo, 
kad jie turės nepalygina
mai geresnį apginklavimą.' 
Jų “nosyje” yra kanuolė. 
kuri šaudo kaip kulkosvai- 

Šaunamos granatos tu- 
proxirnlty fuses, jos

po svyravimų ir delsimų, 
pasiūlė visoms suinteresuo
toms valstybėms Ispanijos 
atžvilgiu pasisakyti už “ne
sikišimo politiką,” palie
kant patiems ispanams jų

Prancūzijos patrio- • vidaus imtynes. Kodėl Pran
cūzijos vyriausybė darė to
ki pasiūlymą?

Atsakymo Į tą klausimą 
reikia ieškoti anų metų są
lygose. Kitoki politika bu
tų reiškusi Prancūzijos izo
liaciją Europoje, ir ypač 
izoliaciją nuo Amerikos ir 
nuo Prancūzijos sąjunginin
kės Anglijos. RooseveĮtįnė 
Amerika, iškilus Ispanijos 
pilietiniam karui, savo “ne- 
utrališkame” išdidume (da
bai pasakytume apjakime), 
uždraudė ginklų pardavimą 
teisėtai Ispanijos vyriausy
bei. tuo užkirsdama kelią 
Ispanijos teisėtai vyriausy
bei Įsigyti ginklų gynimuisi 
nuo agresoriaus. Anglija 
gi iš pat pirmų pilietinio ka 
ro dienų “statė” ant fašistų 
laimėjimo. Prancūzija, jei 
gu butų pasiėmusi viena 
remti Ispanijos respubliko
nus, butų palikusi vienų 
viena, nes rimtai laukti pa 
rainos iš nepatikimos są-
ungininkės Rusijos, visada 

nasiruošusios išduoti ir par 
iuoti sąjungininkus Hitle 

riui, butų daugiau negu ne 
protinga. Bet nežiūrint “ne- 
rikišimo” politikos Prancu 
zijos sienos į Ispaniją būvi 
atviros ir kiek paramos Is
panijos respublikonai gavo 
ie gavo dėka Prancuzi jo:

vyriausybei.
Čia paminėtos sąlygos at 

sako ir i pirmą priekaišu 
dėl “nenumatymo” pavo 
jaus iš Vokietijos. Pacifis 
.as L. Blumas tą pavojų ma 
tė labai gerai ir jam, pači 
dstui ir socialistui , teki 
skatinti ir raginti Magino 
linijos “saugume” sustingu 
sius Prancūzijos generolu, 
ginkluotis ir ruoštis.

Be to. reikia prisiminti 
kad. kaip dabar bolševiz 
mas savo agresijas vykdė 
“iš vidaus,” per penktąjį 
koloną, taip ir hitlerizmas 
su fašizmu, ieškojo sąjungi 
ninku visuose kraštuose ii 
jų visur rado nemažai. Ra 
do jų i> Prancūzijoj ir to
dėl “kova prieš fašizmą 
krašto viduje buvo neišven
giama dalis kovos prieš hit
lerinę agresiją, taip, Jeaip ir 
dabar, kova prieš Maskvos 
penktąją koloną bet kurio 
krašto viduje yra kova prieš 
Maskvos neabejojamai pla

lįsto ir pacifisto Jean Jau
res (Žan Žores) vietą. Kaip 
Jean Jaures, taip ir Leonas 
Blumas buvo humaniškojo, 
idealistinio socializmo at
stovai. širdingi pacifistai ir 
dideli
tai.

Leonui Blumui 1936 me
tais teko stovėti priešakyje 
pinuos socialistų sudarytos 
ir vedamos vyriausybės 
Prancūzijoj. Ta vyriausy
bė buvo koalicinė, ją rėmė 
“liaudies fronto” partijos, 
iš kairės—komunistai, iš de-

>•0/4 i lzo lai-l avi i nesieti, —

ir plaučius pravėdinti. AIe{ deda mirguliuoti, tada ga-
Įima pamatyti ore visokių 
keistų dalykų, kurių iš viso 
nėra. Daug reiškia ir žmo
nių pasakojimai, jei “visi” 
kalba, tada “visi” pradeda 
ir matyti.

—Iš tavo klumočijimo, 
vaike, protingas nepaliksi, 
ba ir tu pats nežinai, ale 
aš, vaike, dišes regėjau ir tu 
man nepasakysi, kad aš jų 
neregėjau.

—Tėvas matei ir nežinai, 
tai kaip aš galiu žinoti visai 
jų nematęs? Aš spėju, tė
ve. kad tai yra Įsivaizdavi 
mas ir nieko daugiau.

—Tu nori pasakyti, vai
ke, kad man su dišėmis at
sitiko, kaip mano kumui 
Klumpveršiui su paukštuku.

—O kas jam atsitiko su 
tuo “paukštuku”?

—Tai buvo dar sename 
krajuje, vaike. Klumpver 
šis grižo Įsitraukęs iš Bim- 
balinės namo ir beeidama; 
išgirdo, kad jam kur tai 
apie galvą paukštukas gie- 

jda, gieda ir gieda, kaip 
pikta chvaraba. Kai Klump
veršis sustoja ir klausosi ža- 

kad matei skraidančias lėk- dą sulaikę-' paukštukas nu- 
ftes. apie kurtas dabar laik- stoja giedoti, ale kaip tik 
naščiai daug rašo. Klumpveršis pradeda eiti.

—Aš nežinau, vaike, ar | paukštukas ir vėl gieda ir 
1 as rašo ar nerašo, ale aš juo greičiau Klumpveršis 
jas pats savo akimis regė
jau ir tu man nepasakysi, 
kad aš neregėjau, ba aš 
pats jas regėjau ir ką aš 
matau, vaike, tą aš žinau,

vos tik spėjom atsisėsti ant 
benčiaus ir biskutį apšilti, 
kaip frentas Zacirka pradė
jo šaukti—luk. luk! va di- 
šės po vorą laksto! va vie
na, dvi, trys . . . vai jai, vi
sas pulkas! Nagi, vaike, 
pažiurėjau ir aš ir tikrai, 
regli dišės po orą lekioja, 
kaip musėlės, tik aš jas ma 
čiau visai arti, o frentas Za
cirka sako, kad jos lakstė 
labai aukštai. Pradėjom 
sprečytis, kur jos—aukštai 
ar žemai? Mums bedisku- 
suojant dišės kur tai nulė
kė. ar sukrito į marias, o 
tuom čėsu atėjo musų senas 
pažįstamas Zapadalskis, tas 
pats ką turi burdingierių. 
katras skaito angielskus 
p e i p e r i u s. Zapadalskis 
mums pradėjo klumočyti. 
kad mes matėme ne dišes. 
ale plaink socers, sako, apie 
tai rašo ir angielski peipe- 
riai ir nėra ko čia sprečytis. 
sako, geriau einam pas Sen- 
petrį. Ale aš, vaike, rokuo- 
ju. kad musu bvčius vra no- 
gilt. La dar nešventintas.

—Tėvas nori pasakyti,

eina, juo garsiau ir paukš
tukas gieda. Klumpveršis 
pradėjo bėgti išsigandęs, 
ale ir tas nemačija, paukš* 

j tukas dar garsiau gieda, 
krd matau ir čia nėra jokių Parbėgo Klumpveršis namo
sprečkų.

—O jeigu pajūri pašven-
visas uždusęs ir sako, gel
bėkit, mane pikta dvasia

tinsi, tėve, tai kur tos tavo apsėdo! Ale kaip tu žmo- 
skraidančios lėkštės pasi-įgui pamačysi. kad niekas 
dės?

—Jei tai

naują turbinos motorą, kurs' 
sveria 200 svarų ir duoda (-1’’
175 arklio pajėgų varomą
ją jėgą. Naujas motoras' 4 .
gali dirbti kerosinu, gasoli-; I)nsiartinusios 
nu, sunkiuoju ar lengvuoju kini°* 
kuro aliejumi ir gazu. Tie;
bandymai daromi apie Se- Atomo Fotografija 
attle, Wash. Naujas moto
ras yra Įstatytas Į sunk ve- Massachusetts Technolo-
žimj. kuris dabar daužosi'Institutas turi nepap- 
kalnuotais keliais, atlieka rast3 fotografijos aparatą, 
visokius sunkius darbus, o KU1’S fotografuoja atomus, 
bandytojai motorui duoda Aparatas dirba su galingu 
vis naujus uždavinius ir, sa-į elektroniniu mikroskopu, 
ko, dar kelis mėnesius tęs 
visokius bandymus, o pas

rieji dalyvavo ir vyriausy
bėje. Metus laiko buvo da
romas “liaudies fronto” 
eksperimentas ir jis Prancū
zijoj siejasi su Leono Blu 
mo vardu. Eksperimentas 
po metų laiko teko nutrauk
ti. bet L. Blumo vestosios 
vyriausybės pėdsakai Pran 
euzijoj paliko labai gilus, 
ypač socialinių reformų sri
tyje.

“Liaudies frontas” buvę 
bandymas sujungti “kairių
jų jėgas” kovai prieš fašiz
mą viduje ir užsieniuose 
Apie tą “frontą” jungėsi la 
bai įvairios jėgos, nuo pa 
žangiųjų katalikų ir laisva
maniškų liberalų iki mask- 
vinių komunistų. Bandy
mas turėjo nepasisekti, ne- 
paties to “liaudies fronto' 
viduje sėdėjo kirminas—ko 
munistai, esmėje tie patys 
fašistai, tik iš kito galo, ku 
rie įsijungė į plačiųjų ma 
siu kovą prieš fašizmą tik 
lai Maskvos politikos inte 
resuose ir kai Maskva 1939 
metais sudarė gėdingąjį 
Stalino-Hitlerio “draugin 
gurno sutartį,” komun’sta 
atvirai persimetė į Hitlerii 
pusę ir buvo iki 1941 meti 
vasaros savo šalies aiškus 
išdavikai ir bailus dezerti- 
rai.

Bet eksjierimcntas reikė 
jo daryti, kad pačioj Pran
cūzijoj atmušus įsisiūbavu
sią fašizmo bangą, kuri grė
sė ir ten įvesti Mussolinio- 
Hitlerio tipo režimą.

Iš “liaudies fronto” laikų 
dar ir dabar daroma prie 
kaistai Leono Blumo adre
su. Rimčiausias priekaiš
tas buvo tas, kad 1936 me
tais Europoje iau kvepėjo 
parakas, hitlerinė Vokietija 
aiškiai ruošėsi prte karo ir 
“etapais” siekė Įsiviešpa
tauti Europoje, o paskui ir 
pasaulyje. Ar “kova prieš 
fašizmą” nereikalavo at
kreipti Prancūzijos spėkas

n
I c-sprogsta ne atsidaužusios, 

prie tai

kui pasiūlys kokius pageri-

kuris padidina daiktus 10.- 
000,000 kartų. Pirmosios 
fotografijos, nutrauktos su

nimus tame motore galima!tuo nepaprastu aparatu, ro- 
padaryti. ido ne tiktai atskirus ato-

Boeing Aircraft kompa-į ,T]US’ bet ir elektronus kiek- 
nija yra viena iš didžiųjų I viename atome.
Amerikos orlaivių gaminto’- Aparatas „ 
jų. Ji sako kad naujas m,e (i bet k„kia mc(IžiaK ,„.t 
toras bus lengva pntaiktnti to to įla,,ėjaf, profe. 
visokioms mašinoms varyt,. 5<„.ius Ma,Un , p.,.

ko, kad tiktai kristalų foto 
grafijos yra naudingos 
mokslui ir tyrinėjimams, 
nes kristaluose atomai turi 
tam tikrą žinomą poziciją 
ir jų nuotraukose galima 
atskirti ne tiktai atskirus 
atomus, bet ir jų dalis. Pir
mieji atominiai “paveiks
lai” buvo padaryti šias die
nas, nuotraukos rodo “ge
ležies pirito” atomus. Tie 
atomai yra dvejopi—sieros 
ir geležies. Sieros atomai 
todo 16 elektronų, o gele
žies atomai 26 elektronus.

Nauji Orlaiviai

Amerikos orlaivių gamin
tojai jau gamina nau jausiu 
karo lengvuosius orlaivius,

kai vertinti save. Jo straip
sniai “lx.* Populaire” dien
raštyje buvo savo rūšies 
“sąžinės perkratinėjimas,’ 
tikrinimas savo žygių ir 
nuosprendžių. Juos nevisa- 
da lengva buvo sekti, jie 
ne visada Įtikindavo, bet e 
jų visada dvelkdavo mora
linė drąsa ir širdingumas.

Lenkiant galvą prieš švie 
šią Leono Blumo atmintį 
turiu pareikšti ir asmeninės 
padėkos žodi mirusiajam 
prancūzų vadui. Kai 1933 
metais ieškant prieglaudos 
nuo rudojo maro, teko atsi
durti Prancūzijoj, Leono 
Blumo širdinga pagalba da
vė progos ten pasilikti ir 
vėliau, pasilikus, surasti 
Prancūzijoj antrą tėvynę, 
kurios vargai ir karo nelai
mingi pergyvenimai mane, 
kaip ir kiekvieną tos gra
žios šalies mylėtoją, skau-

S. Šimkaus Dainos
>' >Ką tik išėjo iš spaudos 

liaudies dainos. Surinko ir 
spaudai parengė kompozi
toriaus sūnūs Algis Šimkus. 
Su gaidomis ir tekstais. 64 
puslapiai. Kaina $2. Ra 
šyti:

“Keleivi.”
636 East Broadway 

So. Boston, Mass.

Pakalbink biznierių* 
siskelbti “Keleivv ie.” 
garsinti savo biznį tarp li«« 
^M* ______

sidaryti knygyne ir gyventi 
su knygomis, o ne politikos 
arenoje. Bet mokslininkas, 
literatūros kritikas ir poe
tas, turėjo veik visą savo 
gyvenimą grumtis politinėj 
aikštėj, nes dalyvavimą fto- 
litikoje jis skaitė savo par
eiga. Politikoj L. Blumas 
vadovavosi dėsniu—supras- džiai palietė.

'kitas, o tik Klumpveršis tą 
ceravone,; paukštuką tegirdi. Butų prieš tą gresantį pavojų i’- į nuojamą ginkluotą agresiją 

vaike, dišės nuo šventintoI jau reikėję šaukti prabaščių jį sulikviduoti, kol jis dar Leonas Blumas buvo la
yra

ti savo priešininkus ir kritiš- S. Daugirdas.
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Iš Australijos
III. Australija ir Imigrantai gas. Tai labai blogai vei- 

Trumpai visą Australijos1“*“*
imigracinę jioUtiką galima !“tish^br4Žiama Ž°di 

Kitasapibudinti taip: Australija, 
komunizmo ir geltonosios 
rasės akivaizdoje, su savo 
lašine ir nacionalistine po
litika jaučiasi nesaugiai, to
dėl ieško išeities visų pirma 
per padidinimą savo gyven 
tojų skaičiaus.

Tačiau pati vyriausybė 
imigrantus traktuoja, kaip 
antros rūšies piliečius, kiek 
daugiau vertindama britų

DP baubas yra 
prievartos asimiliacija. Kaip 
jau anksčiau rašiau, Austra
lijai nacionalizmas nėra 
svetimas. Jei čia Įsileidžia 
imigrantus, tai jie turi būti 
subritinti. Toki yra oficia- 
lė valdžios politika. Kas
dien kartojama laikraščiuo
se, jog naujiesiems atei-j 
viams neturi būti leidžia
ma burtis i savo tautines;imigrantus, o patys austra- , , ..j - . - grupes, kad jie greičiau asilai kiek įmanydami stengia-i” ■ i-• • • • imiliuotųsi. Tam turi padėsi naujuosius ateivius neisi-1. . . . L, - m ti visos priemones: drauleisti i savo gyvenimą. Tam
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APKLAUSINĖJ A MOKINES DĖL GAISRO

Roek Island. III., mieste sudegė mokykla. Nuostolių pa
daryta virš miliono dolerių. Policija įtaria padegimą ir 
apklausinė ja dvi 14 metų mokines, kurios atėjo liudyti 
mokyklos vedėjos lydimos.

POLEMIKA IR KRITIKA
AR JIE K1TOKUE?

pavaizduoti duosiu pavyzdi 
iš paties gyvenimo.

Iki DP eros apie 90'- 
Australijos imigrantų buvo 
Britanijos piliečiai. Imigra
cija i Australiją nebuvo 
betgi gausi dėl permažo ja 
domėjimosi. Dabar jau 100,- 
000 DP Įleista. Apie tiek pat 
numatoma dar Įsileisti at
einančiais metais. Vienus

visos priemones 
džiamos tautinės mokyklos, 
susirinkimų varžymas sto
vyklose, spaudos suvaržy
mas (Įstatymas svetimkal- 
bei spaudai reguliuoti iš
leistas 1934 metais ir rei
kalauja, kad ketvirtadalis

is musų ateivių vilioja de- departamentui, o du egzem- 
mokratiška Australijos san-Į 
tvarka, laisva šalis, kitus— 
ekonominiai apskaičiavi
mai, dar kitus—tolima sala
nuo komunizmo. Tačiau 
mažiau svarbu dėlko atei
viai čia atvyksta. Svarbiau, 
man rodos, ką galvoja pa
tys australai.

Buvęs imigracijos minis
teris, Mr. Calhvell, prieš 
prasidedant DP imigracijai, 
išleido toki patvarkymą: 
“Kiekvienas imigrantas

icmniK-

"Draugas” (N50) straip
sny “Kaip Atrodo Anglų 
Socializmas?” išvedžioja, 
kad anglų socializmas nėra 
marksistinis, kad tuo jis ski
riasi nuo kontinento socia
lizmo. nes britų socializmas 
esąs išaugęs skirtingose są- 
lygose, todėl turis britišką

i veidą.*-
Sutinkame, kad britų so 

cializmas išaugo skirtingose 
sąlygose, bet straipsnio au
torius tų sąlygų nė nebando 
išaiškinti, jis nusuka i šoną, 
kad galutinose išvadose 
švelniai suniekinti Markso 
socializmą ir pakišti skaity
tojui minti, kad Anglijos 
socializmas yra religinis.

Skirtingos Anglijos dar- 
: bininkijos sąlygos buvo ir

šalia tų naujųjų ateivių, i yra tame, kad čia ji galėjo 
kurie čia stengiasi pasista nevaržomai organizuotis,
tyti namukus ir galų gale naudotis susirinkimų, žo- 

ir sąžinės laisvėmis,

mų tautybių atžvilgiu, o 
ypač imigrantų atžvilgiu, 
todėl to nebekartosiu. Ga- 

tokių laikraščių butų spaus- ijma tik tiek pridėti, kad baigti klajones, didelė nau- j 
dinami anglų kalba). Nors
cenzūros nėra, tačiau 1 eg
zempliorius privalomai turi 
būti siunčiamas imigracijos

net britų piliečių, oficialiais jų ateivių dalis ieškos vėl J atsieit, politinė kova už ly-

štai kodėl Katalikų Bažnyčia 
nedraudžia Anglijos katali
kams stoti i Darbo Partiją.”

“Draugas” klysta ar tyčia 
klaidina savo skaitytojus, 
kai kalba apie “ateistišką ir 
fanatiškai prieš religiją” 
nusistačiusi socialistini ju 
dėjimą kituose kraštuose. 
Niekur socialistinių partijų 
programose neskelbiamas 
ateizmas, religija visur pa
liekama, kaipo “asmens Įsi
tikinimų” reikalas nuoša
liai, o socialistai visur kovo
ja už sąžinės laisvę. Ir so
cialistų partijose visur yra 
tikinčių ir netikinčių žmo 
nių. Taip yra ir ^Anglijoj, 
kur Darbo Partijoj yra daug 
laisvamanių, bet yra ir ti
kinčių žmonių.

Bet socializmas kituose 
kraštuose “nusidėjo” klerui 
tuomi, kad ėjo prieš netei
singą kapitalistinę visuome
nės santvarką, o kleras tą 

j santvarką skaitė teisinga ir

Pualapis Penkti

KUPIŠKĖNAS
IR PINIGAI

plioriai vietos “investiga- 
tion Service.”

Taip atrodo valdžios po-

duomenimis, grįžta atgal progos geriau ši kraštą ve- 
pustrečio nuošimčio dėl liau apleisti, negu gadinti 
“ekstra beširdiškumo, neto- nervus esant antros eilės 
lerancijos, butų trukumo.” ! australu.

Dėlto nestebėtina, kad • Roželė.

vykęs IRO 
tus turi dirbti toki darbą, 
koks jam bus paskirtas.” Ir 
čia ne tiek svarbu pats pa
rėdymas, kiek jo vykdymas. 
Valdžios organai jokioms 
specialybėms nedaro jokio 
skirtumo. Cukrines nend
res karštame Queenslande 
kerta ir daktarai, ir inžinie
riai. ir filosofai, ir visų kitų 
profesijų specialistai. Tas 
pats ir su kitų amatų žmo
nėmis. Išvietintiems žmo
nėms yra paskirta 14 dar
bų. Tai patys sunkiausieji, 
nešvariausieji ir blogiausiai 
apmokami, o todėl australų 
vengiami darbai. Čia kiša 
I)P. Atsisakantieji paskir
tus darbus dirbti grasomi 
grąžinimu. Tai ir prakti
kuojama. Šeimos dažnai 
atskiriamos ir gyvena vadi
namuose “holding” cent 
ruošė, kur viename barake 
sutalpinama po 10 šeimų. 
Tik apie 30' - vyrų dirba ar
ti savo šeimų, kad per 1 ar 
2 savaites gali aplankyti 
šeimą savo lėšomis.

litika per du pirmuosius ne 
lengvus metus. Gal po tų 
pirmųjų dvejų metų naujie
ji ateiviai galės laisviau at
sikvėpti?

Įsileidimas išvietintųjų 
žmonių Australijon yra di
delės bėdos politika, nedik
tuojama jokių filantrofiškų 

at- sumetimų. Tai grynas biz- 
1 nis, nuo naujo ateivio DP 
turi būti nulupta tiek kai
lių, kiek tai yra galima. Su
tarti baigęs DP galvoja vi
sų pirma pradėti dirbti savo 
specialybėje. Tokioms spe
cialybėms, kaip kirpėjo, 
mašinisto, batsiuvio, siuvė
jo ir pan. tai Įmanoma. Gy
dytojams dar reikia studi 
juoti 4 metus universitete, 
o po to laukti registracijos. 
Panašiai yra su inžinieriais 
ir kitais. Nesenai dailinin
kų profesinė sąjunga atsi
sakė registruoti ne britų pi
liečius DP, nes jie kenksią 
australams ekonomiškai. 
Daugumos unijų nusistaty
mas yra priešingas atei
viams. Valdžia dėl to meta 
kaltę komunistams, tačiau 
sunku patikėti, kad komu
nistai čia tiek Įtakos turėtų, 
nes parlamente komunistai 
neturi nė vieno atstovo, o 
ir unijų rinkimuose jie vi
sur pralaimi. Todėl toks 
kaltės sumetimas komunis
tams primena Sovietų Rusi
joj praktikuojamą kaltės

mp-

Mažlietuviu Suvažiavimas
Kovo 16-19 dienomis Vo-lsinę padėtį. Mažietuviai 

kietijoj įvyko Mažosios Lie- neskaitomi Lietuvos pilie- 
tuvos lietuvių karo aukų ei- čiai, tad negali naudotis vi-
linis suvažiavimas. Daly
vavo Klaipėdos krašto lie
tuvninkai nuo Šilutės, Pa 
gegių, Kintų ir kitų vieto
vių kopininkai: Nidos ir 
Preilos žvejai, o taip pat 
buvo gan gausu užnemunie-

Britų piliečiai vra geriau ; s u v e r t i m ą “sabotažnin 
traktuojami. -Juos iš karto! karna” ir “liaudies pne- 
rūpinasi valdžia padoriai sams.
apgyvendinti ir sudaryti ki- Jau anksčiau rašiau apie 
ta« geresnes gyveninio sąiy- australų netoleranciją sveti

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS
♦ 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 E*«t Broadway, South Boston 27, Mass.

Kovo 20 d. 6 vai. ryto 
man įėjus Į vieną subvvay 
station, žiuriu ant siedinęs 
pakietukas. Žmonių nebu 
vo, pasiėmu, nusivežu Į 
darbą, tikrinu. Jame ran
du: sąrašas prekių, sena če- 
verikų dėžutė su man neži
nomais popiergaliais ir trys 
užklijuoti vokai apie 1 co
lio storio per kuriuos mato
si po 20 10-5 dolerius.

Kadangi kur aš dirbu iš 
ten išsinešti nieko negalima 
negavus nuo “boso” kortu- 
kės, tai pasakiau “bosui,” 
kad šį radinį nešiu Į pames
tų - rastų transportacijos 
kompanijos raštinę.

Nunešiau. Ten viską su
rašė, pasakė man, grįžk bė
gyje 30 dienų, jei savinin 
kas neatsišauks, liks lega- 
liškai tau.

Savininkas atsišaukė, pa
skyrė man $10. Maniau 
viskas užsibaigė. Bet kas 
tau. Gerai man pažįstamas 
lietuvis, šiltas katalikas, ku
ris be išpažinties neapseina, 
prieina prie manęs ir pra-» 
dėjo mane durnyti, girdi, 
turėjai lukę, radai pinigus, 
sugrąžinai.

Aš jam sakau: Jonai, 
Velykos artinasi, eisi išpa
žinties, imsi šventą komuni 
ją, juk busi padaręs švent
vagišką išpažinti.

Nagi, kad užsidegs Jone
lis. Girdi, tokie bedieviai, 
kaip tu, tik gauna čenčiu tai 
toj kiša bažnyčią, spavednį, 
tik filinu maut tau per snu
kį, nei tu eini spavednin, 
nei man prikaišiok,—ir dū
mė į savo darbą, kaip ver
dančiu vandeniu perpiltai.

Antras lietuvis, man pa
žįstamas Kupiškėnas, karš
tas katalikas išdurnino ma
ne kupiškėnišku šnektų. Sa
ko:

“Patrai, žmonas šoko 
mon, kad tujai atradai 
$15,000 ir atodavai židui, 
ošei misliau kad tujai dur- 
nesnis užu osilu, tavo buvo 
loima, kom atodavai?”

Aš ir jam šnamkšt tą pa
vyrąs nešikai 

įtrai, nei 
nei

net paties Dievo nustatyta.
gias pilietines teises Angli
joj buvo laimėta anksčiau, 
negu darbininkai pradėjo 
spiestis į madines savo kla
sės organizacijas. Profesi
nės organizacijos (unijos), 
darbininkų kooperatyvai ir 
pagaliau Anglijos Darbo 
Partija kūrėsi ir augo poli
tinės demokratijos sąlygose.
. Bažnyčia Anglijoj dar
bininkų organizavimosi į 
savo klasės organizacijas 
nesmerkė ir darbininkiš
koms organizacijoms nesi
priešino, todėl ir darbinin
kams nebuvo reikalo kovoti 

Reikia ne- 
Anglijoj vy- 

vra “ang
likonų,” o veik pusė Angli
jos žmonių tai “vyraujan
čiai" bažnyčiai visai nepri
klauso, bet vra įvairių 
priklausomų” bažnyčių na
riai. Katalikų Anglijoj yra 
tik du milionai, arba visai 
nežymi mažuma ir ta mažu
ma yra kaip tik proletariš- 
kiausiose krašto dalyse. 
Stambus Anglijos katalikų 
centras yra Škotijoj, apie 
Glasgovv miestą, kur netur
tingų angliakasių tarpe pir
miausiai pasireiškė Angli 
jos socializmas. Ten įsikū
rė radikališka “Nepriklau
somoji Darbo Partija, ’ ir 
katalikų bažnyčia tos par
tijos nepasmerkė. Kodėl? 
Atsakymas yra tas, kad, 
“pasmerkusi” darbininkų 
judėjimą, katalikų bažnyčia 
butų palikusi .be pasekėjų. 
Todėl Romos popiežiai pa
liko Anglijos socialistus ra 
mybėje ir prieš juos nieka
da nėra laidę savo perkū
nų. kaip jie tą pakartotinai 
darė prieš kitų kraštų socia
listini judėjimą. Kada prieš 
Romos popiežius stojo klau
simas, ar turėti Anglijoj so 
cialistuojančius bažnyčios 
narius, ar visai neturėti ša 
lininkų, popiežai apsispren
dė už “toleravimą” socializ
mo. Tas Romos popiežiams 
juo lengviau buvo padaryti, 
kad katalikų bažnyčia Ang
lijoj. kaipo nežymi mažu 
ma, nėra ankštai susirišusi 
pu valdančiais luomais ir 
popiežiai neturėjo jokio ne
malonumo iš lordų ir ban- 
kierių dėl savo liberališku- 
mo. “Draugas” betgi išsi- 
gudrina tą paprastą reikalą 
šaiškinti šitaip:

"Kiek kontinento marksis
tinis socializmas yra atersti- 
nįs ir fanatiškai prieš reli
giją nusiteikęs, tiek britų so
cializmas yra religinis. So
cialistai kalbėtojai cituoja Šv. 
Raštą. Čia krikščionybė pla

tu iėjo Į socializmą.

somis karo aukoms tiekia
momis privilegijomis. Vo
kiečiams jie — lietuviai, 
tarptautinėms šalpos orga
nizacijoms — vokiečiai, o prieš bažnyčią
didlietuviams 
liai,” kuriais

mažieji bro-1 užmiršti, kad

čių: nuo Tilžės, Įsiutęs, Ra- rūpinti.
galima nesi-

gaines, Labguvos. Nuo Ma
žosios Lietuvos organizaci
jos 186 skyrių suvažiavo 70 
atstovų. Daug kas dėl lė
šų stokos atvykti negalėjo, Į kyklų jau veikia apie 10. 
Suvažiavusiųjų tarpe buvo i Skaitykloms reikia laikraš- 
10 moterų, organizacijų Į čių ir knygų., 
skyrių pirmininkių. Kun. T rakis savo prane-

Mažlietuvių suvažiavimą Į f i*51? nurodė, kad buvo kai 
sveikino visos lietuviu irem-: K,I”b nesusipratimų su did- 
ties organizacijos. Pašau- i ^tuviais dėl skirtingo tikė 
iio Liuteronų Federacijos 
Pabėgėlių Tarnybos atsto- 

liuteronų kunigai

Mažlietuvių jaunimo rei
kalu kalbėjo A. Lymantas. 
Jis siūlė steigti sekmadieni
nes mokvklas. Tokiu mo-

I dujanti K-jtioaznycia

Kovoje su socialistais kle
ras panaudojo bažnyčią ir 
religiją, tuo budu kleras 
pats įvėlė religiją i žemiš
kuosius ginčus. Anglijos 
krikščionys nesudarė poli 
tinių partijų, kunigai tenai 
nelipo “ant bačkų,” kad 
ginti kapitalistinę santvar
ką arba patiems pralipti i 
pirmąsias vietas valstybėje, 
bet Europos kontinento 
kraštuose bažnyčių tarnai1 
tą darė ir dabar tebedaro, 
tad religijos priešas ir fa
natizmo kurstytojas yra 
pats kleras. Kuo čia kalti 
socialistai, jei kunigai baž
nyčią ir religiją pastatė ka
pitalistų pusėje. Anglijos 
bažnyčios viso to neprakti
kuoja užtai ir turi geresnius 
santykius su darbininkų są-

ne-ijudžiu. Štai čia gludi tų 
skirtumų ir nusiteikimų 
priežastys. Kaltė tenka baž
nyčių tarnams ir tik jau ne 
socialistams!

Socialistų kalbėtojai An
glijoj, girdi, cituoja Šv. 
Raštą. Lietuviškieji social
demokratai, kai Lietuvos

Wvas
Lazareth pasveikinęs suva
žiavimą pareiškė, kad jo 
atstovaujama organizacija 
pasilikusioms Vokietijoj lie
tuviams liuteronams steigia 
400 žmonių prieglaudą, fe 
deracija mano išnuomuoti 
kelis dvarus ir kareivines, 
kuriuose steigs kooperatvvi- 
nius žemės ir amatų ukius. 
Daroma žygių, kad Vakarų 
Vokietijos valdžia suteiktų 
pabaltiečiams kultūrinę au
tonomiją.

E. Simonaitis plačioj kal
boj nušvietė didlietuvių ir 
mažlietuviu santykius. Jis 
pareiškė: Musų tikslas grįž
ti į nepriklausomą, jungti 
nę Lietuvą, sudarytą iš Di
džiosios ir Mažosios Lietu
vos.

Puskepalaitis referavo 
spaudos reikalus. Nutarta 
atgaivinti seniau Tilžėje ir 
Klaipėdoje ėjusis “Kelei
vis.’’ Suvažiavimas čia pat 
sudėjo kiek pinigų, kad tas 
laikraštis galėtų pasirodyti.

Subaitis pranešė apie me
džiaginę mažlietuviu būklę. 
Ji yra tokia varginga, kad 
patys mažlietuviai sau pa
dėti nieko negali. Kai iš 
Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus ir BALF’o buvo gau
ta šiek tiek daiktų, Mažo
sios Lietuvos organizacija 
nuo 40 skyrių išaugo iki 
180 skyrių su 12,000 narių.!

Daug kalbėta ir apie tei

smo. Kun. Trakis pareiš
kė: “Kai kuriose vietose ka
talikų dvasininkai gadino 
santykius. stengdamiesi
Įkalbėti lietuvius liuteronus 
persikrikštyti. Vis dėlto 
lietuvių liuteronų bažnyčia 
nežuvusi ir sustiprėjusi." 
Dabar jie turi 5 kunigus, 
ateity jų busią daugiau. Čia 
daug padedančios Ameri
kos lietuvių misijos ir net 
patys vokiečiai, nes pasta
rieji lietuvių atžvilgiu nesą 
tokie agresingi, kaip prusai, 
todėl jie maloniai paveda 
savo bažnyčias lietuviš
koms pamaldoms ir tuomi 
didžiuojasi. Anot kun. Tra 
kio, pagal Liuterį, Dievo 
žodis turis būti skelbiamas 
tik gimtąja kalba.

Tiek apie tą įdomų maž- 
lietuvių suvažiavimą. Mes 
iš savo pusės raginame ga
linčius jiems padėti, neuž
miršti šios pareigos.

—K. B.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
įsigykite ši A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai 
<la su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12. įrištas $11. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA

546 Ea-t Broadway 
So. Boston 27. Mass.

ciu ma -

kleras ĮSOo metais stojo uz da g žintį 
caro režimą ir dvarininkų.Gir(|į ..ps 
luomo reikalus, dažna, Ele- jaj ainj ,|nj
tuvos kunigams pacituoda 1
vo Šventąjį Raštą, irodinė 
darni, kad jų pusėje teisy
bė; jie ir knygučių su 
Šventraščio citatomis buvo 
išleidę, bet visi tie dalykai 
nieko nepadėjo, klero akyse

, , uu,,u, ainipacituoda . ■. mon posakok.

Nuo savęs pridėsiu: 
logiškai žiūrint laimę 
teikia Dievas.

Lo-
su

Todėl aš radau tos poni-

jie už tai nepasidarė geres
ni. T. S.

į gus su Dievo žinia ir man 
jie priklauso.

Bet neleidoman sąžine
$250,000 Lietuvai vaduo- tuos pinigus nukniaukti, 

ti nebus didelė suma, jei _
Tu, Tautieti, prisidėsi savo Kupiškėnas Patras
gera auka! Philadelphia, Pa.

BOB HOPE TELEVIZIJOJ

Žinomas komikas aktorius. Boh Hope. ir įo partnerė, dai
nininkė Dinah Shorc, dabar vaidina televizijoj komediją 
“Vaikuti. Lauke šalta."
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

FLORIDOS LIETUVIAI
TARPT AUT IMAM E FESTIVALY

vo, bet didelio “hit” nepa
darė.

Gražiai pasirodė švedai, 
kurie atvaizdavo savo liau-i 
diskų vestuvių apeigas. Vi
sų pirma du vyrai įnešė sce- 
non iš žalių šakų padarytą 
valių angą. Toj angoj at
sistojo jaunavedžiai, aplink 
kuriuos leidosi pasišokėda- 

j m i jioromis suktis vestuvi
ninkai. Kostiumai jų gra- 

š*- ižus. ypač vyrų, ir jie gerai 
savo roles atliko.

Tarptautinė moterų orga- sionalų šokėjų ir šoko 
nizacija, YWCA, šių metų rai. tačiau nepadarė tokio 
kovo mėnesio pabaigoje bu- Įspūdžio, kaip lenkai, nes! Po švedų buvo paskelbtas 
vo suruošusi Miami mieste neturėjo tokių puošnių kos- lietuvių vardas. Pranešėja 
tarptautinį festivalį, kuria- tiumų. paaiškino per mikrofoną,
me dalyvavo ir lietuviai. Vengrai padarė prastą, dabar pasirodys “some- 
Musiškių grupės programa įspūdį. Nors jie turėjo r.e; thing different,” pridurda- 
susidėjo iš tautinių šokių ir visai prastų talentų ir ne-'ma, kad lietuvių tautiniai 
dainų. ’ blogai pašoko savo "ven- j šokiai esą labai seni. lietu

Festivalis buvo Miami gierką,” bet jiems viską su- viai šokdavę juos net 500 
miesto sode ir tęsėsi per du gadino tvarkos stoka. Sta-1 metų atgal, 
vakaru, nes jame dalyvavo čiai liūdna buvo žiūrėti, j Bu ofiei 
14 tautvbių ir negalėjo vi- kaip netvarkingai
sos vieną vakarą pasirodyti. Į kosi estradom

Pirmu numeriu buvo iš- Armėnų grupė 
saukta čechoslovakų grupė, i (Julelė ir žymiai skyrėsi nuo 
Iš jos buvo tikėtasi gražaus kitų savo aprangos skaistu

mu. kas labai patiko mote- vm^3. 
rims. Nors jų tėvynė Kau- giežiai išrodė, 

vingiausia. Bet koks nusi'jkazas tūlų etnografų yra 
vylimas! Nei talentų pas skaitoma Europos tautų 
juos. nei ūpo. žodžių, iOp§įne, armėnų kostiumuo- 
buvo viena is prasčiausia. se jr šokiuose ryškiai mato-
pasiruosusių grupių. si turkiški, aziatiški moty-

Antra prasčiausia

pasirodymo, 
vu ši tauta

nes iš visų sla-į 
skaitoma kultu-1 
Bet koks nusi-I

grupe vaj ja moterys šoka vie- 
buvo prancūzai. Jie bandė ;nos, l*. vyrų. Jų tempas lė- 
pa vaizduot i PiancuzijosJ judesiai kuklus, kojų
kaimiečių vakaruškas, bet, nesįmato, šoka daugiausia 

ratu, visos rankomis susika-jiems truko gyvumo ir dar
numo. ,

Panašaus turinio buvo ir 
vokiečių programa. Jie Į 
vaizdavo Bavarijos kaimie
čių vakaruškas. Bet jie bu
vo gerai pasiruošę ir gerai 
savo roles atliko. Estradon 
jie suėjo tvarkingai ir gy
vai. Vyrai buvo apsirengę 
trumpom kelnėm ir atla-'don 
pom lėmėnėm, galvos pri

minusios. Jų 
šviesių spalvų 
iki pat žemės, 
šydai veidams

Visos 
šveicarus. 
raiaite>, 
palydovų 

ir
“sosto.’’

cialųs palydovai 
jie rin- įvedė estradon ir pasodino 

į aukštą sostą p-lę Rūtą Ro- 
buvo bostonietę, kaip lie

tuvių karalaitę šiam festiva- 
Ji turėjo gražiai išsiu- 

kostiumą ir 
Publika, ku- 

, rios buvo apie 10,000, su
plojo rankom.

Tuo pačiu laiku pasigir
do lietuvių muzika ir, gra
cingai mindami taktą, lai
kydamiesi ranka už rankos, 
mūsiškiai užėmė sceną.

Kad ir visai neutralėmis 
akimis žiūrėsime, užmiršda
mi patriotinį sentimentą, 
vistiek reikia pripažinti, 
kad musų lietuviai pasirodė 
geriau negu kas nors galėjo 
tikėtis. Jie šoko du šokiu, 

t ir abudu išėjo labai gyvai,

blizgančios, 
šlebės ilgos, 
o ant galvų 
uždengti.

grupės, išskyrus 
turėjo savo “ka-l-r » iv., Z\rn ui it j? »J U V uv t. ; u
įvedamos estra 

pasodinamos ant 
Armėnu "karalai-

liui.

nc-buvo pauzų, nebuvo to
kių tuščių momentų, kuo
met dalyviai IIC v MI I ai nv~

žino ką veikti. Tokių "an
traktų" ypač buvo daug pas 
čechus ir vengrus. Musiš-

dengtos apskritom mutzėm, tė” išrodė puošniausia iš vi-jkių šokiai ėjo kaip iš notų. 
rankose iškeltos bierkruzės, su. baltai aprengta, ant gal-[Tiesa, poroj vietų pasitaikė 
o dantyse riestos pypkės: vos aukso spalvos karūna.į klaidų. Bet grupių šokiuo- 
ant ilgų “cibukų.” Išrodė o rankose gėlių bukietas. į sunku to išvengti. O lie- 
tipiški Fritzai. Jie padai-į Šveicarų vardu buvo paaiš-1 tuvių grupė buvo viena iš 
navo “Augustin, Augustin,” į kinta, kad Šveicarija nie-; didžiausių.
pašoko valsą ir pastatė vie-:kad karalių neturėjo ir jų i Kadangi mūsiškė grupė
ną savo prima doną, kuri negarbina, todėl ir šiai pro- į buvo skaitlinga, tai jos ju-
turi tikrai gražų balsą ir ža- gai jie karalaitės neturi. Jos J dėjimą varžė dar ir ta kliu-
vingai padainavo. Į vieton, jie pasodino ant sos- rjs? kad pavilionas yra re-

~ x to maža vaikuti. • ---------- -- ------ ~Bet geriausia pasirodė
lenkai. Estradon jie suėjo šveicarų merginos buvo 

. į apsirengusios modemiškomgeroj rikiuotėj. Kostiumai 
spalvingi ir gražus. Matyt,!perkelinėm suknelėm iki

montuojamas ir puse estra
dos vra užimta meistrų pa
statais. Šokėjai galėjo nau
dotis tik puse estrados.

pinigo tam 
gailėjo. Ir

tikslui jie nesi- 
iš visu tautvbiu

pusės blauzdų, o ant galvų: Bet nežiūrint tų neparan- 
turėjo lengvas šiaudines! kūmų, lietuviai pasirodė 

jų grupe išrodė šauniausia. • skrybėlaites. Jos beveik nie-i tarptautiniame festivaly ge- 
Nors dėl praeities santykių kuo nesiskyrė nuo vasaris-■ rai. Daugiausia už tai kre- 
lietuviai lenkų nemyli, vis Į kos moterų aprangos Ame-'dito priklauso p. Daugno 
dėlto teisybė reikalauja pri- rikoje. Bet jų vyrai skyrė-i rienei, kuri padėjo daug lai- 
pažinti jiems kreditą, kuri si. Jie dėvėjo trumpom *kel-
kreditas jiems priklauso, nėm. mažom apskritom ke- 
Jie turi gerų talentų ir to juraitėm, baltais marški- 
užginčyti negalima. Jų “ma- niais su ilgom rankovėm, o 
zurą” šoko profesionalai, ir = ant maršinių atlapos lėmė- 
labai geri šokėjai. Šaky-, nes. Tų lėmėnių kišeniai 
tum. skraidyte skraidė. Tik apsiuvinėti blizgančiais ga- 
figurinis “krakoviakas” iš-į lionais, o rankovės iki alku- 
ėjo kiek lėčiau, nes šitą šo->ių, taip kad nuo alkūnės 
ki šoko jau amatoriai, ne iki riešo matosi balta marš- 
piofesionalai. Į kinių rankovė. Šveicarai

Italai taipgi turėjo profe- j linksmai pašoko ir padaina-

IŠGELBĖJO PAMESTINUKĄ

__ J
šeštadienį prieš Velykas viename name, Carnegie, Pa., 
mieste buvo atrastas vos dvejų valandų amžiaus vaikutis. 
Jis buvo nugabentas j ligoninę ir dabar pranešama, kad 
vaikučio gyvybė bus išgelbėta. Kas jį pametė, žinių nėra.

mtTVl?, «0. STOTOJ

PAGERBf: PASIŽYMĖJUSIAS MOTERIS
-V __  ns- .

Moterų Spaudos Klubas Washingtone. balandžio 15 d. 
specialiai pagerbė keturias pasižymėjusias moteris. Vir
šuj (iš kairės i dešinę) matosi Pearl VVanamaker, žymi 
auklėtoja, ir Dorothy Fosdtck, diplomatė. Apačioj (iš 
kairės į dešinę) Mildred Robstock. mokslininkė, ir t'laire 
MeCardel. madų žinovė. Moterų Spaudos Klubas kasmet 
pagerbia ypatingai pasižymėjusias moteris Įvairiose mok
slo. meno ir kitose sritvse.

Karalius Aukštai Iškėlęs 
Savo Vėliavą

M. GORKI J
(Tęsinys) lę ugningai rudais gaurais.

—štai ir viskas! Tat la- Dailininko nesigailėta rau- 
hai paprasta ir sutaupo lai- dono dažo. Pa v eikslas ste
ką, kurio karaliams visada bino savo didingumu, 
yra labai nedaug. Dievas —Baisu?—paklausė ka-
turėtų padvigubinti tautos' ralius.
vadų amžių. Mes visi taip —Baisu!—sutikau,
nuoširdžiai ir ištikimai ru- —Tat kaip tik ir reikalin- 
pinamės savo darbu tautos1 ga,—tarė jis, ir jo akys pa- 
labui, jog visai neskubam darė sukinį kairėn.—Jus, 
pakeisti šio darbo amžino-!žinoma, suvokiat mano įdė
jo gyvenimo džiaugsmais, ją? Na, žinoma, tatai so-

POETŲ MARŠAS
< Ištrauka)

Sninga lyja.
Sninga lyja.
Ei. vija kanapija.
Medžiai žydi 
Mus šalyje.
Mus šalyje 
Lyja. griaudžia.
Medžiai gaudžia 
Kai palyja.
Ei. vija kanapija 
Mus šalyje.

Ei. vija,
Sninga lyja:
Kas nuvyto.
Vėl atgyja.
šiandien viena.
Rytoj kita.
O poryt
Ir vėl mų> diena.
Daina saulėm nusagstvta. 
Ei. vija kanapija 
Mus visoj, visoj brolijoj.

Kazys Binkis.

voje amerikonų zonoje ir 
ar atsisako nuo tolimesnės 
komunistinės propagandos. 
22 choristės sutiko, tik dvi 
panoro grįžti, mat vienos 
motina sirgo, gi kita neno
rėjo pamesti savo sužadėti
nio. Bet ir šitos dvi savo 
kelionę atidėjo trims pa
loms, kad dalyvauti balan
džio 6 d. koncerte.

Šis nutarimas nutarta lai
kyti didelėj paslapty, kol 
dirigentas išsigabens savo 
vaikus iš sovietų zonos. 
Vyresnioji choristė Gretl 
Šmidt atliko ši labai rizi
kingą žygį. Ji išvyko i so
vietų zoną ir laimingai tuos 
vaikus pergabeno. Tik po 

i to choras davė pranešimą,

. . . Bet aš vis nukrypstu į 
šalį. Karaliaus mintys te
ka be paliovos, tarsi upės 
vandenys. Karalius turi gyvuliais, 
galvoti už visus savo valdi
nius, o be jo niekas neturi 
tatai daryti,, jei jam tat ne
įsakė valdžia. Dabar aš pa
rodysiu jums naują kurinį.
Aš tik vakar jį ištrypčiojau.

Jis paėmė lapą gaidų po
pieriaus ir pirštu rodyda
mas pasakojo:

—Štai vidutiniško regis
tro eilė. Žiūrėkite, kokia 
griežta tvarka jos stovi!
Tra ta-tam. Tra-ta-tam. Ki
toj linijoj jos kvla aukštyn, 
tarsi puola priešą. Eina 
greit, iškrikusiomis grandi
nėmis ! Ra-ta-ta-ta-ta. Tat 
nepaprastai efektinga. Pri 
mena dieglį, paskui supra
site kodėl. Toliau jos vėl 
išsilygina į griežtai tiesią li
niją, pagal šios gaidos ko
mandą—bum! Kažkas pa
našaus į signalinį šūvi ar Į
mėšlungį skilvy. . . . čia jos
nolrviLm jzctrvz mvz avinti vinių? (mmp----

cializmas. .Matote—jis be
galvis, sėja ydas, skleidžia 
anarchiją ir verčia žmones 

Aišku, kad tatai 
—socializmas. Štai kas yra
energingas darbas. Tuo tar
pu, kai apatinė mano kūno 
dalis stiprina karaliaus val
džios idėją, viršutinė—ko
voja su didžiausiu šios val
džios priešu. Niekada me
nas taip uoliai nėjo savo 
pareigų, kaip jis tatai daro 
mano viešpatavimo laikais.

IŠ “ROJAUS” PABĖGO

ko ir pastangų iki pai-uošė 
savo grupę viešam pasiro
dymui tarp kitų tautų. Rei
kėjo jai ir kantrybės nema
ža. nes dirbant tokį darbą 
visada atsiranda neprašytų 
"patarėjų” bei “kritikų,” 
kurie nori pasirodyt, kad ir 
jie ši tą “supranta.”

Beje, be šokių, lietuviai 
turėjo dar ir dainų. Dai- 

l navo vargonininkas Stevens 
(Steponavičius) Jis turi vi
dutinišką balsą, tik jo pasi- 

' rinkta daina buvo nekokia. 
.Lietuviai turi daug gražes- 
i nių dainų.

Ant pabaigos trys poros 
ukrainiečių pašoko “kazo
ką” ir “prisiaduškom.’’ Šo
ko profesionalai ir nedidelė 
grupė, todėl jų šokis išėjo 
gerai ir publika karštai 
jiems plojo. Jų kostiumai 
taipgi gerai išrodė.

Bendrai, festivalis buvo 
Įdomi pramoga.

kad jis į “rojų” nebegrįš.
Choristės ir pats dirigen

tas dabar atvirai pasakoja, 
kokį rusai darydavo į juos 
spaudimą, kad choras isi-

MOTERŲ CHORAS rašytų Į komunistų partiją
-------- , .r kad dainuotų rusiškas re-

Balandžio 5 d. Dresdeno voliucines dainas.—Mums 
moterų choras su savo dili- kito kelio nebeliko, reikėjo 
gentu \\ emeriu Šėk pabėgo j bėgti nuo nuolatinio choro 

terorizavimo iš čekistų pu
sės,—vienu balsu tvirtino 
choristės.

is sovietų zonos į ameriko
nų zoną. Balandžio 6 d. 
tas choras pasiskelbė kon
certuosiąs Berlyne ameriko
nų zonoje, ši žinia pasida
rė dienos sensacija Berlyne.

Dresdeno moterų choras, 
susidedąs iš 22 dainininkių, 
skaitomas geriausiu Vokie
tijos choru. Sovietų zonos
administracija leido chorui i Jo delnas visą gyvi lyti 
išvykti i \ akarų Vokietijai Ir tą. ką tu širdy slepi, 
gastrolėms, manydama, kad Todėl žibutė tyruos švyti 
choras bus :

BALADĖ
Kai po dienos aistru ir vaido 
Rimtis pasklinda ir tyla. 
Neregimas po žemę braido 
Būties šventovės vaidila. . . .

mis . . . dešimtys smūgių! 
Braška kaulai. Ši gaida 
skamba visą laiką be palio 
vos, tarsi niksterėjimo gėli
mas. Pagaliau—visos gai
dos vieningu antpuoliu į 
vieną vietą . . . r-r-ram! r- 
ratatam! Bum! čia visiš 
ka netvarka gaidose, bet ta
tai yra reikalinga. Čia—fi
nalas, visuotino džiugulio 
vaizdas.

—Kuo vardu šis daly
kas?—paklausiau nepapras
tai susidomėjęs jo atsaky
mu.

—Šis kūrinys, — atsakė 
karalius, — vadnasi “Kara 
liaus Gimimas.” Tat yra 
mano pirmas mėginimas 
skelbti absoliutizmą muzi
kos pagalba. Nebloga? Ką?

Jis, matyt, buvo savimi 
patenkintas. Jo ūsai judė
jo labai energingai.

—Mano valdinių tarpe 
buvo keletas nepaprastų 
muzikų prieš mane, bet da 
bar aš nutariau pats imtis 
šio darbo, kad visi šoktų 
tik pagal mano muziką.

—Bet ar jūsų didybės 
valdiniai įvertina šį jūsų di
dybės triūsą?—paklausiau.

—Ar jie Įvertina?—pa 
kartojo jis mano klausimą, 
ir jo balse pasigirdo nuo
vargis.—Bent turėtų. Aš pa
stačiau jiems dešimtis šar
vuočių, užstačiau ištisas 
gatves skulptūra, dirbu mu
ziką ir paveikslus, tarnauju 
liturgijai. Bet . . . kartais 
man ateina į galvą nuodė
minga mintis, kad iš mano 
valdinių mane temyli kvai
liai, o visi protingieji —so
cialistai. Yra dar ir libe
ralų. Bet. kaip visuomet, 
liberalai perdaug nori sau ir 
permaža palieka karaliui, 
nors taip pat nieko neduo
da tautai. Tik absoliuti ka
raliaus valdžia gali išgelbė
ti tautą nuo socliaizmo. Bet, 
atrodo, niekas to nesupran 
ta.

Jis susilenkė dviejose vie
tose taisyklingais kampais 
ir atsisėdo. Jo akys buvo 
susimąsčiusios ir judėjo or
bitoje iš kairės i dešinę, o 
visą jo figūrą apėmė melan
cholija. Matydamas, kad 
jis pavargo, paklausiau jį 
paskutinį kartą:

—Ką jūsų didybė pasa
kytų karaliaus valdžios die
viškos kilmės klausimu?

—Visa, ką tik norit!— 
greit atsiliepė jis.—Visų 
pirma ii nepajudinama ir 
tik ji tikra, nes ji—stebuk
linga! Po to, kai milionai 
tautų per tūkstančius metų 
pripažino vieno žmogaus 
neribotą valdžią—vieni idi-

Jis pajudino usus, maty- otai tegali ją neigti—tat 
aišku. Aš karalius, taip, 
bet aš—žmogus, ir jei aš 
matau, kad žmonės klauso 
manęs, tai aš turiu tat lai-

ti, norėdamas nusišypsoti ir. 
padaręs sukinį kairėn, tęsė 
toliau:

—Dabar žiūrėkite čia....

Duodant valyt drapanas, 
patartina nuimt puošnius 
guzikus, nes dažnai vienas 
ar kitas pasimeta arba susi
gadina, tuomet visus naujus 
reikia pirkti.

eseras propagan 
dos įrankis ir įtikins naivius 
vakariečius, kaip klėsti dai
nų menas komunistinėje 
santvarkoje.

Atvykus chorui Į Berly
ną, dirigentas sužinojo ’oai 
šią naujieną, kad jo žmona 
Margarita, pasilikusi Dres- 
dene, kaipo įkaitas, buvo 
sovietų suimta Dresdeno 
stoty, kai ji iš čia norėjo iš
siųsti vyrui gaidas.

Dirigentas suprato, kad 
grįžus jam Į Dresdeną ir jis 
bus suimtas, todėl nutarė 
pasilikti amerikonų zonoje. 
Surinkęs visas choristes, d i 
rigentas šėk atsiklausė jų 
ar jos sutinka pasilikti lais-

Ir todrin rožė taip kvapi.

trik-Kur vargo sluogas žmogų 
do.

Ten jis, kaip brolis, sumanus 
šios žemės sopes slaugo, migdo, 
Ir sargina žmogaus sapnus.

Mįslingos rankos būtį glaudžia, 
Ir vėl diena širdims lengva,

! Kai Tėvo prieglobstyje snau
džia

Sunki paklydėlio galva.

Jurgis Baltrušaitis.

Nepirk vištos, kurios spal
va yra tamsiai mėlyna arba 
kurios oda yra apdraskyta

Kas čia yra, jūsų manymu? 
Milžiniškame drobės ga

bale skaisčiai raudonais da
žais buvo nupiešta begalvė, 
daugiarankė baidyklė. 
Kiekvienoj jos rankoj buvo 
pluoštas žaibų. Viename tų 
žaibų buvo parašyta “Anar
chija,” antrame “Ateiz
mas,” trečias buvo vardu 
“Privačios Nuosavybės Žlu
gimas,” ketvirtas “Žvėriš
kumas.” Šmėkla žengė per 
miestus ir kaimus ir visur, 
gaisrus keldama, svaidė sa
vo ugningus žaibus. Mažu
čiai, juodi žmonės, sumišę 
ir siaubo pagauti, bėgo į ša
lį nuo baidyklės, o paskui 
šmėklą sekė džiūgaujanti 
minia raudonų žmonių. Jiear dėmėta. Jaunos vistos 

spalva visuomet yra gelsvai ■ buvo beakiai ir nuo galvos 
balta. , I Hgi kojų lyg gorilos, apžė

kyti stebuklu ... ar ne tie
sa? Juk negaliu aš spėti, 
kad kaip tik šie milionai 
yra idiotai! Jų savimeilę 
tausodamas aš turiu galvo
ti, kad jie kaip tik ir yra 
protingieji. Bučiau prastas 
karalius blogai galvodamas 
apie valdinius. Ir kadangi 
tik Dievas tegali daryti ste
buklus, tai aišku, kad aš esu 
Jo išrinktas įrodyti Jo jėgą 
ir mano vertybę. Ką čia 
galima prieštarauti? Kaip 
tik čia gludi teisybė, ir ji 
kieta kaip deimantas, nes 
jos laikosi dauguma.

Jo akys sužibo pasitenki
nimu, bet paskui jos vėl už- 
gęso, ir jo didybė atsiduso, 
lyg karo laivo mašina, iš
leisdama garą.

(Nukelta į 7 pusi.)
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|lš Plataus Pasaulio
Mr. Lie Keliaus Italijos Komunistai

Jungtinių Tautų organi
zacijos sekretorius, Trygve 
Lie, balandžio 22 d. išvyks
ta i vieno mėnesio kelionę
po Įvairias sostines. Jis ke- Amerikos ambasados, 
ta lankytis ir Maskvoje, kurįunistai protestavo prieš 
tikisi pasimatyti su Stalinuj siuntimą ginklų iš Ameri- 
ir pasitarti su juo, kokiu bu-! kos i Italiją pagal Atlanto 
du greičiau išmesti iš U N pakto sutarti. Pas demon

■ apielinkės lietuvių,, sulau 
kęs virš 75 metų amžiaus,' 
Domininkas Lekavičius. Pa-j 
laidotas balandžio 13 (1. su Į 
bažnytinėm apeigom iš lie
tuviu Į Dangų Žengimo

pakto
organizacijos nacionalinę i strantus rasta kišenėse ak-
Kiniją ir baigti UN “krizi.” į menų.

Maršalas Petain Kardinolas Mindszenty
r, .. . , Iš Vatikano šatiniu pra-rrancuzijos maršalas Pe- - . , v •• ,, - -j- , jnesa, kad Vengrijos karai-tam, kuris sėdi kalėjime uz|Dolas Minds2enbt ' kurį bol. 

^ndradarbmrimą su H.tle- ^vikai nuteisė kalėti -už 
nu, iškelia .s naujo savo by-i iM „ g
lą ir prašo ją persvarstyti. v ijos j Soviet Rusijos 
Maršalas remiasi naujais Tai eša Ita.
dokumentais ypač Amen ,ijos žinju enlura AR, 
kos ambasadoriaus Leahy:p • *
atsiminimais, kurie Petain o

Virš šimto italų komunis- bažnyčios, patarndujant ku
tų buvo areštuoti ir padėti nigui J. Misiui, lietuvių Šv. 
i kalėjimų už triukšmingą Kazimiero kapinėse, 
demonstraciją Romoje prie: Domininkas Lekavičius 

Ko- buvo vienas iš senųjų Pitts
burgho ir apielinkės lietu 
vių veikėjų ir draugijų or
ganizatorių ir plačiai žino
mas visoje apielinkėje. Jau
nesnėse savo dienose Domi
ninkas Lekavičius buvo 
griežtas laisvamanis. Atsi
radus bolševizmui lietuvių 
tarpe Domininkas pilniau
siai pasidavė bolševikų ju
kai ir savų gyvenimą iki 
grabo lentos pašventė vyk- 
dinimui Lenino ir Sulino 
“idealų” lietuvių tarpe, nie
kada nenukrypdamas nuo 
tiesiosios ki-uvinosios dikta
tūros linijos.

RODO PIRŠTU I KALTININKĄ

ARABAI BOIKOTUOS 
IR TOLIAU 1ZRAELJ

17-os metu mergaitė, aukštesnės mokyklos mokinė Ann 
Nelson. rodo pirštu j Vanse Smith. Jr.. kaipo kaltininką, 
kuris ją užpuolė vakare ir išniekino.

amžiuje pamatyti karalių!; KĄ DARYTI I)ė1. SKAUSMŲ
Jis didingai nuleido apati 
ne lupą ir maloningai pa
krutino usus. Aš palaikiau

REUMATIZMO 
ARTllRiriS

J e i j nuo Nugarosjus kčlK _
tat linktelėjimu ir nuėjau i skaiMiejimo. . ....... .u «ci.n.o sci*-

... J .. . likos. Sirenų skuu-r...». \<-urąlgi)O-,
ZOOlOglJOS SOtlą pažiūrėti Sąnąrių su>lm^. nm. \«-uiili>, l'oda- 

gros ir U.. I*ahandvkit K \I»G TAB- pi Ovingų fty\ulių. į «lt-l geru p;;.'- kmių. Mes nu
kartais im> įiašnekėsio su lai p...ii.--iiiU!..ą-i kabe 

žmogum taip trokšti bičių- Uu ksu jun.. \< .ųskit pinigų, o
liškai paglamonėti šunį, nu-j
sišypsoti beždžionei, gar- si nurodymai an: |.akcl.o. Nieko• •• • . • 1 • * 1 jumsbiai nuimti kepurę prieš 

1 dramblį.
(Išvertė G. ZIMANAS)

iifkasLi*<>
\<»KTtlW A y

jei nepatiks.
IMI Alt.M A( Al. CO. 

Nortli Slreel 
Korbesler, Neu ork. 

liepi.
(21)

KK4M KTONK i*AUSIM OOA 
BAKKOI MIS

j Gražiui įrengtas, geroj vietoj par- 
' siduoda tuoj pat. Galima daryti ge

ra pragyvenimą. Parsiduoda pigiai 
dėl savininko nesveikatos. Kreiptis 

1 o.’»<> No. Main Si.. Bro-.ktone. (lGi

PAIEŠKOJIMAI

veiklą nušviečia 
šviestoj.

kitokioj

Čili Prezidentas

Čili respublikos preziden
tas, Gabriel Gonzalez Vide- 
la, praeitą trečiadieni atvy
ko i Washingtoną ir yra 
prezidento Trumano sve
čias. Draugingos respubli
kos prezidentas keta sve
čiuotis musų šalyje per tris 
savaites.

Indonezijos Maištas

Jun g t i n i ų Indonezijos 
Valstybių prezidentas Su
kamo davė Įsakvmą armi
jai numalšinti jau virš sa
vaitės bėSitęsiantj sukilimą 
Makassar mieste. Sukili
mui vadovauja kapitonas 
And i Abdul Aziz. Sukilė
lių siekimai nėra aiškus.

Perversmas Bolivijoj

Bolivijos vyriausybė pra
eitą penktadieni pasitraukė 
iš savo vietos, o valdžią 
krašte užgrobė “militarinė 
junta’’ (komitetas). Pirmas 
žinias apie pasikeitimus Bo
livijos vyriausybėje paskel
bė Buenos Aires radio, pa
gal gautas informacijos iš 
La Paz, Bolivijos sostinės.

Kinijos Karas

Kinijos nacionalistų karo 
laivai ir orlaiviai užtvėrė 
minomis paskutini kanalą iš 
Šanchajaus uosto Į plačią
sias juras. Nacionalistai sa
ko, kad jie tuo budu ap
sunkins kinų komunistams 
pulti nacionalistų valdomas 
salas. Komunistai dar ši 
mėnesĮ rengia puolimą prieš 
Chusan salą.

Ko resp ondenci joS
WATERBURY, CONN.

Dainuos S. Baranauskas ir 
A. Dambrauskaitė

iš kitų kolonijų galės ta pa
čia proga aplankyti ir paro
dą.

Tokio pobūdžio koncer-
Du didieji dainininkai. bus pirmas ir paskutinis

Domininkas Lekavičius, 
pasidavęs bolševizmo Įta
kai, griovė tas draugijas, 
kurias pats buvo organiza
vęs ir kurios napasidavė 
bolševikams “užkariauti, 
kovojo prieš tuos laikraš
čius, kuriuos pats savo jau 
nose dienose platino, atsi
žadėjo visų tų savo draugų, 
su kuriais pirmiau dirbo 
draugijose ir abelnai kultū
riniame darbe, kurie neiš
pažino Stalino “vieros.” \ 
sus savo gabumus velionis 
buvo pašventęs Stalino sau
lės garbei.

Jau eilė metų Dominin
kas Lekavičius buvo persi
kėlęs iš Courtney, Pa. (iš 
anglių kasyklų miestuko) 
su visa savo šeima Į North 
Side Pittsburghą ir turėjo 
užsidėjęs taip vadinamą ba
tų ir raktų taisymo šapukę, 
kurioje darė sau pragyveni
mą ir iš kurios visada uoliai 
skleidė lietuvių tarpe bol
ševikišką propagandą, pla
tindamas komunistų laik
raščius, lapelius ir kitokią 
literatūrą ir labai daug dir
bo komunistų kontroliuoja
mose draugijose.

Kada ir Kur?
Bolševikų “Vilnis” pasi-Įvo jo susirinkimus, kada jis 

šovė mokyti “Keleivi” pa-,buvo “sklokos” vadas. Ar 
dorumo. Užėjo bolševikų' Andrulis, Bimba ir visa bol- 
redaktoriams noras pasida-Į ševikiška sėbrija tą jau už- 
ryti “padorumo profeso-; miršo? O gal ir pats Leo-

Arabų valstybės šias die
nas nutarė ir toliau boiko
tuoti Izraelio valstybę ir 
neturėti su ja jokių preky 
bos santykių. Arabų vals-I
tybės kalba ir apie sudary-j Ie,kom Liu-J-j^-P(K,aus kuris 
ma bendro gynimosi pakto,1 XS»lo metais gyveno Rumford. Me..
bet 7.vdiskai Pales inai Šiuo . j-ų Rumford National Bank. Pra- 

1 tašyti: (171
I’. Jocius,

4 Holyok Avė.,
Kuiiifonl, Me.

tarpu daug daugiau kenkia 
neturėjimas prekybos san-l 
tykių su visais savo artimai-’ 
siais kaimynais.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Lietuvos operos garsenybės,
Stasys Baranauskas ir An
tanina Dambrauskaitė, pa
sirodys didžiuliame koncer
te Waterbury, balandžio 30 
d., sekmadieni, parapijos 
salėje. Jie patieks savo ge- 
riausĮ repertuarą, perpildy
tą lietuvių dainomis ir ži
nomiausių operų arijomis.
Šis koncertas skirtas vi
siems Connecticut valstijos 5čiams- 
lietuviams. Nepaprastas juo į 
susidomėjimas ūžt i k r i n a 
dainininkams pilną pasise-i 
kimą. Pastebėtina, kad 
kaip tik koncerto dieną dar 
bus atdara lietuvių dailės 
paroda. Atvykę Į koncertą

Waterbury ir Naujojoj An 
glijoj. Tik reikia apgailes
tauti, kad koncerto rengė
jai negavo didesnės salės 
tokiai lietuvių kultūros ma
nifestacijai, nes Antaniną 
Dambrauskaitę ir Stasį Ba
ranauską girdėti norėtų 
kiekvienas lietuvis. O juos 
reikėtų parodyti ne vien lie
tuviams, bet ir kitatau 

—V. A.

PI1TSBURGH, PA.

Mirė Dom. Lekavičių*
Balandžio 9 d. (Velykų 

rytmetį) čionai mirė vienas 
iš senųjų Pittsburgho ir

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtmfiamia Lietuvių 
Organizacija Paaanlyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pcšalpu ir pomirtinių 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 Jubilieums Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St- Naw York 1, N. Y.

Artinantis senatvei, spė
koms menkėjant, biznio su
metimais ir, gal būt, dėl sa
vo šeimos garbės, Dominin
kas Lekavičius buk buvęs ir 
“su Dievu susitaikęs,” nes 
kaip kada lankydavosi Į 
bažnyčią, priklausęs para 
pijai ir iš jos, kaipo tikras 
parapijonas, buvo palaido
tas. Bet velionis, nors ir 
buvo su Dievu “susitaikęs, 
betgi nei vienai minutei ne
buvo atsižadėjęs Stalino, 
visada Domininkas šventai 
tikėjo komunizmo evangeli
jai ir i tai, ką komunistų 
laikraščiai skelbia apie Sta
lino “saulės” apšviestą jo 
gimtąjį kraštą—Lietuvą. Jis 
tikėjo, kad Lietuva tikrai 
yra laiminga ir kad tenai 
didžiausia laimė viešpatau
ja. Domininkas Lekavičius 
iš didžiausio savo įsitikini
mo manė, kad jis gerai da
ro. Jo nelaimė buvo, kad 
toji Stalino “saulė” buvo 
sunaikinusi jo savistovį pro
tavimą, jis nebesugebėjo 
blaivai pažvelgti į gyveni
mą. Todėl jo asmenyje tu
rėjome reikalą su bolševi
kiška davatka, kuri nepro
tauja, bet “šventai tiki.”

—X.

nais," na ir rašo pamoksle 
lj. “Vilnis” sako:

“ ‘Keleivis’ labai nepadoriai 
elgiasi, kada jis tvirtina, kad 
ir komunėstai ‘praktikuoja 
chuliganizmą.’

“Kada progresyviai ar ko
munistai išardė koki mitingą, 
kada jie puolė kitų srovių su
sirinkamus ? Susirinkimus 
puola tik fašistai ir jiems ar
timi gaivalai.”

Taigi, “Vilnies” bolševi
kai tvirtina, kad komunistai 
niekada nėra ardę kitų sro
vių susirinkimų, nėra puolę 
nepatinkamų mitingų. O 
Keleivis” sako, kad tai p fa

šistų ir komunistų tuo žvilg
sniu nėra nė mažiausio skir
tumo. Ir komunistai ir fa
šistai, kur tik gali, užčiau
pia kitaip manantiems bur
ną. Užčiaupia smurtu, chu
liganizmu.

Jei “Vilnis’’ to nežino, tai 
tegul to laikraščio redakto
riai pasiklausia Leoną Pru- 
seiką, kaip lietuviai komu
nistai ehuliganiškai ardyda-

NEPAVYKO

James Busit, žinomas rasti
nas ir banko kasininkas, aiš
kina, kaip jis “pafniMė” ban- 
®'tą, kuris norėjo iš jo atimti 
Pinigus banke. Banditui ne
pavyko. o už klaidą jis dabar 
kalėjime turės pasimokvti 
ristis.

nas Pruseika jau “užmiršo, 
kaip bolševikai jo susirinki
mus ne tik ardė, bet chuli
ganiškai ardė ir vaikėsi iš 
vieno miesto į kitą, kad tik 
sutrukdžius jam kalbėti? 
Mes turime puikių pavyz
džių iš Bimbos “faito” prieš 
Pruseika ir, jei “Vilnies” 
redaktoriai nori, mes jų at
minti galime “atjauninti.”

Lietuviai bolševikai per 
eilę metų atstovavo gry
niausią chuliganizmą musų 
lietuviškoj politikoj. Užten
ka atsiminti jų žygdarbius 
SLA organizacijoj ir net tos 
organizacijos seimuose. Da
bar tik jie dedasi “supado- 
rėję,” nes tokia jau užėjo 
“laiko dvasia,” o ne dėl bol
ševikų neturos pasikeitimo.

Kur bolševikai turi galią, ** 
ten visos kitos srovės yra ne 
tik chuliganiškai persekio
jamos, bet BARBARIŠKAI 
naikinamos. Tegu “padoru
mo” apaštalai iš “Vilnies” 
rtubos pasižiūri Į “liaudies 
demokratijos” kraštus, jie 
pamatys, kad ten TIKTAI 
bolševikai turi laisvę veikti, 
o “kitų srovių” žmonės ne 
tik neturi jokių teisių, bet 
jiems vra atimta net ir teisė 
gyventi, jau nekalbant apie 
teisę reikštis.

Tad “Keleivio” pasaky
mas, kad bolševizmas 
“praktikuoja chuliganizmą” 
yra visiškai teisingas. Fa
šizmas. chuliganizmo atžvil
giu, yra tik bolševizmo mo
kinys.

Sklokininkaa.

Užsisakę “Keleivį,” šie musų 
skaitytojai yra parėmę Maikį ir 
Tėvą (senąjį generolą), šiomis 
aukomis:

Po $2—J. Evoshkevich iš 
Camden. N. J., ir F. Stanton iš 
Debolt, Altą. Kanadoje.

$1.50—J. Katkus iš Harvey, 
III. (makaronams kelionei į Ro
mą).

$1—K. žvirgždinas iš Can- 
ford, Canada (už pakeitimą ad
reso).

95c—X Strimaitis iš Hespe- 
ra. Canada.

75c—D. Dumša iš Los An
geles, CaKf.

Po 50c—Wm. Musteikis iš 
Scottville. Mich., A. Seder iš 
Detroit. Mich.. J. Burba iš Bid- 
deford, Me., B. Lang iš Balti- 
more, Md„ ir P. Leimon iš De- 
trort, Mich.

Visiems aukotojams už pini
gus. linkėjimus ir patarimus 
širdingas ačiū.

Paieškau t 1 ) Atjotos Arkušauskie- 
nės-Seniuna:tės, Zigmo, Vlado, Ago- 
tos ir Matikius Arkušauskų ir (2) 
Vinco Račiukaičio. Prašau atsiliepti 
ar žinančias man pranešti: (17)

A. Seniūnas,
P. O. Box 875,

Malartic, Que-, Canada.

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

do-Kinij«s, iš Persijos, iš Ejjypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakaru In
dijos, Pietų Amerikos, Centralrnės 
Amerikos, Mexico, Siaurės Ameri
kos, Ganados—ir čia saulė leidžias. 
Jmerk Trejanką į ruginę ir gerk po 
ėerkutę viso pasaulio gera mišinį. 
.Musų Trejanka 75 centai už pakelį, 
o trys pakeliai $2.00. Bet jeigu no
rite gauti C. O. I>., tai $2.25.

ALEXANDER’S CO.
454 Broadway 

South Boston 27.. Maso.

KARALIUS AUKŠTAI 
IŠKĖLĘS SAVO VĖLIAVĄ

(Atkelta iš 6 pusi.)
—Nedrįstu daugiau gai

šinti jūsų didybės,—tariau 
pakildamas.

—Gerai!—maloningai at
sakė man didžiosios tautos 
vadas. —- Sudiev. Linkiu 
jums . • • na. ko čia tamstai 
palinkėti malonaus? N-na, 
linkiu jums dar kartą savo

KELEIVIO” 
KALENDORIUS
Musų Kalendorius 1950 

Metams jau baigiamas iš
parduoti. Norintieji Įsigyt ’ 
prašomi paskubėti. Jį gah 
ma užsisakyti kartu su pre
numerata ar skyrium.

Kalendoriaus kaina yra 
tokia pat, kaip kitais me
tais—50 centų. Užmokestį 
atskirai siunčiant galima 
prisiųsti ir pašto ženkleliais 
po 3 arba po 5 centus. Tik 
prašom nesiųsti oro pašto 
ženklelių, ir nesiųsti pašto 
ženklelių iš Kanados, nes 
mes negalim jų suvartoti.

Užsisakiusiems kalendo
rių jau pasiuntėme, naujus 

i užsakymus tuoj išsiunčiame.
“KELEIVIS”

636 Eaat Broadaray 
South Boaton 27, Maaa.

NUO UŽSISENfiJUSl V. ATVTBŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jfe 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios^ žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
t* niežėjimą ir spaudėjimą sena, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomės 
ypatybės palengvina jūsų skaudėj!* 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžia 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIR 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHI.ETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyširaa 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiestanči«>s ir suskilesiss 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Lcgulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite nrnnevį 
orderį į: (lt-li

LEGULO, Dept. J,
4847 W. 14th Street, 

CICERO 50. II.L.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” Kalendorių 1950 me
tama. Daug akaitymų ir in
formacijų. Kaina 50 centų.

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbi vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief

Fund of America,
105 Grand st,

Brooklyn 11, N. Y.

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gą šlapumą Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kūne ir jusi kraujuje. Jei tunte sunkumo 
rusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jej^ galva 
jvaigata, nugara skauda, jaučiate nuovargi, jei jūsų 
paakiai patinę, vartokit

ŽOLIŲ ARBATA SAVITAS NO. 101
Kaina $1.10 su prisiuntimu. Musų žolių arbata yra 
ekspertų sudaryta remiantis ilgu metų patyrimu. 

Užsakymus su pinigais adresuokit taip. (22)
SANITAS HERBS. Dept. K 

1125 Milwaukee Avė., Chicago, III.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Ruaijoa Diktatorium

Tokią brošiūrą yra pamšęs J. Pilipauskas. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. 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. (iaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
536 Broadaray, South Boston 27, Maa*.

r
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Puslapis Aštuntas

ČIGONAI! ČIGONAI!

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 16, Balandžio 19, 1950

Š{ SEKMADIENĮ 
SOCIALDEMOKRATŲ

.. KONFERENCIJA;

ši sekmadienj, balandžio 
23 d. So. Bostone, “Kelei
vio” patalpose Įvyks Massa
chusetts rajono socialdemo
kratų konferencija. Pradžia 
11 vai. iš lyto.

Konferencija aptars klau
simus, kuriuos svarstys LSS 
suvažiavimas, kuris Įvyks 
So. Bostone gegužės 27-28 
dienomis. Visos kuopos ir 
pavieniai draugai, kurie ir 
negavo pakvietimo atvykti' vauja muzika 
i konfereciją, prašomi at
vykti ir joje dalyvauti.
Konferencija užsitęs tik 
kelias valandas ir norintieji 
tų pat dieną dar 
lyvauti Gabijos 
me koncerte.

J. Jankauskas,
Rajono Komiteto Pirm

galės 
įtiošiama-

Buvo Puikus P lės A.
Tataroniutės Koncertas

LIEUV1A1 RAŠYTOJAI |ti savo adi esus, nuomones 
RENKASI BOSTONE ir pageidavimus. Kreiptis

--------- Į abiejų draugijų pirmininkų
šiuo metu į JAV jau yra J adresais: J. Aleksandravi

suvažiavusi didžioji lietu
vių tremtinių rašytojų ir jų 
valdybos narių dalis. Stam
besnis jų skaičius yra susi
telkęs rytinėse valstybėse, 
ypač Naujojoj Anglijoj' 
Čia norima ir perkelti jų 

centras, kartu pa

jau senas laikas, kaip 
lietuviai yra matę lietuviš
kus “čigonus.” Pamiršo veikimo 
gal jau ir jų linksmus šo-|*a^ant ū" kitais šios

LIETUVIŲ RADIO
KORP. PRANEŠIMAS

HENRIKO KAČINSKO
DRAMOS STUDIJA

čius, 48 Green St.. Putnam, Amberlando
Pasklidus gandams, kad

programos
Conn., arbt St. Santvaras, koncertas, Įvykęs praeitą 
452 E. 8th St.. So. Boston sekmadienj, buvo garsintas 
27, Mass. per musų vedamą lietuvių
JAV Lietuvių Rašytojų ir radio programą, praneša-

Tremtinių Lietuvių Rašy- me. kad tai yra netiesa. Tas
tojų Draugijų Valdybos.

bažnyčioj, Codman Sq.. kilo 
gaisras, kuris pridarė nuo
stolių už 34,000 dolerių. 
Begesinant gaisrą du gais
rininkai buvo sužeisti.

Studija dabar repetuoja 
Antano Gustaičio nesenai 
parašytą komediją “Šilki
niai Pančiai,” kuri bus tą 
pačią dieną vaidinama kaip 
ir “Sekminių Vainikas”— 
vaizdelis to paties auto
riaus.

Dramos studiją ligšiol 
lanko 24 mokiniai jau visą 
pusę metų atliekamomis 
nuo darbo valančiomis, 2 ar 
3 kart i savaitę. Studijos 
mokiniai savo darbu pati
ria, kad aktorium nėra len
gva pasidaryti, reikia daug 
darbo ir kantrybės. Net ir 
tie aktoriai, kurie per visą 
vaidinimą teturi ištarti porą 
žodžių, turi mokytis ir lan
kyti repeticijas, nes scenoje 
visą laiką reikia vaidinti 
net statistams. Šis rinkti
nis jaunimo būrelis yra ta
čiau laimingas, kad turi 
progos scenos meno moky
tis iš prityrusio tos rūšies 
menininko, geriausiojo Lie
tuvos aktoriaus Henriko 
Kačinsko.

Dailininkas Viktoras An
driušis, iš Lietuvos ir trem
ties laikų Vokietijoje gerai 
žinomas kaip didelių suge
bėjimų dramos, operos ir 
baleto dekoratorius, šiuo 
metu, nors ir sunkiai dirb
damas ligoninėje, atlieka
mu laiku piešia abiems sce
nos veikalams dekoracijas 
ir kostiumų eskyzus. Pir
mame vaizdelyje bus pa
vaizduota Amerikos iškar- 
pėlė, veiksmas vyks kamba
ryje, o “Sekminių Vainike” 
matysime lietuvio ūkininko 
sodybos kiemą.

Pirmojo vaidinimo 7 ge
gužės So. Bostone, Thomas 
Park High School salėje, 3 
vai. popietų labai laukia ne 
tik So. Bostono lietuviai, 
bet ir visos apielinkės kolo
nijos..

Gaisras Bažnyččioj

Ar Žinot Kur K* Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
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. Hardwere Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadvsy. So.
TeL SO 8-4148

koncertas nebuvo garsintas 
Lietuvių Radio Korp. pro
gramoje.

V. ir S. Minkai.

MUSŲ VALSTIJOJ
200,030 BETURČIŲir kitus keistus papro-, ^lies bei viso pasaulio lie

tuviais rašytojais.
Pakartotinai pranešame, 

kad gegužės 6 d. Bostone 
yra šaukiamas JAV lietuvių 
rašytojų ir tremtinių lietu- 

no High School auditorijoj rašytojų bendras šuva 
Gabijos Choras stato Stasio žiavimas. Jis ivvks South 
Šimkaus dvejų veiksmu Bostone. 546 E. Broadway, 
operetę “Čigonai.” Vado- Br. D. Pilkos namuose. Pra- 

Jonas Dirve- ^žia 3 val- P° pietų. Suva- 
lis. Operetės pastatyme da- žiavime bus aptariama ak- 
lvvauja 40 dainininku čigo- tuaiųs lietuvių rašytojų 
niškuose kostiumuose. Busi būklės ir bendrieji musų 
gražių dainų ir dainelių, kultūros reikalai. 

cla-1 Vaidintojai bus Kauno ope
ros solistas Vytautas Baku •va- 
nas. solistė Margaret Bud- 
\vitis. Albinas Albus. Jad
vyga Keslerienė, Stepas|me. Po vaidinimo rašyto- 
Valkavičius ir k. * ! jams ir teatralams pagerbti

Po operetės Gabijos Cho- Bostono Lietuvių Kultūros 
ras duos naujų dainų kon
certą. Choras kelis mėne
sius praktikavosi, nesigailė-

kius 
čius.

Dabar turime progos pa
matyti čigonus, ši sekma
dieni, balandžio 23 d., 2:30 
vai. po pietų, South Bosto

valstijoj 
žmonių, 
ligos ar 
valstijos

Prezidentas Amnestavo
James M. Curley

Massachusetts 
yra virš 2< >0,000 
kurie dėl neturto, 
senatvės gauna iš 
pašalpas. Per metus to
kiems neturtėliams \ aisti 
jos iždas išmoka per mitu.- 
117,950,000 dolerių. šel
piamųjų skaičiuje vra 99,- 
723 seneliai. 31.669 vaikų: 
13.000 šeimų ir visokios ki
tokios pašalpos gauna 64, 
365 žmonės.

Kitą dieną, gegužės 7. 3
po pietų pp. rašytojai, Gražus Savaitgalis,

kviečiami dalyvauti Bosto-; 
no lietuviu teatro atidarv

Daug Automobilių Aukų
Gražus oras praėjusi sa

vaitgalį išviliojo daug žmo
nių i užmiesčius. Nepap
rastai didelis skaičius auto
mobiliu keliuose pareikala- 

Nau josios

Praeitą sekamadienĮ mu
zikos mokytoja p-lė Ameli
ja Tataronis Municipal sve
tainėj davė savo mokinių 
ir Dainos grupės daininin
kių puikų koncertą. Kon
certas buvo visai ne “moki
niškas,’’ bet rimtų profesio
nalų. Dainininkė ir puiki 
vaidintoja Terri Mayfair, 
dainininkės Gladys Lind- 
berg. Sylvia Manninen, 
Pauline Stiles, Eleanora 
Vinciunaitė ir Anna Bal- 
chas, kaip ir jauni daininin
kai. James Santoro ir Ralph 
Precopio, yra puikiai išla
vinti menininkai. Jie išpil
dė labai Įvairią programą ir 
susilaukė kai’štų plojimų iš 
publikos. Jaunutis, 11 me 
tų dainininkas, Francis 
D’Addario, keta būti ne tik 
dainininkas, bet ir vaidinto
jas.

Dainos grupės daininin
kės (Milda Anestaitė, Mar
garet Buduitis, Anna Bal- 
chas, Eleanora Chaplik. Ca
rui Ivas, Joseph ine Ivas. 
Grace Simon ir Eleanora 
Vinciunaitė High) puikioj 
sutartinėj sudainavo 7 dai- 
as. Gaila, kad Dainos gru
pė’retai tepasirodo.

kad tinkamai

Ratelis ruošia arbatėlę.
Suvažiaviman kv’ečiarni vo daug aukų. 

visi lietuviai rašytojai. JAV Anglijos keliuose autome- 
Lietuvių Rašytojų ir Trem- bilių nelaimėse žuvo l'»jo triūso, 

koncertui pasiruošus 
ateikime ir pasiklausykime 
puikios operetės ir skambių tieji atvykti prašomi atsiųs- žeidimų 
dainų.

Iki pasimatymo ši sekma
dienį So. Bostono High 
School auditorijoj.

S. V. Koresp.

Tad tinių Lietuvių Rašytojų žmonių, keliolika 
Draugijos nariai. Negalin- padėta i ligonines

žmonių 
dėl su-

Prezidentas Truman pra
eitą penktadienį amnestavo 
buvusi Bostono majorą 
James M. Curley, dėl jam 
priteistos bausmės už pa
naudojimą pašto apgavys
tės tikslu. Už tą prasikalti
mą J. M. Curley buvo nu
teistas kalėti 6 mėnesius, jis 
išsėdėjo kalėjime 5 mene
sius. o dabar prezidentas 
visai ji amnestavo. J. M. 
Curley sužinojo apie jo am
nestiją išvykdamas Į Romą, 
šventųjų metų proga, ir sa
kėsi esąs labai dėkingas 
prezidentui už tą malonę.

Kalbama, kad šių metų 
rinkimuose 75 metų politi
kierius Curley vėl statysiąs 
savo kandidatūrą Į atstovų 
rtimus..

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: no 8 Iki 4 

Ir an 7 iki •

546 BR0ADWAY 
■O. BOSTON. MASS.

Telefoną: SOUtk

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo d ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

446 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Stasio Šimkaus Dviejų Veiksmų Tragedija ir

Maskvinių Koncertą
Aplankė Pikietininkai

Sekmadieni Gavin mo
kyklos salėje “progresy
viai” Maskvos garbintojai 
turėjo koncertą. Daininin
kai ir klausytojai i koncer
tą buvo mobilizuojami iš! 
plačios apielinkės (Worces-i 
terio. Nonvood ir kitų vie
tų). Lietuviai prie koncer
to salės išstatė pikietus su 
perspėjimais klausytojams, 
kad koncertas bolševikiš
kas. Pikietininkai nešiojo 
plakatus su perspėjančiais
užrašais apie komunizmo , 
“gerybes.” Koncerto klau
sytojai turėjo per pikieto Ii- ! 
niją eiti i salę. Apie pikie- 
tininkus greit susirinko ke
lių šimtų žmonių minia ir 
pikieto lainės laužytojus pa-

(lydėjo triukšmingais baubi-i 
Publikos koncerte buvojmais. 

neperdaugiausiai. Gaila, j Stiprus policijos būrys! 
nes tokių įdomių koncertų I dabojo tvarkos. N -i areš-
reta.

\SIS. o n c e r t aa

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 ROAO 

arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL ĖST ATE * IN8URANCR

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. E A SS 
Office TeL SOboston 8-0948
Esą. 17 ORIOLE STREET

Sekmadienį, Balandžio (April) 23,1950
SOUTH BOSTON HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ 

Thomas Park South Boston, Mass.
Pradžia 2:30 Vai. Po l’ietu

Vaidintojai:

Vytautas Bakunas. 
Magdalena Budvi- 

tienė. Albinas Al
bus, Jadvyga Kes
lerienė. Steponas 

Valkaviėius.

Choras nuoširdžiai 
kviečia visus lietu
vius atsilankyti Į 
šį gražų parengi
mą—tragišką ope
retę “Čigončfl” ir 
koncertą.

Rengėjai.

RADIO PROGRAMOS

Tel. PArkvrey 7-1233 W

Sekmadieni 
Dorchesterio šv.

pavakarėj
Motiejaus

GRAŽI REZIDENCIJA
Ramlolph. arti Main St., 3S akrai 

žemės, moderniškas 7 kanrcliarių na
mas, garažius, vaisių sodas, višti- 
ninkai. Viso trobesiai nauji. Kaina 
$13,000, nedidelis įnešimas. Parduo
da Antanas Juknevičius 

Brnad»ay. So. Bostim.
Tel. SO S.OHOft.

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 BfU)ADWAY.

SO. BOSTON, MASS.
PARDUODAMA

Dorchester 3 šeimynų namas. 4-5-5 
kamb., 3 balti sinkai, 3 maudynės, 
kieto medžio grindys. naujas “plum- 
bing” ir stogas. Tuščias butas pir
kėjui. Namas naujai dažytas ir šin- 
geliuotas. Pajamų į mėnesį $75. 
laibai geras ‘“investment.” Kaina 
tik $5,200.

B. Kalvaitis.
545 E. Broadway. So. Boston.

SO 8-0605.

DR. G. L. KILLORY
18 Traaiant SL, Kintbal Building 
.... ' Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraajo Patikrinimų Santaokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

nei muštynių neivyfco. 
trečios valandos kai 

kaimynus ir koncertas prasidėjo ir nau 
“Kelei- jų klausytojų nebepasirodė. 
$3. pikietininkai išsiskirstė.

Rep. tu
Po

Pakalbinkite 
draugus užsisakyti 
vjl” Kaina metams

KONCERTAS
—Įvyks—

Sekmadienį, Balandžio (April) 30, 1950
3:30 Vai. Po Pietų 
JORDAN HALL

Huntington Avė., kampas Gainsboro St. -:- Boston, Mass.

Programa išpildys choras, solistas Stasys Liepas, solistės Susana 9:30 iki 10.30 vai. ry
Griškaitė (Grish) ir Stasė Daugėlienė. Akompanuos kompoz:- bus sekantis: r. tra
torius .Jeronimas Kačinskas ir artistas Rapolas .Juška ■ 1—SynCOpatOlS OI CS

> »i . 2—Birutės Radio Kvar-:r 51.80 su taks.1 teta.'
Salė.ie visos vietos rezervuotos. Tikietai—51.20
Tikietų galima gauti “Darbininko” 
Broadwav; pas Bronę Cunys, tel. 
kitus platintojus.

ir k R. V. ofisuose. 366 \V.| 
l’Arkvvay 7-1364-\V ir |ki.

Lietuvių Radio. Korp. ra
dio programas šį 
sekmadienį per stotį WBMb 
1090 kil. (netoli WBZ sto-

3—Magdutės Pasaka.

7-^/ZZiS,;

Po programų! prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę

Kviečiame visus iš anksto įsigyti tikietus ir koncerte dalyvauti. į stotį WBMS, Lithuanian
Dalyvaudami koncerte, paremsite ir Lietuvių Radio Valanda 
programą šeštadieniais nuo 1:15 iki 2:15 vai. po pietų iš WESX 
stoties, Salem. Mass
Pranas Razvadauskas. Koncerto Rengimo Komiteto Pirmininkas 
Felicija Grendelvtė. Sekretorė
Antanas F. Kneižys. Lietuvių Radio Valandos Programos Ved.

Program, 35 Court st Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas

PIRMOS
MĖTOS 

SI IAKSAIS
Viela I'arkini m ui
Aut' obilistai iš 

vakaru ima Mvs- 
Dr tiltą, is pietų 
Sumncr tunelį.

lenktynės iki Birželio 19 
\ ienox l.enklynė* Viršaus 

l'osro LAIKAS 2.-9O
DVIGUBAI UŽSIDARO 1:D» 

ŠEŠTADIENIO |2YMYBfe 
PAUL REVERE HANDICAP 

55.000 Pridėta
Treigiai ir Senesni. Šeši Eurlongai

l: <k M. Traukiniai, Strjtkariai ir Bušai 
Tiesiai į Lenktynes

PARSIDUODA namas
Trijų šeimynų (4-4-3) mūrinis na

mas. naujai pataisytas, viso 11 kam
barių su maudyne, aliejų šildomas, 
parsidurnla tuoj pat. V ieną butą 
galima pirkti su fomiėiais; yra lais
vas butas pirkėjui. Kreiptis 677 r.. 
7th St.. So.’ Bostone, pirmas aukštas.

(16)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES

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

Visais insurance reikalai?- 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON i 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 

. net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename

' čia jau 20 metų.

BORIS BEVERAGE CO.

E Street, South Boston
Pristato tonrik*, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms i namus ir sales. (->

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI

BROADWAT.
SO. BOSTON, MASS. 

▼M. SOath Rmtnti *-4*1 •
Kreipkitės pas tuos, kurie 

skelbiesi “Keleivyje.”

I 6




