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LAIMINGAI GR|ŽO I£ KALĖJIMOGen. G. C. Narshallas Liudija 
MacArthuro Ginče

Pritarė Gen. MacArthuro Atleidimui; Korėjoj Mes “Per
kame Laiką”; Vyriausybė ir Karo Vadai Vieningai 

Atstovauja Vedamą Politiką; Amerikai Reikia
Turėti Sąjungininkų; Karo Vadai ir Kiti 

Vyriausybės Nariai Dar Liudys

Ši pirmadieni senatu ko- Joseph W. Martin 
miS1Ja pradėjo apklausmėt. <4pj,z<,„W
administracijos liudininką, 
krašto gynimo sekretorių 
generolą George C. Mar- 
shall’ą dėl generolo MacAr
thuro atleidimo. Praeitą 
savaitę per tris dienas liu
dijo generolas MacArthur 

kritiškaiir pasisakė

Republikonų vadas atsto
vų rūmuose, Joseph W. 
Martin iš Massachusetts, 
kaltina tris “užgerintojus,” 
kurie esą daugiausiai kalti 

(jgi dėl Amerikos politikos klai-
Amerikos vedamos politi
kos Korėjoj ir Azijoj.

“apyzeriai”dų Azijoje, ne 
esą: krašto gynimo sekreto
rius gen. G. C. Marshall. Amerikos vyriausybė išpirko Robert A. Vogeler 

buvo nuteisę už “šnipinėjimą” 15 metų kalėti, 
kairėje matosi, kaip jis pasitinka savo žmoną ir 
lerio laisvę išsiderėjo brangų užmokestį.

laisvę
Dešinėj
vaikus.

iš vengrų bolševikų, kurie jį 
R. A. Vogeler paveikslas, o 
Vengrų bolševikai už Voge-

Korėjoje J. Tautų Jėgos Daro 
Daliną Ofensyvą

Kiniečių Pirmoji Pavasario Ofensyvą Susmuko; Laukia
ma Naujo Bolševikų Puolimo; Aliantai Atsiėmė Pu

sę Prarastos Teritorijos; Jungtinės Tautos Kal
ba Apie Ekonomines Sankcijas

Tito Ieško Taikos 1 , Praeitą savaitę Aliantai 
Su Valstiečiais Ko,'eioi’t sulaik«kinų komu-

nistų ofensyvą, patys pere-
, , ~ “ x . - 'jo Į daliną puolimą ir pas-Jugoslavijos dktatura is- kutinėmis žiniomis atsiėmS

leido patvarkymą, kuris pa- g kiniefi
naikina priverstinas valstie- rastosios feritorijos. Kinie
čių mėsos šieno, pieno,;a nuostoliai j ilTOoj 
šiaudų, bulvių ir pupų py- vasalio ofensyvoj būvį la- 
liavas, bet duonos, įvairių'bai dide|i sako ne maži 
javų, riebalų ir vilnų pyha-jkai 80 000 0 }
vos dar nepanaikinamos. ‘
Priverstinos pyliavos

Gen. MacArthur siūlė su- kuris atidaręs duris bolše- 
d rausti komunistinę Kiniją vizmui Kinijoj; šalia to J.

jurų karą Į W. Martin kaltina prezi
dentą Trumaną, kuris neša

ir išplėsti oro u 
jos teritoriją. Administra
cijos liudininkai šiuo tarpu 
tą politiką atmeta.

Gen. Marshall sakė, kad 
tiesa yra, jog š. m. sausio
19-I ~ ri lunžrt inmj Ullgvajis^? štnhii---

dalį atsakomybės, ir trečias /r Išvietintieji Pernai Deportavo Amerikos Armija
sekretorius Dean Achlson Draftuojami 580,000 Žmonių Gins Islandiją

J. W. Martin ypatingai
virsi-, griebtai uasmerkė Ameri-

ninkai buvo pasiūlę išplėsti kos "politiką 1945 metais, 
oro ir jurų karą i Kiniją, kada buvo nusistatyta Azir|^nt*e^ žmonės, 
bet pasikeitus sąlygoms Ko- joje užleisti bolševikams di

Displaced Persons Com- 1950 metais iš Amerikos
mission praneša, kau Isvie-; bliVO

Ši pirmadienį Amerikos

pylimas atsirėmė i smarkia
,. . . . x x Aliantų artilerijos ugnį tieskia prievolę pristatyti nu- seoujU-.... , . x , .--------- Dabar spėjama,
stalylą kiekj produktų vai- kad bolSevikai toliau šiau. 
dziai labai žemomis kaino- ,.gje pergrupuoja savo j6.
m1®* t T !gas naujam puolimui.

Šituo patvarkymu Jugo-| Ties SeouIu Aliantai
slavuos vyriausybe siekia 'sistumė j a 13 'liu
uzgennti nepriklausomus miest0> „ centraliniimį 
Ūkininkus kūne Jugoslayi-;fronte g bolįevik buvo at. 
JOJ dar kontroliuoja apie-imtas

t

Chunchon miestas. 
Vyl iausias Aliantų karo pa
jėgų vadas, gen. M. B. 
Ridgvvay, sako, kad ir nau
jas, laukiamas komunistų 
puolimas susilauks tokio 
pat kruvino galo, kokio su
silaukė ir jų pirmas puoli
mas.

Jungtinių Tautų organi-

75 G žemės, nes tik ketvir
tadalis Jugoslavijos valstie
čių buvo suvaryti Į kolcho
zus. Produktus, kurių py
liavos panaikintos, valstie
čiai galės pardavinėt laisvai 
rinkoje.

Darbiečiai Gina

poitueta 580=000 parašiutininkai išsikėlė Is-
landijos saloje ir perima tos 
salos gynimą Į savo rankas. 
Islandija yra Atlanto Pakto 
narys, bet savo kariuome
nės neturi ir negalėtų ap
ginti salos nuo rusų pasikė
sinimo. Kad rusai neužim

tos strateginiai labai
svarbios salos tarp Ameri
kos ir Europos, amerikiečiai 
perima jos gynimą Į 
rankas.

Islandija vra didelė, 39,-
748 ketvirtainių mylių sala 
šiaurės Atlante ir turi tik 
140,000 gyventojų. Per an
trą pasaulinį karą ta sala 
pirma buvo anglų, o paskui 
amerikiečių saugoma.

Dean Acheson 
Pritarė Prezidentui

vyrai tarp žmonių, kurie nelegališkai 
18 ir 26 metų, turi regist-čia buvo atvykę. Daugu- 

buvo 
imtais

čiai gyvenanteji Amerikoje. į tūkstančių nelegališkai vyk- 
Išvietintieji žmonės, gy-įsta i Ameriką sezoniniams 

dytojai ir dentistai, iki 51: darbams. Imigracijos val-
metų, irgi turi registruotis, dininkai, be to, pernai 
kaip ir visi kiti gydytojai ir 
dentistai.

rejoi nuo to pasiūlymo vyk- džiulius žemės plotus ir mi- karo tarnybai, kaip ir mas deportuotųjų
dymo buvo atsisakyta. Gen. lionus gyventojų be jokio;.<isi kiti piliečiai ir nepilie- meksikiečiai, kurie š:
Marshall sakė, kad jis pn-:mto prieštaravimo, 
tarė gen. MacArthuro atlei-! rimto priešinimosi, 
dimui, nes vieno fronto va- -------------------
da _
ją krašto strategiją 
dangi jo nuomonė

aoin nn

dininkai, be to, pernai su- tų 
laikė prie sienų 470,000 
žmonių, kurie norėjo nele-

sKyresi nuo administracijos -------- Jei kurie išvietintieji gališkai patekti į J. A. Val-
nuomonės, tai kilo abejo- Praeitą sekmadieni Aus- žmonės, turintieji registruo- stybes.
nės. ar jis gali vykdyti ad- .trijoj buvo renkamas res- tis, to nepadarė, jie turi pa- Politiniu svetimšaliu de- 
ministracijos politiką Korė- publikos prezidentas. Buvo įsiskubinti užsiregistruoti, portacijų

■negali diktuoti bendrą- Austrijos Rinkimai 
krašto strategija .r ka- pakartl)tį

griežtai

dėl antivalstybi-
joj. Jo atleidimas pasida-j^1 kandidatai. Krikščio- 
rė neišvengiamas. nių demokratų kandidatas,

Gen. Marshall sako, kad Dr- Heinrich Gleissner, su- 
gen. MacArthuro siūlomoji r^nko ^0G balsų, socialde- 
politika ne tik nesumažintų!mok,a^ kandidatas, Dr.
musų karo aukų Korėjoj,iTheodor Koerner, surinko ------------------------
bet tu auku skaičių padi-i’^r' balsų, nepriklauso- f
dintu ir net nepamintu ">««” kandidatas. Dr. B. Lūkimai ŽUVO

’ Korėjos karo užbaigimo, 0JBre?t?er’ ku,'i rė™ė ir buv? 
be to, ta politika paliktų di- nac’ab surinko 1’5 <, komu- 
deliame pavojuje Vakarų kandidatas, Gottlieb
Europą ir atskirtų Ameriką b’a^a; Savo 5 G balsų, kiti 
r.uo jos sąjungininkų. kandidatai ga\o mažai hal-

Gen. MacArthuro atleidi-s^-. 
mas buvo prezidento aptar-1 Kadangi nė vienas kan-

kad nebūtų baudžiami. Re- nio veikimo pernai buvo vi- 
gistruotis reikia artimiau- sai nedaug. 154 žmonės, 
siose vyrų ėmimo komisijo- kurie yra nužiūrėti deporta-
se (Selective 
Board).

S e r v i c e

Lėktuvo Nelaimėj
Gegužės 6 d. Albuąuer- 

ųue aerodrome nukrito ir iš
sprogo didysis Amerikos 
bomberis B-36. Nelaimėje 
žuvo 23 lakūnai. Norma-

tas su visais civiliais ir ka- didatas nesurinko daugu- jjaį sunkieji bomberiai turi 
riškais prezidento aukš- mos balsuotai bėgyje 35 
čiausiais patarėjais ir visi'^’€n^ bu? daiomi peibalsa-
tam pritarė.

Generolas MacArthur sa- 
iudijime per tris dienas n1^v o

griežtai atmetė republikonų 
vadų H. Hooverio, šen. 
Kenneth S. Wherry ir dar
gi šen. R. Tafto siūlomą po
litiką. Pavyzdžiui, senato
riaus Tafto siūlymą suvar
žyti prezidento galią siųsti 
kariuomenę į užjurius, gen. 
MacArthuras pavadino 
“paprasta kvailybe.” Dar 
griežčiau jis atmetė H. 
Hooverio siūlymą trauktis 
iš Azijos ir Europos.

vimai, kuriuose 
cialdemokratų 

demokratu

varžysis so- 
ir krikščio- 
kandidatai.

VOKIETIJOJ NACIAI
VĖL STIPRĖJA

:ik 16 vyrų Įgulą, bet nelai
mės ištiktasis lėktuvas ga
beno kelius lakūnus Į kitą 
vietą.

Albuf|uerque nelaimė yra 
penktoji sunkiųjų bombelių 
nelaimė nuo 1946 metų ru
dens, kada didieji B-36 
bomberiai buvo Įvesti Aipc- 
rikos karo aviacijos tarny
bon. Tie sunkieji lėktuvai 
yra 162 pėdų ilgumo, nuo 
sparnų galų jie turi 230 pė
dų platumo.

cijai, yra paleisti po “be
lą,” o 200 yra areštuotų, jų 
bylos dar sprendžiamos.

Nelegalškai atvykusiųjų 
žmonių deportacijos labai 
padidėjo, nes padidėjo 
skaičius norinčių čia nele
gališkai patekti ir paten- 
kankančių.

GELEŽINĖS UŽDANGOS
MINISTERIAI TARIASI

Praeitą sekmadieni Vo
kietijoj, Žemutinėj Saksoni
joj, buvo renkamas tos val
stijos seimelis. Iš 4,500.0001 į 
balsuotojų rinkimuose daly
vavo 75G. Socialdemokra
tai seimelyje turėjo daugu
mą ir pasiliko daugumoje, 
jie gavo 64 vietas (turėjo
66), iš kitų partijų žymiai --------
sustiprėjo “Socialistinė Rei- Amerikos oro pajėgos 

Šį pirmadienį EI Salva- cho Partija,” kuri yra ne Anglijoj turi virš 20,000 vy- 
doro respublikoj, Centrali- kas kitas, kaip ta pati hit- rų ir daug karo lėktuvų, ku- 
nėj Amerikoj, drebėjo že- lerinė nacių partija. Ji pra- rie dabar sugrupuoti Į “tre 
mė ir ypač smarkiai žemė vedė Į seimelį 16 atstovų čiąją oro pajėgą.” Praneši- 
drefcėjo Jucuapa mieste, (turėjo 2). Komunistai mai iš Anglijos sako, kad 
kur žuvo apie 1,000 žmo- pralaimėjo, jie neteko 
rių, o daugelis šimtų žmo- vietų parlamente, turėjo 
ri i buvo sužeisti. o dabar beturi 2 atsloMi

ORO PAJĖGOS 
ANGLIJOJ PARUOŠTOS

Bolševikų valdomų Euro
pos kraštų užsienių reikalų 
ministeriai susirinko Praho
je į konferenciią išklausyti 
Maskvos instmkcijų dėl da
bar Paryžiuje vykstančių 
“keturių didžiųjų” ministe
rių atstovų derybų. Taip 
praneša vakarinio Berlyno 
laikraštis “Der Kurier.”

Amnestija Jugoslavijoj

Sąjungą SU Amerika\7aclia baigia svarstyti Ame
rikos pasiūlymą uždrausti 
gabenti Į komunistinę Kini
ją visokią karo medžiagą.

Younger ir Emanuel Shin- Laukiama, kad tas pasiuly- 
well, kalbėdami darbininkų mas ,bus seimo priimtas 
mitinguose praeitą šeštadie- 8a^ Jau ateinančią savaitę, 

griežtai pasmerkė tuos

savo Anglijos darbiečių vy
riausybės nariai, Kenneth

Jugoslavijos diktatūra pa
leido iš kalėjimų virš tūks
tančio buvusių Maskvai išti
kimų komunistų, kurie vie
šai pareiškė, kad jie

Va 1 s t y b ė s sekretorius 
Dean Acheson per savo at
stovą pareiškė, kad jis visiš
kai pritaręs prezidento Tim- 
mano nuosprendžiui paša
linti generolą MacArthur iš 
vadovavimo Tolimuose Ry
tuose.

Valstybės sekretorius sa
vo pritarimą prezidento žy
giui paskelbė viešai todėl, 
kad vienas senatorius, J. 
W. Fulbright, sakė, jog jis 
buvęs priešingas prezidento 
nuosprendžiui. Pranešimas 
sako. kad prezidentas savo 
nutarimą padarė kariškiems 
ir civiliams patarėjams pri
tariant.

KIEK AREŠTŲ
PADARYTA PERNAI

ni
anglų žurnalistus ir politi
kierius, kurie užsipuldinėja 
Ameriką. K. Younger sa
ko, kad Anglijos užsienių 
politikos kertinis akmuo yra 
ankšta sąjunga su Amerika,

Gal Išvengsime
Atominio Karo

Prezidentas Trumanas šį
pirmadienį kalbėjo civilės

„ o, . „ , -X • apsaugos konferencijoj iro E. Shinwell, krašto gyni- i aR kad nereikia užmi,^
nAl/vntmn ne VISUS' • • .. .K . ti, jog tretysis pasaulinismo sekretorių 

anglus liautis 
Amerikai.

Panašiai pasisakė ir mi
nisterių pirmininkas C. Att
lee, kuris sakė, kad dabar
tinėje pasaulio padėtyje 
Anglijai yra reikalingi są
jungininkai ir gera vra, kad 
sąjunga su Amerika yra 
įvykęs faktas.

DVI MOTERYS IR
90 KAČIŲ KAMBARY

kvietė 
priekaištauti

1950 metais Amerikoje 
buvę buvo areštuota 717,088 vy- 

Maskvos propagandos su- rai ir 78,585 moterys už vi- 
klaidinti ir pasižada ištiki- šokiausius prasikaltimus, 
mai dirbti Jugoslavijos ne-'Areštuotųjų vyrų skaičius,

Iš Melbourne, Australijoj, 
praneša, kad ten policija 
vienuose namuose užtiko 
nepaprastą moterų porą, 
motiną ir 23 metų dukterį, 
kurios gyvena viename 
kambaryje su 90 kačių. 
Kambaiyje rasta visokiau
sių senų daiktų, galybė ka
čių ir dvi moterys, kurios 
gyvena “atsiskyrusios nuo 
pasaulio.”

SERGA CORDELL HULL

priklausomybei ginti. Buvę palyginus su 1949 metais. Buvęs ilgametis valstybės
maskviniai komunistai žada pernai padidėjo pusę nuo- oe.Muturi»is Cordcll Hull

6 Amerikos oro pajėgos Ang-Į“laisva valia” eiti dirbti simčio, o areštuotųjų mote-sunkiai serga. D..!.‘.u.rai
8, lijoj yra paruoštos karo prie viešųjų darbų ir tuo iš- rų skaičius padidėji* 2 su baukštosi, kad jis vargu be-

veiksmams. 'pirkti savo klaidas. Ipuse nuošimčiais atsilaikys prieš savo ligą

jog
karas bus atominis karas ir 
kad Rusija turi atominių 
ginklų ir, nežiūrint musų 
apsaugos gerumo, gali tuos 
ginklus panaudoti prieš mu
su miestus. Todėl, prezi
dentas sako, jis negali pri
imti gen. MacArthuro siū
lomo plano, kurį vykdant 
yra pavojaus, kad tretysis 
karas bus sukeltas.

Prezidentas sako, kad 
dar yra vlties bolševikišką 
imperializmą suvaldyti ir 
be trečiojo karo.

KINIEČIAI SAKO,
RUSAI NEPADEDA

Paimti į nelaisvę kiniečių 
karininkai Korėjoj sako. 
kad rusai juos “apgavo.” 
nedavė tankų ir lėktuvų, 
nors visi kiniečių kariai lau
kė rusų pagalbos savo pa
vasarinėj ofensyvoj. Kai 
kurie belaisviai, gal kiek 
perdėdami, sako, kad kinie
čių ofensyvą nuėjo niekais, 
nes nuostoliai buvę tokie 
dideli, kad pas eilinius ka- 

j.eiviuo ir pas karininkus ne- 
;bera jokio noro dar kartą 
1 patekti į mirtiną ugnį



Italapis Antras so. BOSTON * T-» nu. 19, Gegužės 9, 19*1

LAIKU SUSIPRANTA grapės vpae neabejojo dėl
“Naujienų” v«lam;isis^b,altėslaul« valstybinio 

(Nr. 100, pasisako da aU.kunmo, nes tų tautų Ia.- 
priešbolševikiniti rasų nusi- m b»l«v«k». smurtu pa- 
statymo Rusijos užgrobtųjų z K e*
tautų likimo klausimu. Aiš
ku, kad tas nusistatymas 
apima ir Pabaltės valstybių 
klausimą. Rusų tautos Įvai
rių sluoksnių tuo reikalu 
nuotaikos mums žinotinos, 
nes pasilaisvinę iš bolševi
kų jungo rusai, užgrobtųjų 
teritorijų ir jose gyvenančių 
taupi likimą sprendžiant, 
turės savo nuomone, ją vie
šai reikš ir i klausimų 
sprendimą turės vienokios 
ar kitokios Įtakos.

Taigi, anot “Naujienų,” 
kai 1939 metais Stalinas 
puolė Suomiją ir atplėšė 
nuo jos didelius žemės plo- 1 
tus,

Rusi

DRAUSMĖ VIRŠ VISKO
Skaitytojai, tur būt, dar 

prisimena, kad prieš porą 
savaičių trys Anglijos mi
nisteriai, A. Bevan, H. Wil- 
son ir J. Freeman, nesutik
dami su lėšų karo reikalams 
paskyrimu, triukšmingai pa
sitraukė iš ministerių vietų 
ir aštriais žodžiais puolė 
Darbo Partijos politiką. 
Kadangi Darbo Partija par
lamente turi tik keliu balsu* * Idaugumą, tai toks tų minis
terių nedrausmingas ir kar
štakošiškas elgesys turėjo 

šaukti vyriausybės krizę
ir grėsė pačios partijos vie
ningumui. Darbieeių prie
šuose šis ministerių žygis 
sukėlė didelio džiaugsmo ir 
net entuziazmo.

Nedrausmingi ministeriai, 
matomai, spekuliavo tuomi, 
kad krašte, ypač darbinin
kų unijose esama radikalių 
nuotaikų, tad tuom ir norė
ta pasinaudoti. Tačiau, at
sistatydinusieji ministeriai 
skaudžiai apsigavo. Pavyz
džiui, Škotijos Darbo Unijų 
Kongresas, kur turėjo dary
ti pranešimą A. Bevan, ne
panoro jo išklausyti. Tuo-

“ užsieny gyvenantieji 
jos tremtiniai prieš tai ne
protestavo. Rusijos liberalų 
vadas MiEukovas pareiškė:
‘Man gaila suomių, bet aš no
riu Rusijos su Ilelsingsorsu’ 
Helsinkiu).”

Taigi, su mažomis išimti 
mis, rusų liberalų, nekal
bant jau apie dešiniuosius, 
nusistatymas buvo aiškus: 
Grobk, kas grobti galima. 
Kitaip tarus, tai buvo plėš
raus imperializmo nusista
tymas.

Kitas, vadinamosios dar- 
bietiškos bei radikalios sro
vės
premjeras, A. Kerenskis,

“Per visą karo karo laiką 
ir dar ilgai po karo savo pa
skaitose, važinėdamas Jung
tinėse Valstybėse, Įrodinėjo, 
kad ‘Pribaltyjsky Krai’ (Pa
balti jos kraštai) ‘priklauso 
Rusijai ir ji negalinti jo at
sižadėti savo tautinio saugu
mo sumetimais. Jisai sakė. 
kad Stalinas, pagrobdamas 
Estiją, Latviją ir Lietuvą, 
tik ‘atitaisė skriaudą’ . . . 
Rusijai.”

Bet dabar, kada bolševi
kiniai rusai vien tik Euro
poje pavergė visą eilę tau 
tų su virš 100 milionų gy
ventojų, dabar, kada jų 
kontrolėje atsidūrė šimtai 
milionų kiniečių, dabar, ka
da bolševikų pavergtos Eu
ropos tautos skaitlinguose 
savo atstovų kongresuose j 
reižkia kietą ir organizuotą! . . 
balsą pnes pavergimą, 
Kerenskis ir liberalų dalis tas; 
jau darosi ir yra priversti 
darytis kitokios nuomonės.
Jei jie savo nuomonės ne
pakeistų, jie butų iš tų tau
tų bendruomenės išstumti.

Dabar A. Kerenskis, Ru
sijos pavergtų tautų atstovų 
susirinkime Philadelphijoj 
ir kituose tų tautų atstovų 
pasikalbėjimuose, yra pa- 
pareiškęs,
“kad jaunoji rusų karta ne
turi jokių užgaidų prieš lie
tuvių. latvių ir estų tautas, 
todėl demokratinė Rusija, nu
sikračiusi bolševikų jungą, 
pritars jų nepriklausomybės 
atstatymui ir norės turėti su 
jomis draugingus santykius.”

Po to kai cechų, rumunų, 
lenkų ir kitų tautų atstovai

mi buvo parodyta, kad uni- 
. narjaj tokiam A. Bevano 

\ at as, uvęs j karštakošiškumui ir nedrau
smingumui nepritaria.

“Naujienos” (Nr. 99), ta 
proga, padarė šitokią ir Įsi
dėmėtiną išvadaą:

“Britanijos darbininkų dau
guma yra sąmoningi ne tik 
savo klasės narai, bet ir są
moningi piliečiai, kurie su- 
pranta savo atsakomybę prieš 
visą kraštą. Antraip, jie ne
būtų verti Britaniją valdyti.”

Supratusieji savo atsako-

GES. MacARTHVR M LWAl KEE MIESTE

Grįžęs iš Japonijos generolas MacArthur lankėsi savo tėvą rimta jame mieste Mil- 
uaukee, Wis„ kur gyventojai ir ii miesto ir iš plačiu apieiinkią pasitiko j| labai 
iškilmingai.

Perono “Dovana’ gelmių turtus Į savo rankas, 
t Derybos su Iranu dar nė-

Argentinos fašistinis dik- nutrauktos ir Anglija ti- 
tatorius. generolas 1 eron, kfei> ka(, ba< Į(l.ieiu su_ 
gegužės 1 d. padare dova- i.l11,lopadai
na” neva tai Argentinos 
tiarbininkams. Jis patlova- įVLf-vikaras. 
no jo pavogtąjį dienrašti t
“La Prensa” Argentinos fa-Į 
šistinių unijų centrui. . . .

Dienraštis “La Prensa”
(buvo užsmaugtas, jo turtas 
i pavogtas, o dabar tą pavog- 
įtąji turtą geraširdiškas dik
tatorius padovanoja pats 
jsau, nes ta Argentinos unijų 
(“federacija” yra ne kas ki
tas, kaip diktatoriaus čebat- 
laižių organizacija. Taip 
'gudrus diktatorius pats sa
ve apdovanoja ir sustiprina 
savo propagandos mašiną.

Bet prieš Argentinos žmo
nes diktatorius dedasi ge
raširdiškas, darbininkams

įtarimo ir aliejus plauks 
ten, kur jis iki šiolei plau-

x
Italijos Socialistai

Italijos socialistai po ant
rojo pasaulinio karo buvo 
didelė politinė jėga. Bet 
kada partijos vadovybė pa
teko Į P. Nenni rankas, par
tijos probolševi kiška politi
ka atstūmė nuo jos daugy
bę darbininkų. Vieni nu
ėjo stačiai pas bolševikus, 
nekrepdami dėmesio Į bol
ševikų klapčiuką Nenni, o 
kiti atsimetė nuo partijos ir 
susigrupavo Į dvi aiškiai an- 
tibolševikiškas socialistines 
partijas.

Šiais metais gegužės 1 d. 
dvi antibolševikinės socia
listų grupės, vedamos G. 
Saragat’o ir G. Romita, su
sijungė Į vieną socialistų 
partiją, kuri keta dar šiais 
metais išeiti ir Į savivaldy
bių rinkimus. Naujosios 
partijos vadovybėje betgi 
pasigendama žinomo rašy
tojo ir griežto bolševiku 
priešininko Ignazio Silone, 
kurio Įtaka kairiajame vi
suomenės sparne yra gana 
žymi.

Italijos socialistai bando 
iš skeveldrų vėl sulipdyti

! “draugingas” ir dovanoja 
i pats sau tą, ką jis pats ir 
i pavogė.

► J Fain vyras, tas Peronas, 
nė; dėl politikos link komunis- nera ne. kalbos. Tikras 

tinės Kinijos, administraci- Mussolinio - Hitlerio moki- 
jos atstovai šią savaitę pla- nys—plačia burna ir nesva- 

. . . čiai ir išsamiai pasiaiškina riomis rankomis, kaip fa-
Pereitą savaitę per tris Agresingojo komunizmo senato komisi- Cistiniam bloznui pritinka.

MacArthur Liudija

generolas 
atleistas iš

Mac Ar-, centras yra Maskva. Ame 
pareigų rika turi ginkluotis ir nesi- 

iš niekur. Dabai

diena
thur,
Tolimuose Rytuose, liudijo traukti
senato karo ir užsienių po-Amerika dar nėra ganėtinai ?ug
litikos jungtinei komisijai, pasiruošusi pasitikti galimą

Generolo liudijimas vyko Sovietų puolimą. Genero-
itemptoj atmosferoj, bet jr las pritarė prezidento spren-. . M.p^x.an vra5to o-r- •• T~ * z a„„i«. i ■ m-ip.inris komunistu 0,as J,a!^nan’ Kiasi° Sy paniją Irane (Anglo-
pats generolas ir jį klausi-,~. KQmunis^:nįmo sekretorius, buvęs vak į c > šachas
nėjusieji senatoriai išlaikė puolimui Ko,«J°h 'stybės sekretorius ir antra-tvma pasirašė ir aliejaus
pagarbų toną ir nesukėlė i ^ene’0 a' * ac.-. U1f jame pasauliniame kare bu-kompanija skaitosi nacio-
bereikalingų politinių ais- vLusias karo vadas. „„„ nXTn,Jn

joje ir visuomenė galės pa
ti susidaryti aiškesni sau Irano Aliejus 
vaizdą, kas klysta ir kas tei Irano (Persijos) parla

mentas iš antro karto nu- 
Svarbiausias administra- balsavo tuoj pat nacionali- 

_ cijos liudininkas yra gene-zuoti anglų aliejaus kom- 
Iran-
fr —

nalizuota nuo praėjusio ko- 
Gen. Marshall parodymai v0 20 d. 
gal nušvies ir praeities liud-J Anglija protestavo prieš

trų. .....................
Generolas MacArthur la- griežtai jis pasmerkė Jaltos

bai aiškiai iškėlė savo skir- politiką, kuri leido rusams ;Vvkin<; kai Aziin- . ° r. *.. * ,
.. -- - L - irihriauti i Mandžuriia :,nuosius Dygius, Kai azijo nacionalizacija, nes, pagaltmgas pažiūras 1 korėjos ». Mamlzunją į - b pralaimėta visa Ki- ąu,iarvta 1933 metai< <utar-
karn baigimą ir i Amprikzv: Portartura ir Danen uostus L. 1 , t n i „ sudarytą įuoo metais šutaixaio oaigimą n į Ameiiko.- . . - ............ :mja, o pagal Jaltos nelem- ♦; Ano-liia buvo ravimi kon-ąantvkin« komunini! vai lr sake, kad ne?innesinimas-. -- - ... ~ Anglija ou\o ga\u.i koh,-antvKiU“ tu Komunistų vai- .’ . . t . . ‘tąjį susitanma rusiška mes- ppąiio kasti alieiu Irane nėr
(irimu Kiniia Ti«s <;akn kari bolševizmo ISlgak’imui Kl- , , - S. . ,< ,cesiJ3 Kasti aliejų iiane pei
Koraio Rara gSiSam v didžiausia klai- ka ^ įprašyta į Mandzu- ilę metų už $37,000,000

^Stijiihia i didžiausias Amerikos U0StUS* Jatlyginimo per metus į Ira-
pavaitoti reikalingas prie-; V ** k o s pralaimėjimasl Gen. MacArthur pripa- Dabar Anglija za-
mones prieš nauja agresorių Azijoje bėgyje šimto metų.,žįsta, kad jis kalba tiktai ^e^°. a ?’

njjBet generolas pripažino, atsižvelgdamas i Korėjos J*1 kanas nusprendė atsi- 
kare gautas pamokas ir ne- kratyti svetimo įmpėnahz- 
gali ar nenori diskusuoti mo 11 &avo aliejų.
Amerikos gynimo bendro-' ^nausy-
sios politikos, nes tas reika-.ža(^a atlyginti uz nusavi- 
las yra jungtinių štabų vir-'r‘am? Bet anglai spe-
šininku žinioje. Jungtiniu Į3’ ^ad iraniečių žadinys
štabų viršininkai turi spręs-ibui rad\nys’ ne.s Ira‘
ti krašto gvnimo politika at-įnas ”ei lėšų nei noio
sižvelgdami i bendrąją'pa-!aPmokėtl uz P^nmamą tur- 
dėti ir atsižvelgdami ne tik ila

na_ Į vieno ar kito fronto pade- ...
ti, bet imdami dėmesin ir»al,e^ parduoti tiem>

mybę darbininkai tuo savo | Korejoj-komuni.;tine kini'-P
žygiu sudraudė nedrausmin-ija Tog priemonės butų!kad 1947 metais, kada jis 
guosius ir privertė buvusi usjbjokada/ daužvmas Kinijos r kongreso buvo klaustas, ko-
ministerius laikytis draus- 
raės pačioje Dartx, Partijo-pjj;-"^"V'reik«i~  ̂
je. Ronsavatonų džiaugs-ltruk(|y. j kimj naci„įa!is. 
ma.- po to išbluko. tams iš Formozos pulti ar

puldinėti komunistų valdo- 
K1TAS PAVYZDYS jmą kinų teritoriją. Gen.

Visai nesenai Justas Pa- MacArthur siūlo prieš ko- 
leckis, tas tariamasis dabar- rounistinę Kiniją vesti tik- 

Lietuvos “preziden-
viename savo straips-

(susisiekimo keliu ir bazių

nyje apie “suklestėjusią

tai “aprėžtą karą,” nesiun- 
čiant Į Kiniją Amerikos ka
reivių, bet jis nori karą iš

laisvąja Lietuvos žemę,”Į^orejos nukelti toliau, Į 
skleisdamas melą, kad Lie-inauj°. agresoriaus teritoriją, 
tuvoje dabar nepaprastai kitos salys nesutiktų su 
gerai, kartoja Pasvalio Jokia Amerikos politika, tai 
traktorininko Antano Bane- Amerika turėtų viena su

drausti komunistinę Kiniją.
Gen. MacArthur pripa

žįsta teisę prezidentui at
leisti bet koki karo vadą iš 
pareigu, bet skaito, kad

lio žodžius:
“Koks butų buvęs mano li

kimas. jeigu Lietuvoje ir to
liau butų viešpatavusi buržu
azija? Aš bučiau buvęs be
darbiu arba. geriausiu atveju, 
bernu arba juodadarbiu. O 
dabar apie mane rašo laik
raščiai. Mano atvaizdai įdė
ti žurnaluose. Tarybinė vy
riausybė apdovanojo mane 
aukščiausiu apdovanojimu— 
Lenino ordinu. Ačiū Tarybų 
valdžiai, ačiū brangiajam 
Stalinui.”

kią politiką vesti Azijoj, jis 
nedavė jokio patarimo ir pa
sisakė nežinąs padėties Ki
nijoj, kad galėtų duoti vie
noki ar kitokį patarimą.

Gen. MacArthur as griež
čiausiai atmeta nuolaidų ar 
užgerinimo politiką, ne? 
kiekviena nuolaida tik 
skatina agresorius daugiau 
reikalauti. Jei Amerika ne 
laimėtų karo Korėjoj, tai 
butų didžiausia kraštui ne
laimė ir butų tik Įvadas Į 
visuotiną itarą.

Gen. MacArthuro liudiji
mas. atrodo, maža tesuteiks 
džiaugsmo tiems kraštuti
niams rep blikonams, kurie 
siulo trauktis iš Azijos ir 
Europos i Amerikos konti- 

Jis mažaprezidentas Trumanas jį at- nentų “tvirtovę
Vtzv F vii*** rz 11 ’ \ ** e-

Traktorininkas A. Bane- 
yra pareiškę stovi už Pabai- lis džiūgauja, kad valdovai 
tės tautų nepriklausomybę, pakišo jam ordiną, kad jo 
kas lieka daryti liberali!- atvaizdą Į žurnalą Įbi-uko. 
kiems rusams? Bet ir ordinas ir valdiškas

Rusijos socialdemokratai žurnalas ne iš ko kito, tik 
ir socialistai revoliucionie- jg Banelių uždarbių pasida- 
riai niekados nepaneigė rė. Baneliai neturi pareigų 
tautų apsisprendimo princi- savo kraštui, jie šliaužioja 
po, tad tos srovės, kaip pir-'prieš krašto ir jų pačių pa
iniau, taip ir dabar to prin- vergėjus. Sovietiškieji Ba-

leido be jokio rimto pagrin
do.

Savo ilgame liudijime ge
nerolas MacArthur pasisakė 
dėl bendrosios Amerikos 
užsienių politikos. Jis sa
ko, kad pagrindinis priešas 
šiandien yra komunizmas, 
prieš kurį reikia priešintis 
visur, o ne vien tik Korėjoj.

ninkiško susipratimo, savi
garbos, ir nežino atsakomy
bės. Už juos galvoja pa
vergėjai.

Laisvi Britanijos darbi
ninkai kitaip protauja—jie 
patys stato sau valdžią ir

tepradžiugins ir tuos repub- 
likonus, kurie siulo vykdyti 
MacArthuro politiką Azijo
je, bet kartu siulo mažiau 
pinigų leisti ginklavimuisi. 
Pagrindinio priešingumo 
tarp generolo MacArthuro 
siūlomos ir administracijos 
vedamos politikos nėra. 
Yra tik skirtumai pažiūrose, 
kaip priešinimąsi Maskvos 
imperializmui vesti. Tuo 
žvilgsniu generolo MacAr
thuro pasisakymas neabejo
jamai sustiprins Amerikos 
visuomenės vieningumą ir 
įyžtumą ruoštis pasitikti 
pavojų gresiantį iš Maskvos 
diktatūros.

Europą, ir Aziją, ir musų 
sąjungininkų pasiruošimą, 
ir visą eilę kitų labai svar
bių klausimų. Jungtinių 
štabų viršininkai neabejo
jamai padės visuomenei su
prasti tą bendrąją Ameri
kos politiką, kurią vedant 
tenka dėti ant svarstyklių 
Įvairius galimus frontus.

Gen. MacArthur pasisa
kė, kad jis neturi nė ma
žiausios abejonės dėl jung
tinių štabų viršininkų šir
dingumo reiškiant jų pa
žiūras ir mano, kad jie, nei 
skyrium nei visi kolekty
viai, nesutiktų būti keno 
nors politiniai Įrankiai.

Išsiaiškinimas kongrese 
bas geras dalykas, nes per
kels visą ginčą iš jausmų ir 
aistrų srities i faktų ir idėjų 
sritį. Pirmomis dienomis 
po generolo MacArthuro 
atleidimo visuomenė gyve
no “pasipiktinimo jausmu.” 
Dabar atėjo laikas šaltai

Iranas žada iškasamą 
pa

tiems pirkėjams, kurie ir 
dabar tą aliejų ima. Bet ir 
dėl to reiškiama abejonės, 
nes Iranas vargu pajėgs iš
kasti tiek aliejaus, kiek iš
kasdavo Anglo-Iranian Oil 
Co.

Kam Tek* Aliejų*?
Ginčas dėl Irano aliejaus 

labai artimai rupi visam 
pasauliui. “Rytai” norėtų, 
kad tas aliejus tekėtų Į 
Maskvos aliejaus ištrošku
sią karo mašiną,, o “Vaka
rai” žūt būt nenori to alie
jaus paleisti iš savo rankų, 
nes Irano aliejumi yra va
romas* visas Anglijos karo 
laivynas ir iš dalies pramo
nė.

Jei Iranas pajėgtų aliejų 
iškasti, jo gamybos nesu
mažinti ir iškastą aliejų su
tartomis kainomis parduoti 
Anglijai, visai nesvarbu bu- 
tj, ar tą aliejų kasa patys 
iraniečiai, ar anglų kompa
nija su samdomų iraniečių

vieningą socialistini judėji
mą. Su kokiu pasisekimu 
—parodys tiktai ateitis.

x
O Ką JT Tar*?

Amerikoje eina ginčai 
dėl vestinos politikos Ko
rėjoj ir visoj Azijoj, o tuo 
tarpu Jungtinių Tautų or
ganizacija ramiausiai “svar
sto” tą pati klausimą ir vi
sas tas svarstymas reikalo 
nepajudina iš vietos. Mė
nesių mėnesiais ta organi
zacija želėja ir gromulioja 
vis tą patį klausimą, kokų 
priemonių imtis prieš agre
singąją komunistinę Kini
ją,” bet klausimo nepajėgia 
“išspręsti.”

Suprantama, kad JT del
simas ir tupčiojimas prade
da “veikti nervus” stebėto
jams. , ,

x
“Birželio Dienos”

Įvairios lietuvių kolonijos 
jau ruošiasi paminėti liūd
nas “Birželio Dienas,” pri
simenant 1941 metų di
džiuosius lietuvių trėmimus 
iš Lietuvos i Įvairias toli
mas Rusijos vergų stovyk
las.

Birželio liūdnos dienos 
lietuvių tautai tęsiasi jau 
virš 10 metų ir galo joms 
dar nesimato. Daugelis 
tūkstančių lietuvių, nuo pir
mosios okupacijos 1940 me
tais iki dabartinio laiko, jau 
yra ištremtų iš Lietuvos, 
pirmieji tremtiniai jau var
gu bėra gyvi, o trėmimai 
iš Lietuvos vis dar eina ir 
žiaurus okupantas sistema- 
tiškai naikina pavergta tau-

Minėjimas “Birželio Die
nų” yra laisvųjų lietuvių 
protestas prieš rasų okupa
ciją Lietuvoje ir prieš oku
pantų nesiskaitymą su jo
kiu žmoniškumu. Dalyvau
kime tame proteste ir pada-

cipo laikosi, šios politinės neliai neturi klasinio darbi- tas.

išsišokusius ministerius pa
stato i tinkamas jiems vie- Dėl ginčijamų klausimų,

palyginti administracijos ir darbininkų ir tarnautojų rykime “Birželio Dienu• r - -r- - .T • • ••_ •

[dėl Korėjos karo vedimo ir

gen. MacArthuro politiką ir,pagalba. Pasaulis 
padalyti iš to išvadas.

—L. S.
I pasidžiaugtų, 
pats perėmė

kad
savo

dargi minėjimą musų tautos pro-
Iranas testu prieš rusiškus paver- 
žemės gėjus. —j, o.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Naujo Brooklyne

Ii Siuvėjų Susirinkimo

Balandžio 25 d. buvo siu
vėjų 54 skyriaus susirinki
mas. Žmonių buvo viduti
niškai. Unijos darbuotojai'gus, kad atėjus juodai die- 
išduodami pranešimus iš ' nai juos sunaudoti. Komu-
istaigų pažymėjo, kad dar-Jnistai su bendrakeleiviais 
bai, o ypatingai prastesnio-’užgrobę lokalo vairą pradė- 
sios rūšies darbai sumažė-'jo kampaniją tuos pinigus 
ję. Jeigu ne kariškas dar-*pasidalinti. Kas gi nenori 
bas, tai antros rūšies dirb- pinigų? Bet komunistai pa-' 
tu vės stovėtų be darbo. , naudojo triksą. Jie pereitą

Unijos duoklės pakeltos.! ™deni iš 1,040 unijos narių1 
Bus po tris dolerius per mė-'suregistravo j KNK virš; 
nesį nuo rugpiucio pirmos.; penkių šimtų ir tiems jau 
Pareigūnai ragino iki tam:Padėjo kumpius dalinti, 
laikui užsimokėti duokles. į Negaunantieji tų kumpių

BALFo sekretorės Norosl^0 
Gugienės laiškas, raginan-ido\nt. .Board.e . auodo- 
lis siuvėjus nepamiršti Mo-!kad ne.,s * teism? n“'
tinu Dienoje tremtyje esan-ikas
ėias lietuves motini, buvo!*?? nelygybe. Jeigu jau m- 
priimtas ir tam reikalui pa- <lzluma "us.balsavo, kad

Žodis dėl Kumpių

Siuvėjai nuo 1911 metų 
taupė po Neprigulmingo 
Kriaučių Klubo vardu pini

pasidalinti KNK pinigus, j 
tai nereikėjo atstumti ir tų, i 
kurie nebuvo to kliubo nu

skirta $200.
Nupirkta “lapelmakerių”

lokalo laivu išvažiavimo bi- . . ... . ,
lietu. Taip pat nupirkta ir "a,s: Tie pinigai yra un.-; 
Martyno Liuterio Draugijos •’“ tU‘?U ^tl. *sdal,nt‘i 
parengimo bilietai. !v.ls,ems 54 skyna1s .H

Kriauėiai rengia pikniką'!,ams’ ° nef™! nal,U' Dexter Parke. Rengimo pii^alkai! yra t? kla,d’ >>ata": 
mininku išrinktas Jonas **

GEN. MmcARTHLR KA I.BASI SU VETERANAIS

{L'*:-..‘' *'*'**■* :~x':
&

Generolas MacArthor buvo nuvykęs j karo ligoninę. Great Lakęs Training Station, 
Iii., kur jis aplankė Korėjos kare sužeistos ir ligoninėj gydomas veteranas.

Hermanas, o sekr. C. Kun
drotas.

Delegatas C. Kundrotas 
savo raporte pažymėjo, kad, DD / 
Atkočaičio dirbtuvė pusėti-

LDD 7 Kuopos Mitingas

Balandžio 29 
kuopos

gerai prirengta ir visai pub- Babraitis ir V. Ruseckas 
likai suprantama. Paulė šiomissuprantama. Kaulė šiomis dienomis pašaukti 

d buvo Bugaitė pasirodė gabi pas- kaip atsarginiai i tarnybą, 
kailininke. flšvyko i Oklahomą.

Dovanos duotosmėnesinis tnms' 
seniausiai, jau-!

KENOSHA, WIS..

Puslapis Trečias
HSH3BHBbS* “**•

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
| Vasariškas Oras į dieną iš Clevelando trauki-

n*u Chicagon atvyko 8 vai.
I ei ilgą laiką laukėme ryte jg geležinkelio stoties 

pavasariško oi o. Nesulau- jje buvo nulydėti tiesiai i 
j Leme. Vietoj pavasariško operos llltnuS) kur juos }au. 
^aub^me vasarisko oro. pusryčiai. Po pusryčių

2oas,Plamf ė ° ba an” sekė pratybos iki 12 vai., o 
ožio 28 d. Termometras pO to pįetųS hotelyje. Reiš- 

įbuvo įskilęs iki 84 laipsnių. ^įa> gą asmenys tą sekma- 
Į Vakarop užėjo labai smar- dieni }jj-0 mišių, tai raiš
kus lietus su smarkia per- kia> papildė mirtini nuodė- 

: kunija. Lietus buvo toks mę jr jej prieš mirsiant iš to 
(smarkus, kad nemažai na- neišsispaviedotu, tai eitu i 
,mų susilaukė bėdų—į rusius amžiną ugnj Kyla teoįol 
|ėmė veržtis vanduo. fgiškas klausimas: ar už tai

Sekanti diena taipgi bu- atsako patys čiurlioniečiai 
'vo giedra, saulėta ir šilta. ar kurie jiems rengė 
'Toks oras žmones vilioja i koncertą? Kažin ar Maikio 
J arkus, nors medžiai dar Tėvas žino teisingą atsaky-
'nėra sulapoję. Daugelis i rninetą klausimą?
žmonių tai pagundai pasi- gutų Stoka
davė. Dėl to parengimai.
turėjo nukentėti. Nukentė- Chicagoj butų stoka te- 

Ijo ir lietuvių socialdemo- besitęsia. Išrodo, kad ne
kratu 4 kuopa, kuri tą die-daug teliko rusių ir palėpių, 

'na rengė darbininkų šven-kur žmonės nebūtų apsigy
nęs—Gegužės Pirmosios—venę. Yra tokių, kurie to-
’minėjimą. Minėjimas įvy- kia padėtim nepadoriai 
’ko Chicagos Lietuvių Audi- naudojasi. Yra tokių, žino- 
i tori jo j, bet žmonių nesusi- ma, labai nedaug, kurie pa
brinko tiek, kiek tokia proga tylomis už butą pareikalau- 
; privalėjo susirinkti. Kalbė- ja ne vien didelės nuomos, 
Į jo Dr. P. Grigaitis, “Naujie- o ir kyšio. Gavę kyši, pa

laiko porą, trejetą mėnesių, 
ima priekabiauti ir varyti 
lauk, kad iš naujo gavus 
kyšį.

Tai yra taip vadinamas 
“racket.” Visi padorus žmo
nės tą racketą smerkia, bet

jo
Inu’ redaktorius, ir Dr. A. 
I Garmus.Korėjos kovose pne j

Munsan žuvo Cpl. Ronald iVidutinitkai Tepavyko 
Stec, 20 metų amžiaus. Nu-'Susirinkimas. Susirinkimas motinoms: Albertas Juodžionis, drum liūdime paliko tėvus ir sese-

—:— 'lietuviškai.
Balandžio 30 d. Worces-' Netekus jai savo mylimo

“Draugo” ruoštas Chica
gos Civic Opera rūmuose 
Čiurlionio Ansamblio kon

nai slekiavo ii 
dėjo 
bą
buvo _ -------------- ------- _
vė. Pas Matuli jau dirba- ^aigą gegužes sui engti pi a- parengime pasWarbavo 
mos uniformos, bet praisas ka.lbt" “ ęA* Meliauskas, M. Januš-
už kavalkus esąs negeras ir P1 ie.LSS 19 kuopos rangui- ^. y. Lumbienė, J., • , T ąUnaus kiekvienas rios ko
rpikėria ii nutnkvti m0 išvažiavimo. Eteryje lankėsi rašytojas L. SLnau-’ kiekvienas snos ko-

Buvo laika kad c! Pritart LDD Centro Ko-'Daugirdas, J. Januška ir Dovydėnas. jIonijos lietuvis reiškia uz- ...... ,
Buvo laikai, kad v. nnrinkt-n* knn<?titn-Zubnene' Pirmininkas A. uojautą nubudusiai moti-išmonių, tai tuštumos nelaKundrotas dėl pratsų taisy- Srt rinkti anX Skar™lis vakarą,' jj (j Lietuvai'nai ir risai šeimai. bai tesimetė i akis.

mo labai burnojo, sake “tai c Jai 11 n.u^e [m,^! aP?ai o M. Stanislovaitienė vado- R n .. '. , mai|
nraicmailrorin” raiką las n simmus i “Darbą’ ir vieną . . \ , Remti Draugijos 1 skyrius , • . .
r ‘ dXato .“Darbo” numeri pašvęsti-^0 P^^ai*.Ant rengia gegužinę klubo “bun-! Kenoshos tremtinių teat-

žmo-
te Rin ev'dirbtuvės C BrooMynui. Paimta rak-Pat:!rnav0 ,Ą: Ztik™antakė gal«,w” (vararnamy). Bu? ras pastatė 4 veiksmų k 

Kundrotasliieko neraportaL "iui ALP Klubo svetainė,™^ Cn= ,,agerbtos mediją Parmktiej. zm________ _____  _ raportą
vo. Gal būt toji dirbtuvė banketui, 
išpuolė iš jo jurisdikcijos? . •-vsirmkimas bu\o gyvas 
Apie Goldbergio dirbtuvę *r produktyvus 
irgi nei gukt. Robert Hali,
(buvusi F. Šimaičio) dirb
tuvė jau veik ne musų dele
gato kontrolėje, nes jis bi-, 
jas sušaukti dirbtuvės dar

Brooklynietis.

WILKES-BARRE, PA.

kiams grojo Pangonio or
kestrą.

Wiikes-Barre College at- jknik Babrau?ko ilio. 
lėtų salėje oa.landau. 29 d. Leicester. Maas.‘ Bus 
įvyko vienuolikos tautų pa- ,iBkimas ižvažiavimas. 
rodą. Skirtingos tautos at-

į Bii-želio 3 d. Sandaros 16 
:kuopa rengia savo metini

ViUI 1IVII1V .nukeli 11 L/UU IVUIf | •

certas tik vidutiniškai tepa- J*8 neišnyksta, nes butų
vyko. “Draugas” nejstėn- 
gė operos rūmų pripildyti. 
Tuščių krėslų galėjo būti 
apie 300. Bet kadangi į 
tuos romus telpa apie 3,800

trukumas gundo žmones pa
sinaudoti proga ir pasipel
nyti.

Laisvamani*.

HUDSON, MASS.

Lietuvių Progresyvio Klu- 
bininkų susirinkimą, mat bo Motinų Dienos apvaiks- 
tuo gali nusidėti Liptonui. čiojimas gerai pavyko. Nuo- graTr!a- 
Užtat Robert Hali dirbtu- pelnas priklauso rengimo 
vėje čermonas ne darbiniu- komisijai: O. Meliauskie- 
kų išrinktas, bet Kundroto nei, V. Zigmantienei, M. 
iš viršaus darbininkams už- Stanislovaitienei, A. Grigai- 
kartas. ’ tienei ir A. Kuklienei.

Kundrotas mėgsta di- Vakarienę skaniai paga- 
džiuotis, kad jis viską su- mino Stankevičienė ir Mis- 
tvarko. Bet jis negali Rob- kinienė.
ert Hali darbininkų susirin-' Muzikalę programą vedė 
kimą sušaukti. O J. Buivy- A. Marazienė, grojo ant 
das nebijojo Ripley dirbtu- vargonų; solo dainavo Ona 
vės darbininkų susirinkimą Sukorskienė: klubo kvarte- 
susišaukti ir lietuvį George te dainavo O. Kuprytė, M.
B. Puidoką čermonu išrink- Kasparaitė, L. Kuprytė-Ur- 
ti ir tai dirbtuvei praisą už bonienė ir A. Grigaitienė, 
kavalkus nustatyti. šian- Paulė Būgaitė kalbėjo 
dien toji dirbtuvė net iš apie motinos rolę žmonijos 
Kundroto kontrolės išpuolė, gyvenime. Pralėkei ja buvo

nešė skirtingų gaminių į 
paroda. Švedai ir graikai 
pasirodė ir su muzikalę pro- 

Tai pabrėžtina, 
nes tos dvi tautos mažai gy
ventojų turi šioj apielinkėj, 
o pasirodė gana gerai. Lie
tuviai turėjo grupę po vado
vyste prof. B. Kasias. Bet 
reikėjo duoti gerą muzika
lę programą, nes čia talen
tų randas, tik reikia pasi
darbuoti. Lenkai irgi pa
sirodė, pagal gyventojų 
skaičių, nekaip.

J. V. Stanislovaitit.

Balandžio 29 d. lietuviu 
karo veteranų piknikas, pir
mutinis šiame sezone, buvo
sėkmingas.

WORCESTER, MASS.

2iniu-2inelės

LEJVCF4S BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėjų, pas daktarų, restoranan ir tt.

KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pažto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

Gegužės 1 d. mirė Matil
da Millerienė, 53 metų am
žiaus, adv. Antano Millerio 
žmona. Taip pat mirė Juo
zas Mascinskas ir Anasta
zija Mateckienė.

Taip kas savaitė keli se
nesnio amžiaus lietuviai pa
sitraukia iš šios ašarų pa
kalnės ir musų eilių.-

Šiomis dienomis J. Kra- 
sinkskas gavo nuo brolio 
iš Montevideo, Urugvajuje, 
laišką, kuriame rašo, kad 
išvyko ligoninėn operacijai. 
Linkime greit pasveikti.

Charles P. Martin, dis
trikto agentas Massachu
setts Immigration Divisior. 
Worcesteryje, praneša, kad 
trejų metų bėgyje Worces- 
teryje ir jo apielinkėse ap
sigyveno 5,000 naujų imi
grantų.

Reed and Prince kompa- 
niojs darbininkai streikuoja 
jau virš 4 mėnesių. Yirš- 
minėtos kompanijos virši
ninkai nesileidžia į jokias 
kalbas su unijos viršinin
kais. Visokie tyrinėjimai 
parodė kompanijos kaltę, 
bet tie ponai tiek užsigrūdi
nę, kad nieko nepaiso.

nes.” Režisavo tremtinė J. 
Jarienė. Suvaidino gerai. 
Šį pastatymą pakartoti ka- 
noshiečiai buvo pakviesti į 
Racine, Wis.

Vakaras praėjo puikioj 
nuotaikoj. Orkestras gro
jo lietuviškus šokius.

Atvykusį iš tremties Val
terį Kasperaitį pasiekė liūd
na žinia dėl jo tėvelio mir
ties Vokietijoje. širdies 
smūgis velionį ištiko besi
ruošiant važiuoti į Ameri
ką pas savo sūnų.

Kenoshos “Keleivio” skai
tytojai linki laimingo gy
venimo P. V. Barčiauskams, 
sukurusiems šeimą.

Balandžio 8 d. SLA 212 
kuopa Polonia Hali rengė 
koncertą. Dainavo iš Chi
cagos Birutės Choras, vado
vaujamas J. Byansko. Iš
pildė daug gražių liaudies 
dainelių.

J. Stalanis.

Prisimenant, kad pernai 
“Margutis,” ruošęs koncer
tą tam pačiam ansambliui, 
prieš keletą dienų pritruko 
bilietų ir kadangi nei pri
stačius extra krėslų negalė
jo sutalpinti visų žmonių, 
tai kyla klausimas, keno 
kaltė, kad dabar rūmai ne
buvo pripildyti. Ar ansam
blis prarado savo patrauk
lumą, ar rengėjai peirnažai 
tą parengimą garsino? Be 
abejonės, kad rengėjai turi 
visą kaltę ant savęs pasiim
ti. Tiesa, per “Naujienas 
ir per “Margutį” koncertas 
buvo skelbtas, bet rengėjai 
ignoravo “Sandarą” ir So- 
phie Barčus radio valandą.
Teologiškas Klausima*

Ryšium su Čiurlionio An-

Dvi Žmogžudystė*

Balandžio mėnesį musų 
miestely įvyko dvi žmogžu
dystės. Balandžio 3 d. Ka
nados prancūzas O. Desro- 
ches, 56 meti] amžiaus, su 
pieno buteliu užmušė savo 
53 metų seserį. Jiedu susi
ginčijo dėl $1,000 pomirti
nės jų mirusio brolio 
Bridgewatere. Pieno bute
lis ginčą išsprendė ir pini
gai nebereikalingi, nes vie
nas kapuose, o kitas kalėji- 

” me laukia teismo.
Balandžio 13 d. italionas 

įs Marlboro, sugrįžęs iš 
Bridgevvater, kur sėdėjo 
kalėjime 30 dienų už savo 
griekus, užmušė savo žmo
ną, 64 metų motelį.

Abu tie vyrai yra 5 pėdų
samblio rengtu koncertu pa-į “milžinai” ir abu sėdi Cam- 
pildyta 64 mirtinos nuode- bridge kalėjime. Prancu- 
mės. Paprastiems žmonėms zas sveria 100 svarų, o itali- 
nėra aišku, kas už jas atsa- jonas 119 svarų, 
kys: patys čiurlioniečiai ar j —M. P.
tie, kurie jiems koncertą —--------—----------------------
rengė. Buvo taip: Pakalbinkime kaimynus ir

“Draugas” skelbė, kad draugu* užsisakyti “Kelci- 
64 čiurlioniečiai koncerto vj”. Kaina metam* $3.

n

Leitenantai lakūnai

Labai daug lietuvių pa
lietė šis streikas. Daug yra 
išdirbusių po 30 metų ir 
daugiau. Vaikščioja vyrai 
nubudę. Mano patarimas 
turėkit kantrybę ir vienybę, 
tai laimėsit.

Rep.

Laikas užsisakyti 4<Kelei- 
no’’ kalendorių 1951 me-

uns. Daug informacijų ir 
J. skaitymų. Kaina 50 centų.

Geriausia* ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, JriStas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

54€ East Broadiray 
So. Boston 27, Mana,

BAIGIAME IŠPARDUOTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau baigiamas išparduoti. Prašome paskubėti su 
užsakymais. ,
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė d^Vs su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadvray *:• South Boston 27, Maso.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Didžiausias Pasaulio 
Užkariautojas

Beraštis Mongolas Pasiskelbė “Visų Žmonių Valdovu”;
Nusiautė Kiniją, Mahometonų ir Krikščionių Kraš* 

tus; įkūrė Imperiją, Kuri Išsilaikė 200 Metų; 
Čingizchano Sukurtos Valstybės Laukėsi 

Virš 500 Metų; Mahometonų Pakrikš
tytas Dievo Rykite

Didžiausias pasaulio už- Įsistiprinęs savo tėviškėj 
kariautojas buvo mongolų busimas “visų žmonių val- 
kunigaikščiukas .Temiuži-Įdovas ’ pradėjo rinkti apie 
nas, kuris gyveno nuo 1154 save įvairias mongolų gimi- 
metu iki 1227 metu. Jo nes. Ginklais ir dervbomis, 
gimtoji vieta buvo Mongoli- paviliodamas iš kitų gimi- 
jos stepės, i rytus nuo Bai-bliu jaunus karingus vyrus, 
kalo ežero. Ten TemiužinOiTemiužinas per palyginti 
tėvas buvo nedidelės mon-į trumpą laiką pasidarė stip- 
golų giminės kunigaikštis, liausiąs mongolų kunigaik- 
vadinamas “chanu.” Kai štiš.
tėvas mirė Temiužinas buvo Nuveikęs visus savo kai-
13 metu amžiaus. imynus Temiužinas sukvietė

Mongolų įvairios giminės visų mongolų chanų pasita- 
ežero rimą ir pasiūlė visoms 

'minėms išsirinkti 
“aukščiausia

gyveno tarp Baikalo 
ir šiandieninės Mandžuri- 
jcs. Gobi dvkuma, nuo Ti
beto iki Kinų Sienos, ir da

MacARTHVRŲ ŠEIMA Ml’RFRESSBORO MIESTE

Gen. MacArthur su žmona ir sunumi lankėsi Murfressboro. Tenn., mieste, kur yra 
gimusi Mrs. MacArthur. Miestelio gyventojai surengė garbingiems svečiams širdin
gą priėmimą. %čingizchaną.

gi-! 
viena' 

chaną” arba 
Temiužinas',

bar yra mongolų gyvenama buvo išrinktas tuo
vieta.

Mongolai buvo bastūnai 
—medžiotojai ir gyvulių 
augintojai. Jie gyveno pa- 

—Sei, Maik, kur tu buvai atnagradijo? Nausa! At- siskii-stę giminėmis ir at-
1 papuolęs? Ar tik nepra- važiavo pranciškonai ir nu- skiros ciminės vedė tarpu- 
dėjai vaikytis paskui šešio- sivežė “Darbininką” į savo savėje
likines?

—Kas tėvui sakė,
buvau prapuolęs? jpenšin negaus, ba prancis- klės plotu, dėl moterų. Nuo

—Kam čia reikia to sa- konai tokių zbitkų nepripa- litiniai karai, medžioklė ir
Hmo, kad aš ir pats viską;žįsta. Na. tai dabar paša- labai kietos gvvenimo sąly- 
žinau. Jau nuo pat ryto ta- kyk, Maike, kaip tu rokuo- iOS įs mongolų padarė pui- 

ji: ar verta žmogui šiais Jius kareivius—ištvermin
gus. drąsius, pirmaeilius 

teve. bet :auiįus įi saidokų. Bet mon= 
eolų karingumas ilgą laiką

kad
i dvarą, o redaktorius pasili- c;ėl 

aš ko be duonos. Ir old eidž gyvulių

vęs ieškau ir nerandu.
—Tėvas žinai, kad aš

lankau mokyklą.
—Aš jau ne sykį sakiau,

kad iš to mokslo tu duonos 
nevalgysi. Verčiau prisi- 
lašytum prie kokios unijos, 
tai gyventum kaip ponas. 
Jes. Maike, seniau mokvti•r
žmonės buvo pavožonėj ir 
j viai gyvendavo, ale dabar 
kitaip yra. Ve, pažiūrėk 
Į “Sandaros” redaktorių. 
Vaiparaiso Universitete jis 
bulves skuto, mokslus ėjo, 
o ar jis daug uždirba? Tei
sybė, jis ruko ilgus cigarus, 
ale uniiistai ruko daug il
gesnius. Arba paimk K. 
Jurgėlionį. Tai irgi moky
tas vyras, lojario mokslą 
1 aigęs, “Tėvynės” redakto
rium buvęs ir nešlektų eilių 
parašydavo. Aš ir dabar 
vieną jo poemą atsimenu

Kai mergelės grėbė šieną.
Aš stovėjau pajūry.
Gražios mergos, graži jura.
Neramu širdy.

Taigi matai, Maike, kad 
tai nebuvo koks balamutas.
1 savo širdį galėjo susidėti 
i; jurą, ir mergas, ir šieną. 
Na, o koks iš to pažitkas? 
Šiandien nei mergų, nei pi
nigų. O jeigu butų prisi
rašęs prie CIO ar kitokios 
unijos, tai šiandien turėtų 
visko. Pažiūrėk į mainerių 
hderį John Levvisą! Aš gir
dėjau, kad jis nėra baigęs 
jokio mokslo, o gyvena kaip 
karalius ir nieko nesibijo, 
Amerikos prezidentui daž
nai špygą parodo. Yra, 
Maike, ir daugiau davadų, 
kad iš rašto šiais laikais ne- 
pi abagotėsi. Tik pažiūrėk, 
kas atsitiko su “Darbinin
ko” redaktorium. Per dvi- 
dešimtpenkius metus vyras 
služijo švento Juozapo ga- 
zietai, ir ščyrai služijo, ku
nigus švolino, jų pikčerius 
di-ukavojo, o kokią pėdę

r verta
laikais mokytis?

—Ne tik verta,
būtinai reikia.

—O aš miglinu, kad ver

VVHaU-
'golai siautė su neišpasaky- visą anais laikais žinomąjį kelti, buvo apie 250,000 vy
ru žiaurumu ir nuteriojo pasaulį. Jo imperija tęsėsi rų. Su tokia armija, vėliau 

Sujungęs mongolu gimi-1 Pačias sritis, o gyventojus nuo Korėjos iki Sirijos, nuo įjungus į jos eiles daug už- 
* ‘ be gailesčio išskerdė. Po Kinijos iki Maskvos. Jo'kariautų tautų karių, mon-

siuoju chanu ir nuo to laiko 
vadinamas Čingizchanu.

nes Čingizchanas nutarė jų 
karingumą nukreipti prieš 
tolimesnius kaimynus ir pir

mongolų siautėjimo derlin- įpėdiniai 
jgose, dirbtinai drėkinamose pasaulį į

vėliau pasidalijo golai nusiautė veik 
atskiras karalvs- sauli ir sukurė eilę

visą pa
karai vs-

nnej
nebuvo kreipiamas prieš jų daug 
-.aimvnuseiau prie unijos prigulėti. .aimvnus, bet buvo eiRvo- 

—Unija taip pat reikalin- jama5 tarpusavėse imtynė-
ga, tėve. Bet jeigu ne mok- se> kūrios ėj0 be paliovos.
slas, tai ir unijistai nebūtų
galėję tokių gerų sąlygų tu- ...
•ėti. kokiu šiandien turi. Is “ ., , ... puolė ’auno chano valdo-aenos puses mokslas isto- 1 

v A -• i • mas sntis. atėmė iš jo gv-ouiino masinas, palengvino ,. , , ... < .. .1 ® vulių bandas ir jį pati įsvi-
iš tėviškės. 13 metu ber-

Kaip tik Temiužino tėvas 
kaimvnai už-

larbą, pagreitino gamybą ir . 
utri mr-ino darbo valandas. 0

Iš kitos pusės mokslas 
gerino žmonių maistą.

pa-i 
da-‘

niukas nutarė betgi nepasi-
'uoti ir su mažu buleliu sa-

ė geresnių namų, telefoną, vo ištikimųjų draugų prade-
arliją. televiziją, automo- nel;vgų kal« Pne3 sav0
iii ir daug kitokiu naudin- P11®5115- . .. .
n/ddvlm Ka,as Temiuzinui sekes i

r jis greit atsiėmė iš priešų 
savo tėviškę ir neramius 
kaimynus “išmokė” gerbti

gyventa, turėjo puikius su-j^iestai, Šamai kandai, Bu- goiųi viešpatavimą, 
stiprintus miestus ir bustu- ^haia, Meivė ii kiti, kurie jos Kotivna piKeitė KiiroOį 
nams mongolams atrodė buvo J’4 kultūros ir mokslo totorius pasiduoti Rusijos’ 
pasakiškai turtinga šalis.įcentiai, liko tik liūdesio valdžiai. Kito tokio pavyz-. 
1211 metais mongolu kava- vietos.” Mahometonų isto-jdžio istorijoj nėra. kad vie-į 
lelija patraukė į' Kiniją ir ‘ikai mongolų vadą Čingiz- nas užkariautojas butų pali- 
per keletą metų siautė šiau-;ckaną vadina Dievo ryks-

Kirijoj, užkariavo i te, o čingiženanas

M ARGU VYNAI

Misis

pUsldl-
kęs savo įpėdiniams tokias i
platvbes užkariautu žemiu ir - _ ? 
* * ~ t \~<ii
kad Įpėdiniai butų pajėgę'

Iš medžioklės grįžo du tė-

miestu, nuteriojo pla- džiuodamas ir pats tuo var- 
sritis. išžudė galybępu kartais save krikštydavo.(išlaikyti tą užkariavimą per 

ga- Bekariaudami prieš ma- ilgus amžius savo lankoje.
cias
žmonių ir grįžo į savo ga- Bekariaudami prieš ma- 
nyklas pasakišku grobiu ne- hometonus mongolai pirmą 
šini. Kinijai valdyti ir kaitą pasirodė ir krikščio- 
baigti ją užkariauti Čingiz- niškoj Europoj. Du Čin- 
chanas paliko vieną savo gizehano maršalai, Subotai 
maršalą. Muhuli. kuris vai- ir Čepe Nojon, iš Persijos
dė didžiausią pasaulio vals
tybę “Čingizchano vardu.’

•siverze į 
giuizinus,

Kaukazą, sumuse 
ir prasi-čerkesus

du SUPUS I/Ctl -

Čingizchanas turėjo

•gų dalykų. Pagaliau, mok- 
-las nugalėjo daugelį ligų 
.r prailgino žmogaus gyve

tad iš mokslo duonos' ne- Jorl"oJ pmines tentonj,.;kiniečių artileristų. I __
valgysiu. Mokslas išvedė A‘ena. A. k?"?®’! g™nA gįS?? V L'r oA?/ 

j žmogų iš pelkių ir sukurė 
jam kultūringą gyvenimą.
oliau mokslas pakels žmo- ' 

gu dar aukščiau. Ir moks- ‘oma> 
ss duos daugiau ir geres-
ės duonos, nesti žmogus,. ......... ... , ,oj. Lenkijoj ir v engrijoi. mahometonų kultūros cen- 

Totorių vardu mongolų tre, šiandieniniame Turkes- 
viešpatavimas Rusijoj įėjo tane, kur palei upes Syr ii

ulėjo iki šiol. 
kytis reikia.

—V.’ell, Maike,aš 
riu eiti su tavim į

4

Taigi mo-

Kinijoj mongolai išmoko A’fci’žę į pietinės Rusijos ste 
imti sustiprintus miestus, jie P^s» pasiekė Dnieprą, sumu- 
• asisavir.o kinų kariška rusų armiją ir apsiian- 
technika ir vėliau, kada kė šiandieniniame Klime 
mongolų kavalerija 121Ptkur. Jie. nuteriojo senovės 
metais traukė į šiandienini (graikų įkurtus ir tuo metu 
Turkestaną prieš anų laiku Genujos pirklių valdomus
garsų mahometonų 
jų raitelius lydėjo

šacha. 
ĮO.OOC 

š Mon-

įbuvo totoriai, kurie gyveno dieninę Persiją yra 2.00C 
lytus nuo mongolų. To- mylių oro keliu, čingizeha- 

orių vardas yra plačiai ži- no kariuomenė be kelių, per 
nes tuo vardu buvo kalnus ir upes nužygiavo to- 

vadinami mongolai Europo- kį kelią ir kaip “Dievo rykš- 
;e, kada jie pasirodė Rusi- tė” pasirodė turtingame

• miestus.
Po didžiųjų skerdynių 

mahometonų kraštuose Čin
gizchanas matomai ir pats 
kartais pagalvodavo, kokia 
tų visų jo skerdynių pras
mė. Jis kaitą paklausė vie 
ną mahometonų mokslinin
ką:

“Pasakyk man. ar tu ma
nai, kad mano pralieta? 
kraujas kalbės prieš mane 
žmonių atmintyje? Aš

mažai įtakos ir lietuvių tau- mįslę? 
tai. Kada totoriai siautė 
Rusijoj, lietuviai, besigin
dami nuo vokiečių, pradėjo 
kurti savo centralizuotą vah 
stybę. Vėliau lietuviai “pa
dėjo” rusams išsivaduoti i? 
totorių jungo ir į Lietuvą 
įsijungė šiandienines Balt- 
gudijos ir plačios Ukrainos 
sritys. Iš totorių lietuviai 
buvo atėmę Kijevo mie stą 
ir jį buvo įjungę i savo val
stybę. Lietuvos kunigaikš
tijos istorijos negalima bu
tų suprasti neatsimenant to
torių viešpatavimo Rusijoj.

ai ir
beno tris nušautus zuikius. 
Kiekvienas tėvas ir kiekvie
nas sūnūs nušovė po vieną 

ne-; zuikį. Kaip išaiškinti tą
7

Bankas yra tokia gera 
gera įstaiga, kuri skolina 
jums pinigus, jeigu jus ga
lite Įrodyti, kad jums pi
nigai nėra reikalingi. . . .

Gudrus Valdovas

ddo-

,k,ipip< ir į istoriją, o Lietuvoje Vy- Amu buvo puikus mahome--daug galvoju apie protingų-
kritikas, ha šiandien aš net tauto laikafe apsigvyennsie--nni. inic-ai.

P mongolai iki ?iai dienai Pnes mahometonus (tur- geięs u mano liežuvis ne- , _ .. . . . , ,
dilba kaip reikia tebera vadinami totoriais, kus, peisus, arabus) mon-

—Jei butum išsigėręs,; 
liežuvis dar prasčiau dirbtų.

—Ne, Maike, tu čia turi 
misteiką. Dėlto aš šiandien 
ir ieškojau tavęs, kad duoti 
tau velnių.

—Už ką?
—Ogi už tai, kad tu ma

ne per tiek metų balamuti- 
jai. Tu vis sakydavai, kad 
šnapsas aptemdo žmogaus 
razumą. O dabar daktarai 
priparodė, kad po 40 metų 
reikia išsigerti. Kas nege
ria. tas durnas.

—Ne visi daktarai taio
gaudavo? Jeigu koks fabri- sako, tėve. Kiti sako, kad 
kantas tokią zoplotą duotų alkoholis yra nuodai, ir ar 
unijistui, tai raidavei butų tu gersi nuodus prieš 40 
streikas. Bet “Darbininko” metų, ar po, vistiek jie bus 
redaktorius nestreikavo. Jis nuodai.
dirbo. Tikėjosi, kad ant se- —Maike, aš su tavim ne- 
j atvės bus atnagradyta. Ar galiu gauti rodos. Gudbai. į

NERAMI SIS IRANAS

Persu kareiviai su durtuvu varo į kalėjimą vieną riauši
ninką. Riaušės Irane kiek aprimo išleidus įstatymą apie 
nusavinimą anulu aliejaus kompanijom.

jų vyrų išmintį. Dabar a 
matau, kad aš žudžiau ne
žinodamas, kaip elgtis tei
singai. Bet ką aš paisau 
.ų žmonių!”

Jis, iš tikrųjų, nepaisė. 
Baigęs skerdynes mahome- 
onų kraštuose Čingizcha

nas patraukė Į pietinę Kini
ją, baigti ją užkariauti, ir 
en mirė 1227 metais. Per 
lu metus mongolai jo liū
dėjo, o paskui išsirinko vy
riausiuoju Čingizchanu jo 
imu Ogotaj’ų.

Čingizchano Įpėdiniai tę
sė kanas ir 1240 metais

Istorikams Čingizchanas 
yra didelė paslaptis. Kaip 
galėjo mongolai, kurių iš 
viso galėjo būti tiktai pus
antro miliono galvų, užka
riauti tokias platybes žemiu 
ir pavergti šimtus milionų 
žmonių Azijoj ir Europoj? 
Jokių istorinių dokumentų, 
pačių mongolų užrašytų. 
Čingizchanas nepaliko. Vi
sos žinios apie mongolų 
siautėjimus paeina iš jo 
priešininkų — europiečių, 
mahometonų ir kinų, kurie 
baisiai nukentėjo nuo Čin
gizchano gaujų, o todėl pie
šė tą užkariautoją juodžiau- 
iomis spalvomis.

Tyrinėtojai sako. kad 
Čingizchano pasisekimų pa
slaptis buvo geležinė mon
golų raitarijos disciplina, 
geras kareivių išlavinimas, 
begalinis mongolų ištver
mingumas ir kantrybė ir jų 

Įvadų nepaprasti gabumai.mongolų “gaujos” vėl už____
plūdo Europą. Totoriams įpats čingizchanas buvo ge 
vadovavo jau. minėtas Su 
botai, kuris
pietinę Lenkiją ir vengnją. tjaj “tiumenių” (divizijų)

jau. minėtas . u- j njaju? karvedis, o jo mo- 
is nusiautė Rusiją, )kykĮoje išpiurintieji marša- 
enkiją ir v engi i ją. H • “tiumenių” fdiviziiiri

Vienas Florencijos v; 
vas senais laikais nutarė ap
valyti miestą nuo elgetų. Jis 
paskelbė, kad kiekvienas- 
elgeta, kuris paskirtą dieną 
atvyks į miesto aikštę, gaus 
visai nemokamai naują kos
tiumą.

Paskirtą dieną prisirinko 
pilna aikštė elegetų, nudris
kusių, sušiurusių, purvinu. 
Valdovas Įsakė apstatyti 
kareiviais visa aikštę, kad 
nė vienas elgeta ne; abėgtu. 
ir liepė jiems visiems išsi
rengti nuogiem-. Tada kiek
vienam buvo duotas naujas 
kostiumas, bet senuosius 
drabužius valdovas liepė 
tarnams surinkti į vieną 
vietą.

Po šitokio perrengimo 
mieste išnyko nudriskę ir 
nuskurę žmonės, o iš elgetų 
senųjų drabužių kišenių su
rinktais pinigais valdovas 
pastatė per Arno upę puikų 
tilta, kuris ir dabar dar te
bestovi.

Kuri laiką Florencijos 
miestas tikrai buvo apsiva
lęs nuo elg.-tų. nes kas gi 
duos išmalda rei-ai apsiren
gusiam žmogui.

* Įvadai, buvo daug geresni'Ar, Tu,
Čingizchano užkariavimai karvedžiai, negu jų prieši-i 

paliko gilius pėdsakus žmo- ninku vadai.
nijos istorijoj. Čingizcha- Didžiausia mongolų ar- vykdomo 
nas buvo užkariavęs veik mija, kokią jie galėjo su- vinti?

Pavergęs Lietuvą priešas 

nesigaili nieko iaj r, i’kir.ti.

lietuvi, pamailėsi

3uko? ir nepasemsi ALT

vajaus {ui isiaU-

C
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Suliejo252,000 Kolchozu
Rusijos diktatūra baigia liūs dvarus? Atsakymas yra 

vykdyti jau trečiąją žemės tas pats, kaip ir Į klausimą,'
ūkio revoliuciją.

Vykdydami savąją revo
liuciją bolševikai 1917 me
tais skelbė “žemė valstie
čiams!” Po bolševikiškojo 
perversmo valstiečiai tikrai 
pasidalijo veik visas dvaru

kodėl jam reikėjo ūkinin
kus vaiyti i kolchozus?

Ūkininkų varymas j kol
chozus buvo daromas todėl, 
kad lengviau butų juos iš
naudoti ir jų prakaitu kurti 
Rusijos pramonę. Palaidas

žemes. Vietoj 16 ,milionų i ūkininkas, dirbantis savo 
žemės sklypą, mokėjo mo-ukių po žemės perdalijimo 

buvo atsiradę 24 milionai 
smulkesnių ir stambesnių 
ūkių.

1929-32 metais visi Rusi
jos valstiečiai buvo suvarvti 
i kolchozus, o ūkininkai, 
kurie nesutiko dėtis i kol
chozus, arba kurie buvo 
Įtarti, kaipo Įtakingi kai
miečių tarpe kolchozų prie
šininkai, buvo išgabenti Į 
tolimas prievartos darbų 
stovyklas. Milionai žmonių 
žuvo, bet žemės ūkis buvo 
sukolekti vizuotas. Vietoje 
24,000,000 smulkesnių ir 
stambesnių ūkių atsirado 
252,000 kolchozų.

kesčius, pylė pyliavas, bet 
iš jo negalima buvo išspaus
ti tiek produktų, kiek Rusi
jos diktatūrai reikėjo ku
riant galingą pramonę. Su
varytus Į kolchozus ūkinin
kus lengviau išnaudoti, len
gviau iš jų paimti javus ir 
kitus žemės ūkio produktus, 
lengviau kontroliuoti vals
tiečių nuotaikas ir net min
tis. Tais išnaudojimo su
metimais diktatūra suvarė 
ūkininkus i kolchozus,
kurių valdžia Įvairiais pa
vidalais ima didžiąją žemės

KKiJcryi^ 80. BOSTON

PRIEŠO GRANATOS SPROGINĖJA

Musą kareiviai Korėjoj slepiasi nuo sprogstančiu priešo granatų.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Misionierius i kad tūlas Plikis plaktuku 

gerai pavaišinęs savo gyve- 
draugę, o toji jamKą tik skaičiau “Keleivy” i mmo 

apie misionieriaus jčzuit°!gražos jaVusi su puodu per 
pamokslus Chicagoje pei gaiVą? ar Į galvą. Ir iš viso
radio, kaip štai jis jau pas 
mus Montevideo. Be ank-I
sčiau kiek atvykusio čia 

i jėzuito kun. Mikalausko,
I prieš Velykas atvyko iš Su
vienytų Amerikos Valstijų 
ir kun. Bružikas, kuris, sa
ko, čia ir apsigyvens. Jis 

!jau spėjo viename 
Į lietuviais apgyventam Mon
tevideo priemiestyje Cerra
pravesti trijų dienų 
lekcijas.

Teko patirti, kad 
lekcijų dienomis, o 

i Velykų sekmadieni 
t žas skaičius lietuvių

to pasekmės tokios: moters 
galva nuo plaktuko padaly
tų žaizdų pasveiko, bet vy
ro galva nuo puodo smūgio 
negalėjo atlaikyti, jis vis 
jautė galvos skaudėjimą. 
Jam buvo padaryta galvoje 

nuo ko jis ir mi
rė.

.. . , . operacija, iš labiau .J
Velykų Margučiai

e ° 1 Tradicinį Velykų sekma
dienį Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugija savo pa- 

nema- tah)0Se surengė popieti, Ve- 
lankė margučių pasilinksmi-

irietorrėsriiu rienuoKu baž- nim’°. vaka1?’ .kuriame buvo 
i nyčią ir atliko velykinę iš- ?™efta neraazal margučių, 
pažinti. Daugiausiai ėjo iš-kn,nkta tam tlk,a komlslJa

čius ir jų savininkus ber- 
ir mergaites, dau- 

mokyklos moki- 
apdovanojo vertingo-

Pilkou-'pne Dievo ir prašyti griekų

reko-
taipgi

Iš V LIK9 o Veiklos l -Jonas Misevičius-Misiunas
--------- šunkiskių km., Skrebotiškiu v., majnyme specialistės mote- .

Turint prieš akis t, vals-Mat ūkio produktų dalį sau. o liečių Rudoji™ faktąvi- ų MinisterįPp. Ųę-nti, tai praėjo grįžti
sai nesunku supiasti Stalino gyvenantį Pietų Francu- =- «r.i«..i_ r*;n_  orio Diovo ir nrašvti įmoku piemijomk. t»e to,
agrarinės politikos vingius, zijoj, specialiai misijai

o valstiečiai stengiasi kiek 
1? galima mažiau tų produktų

atiduoti savo pavergėjams, i

ls, pažinties senmergės, vyrų suskiistė,

įs-

Pernai metais Rusijos 
diktatūra vėl nutarė perva- 
goti Rusijos žemės ūkį ir 
180,000 smulkesnių kolcho
zų “suliejo” Į 60,000 stam
besnių kolchozų. Vietoje 
252,000 kolektyvinių ūkių 
dabar beliko tik 125,000. 
Kolchozų suliejimas vyko 
be pasipriešinimo: pavary
ta stipri propaganda, pa- 
į uosti didesnių kolchozų 
statutai, numatyti didžiųjų 
1 olchozų vadovai ir kada 
kolchozų mitinguose komu
nistai darė pasiūlymus kol
chozus didinti—valstiečiai 
“laisva valia” nutarė ma
žesnius kolchozus sujungti 
i didesnius. Nutarė, nes 
kitaip negalėjo padaryti. 
Prieš valdžios politiką negi 
eisi, nes kaimuose dar tebė
ra gyvas atsiminimas, kas 
atsitiko su tais valstiečiais, 
lurie priešinosi kolchozų 
Įvedimui. O Sibire žūti 
niekas nenori.

Kolchozų sustambinimas 
(’abar Rusijoj jau yra įvy
kęs faktas. Stambus dvarai 
tiesiasi nuo šiaurės iki cen- 
tralinės Azijos dykumų, 
ruo Kaliningrado (Kara
liaučiaus) iki Vladivostoko. 
Rusijos ir Į Rusiją Įjungtų 
kraštų valstiečiai padaryti 
stambių dvarų kumečiais. 
Polševikų spauda džiūgau
ja, kad padarytas didelis 
“progresas.” Ką mano Ru
sijos ir i Rusiją Įjungtų 
kraštų valstiečiai, tai jau ki
ta istorija. Bolševikų spau
da sako, kad valstiečiai

ūkininkams palieka tik 
ėdąs.

Smulkus kolchozai betgi 
pasirodė valdžios akyse 
“neproduktingi,” nes juose 
su laiku Įsivyravo savotiška 
giminystės ir kaimynystės 
dvasia. Kelios dešimtys 
šeimų, gyvendamos kartu, 
ilgainiui susigiminiuoja, su
eina i artimesnius ryšius ir 
tokiuose mažuose kolcho
zuose gimsta visai nepri
klausoma nuo komunistų 
partijos ir nuo valdžios 
šnipų “bendruomenė,” gy
venanti savais interesais ir 
vieningai atstovaujanti savo 
interesus prieš valdžios iš
naudotojus ir skurlupius.

Sovietų “juokų” laikraš- 
“Krokodil” nesenai idė- 

Stovi

Jo tikslas yra išspausti dau- Skandinavų kraštų sostines 
giau prakaito iš valstiečių Lietuvos išlaisvinimo bvlos 
savo armijai, savo šnipams, reįkalais. Min. J. Savickis, 
savo biurokratams ir viso- pelėtą dienų pabuvojęs 
kiems parazitams, kurių VLIK’o būstinėje V. Vokie- 
prie bolševizmo yra kelis tijoje> IV 12d. išvyko i Ko- 
kartus daugiau, negu jų bu- penhagą, Oslo, Stockholmą. 
v o carų laikais. kur užtruks apie 1

Stambiuose kolchozuose iaįL0

is
jo tokią karikatūrą: 
senis prie tvarto ir rauja 
au plaukus iš kokio tai 

pykčio. Keturi jauni kol- 
chozininkai rodo i ji pirs
ais ir kalbasi savo tarpe: 
‘Jis siunta todėl, kad sudė
jus keturius klochozus i vie
ną jo giminės naujame kol
choze nebeturės daugu
mos.” Aišku, dideliame 
kolchoze šeimininkaus ne 
sutartinas kaimiečių kolek
tyvas, giminės, kaimynai ir 
draugai, bet valdžios pasta- 
tvti valdininkai, šnipai ir no
rintieji valdžiai Įtikti kom
jaunuoliai ir partijos nariai. 
Valdžios kontrolė bus di
desnė, valstiečių išnaudoji
mas padidės, o. be to, atliks 
kiek darbininkų ir pramo
nei.

Rusijos bolševikiška dik-

valstiečiai bus suvalyti gy
venti Į vieną vietą, Į “agro- 
gorodok’us.” Kai kur trakto
riai velka kaimų stubas i 
vieną centrą, kur senieji pa
statai nutupia i jiems paskir
tą vietą. Bolševikų spauda 
įašo. kad nauji “žemės ūkio 
miestukai” bus kultūros ir 
visokių prašmatnybių cent
rai; bet kaip viskas, taip ir 
ta busima “kultūra" Rusijoj 
dar tik “BUS." Tai ateities 
muzika, o šiuo tarpu vals
tiečių išnaudojimas, jų va
rymas i visokius ekstra dar
bus prie statybos naujų pa- 

žv-

Gottlieb ir W:lhelm
ski, kilę iš Lietuvos, ar jų ipė- atleidimo 

Jdiniai.
Ratkevičienė, žmona Augus

to Ratkevičiaus.
Veronika Ratkevičiūtė iš 

Daukšų km., Krinčino vals 
Biržų apskr.

Konstancija Šidlauskaitė iš .................. .
..Reketijos km., Liubavo vaisinanti įvažiavimą į Argenti 

mėnesi, Mariarnpoiės apskr.
Jurgis šipaila ir Salomėja ši

Diktatorius

Musų kaimyninės valsty-
bės Argentinos galva, gen. 

’;J. Peronas, šiomis dienomis 
išleido dekretą, apsunki-

vo ir meninė progiama, ku
iną išpildė lietuvių mokyk
los mokiniai, mokytojai 
I Stankevičienei vadovau- 
jant.

Ligonines Aplankius

Paskutiniu laiku, švenčių
ną ne tik ateiviams, bet ir Pro?a- aI>'ankia« ligonines, 
urugvajiečiam?. k u r i e m s įkurtose radau nemažai mu-

į *Gen. št. pik. J. Lansko- pailytė iš Viltrakių km., žvirg-; anksčiau užtekdavo vieno 
ronskį, buv. Lietuvos Karo ždaičių vals.. šakių apskr. ĮCarnet Identidad savo as-

“džiaugiasi” dėl jų kolcho-.tatura, nuo pat jos Įsigalėji- 
zų sujungimo i didelius mo, veda neatlaidų karą 
dvarus ir “dėkoja” genia-!prieš valstiečius. Tas karas 
liajam Stalinui už naują yra senas, kaip pati dikta- 
“progresą.” i turą. Kolchozų stambini-

Kyla klausimas, kodėl mas yra vienas to karo pa- 
Stalinui prireikė mažesnius sireiškimas. Valdžiai rei- 
kolchozus sujungti i dide- kia žemės ūkio produktų,

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

.-tatų ir kitų darbų yra 
miai padidėjęs.

Kaip gyvena Rusijos, 
dabar ir Lietuvos valstie
čiai, suvaryti i kolchozus?
Atsakymą i tą klausimą 
duoda bolševikiškos spau
dos pranešimas, kad Lietu
voje. derlingoje Linkuvos 
apielinkėje, kolchozininkai 
už darbo dieną gavo po 4 
kilogramus (beveik 9 sva
rus) javų ir po 2 rubliu.
Bolševikai giriasi, kad toks 
atlyginimas esąs labai ge
ras. Jei kas priverstų Bim
bą Amerikoje gyventi iš 9 
svarų javų (kviečių, rugių, 
miežių ar avižų) per dieną 
ir iš dvejų rublių, kurių 
perkamoji vertė yra lygi 
Amerikos nikeliui, tai tas 
kolchozų patriotas imtų 
čypti ne savo balsu ir sa
kytų, kad jis badu miršta.
Iš kolchozo atlyginimo val
stiečiai tikrai gali badu nu
stipti. Kad iie galėtų gy
vybę išlaikyti ir valdžiai 
gerybes gaminti, jiems lei
džiama turėti mažą. iki pu
sės hektaro (1 akras) že
mės sklvpas, kuri valstie
čiai patvs SAVO JĖGA tu- Charles Bizowski. buvęs Vo- 
li išdubti. lame žemės lo-jldetijoje kaip Amerikos kariuo- 
pinėlyie valstiečiai užsiau- menės kapitonas, 
gina daržovių ir iš to že-J Ona Bočiunaitė (Bučiuke) iš 
mės gabaliuko gali išlaikyti iPanrontkos km., žemosios Pa-'sandras 
ožką. vištų, kartais ir karvę, [nemunės parap.. vėliau Balinių Į Rėvas. 
Tas mažas žemės sklypelis Paeže relių vals.. šakių ap.

Attache Paryžiuje ir Briu
selyje, VLIK’as pakvietė 
savo nuolatiniu bendradar- 
biu-patarėju kariniams 
klausimams.

171- O. Z3.. Uavnic, JUltrtU
vos atstovas Prancūzijoje, 
kovo 23 d. dalyvavo Euro
pos Sąjūdžio lytų ir vidu
rio Euiopos komiteto prezi
diumo posėdyje Paryžiuje. 
Jis atstovavo lietuviams, 
latviams, estams, kurie visi 
turi šiame prezidiume tik 
vieną savo atstovą. Balan
džio 20 dieną jis dalyvavc 
Briuselyje Europinio Sąju- 

0 džio Tarptautinio Komiteto 
posėdyje ir atstovavo vi
siems baltams.

*VLIK'o delegacija (Bra
zaitis ir Kaminskas* ko.r

Henrikas Skyrys iš Skaudvi- menybei Įrodyti.
•ės- Į Tuo nauju patvarkymu

Leopoldas Stangenbergas ir iejkalaujama visokių ga- 
sesuo Emilija stangenbergaite rantjjy jr liudijimų, o prie
iš Mariampolės. 

Ona šulinskaitė. to net užsienio paso su kon- 
įsulato viza, taip kaip ir vi- 

j“Julija Surkcvičiutė. !sįems kitiems atvyfcstan-
Aleksandras Tumosas iš Ba-’^em^ I Argentiną 

brų km.. Veisėjų vals., šakių a. jventl 1S

duktė Motie-

Tamošius Vabuolas 
jų par.. Seinų apskr.

is

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

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

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

KELEIVIS
63$ Broadway. So. Boston 27, Mas*.

sų tautiečių. Psichiatrinėj 
ligoninėj randasi J. Kirstu
kas, V. Janulaitė, A. Paulė- 
naitė ir Vėžytė. Džiovinin
kų sanatorijoj dabariniu 
laiku randasi kilęs iš Pu
nios miestelio, Alytaus ap
skrities, V. Nececkas, seiri- 
jietis A. Mikalkevičius, tra- 

į Argentiną apsigy- kUkis K. Žuklctičius, iokis- 
š Europos ar kitų pa- ^ie^s J- Pilipavičius n is

Veisė- šaulio kraštų. To niekuo
met ligi šiam laikui nebuvo.

Brazilijos čia atvykęs gydy
tis lepra sergantis Zuckas.

Valkšnas iš Pažemiškių km.. Kaip tik diktatorius, taip ir;^e ligoninėj Maciol ran
dasi kilęs nuo svencionių,Dūkšto vals., Švenčionėlių ap. 

Juozas Varnas iš Vainiūnųkm.. Vyžuonių vals.. Utenos ap.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti i:

Consulate General of Lithuania' 
11 West Š2nd Street 
New York 21. N. Y.

13 d. per Vokietijos užsie
nių reikalų ministeriją Įtei
kė Vokietijos kancleriui 
Dr. Adenaueriui memoran
dumą. Pasikalbėjime pa
rodyta daug supratimo ir 
nuoširdumo Lietuvos reika
lui. O balandžio 9 d. iš 
užsienių reikalų ministeri
jos gautas atsakymas i me
morandumą raštu, kuriuo 
pareiškiama nuoširdaus ap
gailestavimo dėl Lietuvą 
nelaimingai ištikusių Rib- 
bentropo-Molotovo sutari
mo padarinių ir pažadama 
Vokietijos vyriausybės vi
sokeriopa VLIK’ui parama 
rūpinantis Vokietijoje esan
čiu lietuviu reikalais.

ELTA.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

smarkauja. .
Mirė

Vienoje
Ūkininkas

nuo
Vilniaus krašto lietuvis, S. 
Puzirauskas. Yra ir dau-

iš Urugvajaus;giau sergančių lietuvių.
lietuvių ūkininkų kolonijoj, 
vadinamoj Wilson, prieš 
Velykas tą sekmadienį mi- 

lietuvis ūkininkas, 47

M. Krasinskas.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Musų skaitytojai, atsinaujin

dami laikraštį, prisiminė Tėvą 
su sunumi ir jų reikalams pri
siuntė aukų.

Gegužės 6 <1. laivu “General 
Taylor“ i New Y'orką atvyko 
šie lietuviai:

Veronika Apyrubis, Eduar
das Barškutis. Ieva Barstienė. 
Julius Jakutis. Matas Kemek
lis. Kazys Klimauskas, Justinas 
Knepa. Ona Knipavičiutė, Teo- 

I filius Kolalis, Kazys Kynas. Al
dona Kryžanauskas. Juozas 
Narvaišis. Pijus Paškauskas. 
Albinas Urbonas, Jadvyga Va- 
raneckas. Ignas Venckus. 
Stanislovas Vosylius.

re
metų Ignas Kaluževičius,

(kilęs nuo Kruonio, Trakų 
apskrities.

Paliko nuliudime savo 16
metų amžiaus sūnų All,ertą. p<> atsi„ntį: v. Gun-
žmoną Veroniką ir pusbro-'tM. js Furnace. Mass. ir j. 
ii J. Kaluževičių Urugvajų- punf]jn Charlotte. Mich.
je ir kitus gimines Lietuvo- (sįu|o išsigaląsti kardą ir sekti 
je. MacArthuro pavyzdžiu).

Po $1 atsiuntė V. Kuizinas iš 
Chicago. 111.. ir P. Strolis iš 
Brooklyn, N. Y.

Po 50 centų: J. Burinskas iš 
Torrington. Conn.. R. ^okavo- 
nis iš Bristol. Conn.. A. Prane
vičius iš Ville Lasalle, Kanado
je. K. Kaminskas iš Bayside, 
N. Y., ir J. Matulionis iš Elem-

ir • lė

Puodas ir Plaktukas

Daugiausiai lietuviais ap
gyventam Montevideo prie
miesty Cerro prieš kiek lai
ko iš didelės meilės susi
pešė “čiangoje” gyvenanti 
viena jau nebejauna pore-

yra valstiečiu apsauga nuo 
bado. Maži “sodybiniai 
sklypai” nepanaikinami nė 
didžiuosiuose kolchozuose.

J. V-ri».

Antanas. Juozas ir Liudvikas 
Bručinskas is Sviikų km.. Šila
lės vals., Tauragės ap.ki.

Anelė Kaėka Juškevičiūte is 
Krekenavos par.. Panevėžio ap.

Jonas Kar:enka. I
gyvenęs Brooklyne.

Biznieriams geriausia vie* Jurgis Kiauza :š Dauglankių 
U pasiskelbti “Keleivyje.” km., Tauragės vals. gidėk savo darbu ir auka

Gegužės 2 d. laivu “General 
Stewart” į New Yorką atvyko 
šie lietuviai:

Kazys Ambroziejus, Evelina 
Čižauskas. Domas Giniotas, 
Jadvyga Gotlibovas. Ema Herc- 
manas. Meta įrangas, Juozas 
Grinius, Augustas Kasparaitis. 
Juozas I>aurušonis, Jonas Le- 
veckis. Jonas Lukoševičius, 
Paulina Marcinauskienė. Niko
demas Mardosas. Birutė Matiu- 
kaitė. Vincas Mikeska. Alek- 

Račkauskas, Marija 
Justinas Stankevičius,

Mykolas Vaitkus. Antanas Var
nas ir Justinas žirgulis.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu- 

(Skirtenko). va VTa svetimųjų pavergtas 

naikinamas. Pri-:r žiaunai

Kaip, iš tikrųjų, ten bu- ington. N. J. 
vo, negaliu pasakvti, bet Aukotojams už laikraščio rė- 
pikti žmonių liežuviai sako. mimą tariame širdingą ačiū.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
** BIZNIO KOP.CIUKIŲ 

SPAUSDINTŲ VOKŲ
O LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”

636 East Broadvvay, South Boston 27, Mass.



Puslapis šertas SO. BOSTON

“Neliesk jo," perspėjo 
moteris, “bet palauk, kol i

Ni 19, Gegužės 9, 1951

MAŽYTE KOVOJA SU MI UTIMI
grįš Mirtis. Ji tuojau turi Mažytė Glenda J. !)un-: nėję jai suėjo trys metai, 
čia būti. Neleisk jai auga- can pO persišaldymo susir- Visų nustebimui mergaitė

Mano Atsisveikinimas
Gegužė? 13 d. vėl pripuo-j Moterų Skyrius pasiliks 

la Motinu Diena. Taigi dar į tokios pat krypties, kaip ir 
kaitą aš sveikinu visas MO-;buvo. Jame tilps Įvairus
TINAS, kurios skaito ši 
skyrių. Kaitų sveikinu ir 
visas moteris, kurios skaito 
ir remia “Keleivi.” Dėkoju 
visoms, kurios per 14 metų, 
kaip šis skyrius eina. rėmė ji 
ir jame bendradarbiavo. Ti
kiuos, kad ir ateity nepa
tingės ši tą parašyti.

Aš gi nuo šito darbo jau 
pasitraukiu. Dirbdama ir 
rupindamosi per 14 metų, 
kad kas savaitė Moterų 
Skyrius butų pripildytas, 
kati iis butų kaip galima 
Įdomesnis ir naudingesnis,

moterų rastai, straipsniai 
apie moteris, valgius ir vi
sokie naudingi patarimai 
moterims. Kiekvienos l>en- 
dradarbės raštai bus rūpes
tingai peržiūrėti ir, jei tik 
tiks spaudai, jiems visuo
met bus vietos Motei-ų Sky
riuje. Aš irgi bendradar
biausiu, reikiant patarsiu ir, 
kuo galėsiu, padėsiu.

Bet kaip šio skyriaus re
daktorė aš jau atsisveikinu, 
širdingai dėkoju jums už 
bendradarbiavimą, “Kelei
vio” platinimą ir paramą.

aš jau pavargau. Seniau;man prisiųstus pagyrimus, 
jau norėjau pasitraukti, bet j dovanėles ir už visus malo- 
r.ebuvo kam mano vietą už-.numus, kurių jus man daug
imti, gi dabar, pasitaikius; suteikėt per tą keturiolika• Ijaunai, energingai ir gabiai metų.
draugei, kuri sutiko mane; Motinoms linkiu, kad šią 
paliuosuoti, aš mielu noru'Motinų Dieną išsipildytų vi- 
užleidžiu jai tą atsakomin-'si jų troškimai. Lai ši jų

Gal jigą darbą, 
pritraukti 
jaunesnių moterų i 
bendradarbiu tarpa.

.daugiau
mokės garbei paskirta diena būna 
spėkų, joms kupina džiaugsmo ir 
musų 'laimės!

M. Micheltonienė.

HANS CHRIST1AN ANDERSEN

Pasaka Apie Motina

MOTINOS AKYS
Motinos akys, kaip saulė švie

siausia,
viską pamato ir viską supranta. 
Joms suliepsnojus tu liūdnas 

neklausi.
kaip tau išeiti į švintantį kran

tą-
Motinos vešlias, kaip krištolo 

burtai.
džiaugsmo spalva mums pasau

li nudažo.
Kenčiančiai širdžiai jis dieviški 

turtai:
Jam atvaizduoti spalvų dar per-

maža. . . .

Motinos rankos, tai tūkstančiai 
ranką.

mokančių laimint kaip Dievas 
iš sosto.

mokančių ska'drint gyvenimą 
tvankų.

Motinos rankos kaip šilkas mus 
glosto.

Motinos balsas—tai tūkstančiai 
stygų.

gaudžiančių širdžiai balsų mi- 
i tonais.

Amžiais jis šaukia į vieškeli 
lygti.

amžiais jis grumias su gundan
čiais monais. z

Motinos meilė, kaip dangiškos 
ugnys.

skaidriai liepsnodamos guodžia 
pasauli!

Motinos meilė—tai juros be
dugnės !

Joms subangavus, tau užteka 
saulė.

P. VAIČIŪNAS.

^rau^- Pagrąsink,gO sunkia liga, kūdikiu reu- 
kad išrausi jos visas gėles, matu. Pri^ kiek iaiko ji ~ 
u Ji įssigąs, nes yra atsa- buvo atvežta Į Robert Breck tarai jai net leido suvalgyti 
,,in^a. Prieš Viešpati, Brigham ligoninę Bostone žuvies, kiek mėsos ii išgerti
be leidimo ji negali išrauti su nepaprastai ištinusiomis pieno. Seselės slaugės, ku- 
nė vienos gėlės. mulomis ir sąnariais. Dak-rių širdį Glenda užkariavo

Staiga papūtė ledinis vė- ta,aį pasakė, kad tokio am- nuo pirmos dienos, padova-
i a tu-3- U mo.t.lna PaJut°, žiaus vaikai beveik niekad j no jo jai didelį tortą. Da-
kad Mirtis su^rlf°; . .. iš tos ligos nepasikelia ir j bar Glenda jau pati vairuo-

Kaip tu suradai į čia ke- ka(} Glendai yra vienas šan- ja savo kedutę-vežimėlį ir
ateiti

per menesį labai pasitaisė. 
Jos gimtadienio proga dak-

lašėti žemėn. Erškėtis 
bematant sužaliavo ir vidu
ry žiemos nakties pasiden-

lią, kaip tu galėjai 
greičiau, negu aš?” 
sė Mirtis.

“Aš esu Motina,” atsakė 
moteris.

i ateiti sas tūkstančio pasveikti, važinėjasi ligoninės korido- 
paklau- Mažutė Glenda nedaug te- riais, kalbindama seseles, 

_ suprato apie savo ligą, bet' įtarus ir lankytojus. Jei 
~ visom jėgom pradėjo kovo- jj tai gveiks vasara ęalės

.. ti su mirtimi. Ji tegalėjo .... ; t.,;
Mirtis ištiesė savo rankas valgyt tik tam tikrą maistą . i i ♦ -

į gležnuti augaliuką, bet <proteiną), be to, ją gydė retas atsitikimas, kad trejų
motina apgaubė jį savo ran- phyziotherapeutiniu budu. metų mergaitė pagytų is to-
komis, neleisdama išrauti. Balandžio 23 dieną ligoni- kios ligos.
Tuomet Mirtis kvėptelėjo į _________ ___________——________ ____ ___ _____
ją savo kvapu, ir motina 
pajuto, kad jos rankos be
jėgės suglebo.

“Tu negali kovoti su ma
nimi,” pasakė jai Mirtis.

“Bet Viešpats gali!”
“Aš pildau jo valią. Aš 

esu jo sodininkas. Visas 
■gėles persodinu į jo sodą, 
ri Nežinomą šalį, bet kaip 
jos ten auga, tau negaliu 

i pasakyti.” ,
i “Atiduok mano mano kū
dikį,” prašė motina, mal
daudama ir kartu įsakyda
ma. Staiga ji sugriebė į 
kiekvieną ranką po gražiau
sią gėlę ir sušuko: “Aš iš
rausiu iš nusiminimo visas 
gėles!”

“Neliesk!” atkirto Mir
tis. “Tu sakei, kad esi nu
siminusi, o nori tą patį 
skausmą padaryti kitoms

Ranka, kuri supa lopšelį, val
do ir pasaulį.

—\Villiani Ros.; \Vall.ue.
•

Ar pasakyti jums, kur buvo 
! kovota drąsiausia kova? Viso 
pasaulio žemėlapiuose jos nera- 

;sit pažymėtos. Tai kova mo
linų.—Joaquin Miller.

•
Visame šaltame, tuščiame pa

sauly nerasit gilesnės ir nemir
štančios meilės, kaip molinos 

'širdy.—Eelicia D. Ilemans.

Pavyzdinga Motina
Diktatūriniuose kraštuose, 

kur valstybė ragina moteris 
turėti kuo daugiau vaikų, 

• vra apdovanojamos vaisin-

MANO MYLIMAI 
MAMYTEI .

Aš nuskinčiau iš darželio 
visus gražius žiedelius, 
kur mamytė vaikštinėja 
išbarstvč'au takelius.
Nors trumputei valandėlei, 
kad užmirštų ji vargus, 
pasilsėtų nuo darbelių, 
kad gyvenims būt ramus.
Surankiojus visus gražius 
ir malonius žiedelius, 
iš jų pinčiai! vainikėli, 
puoščiau mamos plaukelius.
Ko ji mane išmokino, 
neužmiršiu niekados; 
jos kapelį gražiai puošiu; 
ją mylėsiu visados*

BARBORA KRUžlNIS.

LIETUVOS MOTINAI
Senoji motule.
Tu likai viena.
Kas tave sveikins 
Motinų dieną ?
Neateis dukrelė.
Neatneš gėlių.
Nesakys “motule.
Tave taip myliu!”
Tavo sūneliai 
Varge išauginti.
Po visą pasaulį 
Dabar paklaidinti. . . .
Vakarą ar rytą 
Tu esi vienužė. . . . 
Bėga vargo dienos. 
Nemigo naktužės. . . .
Geriau tai motutei.
Kuri jau kapuose; 
Nemato, nejaučia,

. Kas yr’ jos namuose.
Kas daros pasauly 
Jinai nebegirdi.
Ir vaikų likimas 
Nedrasko jai širdį.

VARGO DUKTĖ.

'giausios motinos. Kaip jos
tuos vaikus auklėja, yra ne
svarbu. Svarbu tik, kad jų 
hutu (iautr.

Ir Amerikoje kasmet yra 
renkama taip vadinama 
American Mother of the 
Year, tačiau ji renkama pa
gal visai kitus privalumus. 
Čia nusveria ne vaikų gau
sumas, bet kitos ypaty- 

įbės, būtent: kandidatės į 
/‘American Mother” turi 
būti geros auklėtojos, kas 

'matosi iš jų vaikų charakte
rių ii- elgesio: jos turi turė
ti tas ypatybes, kurios taip 
būtinos geroms motinoms, 
kaip antai drąsa, tvirta mo
ralė, švelnumas, kantrumas, 
atsidavimas, mokėjimas su
prasti ir įsijausti į kitus 
žmones; jos turi sekti socia
linį gyvenimą ir pasaulinius 
įvykius, dalyvauti visuome
niniame gyvenime ir aktin
gai darbuotis tose draugi
jose ar organizacijose, ku
rios siekia visuomenės ge
rovės. Šalia to viso jos tu
ri būti ir geros šeimininkės. 
Pagal tuos privalumus Gol- 
den Rule Foundation Moth- 
ers’ Committee kiekvienais 
metais renka American 
Mother. Praeitais metais 
buvo išrinkta Mrs. Henry 
Roe Cloud iš West Linn, 
Oregon.

tur būt žinai, kad kiekvie
nas žmogų? 
ar medi. Jie

turi savG gėlę motinoms!”
atrodo kaip į “Kitoms motinoms,” kaip 

paprasti medžiai, bet kiek- aidas pakartojo moteris ir 
vienas jų turi savo širdį, I tuojau paleido gėles, 
kuri plaka. Ir vaikų širdys “štai, imk atgal savo 
taipgi plak*.. Gai tu atskir-į akis,” tarė jai Mirtis. “Aš 

otma priėjo Įsi savo vaiko širdies plaki-.pamačiau jas ežere—taip 
Ledas buvo imą. Bet ką man duosi už į skaisčiai jos švietė. Neži- 

asakyk man, ku- oar labai plonas, ir motina s tai, kad pasakyčiau, ką to- nojau, kad tai tavo. Dabar 
ji nuėjo, o aš jau negalėjo nei bristi, nei ledu liau daryti?” jos dar gyvesnės, negu bu-

“Aš nieko nebeturiu,” ta- vo. Pasiimk jas ir pasižiu- 
irė nuliudusi motina, “bet rėk į šitą šulinį. Aš pasa-

Susirupinusi motina sėdė-jriškę, kuri tarė motinai: 
jo prie sergančio vaiko lo-| “Tavo namuose buvo‘g® žiedais—tokia karšta bu-
vutės, drebėdama, kad jis'Mirtis. Aš mačiau, kaip ji įvo vargšės motinos širdis, 
gali mirti. Vaikutis buvo j paėmė tavo kūdikį. Mirtis jTuomet erškėtis pasakė, kur 
mirtinai išbalęs, o jo kvė- eina greičiau už vėją ir nie-į jai riti.

kad negrąžina to, ka karta Beeidama motina 
dideli ežerą

pavimas buvo panašus į 
vaitojimą. Ir motina vis la
biau liūdo, Į jį žiūrėdama. 

Kažkas pasibeldė į duris,

paėmė.
“Tik pasakyk

riuo keliu
ir į kambarį įėjo senas pa- ją surasiu,” maldavo moti eiti, gi krante nesimatė nei
vargelis, įsisupęs į šiurkščią na. į luoto, nei valtelės. Iš nusi ___ _
gūnią, nes lauke buvo labai j “Aš žinau kelią.” atsakė minimo motina atsigulė ant Jei tu nori, aš eisiu dėl tavęs kyšiu tau vardus gėlių, ku- 
šalta. Viskas buvo padeng-Į moteris juoduose rūbuose, žemės ir pradėjo ežerą ger-, j pasaulio kraštą!” rių ateitį pamatysi šuliny ir
ta sniegu, ir putė aštrus “bet pirm nei tau pasaky- tb tikėdamasi, kad gal “Man iš to jokios nau- kurias tu ką tik norėjai su- 
kaip peilis vėjas. siu, išdainuok man visas įvyks stebuklas..dos,” atšovė moteris. “Ge- naikinti.”

Kadangi senelis drebėjo dainas, kurias dainuodavai “Nieko neišeis, tarė jai rjau atiduok man savo pui- Motina pasilenkė ir pa-
nuo šalčio, o vaikutis tuo prie kūdikio lopšio. Aš ežeras. “Geriau mudu susi- :kius, juodus plaukus, kurie matė šuliny, kad vienos gė- 
tarpu užsnūdo, motina pa- mėgstu dainas. Aš esu Nak- tarkim. As mėgstu perlus, man tajp patjnka ąįj (juo_ lės gyvenimas bus palaimai
statė ant krosnies ąsotėlį tis. Aš dažnai girdėdavau 0 tavo axys yra gražiausi sju tau gav(J vjs jr džiaugsmas žmonijai, gi
alaus, kad senelį pavaiši- tave dainuojant ir matyda- perlai, kokius mačiau. Jei gerįau negu niekas.” kitos gėlės gyvenimas buvo
nūs. Senelis tuo tarpu pri- vau tavo akyse ašaras.” tu man išverksi savo akis,: “Tai viskas, ko tu nori?,vienas vargas, nelaimės, ru- 
sėdo prie vaiko lovutės ir “Aš tau visas dainas iš- Pats tave Perkelsiu kiton q jmk juos tarė pėsčiai ir baimė,
pradėjo ją supti. Motina dainuosiu, tik netrukdyk Pusėn, *ur šiltadar- motina ir iškeitė savo pui
atsisėdo šalia jo ir baimin- manęs dabar! Aš turiu pa- šiuose gyvena Mirtis ir da- ,kjus pjaukus j moters žilas - duriai gėlei -'kilia lai \ Afjej7V 
gai žiurėjo Į vaikutį, kurs vyti Mirtį, turiu surasti savo į?Ja ,auSalus ^i gėles. 1 0 ku"a\ varg3S? P2 M
dabar dar sunkiau kvėpavo, kūdikį!” maldavo motina. Kiekvienas tų augalų yra Tuomet moteris nuvedė k‘aU3€ motina- APIE MOTINĄ

“Pasakyk man, juk jis Tačiau Naktis buvo ne- zmoSau« gyvybė. įmotiną Į .Mirties šiltadarži. “To aš negaliu pasakyti,” v j vra~T~k_ w ,-u m
daro motinos.—Emerson.

“Pasakyk man, juk jis Tačiau Naktis buvo ne 
nemirs, ne? Juk Viešpats permaldaujama, ir motin
neatims man jo, ar ne?”— pradėjo dainuoti. _______ . .
paklausė bailiai motina. -rankas, verkė ir dainavo, Retina, kuli 11 taip nuo \er-

Ji laužė

žmogaus gyvybė. į motiną i .Mirties šiltadaržį. “To aš negaliu pasakyti,
“O, ko aš neatiduočiau;kur keistoj maišaty augo atsakė Mirtis, “bet žinok, 

gėlės, augalai ir medžiai, kad viena gėlė yra tavo pa- 
Ten matėsi švelnus; crvanin. ties vaiko ateitis. Tu ma

tavo kūdikio!” sušuko

Senis, kurs buvo ne kas Daug dainų jį išdainavo, 
kitas kaip pati Mirtis, taip bet dar daugiau ašarų iš
keistai palingavo galva, kad
negalėjai suprasti, ką jis 
manė. Motina nulenkė gal
vą, ir ašaros pasipylė jos 
skruostais. Staiga jos gal
va apsunko, nes ji jau tris 
naktis buvo nemiegojusi, ir 
ji minutėlei užsnūdo. Bet 
tik minutėlei. Dar nespėjo 
gerai užmerkti akių, kaip 
pabudo nukrėsta keisto šal
čio.

“Kas čia buvo?” šaukė ji, 
dairydamasi aplinkui, bet 
senis buvo dingęs, o lopše
lis—tuščias. Mirtis pasiė
mė su savim jos vaiką.
Kampe senas laikrodis pra
dėjo suktis, suktis, ir staiga 
metaliniai svarsčiai sustojo 
ir plumpt—laikrodis nukri
to žemėn.

Vargšė motina išskubėjo 
pro duris, balsu šaukdama 
savo kūdikį.

Lauke, pusnyse, ji išvydo 
juodai apsirengusią mote-

kimo buvo nusilpus. Ji pra
dėjo dar daugiau verkti, ir

ėsi švelnus gyacin- ties vaiko ateitis, 
gaubti stikliniais; tei savo vaiko gyv

verkė. Pagaliau Naktis jai nukrito į ežero
pasakė: “Eik j tą tamsą pu- <l.u?n» ‘t P^'g0 Plau
šu mišką ir pasuk dešinėn, siats perlais. Ežeias v>enu 
Aš mažiau kaip Mirtie su akimirksniu perkėlė ją i ki
tavo vaiku ten pranyko.” * kranul-. kur stovėjo keis- 

Vidury miško kelias kry-?1 pastatai. Jie tiesėsi išti- 
žiavos, ir motina nebežino-;sas mykas, bet motina jų 
jo kur eiti. Šalia krvžkelė? ncrnatė, nes ji buvo akla 
augo ei-škėčių krūmas. Jis į “Kur man rasti Mirtį, 1 
neturėjo nei lapų, nei žie- j n paėmė mano kūdikį?” 
dų, nes žiema buvo labai paklausė motina, 
šalta, ir visos jo šakos buvo “Mirtis dar nesugrįžo,” 
apledėjusios. atsakė sena moteris, kuri

“Ar tu nematei praeinant 
Mirties su mano kūdikiu?” 
paklausė jį motina.

“O taip, mačiau,” atsakė 
erškėtis,” “bet aš aš tau ne

saugojo šiltadaržius 
kaip tu radai kelią į čia, 
kas tau padėjo?”

“Viešpats man pagelbė
jo,” atsakė motina. “Jis

tai, apg 
gaubtuvais, puikio

enima.
. . vešlio> Motina atsitraukė pasi-

peonijos 11 kitos gėlės; ten baisėjufi. . Kuri gėlž buv0 
ne esi ran ens ai,Palai. man0 sunaus, pasakyk, iš- 

ku^ųv.en,^al,avo!,lln, gy-. lbėk nekalta 1 ku(,įki nuo
gtos. ki'į J?"*0 aPvy*’ °‘vargų ir nelaimiu.” malda- 
treeių stiebehus grauže v»n- vo ^otina. ..Pasiimk jį, 
denines gj-vates ir vėžiai: nuneįk kiton žaIin, užmiršk 
svyravo didingos palmes, mano man0 maWa.

ku kTnL " i”“?”'’" °!1 vimus, užmiršk viską, k, 
ku-kai, net peleles .. čiobre- kiau, tik iš„elbžk jį m 

liai. Kiekvienas augalas ir 1
medis turėjo savo vardą,'. “As nesuprantu tavęs, 
nes kiekvienas ją reiškė Ure(. M,rt,sį ? "°"
žmogaus gvvybę. Vieni me-"*au.tl ,sa™ "

“Bet džiai augo pikiuose mažuo- k?d1as.3l nuneščiau į 
k. indnnt. v.d H. ^1. apie kūną tu nieko ne

sakysiu, kol manęs nesušil-ftra gailestingas, ir tu man 
dysi prie savo širdies. Aš buk gailestinga. Kaip man
esu mirtinai sušalęs ir greit 
pavirsiu į ledą.”

Motina stipriai priglaudė 
erškėtį prie krutinės, kad 
jis sušiltų, ir jo spygliai taip 
giliai į ją susmigo, kad rau
doni šilti kraujo lašai pra-

surasti mano kūdikį?”
“Aš jo nemačiau,” atsakė

moteris, “o tu taipgi negali 
jo matyti—juk tu akla. šią 
naktį daug gėlių ir medžių 
nuvyto, ir Mirtis turi greit 
grįžti ir juos persodinti. Tu

se induose, kad, atrodė^ jie .. 
truks, o kiti maži medukai Z1I1,'.. ,,
buvo apdegti samanom ir “?t,na 9“klUpOm?^ ?; 
augo didžiaSiuose puoduo-^'. ranka\" 
se. Skausmo palenkta nu ?"ke,?alv?’ pa’
tina pasilenkė prie mažu 3’rttu0'Lama I,k,m“- . k 
augalėlių ir tarp miltenį' ’f "“"T,/’ ku'
tuojau pažino savo vaiko:**! * Nez'nom3 Sa|l- 
širdies plakimą.

“Štai jis,” sušuko ji ir iš- Laikas užsisakyti “Kelei-
tiesė rankas į mažą auga
liuką, kuris nuvytęs linko į 
vieną pusę.

rio** kalendorių 1951 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

Kas yra namai be motinos? 
—Alice Havvthorne.

Už viską, kas esu ar tikiuosi 
būti, esu skolingas savo motinai.

—Lincoln.

Mamytė Labai Dėkinga

ės gimtadienio pro- \| 
išiau iai “Keleivi.” ’.

Mamytės _
ga užrašiau jai “Keleivį.*
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.* Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Mani 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiū**...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

•M B,
Keleiviu

Sa. 27, Mom.
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|lš Plataus Pasaulio
Vokiškas Suverenitetas I Izraelis-Sirija

Vakarinės Vokietijos vy-l Praeitą savaitę prie Gali- 
riausybė paskelbė, kad ji liejos ežero vėl kilo susit e-Į 
reikalauja suvereniteto vi-'mimas tarp Sirijos ir Izrae-i 
sose teritorijose, kokias Vo-llio kariuomenių. Abidvi ša
kieti ja turėjo 1937 metais, lys kaltina viena kitą ir abi- 
1 tas teritorijas Įeina visos dvi nepaklausė JT paliaubų 
žemės atitekusios po antro-komisijos Įsakymo sulaikv- 
jo pasaulinio karo Lenkijai, ti kariškus veiksmus. Izra-1 
Rusijai, Belgijai, Olandijai elis sako, kad Sirijos karei- 
ir Saaro sritis. Klaipėdos viai peržengė sieną, o Siri-į 
krašto vakarinė Vokietija ja skelbia, kad žydai bom-į 
dar nesisavina. Įbarduoja Sirijos teritoriją, i

Kanadiečiai Korėjoj I Grotewohl Gydosi
I pietinę Korėją pribuvo1 . Rvti"ž,s: ’oku!,uot?-'

iš Kanados 25-toji pėstnin--sl.os . ^o^etijos mintstenų 
kų brigada, kuri dalyvaus P1™'"1"1?*- °«° ^^1
kautynėse Korėjos fronte. w°hI- sta,lf?a V
Kanadiečiu vadas, genero- '7ko »'d-vt,s •' Sovletų, R"- 
las John Rockingham, sako, Jaa ne P^, karta1
kad naujai pribuvusi brigą- G'°«^<’hl .VĮ**? » 
da tuoj pat vyks i frontą ^etkatos ieškot,, žinovai 
b* * sako, kad si kartą jis galu-:

______ 'tinai užleis savo vietą Mas-
Streiką. Naujoj Zelandijoj kvai ®ikinoesniam bolševi-

Jau mėnuo laiko Naujo-, 
sios Zelandijos uostų darbi
ninkai streikuoja. Naujo
sios Zelandijos vyriausybė 
praeitos savaitės gale pa
skelbė, kad ‘Tegališka tvar
ka” turi būti atstatyta ir tik 
tada bus galima tartis su 
uostų darbininkų unija dėl 
darbo sąlygų.

PERTRAUKA MUSYJ E. KAREIVIAI ILSISI

Korėjos fronte musu kareiviai pasinaudoja pertrauka mūšyje, kad pailst int u savo 
nuvargusi as kojas.

ieškau Lengvo Darbo 
» Farmoje

I Thomas buvo narys ae-: p-s ūkininkę, . , . 'ar p®s t;erą telytf. Jau esu nejau-ronautlkos mokslų Studentų nas, atlyginimo įlaut nereikalausiu;
L',..,!,,,,';/... dar gabu darbuotis ir kai ką apie, til aUj^lJOs 11 >pOrtO laikrasr- pataisyti, tvotas tvertu l’ra-
tio redaktorius. Jis, taip sau R
pat, nuo šešių metu amžaiusį 27520 joy’iioad.
yra SLA narys. Šiuo meni GarA?,> c,ty Mxh-
jis dirba vienoje aviacijos į rekoRDAS-PLOKšTEI.ė

jos atsargos leitenanto laip-' 
sni.

bendrovėje, E. St. Louis, Ilk, .... . . , ,J f Naujai pngtimintcs pirma kart^
‘ Mokslo užbaigimo proga, lietuvių kalioj JUOKŲ rekordai
buvo nuvykę momobiliu I ISfi® ^S2SS‘.S'723i 
E. St. Louis jo tėvai, Agota 'tetarą. Juoku juokel.ų, net
ir Boleslovas Fiesnakai su Ant kims pusės atsisveikini

mas, pamokinantis. liu<ii.a<, l.iek- 
.vienam ištrauks ašaras ir kiekvie- 

Kaina tik $1.00.
’UblH fTS

artimaisiais.
I Gero pasisekimo jaunam Mam bu* reikalinga, i 
inžinieriui! ■* - **— »

L. Kapeckas.
P. O. Bo\ 666. \e»ark. N. J 0

GARDNER, MASS. PELNINGAS DARBAS

kui.

Kanados Aliejus

^KorespondencijoS

Kanados aliejus, iškasa-' 
mas Alberta provincijoj, 
dabar jau gabenamas dūdo
mis Į Superior ežerą ir iš 
ten laivais i rytinę Kana
dą. Per metus Kanada ga
li iš vakarinių kasyklų at-

PITTSTON, PA.

SLA 7 Apskričio Koncertas rojaus malonumų. . . .

įtinus Dienos minėjimą. Mi- 
* ■ nėjimas Įvyks 7 vai. vakaro, 

————————————? Miller’s Opera Hali, 53
bininkų. Kompanijos įx4- Pine St. Čia pirmą kaitą 
ną padaro, o senesnio am- išgirsim solistę p. Adomavi- 
žiaus darbininkai metami iš čienę, taip pat švelnų so- 

•cleuo-tuoiamiem* bolševi- dalbo' ZmoKus 55 me’ P,aIM “ chorisčių tarpo, Al-ĮkX 'gSri”nuo rX ?mŽiaUS negHli "S Butkut« ir vis« Auš-

Reikalaujame Agentų ir Agenčių 
__ platinti Lietuvių isdirbystės skirtin-KoncertSS jrus vaistas ir JUOKŲ rekordus

j t plokšteles). Agentams tai yra auk-
Jau daug metų, kaip rašykite

vra įsisteigęs Aušros Choras,' „ oenkes-s prodvcts 
kuris geg. 12 d. ruošia Mo-[---------------------------------- -

Ieškau Darbo Farmoj
Galiu dirbti prie vištų, melžti kar

ves ir pagelbėt daržovių; bet
vaikščiot paskui plūgą jau fieisenas. 
Oi meto amžiaus. Dėl atlygininse 
susilaikysim Prašau rašyt: (20)

J. Kuris.
162 \Vashrnjcton St..
Hartford 6, Conn.

SLA 7 apskritys rengia 
labai gražų koncertą šešta
dieni, gegužės 12, Casino 
svetainėje, 91 No. Main St., 
Pittston.e. Pradžia lygiai 
8 vai. vakare nauju laiku.

J. Chapas.

MIAMI, FLA.

CHICAGO, ILL. 
Svarbios Paskaitos iš 

Šventojo Rašto

Italijos Ginklai

Anglijos maršalas Mont
gomery, Atlanto Pakto ša
lių vyriausio karo vado ge
nerolo Eisenhovver’io pava
duotojas, lankosi Romoje ir 
sakė, kad Italijos reikšmė 
Europos gynime butų labai 
svarbi ir Italija turi stiprin-

gabenti i pramoningąją ry 
tinę Kanadą 10,000,000 'momeeių 
nuosavo aliejaus bačkų. 'Brooklyno, vadovaujant Vi-

_____  olėtai Pranskienei, ir Ale-
įkas Vasiliauskas, taip pat 
iš Brookivno. Vasiliauskas

Irano Reformos

Ii BALF’o Mitingo

Balandžio 22 d. ĮvykoProgramą išpildvs Har- , f“ u-
onieėiu Ansamblis iš:®ĄL,F. 39 gyriaus narių su- 

sinnkimas. Dalyvavo tik

Naujasis Irano ministerių dainuos solo ir duetu su p.
Pranskiene.pirmininkas, Mohammed 

Massadegh, kraštutinių na
cionalistų vadas, sako, kad
Iranas imsis visos eilės re

ti savo ginkluotas pajėgas, formų ir pirmiausia refor- 
kad galėtų atlikti savo par- ma busianti perėmimas an- 
eigą atremiant galimą bol-gių aliejaus kompanijos Į 
ševizmo antplūdi. vyriausybės rankas.

DAILI BLIUSKUTfe PRIE KOSTIUMO

šitokia blioskutė. papuošia ranku išsiu\inėjimais. I.ihai 
tinka prie bei kokio pavasarinio kostiumo.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystėm 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 k Jausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė ji nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
Suvtb Boston 27, Maaa.

usirasti darbo, tuo tarpu ros Chorą su melodingomis 
ant pensijos išeiti galima dainomis. Musų mažieji 
tik sulaukus 60 metų am-'pasirodys su savo progra-
žiaus ir tai tur būti išdirbęs ma. Po meninės dalies busjv?fu^!^7^^ii£dlSLUOYJa 

aiškinama tikroji Tiesa iš šv. Rašto. 
Taipgi, galėsit įsigyt* knygely, kari 
ką tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti 
pasaulinį perversmų laiką, ir kas 
įvyks trumpoje ateityje? Knygelė 
145 pus! ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, 
kurią galima gauti ir per paštą ui 
4*> centų, rašant: V Klovas, 3444 So. 
I.ituanica Avė., Chicago 8, III.

I paskaitas kviečiame atsilankyti 
visus. įžanga nemokama, kolektų 
nėra.—š. R. T. < 20 i

20 metų kasyklose, tada šokiai.
jx?nsjios per mėnesi gali į Vietos ir apielinkės Be
gauti $100. tuviai kviečiami atsilankyti.

Yra čia ir šilko išdirbys- ■ -■ ------ -  — ■
tės viena dirbtuvė, bet joje 
dirba tiktai moterys ir mer
ginos.

Balandžio 22 d. čia mirė 
plačiai apielinkėje žinomas 
lietuvis Juozas Lukasevi-

12 narių. Iš raportų paaiš
kėjo, kad Į centrą pasiųsta 
$150 ir du kartu pasiųstos 
drapanos, už ką užmokėta
$9.44. Is vasario 11 d. pik-Įėjus, sulaukęs 76 metų am 

žiaus. Velionis iš Lietuvosniko liko pelno $63.50. 
ką’ Wyoming Kloni? lietu- AL.T paaukota. $20. Iš Va

Harrnonietės ir Vasihau?

DYKAI IŠBANDYMAS

tiekų Skausmų 
Arthritis

viai jau yra girdėję. Dau-!į'a,2° *6
gelis klausinėja kada jie VėlĮ^24-2-. Pridėjus seniau 
čia dainuos.

Dabar yra gera proga vė' 
minėtus dainininkus išgirs

it!.
Surengime minėto kon

certo darbuojasi visi 7 ap
skričio kuopų sekretoriai ir 
apskričio valdyba. Pirmi
ninku yra M. Kupris, sekre
torium J. Maceina.

Programai užsibaigus bus 
šokiai ir bufetas.

Laukiame visų atsilan
kant.

Rengimo Komisija.

MILWAUKEE, WIS.

paėjo iš Kapčiamiesčio val-
sario it) minėjimo gauta &čiaus, Padumblių kaimo. Į

buvusius pinigus ižde yra 
$179. Iš tų pinigų $170 nu
tarta pasiųsti centrui.

Į skyrių Įstojo naujų na
rių: E. Daugnorienė. V. 
Daugnora. A. Savelionis ir 
G. M. Chemauskas.

Buvo iškilęs klausimas, 
ar likviduoti skyrių ar ne. 
Po diskusijų nutarta skyrių 
nelikviduoti. Valdyba per
junkta ta pati: pirm. J. Bub-Į 
nis, vice-pirm. A. Norėk, 
ižd. M. Popiera, prot. rast

Pi kieta vo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą

Balandžio 29 d. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
rengė koncertą ir šokius 

j lenkų svetainėje, 3068 So. 
13th St. Grupė naujųjų lie- 

į tuvių iš Lietuvių Kultūros 
į Klubo išstatė pikietus prie 
bolševikų pasamdytos sve
tainės, iškėlė keturius pla
katus su Hitlerio ir Stalino 
atvaizdais, kviečiančius vi
sus bolševikus važiuoti i 
Rusiją.

Apie pikietus susirinko 
minia žmonių. Pribuvo 
daug policijos uniformose 
ir civiliai apsirengusios. 
Lietuviai savo tarpe kiek 
pasisprečijo, kai kurie gri
žo namo, kiti ėjo Į svetainę 
nežiūrėdami Į pikietą.

Plakatuose po Stalino ir 
Hitlerio atvaizdais buvo sa
koma, kad tuodu tipai yra 
lygus, o bolševikams buvo 
siūloma važiuoti Į Stalino 
i-o jų.

Skandalo neįvyko, bet 
kalbų buvo daug. Žmonės

C. K. Braze atsisakė statvti Įportage, du anukus ir seseri 
savo kandidatūrą ir pasilie- Mrs. Rože RU)>nene Brook-
ka tik laikinai, iki atsiras 
kitas kandidatas. Organi-

Įsigykite virimo knygą
"TAUPIOJI VIKCIAM

Knygą paruošė 
p. H. Mačiulytė- 
Daugirdienė.

"TAUPIOJI VI
RĖJA” patiekia 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj
pačios auuirės išbandyt^ Jo
je rasime, kaip pasigaminti 
mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius ir lietuvišką 
krupniką.

Knyga įrišta plastika. Ją 
atidarius, ji neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
parankumą. Knygos kaina 
$2.00.

Užsakymus siųskite: 
•EGLUTES” Administracija, 
P. O. Box 22, Brockton, Mass.

<Iki 28)

PAIEŠKOJIMAI

šią šąli atvyko 1901 metais.
Pirma gyveno Shenandoah, 
o 1904 metais persikėlė i 
Portage ir čia gyveno visą 
laiką, dirbo anglių kasyklo
se. Įsigijo nuosavus namus 
ir užaugino didelę šeimą.
Jojo moteris mirė 1937 me
tais. Velionis paskutinius 
metus gyveno prie dukters 
Mrs. B. Fedor, kuri ji ge-! 
riausiai prižiūrėjo. Velionis 
paliko liūdesyje penkis
nūs, kurie gyvena Detroit, Nemajūnų parapijos. čen*»nių 
... , . x . , , , • kaimo. Ji tryveno kadaise Micniea-Mich., ir tns dukteris Čia no valstijoj, Roxford 3 Kas apie 

ją žino, arba ji pati, malonės atsi-

Rožę Ruplienę
lyne.

Velionis buvo geros šii

1 lept i šiuo adrese:
Jonas Galinis. 

Alder Street, 
Waterbury, Conn.

(23)

zatoriu liko išrinktas V. (|ies? daug kam gyvenime 
Daugnora, kuriam palinkę- yra padėjęs, o todėl turėjo
ta Įtraukti i skyrių 100 nau
jų narių.

Susirinkimas Įvyko p.
Kaulakio namuose. Po mi
tingo ponios A. Kaulakienė
ir G. Benesiunienė pavaiši-j Balandžio 4 d. čia mirė 
no visus dalyvius gaidžiais Įjuozas Kalasauskas, 65 me-

Paieškau Jurprio Gervicko iš Pla- 
šipnikų; rodos, jis gyvena Grand 
Rapids arba Sabina w, Mich. Pa
ieškau taiptri Mikolo Gervicko iš

daug draugų ir gausus bu-
iys ji palydėjo i paskutinę
jo poilsio vieta balandžio 
26 d.

jau. jei irai i m a, iki 13 šio mėnesio 
dienos. Aš esu jų dvdė.

Aleks Gervickas, 
West Street,

Amherst, Mass.

užkandžiais, už ką joms ta
riame ačiū.

C. K. Braze

PORTAGE, PA.

Užmirštas Kampelis

Iš musų kolonijos žinių 
laikraštyje nesimato, lyg 
mes butume užmirštas kam
pelis ar visai nebūtume. 
Tuo tarpu čia yra būrelis 
lietuvių ir turime SLA 48 
kuopą ir Lietuvių Tautos 
Pašaipinę Draugiją.

Musų miestukas stovi 
prie didžiojo Pennsylvani
jos geležinkelio tarp Johns- 
town ir Altoona miestų. 
Musų apielinkė yra anglių 
kasyklų sritis. Seniau čia 
kasyklose dirbdavo 2,000

tų lietuvis. Buvo nevedęs. 
Ilgai sirgo. Jis ilgi ilgus 
metus dirbo anglių kasyk
lose. Velionis per daug 
metų skaitė “Keleivi,” bu
vo laisvų pažiūrų, laisvai ir 
palaidotas Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse. Daug drau
gų ir pažįstamų dalyvavo 
jo laidotuvėse. Tebūnie pa
sitraukusiems iš musų eilių 
lietuviams lengvas poilsis 
šios laisvos šalies žemelėj.

F. Ražuk&s.

LOWELL, MASS.

Baigė Aukštąją Mokykla

Thomas L. Plein, sūnūs 
SLA 173 kuopos pii-minin- 
ko ir lietuvių visuomenės

Jei_dar niekad nevartojot ROSSE 
TAB5 nuo lUkumėfiinrų škausnių, 
tankiai susijusią su Reumatizmu, 
Arthritis ir Nenritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis ? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti

B s siutini 21 TABI.ETS DY- 
[. Jei ne pilnai bukite paten
kintas eraunama pasraiba. grąžin

kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolinėtas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j: (26)
Rosse Products Ce., Dept. z-9 
2708 Farwell Ave„ Chicajro 45, III.

Marijona Chckaitienė, po tėvais 
Staljtytė. ieško savo pusbrolio. .Iirr- 
trio Bartkaus, kilusio iš GudAaukio. 
kaimo, Tauragės apskr. Prašau at-$1.00. 
atliepti šiuo adresu: (20)

Mrs Mary Chekaitis.
5'2 N. \Vashington St.,

Cederburjr, Wis.

AJARŲ ŠAKNIS
Ajani Šaknis trelbsti 
nuo vidurių nematinio, 
perai veikia ant skil
vio, sry<k> nuo diegliu, 
jrelbsti prašalinti iš 
pilvo nereikahr.$rus 
gazus. paerzina ne
veikliuosius kūno ot- 
Stanus ir, sakoma, sie
rai dėl mažakraujų. 
Mokslininkai sako,

kad Ajarų šaknis turi šių mineralų: 
Sulohur, Phosnhorus. ir Potasrum, 
ir šitie mineralai yra mums visiems 
reikalinsri. Gali darytis Ajarų ar
batos ir perti, bet yra sferai ir 
šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas 
seiles nuryti. Ajarų šaknis $2.50 
svaras. Mažiau perkant, <1 uncijos

ALEKANDER’S CO.
III W. Broadvvay 

South Boston 27. Mass.

veikėjo B. Plein-Piesliako 
praeidami klausinėjo, kas darbininkų, bet dabar vos ir A. Piesliakienės, baigė St. 
čia darosi. Pikietininkai Tedirba trečdalis to skai- Louis Universiteto aeronau- 
aiškino, kad LDS yra bol- čiaus. Mat, naujai išrasto-j tikos akademiją. Jis įsigi- 
ševikiška bendrakeleivių or- sios mašinos kasa anglį su jos arenautikos inžinieriaus 
ganizacija ir renka pinigus daug mažesniu skaičių dar-'diplomą ir taip pat aviaci-1

SUSIVIENIJIMAS LIETI VIU
AMERIKOJE

Didžtanria ir T«rt*ngi«usia Lietimą 
Orf ■naciją Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Saro nariams ligoje pc£ah>ę ir pomirtiniu apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienai lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje psialps sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas SuaivfcBijiaM 00 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamine 
vūną apmoka Saafvienijhnaa.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prfraiyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre-

UTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
907 W. Mtb SU N«w York 1, N. Y.

i
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SOCIALISTŲ BANKETAS J. GRIGALAUSKAS
SMAGIAI PRAĖJO

Praeitą sekmadieni Įvyko 
metinė socialistų vakarienė, 
kuri sutraukė nemažai sve
čių ne tk iš Bostono, bet ir 
iš tolimesnių apielinkių. 
Vakarienės programą ati
darė J. Jankauskas, o ją su
maniai pravedė J. Y. Stilso- 
nas.

Po kelis žodžius po vaka
re. M. Mi-

LIETUVAI REMTI
DRAUGIJOS SEIMAS

LAIMĖJO BYLĄ ne

BOSTONO LIETUVIŲ FAŠOVĖ MOTERJ, DORCHESTERIO
VISUOMENĖS DĖMESIUI PATS NUSIŠOVĖ KLUBO ŠURUM-BURUM

Lietuvai Remti Draugijos 
seimas Įvyks sekmadienį, 
gegužės 20 d., 12:30 vai. 
po pietų, Sandaros svetai
nėje. 124 F St., So. Bosto- rė

‘GARNYS’

“Keleivio” ofise galima 
nusipirkti “Garnį,” Brazili
jos lietuvių juokų laikraštį.

Balandžio 21 d. Įvyko Praeitą sekmadienį Jam- Šį šeštadienį, gegužės 12
Eostono Lietuvių Sporto aiea Plain gyventojas, 36 d., Dorchesterio L. P. Klu- 
Ivlubo steigiamasis susirin- metų Lloyd Carter, primušė bas ruošia linksmą šurum-
kimas. Susirinkimą atida- ir peršovė i galvą Mrs. burum su muzika ir kugelio . )aJ lyu,n J° nume-

Tremt. Grace Milligan iš Somervil-, vaišėmis. Pradžia 7 vai. 
lės ir po to pats paleido sau vakaro. Parengimas bus 

i galvą, žmogžudys klubo patalpose, 1810 Dor-

Bostono Liet.
Rat valdybos pirmininkas

Organizacijos skyriai,'J. Andrius; sveikino sveiką šūvį
iš klubai, bendruomenės sky- iniciatyvą ir linkėjo geros tuoj mirė, o jo peršautoji chester Avė.

sėkmės sporto darbe jun- moteris, 46 metų našlė, mi-įmi. 
giantis vietiniam ir nau iai rė šį antradienį ligoninėj, j

Su- Kokios buvo tos tragedijos -------------
savo priežastys, policija negalėjo

Visi kviečia-

Rengėjai.

Susilaukė Sunaus

rį. Kaina—10 centų.

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

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

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

628 Et Broadway, So. Bos'
Tel. SO 8-4148

Armijos seržantas
Gardner, Mass., Joseph G. »iai nuoširdžiai yra praso- 
Grigalauskas, buvo apskun- mi išrinkti kiek galima
dęs vvriausybę dėl jo ma- daugiau delegatų, kad sei- atvykusiam jaunimui 
žos dukrelės sužeidimo ka- mas butų dailiais ir nuta-'sirinkimui pareiškė 
riškoj ligoninėj. Dėl dak- rimais sėkmingesnis ir na- nuoširdžius sveikinimus ii- -užmoti
taro ir slaugių apsileidime šesnis. ganietis sporto darbuotojas
ar neapsižiūrėjimo jo dūk- orcesterio LRD pirmas adv. And. Keturakis • ei ki- 
relei, penkias dienas po gi- gyrius išrinko 16 delegatų, ti asmenys, 
mimo, buvo įleisti ntatskie- Kitos kolonijos prašomos I BLSK valdybą išrinkti 
sti vaistai, kurie vaikučio susirūpinti ir prisidėti prie šie asmenys: Albinas Yal-vaistai,

chelsonienė, S. Paplauskie-į sveikatą sužalojo gal visam >i<? svirno pasisekimo 
nė (Haverhill), L. Gailiaus- amžiui. Ta pagarsėjusi bv- 
kaitė, Dr. Pilka, K. Bielinis, la buvo svarstoma sausio 
F. Ramanauskas (Nor- mėnesi, o praeitą savaitę 

teismas išnešė sprendimą ir

rienei pasakė dr;

Vareikis ( La\v-F.
S. Jokubauskas, J. i priteisė Grigalauskams iš 
Paulauskas (Lo\v- vyriausybės $94,650 vaiko 

sveikatai gydyti.
Vyriausybės atstovas ža

da sprendimą apeliuoti.

wood), 
rence),
Bimša,
ell), adv. Keturakis. S. Ja-
neliunas, J. Januškis, S. 
Michelsonas ir kiti.

Vakaro vedėjas svečiams Teisėjas, išnešdamas spren- 
perstatė eilę profesionalų ir,dimą, sakė, kad daktaro ir 
biznierių, kurie atsilankė .slaugių pasielgimas kariš- 
vakarienėj, kaip tai pp. A..koj ligoninėj yra visai ne- 
J. Namaksius, B. Kontrimą, pateisinamas ir sako, jei 
S. Zavadską, A. Alekną.!toks atsitikimas butų Įvykęs 
Dr. Repšį. K. A. Neviacką j kurio j ners viešoj ligoninėj 
(Norwood), Steponą ir Va-; tai butų kilęs viešas 
lentiną Minkus. P. Ketvirtį, i dalas. Toks
inž. Z. Brazaiti, adv. J. Gri-ikariškose ligoninėse y a ne
galių, V. Balukonį, J. Vin-;pakenčiamas ir vy.: nsybė 
ciuną, svečius iš Chieagosjlš-žl .• sanutornų daktarų

kan
ai sileidimns

Povilas ir Elena Lapenai 
gegužės 4 d. susilaukė link- 

______  smaus įvykio šeimoje, ma-
,. .- , r, . . Žiūko sunaus. Tai jau ant-Ge^uzes 20 d. Bostono ir , . Jras sūnūs, kuris padidina----- - lietuviai turės’- . . n t. jauną seimą. Povilas La- 

>cenoje pėrag yfa vįenas jg vedėjų

GREIT MATYSIME
SCENOJE “BIRUTĘ’

kavičius, Algirdas P
Iki malonaus pasimaty- kus, Danutė Paplauskaitė ir progos 
o seime! Henrikas Gineitis

Revizijos komisi,!? 
ro šie asmenys 
Kontautas ir Ričardas

J. Krasinskas,
LRD Sekr.

Tremtiniu Susirinkimas

M it- apielinkės
pamatyti• ii'l n 1 , mvi.uc vi a iicnuc ic vluciugarsia Miko Petrausko ope- f- . -. • -- 1 lietuvių radio programosKia- etę Birutę, vieną is gra- __H......................... -

I-'elik.-as žesnių ir nelengvai pastato-
Liz- mų kompozitoriaus kurinių.

denis. Birutės rolę dainuos dai-
---------- Artimoje ateityje veiks nininkė Blanche Šimkus,

Gegužės 12 d.. 7:30 vai. krepšinio ir teniso sekcijos. VVorcester County Light 
vakare, pobažnytinėj salėj Atsiradus kitų sporto šakų Opera Club narė. Turėsime 
šaukiamas tremtinių susi- mėgėjams, bus steigiamos nekasdieninę progą išgirsti 
rinkimas, kuriame bus svar- ir kitos sekcijos < pav. van- ;era dainininkę ir matyti 
•rtorr.i sekantys klausimai: dens sporto, bokso ir kt.). puikų operetės perstatymą.
(1) Pasaulio Lietuvių Ben- Su šia žinia BLSK vaidy--------------------------------
diuomenės steigimas: (2) ba kreipiasi Į visu.' Bostono KRIMINAL1ZMAS 
birželio 14-15 minėjimas: lietuvius spor to mėgėjus bei PAVOJINGESNIS IR 
• 3; Naujųjų Metu sutikimo aktyvius sportini: š<us, pra-

geiadarių vakarienės šydama registruotis pa? 
skaitos: (4) valdybos bent kurį valdykis nari as- 

reikalai. meniškai. I soortininku ei-

‘Lithuanian Melody Hourt

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per buvusią stoti 
WBHS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
lyte sekmadieni, bus se
kanti :

1—Bostono Tautiniu Šo-

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

UŽ KOMUNIZMĄ kių Trio, vadovaujant Onai
---------- Ivaškienei iš So. Bostono.

Chelsea distrikto teisėjas, į 2—Dainos.
linkimas ir kiti reikalai, meniškai. Į sportininkų ei- John VY. MacLeod, praeitos 3—Adelės Kontautaitės ir 
Atskirų pakvietimų nebus, les kviečiau a> s? :i vietinis savaitės gale turėjo spręsti Reginos Norvaišaitės dialo- 
Susirinkimas svarbus. K vie- tiek naujai atvykęs lietuviš- bylą 28 vyrų. kurie buvo gas.

O i
ir
am

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.

Bobby Norvaišą ir Jimmy Žapsileidimą turi būti atsa- ciame visus 
Kengott ir kitus.

Dainininkės Valerija Bar-
mienė ir Milda Anestaitė J tėvai sako. kad jiems pri- 
akompanuojant muz. Gau-į teistoji pinigų suma vargu

L
įkormnga.

-J aunut ės G r i galaus k a i tės

kas jaunimas. atvesti prieš ji kaltinami Po programos prašome
Valdybos laikinas adre- "gembleriavime.” Teisėjas parašyti laiškelį ar atvirutę

---------- sas: Albinas Yalkavičius 20 iš atvestųjų nuteisė ir ta i stotį WHEE, Lithuanian
Mirė Vincentas Štreimikis 232 Goki St., So. Boston proga sakė, kad kriminaliz- Program, 35 Court St., Bos-

dalyvauti.
Valdyba.

muz.
bui, padainavo kelias dai-jl)adengs vaiko 
neles, už kurias publika laidas, nes labai mažai tė- tere 
dainininkėms širdingai dė-ba vilties, kad mergaitė pa- mikis, senas Bostono gyven- 
kojo. Ponia Barmienė dai- sveiks po jos sužalojimo Ii- toja^> sulaukęs <0 metų am- 

goninėje, o todėl gal visą žiaus. \ eiionis buvo kilęs 
gyvenimą ją reiks laikyti Ii 
goninėj.

27, Mass.
gyaymo Balandžio 29 d. Dorches- ------------------------------

mirė Vincentas Strei- TEISMAS PASMERKĖ

proga sakė, 
mas Amerikoje yra didesnis 
kraštui pavojus, kaip bolše
vizmas, ypač didelis 

PENSIJAS jus kraštui gresia iš

navo tris liaudies dainas ir 
paskui dviese su M. Anes- 
taite tris duetus. Baigiant 
meninę programą i jos iš
pildymą įsitraukė ir visa Serga 
publika.

Po vakarienės svečiai dar 
ilgai linksminosi grojant 
Joe-Anthony orkestrui.

—Sv.

iš Liudvinavo 
Buvo Vytautinės 
narvs.

A. Macejuno Žmona

SENATVĖS
---------  frizuoto kriminalizmo, kaip

Massachusetts aukščiau- gembleriavimas ir įvairus 
parapijos, sias teismas praeitą savaitę raketai.
draugijos nusprendė, kad pernai vals- Kaltinamuosius teisėjas 

tijos balsuotojų referendu- nubaudė po $100 kiekvieną.
--------- me priimtas įstatymo suma- Nuteistųjų tarpe buvo iri

ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu:---ov---

pavo- 502 E. Broadvvay, So. Bos- 
orga- ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nao 2 Iki 3 

Ir nao 7 iki t
546 BRGADWAY
90. BOSTON. MASS.

! Talafocas: SOUth Boston 13le

DORCHESTERIO nymas apie Įvedimą senat- Chelsea miesto aldermonas, •
KLUBO MITINGAS vės pensijų po $75 mėnesiui James Hanlon, kuris per 25 j 

---------- nuo 63 metų amžiaus, nega- metus ėjo “miesto tėvo”'

A. J. NAMAKS}
RE A L ESTATE A INSUBANCB

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948 Į
Ben. 37 ORIOLE STREBT 

Went Rozbnry. Mane.
Tel. PArkway 7-0402-M.

vaikams dovana —

Pereitą sekmadieni mies
to ligoninėje buvo padaryta
sunki operacija Antano ŠĮ penktadieni, gegužės lioja, nes balsuotojams ne- pareigas. Rankiojimas pi-
Macejuno žmonai Marijo- 11 d. Dorchesterio Lietuvių buvo patiektas aiškus to nigų lažyboms ir loterijoms 
nai. " Operacija pavyko ir Piliečių Klubas šaukia savo įstatymo suformulavimas ir musų valstijoj yra drau-S 

sveiksta.
musų valstijoj yra

larių susirinkimą. Pradžia kai kurie numatomo įstaty- ūžiamas dalykas, kaltina-, 
Į A. Macejunas yra senas 8 vai. vakaro. Mitingas mo patvarkymai balsuoto- mieji už nesilaikymą to

---------- “Keleivio” skaitytojas, gy- Įvyksta savuose namuose, jams patiektame tekste visai Įstatymo ir buvo nubausti.
Gegužės 12 d. (šeštadie-l vena 450 E. 7th St., South Visi nariai kviečiami daly-buvo išleisti. ------------------------------

Pasiklausykime “Katyčių’
į ligonė

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
l (LANDŽIUS)

Lietu'is Gydytojas ir Chirurgas
Į

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-3
534 BRO A Dff A Y,

SO. BOSTON, MASS.

Kalna: Amarlkoje 63.00; kitur—$3.50 
Pinigus Ir užsakymus siųskite: 

EGLUTt, P. O. Box 22.
Mentella Statlon, Brockton 68, Mass.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir

Motinos Dienos mi-
Valdyba.

nuos jaunos skautės—“Ka
tyčių” skiltis. Programoj 
dar tautiniai šokiai, dekla
macijos, arbatėlė, pasilink
sminimas. Tėvynės Mylė
tojų Draugija kviečia visus Ši trečiadieni, gegužės 19 susirinkimas Įvyksta ši sek- metus išleisti ne mažiau 50 veža tą brangų baldų medi 6—Vaistas nuo
gausiai atsilankyti. d., 8 vai. vakare posėdžiau- madieni, gegužės 13 d., 2 milionų dolerių senatvės iš tropikų kraštų, seniau iš pagelbsti.

os ja ALT Bostono skyrius. vaj pQ pietų, Dorchesterio pensijom- mokėti. >et Įsta- karštosios Afrikos, vėliau iš —Vaistas nuo inkstų skau-
nebuvo pasakyta, iš pietinės .Amerikos karštųjų dėjimo,

kur pinigai butų imami tam kraštų. Kas mėnesi 2,000 Reikalaukite šitų vaistų 
reikalui. tonu raudono baldų medžio žymėtais numeriais

------------------------------ iškraunama musų uoste. Sa- klekvien* numer>
BROCKTONIŠKĖ ko, kad esą bene 60 Įvairių

“1951 METŲ MOTINA” iU?,l2 mahogany medžių,

ni) per Motinos Dienos mi- ■ bostone. Reiškiu jam už- vauti. 
nėjimą liaudies dainas dai-|uojautos? o žmonai linkiu 

i greitai pasveikti.
Rep.

Dabar seimelyje ir visuo- BOSTONAS ĮVEŽA 
menėje vėl eina kalbos, kad DAUG BALDŲ MEDŽIŲ
visas senatvės pensijų klau- ----------
simas teks iš naujo perbal- Jau nuo 1833 metų Bos-

ALT Skyriaus Posėdis

DORCHESTERIO _ _
S. L. A. MITINGAS suoti naujame referendume, tonas yra mahogany medžio pa^uštėms.

Pagal per: ai priimtąjį su- importo centras visai Ame- 5__Vaistas nuo
SLA 359 kuopos narių manymą valstija turėtų per likai. Į Bostono uostą at- jimo.

galvos nieže

kosulio. Greit DR. G. L. KILLORY
Minėjimas vyks Sandari

salėj, 124 F St., So. Boston, Bus perrenkama skyriaus l. P. Klubo patalpose. Vi- tyme 
pradžia 7 vai. vakaro. Įėji- valdyba ateinantiems me- sj paj-įai kviečiami atsilan- 
mas nemokamas. tams ir bus išduota apyskai- kyli.

TMD Valdyba. ta iš buvusios vakarienės. Valdyba.

I I« U TT K
Miko Petrausko Dviejų Veiksmų Operetė

Lankėsi Drg. A. Jenkins

ir

KONCERTAS
Sekimaoien:

Gegužes 20, 1951

HIGH SCHOOL 
AVDITORUOJ

Prie G St., Thomas 
South Bostone

I’k.

Pradžia 2 vai. popiet

“Birutė’’ vaizduoja 13 to 
šimtmečio lietuvius, čia 
p a m a t y s it jų aukurą, 
Krivių-Krivaiti. vaidelu- 
tes. puošnius jų rubus, 
jauną Kęstuti ir kitus. BLANCHE ŠIMKUS

LightBirutės rolę vaidins Worcester County 
Opera Club artistė B. Šimkus.

j| Įžanga .$1.29 su taksais.. Kviečia GABIJA.

______  bet žinovai pripažįsta tik
Ateinantį sekma'iienį Bos-ke‘iu karštųjų kraštų me- 

ton Common darže. 2 vai.
Jenkins iš Vermonto. musų 9° -vks
bendradarbis ir siuvėjų ufti- nos “s- 
jos organizatorius. Svečias
sakė, kad kelias dienas pa
busiąs su savo šeima Me- *'* ų T?* Ačiū Už Talką

ŠĮ antradieni musų Įstai
goj lankėsi drg. Antanas

tikraisiais “mahoga- 
Mot; os Die- ni’ medžiais, kurie turi 
šių r tu mu- nuo 100 200 metų.

sų valstijoj br; toniskė oi juos galima vaitoti bal- 
Mrs. Thomas W. Prince yra ’i'J i^dirbystėje.

Me- paskelbta “1951 M tų Mo-
thuene, o ta proga pasiekė i’ i ^gerbta ---------

Bostoną. ' miesto iškilmėse. Bostono ir Cambridge so-
_____________Mrs. T. W. Prince buvo cialistų metinės vakarienės,

(parinkta šiems metams, kai- i engimo komisija taria šir-
Nau'osios Anglijos po pavyzdinga motina to- dingą ačiū vakarienės šei-

Pramonė Dirba Išsijuosus dėl. kad i ne tik - imyną mininkėms, draugėms Bra-
---------- pavyzdingai užaugino, bet zaitienei, Aleknienei, An-

Dėl didelių kariškų užsa-rir visuomenės dar <• daly- driukaitienei, Audickienei.į
Rymų Naujosios Anglijos vauja labai aktingai. .Ti da- Jonuškienei, Namaksienei 
pramonė dirba išsijuosus ir lyvauja jau eilė metu įvai- ir Waleikienei už padėtą 
pagal Federalinio RezervoIriose rinkliavose Raudona- triūsą ir malonų svečių pri- 
Banko pranešimą pramonėj jam Krežiui ir kitiems ge- ėmimą. Taip jau tariame 
dirbančiųjų skaičius vasario riems tikslams; ji vadovau- ačiū jaunajam inžinieriui 
mėnesio gale pasiekė 1,- ja Brocktono YWCA ir dir- Zigmui Brazaičiui už ištver-į 
557,009 žmonių, arba 183,- ba kitose organizacijose, minga darbą prie baro. Dė- 
009 žmonių daugiau negu Jos keturi sūnus yra antrojo kinga

i prieš metus laiko. karo veteranai. , Komi»ija.

džius

i u

pa-
Kaina už 

$1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės j: (n35)

BRONIS KONTRIM a 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tremont SL, Kimbal Building 
Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Dam Kraujo Patikrinimą S»T-»»okal 
Jei Reikia. Duoda Pencillino 

VALANDOS:
Nao 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

18

Lietuviška A ptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į 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 

TYTOJAI 
(fnsured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir i to-1 
Hmaa vietas.
Saugi priežiūra, kaina 

326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Tai. SOvtb Boston 8-4613

prieinama

Z
i




