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Korėjos Derybos Grimsta 
Tuščiažodžiavimų Baloje

Delegatai Melagiuojaai; Bolševikai Prisipažįsta Atsime
tę nuo Padaryto Susitarimo; Reikalauja “Logikos”; 

Abejojama ar Verta Tęsti Panmunjom Plepa-
lynę; Derybų Laikas Pralaimėtas?

Korėjos paliaubų derybos LėktUVOS įlėkė į
nejuda iš vietos, bet dery- Pnnkšriii Pu] k n
bos dar nėra nutrauktos, rūUKSCllĮ rUlKU
tik jos darosi visai tuščios, ..
nes delegatai kartoja tuos! pnmadieni vienas ke- 
pačius argumentus ir pra. leivmis lėktuvas netoli Ni- 
deda mėtytis griežtais žo-įcos’. Prancūzijoj, pakilo 
džiais, bet jokios pažangos | lėkti, tuoj pataikė Į didelį 
negali padalyti. paukščių pulką ir nukrito 

degdamas žemyn. 37 žmo-i 
nės žuvo nelaimėj, jų tarpe 
viena jauna amerikietė šo
kikė, Harriett Katzmann, 
žinoma Haniett Toby var-

Aliantai “absoliučiai ir 
galutinai” atmetė bolševikų 
reikalavimą pripažinti Ru
sijai “neutralios” valstybės 
vardą ir leisti Rusijos atsto
vams prižiūrėti paliaubų 
vykdymą, po paliaubų su
tarties pasirašymo. Bolše
vikai ginčuose pripažino, 
kad Aiiantai turi teisę Ru
sijos “neutralumą” atmesti, 
bet jie reikalauja duoti “lo
giškus” argumentus, kodėl,
Rusijos negalima skaityti |lį pulką, tų paukščių buvo 
neutralia valstybė Korėjos 
kare—.____ .

’du.
Lėktuve buvo’ 38 žmo

nės, įgulos ir keleivių. Tik 
viena moteris liko gyva to
je nelaimėje' ir ji yra be
viltiškai sužeista. Lėktuvas 
pataikė į pavasarį šiaurėn 
skrendančių paukščių dide-

Iš BOLŠEVIKŲ ŠNIP Ų BYLOS GRAIKIJOJ

Graikijos sostinėj Atėnuo
se teisiami 29 Rusijos 
šnipai. Kairėj matosi ke 
li kaltinamieji. Dešinėj 
M. Bisbanos, tarpininkas 
tarp šnipu ir Rusijos, jis 
teisme nesipina gaudavęs 
pinigu iš “anapus geleži
nės uždagos.“

Neic Hampshire Brazilijoj Žmonės Egiptas Vėl Turi
Rinkimai Karštėjo Bėga nuo Bado Naują Vyriausybę

Prašo 7,900,000,000 
Dolerių Užsieniams Ginkluoti

Pinigai Reikalingi Vakaru Europai Ginkluoti ir Sąjun
gininkų Ūkiui Remti; Kongrese Didelis Pasiprieši

nimas Pinigų Skyrimui; Sako, Vakarų Europa 
Turi Daugiau Aukotis Savo Gynimui

30,000 Belaisvių Prezidentas Trumanas ir
Bolševikų Armijoj'?^Acheson pradėjo įtikinėti 

kongresą, kad užsienių rė
mimui butų skiriama di
džiulė suma, apie 8 bilionus

Korėjos bolševikai karo 
pradžioje paėmė daug pie-
tinių korėjiečių į nelaisvę i ^“^““"vįria^čbž'a'iškT
ir trim not nvod mzv dumrti i i ii

na, kad be tokios paramos 
Vakarų Europos valstybės 
nepajėgs tęsti ginklavimosi 
ir negalės pravesti gyveni
ni an Lisabonoje sutartos 
ginklavimosi programos.

ir tuoj pat pradėjo daryti 
spaudimą, kad tie belais
viai stotų į bolševikų armi
ją. Kai kurie šaltiniai sa
ko, kad net 40,000 pietinių 
korėjiečių suvaryti į bolše
vikų armiją. Septyniose i
bolševikų armijos divizijo- Kongrese betgi jaučia- 
se yra prievarta suvarytų mas didelis priešinimasis 
pietinių korėjiečių karių, skyrimui tokios milžiniškos 
Daugelis pietinių korėjiečių į sumos, nes, sako, Vakaru
vėliau buvo paimti į nelais
vę ir dabar yra belaisvių 
stovykloje.

Europos tautos, ypač Pran
cūzija, nenori aukotis savo 
gynimui ir perdaug pagal
bos laukia iš Amerikos.

VLIK’as Nutarė Kadangi rinkiminiai me-
Pertvarkuti Darbai'-,'? ko«g^2abai atsi' 

zateigia ir | .AuieriNuS vsuo-
“ t- menės pažiūras dėl piniguVyriausias Lietuvos Is-Iskyrimo užsieniams. 

laisvinimo Komitetas nuta
rė pertvarkyti savo darbą. ---------------------------
Vykdomoji Taryba, kuri ei- D ir u*’
na ekzilinės vyriausybės raUCUZų Valdžia 
pareigas, bus perkelta į Dar NeSUsffipdo
Prancūziją ir jos priešakyje ______
stovės prof. J. Kaminskas, Pereitą savaitę nugriuvu- 
o kun. Krupavičius iš jos sj Prancūzijos vyriausybė 
pirmininko pareigų pasi-jdar nėra pakeista. Prezi- 
traukia. Pats VLIK’as lie-lentas V. Auriol vyriausy

bę sudalyti buvo pavedęs 
P. Reynaud, buvusiam karo

Kovo 1 d. Egipto vyriau
sybė, vedama Aly Maher, 
pasitraukė ir tą pat dieną 
vyriausybę sudarė seniau 
išmestas iš nacionalistų 
“Wafd” partijos Naguib Al 
Hilaili. Kokios įtakos vy
riausybės pasikeitimas tu
rės į sutartas vesti Angli
jos ir Egipto derybas, pasi
rodys tik vėliau.

Dabar nugriuvusi vyriau
sybė buvo sudaryta po di
džiųjų Kairo riaušių, sausio 
26 d., kada įtūžusi minia iš
daužė ir išdegino labai 
daug svetimtaučių įstaigų. 
Derybos su Anglija turėjo 
prasidėti kovo 1 d., vyriau
sybės pasikeitimas tas de 
įybas priverti atidėti vėles
niam laikui.

KRUVINOS RIAUŠES
HONG KONGO MIESTE

Ateinantį antradienį, ko- Brazilijos šiaurvakarinė-1 
vo 11 d. New Hampshire se valstijose dėl didelių

...____ —no- sausrų žmonės badauja ir
minavimo balsavimas. Var-i pradeda masiniatbėgti iš 
žosi republikonų partijoj1 sausrų ištiktųjų vielą į pie- 
sen. Taft, gen. Eisenhovver, tinęs valstijas. Ypač daug 
H. Stassen ir demokratų
partijoj šen. Kefauver ir 
prezidentas Trumanas.

New Hampshire balsavi
mams priduodama 
reikšmės, nes jie parodys, 
kur link krypsta balsuotojų 
simpatijos. Ypač didelio 
susidomėjimo kelia Tafto 
ir Eisenhouerio varžytynės, 
nes pasirodys, kuris kan
didatas republikonų tarpe 
yra populeresnis. Republi
konų partijos aparate vy
rauja Tafto šalininkai, bet 
eiliniuose partijos nariuose, 
sako, stipresnis kandidatas 
esąs Ęisenhower.

mzdnvaiLIU K, nau icnvurv iTiOvOIdL 
veikti ir lėktuvas

Nepajudėjo iš vietos nė 
belaisviais pas i k e i t i m o j 
klausimas. Jis tebėra to
kioj pat padėty, kaip praei
tą savaitę.

Aliantų delegacijoj pra
deda vyrauti nuomonė, kad 
bergždžias darbas yra tęsti 
Korėjos derybas, kurios 
nieko neduoda. Vienas Ali
antų delegatas, admirolas 
Turner Joy, matomai su sa
vo viršininkų žinia, net sa
ko, kari bolševikai deiybas 
panaudojo tam. kad galėtų 
sustiprinti savo pozicijas. 
Šiandien jie yra gerai įsi
stiprinę visame fronte ir 
Aliantai nebeturi tos gink
lų persvaros, kokią turėjo 
pereitų metų liepos mėnesį, 
kada deiybos buvo pradė
tos.

Bolševikai iškėlė naują 
kaltinimą prieš Aliantus. 
Sako, Aliantai veda Korė
joj “biologinį karą” ir už
krėtė bolševikų užfrontę 
kokios tai ligos bacilomis. 
Aliantai tą kaltinimą griež
čiausiai nuneigia.

Valytojas Dirbs 
Atsiraitęs Rankoves

nukrito žemyn.

Nauja Kompartijos 
Vadų Byla Prasidėjo

šešiolika komunistų par
tijos vadų, taip vadinama 
“antroji garnitura,” pat
raukti į teismą New Yorke. 
Jų byla prasidėjo šį pirma
dienį ir užsitęs kelis mėne
sius. Juos teisia prisieku
siųjų teismas pirmininkau
jant federaliniam teisėjui 
Edvvard J. Dimock.

Po vienos dienos klausy
mo byla atidėti kovo 31 d.

Visi 16 kompartijos va
dų kaltinami tuo pat prasi
kaltimu. kaip ir nuteistieji 
11 komunistų vadų, kurie, 
pagal Smith aktą. gavo po 
penkius metus kalėjimo.

pabėgėlių atvyksta į Sao 
Paulo valstiją.

Visos policijos pastangos 
bėglius sulaikyti, kad jie 

didelės neapleistų savo lauką ir na
mu, eina niekais. Bado 
bėgliai daugiausiai keliau
ja į pietus sunkvežimiuose, 
mokėdami nuo 25 iki 100 
dolerių už kelionę. Sunk
vežimiuose žmonės keliau
ja susikimšę po keliasde
šimt. Į Sao Paulo valstiją 
per mėnesį atvyksta apie 
40,000 žmonių iš šiaurinių 
bado ištiktų sričių. Brazi
lijos vyriausybė svarsto bu
dus bado ištiktiems žmo
nėms padėti.

ka Vokietijoj ir posėdžiaus 
karts nuo karto. VLIK’o 
priešakyje lieka prelatas 
M. Krupavičius.

metu premjerui, bet jam 
nepavyko sulipdyti tautinės

VLIK’as kreipiasi į lietu- : vienybės kabinetą, i kurį 
viską spaudą, kad butų butu įėję degolistai ir so- 
vengiama aštrių polemikų ciaiistai.
ir atskirų asmenų užsipili-; PrancU2ijos vyriaUfybės

mmimn buria oreli Lrzvrvlzti 1 . _ _ v .nugriuvo todėl, kad negalėjodinėjimų, kurie gali kenkti 
Lietuvos vadavimo darbui.

INDOKINIJOJ

ftKL CHINĄf

'CAOBAMO

Senatorius Connally
įspėja Prancūziją

Prof. Lattimore Dar Liudija

Prezidento paskirtas val
stybės aparato “valytojas,” 
New Yorko adv. Nevvbold 
Morris, sako, kad jis pra
deda platų valstybės valdi
ninkų apklausinėjimą ir jei 
kas nesutiks duoti apie sa
ve reikalaujamų žinių, tai 
toks turės būti tuoj pat pa-! 
šalintas iš vietos. Jei pre-! 
zidentas nesutiktų su tokiu 
N. Morris reikalavimu, tai 
valytojas patsai pasitrauk
siąs.

Jei bus surasta prasikal
tusių valdininkų, tai jie bus 
apkaltinti “giand jury” ir 
paskui jų bylos bus spren
džiamos paprasta tvarka.

^THAILAND^ra

chTnaE?

Indokinijoj prancūzu armija 
pasitraukė iš Haobingh sri
ties po ilgu. 100 dienų užsi
tęsusių kovų su anamitų bol
ševikais. Mūšiuose 391 pran
cūzų kareiviai žuvo. 835 bu
vo sužeisti ir 301 dingo be ži- 
nirts. Indokinijos frontas da 
bar jau lenktyniauja su Ko
rėja.

Senatorius Connally, se
nato užsienių reikalų komi
sijos pirmininkas, sako, kad 
Prancūziją reikia įspėti, 
jog ji negaus iš Amerikos 
didesnės ekonominės pa
galbos, jei ji pati neapsi- 
spręs apsidėti didesniais 
mokesčiais. Tokį įspėjimą 
senatorius paskelbė po pa
sitarimo su valstybės sekre
torių.

TURI TEISĘ
ATLEISTI BOLŠEVIKUS

Profesorius Owen Latti
more jau ištisą savaitę liu
dija senato vienoj .■komisi
joj apie savo'praeities veik
lą ir ypač plačiai aiškinasi 
apie savo veikimą Pacifiko 
Institute, kurio žurnalą jis 
redagavo. Tame žurnale 
rašinėdavo ir bolševikiški 
bendradarbiai, o visas in-

Sekmadienį, kovo 2 d. 
anglų kolonijoj Hong Kon
ge prie didžiojo Kinijos 
miesto Kantono bolševiku 
sukurstyta minia pradėjo 
pulti svetimtaučių įstaigas. 
Minia sudegino nemažai 
anglų ir amerikiečių auto
mobilių gatvėse ir sužeidė 
14 žmonių, tame skaičiuje 
du amerikiečius.

Riaušės prasidėjo po to, 
kai Hong Kongo policijastitutas įtariamas palaikęs . ,

Rusijai palankia politikąlngle,<1°J.koion,« ‘s įomu- 
Kinijoj. Proteliu Latti- »“* Unijos atvykusios 

J J ! “delegacijos,” kuri norėjo
anglų kolonijoj varyti pro-

___ _______ __ __ pagandą už tos kolonijos
ŠAUKIA TAUTAS prijungimą prie Kinijos.

mote
ta.

tokius įtarimu? atme-;

PAVEIKTI VADUS
Prezidentas Trumanas

Sužeistieji amerikiečiai yra 
vice-konsulas Robert Bal-Aukščiausias teismas 6 

balsais prieš 3 nutarė, kad 
New Yorko valstijoj išleis
tas įstatymas apie atleidi
mą iš tarnybos bolševikų vadus,

(mokytojų yra konstitucinis taiką, 
ir tas įstatymas lieka galio- kalba į anapus geležinės!

Ije. Įstatymas numato, kad uždangos esančia- tautas Netoli Japonijos pakraš- 
i visi .asmenys, kurie stoja už perduodama įvairiomis kai-čių vandenyne šį antradie- 
prievarta nugriovimą kon- bomis per 37 radio stotis, nį drebėjo žemė. Milžiniš- 
stitucinės Amerikos tvar- Svarbiausiai prezidentas ka vandens banga atsidau- 
kos, turi būti atleidžiami iš kreipėsi į rusų ir kitu tau-iže i Japonijos pakraščius ir 
mokytojų pareigų. tas. . nuskandinno 35 žmones.

per radio kalbėjo i Rusijos! lantyne ir Jack W. Leach, 
pavergtas tautas, raginda-1 Amerikos informacijos ori
mas jas daryti spaudimą Į so tarnautojas.

MIRĖ ORE

Kapitonas L. C. Brown. Uni
ted Liners lėktuvų pilotas ve
teranas. staiga mirė vairuo 

damas dideli keleivini lėktuvą 
netoli Hawajų salų. Prieš 
mirti jis dar spėjo lėktuvo 
vairą perduoti savo padėjė
jui. 13 keleiviai lėktuve tik 
nusileidus aerodrome sužino
jo- kad jų lėktuvo pilotas mi
rė eidamas savo pareigas.

susitarti pakelti mokesčius 
ginklavimosi didinimui. 
Manoma, kad vyriausybės 
krizė gali užsitęsti ilgesnį 
laiką, kaip tai Prancūzijoj 
yra paprasta.

Aliantai Abejoja dėl
Vokietijos Ginklavimosi

Aliantai pradeda abejoti, 
ar vakarinė Vokietija su
tiks pritarti sutartam gink
lavimosi planui. Vokietijos 
.parlamente pradeda vyrau
ji nuomonė, kad Vokietija 
dabar neturi ginkluotis ir 
turi išsiderėti geresnes są
lygas. negu kancleris Dr. 
K. Adenauer sutarė su Ali- 
antais Londone.

kad jie palinktų į 
Prezidento taikos Japonijoj Žemė Drebėjo

Teisia Buvusį Mokesčių
Inspektorių Finnegan’ą

St. Louis, Mo., mieste 
prasidėjo buvusio to miesto 
mokesčių inspektoriaus Ein- 
negan byla dėl kyšininkavi
mų ir kitokiu suktybių ei
nant jam mokesčių inspek
toriaus pareigas.

TPAVF.l.FR


Poslapis Antras rstErrrs, sostas

tyti tiek aerodromų, kad 
4,000 lėktuvų galėtų bet ka 
da pakilti i orą ir pasiekti 
frontą. Sutarta ir daugiau 
visokiu “stiprių” dalykų.

SUSILAUKS 
NAUJOS EROS

Brooklyno lietuviai siu
vėjai nutarė likviduoti sa
vo iždą. Apie tą reikalą , „ , , , ,,,, f . ,, - bet daugumas tu dalvku su-siame keleivio nr. rašo & ...
Kriaučius. Už iždo likvi- tarta ateičiai, 

tų busimųjų
o šiuo tarpu 

d i dž i atidavimą iš visos Širdies dir- .* .. , r ‘įv- “ ‘ t_ - šioji dalis tebera ant popiebolševikai, o jiems pri- . J !J 1 naus, planavimo ir ruoši
mo stadijoje.

T i k sutarus stiprintis. 
Prancūzijos vyriausybė nu

neš negalėjo viduj

bo
tarė visokie 
viai ir šiaip

bendrakelei- 
žmonės, ku

riems keli doleriai gauti at
rodė svarbiau, negu turėti
atsargai stiproka iždą, iš SnY' . ...susitarti, kaip surinkti pikulio galima butų susišelp
ti užėjus ilgesniam nedar
bui, arba ką nors kultūrin
ga padaryti.

Dėl nutarimo pinigus iš
sidalyti ypatingai džiaugia- -

nigus padidintam ginklavi
muisi. Kol susilipdys nau
ja vyriausybė ir kol ji pra
ves parlamente reikalingus į 
istatvmus dėl lėšų kėlimo,,

si bolševikai. Jie sako, kad Prae^ ilgokas laikas, o tuoj 
dabar kriaučaims atsiversimu gmklavunosi progra- 
“naujas lapas,” nes iždas "!a bus popieriuje ir tik ve- 
bus tuščias ir užviešpataus
šventa vienybė. ‘‘Laisvė” 
dėl iždo išsidalijimo rašo:

-Pirmininkas V. Michelsonas 
atidarė susirinkimą ir pranešė, 
kad šis susirinkimas yra su-

ATLANTO KARO PAJĖGU VADAI PARYŽIUJE

Admirolas Lynde D. McCormick. Atlanto F .kto šalių karo laivynų vyriausias vadas 
(dešinėj),, lankėsi Paryžiuje pas vyriausią i Atlanto Fakto šalių karo vadą gen. Ei- 
senhoweri. Kairėj matosi prancūzų admi .-olas Andrė Lemmonnier, vienas iš vyriau
sio vado pavaduotojų.

Nr. 10, Kovo 3, 1552

pasise-Anglų A-Bomba

W. Churchill, Anglijos 
ministei ių pirmininkas, pra
nešė viešai, kad
valdant socialistams, ne tik 1U
pasigamino

Smetoną po 
perversmo.

kun. Krupavičiaus 
dėl genero- 

Grigaliuno - Glovackio
bom- 'Uall^n'0 -v,a Pasa^ėlė vai

kams. Lietuviškai visuo-

ciavo 
l.usio 

Toks
Anglija, !’;lsi:,ikkinima#

atominę
ir i kūrė brangia . , . ,

bomboms menel budi =domu z,not1’ 
generolas

• oą. bet 
dirbtuvę tokiom 

: gaminti. . . .
Tą faktą W. Churchill iš

kėlė, kaipo Anglijos galy-j 
bes Įrodymą ir, pasidi
džiuodamas pasiektais re
zultatais, neiškentė neigny- 
bęs socialistams, girdi, jie 
atomines bombas gaminosi, 
bet tą faktą slėpė nuo pa
saulio, kad galėtų pravar
džiuoti Churchill’) “karo 

, kurstytoju.’’ i
' Atrodo, kad socialistai Politinis Beibė 

Rojus 
_ lietuviu

ar generolas sako tiesą, ar 
-J ne, o ji yra raminama busi

mais “atsiminimais.”
Klausimas šiuo tarpu taip

ir lieka neišaiškintas, ar 
kun. Krtiparičius tinka sto
vėti priešakyje tos lietuviš
kos visuomenės atstovybės, 
kuri stato sau tiksiu kovą 
už atstatymą demokratiš
kos Lietuvos.

ar Rokas Mizara,
negali Įtikti. Jei jie gami-' “<*ayių bolševikų politinis 
naši atomines bombas, tai oeibė, ^a^al dedasi dideliu 
Churchill, ir džiaugdama-,’’m°laHstu. ’

linga. kaip ji išrodo žiūrint politikai. Cechų pramonėje ras kiltų, tai dar klausimas rūpėjo ir tuos pinigus išpus-Juos dėl to bara. Jei tovano i
pro “geležinę uždangą”, ji darbininkai dirba vadžias Į kurią pusę lenkų kariai tyti, kad kriaučių iždas pa-J^e butų apsileidę ir ni^o a‘" e - e
gal galėtų ir dabar dar “pa- atleidę, kad mažiau gėry- šaudytų? liktų plikas. Pinigai sudėti nebūtų padarę, Churchill
sivaikščioti” po vakarinę ibiu butu išgabenta rusu ka- Tokiu nlvšiu Rnsiios ra- i valdžios bondsus. Kum-Juo? *r vėl kaltintu.

žio greitumu bus vykdoma. 

Jei Rusija butų tokia ga-

Vakaruose spėliojama, tuvų apsauga maišalas Ro- tančių dolerių iš bendro iž- konservatoriams niekaip 
kad Cechijos krizės šaknys kosovskis valdo I^enkiją ir do išdalyta, 
yra cechų tautos priešini- ruošia jos armiją karui Bet ižde dar liko apie 
masis Masvos išnaudojimo prieš Vakarus. Bet jei ka-( 7,000 dolerių. Bolševikam Jis vis negali 

Strazdui, kad 
nemelavo po 

priesaika liudydamas apie 
Pruseikos ir jo paties išme-

padaryti.
“čia tuojau kilo smarkios 

diskusijos. Broliai iš menševi
kų srovės sakė, kad nereikia ... , ... .
duoti kriauėiams bedarbiams armija n modemiška cechų 
jokios pašalpos ir dėl to netu- pramonė. Prie to prisideda 
rime iškeisti tuos valdiškus bo- ir kitų rusų pavergtųjų ša- 
nus. Musų menševikai vis dar lių armijos ir ūkio ištekliai, 
galvoja, kad jiems pavyks už Tuos kozyrius Rusija gavo 

dėka Vakarų jaltiškumui.

Rusijos galybės dideli ko 
zyriai Europoje yra “sate
litai”. Tai yra stipri

sup-estiia Djai duoti atominiu ginklų.
J plikas’ Pacifistas, kuris turi kiše- m? teisme teisybės, 

kur kitur Europa šiuo tar- kaip tilvikas, ir jei užeitų'n«le atominę bombą, musų Keistas žmogus tas Miza- 
nez^urto sHpX sunkesnė depresija, kriau-inkais yra pagyrimo ver- ra. Keistas savo neisime-

" ” gresiama, čiai galės valgyti bolševi-itas-
bolševiz- kiškus “kumpius,” kurių ir

kia progos nusikratyti Mas- karo veiksmais, kaip tai Ko gal bolševikų 
kvos globėjų, kurie yra tosirejoj, Indokinijoj ir gal dar unijos iždas bus 

lenkų pat rūšies, kaip ir nacių bu
vusieji globėjai. ipu.

Krizė Lenkijoj yra pri- mo, nesijaučia
glušinta tuo, kad Lenkija nes atrodo, kad

x

tuos pinigus įsigyti gražus ko
telis su baltais akmenėliais, jie 
mano. kad gal kriaučiai jau 
bus pamiršę, kaip socialistai 
prieš ketvertą metų zujo, eik
vojo klubo pinigus ieškodami 
hotelių pirkti.

yra rusų armijos okupuota, mas dar nespėjo pavergto- Kundrotas nesugebės suvir- Nepaprastas Liudininkas 

labai rūpėjo

ruojamu politiniu naivumu. 
Jis mano, kad buožvaikio 
Pruseikos baltinimui žmo-

c . . -- , . . . „ . . ,čV:nti nės turi meluoti, imti krei-Stipnos rusų jėgos vakari- sios Europos dalies žmonių SKinti. Profesorius Owen Latri
nėje Lenkijoje yra visada suvirškinti iki tokio laips- Bolševikams labai rūpėjo more pereitą savaitę liudijo

. .. .ko2-™1. T™ stiprusĮ pasiruošusios bet kokį ben- nio, kad jie eitų mirti už sa- iždą sunaikinti. vienoje senat0 komisijoje iriRad tas Pniseika nenori va-
įr ištikimi, Rusija gah^len-;dymą priešintis paskandin-vo pavergėjus ir išnaudoto- Mat, kol toks iždas yra, tai sakė, senato tyrinėto- žįuotį į bolševikišką rojų!

vas priesaikas ir paskui eiti 
i kalėjimą vien tik todėl,Jei tie

Mat, kol toks iždas yra, tai 
siuvėjai galėtų juos sunau 
doti kokiam nors kulturi-

Įniai visuomeniniam visu:,.„-., ____  ........ jau
tada parodė, kad jo politi 

griežtai puolė senato tyri- nįg supratimas yra neišau- 
nėtojus, kaip dar niekas nė- ! gęs beibės amžiaus, o kai 
ra jų puolęs. jjs dabar pradeda “morali-

Senato komisijos nariai zuoti,” tai gaunasi tikras 
. , . į nors ii- leido profesoriui sa-j nedakeptas Užgavėnių bly-

reikė- čių .X??rigulmingas Klubas tą vietą. Komunistai Pa-!DV4rikaTtima^Htrieš € Juozą Č° k.a.ltinirnys ^įnas.
(LKNK) turėjo specialų mutiniai išstojo prieš tokią L” t-K.,. •• n/5: 1 V.^.1 n? n k 0 PareisįclTnys j

susirinkimą. Su- idėją. Kaip kas pradėjo; i aiSKino saxo Kiaik 1Tnais-_TVf vu U - . nutarė iškeisti'svyruoti. Atėjo lokalo de-), • ^mei .kai pakenk- Pakomisijos pirmininkas iįtįnjs galvojimas yra gry
čiai antru kartu gaus pašalpa paliktų bekabančios oi e. *, , . . . . . . . * . . . ... ti, visomis išgalėmis ir pir- Tpp \IcC aiTan kad ■ * i ■ Tz.: cenariu gaus pašaipą r . karo bonus ir pasidalyti pi- legato perrinkimai ir juos L. 1 ?en- Mccanan sake, Kan nal cekistims. Jei Stalinui

gvai mestis i Europos Vaka 
uis, bet jeigu satelituose 
yra daug nepasitenkinimo, 

“Be kriaučiai nebūtų kriau- noro sukilti ir kaip galima 
čiais. jeigu jie pamirštų savo greičiau nusikratyti Mas- 
reikalus. Jie parodė menševi- kvos nekenčiamu jungu, in
kams ir pirmininkui, kad jie gų armijos valgu gali dris- 
nori pašalpos ir nubalsavo iš
keisti bonus. Už iškeitimą bo- m- atritikirr p 
nų balsavo 221, o už menševikų nugaros tUrėtų 
ir pirmininko pasiūlymą neduo-

ti kraujuje. Po rusiškų dur- ius.

Siuvėjų Iždas Likviduojamas
jai nėra bešališki. Jiems,į Kada Mizara aukavo vie- 
esą, rupi ne teisybė, bet su-'ną doleri Smetonos režimo

..... visif rasti kaltininkų ir ten, kur kalėjimams statyti, "
siuvėjų reikalui ir ne pagal . nėra. profesorius taip
bolševikų liniją. Be to, griežtai puolė senato tvri- 
karo bondsai tai yra siuvė

„ ,. jų paskola musų vyriausy-
L šerkš- T’

ti pulti Vakari nes tokia- BROOKLYN, N. Y.-Va- tvilas, C. Kundrotas, 
mr, ..ž «.™isan0 21 d- Grand Baradise las, J. Peterson ir L. ■=’*«~-|skait0 kad

Jie surado vieną.ir ki-• Amerikos

o bolševikai dabar
jos uz savo 
maištauian- 

kuriuos
vėtai nejeiiiciiciciu 'ciii- • w

' • • Cčius kraštus, kuriuos reikė-!
kios'”^i^''ba'to?o™kUi 2& Ui.malšinti, o tuo tarpu ar-į'^' 

"Vadinasi, kriaučiai klubie- mijos pasiųstos į \akaius • • ,

ti kriaučiams bedarbiams jo

iš savo klubo. Palikta komite- Vakarų laimei Rusijos ga n 
tui išskaitliuoti, kiek bus gali- lybė “satelituose”, arba rū
mą gauti pašalpos. Ji bus mo- Sų pavergtuose kraštuose 

č;a kriau- yra pilna plyšių. Apie vieną 
yra toki plyšį, Jugoslaviją, jau 

seniau žinome.

Lietuvių Kriau- nys. sKonnti pinigus,i-

Bolševikas Bimba kolio- 
,jasi chamiškiau, bet jo po-

so pinigus pasidalyti.
. . i Mitinge už pinigų daly- 

Pries" bą pasisakė 222 žmonės.
26 balsavo prieš, o apie 200 
žmonių nežinojo, kaip bal-!

nigus. laimėjo susibroliavę
LKN Klubas susiorgani- ninkai ir komunistai

karna visiems lygiai, čia kriau- vpa pilna plyšių Vpie vieną:Zavo metais, kuomet akyje su Kaziu Kundrotu.
čiai parodė, kad pas juos yra įoki 'jus,osjaviją ; prieš siuvėjų lokalų vienas Idėja žlugo _____
v,en,ngumas ,r pa.s,ryz,mas sa-senįa^-ži-nome- J daroriavys ,=ėn,ė drausmę Bet LKN Klube buvo ?uoti ir ,-susilaikė.>-
vo sutaupąs patiems pasnmti. armija tiersimetė 0"B>nc«<>n> u- norėjo už- virš $37,-000. Krūva pini- p,.ieš pinigu dalijimą

Pas kriaučius dabar atsivers T , 1 .J orobfi lnkaln iždą Kari on’ Anksčiau ar vėliau i n.-- / x- tvisai kitas lanas Nereikės vie 1 Vakarų pusę ir šiandien ji 11 1$Ka,° zn3- Ka(l &°; AnK'ciau. 31 vėliau kalbėjo: F. Vaitukaitis, J.
‘j-, • ,• -s viena atsveria visais tris Rn apsaugoti lokalo pinigus, kliaučiai gali juos panau- Glaveskas Jmems i kitus šnairuoti ir per 'iena atsvena visus tns KU- ? 1 . ... vria^esna?, d.

kišenę špygas rotiyti. Tas pra-sijos satelitus Balkanuose !^'^L^or^a"Jlza,v« yKNldot, koklam “Muviskam
keiktas pinigas daugiausia bė- —Vengiją, R u m u niją ir
dų ir barnių pridarė organiza- Bulgariją. Tai yra jau ne'*° pinigus. « . ______ ____ 7
cijose ir unijose. Ar čia senai, plyšis, bet tikras kylis į Sta-! metais LKN Klu- to nenori. Čia reikėjo Kairys, C. Cherka, St. Jac-

i bas insikorporavo ir kiek užkinkyti tokį Kundrotą su kus, P. Kyrius, V. Zavec- 
siuvėjų lokala? sugriebda- jo vienminčiais, kad klubo kas< k. Kundrotas, J. Bi- 
vo pinigo, dėdavo Į LKN pinigus pasidalyti. Jie taip kulčius.
Klubą. O reikalui prisiėjus ir padarė, 
iš to klubo išimdavo, šelp- Pirmiausia išdalino bū
davo streikų metu narius, vusi New Yorko Joint

gruodžio 14 d., 1949 metų. bu-
"Kai 
Tito

dšium galvęiiu'tatų'buv; ,Uu- dav>'stf« keiksmai 
gybė suskaldyta, jeigu pirmi- men«l dejavimus, 

butu atidaręs susirinki-

tauti-

Klubą ir jo vardu laikė sa- kultūriniam darbui.

Buivydas, J. į 
Hermanas, P. Montvila.

O Už pinigų dalijimą kai
nepakeliui: bėjo: J. Stakvilevičius, J

lino galybės bloką ir kylis
vo menševikai užsispyrę Įeiti į 
lokalo vairą prievarta. Butu 
nelikę nei klubo langu ir ----------- pn_

pavojingas, 
t sijos vadai keikia

Ru-
“iš-

ninka;
ma.”

Palikus nuošaliai bolševi
kų nevalyvus žodžius “bro
lių menševikų” adresu, iš 
to rašinio tryška džiaugs-

Kitas plyšis yra Čecho- 
slovakija, kur dabar eina 
keistas apsivalymas. Keis
tas todėl, kad ten išnyksta 
vienas po kito Rusijos, ro
dos, ištikimiausieji kvislin- 
gai, kurie iš visos širdies dir-mas, kad unija bus plika, , _ ..

kad ilgų metų taupymas ^US1J°S interesuose, bet 
pasibaigė dalybomis “vi- užsipelnė išdavikų ir šnipų 
siems lygiai” užmirštant vart^° a ?iandien sėdi be- 
bedarbius, ligonius, sene- langėJ ir laukia kaituvių. 
liūs ir patekusius bėdon.
Po lygiai visiems “klubo” 
nariams ir

J pašalintųjų vietą Mas
kva skiria naujus žmones ir 
partijos, ir armijos ir vy
riausybės priešakyje. Nauji 
žmonės taip pat yra Mas
kvai ištikimi, bet antros ei
lės figūros ir tęsia tą pat) 
stalinini darbą, bet tęsia 

Vakanj valstybės Lisabo- moraliniai sujauktoj atmos- 
noje sutarė šiemet šukei- f eroj, kurioj Įtarimai, šnipi- 
ti net 50 divizijų kariuo- nėjimai, skundimai, areštai 
menės gen. Eisenhower’io ir sabotažas yra duona kas-

baigtas kriukis.

PLYSIAI
BLOKE

STALINO

vadovybėje. Sutarta pasta- dieninė.

Inai
komisija leidžianti profeso-,kas naudinga, tas morališ- 
riui pasisakyti, bet jis bu- ka# jei ne—“nomarališka” 
siąs atsakingas už savo žo- įr ta(^a Bimba prapliumpa 
džius. “judošiavimosi” gražbylys-

Svarbiausias prof. Latti- te.
more puolimas buvo nu-i w
kreiptas prieš Louis Bu- 33
denz, kuri jis vadino melą- ,
giu priėmusiu kreiva prie- Indianapolis mieste 118
saiką. Profesorius ' reikajproteston, bažnyčių buvo 
Iauja, kad arba Budenz ar_ apklausinėjamos ar jos js.- 
ba jis butu traukiami teis-PeldziaJ pamaldas kitokios
mo atsakomybėn už kreivą lasės zm,oneii- haznj.'-
[iriesaiką, po to, kai justici-A'1?* atsake’ kad P>s neisi- 
jos departamentas padarvs leidžia, 41 bažnyėia nieko 
savo tyrinėjimą. meatsake, o o4 bažnyčios

Gal ir naudinga butų, jei i P’^o^ė, kad jo> įsileidžia
toks tyrinėjimas butu daro- 11 kl.tokl°s .r?,sG--zm-n^s 

Budenz-Lattimore melstl>;-. T« l^Įeidzianciųjų 
bažnyčių skaičiuje yra 19 
nėgių bažnyčių.

33 bažnyčių parapijonys, 
j balti, kaip angelai, bijo Įsi- 

kišenėj, kaip! “Draugas” praneša, kad įleisti i savo pamaldas juo
kas negali de-įkun. Krupavičius paskelb-idus ar tamsius žmones, kad

Iš karo bondsų LKNK 
nariams teks po kelis do- 

Teks lygiai visiems,lerius.
ištikus nedarbui skolindavo Boarde bedarbių nepapras- ir dirbantiems ir nedirban 
nariams pinigus. Nuo 1910 tą fondą. Tame fonde mu-Į tiems. Dauguma narių bal-i 
metų iki 1951 metu LKN su lokalas turėjo virš 3 savo už dalybas tuo sumeti-* 

dolerių. Tų pinigų
dien nėra.

Pereitų metų
artėjant lokalo

Klubas savo ižde turėjo virš 
37 tūkstančių dolerių.

Per kelius kartus buvo 
norima iš tų pinigų Įsigyti

sian- rnu, kad vis geriau kelis do
lerius turėti 

pavasari, I neturėti. O
delegato’sėtko dolerių panaudoti sa

viems reikalams?
Kriaučius.

mas ir 
ginčas baigtųsi teisme.

Prelato Atsiminimai

namą, kuriame būt galima rinkimams, komunistų ra- 
rengti koncertus, viešus su- ginamas Kundrotas prade- 
sirinkimus. Toji mintis ypa-jla kampaniją, kad reikia 
tingai buvo gyva 1919 me- kriaučiams duoti iš LKN 
tais. Bet geriems sumany-1 Klubo Velykoms pinigų dėl 
mams visada atsiranda Įsigijimo kumpio, 
kenkėjų. Taip Įvyko ir Kumpių brolija pinigus 
1919 metais, kenkėjai paė- dalijo ne Velykoms, bet su- 
mė viršų ir visas pasiruoši- j įįo dalybas su lokalo val- 
mas buvo palaidotas. džios perrinkimais ir kum-

1945 metais iškilo min- pių dalybomis iš kriaučių iš
tiš Įsigyti vasarojimui ūkį, do, Į lokalo vadovybę sujojo .............
kad nariai galėtų žmonis-• bolševikų ir tautininkų kei- kĮ3 vėliavą Danija ir slan
kai atostogas praleisti. Bu- sta “vienybė.” Pinigus iš- ^ien tebeturi. Ir vaidas 
vo išrinkta komisija. Joje dalijo. 566 lokalo nariai ” 
buvo: J. Buivydas, P. Mon-!gavo po $49. Arti 30 tuks-

SENIAUSIA VĖLIAVA

Danija turi gal seniausią 
vėliavą visame pasaulyje. 
Dar 13 amžiuje danų kara
lius Valdemar, vykdamas 
kariauti prieš pagonis, su
galvojo vėliavą, baltą kry
žių raudoname lauke. To-

“flag,” kurį ir anglai pasi
skolino, yra danų kilmės.

siąs savo atsiminimus ir pa- tų baltųjų parapijonų an- 
sakysiąs visą “tiesą,” kaip gėliškas baltumas nebūtų 
ten buvo su jo vaidmeniui suteptas. Kai tokie balti 

17 d. juodnugariai sakosi esą 
krikščionys, tai reikėtų pri-

1926 metų gruodžio 
perversme.

Generolas Grigaliūnas 
Argentinos “Laike” skelbė, 
kad kun. Krupavičius kartu 
su Smetona buvo “vyriau
sieji sukilimo organizato
riai” Vietoje atsakyti tium- 
pai, kad generolas arba

dėti, kad jie yra “balti 
krikščionys,” arba “grynos 
rasės” krikščionys.

Rasizmas bažnyčiose, Die
vo tarnų laiminamas, yra 
juoda dėmė pačių balčiau- 
siųjų “krikščionių” kailiu-

meluoja, arba sako tiesą, į kuose. Aš jau genau no- 
kun. Krupavičius rašys sa-;rėč būti juodas, kaip ang- 
vo atsiminimus ir, kai juos lis, negu toks baltas krikš- 
paskelbs, tada sužinosime, čionis.
kodėl kun. Krupavičius bu- —J. D.
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TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Apie Orą

Žiemo
savos metu yra pradėję pa
traukti plačiosios visuome
nės dėmėsi. Į tuos paren
gimus lankosi ne vien evan-

v . ,.va??110 m^ne‘ gelikai ir reformatai, bet! 
kai šią žiemą gero- taipgi 1Utllviai i;hai,ib,; ;..i

s metu blogiausias
oras Chicago j paprastai bu 
na sausio il
sius.
kai prieš Kalėdas turėjome 
gausų sniegą ir nepapras
tus speigus, tai, sakėme, 
kas bus kai ateis sausis ir

Vasario šešioliktosios
proga lietuviai protestantai 

vasaris? Pasirodė, kad tai padarė siurprizą. Evange
likų kun. Pauperas, West
Sidėje turįs pusėtinai dide
lę bažnyčią ir salę, su savo 
sekėjais buvo surengęs Va
sario šešioliktosios dvigu
bą minėjimą—bažnyčioje

buvo bereikalinga baimė. 
Per abu "baisiuosius” mė
nesius sniego visai mažai 
tegavome ir tas pat tuoj 
išnykdavo. O speigų visai 
neturėjome. Vasarį, . dėl
Lietuvos šventės parengi- ir salėje. Tur būt nei pat\sj-
mų turime daugiau, negu 
bet kuri kitą mėnesį. Kai 
tą mėnesį oras buvo labiau 
pavasariškas, negu žiemiš
kas, tai tas prisidėjo prie 
\ isų parengimų pasisekimo.

Pasigirdo
Dalykas

Negirdėtas

Iki šiol nebuvo girdėta, 
kad Chicagos lietuvių ka
talikų kunigai per pamoks- 
lūs bažnyčiose užsimintų 
apie protestantus ir juos 
kritikuotų. Dabar nuo ke
leto parapijonų teko girdė
ti apie tokius dalykus. Kri
tika tokia: protestantai mo
kiną, kad užtenką tikėti, 
kad butum išganytas* Gir
di, gyvenk, kaip nori, tik 
tikėk ir bus viskas gerai. 
Girdi, katalikų bažnyčia

rengėjai nesitikėjo tokio 
gero pasisekimo, kokį ture-, 
jo. Antras lietuvių protes-į 
tantų Vasario šešioliktosios 
minėjimas buvo dar gau
sesnis. Tam darbui atlikti 
buvo susidėję kun. Marty
nas Preikšaitis, kun. Trakis 
ir ark. Geniotis. Parengi
mas įvvko slavokų evange
likų šv. Petro ir Povilo pa

šalėj prie So. Hal-l 
sted ir 19-tos gatvių. Šių 
vadų sekėjai pripildė salę, 
kurion telpa 1,500 žmonių. 
Publikos tarne, žinoma, bu- 

ivo ir liberalų ir katalikų. 
Ir programa ir bufetu susi
rinkusieji pilnai buvo pa
tenkinti.

PAGAVO SLĄSTl’OSE BANKO BANDITĄ

I BI agentai New Yorko aerodrome “pasitiko" banko ban
ditą John R. Bavless. kai lėktuvas nusileido žemyn. Ban
ditas. pa apiplėšimo Hollywoode vieno banko, sėdo i lėk
tuvą ir lėkė i New Yorką, tuo tarpu policija jo aprašymą 
pasiuntinėje po visą kraštą, lėktuvo tarnautojai pagal 
tą aprašymą banditą atpažino ir pranešė policijai jo lauk
ti. Viršuje matosi banditas (dešinėj) su grandiniais, o 
apačioje jo terboje atrasti iš plėšimo gauti pinigai.

Programa per Radiją

Vasario 16 d. Brocktono 
Lietuvių Taryba davė pro
gramą per vietos radiją, 
visa programa buvo skirta 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukakčiai paminėti. Ji bu
vo tęsinys to minėjimo, ku
ri taryba suruošė vasario 10 

.dieną.
Programa truko pusę va

landos. Į ją įėjo paaiškini
mas apie šventę, dabartinę 

; Lietuvos padėti, pastangas 
atgauti laisvę, lietuviškoji 

i muzika iš plokštelių ir adv.
L. Tamulevičiaus kalba.
Visi paaiškinimai ir kalba 
pateikta anglų kalba. In
formacija buvo labai su

glausta, taikli, įtikinanti, į Lietuvių 
i paruošta pagal amerikoniš- Klubo.

Worcesterio Naujienos
Vasario 16 Minėjimas 

L. R.
mos pildytojams publika 
nesigailėjo karštų plojimą. 

Antr°j daly programai 
' .. . 7 į vadovavo Pranas Aukštuo- 

l'ul uai lis. Sandaros 16-ji kuopa
i , . , . * prisidėjo su auka $50.labai buvo negražus, tačiau 1 
L. P. Klubo salėn žmonės
negalėjo sutilpti, daug gri-i m • v •,

J 1 ' * - i Tą pačią dieną ir beveik
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Tarybai nuo L. P.'
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pavyko. Vasario 17
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Protestantai pradeda su
daryti tokią jėgą, su kuria 
prisieina skaitytis. Tai ar 
stebėtina, kad katalikų va
dovybė tą jau pamatė iri 
pradeda savuosius

be gerų darbų yra miręs.
Kad kai kurių gerų dar

bų, kuriuos katalikai uoliai 
daro, protestantai nepripa
žįsta ir nedaro, tai faktas.
Sakysime, protestantai ne- 
užpirkinėja mišių, jie ne
kuria vienuolynų, Dievo 
garbei jie ncuždegioja nei 
žvakių, nei lempučių, para
pijų naudai nerengia baza- 
rų ir piknikų su gembleria- 
vimais ir svaigalais. Yra ir 
kitokių “gerų” darbų, kurių 
protestantai nedaro. Bet 
protestantai viršija katali
kus labdaros darbuose. Ar 
rasi katalikų kunigų tarpe 
tokį, kurs tremtinių naudai 
butų nuveikęs tiek, kiek nu
veikė vienas evangelikų ku
nigas Pauperas? Jis yra 
vienas iš tų, kurs daugiau
sia tremtinių sponsoravo ir 
aprūpino butais ir surado 
darbus.

Tai kas galėjo paakstin- 
ti katalikų kunigus per pa
mokslus pradėti kritikuoti 
ir nepagrįstus priekaištus 
daryti broliams protestan
tams? Galimas daiktas, 
kad taip pradėta daryti dėl
to, kad Chicago j lietuviai ir gera reklama
protestantai pradėjo vis la- parapija ruošdavo užgavę- 
biau reikštis visuomenėje. r-ių vakarą su blynais paia

įspėti.

Tik Senieji Lietuviai
vasario 24

pirmo

Woreestery aukos renka
mos ir toliau.

..a stilių. kongres-

Brocktono Padangėje
Kodėl Pasisekė?

Adv. L. Tamulevičiaus 
i kalba buvo paremta fak- 

ais, nuosekliai įrodanti pa
dalytą Lietuvai skriaudą ir 

į reikalą ją atitaisyti. Kal
bėtojas pareiškė, kad skur
das ir vergija Lietuvoje bus 
pakeistas laisve ir kūryba, 
kai bus nusikratyta oku
panto ir atstatyta demokra-

t Antras kalbėjo 
įmonas Harold L). Donohue. 
Karštai sakė, kad visokiais 
budais padės lietuviams at
gauti Lietuvai laisvę. Adv. 
A. Milleris pasakė jautrią 
kalbą ir skaitė rezoliucijas, į 

[kurios vienbalsiai priimtos?
Ratelio

“Keleivio’* Kalendorius
Woreestere

“Keleivio” 1952 metų ka
lendorių Worcestere plati
na K. P. šimkonis, 40 Eu- 
nice Avė. Pas jį galima už
sisakyti ir savaitrašti “Ke
leivį.”

Koresp.

Meno Mėgėjų 
choras, vedamas muz. Z. 
Snarskio, sudainavo gra
žiai kelias daineles. Pianu

ANTRASIS NOVELES
KONKURSAS

tme tvarka. Lietuvos išlai- , rr „ _ ,
svinimas vra ne vien lietu- akompanavo Olga Kersyte.j Chicagos Lietuvių Lite-

Skyriaus pirm. M. Žemai- raturos Draugija skelbia 
taitis, atidaręs programą,‘antrąjį * novelės konkursą, 

versta naujos agresijos iš- P^^^tetė lietuvių kai o \ete-j 1. Uz geriausias noveles 
eities tašku. " rąnų postą su vėliavomis; Chicagos Lietuvių Literatu-

lietuvių vaikučių drum ros Draugija skiria tris pre- 
corps sugrojo himnus. mijas: I—$100, II—$50,

Svečias kalbėtojas iš HI—$25.
tos daugiausia liaudies dai- Brockton, Mass., adv. Pet-J 2. Atsiųstąsias noveles 
nos, kurias yra įdainavę K.Iras Viščinis pasakė puikią į vert*ins šie teisėjai: prof. 
Petrauskas, A. Šabaniaus-'kalbą. Pertraukoje buvo Mykolas Biržiška, poetą* 

rinkimas: surinkta1 Antanas Rūkas, Dr. Petras
'Jonikas, rašytojas Antanas 

Po pertraukos, Lietuvos Tulys, mokytojas Domas 
operos solistas Ipolitas į Velička, mokytojas Matas
Nauragis sudainavo kelias I Krikščiūnas ir mokytoja 
daineles, pianu akompa-ISonė Pipiraitė. Vertintoji) 
nuojant fcabrai Dvareckai-j komisijai pirmininkaus So- 
tei. Paskutinis kalbėjo agr.'nė Pipiraitė.
Jonas Bertašius, prisimin-!
damas musų tautos kovas) J- Premijuotas novele.^ 
praeityje ir pakvietė publi-i Chicagos Lietuvių Literatu- 
ką vienai minutei pagerbti ros Draugija 
senuosius kovų vadus atsi- metraštyje

ių, bet viso laisvojo pašau 
lio reikalas, nes Lietuva pa-

Lietuviškoji muzika iš 
plokštelių užėmė beveik pu
sę visos programos. Duo-

kas, vyrų ir moterų oktetai jaukų 
ar kvartetai. Kiekvienas j $405. 
dalykas trumpai paaiškin
tas.

Programa per radiją vy
kusiai prisidėjo prie lietu
viškos bylos paskleidimo 
platesnėse gyventojų masė
se. Gerai, kad išnaudoja
ma kiekviena proga.

Srt.

bendrai. Ir publika buvo 
labai rimta. Ji gyvai rea
gavo į visą minėjimo pro-

mineuma« i^amsk Pydydama gilų 
. J lietuvišku reikalu suprati- gerai. Kai-j *

bėjau su žmonėmis, kurie
matė tokius minėjimus Bos-, Aukas renkant, jauJinan- 
tone ir Worcesteryje. Jie ■ tis momentas buvo. kai sce- 
tvirtina, kad tie minėjimai rioje pasirodė šeštadieninės 
buvo geri, bet vistiek ne- lituanistikos mokyklos mo- 

brocktoniškiui. kinių atstovai su savo au- 
ir Worcesteryje Jie įteikė $10, kuriuos 

programos buvo nemenkes- suaukojo tos mokyklos mo- 
nės, bet jos buvo labai iš- kiniai. Publika sutiko ir 

pa" Į tęstos ir nesklandžiai pra-Į palydėjo juos karštais plo- 
vestos. O tas vargina pub- jimais. Gražus pavyzdys, 
iiką ir numuša šventės nuo- Jis rodo tinkamą tos mo- 
taika..

Minėjimo pasisekimas 
parėjo nuo organizatorių 
sumanumo, geros progra
mos sudarymo ir publikos 
rimtumo. Rengėjai buvo

Brocktono Lietuvių Tary
bos suruoštas Lietuvos neSekmadienį,

d., įvyko ' kazimieriečiyr^,;™-^'
naudai ju vienuolvne ruoš-, / * T ..* ... Į pasisekėtas banketas. į jį susirinko į 
tik senesnėsės kartos lietu
viai. Naujakurius galėjai 
ant vienos rankos pirštų su
skaityti. Naujakuriai ir ka
talikai neturi simpatijos ka- 
zimierietėms. Kodėl? Svar- Bosįone 
biausia dėl to, kad kazimie-1 
rietės savo vedamose mo
kyklose nerodo jokio 
lankumo lituanistinėms mo 
kykloms. Girdėti apie tai, 
kad jos pažeminančiai atsi
liepia apie tas pamokas.
Girdi, tos pamokos nepri
valomos. Girdi, jei tose 
pamokose turėsi ir menkus 
pažymėjimus, tai dėl to ne-

labai

prilygsta

kyklos auklėjimo 
darnų mokinių, jų tetų ir 
mokytojų bendradarbiavi
mą.

Melu Moko 'Tiesos’ stojimu. Visiems progra.leidiniuose.
ir

spausdins 
kituose savo

busi paliktas tame pat sky- f /. . 1 _ . . . 1 - , 'viską smukiai numatę irnuie. Tokie ir panašus ei- T). .. \ „ apskaičiavę. Programosgesiai negali sukelti 
palankumo.

Parapijinis Banketas 
Svetimoj Salėj

Marouette Parko lietuvių

g
nebuvo jokių ne

susipratimų ir sutrikimų. 
Viskas plaukė sklandžiai ir 
ištisai.

joms .vykdyme

Prie pasisekimo prisidėjo 
Apie mi

nėjimą plačiai rase visa lie
tuviu spauda, skelbė vietos-1 - * ...

Gražią sveikinimo kalbą 
pasakė miesto majoras G. 
Lucey. Jis linkėjo, kad 
kuo greičiau Lietuva atgau
tų laisvę ir pradėtų sava
ranki), ęiilną gyvenimą.

Minėjime 
liucija.

Scena buvo papuošta ku
kliai, bet skoningai. Vytis, 
Amerikos ir Lietuvos vėlia-

priimta rezo

Evangelikų radio pusvalan-ĮPiP8 sale-i- šiemet tas P°.‘ ra(j-jas‘ ^UVo atspausdinti i v?s: tautiniai lietuviųaudi- 
dis, duodamas kas šeštadie-;k.vK< buvo eJ’i ir plačiai paskleisti plaka- niai taiP gražiai išdėstyti,
nj po “Margučio” progra-)Ar sunku atspėti kodėl, 
mos, yra vienas svarbus da-į Laisvamanis.
lykas. Toliau, evangelikų --------------------- -------------
parapijiniai pokyliai žie-į Kreipkitės pas tuos, kurie 
mos metu ir jų piknikai va-Į skelbiasi “Keleivyje.”

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviskai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.

tai. profesionalams ir biz- 
'nieriams išsiuntinėti atskiri 
kvietimo laiškai. Geri mi
nėjimo aprašymai pasirodė 
vietinėje amerikiečių spau
doje.

Nors klebonas per savo 
parapijos ^biuleteni ir pa

kart traukte traukė ak;.

—Vasario 3 d. parapijos 
klebonas kun. Strakauskas 
rašė parapijos biuletenyje:

“Gyvenime—lošikme tei
singai. Laikraščiai klaidin- 
gai praneša, kad Fed. su Ta
ryba rengia Lietuvos Ne- 

•ryptb, priklausomybės sukaktį . . . 
NETIESA. Federaci
ja su Parapija rengia savo 
iškilmes, Sekmadieni Va
sario 17-tą. Kam reporte
riai klaidina Montelliečius 
ir Amerikos Lietuvius.”

Perverčiau visus lietuvių 
laikraščius ir nė viename 
neradau žinios, kad “Fede
racija su Taryba rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktį.” Tiesa, “Draugas” 
ir "Darbininkas,” abudu 
katalikiški laikraščiai, pra
nešė, kad Brocktono Lietu
vių Taryba kreipėsi į kle
boną ir kvietė katalikų fe
deraciją ir parapiją kartu 

ben-

4. Konkurso teisingumui 
Įima išmokyti melu? patikrinti novelės turi būti

Visi suprato, kad kun. j pasirašytos slapyvardžiu. 
Strakauskui nepatiko tary- į Slapyvardis reikia užrašyti 
bos suruoštas minėjimas. uždaro voko, kuriame
Jis norėjo jį sutrukdyti. į turi fcuti tikrasis autoriaus
Tai negražus darbas. Bet 
dar negražiau, kai tam su
trukdymui kunigas pasiren
ka negražias priemones,) 
melą. Garbingas žmogus Runų

atvirai pasakęs, kad! Antrasis Noveles Konkur- 
1739 So. Halsted St.,

vardas ir adresas.
5. Noveles reikia siųsti 

i tokiu adresu: Chicagos Lie- 
Literaturos Draugija,

butų atvirai pasaxęs 
jis yra priešingas tokiam saP; 
minėjimui. Tuomet butų'Chicago 8, Ilk, LSA. 
kaltas tik dėl išėjimo) Paskutinė diena
prieš lietuviu reikalus. O 
dabar jam kaltė krenta dar 
už netiesos skelbimą ir kal
tinimą tuo kitų.

Rcp.

no
velėms įteikti: 1952 metų 
balandžio 30-ji.

Chicagos Lietuvių 
Literatūros Draugija.

Į.-u taryba ruošti vieną
Minėjimas parodė, kad (jra minėjimą. Bet daugiau 

brocktono Lietuvių laryba njeko. Tad iš kur klebonas 
yia stipri organizacija, gi- prasimanė žinią “laikraš- 
liai ir plačiai suprantanti i įjaį klaidingai praneša ži- 
Lietuvių reikalus. Ji turi nj^ kad Federacija su Ta- 
pilną žmonių pasitikėjimą ty5a rengia Lietuvos Nepri-

r___r ______ w Paramą. Jos veikla Lie- kiausomybės sukaktį,” kam
mokslus varė tokią akciją,) ^.uvos ^a’?ymimo darbe ir jjs reikalo užsipuola re
kad žmonės neitų į bendrą
minėjimą, prie kurio jis at
sisakė prisidėti, o lauktu 
parapijos ruošiamo,

I

lietuvybės išlaikymo srityje porterius ir, jo žodžiais ta-
privers ir kitus rimčiau su-,^3^ 
sinipinti šiais klausimais, ^jus jr 

bet ne reikalų atjauti- vius”?
tai bent iš baimės

klaidina Montellie- 
Amerikos Lietu-

Toks tiesos iškrai-
į publikos prisirinko daugiau rno\ tai bent iš baimės nu- pymas ir kaltinimas kitų 
'nei pernai, kada minėjimas stotl Pasitikėjimą žmonėse. yra nepuikus dalykas. Ar-

YVORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDE A L PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipki
tės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrin- 
ską. Jis išpildo medikaliskus 
daktaru receptus ir patar
nauja visokiais sveikatos 
reikalais Taipgi, vaistai yra 
pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Be to. užlaiko ge
riausios rūšies kosmetikos, 
skutimosi reikmenų, knygų, 
laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigaru, ci
garečių ir skanių gėrimu.Skrinska

Pas mus gaunamas ir 'Keleivis.
buvo suruoštas su parapija Stebėtojas, gi jis mano, kad tiesos ga-



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10, Kovo 5, 1952Puslapis Ketvirtas
1 senieji, o paskui išmoktų'

• OI A F) • 1 * i “solidarumo” ir eitų vienin-1
ie OLA rKinkimUS ^J^ntu į rinkimus ...

Keisti senuosius naujais 
reikia atsargiai. Aš, pavyz-

Gerai, kad spauda pasi- keistas kitu. Kadaise adv.lūžiui, dar nemačiau iš nau-; 
sako dėl SLA vykstančių Wm. Laukaitis buvo išrink Jkandidatų, kūne sugebė- 
rinkimų. SLA organas apie tas tautininkų grupės perša pasisyentimo ir darbštų-į 
rinkimus kalba tik jiems mas. Žadėjo daug ir pate- ^tz\ ilgiais pakeisti įž- 
praėjus, praneša rezultatus ko į adv. F. J. Bagočiaus adv. K. G ūgį, iždo
ir tuo baigia rinkiminę ak- vietą. Bet jokių permainų be ją p-lę E. Mikužiutę,
ciją. SLA organe trūksta ir iš naujo prezidento nesulau ai a 2lce”. Plrmminką Po-j 
raginimų, kad nariai eitų ir kerne, visi pažadai paliko Dargį. t i
balsuotų. Atrodo, kad rin- tik pažadai ir jei adv. F. J. . . e P įmainomų žmonių 
kimai SLA organui yra “ta- Bagočius nebūtų numiręs,
bu’’. Dėl to daugelis narių jis greičiausiai butų pirmi-
sako: “bu-u”. ninko vietą vėl paveržęs iš . ....

Perskaitęs pereitos savai- a(lv. Wm. Laukaičio. O da- F®*** * paprastas čigoniš-
itės -Keleivyje” vien, pa- bar gali ir kas kitas pavert, j*™"“, kūno visa, nereikia.
sisakymą, noriu ir aš kai ti. į

ką pasakyti. Man rodosi,' Panašiai as manau dėl

niekur nėra, nėra jų nė mu
sų SLA, bet mainymas tik' 
dėl mainymo butų ne rinki-

SLA Nary. J. Š.

kad Pildomosios Tarybos kai kai kurių kitų Pild. Ta- 
narių pakeitimas yra pilnoj rybos narių. As nebalsuosiu 
narių valioje. Demokratiš- uz iždo globėją p. Maceiną, 
kiau rinkti SLA vadovybę Jis įėj° jaunuosius atstoyau- 
stačiai nebūtų galima at- damas, bet neparodė nieko 
likti. Pamanykit tik—dumė!nauj°- iekų kuris kitas,

■nesiūs nuominuojame ir duįtai tokio sumanumo visada 
mėnesius renkame ir virš to
duodame seimui patvirtin
ti balsavimų rezultatus!

Kad Pild .Tarybos nariai 
i laikosi solidariai rinkimuo
se, tai koks čia prasižengi
mas? Jei jie sutaria ir dai
niai dirba, jie ir i rinkimus

Elau, vaike, šauk su vaike, tikrai atrodė čiud- eina “kaip vienas”.

Aleksandro Teismas

' parodys.
Žinoma, jei nauji kandi

datai peršasi, tai jie turėtų 
pasakyti, ką gi jie duotų 
naujo, kokias jie turi idėjas 
dėl SLA veiklos plėtimo ar 
bent dėl neleidimo tam vei
kimui žemyn važiuoti. Kol 
kas tų naujų idėjų negirdė-

Didysis graikų užkariau
tojas, Aleksandras Make
donietis, buvo karalius fi
losofas. Jis gimė 356 me
tais prieš Kristų ir mirė 
323 metais, arba sulaukęs 
33 metų amžiaus.

Nežiūrint savo jauno 
amžiaus Aleksandras buvo 
užkariavęs didžiausius že
mės plotus, nuo Graikijos 
iki Indijos. Kariaudamas 
Indijoj jis ir mirė nepasie
kęs savo tikslo, kuris buvo

MAŽU KAS RAD1O APARATAS

Viena inžinierė Princeton. N. J-. Universitete žiuri per 
padidinamąjį stiklą į “pupos dydžio” radio aparatėlį, ku
ris galima bus nešioti ant rankos užsirišus ar kišenėje. 
Aparatas šilimą gauna iš žmogaus kūno.

manim “Lai gyvuoja cen- nai, ba dienos metu staiga J Skalas tą vienybę suardyti 
zura!” pradėjo temti, o paskui.ar patvirtinti.

—Gera diena, tėve, kam šviesa visai užsiraukė ir pa- Kritikai kaltais kritikuo- 
tau prireikė cenzūros? sidarė baisiai markatna: ja Pild. Tarybos solidaru-

_ O kaip tu mislini, vai- vištos tuoj sulipo Į medžius j mą tik todėl, kad nariai tų
ke, ar nereikia įvesti cen- miegoti, ožkos pradėjo i kritikų neišrenka į Pild. Ta-
zura tiems peckoriams mu- bliauti, kaip skerdžiamoš, jybą. Tokie kritikai už na
šų gazietose, kurie tyčioją- šunys pradėjo kaukti, o se- rių kaltę , bando versti at- 
si iš šventos maldos? noji mano teta Agota par- sakomybę ant Pild. Tary-

_ Pasakyk aiškiau tėve Pu°lė ant kelių ir bučiuo- bos narių tikro ar tariamo
kas tvčiojasi? dama žemę prašė pono Die- solidarumo. Tai yra papra-

‘ ’ vo, kad saulė vėl šviestu ir sta rinkiminė propaganda.

jome. Rinkti "naujus žmo- ne daugiau ir ne mažiau,
MARGUMYNAI

—Aš, vaike, gazietų ne mes griešni galėtume Tokios propagandos dabar

jonas skaito ir paskui man , , , . ., • « ■> m
pasako. Vot, Maike, jis k.rabra^' ale man Pasida- ™us,. !r, P'"famS • Ta» 
man ir sakė. kad gazietose re !‘,'°!nau nez‘n0->au kur Kandidatas taiko užimti ge- 
buvo parašvta, kad kur ten Pa5ldetl- ba ta.‘P buv° mar- ™ "į ^ivienijimu, daug nu
Indijoj ar Aprikoj-pagones katna ant duslos- !sl.Palnnįs.‘o, adv’ K; Gu?1°
meldėsi, kad saulės užtėmi- -Atrodo, tėve, kad jus vietą. Siūlo savo taupumo 
mas nasihaietu Sako tip tada i saulės užtemimą žiu- pi ogi amą. kunoj via n to- 

r -ėjote taip pat. kaip dabar, Į* -taupymas”: padidinti
Dievas jy maldų išklausė, žiuri !■»<«*» Afrikos Tėvynę . padaryt. « la
ba saulės užtemimas greit žmonės, kurie ir dabar tik idomtu laikraščiu ir dar 
ir pasibaigė. Aš, vaike, ro- '-a’ ° tetos Agotos suprati- : ‘r‘ --i -u aupv i. 
kuoju, kad toks rašymas aP*e astronomiją teturi.. ^aslska«ęu2‘Unl^X 
yra išsitvčiojimas iš šven- —Tu- valke- Pallk mano M pažadu as nutariau 
tos maldos, ba visas svietas tetul? ramybėje, ba pats ži- uz tą kandidatą nebalsuoti, 
žino kad Indiioi nėra ka- naL ’Rad dabar moteriški nenoiiu. kad mane ka?

J P , . sutvėrimai kvla i viršų Ve i akis “monkina”. Rašytitaliku, ten tik vienas kum- 'ULX-V1,a ve’i . . . . ,
gas Jonas Svirnelis vra ka- as Pats tau rakiau. kad vie- Pats ,J. ka".dlda'
talika« o viri kiti na<ronv« nas moteriškas sijonas jau tas>’ r<>dos, tik ant čekių te- n tatp 'gal f karaliauja ant aigiiki,: „isugeba, o jis žada laikrašti

• i i •*! i X-o dabar gazietose rašo kad' pagalinti, o tai įciskia nu- pagonių maldos įsklausvti? e i<uy, mu f' , , . . . .
r> , i- •* ptyl ir Amerika turė51 mote- ramdyti savo koki fienta i—Bet saules užtemimas ® II1VLr - ,nasibaieė tėve9 rišką prezidentą. Jes, vai- ! papildomus redaktorius ir
a- -r • - -j ke anie moteris ereit kai- keisti daugiau pinigu—Siur pasibaigė, valke, . aP,erawl t'V11 . ,re(lakciiai ir nnnierai irale man nereikia tau klu- besime kepures nusiėmę ir Aedake,Ja,„ " popieiai n 

močvti, kad tas užtemimas turėsim prieš jas kloniotis,) sdtauP-vs „
butu ir be tu pagoniu mai- ka‘P pnes unadntkus. t'U ^t-
rių pasibaigęs! i —Atiduoti pagarbą mo. me, tunrne daug. Tik nnk

—Tas tiesa, tėve, bet In- terims, tėve, yra mandagu- ™ane,’..°, _"ska? ?e!lau- 
dijos ir Afrikos žmonės n,° reikalavimas.
mano, kad jų maldos išgel- —Šiur, siur, vaike, kas 
bėjo saulę nuo baisaus sma- nežino. Jei tu, vaike, 
ko, kuris norėjo ją praryti negirdėjai, tai as tau i ausi 
ir tu jų neįtikinsi, kad jų pasakysiu, kad moteriški 
malda nieko nepadėjo. Jie sutvėrimai pradėjo net gai-
tau pasakys, kad saulė bu- v°ti - _
vo užtemusi ir tu turėsi su- —Ką tėvas nori pasaky- 
tikti, kad ji tikrai buvo už- ti?

nes” tik dėl to, kad jie yra 
nauji, nėra joks gudrumas. 
Koki prasmė išmesti seną, 
nusipelniusi ir pastatyti i jo 
vietą naują, dėl kurio suge
bėjimų ar bent noro dirbti 
turi abejonių?

Man vis rupi, kur butų 
galima užtikti koks kandi
datas, kuris piimon galvon 
rūpintųsi Susivienijimu it 
tik paskui jau savo viso
kiais išskaičiavimais? Ar 
yra tokių?

Vienas jaunas iždo glo
bėjas tuoj po jo išrinkimo 
kreipėsi Į pirmininką su to
kiu atviru klausimu: Aš iš-

kaip užkariauti visą pasau
li-

Kariaudamas Indijoj 
Aleksandras turėjo ne tik 
įveikti įvairius Indijos ka
ralius, bet turėdavo malšin
ti ir jau užkariautų kraštų 
maištus. Kartą prieš jį bu
vo atvesti indų išminčiai, 
kurie daugiausiai ir kiršino 
žmones sukilti prieš užka
riautoją. Aleksandras nu
tarė padaryti jiems teismą. 
Jis parinko 10 gudriausiųjų 
išminčių ir sugalvojo jiems 
labai gudrius klausimus. Jo 
sprendimas buvo toks: ku
ris atsakys neteisingai, tam

Germ&nium Metalo Keista 
Ypatybė

Germanium metalo ga
baliukai maždaug ameriko
niško dešimtuko dydžio jau 
vartojami elektros srovės 
pakeitimui. Tas metalas 
turi keistą ypatybę, jis pra
leidžia elektros srovę viena 
kryptimi ir nepraleidžia ki
ta. Jei per jį leisti kinta
mos srovės elektrą, tai 
elektra, gaunama po perė
jimo per tą metalą, yra 
nuolatinės _ (pastovios) sro-

Aštuntam: Kas yra stip
resnė, gyvybė ar mirtis?

rinktas, tai kas man teks da-' bus galva nukirsta, o pas- 
bar? Klausimas buvo at-!kui ir visi kiti bus išžudyti.
viras, o kiek yra “naujų”,: Patį seniausią iš dešimties į Išminčius atsakė: Gyvybė, 
kurie taip gal neklaus, tik jis paskyrė būti teisėju, kad 
pamanys! Kandidatų reikė- pasakytų, kuris iš išminčių

Kai kada susirenka vienos 
kurios giupės nariai Į neva 
slaptą posėdi ir “sutaria”,
kad tokius tai Pild. Tarv-•>
bos narius reikia “išmesti”. 
Sutaria, bet SLA nariai ne 
pagal tokią pakampių stra
tegiją balsuoja ir renka, ką1 

i jie nori.
Ač o c

davė blogiausią atsakymą.
Pii-mam išminčiui buvo 

duotas klausimas: Kurių 
yra daugiau, gyvų ar m im
siu? Išminčius nedvejoda
mas atsakė: Gyvų, nes mi
rusieji neekzistuoja ir nesi
skaito.

Antram buvo duotas 
klausimas: Kas, žemė ar 
juros, turi didžiausius gy
vūnus? Išminčius atsakė: 
žemė, nes jura yra tik da
lis žemės.

Trečiam: Koks yra pats 
gudriausias gyvis? Išmin
čius atsakė: Tas, su kuriuo 
žmogus dar nėra susipaži
nęs.

! Ketvirtam: Kodėl tu kur

tų paklausti, kodėl jie kan
didatuoja. kokie asmeniški 
motyvai juos ragina “pa
sišvęsti” SLA “gerovei”?
Gavus atsakymą galima gal 
butų spręsti kandidatų šir
dingumo dydi ir laipsni.

SLA yra visuomeninė or
ganizacija. tas tiesa, o vi
suomeniniu veikimo mažai 
tematome. Bet ar išrinkus 
“naujus” atsiras mokyklė
lės, pradėsime leisti kny
gas, šviesti suaugusius, te
atro grupes organizuoti ir 
panašius darbus dirbti? Jei 
kas sako “taip”, tai blofina 
ir kalba visai nerimtai. Mat 
visuomeninės organizacijos i
veikla priklauso nuo tos vi-, . Sabba kn . rie- ma 
suomenes, kuri organizaci- "

nės tik ji pagimdo tiek blo
gybių !

Devintam: Kiek ilgą am
žių žmogui vra geriausia 
gyventi? Išminčius atsakė: 
Taip ilgai, kol žmogus mir
ties nestato aukščiau už gy
vybę !

Dešimtam: Tu pasakyk, 
kuris iš atsakymų yra ne
teisingiausias ir kuris is se-

vės. Tuo budu su to me
talo pagalba galima leng
vai turėti namuose nuolati
nės srovės, kur jos reikia 
mašinoms ar įvairiems apa
ratams vaiyti.

Germanium metalą elek
tros srovės pakeitimui pri
taikė amerikietis inžinierius 
E. A. Haity, kuris dirba 
General Electric kompani
jos dirbtuvėse Lynn, Mass.

Jis Dar Pietauja

Sausio 29 dieną vienas 
Brooklyno Trust Company 
banko tarnautojas, 36 me
tų Martin G. Olsen, išėjo 
pietų ir negrįžo. Patikri
nus pasirodė, kad jis išėjo 
pietauti su 38,224 doleriais 
banko pinigų.

Tas tarnautojas ir dabar 
dar pietauja, nors jo ieško 
FBI ir visos Amerikos mie
stų kriminalinės policijos. 
Jo ypatingai ieško garanti
jų kompanija, kuri buvo 
garantavusi bankui to tar
nautojo sąžiningumą.

Jei kada M. G. Olsen 
grįš “papietavęs,” jis nea
bejojamai nebeturės tų 38.- 
224 dolerių, kuriuos išsine
šė eidamas pietų.

Nušauk Pelę!

PIERZ, Minn. — Vienas 
16 metų vyiukas čia bandė 
nušauti peliūkšti Schmidt- 
bauerio farmoje. Šovė jis 
iš .22 šautuvo ir vietoj pe
lės pataikė savo draugui, 
Herbert Schmidtbaueriui, i 
koją ir nušovė vieną pirštą. 
Kojos pirštas vi a tokio pat 
dydžio,' kaip peliūkštis, bet 
skirtumas tas, kad peliūkš
tis moka bėgti, o jaunasis 
Herbert savo kojos nepa
traukė iš kulipkos kelio.

r.ių piiTnas mirs? Išminčius 
‘teisėjas” atsakė: Mano iš

manymu, visi užklaustieji 
davė atsakymus vienas už 
kitą blogesnius.

—Jei toks yra tavo spren
dimas, tarė Aleksandras,— 
tai tu pirmas ir mirti.

—Ne,—atsiliepė išmin
čius teisėjas,—jei tu laiky
sies savo žodžio, tai nei aš 
nei kiti nemirsime, nes tu 
pats sakei, kad pirmiausias 
mirs tas, kuris duos blo
giausią atsakymą.

Karalius pagalvojo ir nu
tarė išminčius paleisti, pir
ma juos gerai apdovanojęs 
už aštru liežuvi ir drąsą.

—P. S.

ne; Išminčius atsakė: Aš 
norėjau, kad jis gyventų

,, ...... .garbingai, arba numirtų,ja. Musu senstelejusi visuo- r • ė • • ,J .t J kaip bailiai nusipelno mir-mene. dargi su priemaiša ‘ . 1

uuujakurių "ehepasikliaus; penktam; Kas yra senes-
ne, mokyklėlėm,s, ne, kur- nė , tavo - 
sais, nei teatrais, o SLA bu-

ją sudaro. Jei visuomenė gy 
va> gyva ir jos organizaci-

manymą—
, ,... ... diena ar naktis? Išminčiusdamas val.lz.os pr,ez,uros,atsaks. Djena vj

griežta, suvaržytas negales^ Raralius
_ ne to daryt,, kas dar yra kaip to, gali buti,

jSa>ma 2J,e,s'.U|e 1 aiyb;Išminčius paaiškino: J kvai- 
kad saulė atšvito todėl, kad dieną per metus paskiria rai, o tą dieną, ką tu vadi- ,e.UnlL? nmta apdrau klausimą gali buti tik 
jie meldėsi, ir kaip tu įro- galvojimui. Tris šimtus še- ni “Thinking Day,” geriau y* orSan,zaciJa su PaPl1- kvailas atsakymas.
(lysi, kad jie sako netiesą? šiasdešimt penkias dienas tiktų pavadinti susikaupi-:(.on?.a v.lhUon}enine veikla,j §egtam; Kokiomisgeriau- 

—Eik jau, vaike, argi aš per metus kalba, o vieną mo diena. j p aciuosius užsimojimus . siomis priemonėmis žmo
gėnas tėvas turiu tave gas- dieną ima ir pradeda gal- —O aš, Maike, manau, ?alie a ,)m> 01ganizaci- gyS gali padalyti, kad jį
tronomijos mokyti? Juk voti ir tą dieną vadina kad susikaupusios ar susi-^oms‘ visi mylėtų? Išminčius at-
dabar visi kvailiai žino, “Thinking Day,” sy? mislijusios moteriškės vis- Įsivaizdinkim, kad per- sakė: Jei žmogus turi dide-
kad saulė užtemsta ir vėl —Suprantu, tėve, apie ką vien bus moteriškės ir dac- rinkome visus Pild. Tarybos lę galią, tegu padaro, kad
atšvinta, tik tie neaptašyti tu kalbi, bet tu klysti, jei oi. narius! Pastatėme naujus, jo žmonės nebijotų!
Indijos pagonys tokių da- manai, kad moterys tik vie- —Manyk, tėve, kaip nori, Kas butų? Naujieji, žinoma Septintam: Kaip žmogus
lykų nežino. Aš, vaike, ną dieną galvoja. Jos gal- o aš jau eisiu. tuoj paskelbtų manifestą, gali pasidaryti dievu? Iš-
car mažas sename krajuje voja visada, kaip ir vyrai, —Eisiu ir aš, vaike, pa- kad prasideda nauji laikai minčius atsakė: Padaryda-
buvau ir mačiau, kaip sau- arba kai kurios visai negai-galvoti apie tą moterišką ir po to dirbtų lygiai tą pa-'mas tą, ką žmogus negali
lč Luvo užtemusi. Tada, voja, kaip ir kai kurie vy- galvojimą, gudbai. tį ir lygiai taip pat, kaip ir padalyti!

Aš asmeniškai nieko ne- 
rėČiau, jei dabartinis mu- 

ų SLA prezidentas butų pa
temtri. Paskui jie tau sa- -Noriu pasakyti tą, kąiturėči jej da5artinis mu 
kys. kad jie meldėsi, kad sakau, vaike, moteriškes 1211 ST A _
saulė vėl atšvistų. Tai irgi pradėjo galvoti. Taip ir
faktas. O paskui jie sakys, gazietos rašė, kad jos vieną Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 

ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais. tas skaito 8-10 puslapiu savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol.. visose Ame- 
nkose—5.50. Kanadoje—5 dol. Už lakrašti galima mokėt: 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą" gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba. t

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva.“ 7722 George 
St„ Ville Lasalle, Montreal, P. Q.. Canada.
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Vasario 16 Minėjimai
LAWRENCE, MASS.

• BUFFALO, N. Y.—Ka- NEW BRITAIN, Conn.— 
dangi Lietuvių Klubas ne- Lietuvos nepriklausomybės 
gavo tinkamos svetainės minėjimas čia įvyko vasa- 
Lietuvos nepriklausomybės rio 17 d. Oras pasitaikė
minėjimui apvaikščioti, tai 
minėjimą atidėjo vasario 
24 dienai.

Bet tai ne viskas. Nega
lėdami minėti norimu laiku 
Buffalo lietuviai surengė 
Užgavėnių blynų vakarą.

toks, kad blogesnio negalė 
jo buti. Bet oras publikos 
neatbaidė.

Minėjimą atidarė Pijus 
Poškus. Lietuviai legionie
riai, vyrai ir moterys, Įne
šė Amerikos ir Lietuvos vė-

Įspūdingas Vasario 16 
Minėjimas

Vasario 17 d. lietuvių pi
liečių svetainėje, nepaisant 
didelės sniego pūgos su au
dra, susirinko virš 200 žmo
nių. Senatorius Flanagan 
sakė, jog “tas jau rodo jus 
karštą meilę, didelį pasi
šventimą ir giliausius rū
pesčius dėl savo gimtojo 
krašto, savo tėviškės Lietu
vos.”

kad padaryti šiek tiek pel-iliavas, o paskui bažnyčios 
no BALF’ui. Žmonių atsi-choras sugiedojo himnus, 
lankė nedaug, bet dėka ge- Seniau choras dainuodavo 
roms šeimininkėms pada-ir dainų, bet šį kartą ne.
ryta pelno $50.

Klubo komitetas širdin
gai dėkingas poniai Smelt- 
zer, musų tarpe geriau ži
noma, kaip p-lė Delininkai- 
tytė, ir poniai Malecke, ku
rios dėjo visas pastangas, 
kad sudarius kiek nors pi
nigų vargstantiems lietu
viams. Širdingai ačiū vi
siems atsilankiusiems.

V. Jasaitienė.

Kalbėjo Alfonsas Bur- 
neika, nesenai atvykęs iš 
Vokietijos. Pasakojo, kad 
Rusijoj yra ne komunizmo 
tvarka, bet terorizmo tvar
ka ir davė pavyzdžių iš lie
tuvių patyrimų. Kalbėjo 
gerai, aiškiai. Po jo kal
bėjo miesto majoras, John 
L. Sullivan, ir linkėjo lie
tuvių tautai išsilaisvinti iš 
pikto priešo okupacijos. 
Trumpai kalbėjo ir vietinis 
klebonas kun. V. Kurkaus- 
kas.

Renkant aukas iš viso su
rinkta $491.91, už įėjimą 
buvo imama po 25 centus, 
tai susidarys keli šimtai 
Lietuvos laisvės kovai pa
remti ir lietuvių šelpimui.

BRIDGEPORT, Conn.—
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas čia vyko vasario 
16 d. vakare parapijos sve
tainėje. Meninę programą 
išpildė parapijos choras, 
vedamas muz. A. Stanišau- 
sko, Gudevičius-Pocius, pp.
Helena Janiunienė, Ona Daugiausiai aukavo kun. 
Janusas ir Walter Barius. Kurkauskas. $10. Po pen- 

Kalbėjo kun. J. Kazlaus- JqS dolerius aukavo koks 
kas, iš Brooklyno atvykęs J.

Minėjimas prasidėjo 
Amerikos ir Lietuvos him
nais, giedojo tautiškos baž
nyčios choras vadovybėje Į 
M. Pauliukaičio; kartu gie-. 
dojo visa publika. Paskui; 
choras sudainavo dar porą; 
smagių dainelių—“Nemu- j
nelis Plaukia” ir “Lietuvos 
Daina.” Visų mėgiamas 
dainininkas Kazys Valun- 
ge vičius palinksmino publi
ką sudainuodamas “Lietu
va Brangi” ir “Vilniaus 
Kalneliai.” Jis tapo paly
dėtas karštais aplodismen
tais.

PARDAVINĖJA AGUONĖLES

Filmų žvaigždutė Ginger Crowley padeda veteranams 
pardavinėti aguonėles veteranų labdaros fondui.

’Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO VISUOTINAS TVANAS
SOCIALIZMO PRADAI

, » • ,- - - -■ I Ar buti toks tvanas, ka
Labai populiari ir naudinga šių aptemtų visą žemės rutuli’ Ii ki 

dienų klausiniams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens’ Kur ta,
Kaina .....................................................SSe duo yra dabar? Ir kaip No£.
DĖL LAISVOS LIETUVOS bus, w&3ži£ .^įaSt^?

LSDP Užsienių Organizacijos rai
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .26c

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įaileisti 

{iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedenta. 

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

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa 
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny-

B visi lietuviai turėtų perskaityti, 
i na .............................................. $2.00

. TLAina .................... . 26c
KURGI VISA TAI NYKSTA?
itie kuriuo,žmonės kuna per amžius? Si intri
guojanti politiškai-ekonomišką Ifl.v- 

a,*klna garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut-
.ky. Kaina ................................. Me

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiai, 

faktais parodo, kaip iki šiol keitM 
i formos, ir kodėl turės bu
tas kapitalizmas. Kain. 26c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstatų nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
vteo reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.26 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Audėnas 
zas.

Po kalbų vyko aukų rin
kimas Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Aukavo po $5: 
kun. J. V. Kazlauskas, J. 
Janiūnas. J. Butkus, A. Va- 
linčius, J. Audėnas. H. Bla- 
zas.

Po $2—H. Janiunienė, F. 
Valinčienė, V. Barius, P. 
Mockaitis, A. Tarnušaitis, 
A. Skirka, J. Bamotas, A. 
Mitkevičius.

Po $1—J. Kalpokas, M. 
Venckienė, V. Domeika, J. 
Frankonis, J. Jucevičius, O. 
Mačiukaitienė, J. Stanis- 
lauskas, J. Lazdauskas, V. 
Varonėlis, O. Šumulienė, 
P. Kukleris, J. Šumilas, P. 
Armonas, O. Juškevičienė, 
M. Padalskienė, A. Sapie
ga, A. Stanišauskas, O. Ja- 
nulienė, O. Mostaitienė, 
Nežinomas, Kazanauskas. 
S. Koja. O. Tamušiunaitė, 
O. Juknienė, B. Kaiazienė. 
M. Lukas, B. Kuklerienė, J. 
Valiulis, P. Kukleris, J. 
šerkšnas, K. Baurienė, S. 
Domeikienė, J. Jakutis, S. 
Armonienė, O. Kaminskie
nė, O. Einorienė, A. Mor- 
kevičienė. V. Kandrošas. 
Kiti aukavo smulkiomis. 
Viso aukų surinkta $83.33.

Tikrai pagirtini musų 
naujakuriai, kurie beveik 
visi dalyvavo ir aukavo Lie- 
tuvos reikalam?

ir Henrikas Bla-
desėtkas asmenų, o kiti 

'smulkesnėmis sumomis.
Am. Pilieti*.

WILKES-BARRE, Pa.— 
Metinį koncertą ir Lietu
vos nepriklausomybės mi
nėjimą čia surengė lietuvių 
radio valandos vedėjai va 
sario 17 d. Programa buvo

Publikosilgoka ir Įvairi 
buvo nemažai.

Parengimo vedėjas buvo 
J. Evanauskas. Amerikos 
himną giedojo Tauro Klu
bas ir paskui padainavo ke
lias dainas lietuviškai. Kal
bą apie Lietuvos nepriklau
somybės reikšmę anglų kal
ba pasakė J. Maceina, jis 
perskaitė ir rezoliuciją, ku
ri bus pasiųsta Amerikos 
vyriausybei.

• Adv. Virbalis kalbėjo lie
tuviškai. Reikia pasakyti, 
kad jis jau yra padaręs pa
žangą lietuvių kalboje.

Dainavo Harmonijos An-

Piliečių klubo pirminin
kas Jonas Urbonas, gabus 
programos vedėjas, persta
tė kalbėti kongresmono 
Thomas J. Lane atstovą 
(pats dėl ligos nepribuvo), 
adv. Reno J. Orlando, ku
ris pasakė šia proga tinka
mą kalbą: to tam kalbėjo 
valstijos senatorius, Micha- 
el A. Flanagan, ir jaunas 
miesto majoras, John J. 
Buckley. Jie kalbėjo trum 
pai bet karštai sveikino su
sirinkusius, ragino kovoti 
iki Lietuva vėl bus laisva. 
Sekantis buvo perstatytas 
kalbėti drg. Jenkins, kuris 
perskaitė Vasario 16 aktą.

Kai šitas istorinis doku- 
m n etas buvo skaitomas pu
blikoj viešpatavo tyla. Kai 
bėtojas toliau nužymėjo

romskas, V. Čižius, Mrs. A1. Amilia Stundžiutė, Leonas 
Masionis, M. Jakavonis, P. Peslikas, Juozas Račkaus- 
Kaupinis, J. Zautra, C. An- kas, Jonas Suslavičius, Ona 
dreves, Geo. Majauskas, P. Suslin, Kazys Valungevi- 
Alex, J. Velička, M. Džio- vičius, Elzbieta Stravins- 
valienė, J. Peslikas, P. Ga- kienė, Juozas Stravinskas, 
brėnas, M. Gustaitis, C. Julė Jurčiutė; kiti dalyva- * kjt_
Balčius. C. Brazauskas, vo kitur ir čia būti negale-jkų“ Kodėl jam reiki* riebalų? &- 
Mrs. Anna Žak. M. Amsie- jo, bet dalyvauja choio!knygutž?. parašė Dr. G-mus. Jo. 
jienė, J. PaČinskas, L. Peš- veikloj: Bertha Volungus,!kaina tik ............................ 1Se
likas, J. Raskow, Amilia Petras Furgonas, Mary 
Stundžia, Jonas Stundžia, Kurgan, Ona Kibildis, V in- 
J. Strown, J. Urbonas, Na-|cas Kibildis, Uršulė Bale Vi
talija Penkauskienė ir Ta-įčiutė, Jeoan Balevičienė, P. 
mas Skusevičius. Smul-iBarbalevičius, Stepone Bal
kiais surinkta $14.85; sve-! balevičienė, Stasys Kun-

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kita. 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievu, 
garbino musų bočiai? Kokias žiay- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės
tuos klausimus 
skaitęs šią knyga, 
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.90
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos, čia yru 
sudėtos įvairios lietuviškos daina, 
apie musų tautą, apie šeimyną Ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmina 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir 
nų. Kaina .................................... $LSS

-eigę : n.oaei zmone. 
ybės gadynę? Visu. 
galėsi atsakyti na

gą. Tai didelio for-

KUNIGŲ CELIBATAS
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ

potUu^rkuni^nįsipSioi0^: VASTUŲ PILIEČIU? 
išaiškinta visa jų bepatystės i s ton -

S jos pasekmės ir doriškas dvasiu
os nupuolimas. Šią knyga turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvat 

ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne-

Išaiškinimas pilietybės statymų su 
reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglų kalbose. 
Kaina ............................................... 25c

. luutCIja, za iu j imivoiva
čias kalbėtojas neskaitė ke- drotas, Gladys kundrotie- papultų į tokią kunigų globą. Para- 

c’eo- Toumsend Fox, D. D.,lionės išlaidų.

Kuklios Vaišes

Po šventės programos da
lyviai pakviesta į klubo di
rektorių kambarį, kur ALT 
skyriaus narės Pajarskienė,

Rusijos žandarų tironiškus ■ Penkauskienė, Zautrienė ir 
veiksmus Lietuvoje prieš Džiovalienė davė užkan- 
nekaltus žmones, mus bio-^žių, o kiublečiai .biskuliu-
lius ir seseris. Jis pasmer
kė ir čia mus tarpe esančius 
rusų imperijos garbintojus, 
rusiškos vergijos apaštalus. 
Jam baigus publika lydėjo 
karštais aplodismentais.

Svečias kalbėtojas, “Ke
leivio” redaktorius drg. Ja- 
nuškis, pasakė labai gražią 
ir šiai progai pritaikintą 
kalbą. Kalbėtojui baigus 
'jis buvo palydėtas karštais

samblis vedamas V. Ęia^'japi0(jismentais. 
kienės: puikiai pasirodė,' 
publika iš kelių kartų iššau
kė daugiau padainuoti.
“Aitvarai,” vyrų kvartetas, 
vedamas A. Kačanausko, 
dainavo labai sutartinai, jie 
čia pirmą kartą pasirodė.

Aktorius Vitalis Žukaus
kas iš Brooklyno deklama
vo jausmingai porą eilių, o 
paskui smagiai pajuokino 
klausytojus. Vakaras baig-

Buvo žmo-tas Lietuvos himnu. (Kam 
nių, kurie ignoravo šventę, skiriamas minėjimo pelnas? 
Tokie apsileidėliai yra pa---- Red.)
sigailėjimo verti. —S. J. V. Stanislovaitis.

Lietuvių Tarybos vietinio 
skyriaus pirmininkas, Jo
nas A. Stundžia, kalbėjo 
trumpai apie tarybos veiklą 
ir perskaitė atitinkamą re
zoliuciją Lietuvos reikalu, 
kuri vienbalsiai buvo pri
imta, pasiųsta Trumanui ir 
kongresmonams Washing- 
tone.

Mitingo vedėjas drg. J. 
Urbonas vidury programos 

0 padarė pertrauką ir papra
šė auk u. Kolekta darė Jo-

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI—visai nepaprastas naujas romanas, 

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuviu šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspaus
dinta: kaina 4 doleriai.

ŠLIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
Įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautini ir kulturinį atgimimą- apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, šv le
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, laba: 
graži spauda: kaina 3 doleriai. (Nuo 1)

Abidvi knygos sykiu tik už 6 dolerius! Persiuntimo 
lėšas apmokame. Rašykite:

T>r. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted St., Chicago S. III.

U

JUOZAS STALINAS 
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkae

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. ............................................... 26e

KODĖL AS NETIKIU 
1 niEVAT

Laisvamanis čia pasako, kodėl jie 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumus joks jėzuitas...........2Se
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori paritint 
savo raštišką lietuvių kalbos žmoji- 
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 puaL
Kaina tik ....................................$1-90
TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ,

paraše L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas...........26c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

I^bai įdomus senovės filosofų da- 
lęidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: ‘'Išvirkščias .Ma
kalas, arba Kaip Atsirado Kalbea." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... lOe

SOCIALDEMOKRATU A IR 
BOLŠEVIZMAS 

Pagal K. Kautsky naujesmomią 
žiriomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina ......................... 2Se

pa,i. ‘•KELEIVIO” KALENDORIUS
teismas 6 balsais prieš 3 nu- METAMS

ga, su ištarimų nurodymais. $3.00 Į Daug geru skaitymų, eilių, patari- 
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA inE9”’..

cVoitu-mn mo-i I-abai įdomi knygutė šituo svarbiu’ - --------------------------------------------------pnveibtino . Kdltym ) klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-1
kvklose ištraukų iš biblijos, i vienas katalikas ir socialistas Pa-į Remlcit biznierius, kurie 

‘ — 'rase E. Vandervelde, vertė Vardu-

nė, Olga Peslikienė, Ievutė 
Grigaliuniutė, Jenė Tova- 
tja. Tai gražus būrelis jau- ŽEMAITĖS RASTAI 
irimo, kurie nuolatos budi
na lietuvybės jausmą—gar
bė jums ir jūsų tėveliams.

sulietuvino Ferdinand de Samcgitia 
Kaina ................................................. 25c

Baigiant

Ar žinote, kad žemaitė buvo_ vie
na žymiausių nčtsvfų rašytojų ? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas,

L-orl mileli Kurį tūkstančiai žmonių gyvena, betŽ\metind, KAU mu^ų S e i lemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- 
Čias drg. Januškis atvyko rių kiti nepastebėjo. ir gražiai juosryko
ir vos tik įžengė į musų pa-

ką lupas suvilginii.
Tai buvo kuklus ir labai

linksmas subuvimas, kuria
me musų choristai, ypač 
choristės it lietuviškos 
kregždutės čiulbėjo, K. Va- 
lungevičiaus vedami ir Pau
liukaičio prižiūrimi. Jie 
padainavo “Rami Nakte
lė,” “Leisk Man Eiti.” “Oirėtu dažniau pa 
Mes Keturi,” “Ant Kalno! jįs Įsigijo musų
Karklai Siūbavo” ir k. Ne- ionįjoje simpatiją.
vien jų smagios dainelės 
bet ir jų draugiškumas, lip

rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje, 
leivis” parduoda jos raštus

tų pa-
. “Ke-

. .......... “k'o leivis” parduoda jos raštus parašyStOgę, tUOJ JĮ apsupo . K.e-;tus Amerikoje, kada ji čia lankėslankėsi
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- 

sirašė, kiti atsinaujino SaVOlžiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 
~ ^.... Iziti ' SM gyvenimo būdą ir musų papro- Drenumeratas. O (iai ‘xl’'*lčius. Knygoje yra paveikslas su gar-

laukiama ŠiuĮ s!°? ra^ojos parašu. Uingi .paveik- 
... , , , - Į sla, vaikų pneglaudų, kūnas že

maitė prižiuręio. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu-

leivio' patriotai: vieni uz-

įsigijo senai 
metų “Keleivio” kalendo
rių/kiek tik jų turėjo išėjo 
it “hot cakes.”

lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ...................................... 50c
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vad’nasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 

į tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
Už Biblijos Skaitymą, reikalui yra reikalingas geras žody- 

' nas. Taipęi kas turi giminių Europo-

Musų re
daktorius drg. Januškis tu

mus atsi- 
ko-

Reporteris.

šnumas ir maloni nuotaika Aukščiausia*^ Tei»ma» . 
darė malonų įspūdį. Ch<>- 
riečiai čia dalyvavo:

Mary Čižus, Sadie Balc- 
vich, Ona Račkauskienė,

Aukščiausias . -'je ’T !,ori jiems pagelbėti angliškai
Amei'lKOS išmo* ti, tai geriausiai jiems---- '

tarė nesvarsvti Nevv Jei’sey 
valstijos patvarkymo dėl

Laikas užsisakyti “Kelei 
via”
tams

nas Stundžia su ponia Pen- 
kauskiene ir M. Stakionis 
su ponia šimkoniene. Au-' 
kojo:

Antanas Balčius ir A. 
Jenkins po $5; J. Savulio- 
nis ir V. Malinauskas po 
$2; po $1—Mrs. M. Legu-i 
nas, Domicėlė Savickas, J.į 
Baliukonis, L. Laukaitienė, 
A. Kaupinis, J. Jurkštas, 
P. Milutis, B. Juškienė, A. 
Gideika. B. Balevičius, P. 
Bagdonas, V. Akstinas, V. 
Baležantis, Mrs. Pajarskie
nė, A. Tatarunas, M. Sta
kionis. Teofilė Šimkoniene, 
Petį a." Garnys, Mrs. Švitra, 
J. Balčius, J. Stulginskas, 
A. Lapinskas, Mrs. R. žu-

kalendorių 1952 me- Tas patvarkymas tuo pačiūžas. Kaina 
palieka galioje.

,nr skelbiam “Keleivyje.’
Kaina 50 centu.

!KKS ATLIEKAM ...
VISOKUS SPAUDOS D ARDUS

Jei tamstom-' reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ vokų
♦ LAISK V su A NTf; A LVIAIS 
♦BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETU 
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Brnadwav. Soulh Boston 27, M»»

i

Mamytė Labai Dėkinga
———\

[amytės gimtadienio pre>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
ve) mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
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 
vra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivi*

tM E. Bro»dw«j. S*. Bartos ZT.



mrrrf?. sa msro?: Nr. 10, Kovo 5, l9o2Puslapis ŠeŠUs

įdomi Paroda
New Yorko gyventojai, Į Pudros dėžuti kurią čia

ypač moterys, šiomis dieno-Įperkame už 30 centų, Ru- 
mis turėjo progos matyti Isijoj kainuoja $1,45, arba

sivežė glėbi moteriškų ru- laiką nieko nevalgyti ir ne- 
bų. Paroda buvo suruošta daryti jokių kitokių išlaidų. 
Bonvvit Teller krautuvėj. Tik tada ji per pusantro 
Penktoj Avenue. 'mėnesio gali susitaupyti už-

ATPAŽINO banko banditą PraŠO Pagalbos | JuO2as Baliunaa:

nepaprastą parodą: Rusijoj 
gamintų moteriškų drabu
žių rinkini. Tokią •“paro
dą” suruošė Amerikos am
basadoriaus Alan 
žmona, kuri iš Rusijo

a rubliai 80 kapeikų.
Jeigu Maskvos tarnauto

ja, dirbanti ofise, nori nusi
pirkti pusvilnoni kostiumą. 

Kirk tai ji turi dirbti mažiausiai 
par- pusantro mėnesio ir per tą

Praeitais metais čia Gard- 
neryje rinkome drabužius! 
dėl tremtinių lietuvių, gy
venančių Vokietijoje, ir 
.siuntėme juos per šalpos 
(centrą BALF’ą New Yorke. 
ĮPrieš išsiųsdami į BALF’ą, 
mes parašėme korčiukes ir 
pridėjome į rūbų kišenius, 

i norėdami sužinoti, kuriose 
DP stovyklose tie drabužiai 
atsidurs. Užrašydavom ant
orčiukių toki adresą:

Katiuša

—D;
(Tęsinys)

ibar pradėsime nau- Bulaitis pa-
kad
bet

galįs

abu vyrukus
ją gyvenimą,—tarė Natali- kvietė į vidų ir pasakė, 
ja, tekia nušvitus, tokia pas jį katiuša e>ar.ti, 
jauna, kad Bulaidenė net ji nepavojinga ir jis 
akis patrynė.—Tik mes, iš- už ją atsakyti. ‘“Pridirbo
kentėję sovietiško gyveni-!nelaimingųjų tas Gruzijos 
mo kalėjimą, tik mes Žino-;batsiuvio vaikigalis, oi pri-
me, Kaip 
kai žinai,

reikia džiaugtis, 
kad sovietu ver

buvo išstatyta tenkamai pinigų 
“naujausių ma- nusipirkti.

Parodoj 
pasižiūrėti 
du” bolševikų gaminami taupyti 
moteriški rūbai ir šalia pa- lei. 
dėtos jų kainos, skaitant 
dolerį lygų keturiems 
kiems rubliams.

ir

Lyginti

kostiumui 
Panašiai reikia 
lavono” sukne-

Rusijos drabu- 
rusiš- žius su amerikoniškais bu

tų neteisinga, nes čia rūbų.
Pirm negu kalbėsime apie pasirinkimas yra didelis ir 

tos parodos rubus, reikia kainos yra labai Įvairios, 
atminti, kad Rusijoj mote- Jeigu imti tokio gerumo 
rys, dirbančios ofisuose drabužius, kaip Rusijoje, 
kartais ir gana atsakomin-‘tai Amerikoje jie yra labai 
gus darbus, uždirba per pigus ir jų niekas nenori nė 
mėnesį apie 500 rublių, ar- pirkti, nes jie atrodo labai 
ba musų pinigais skaitant,;blogai.
apie 125 dolerius. Iš to už
darbio valdžia ima taksus:
18'< pajamų
prie to prisideda unijos 
įmokė jimai. “viengungių 
mokesnis” ir visokie “sa
vanoriški” įmokėjimai, ku
rie nėra savanoriški, bet 
priverstini,
si savanoriškais. Ypač sun
ki

Lėktuvo tarnautojos Jane Bravender (kairėj) ir Jerri 
Star atpažino lėktuve tarpe keleivių banko banditą John 
R. Bayless. kurio aprašymą policija per radio pasiuntinė
je po visą kraštą. Aprašymą gavo ir lėktuvo tarnauto
jai, jie tuoj patikrino keleivius ir kai mergaitės pastebė
jo ieškomą banditą keleivių tarpe, policijai buvo pranešta 
ir banditas policijos buvo pasitiktas N'ew Yorke Aero
drome.

‘Lithuanian Committee, 65 
Peabodv St., Gardner,
Mass.” Ir štai šiandien, po 
i.netų laiko, viena vargšė 
moteriškė gavo kai ką iš 
musų siųstų rūbų ir atsiun
tė laišką komiteto 
jis laiško matyti
moteris. Pra
musų amerikiečių lietuvių, 
nes esanti našlė su dviem 
mažais vaikučiais (7 ir 5 
metų amžiaus) ir pati dėl 
ligos priversta likti Vokie
tijoje, nes visi žino, kad
nei viena šalis ligonių žmo-; Abi moterys, tuo metu 
nių įsileisti nenori. Jos pa-Ikram’y damos šiltus blynus, 
čios laiškas skamba taip: valandėlę nesuvokė, ką no

ri pasakyti Bulaitis, bet po

gija su-aaKs gaio. Gyveni
mas prasideda, Milija.— 
kalbėjo Natalija i Emiliją 
Dulaitienę, kurios vardą 
Natalija kiek aptrumpino.

dirbo,” pridūrė Bulaitis ir 
pasiteiravo, kada bus mies
te “tie išvaduotojai,” kaip 
vyrukai pavadino vokie
čius.

—Ką mums vokiečiai,
dabar mes esam valdžia,

kito kambario, viršuti- musų žmogus yra ministeris

viskas

—Kad vieno raudono į ^rpusavyje pasiK 
rims neteksim, tai jau aiš- ėjo. 
ku, bet ar bus geresnis ru-j Atrodė, jog tuo 
dasis šuva, kuri aš senai i pasibaigė, bet buvo kitaip 

Tie vyrukai Dulaičiams na

Kas Tinka į Prezidentus

laiškas skamba 
“Vasario 19, 1952. Gerbia 
mi ponai lietuviai tautie
čiai! Esu našlė moteris su 
dviem mažučiais vaiku
čiais, 5 ir 7 metų amžiaus, 
ir pati esu ligota, todėl ir 
negalėjau pasiekti Ameri
kos dėl nesveikatos.

valandėlės juodei į viena 
kitą pažiurėjo klausiančiais 
žvilgsniais, ir jų kąsniai su
stojo tarp dantų.

pažįstuf
žėrė žarijų į patį užant 
bet apie lai kitą kartą.

Natalija susirūpino savo 
vyru. Nors ji ne viską su
prato, bet mokėdama šiek 
tiek vokiškai, klausėsi ra
dio pranešimų iš Berlyno ir 

: Maskvos, kur grojo karin- 
Įgus maršus ir kiekvienas

Tx . .. (savaip aiškino laimėjimus,p ,. , Dvi dienas vokiečiai dėl-,
, ....... . a 1_jsė užimti Kauna. Ju spar- Dulaičių šeima jai papa-
kau Vokietijoj gyventi. Jo-j^ žvgiavimas įaHko Kau_!šakojo, ką skelbia lietuviš- 
kios iš niekur naorylhoę no- , ■’ • -•i na lyg replių

Poniapalyginimo
a taksu.-. įgajime spręsti, kaip gyvena • straipsnyje “Prez: 
mokesčio, |Rugjjog moterys, dirbančios Moteris,’ siūlo linkti 

savarankiškai ofisuose.
Darbininkės dirbtuvėse 

paprastai uždirba mažiau 
negu

Is to mažo

ofisuose, o 
rijo:

Lietuvoje, tarnautojos

Kubilienė, savo Jungtinių Tautų atstoves. 
““Prezidentė Antai, nesenai ji pareiškė, 

į JY kad nėra Įrodymų apie tai,
prezidentus “leidę” ir pa- kad sovietai vyk lo genoci- 
stato kandidatus. Aš irgi dą—ištisų tautų naikinimą 
esu nuomonės, kad moteris brutaliausiu buriu. Neaiš-

Rusijos prezidentė Amerikoje ne-’ku, ar tai senatvės naivu- 
ar sąmoningas aklu- 
Rašvti ji. tiesa, gali.

................ — provinCijos miestuose, kaip PPėtų per 4 metus didesnių mas,
nors ir vadina-f-..' ofi- nesąmonių pridaryti, kaip'mas. 

i savanoriškais.^ Ypač sun- <uose tį|ę apje 400 kai kurie vyrai, bet jei jau bet tai nėra laidas, kad tin-
• , ^Van°ri^ka ^_nažta {ra rublių per mėnesį, o yra siūloma į prezidentus ponia Įka į prezidentus. Mano 
irniinas vaištyves paSKO- RooSevėiuėnė. tai geriau*nnnrnnnp hnf.n apvijMi kadpirnimas yaistyoes i^- daU!, darbininku ir darbi- noosėvėinėne, tai 

los bonų, Kurių kiekvienas ninkių, kurie mėnesi be prezidento.
Rusijos tarnautojas ir dar- už(lirįa tik apie 300 rublių. ves prezidentas 
bimnkas turi išpirkti maz-! Raip Rugljog paskutiniu......................
daug \ieno menesio uzdar- moterv<5? At<akvma< vra vimo metu užsienių poiiti-itarp. kaip ir visos paprastos bio sumoje j-- j . . . . _

geriau;nuomone, outu geriau. Kad 
to. . . . Bu-įpcnia Rooseveltienė atsisa- 
Rooseveltas kytų iš sa\o užimamų da- 

savo prezidentą-.baltinių vietų ir gyventų
itrumpas: gyvena labai bio- koJe ir ypač santykiuose su į senos moterys gyvena, 

-gai ir žmogui, pačiam to Sovietų Rusija padarė ne-, . J. S.
’-iflTvpnimn nenatvi-usiam. dovanotinų klaidų, dėl ku- Conr.ecticu“.

Atskaičius visokius mo
kesčius, Rusijos ofiso tar- gyvenimo nepatyrusiam, . ..
nautojos uždirba apie 380Įsunku ir Įsivaizdinti, kokia kenčia nelaimingos Eu- 
rublių grynais pinigais per skurdi yra Rusijos motenj^^P05 tautos. Teherano iri 
mėnesi. Iš tokios algos būklė. Jei mes kaltais sa- kaitos konferencijos paliks, 
tenka pirktis valgi, kuris;kome, kad čia turime viso-.ydingos dėmės “didžiųjų: 
kuris yra labai brangus, kių negerovių, trukumų ir nugalėtojų istorijoj. Po-
tenka apmokėti butą, kuris i turime sunkiai dirbti, tai nla Rooseveltienė
yra labai blogas, bet pigus, visgi musų gyvenimo nega- naivesne ■ Hall . Q
tenka daruti visokias smul- Įima nė iš tolo lyginti su ne tik netun jokio supiati-, • ’ J
kesnes išlaidas, kaip kelio-! Rusijos moterų gyvenimu, mo apie Sonetų Rusuos už-!^.^| ,aba1 Mažiai nari
nę 1 darbą, ir tenka apsi-j Minėjome savarankiškai macJas“ net 11 bend.ai nesu- 15‘mPtu mergaitė Va- 
rengti. kirbančias moteris. O jei *,vok£ tarptautinėje pade- metų mergaite Ma

Kalbėsime apie apsiren- paimsime kuomet Voki^tijos^DP^tS
girną. Mrs. Alan Kirk iš- "J; kurios augina seimas;.vvklos lužo ivaif:u u,.. yra 
statė parodai rubus, ku- tai ganąs dai liūdnesnis, pabėgėliUr kurie pabėg0 ras.
nuos Rusijos tarnautojos vaizdas. Stalino okupuotų kraštų, !tevai> ^vena kamienų
gali pirktis valstybinėse Sovietų Rusija, kaip ir ponja Rooseveltienė tiems ibniestely Girardville, Pa.

Ji parvežė iš kiekviena diktatūrinė salis,’

kios iš niekur pagalbos ne-Į 
turiu ir neturiu nei gim 
nei pažįstamų, kad kas su 
šelptų, tai ir Dieve neduok 
kaip yra sunkus gų venimas 
su mažais vaikučiais. Tai 
aš prašyčiau brangių brolių 
lietuvių gal kuo nors galė
tumėt sušelpti ar dovanoti 
brangus tautiečiai. Su pa
garba. Bronė Astrauskie-Įmadienio 
nė, Feldafing, Germany, U. P’ie 
S. Zone.” (Adresas, rodos, 
netikslus.—Red.)

Brangus “Keleivio” skai
tytojai! Perskaitę šitą laiš-

vitiuryje, kai kas radio, ir ji džiaugėsi, 
* i pačios replės tolydžio gi- kad savieji, lietuviai, paė- 
"įliau griebė virstantį sovie-im^ valdžią, ir kad bus ge-

tinį slibiną.
Menkos ir prastai gink

luotos Kauno ir apylinkių 
partizanų grupės, palygin
ti, labai lengvai užvaldė 
Kauną ir apylinkes. Pir

ty tą,
namo

,riau čia mini, negu Rusijoj
‘gyventi.

Bet pirmadienio popietės 
metu Natalija išdrįso nuei
ti į Linksmadvario gatvę, 

gyveno jos sena drau-KUI
tik prašvi-'ge, majoro žmona Solovje- 

Buiaičių namo at-iva- Ten taip pat \yrų nebt.- 
sirado du vyrukai, ginkluo-įvo namuose, bet Solovjevos 
ti sovietiškais šautuviais. j septyniolikmetis įtinus zujo 
Vienas iš jų, sutikęs Dulai- miestą, maišėsi kur tik

itienę prn
JP-
sodo vaitelių, pa koks nuotykis patraukdavo 

vaikėzo dėmėsi.klausė, ar pas juos nesą
. .. _ .katiušos. Partizanu vado-

.Įprasti sies suvargusios isakjufi rinkti

_ reikalus. Jai rei- b„ba<-

kia piniginių aukų pačiai “

ką, manau, visi galite su-*L..

Jauna Lietuvaitė Dainininkė į teriškė

Tarptautinė muzikos me
seveltienė" yra dar į™ ^ikHįa vasario mažus vaikus,

už savo vyrą. Ji i23 dieną Nevv Yorke, Car- saj tos SUVar
savo
dai

Pfeiffer, kuri yra pu
riau lietuvaitė. Jos motina 

lietuvė, o tėvas—veng
ras. Jos seneliai (motinos

ponia 
nelaimingiems

Jau sutemus jis grįžo na- 
“tasjmo, kiek nusigandęs, ir pra- 

kaip jisĮšė motiną tuojau kur nors 
akė, nes ne viena iš jų ga-j bėgti, nes jis matęs būrįgydytis ir aprūpinti savo 

Nors aš
suvargusios moters 

nepažįstu, bet prašau ““Ke
leivio” skaitytojų atsiliepti 
ir jai pagelbėti asmeniškai 
arba per mane. Aš surin
kęs aukas persiusiu jai. Ga
lite siųsti aukas šiuo adre
su: Lithuanian Committee. 
Aleksas Yuska. 65 Peabodv 
St., Gardner, Mass.

A. Yu»ka.

Įlinti būti šnipas, ar dar bai-;.raudonarmiečių ir žydu, 
siau—užmušti kokį vokietį, j kuriuos kartu uždarę į kaž-
už kurio galvą tektų sumo- kokius 
keti šimtą lietuviu gaivu.

namus. Ten buvu
sios ir kelios raudonarmie
čių žmonos, vaikai, . Jam 
pasakęs koks tai sargybi
nis, kad tai busią pirmosios 
aukos, jei kas nors pasikė
sintų prieš greit į miestą 
įžengiančius vokiečių ka
reivius.

(Bus daugiau)

Dulaičių namo vieną pu
sę buvo užėmusi Burlasovų 
šeima, kur tuo metu Bulai
tis kalė vinis į lentele už
dengto lango lopinį vietoje 
nuo trenksmo rytą išbyrė- 

i jusiu stiklų.
Dulaitienei mikčiojant,

Jaunutė dainininkė suža-krautuvėse.
Maskvos: nepaprastai rūpinasi pake!- pasi„}ė g^tį į Sovietu Ru- veJ° V1SVS ne vien savo PU1

Nei šiokios nei tokios for-Į ti vaikų prieaugli, mat, 
mos perkelinį trumpą mo- ‘pasaulinei revoliucijai ’
terišką apatinį drabužį reikalinga žmonių. Moteris kjus/’ jj ne ^jk netinka kysena scenoje, kas jai pa- 
(slip), kurio kaina musų Rusijoje paversta į prezį(iento vietai, bet. ma- tikrina gerą artistės karje-
pinigais yra $11.50 (46 mo mašiną, ir visokie par- no nuomone netinka net i ’’$• Linkiu jaunai daininin-
rubliai). įtijos agitatoriai kala mote-

Kietos odos batukai su rims, kad reikia “kelti vai- . . . . .
vieno colio aukščio kulni-'ku produkciją.” Tačiau jei [r fabrikuose dirbti,_ir vairi 
mis kainuoja 14 su puse moteris - motina prisideda kus auginti. Turint 5-S vai-j 
dolerių, arba 58 rubliai. P™e šeimos išlaikymo ir.ei- kus moteris jau gali pasĮ-i

Pusvilnonis moteriškas ua dirbti fabrikan, ji jokių likti namuose, nes sumažė- 
kostiumas, kaina 126 dole- lengvatų negauna. Rusijo- ja taksai ir, be to, gaunami 
riai, arba 504 rubliai. je yra priimta, kad vardan.šiokį toki vaikų priedai.

Geltonos odos pirštinai- ‘.Vgybės su vyrais moterys u*11}1 ?a^ma
tės iki riešu, kaina $18.50, Pačlus Juodžiausius tikėtis gauti Stalino premi-
•irb‘i 74 rubliai 'sunkiausius darbus, kaip ją ir keletą šimtų rublių.

antai būti prekių iškrovė- Tokia skaitlingos šeimos 
jom uostuose ir geležinke- motina turi gyventi su vai
riuose, miesto atmatų rin- kais keliuose kambariuose, 
kėjai, vandentiekio darbi- primityviai įrengtuose, nes 
ninkai ir pan. Nėštumo butų trukumas Rusijoje yra 
metu moteriai neduodamas labai didelis, o baldai ir.ki- 
lengvesnis darbas, o po ti paprasčiausi reikmenys 

i gimdymo moteris tuojau yra labai brangus, 
skuba darban, nes už prail- Mums yra sunku įsivaiz- 

!gintas atostogas jai nutrau- duoti visus nedateklius, ku-

Iki kelių ilgumo “rayon 
crepe” suknelė, kaina $128, 
arba 512 rubliu.

IS DŪMINES LŪŠNELES
Gražios eilės, dainos ir 

* deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakyk it pas autorių:
K. B. Kraučionas

Daynard Drive, Canton, Conn

žmonėms!

ir “pasistengti SU(i3ry:Kiv. lyriniu sopranu, bet ir 
sovietais gerus santy-Į^1 i~^ai-(,a ir gera lai- 

Ji ne tik netinka kysena scenoje,

:mes.
Muzikos Mylėtoja.

Vl( E-PREZIDENTAS

kiama alga. Kadangi vie- riuos turi pakelti Rusijos; viceprezidentas Alben Bark- 
nas vyras iš savo uždarbio moteris, kurią Stalino rėži-Į įev, po akių operacijos ne

pavertė į gimdymo šioja storų stiklų akinius irretai gali išmaitinti seimą, mas
(Nr. 12, 1952) tai daugumai moterų tenka mašiną ir darbo gyvulį. Į gavo “naują išvaizdi).”

PILGRIMUI
taikaKremliaus bokštuos už 

rėkiančios reklamos.
Už jų raudoni, kruvini veidai. 
Tai jie pasaulyje, taiką ar karą. 

lemia;
Dėl jų tu vietą žemėj praradai!

Dangoraižiai ir biznio rėkian
čios reklamos.

Už jų nutukę, blizgantys veidai. 
Veiduose šypsenos jų didelės ir

ramios;
Nuo žmogžudžių čia prieglaudą 

radai.

Prekiautojai parduoda auska
ras ir šilką

Ir dirbinius brangiųjų akmenų. 
Ir tu perši lyg senas žydas sū

rią silkę:
Nupirkit jėgą mano raumenų!

Už biznį ir už taiką rėkiančios 
reklamos.

Tavoj širdy toks slegiantis ak
muo.

Pakelėse medžiai ir vitrinų šil
kas šlama:

Bedarbis, vargšas, be namų 
kaip Šuo.

ZIGMAS GAVELIS.

KOSTIUMAS PO 1.000 METŲ

Aktorė Virginia Mayo sako. kad po 1,000 metų moterys 
nešios šitokį kostiumą. Gal ir nešios, o pati aktorė jį jau 
dabar pasigamino ir rodo, kaip atrodys moterys tada, 
kada musų ir jos nebos.
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Iš Plataus Pasaulio
Cechų Valymai

Čechoslovakijos bolševi-

kuris, pagal jo išminti, esąs ne 
tik ne poetiškas, bet ir nesu
prantamas. Mums, skaityto-, 
jums, šio posmelio prasmė ir 
visi Giedraičio patriotinėmis 
temomis parašyti eilėraščiai la
bai gerai suprantami, bet pats 

c “Draugo” bendradarbis Janu
lis tai tikrai nesuprantamas.

Po 50 centų prisiuntė: A. Kanadietis Paskirtas

Italijos Pajamos
Italijos tautos pajamos

kų partijos valymas palietė yia ^bai žem.°^ ??n. ^'“Draugo” p. Janulis net ap- 
n- armiją. Iš armijos vado-"am 2mo8ul vidutiniai ten- skaii|uofc kiek metl) Giedrai. 
vavimo pasalinti senieji va- . -by,000 Inu, tjs iit.silikęs nuo dabartį-į
(lai ir Įsistatyti nauji. Bol- ai ba §322. Palyginimui pa- n^v musų geresnės poezijos, i 
ševikiško perversmo sukak- imkime kitų klastų žmonių įdomu, k aip tada įvertintų pa- 

.vidutines pajamas: J. A. V. ties Janulio lietuvių kalbos mo- 
klasės gim- 

“rėcenzi-
rimini joje—$Z1O ir GraiKijoj vie-.J”* “ctcir- Manomeko- vor.’dio< Pnavv^dr k nam Žmogui tenka—$190. keli’ eilučių užtenka puma- 

RO> v ei gijos pavyzdi. , tymui (pabraukta mano—K.
j G.), jog pasidaryti poetu daug 
•sunkiau, negu inžinierium ar 
' daktaru, kad šis darbas neiš-, 

Tur būt, nė pats į 
tos nelaimingos “recenzijos” 
autorius Janulis neapskaičiuo-

Grai»£u Šnipai

Graikų teismas po ilgo 
klausymo nuteisė 29 Rusi-

Pagalba Jugoslavijai

Amerika, Anglija ir Pran;mokstamas; 
cuzija vėl sutarė duoti Ju
goslavijai papildomos pa
galbos 45 milionus dolerių, tų. kiek jūs metų atsilikęs, jo 

jos snipus. Astuoni šnipai, įos gUmos Amerika duos'sodžiais tariant, nuo dabartinės' 
nuteisti mirti, o kiti gavo 29 milionus, Anglija duos musa geresnės kalbos. O kur 
ilgų metų bausmes. Teisme $19 359 oqq ’ jr Prancūzija dar visi si,°£’zmai sutinkami 
buvo įrodyta, kad rasai tu-Be šitos Į)a. beveik kas antrame sakiny, I 
rojo Graikijoj labai platų galb’s Jugoslavija jau yra £‘™“kos **' kh";
srJpų tmklą su radio stočia gavusi 75 milionus doleriu T . T . -

.. a .. , a • J« tas P- Janulio straipsne-
paiamos 1S tų pačių lis butų bent kiek panašus i j
bių, daugiausiai is L S A. rimtesnę recenziją, tai dar mes .

’jam bandytume paaiškinti apie; 
'dainos santyki su poezija me-į 
ras—menui prasme, ir kodėl.' 
būtent, patriotinė daina visais

ir dideliais ištekliais rusiš
ko aukso.

Titinė Baidyklė

Vengrų bomunistai vie- J 
noje dirbtuvėje praktikuo
ja tokį “paskatinimą” dar
bininkams dirbti. Jei kuris 
darbininkas pasirodo apsi
leidęs ar neišdirba normos, 
pas ji ateina maršalo Tito 
uniforma apsirengęs glu- 
šas ir ji iškilmingai pasvei
kina už gerą pasidarbavi
mą V a k a r ų “imperialis
tams.”

Bolševikų Diplomatai
Visos Atlanto Pakto ša-

lys sutarė suvaržyti bolšc- 'aikai< buv0 yra ir .•»’
- - -- lyginamai svarbesniu fakto-

RUSAI PER BRANDENBURGO VARTUS

Berlyne rusų kariuomenės dalinys žygiuoja per Bran
denburgo Vartus, eidami atlikti kariškas ceremonijas prie 
paminklo rusų kariams Berlyno mieste. Brandenburgo 
Vartai Berlyne yra žinomiausia miesto vieta, virš tų var
tų buvo eilė stovylų. kurios dabar sutirpdytos laužo ka
tiluose.

Stonys, Brockton. Mass.. Joe 
Starkutis. Chicago. II., J. Mer
kei. Beloit, Wis., J. Kuklierius. 
Rosemount, Canada. Mrs. M. 
Gitcas, Paterson. N. J., W. Shi- 
monis, Philadelphia, Pa., A.

Kanados Gubernatorių

Kanadietis Vincent Mas- 
sey paskirtas Kanados gu
bernatorių, arba Anglijos

Subaru Floreoce, Haas.. Urs. karūnos atstovu Kanadoje. 
E. Kaupus. Brooklyn. N. Y., A. Tai pirmas atsitikimas Ka- 
Zelaitis, Lincoln, N. H.. J. An- nados istorijoj, kad Kana- 
drews. Oakland, Calif.. Mrs. H. dos pilietis skiriamas toms 
Daikus, Naugatuck. Conn.. B. pareigoms.
Embrasas. Philadelphia, Pa.,'---------------------------------- --------
M. ( eplinskas. Chicago, III., K. j . I IJiSUfk HM A 1
Galdikas, St. Catherines, Ont., i l Al Cj SIŠ.U JĮJĮ Al
Canada. P. Adomaitis, Barre,Esu nesenai atvykęs iš Anglijos 
-- _ . .... , »r norėčiau susirasti savo krašto
Mass.. John \V ish. Klizabetn, žmonių, kilusių iš Onuškio vals-
N. J., K. Asevicza. Waterburv. čiaus. Traku apskrities Prašau at-

siliepti šiuo adresu: J. Dambrauskas, 
Conn., Mrs. A. Bartkus. Phua-j5769 Jos. tampau, Detroit 11, Mich.
delphia. Pa.. J. Mikalauskas,1 „ .1 Paieskau mano pusseserę Veroni

ką Pociūtę, po vyru Malinauskiene, 
kilusią iš Paberžės ir gyvenusių Ne
makščių miestelyje, Raseinių apskr. 
Ji pati ar kas ja žino malonėkit nu
rašyti man šiuo adresu: (12>

Mrs. Ona L. Bartašiunienė,
2S2 W. Third Street.
So. Boston 27. Mass.

Newark, N. J.. J. Pilka, De-' 
troit, Mich., J. Andrusaitis, 
London, Ont., Canada, J. Rai- 
zis, Cranston, R. I., A. Kiskis, 
Toronto. Canada. Mrs. A. 
Shell, Paterson. N. J.

J. Žukas, Bridgeport. Conn., 
prisiuntė 25 centus.

Visiems, parimusiems laik
rašti aukomis, tariame nuošir
dų ačiū.

APSIV ĖDIMAI
Esu 29 metų rimtas vaikinas, ieš

kau gyvenimo draugės, ne senesnės 
už mane. Susidomėjusios šiuo skel
bimu prašau rašyti, atsakysiu vi
soms. Su pirmu laišku pageidau-

-------------------------------------- Įjamas paveikslas, aš irgi tuo pačiu
į atsilyginsiu. Rašyti:

z-, > • » • • > Jfr. A. Bivas,Svarbios Darbininkų e -&> e. s*um Avėc Saskatoon, Sask., Canada.
Judėjimo Datos

“Keleivio” 1952 metų 
kalendoriuje vra Įdėtas 
svarbus A. Jenkinso straip- 

Vokietijos Į>olicija arės- kus ir išėjo i politiką “so- snis, kuriame surankiotos 
tavo “socialistinės” Reicho cialistinė j” Reicho partijoj, 1 svarbiausios datos iš Ame-

Pronacis Pasirodė Tikras Nacis

Dr. Richter pasidirbo fal- Svarbu su tuo straipsniu sutų laisvė bolševikų valdo-jšvtojaį bei “aukštojo stiliau"jkiaaiavima ir kitus 
muose kraštuose. L Z gele- prasmes ieškotojai niekados;

Švento Rašto Tyrinėtojų 
Garsinimas

ATGAIVINIMO LAIKAI** 
“Todėl darykite atgaila ir grjžki- 

tės, kad jūsų nuodėmės butų išdildy
tos, kad ateitų nuo Viešpaties veido 
atgaivinimo laikai ir kad jis siųstų 
jums apskelbtąjį Jėzų Krislų, kur) 

■jo paimti dangus iki visų daly- 
atnuujinimui, apie k< yra kaU>ė- 

Dievas nuo amžių visų savo 
pranašų burna.'*—Ap. l)*rt>.

Taip, tai yra ką Petras reiškė. Jis
„ , , _ .. .....................jj. -i- tai vadina ’“visy dalykų atnaujini-syvus dokumentus, jis sake- si pažinti ir jį visada turėti. |mu,” arba sugrąžinimu žmogui Die-

Valhnrnu i,vo ma,oniney“°-„ Jėxus at**> neinama |koti ir i&gelbeti pražuvusius. J«- 
pirmas atsilankymas ant ze- 

prirengė kelią žmogaus sugri- 
pas Dievą; jo gi antruoju al
mu bus aktualiai įvykdytas 

išpranašautų dalykų. Kiekvienas 
atsteigimas arba atnaujinimas visų

i“požeminių salonu." o tik tada tonas Fritz Roesler. pasižy- kiu budu nacis Roesler vir- į'Cašbiaušieji ir plačiatBiai
,«koti a««s«es perlų, męjęs visokiomis hitlerinė-t0 Dr. Richteriu. Kaipo naudojami nuodai, kaip ’SSTER

Richteris tas nemiręs piisi- fkĮįiiimaę morfinas ir kiti. išgirs ir tikės.ė apie mero paraurjinią 
kad >>er jo ai n i ją turės 
intos visos žemės gimi- 

pat pranašavo, kad 
ins pranašą, panašų j 

ir kad tasai pranašas 
suteiks gyvybės žmonėms. Petras 
cituoja šią pranašystę ir pritaiko ją 
atsteigimo darbui, kuris seka po

• prasikaltimus. si esąs gimęs Turkijoj, Dabar

Prancūzų Išlaidos

Indokinijos karas pian-| Giedraičiui prikišamas atsili- mis šunybėmis.

miro įmesti atvvko i Ind’- riu kiekvienam gyventojui,ivisa kraštą aziatų utėlėmis, o .* .. .. , *. Jaukia teismo. kuriais kiekvienam nau<
* ’T. * , ■ Ujtanr vaiku- ir ^eniu^ 'išblaškvtos tautos smegenis ap- Priesaik^ liudijo, kad kapi- Panašus atsitikimas buvo ga susipažinti. Vištųjos sostinę. Jis, sako, dary-skaitant vaikus n senius., _ ® RaprUv <xsa< 7uws „ ____ m— _________

NELYGI KOVA
nuo visų veidų. Jis taipgi pranaša- 50 centu. Užsakymus ir pi- VO. kad' tuose “atgaivinimo laikuo- 

. ... se” žmonės statys namus ir juose
gyvens, sodins vynuogynus ir valfrys

j jų vaisius.
(Bus daugriau)KAS MUMS RAŠOMA

tomobilio nelaimėj. Polici- x 
ja jo lavoną ištraukė iš aujraitis, iš šio taško žiūrėdamas.

;ir šaukia tautą bent propagan
dinei kovai prieš raudonąjį . .
imarą visiems aiškiai supranta-,pagarsėjęs savo kova su senėj rado du tapatybės do- “KELEIVIS”

bolševikiškais vėjo malu- kumentu, vieną Ducreux, o

Senatorius McCarthy, jau tomobilio griaučių ir jo ki-,™^18 Piasome siųsti.

lengva kalba: 636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.Keli Žodžiai “Draugo 

Pamatymui
"Draugas” š. m. 15 nr.. Mok-ij-įam autoriui nukapotu rankas.Krauju pasrūto Lietuta. 

slas-Menas-Literatura skyriuje, bei išsvilintų akis. tik. deja, I ("Dainos Apie Laisvę, 
išspausdino kažkokio Janulio'dar jo nepasiekia. Mat. “ka- p»sl.)
neva tai recenziją apie Alfonso, talikiškasis pasaulis’ savo kul- 
Giedraičio antrąjį

tarėją, P. Nash, susirišusiu ne kas kitas, kaip žinomas, 
11'su bolševikais. policijos ieškomas naciu

P. Nash norėjo įraukti
... ...... . ,rv. • 5rA.™; I Tuo jis iš daugelio McCarthv i teismą, bet se

(bedrakio antrąjį eilerascių turiniu atsilikimu ligi inkv 12 Ida Partinės “poezijos” autorių. natoriii<5 * k-nlhėin > lieči-- 
rinkinį “Dainos Apie Laisvę. ’ j cijos amžių įgyvendinimo dar fvaizdžiau išsireiškiant, raudų
Toji recenzija ne tik nedrau
giška. bet ir tendencinga. At
rodo. kad Giedraitis yra “Drau
gui” nedraugas, todėl jis turi 
būti sumaltas į miltus. Tai 
įvykdyti pavesta p. Januliui, 
kuris, “nerasdamas nė vienos 
rimuotos eilutės, kuri butų ga
lima pavadinti poezija, viską

nedaėjo. ... . į rašytojų ir pereina
Pavyzdžiui, “recenzentas" pa-(šiems laikams pritaikintą,

cituoja iš eilėraščio “Kelias 
Laisvėaušri” punkteli 
“Jei jau taip likimas lemia 
Saldu mirt už gimtą žemę ..
Te kulkosvaidžiai kalena. 
Te miškuos tauta gyvena.'

jmes poezijos žanrą, 
ipats apie tai pasisakydamas ’ 
(tame pat Janulio nesupranta 
imame “Kelias į Laisvėaušri 
‘eilėraštyje:
;“Te ne ašaros mums byra; 
Pasidėkit raudų lyrą.

Veltui galite gauti spausdinių, pa. 
našaus turinio. Rašykite: V. Klovas, 
3444 So. Lituanica Avė., Chicago S, 
111.

bendradarbis, savo šalies 
išdavikas Lacht. Žinoma, 
mirusiam bylos negi kelsi.

GEN. MacARTHUR
REMIA ŠEN. TAFTĄ

Gen. MacArthui* pranešė
škiant. raudų m - vjetoj genate, o todėl tas atsitikimas kaip ir viename laiške New Hamp- 
eina į tyrąjį, .. ’ sakyti’‘ a nori nacio Roesler “prisikėli-s^lne va^tijos senatoriui J.r £“ni^ne^liT’ -as" kitu vardu rado. kad W-. CoU.rn. kad jis dabar-

karo kriminalistai ieško ir tini« laiku remia s*"- Taf-

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų. šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys)

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo- 

kokia liga 
mišiny yra pa- 

for-
pusė svaro 

$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy 

South Boston 27, Maaa.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
<34 Broadway. Smrth Boston 27, Masa.

’ ’ ik-- Yfi f V \v kariais suranda visokiu bu- t0 kandidatūrą nuo repub-jantis tonikas. Nežiūrint 
a-.Kalbėjo Mlluaukee. WlS., kaltais SUianaa VISOKIU du nartiire Tau ir <se i sirgtumėt, šitame mišiny yra
r ir ten nakartoin vis u savo du nuo pelnytos bausmes ‘^onų partijos, jau ir . e- stipriniIT,u. arbatos
J I? . _n PaKarloJO Vi. Js SavOj . . nJau |vUV0 Zlnoma, kad ge- mc->e- Svaras $8.000, puse .

kaltinimus prieš P. Nash,: pasislėpti, 
jau r.e senate, bet už neiie- 
čiamų senato sienų. Rodos,!

žinom mes tik kovą vieną— p. Nash gali ji traukti teis-' Maikio ir Tėvo Kraičiui
Te jausmai pavirs į plieną! man jr reikalauti įrodymų? Musų skaitytojai, atsinaujin- 

Tcnka tik džiaugtis Alfonso Rodos taip, bet . . darni prenumeratas ir užsisa-

nerolas stovi už Taftą ir yra 
griežtai priešingas gen. Ei- 
senhowerio kandidatūrai.

Giedraičio “Dainos Apie Lais
vę” pasirodymu. Jos ne tik
bus sąmoninu lietuviu tarpe McCartįy Milwauk«' mi«S- '*>«?«• «, u . n„
ska.tomos bet ,r <ia,nuOjamoS.,te tjI( j j(, sav„ Prraunte »2 M. kiūtos. De-
Janulis Drauge’ savo žemiau , . 1 , •*

P. Nash advokatas dabar kydami 1952 metu kalendorių, 
įpraneša, kad senatorius prisiuntė Maikio ir Tvo kračiui

troit, Mich.
kritikos spoksančiu straipsne- jnimus_ pasakytu* sena- po 50 prisiuntė: E. Mik
liu Giedraičio nė kiek nekom-‘^e ,n todėl tos jo kalbos, __ _____ _____
promituoja. žinoma, save ne- (klupo atkartotos iš senato 5al)S|<a.s, Georgetown. III., 
kompromituoja nė pats Janu- "
lis. ar kuris kitas nežinomasis, 
pasislėpęs po šia etikete, o tik 
pats “Draugas,” išspausdinęs 
savo Mokslo-Meno-Literaturos

sas. Devils I>ake, N.D.. A. Gra- 
Z.

rekordų, negalima patiekti Pakalniškis. Hartford. Conn.. 
teismui ir reikalauti, kad Jos Evoskevicius, Camden. N. 
senatorius įrodytų, arba bu- J., Theo. Yushko. Dearborn. 
tų nubaustas. Be to. sena- Mich.. ir Mrs. Jos. Subačius,
torius nors ir žadėjo, bet Kingston, Pa.

Po $1 prisiuntė 
nas, Darby. Mich

Išeina kad Senatorius ('bieago, III., L. 
rašte “Keli žodžiai ‘Draugo’ M p , , . “ . Montreal. Canada. John Perry, «
Pamatymui.” žinoma, skirta , . . 3^.ai So. Boston. Mass.. J. Shukis, Į
tik Januliui, nes tiksliai sutver- f’^ai* takosi imąs visą a - ę(eve]an<j. Ohio. Mrs. D. Shak- 
to sakinio “Keli žodžiai ‘Drau- J^komybę ir prašo traukt! naįtjs> Union City; N. J., A. 
gą’ Atpažinti,” tur būt, jis irgi .11 I. teismą, bet faktiškai Garbus. Toronto. Canada. W.

!nesuprastų. .slepiasi už senatoriaus ne- Stuezka. Port Colborne, Ont.,
K. GOŠTAUTAS, liečiamybės. Reiną nelygi Canada, ir C. Tuchus, Harvey,

I Rocheeter, N. Y. kova. įHI.

ka” rašinėlį
šio straipsnio januliška ant-

1)0110 ‘’nwks,i< savo tos kalbos teksto ap
kaltintajam nepridavė.

J. Macku-
J. Slabis, 

Liepi naitis,

I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian Altiance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternale Organizacija 

įkurta ]AS4» Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2.420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We»t 30th Street New York 1, N. Y.
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Vietinės Žinios
MIRĖ PRELATAS 

K.
Minės Lietuvos Universiteto 

URBNOAV1C1US Trisdešimties Metų Sukaktį mus

Praėjusį šeštadienį die- Bostono Tremtinių Rate- 
ną mirė Bostono ir apielin- lio valdybos iniciatyva sū
kių lietuviams gerai žino- sirinkę akademikai vasario
mas kunigas 
Urbonavičius, 
dirbęs musu

;nalas yra Antano ir Onos lėjinio koncerto programo-i 
Ywoskų sūnūs. Jo tėvai je Bostono Lietuvių Sporto 
gyvena So. Bostone apie 45 Klubo vyrų choras, vado- 

' metus, tėvas Antanas mirė vaujamss muziko J. Gaide- 
1938 metais, o motina ir lio. Apie šį chorą ir kitus 
dabar gyvena So. Bostone, programos dalyvius plačiau 

Jaunas advokatas atliekamus pranešta kita proga, 
visus advokato patarnavi-, čia tik primenu, kad kon- 

Gero pasiseikimo jau-.eertas ruošiamas gegužės 
J11 d., Municipal Building 

Rep. svetainėje, South Bostone. 
Po koncerto bus šaunus 
banketas Piliečių Draugijos 

J auditorijoj. Abu šiuos pa- 
sekmadienį į Bostoną rengimus ruošia LDD 21 

kuopa savo organizacijos 
20 metų sukakčiai paminė
ti. Įžanga į koncertą $1, 

vietos $1.50

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES

nam profesionalui.

JOHN P. TU1N1LA
Parduodam namus mieste ir 

‘ apieliakėse.
Skolinam pinigus ant pirmu 

ir antrų morgičių.

317 E St., So. Boston. Mass. 
Tel. SO 8-2883

RADIO ŽINIOS Iš Worce*terio
Kazimieras 24 d.. 11:30 vai., p. IvasiI

daug metų agentūros patalpose, South 
apielinkėje. Bostone, nutarė sudaryti

Jis laidojamas šį trečiadie- komitetą Lietuvos Univer
siteto 30 metų sukakties

, ... paminėjimui suruošti.L rbonavicius T x ,i Į komitetą po du atstovu 
[deleguos šios organizaci
jos: Tremtinių Ratelis, Lie
tuvių Inžinierių ir Archi- 
techtų Draugija, Lietuvių 
Teisininkų Draugija, Lietu
vių Rašytojų Klubas, Lietu
vių Mokytojų Draugija ir 
Karininkų Ramovė.

Pirmas to komiteto posė-

nį iš šv. Petro bažnyčios.
Velionis

buvo vienas iš senosios kai 
tos žurnalistų ir rašytojų. 
Rašinėti jis pradėjo Vinco 
Kudirkos laikais, dar bū
damas Seinų seminarijoj, 
yra rašęs į “Varpą” ir kitus 
anų laikų užsieniuose lei
džiamus laikraščius. Ame
rikon velionis atvyko 1905 
metais ir čia visą laiką dir-Į 
bo kaipo žurnalistas ir ra
šytojas. Yra parašęs storu
lį romaną “Vytis ir Erelis,’’ 
“Partizanai.” “Surūdijusi 
Grandinė,” yra išleidęs eilių 
rinkinį ir k. raštus. Savo 
raštus spaudoje velionis pa
sirašydavo Kmito vardu.

Per eilę metų velionis 
Urbonavičius rašydavo ve
damuosius straipsnius Bos
tono “Darbininke” ir visa
da atstovavo dešiniausią 
katalikišką liniją ir buvo 
linkęs į autoritarinę tvarką, 
bet Amerikos sąlygose jis 
skaitė, kad demokratinė 
tvarka yra geriausia katali
kams, nes be demokratijos 
katalikų veikimas čia butų

TaiZ>VJHWC.

K. Urbonavičius buvo gi
męs 1874 metais, sausio 14 
d., Kiduliškių kaime, Ma- 
riampolės apskr. Mokėsi 
Mariampolės gimnazijoj, 
paskui Seinų seminarijoj, į 
kunigus įsišventino 1897 
metais, o 1905 metais atsi
kėlė gyventi į Ameriką.

Serga S. Strazdas

Šį

Turim Pagaliau 
Susiprasti

atvyksta senai laukti sve- 
čiai, buvęs Lietuvos operos 
artistas Ipolitas Nauragis, 
kuris pirmą kaitą dainuos rezervuotos
Bostone Lietuvių R a d i o 
Korp. 18 metų sukaktuvių 
koncerte So. Bostono High 
School, Thomas Park, tre
čią valandą po pietų. Taip
gi dalyvaus artistė Barbara 
Darlys iš Brooklyn, N. Y. 
Artistams akompanuos Je
ronimas Kačinskas. Papil
dys programą konceite T. 
Babuškinaitės Baletas, ku-

(su taksais).
Bostono ir visos apylin

kės lietuvių visuomenė jau 
dabar kviečiama tiems pa- 
žmoniams ruoštis dalyvauti. 
Senai musų mieste matėme 
tokią programą, kokią turė
sime progos matyti ir gir
dėti gegužės 11 dieną.

Reporteris.

Gayfair, Ine., gėrimų už
eigos savininkai Vincas ---------
Greska ir \ incas Parulis šių metų vasarįu 20 d. 
policijos areštuoti už gem- “Keleivyje” (Nr. 8) įdėta 
blerystę. Traukiami teis- iš Lavvrence, Mass., žinutė, 
man. V. Parulis yra baž- fcUr aprašo apie piliečių 
nyčios kolektorius, vienas klubo šaunu metini banke- 
jo sūnūs kunigas, kitas tą.
high school mokytojas.

dis įvyks kovo 8 d., 7 vai.! 
vakare. Tremtinių Ratelio.ris šoks baletą “Raudonoji 
pirmininko Stasio Lūšio bu- Kepuraitė.”
te, 22 Gatės St., So. Boston, i Po koncerto įvyks priė-

----------------------------Į mimas svečių puikioj Lie-
4thtuvių Ramovėj, 484 E.

--------- |St., So. Bostone. Bus ska-
Kovo 12 d., trečiadienį.' nių valgių, gėrimų ir gal- 

7:30 vai. vakaro, piliečių | lėsit linksmai vakarą 
klubo patalpose šaukiamas' leisti su draugais ir sve-

BALF’o Susirinkimas

metinis Bostono BALF’o 
narių susirinkimas. Bus pa
dalyta valdybos ir vajaus 
komiteto apyskaitos ir svar
stoma, kokiam tikslui skirti 
vajaus metu surinktos au
kos. Taip pat bus renka
ma valdyba. Visi nariai ir 
norintieji jais būti
susirinkime

DRAUGAI DIALTUVA1 
MINĖJO SUKAKTĮ

su draugais ir 
čiais. Kviečia visus

Steponas ir 
Valentina Minkai

METHUEN. Mass.—“Ke
leivio” geri rėmėjai ir ilga
mečiai skaitytojai draugai 
Antanas ir Valerija Dialtu- 

pra- vai vasario 22 d. minėjo sa-
vo vedybinio gyvenimo 44 

tmetų sukaktį. Giminės ir 
i draugai, susirinkę į malo
nias vaišes, linkėjo drau
gams Dialtuvams susilaukti

Dorchesterio Klubo
Metinė Vakarienė

Dorchesterio 
prašomi liečiu Klubas

dalyvauti.
Valdyba.

dar daug minėjimų 
džiaugtis gera sveikata 

— į laime.
Lietuvių Pi- Vaišėse Buvę.
rengia savo i--------------------------

metinę vakarienę, klubo 16 Airių-Lietuvių

u
ir

Tame bankete dalyvavo 
kviesti visų draugijų pirmi
ninkai. Tik keista, kad ne- 

KAPITONŲ PAJAMAS buvo aplenktas ir Maple
--------  Parkas, ir jį atstovavo po-

Is \\ ashingtono praneša, nas Kuodis. Atrodo, kad 
Kad šeši Bostono policijos klubo vadovybė lyg dar ne- 
kapitonai esą nuslėpę vai- žino, kas yra Maple Parkas 

ir kokios ten idėjos yra pe
riamos. Juk beveik kiek
vienas Laurence lietuvis 

sakė kokie tie kapitonai pasakys, kad ten yra raudo- 
yra ir kiek pajamų jie gali nų idėjų perykla ir tos pe- 
buti nuslėpę.* ryklos paukščiai tarnauja

Bostono policijos komi- Maskvos interesams, 
sionierius Thomas F. Sul- Solidalalmas> tiesa> vra 
hvan, sako, kad jis nieko ikus dalvkas Bet rod
nežino apie sesių kapitonų (i ti kurie
pajamas ir todėl negali im- ; ž mu; čius mĮ,_ 
tis jokių žygių prieš tuos kįk bIokšti ; kruvi
kapitonus, bet jeigu pasi- j Maskvos tironu glėbi, tai 
rodytų, kad tokie įtarimai jau d dideli 
yra teisingi, komisionienus

Koresp

TIKRINS POLICIJOS

dalį savo pajamų ir 
nesumokėję federalinių tak
sų. Pranešimas nieko ne-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDAI

Populiariško* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nu* 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 
1540 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broadway, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

VAISTAS “AZIVA"
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

□uo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

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 į: (n35)

EROMS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

perdaug (lietelis musų 
lepšiškumas. Argi pake
liui mums bendrauti su tais,,

. . . , . , .. . kurie su didžiausiu pasiten-iąonienus sako, kad jis apie kjnimu žiurj . šiandieninę(
musų tautos tragediją? Ar į 

1S verta rodyti nuolankumą'
tiems, kurie su didžiausiu

žada imtis 
kus griežtų

prieš kaltinin- 
žygių. Komi-

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokiu vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Katarnavimas msnigm; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
čia jau 20 metų.

šešių kapitonų taksų nemo
kėjimą sužinojo tiktai 
spaudos ir be vardų.

VakarasSusiart; metų gyvavimui 
— Vakarienė įvyks

;nį, kovo 16 d., 5:30 vai. į Penktadienį, kovo 7 d., 
Partę vakare klubo patalpose,'7:30 vai. vakare, Interna-

--------- 1810 Dorchester Avė. tional Institute patalpose,
Sandaros Moterų Klubas! Kviečiami maloniai atsi- 190 Beacon St., Bostone, 

rengia whist party šį šešta- lankyti visi nariai, klubo į įvyks airių-lietuvių susiar- 
dienį, kovo 8 d., 8 vai. va- prieteliai ir apielinkių lie-į tinimo vakaras. Vakare da-

Sandaros Moterys
Rengia Whi*t

atžymėti.
sekmadie-

mimo

kare, Sandaros svetainėje,.tuviai.
124 F St., So. Bostone. Bus
puikių dovanų ir gardžių' ---------
užkandžių. Visi maloniai j Literatūros 
kviečiami atsilankyti.

Rengėjos.

lyvaus p. O. Ivaškienės ve- 
Valdyba. ■dama tautinių šokių grupė, 

muziko J. Gaidelio veda-
Vakaras j mas vyrų choras ir Dr. M.

Sekmadienį Gerai Pasisekė! Gimbutienė skaitys trumpą
--------- [paskaitą apie lietuvių tau-

Pereitą sekmadienį Lie-įtosaką. Maloniai kviečiami 
tuvių Kultūros Rėmėjai bu-į visi atsilankyti.
vo suruošę literatūros po-'--------------------------Musų spaustuvės darbi- Naujas Lietuvis 

ninkas Steponas Strazdas Advokatas South Bostone
pereitą ketvirtadienį staiga ---------
susirgo, nakčia buvo išga-! Šiomis dienomis jaunas 
Kentas i ligoninę ir penkta- lietuvis advokatas, baigęs ls
dienio rylą Carney ligoni- Suffolk La\v School. 
nėj jam buvo padaryta ope- A. Yvvoskus,
racija. Ligonis po opera- ofisą So. Bostone. 503 E. 
ei jos yra silpnas, bet pra- 5th St. (Tel. SO 8-6332.) 
deda sveikti. Naujas lietuvis profesio-

pietį Municipal svetainėje 
So. Bostone. Susirinko virš!

' MOTERYS RENGIA 
LEAP YEAR BANKETĄ

joną* musU naujakurių.
..firioins Poetas Bernardas Braz-atidaie >a\o .tižioms, Stasys Santvaras ir 

rašytojas A. Gustaitis skai
tė savo naujausius kurinius

Šį Sekmadienį, Kovo 9
South Bostcno High School Salėj, 3 vai. po pietų, 
pirmą kartą So. Bostone dainuos Ipolitas Nauragis ir senai 

hetrirdėta Barbara Darlys, jiems akompanuos
Jeronimas Kačinskas: taipgi

T. BABUŠKINAITĖS BALETAS ŠOKS 
“Raudonoji Kepuraitė“

Koncerto įžangos kainos yra: $2.00. $1.-50 ir $1.00 
Po koncerto Įvyks gražus ir linksmas Pobūvis naujoj, pui
kioj LIETUVIŲ RAMOVĖJ. 484 East Fourth St., South 
Bostone, tarpe G St. ir Dorchester Avė., kur galėsit links
mai pasiviešėti su svečiais artistais ir draugais; skaniai 
pavalgyti, išsigerti ir linksmai vakarą praleisti. Kviečia i 
koncertą, kuris rengiamas Lietuviu Radio Korp. 18 metu 
sukaktuvių proga. RENGĖJAI.

ir susilaukė giiausmingų.Pradžia 
plojimų. Aktorius Henri- Kviečiami 
kas Kačinskas skaitė Pul- tuviai, 
gio Andriušio ir A. Gustai- 

kurinėilus ir taip vaiz- 
ir gyvai juos perdavė, 

kad stačiai sužavėjo klau- 
ytojus.

Klausytojai skirstėsi pa-i 
tenkinti naudingai ir sma
giai praleistu popiečiu.

Rep.

CIO 
džiai

Lietuvių Piliečių Draugi
jos moterys rengia šaunų 
leap year banketą kovo 
(March) 23 d., sekmadienį, 
L. P. Draugijos patalpose.

5 vai. vakare, 
nariai ir visi lie-

malonumu ant savo pečių' 
pamestų “Stalino saulę” iri 
į šį kraštą, kaip tatai kele- 

American Woolen Co. tu-1 tas išgamų padarė Lietuvo- 
rėjo susitarti iki kovo 1 d. je.
su tekstilės darbininkų uni- Daugiau negu gėda , j 
ja dėl naujos da. bo šutai- ~od ianksęyęįs Maskvos 
ties. Susitarimo nebuvo pataįkunams, kaj šiandieni 
prieita ir darbininkai buvo dė, kruvinojo bolševizmo 
nusistatę išeiti į streiką, bet

TEKSTILĖS STREIKAS 
ATIDĖTAS KOVO 10

agresijos žūsta musų vaikai 
.. .... . ir broliai Korėjos fronte ir

tai unija stieiką atidėjo ko- -aurjaj žudomi nelaisvėn 
vo 10 d ir tikimasi, kad agroMieji.
iki to laiko pasiseks susi
tarti dėl naujos sutarties. Mes turim būti ištikimi 

American Woolen Co.įšiam laisvam kraštui, kaip 
sutartis paliestų daug tek
stilės darbininkų, nes toji

kadangi derybos tęsiamos,

DR. D. PILKA
Ofleo Valandoe: me I M • 

Ir am T Al 9
546 BROADWAY

BO. BOSTON.
Telefone*: BOUtk

PERĖMĖ ANTANO
PILVINIO BIZNĮ

Mary H. Gaston (Geišto- 
raitienė) perėmė Antano 
Pilvinio apdraudos biznį ir

Ituri ofisą 317 E St., South 
5 Bostone. Tel. SO 8-8793.

Pagerbs Pasitraukusius 
Piliečių Klubo Veikėjus

Mirė V. Jurgelaitis

ga širdies 
Vincentas 
venęs 167

pagerbti vakarienę. [Bolone, 
agerbti ilgus metus j Ta<^ieni

■dirbę įvairiose pareigose! clos‘ ___
veikėjai: Juozas Lekys,
Stasys Mockus ir Adolfas 
J. Namaksis. Vakarienės 
pradžia 6 vai. vakare, klu
bo auditorijoj.

i Ši sekmadieni Lietuviu
i * * *■Piliečių Draugija ruošia sa
vo buvusiems valdybos na
riams
Bus pagerbti ilgus metu,

Vyrų Choras Dalyvaus 
LDD Koncerto Programoje

Jau susitarta ir maloniai 
sutiko dalyvauti Lietuvių 
Darbininkų Draugijos jubi-

tai pridera lojaliems žmo
nėms. Tad turim budėti ir 

Kompanija turi virš 20 kovoti su tuo, kas kėsinasi. 
dirbtuvių Naujojoj Angli- prieš šio krašto laisvę ir ge-!į 

” rovę.
—L. L.

joj. Šiuo tarpu daugelis 
tos kompanijos dirbtuvių 
dirba su pertraukomis.

Mirė Melbom Penry, RADIO PROGRAMA
Adv. Grigaliaus Švogeria Lietuvių Radio Korp. pro-

--------  grama per buvusią stoti
Pereitą savaitę mirė Mel- WBMS, kuri dabar vadina-: 

born Pemy, advokato Jono si stotis WHEE, 1090 kilo- 
Grigaliaus švogeris, vedęs cycies, 9:30 iki 10:30 vai. 
ponios Cecilijos Grigalie- sekmadienį, bus se
nės seserį Florence. Palai- Ranti:
dotas Bostone 
tadieni.

pereitą ses-

SKUBIAI PARDUODU

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainuos buvęs Lietu-
Išvykstu kitur, parduodu vi- vos Operos solistas Ipolitas

sai naujus daiktus: RCA tele
vizijos aparatą. GE šaldytuvą, 
automatišką Bendix skalbiamą 
mašiną, mahoganv medžio mie
gamojo baldus, virtuvės jrengi- 

Palaidotas pir- ma. stalo lempas ir kitus daik- 
Kaspero koply- tus. Viską už $550. Telefo- 

nuoti: SO 8 <>682.

Pereitą ketvirtadienį stai- 
smugiu mirė 

Jurgelaitis, gy- 
W. 7th St., So.

Nauragis iš Worcesterio.
3— Magdutės Pasaka.
4— Kalbės S. Mockus 

Dorchesterio.
iš

Lietuvių Piliečių Draugija Rengia

DIDELĮ BANKETĄ
KLUBO DARBUOTOJAMS JUOZUI LĖKIUI, 
STASIUI MOCKUI IR ADOLFUI J. NAMAKSIUI 
pagerbti, kurie per ilgus metus darbavosi klubo vai. 
dyboje.
Banketas įvyks šį sekmadienį, kovo 9 d., 6 vai. va
kare, nuosavame name, 368 W. Broadvvay, South 
Bostone.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti. —Valdyba.

Po programos prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WHEE, Lithuanian 
Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

INCOME TAX SERVICEĮ
Visais Income Tax formų išpildv- 

j mo reikalais suinteresuotieji prašo
mi kreiptis šiuo adresu: (11)

B. Mikonis.
545 Broadway, So. Boston. 

Phone: SO 8-0005.

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE « INSUBANCB 

409 W.
SOUTH BOSTON.
Office Tel. SObo«ton 8-0948
Be*. <7 OBIOLB STBHR

TeL*^A^k^»7T7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkes A. J. Alekna 

62S East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Lanjrams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

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

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojaa Ir

Vartoja vėliausios konstrukieijoe 
X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
S34 BROADWAT,

SO. BOSTON. MASS.




