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Aukščiausias Teisinas Pripa- 
žysta Deportavimo Teisę

Bolševikai Svetimšaliai Gali Būti Deportuojami; Jei Ne
galima Išdeportuoti, Gali Būti Laikomi Kalėjime Be 

Belos; Teismas Patvirtina Nuostatą, kad Pri
klausymas Kompartijai Yra Užtenkamas

Pagrindas Deportacijai

Aukščiausias šalies teis- Masinis Išdavikų 
mas si pirmadieni pasisakė rr : s, ~i~z* •deportacijos klausimu ir iš- TeiSUtOS Cecilijoj į

nešė sprendimą, kad vy-
riausybė turi teisę depor- Čechoslovakijos bolševi- 
tuoti bet koki svetimšalį, kų valdžia, pagal praneši- 
kuris priklauso arba kada mus, ruošianti masini “pa-j 
nors priklausė komunistų rodomąjį” teismą aukš- 
partijai. Pagal tą sprendi- tiems partijos buvusiems 
mą vyriausybės galia ne- vadams, kurie dabar ap- 
ginčijama deportuoti iš šaukti išdavikais ir šnipais, 
šios šalies dargi ilgus me- Sakoma, kad partijos bu
tus čia gyvenusius žmones, vęs vadas Slansky jau “pri- 
jei jie yra ar yra buvę ko- sipažinęs.” Jis buvęs tar- 
munistai. domas Maskvoje ir iš ten

... , , parvežtas gatavas daiyti
Kitas spendimas duoda išpažintį viešame tei- 

vynausybei teisę laikyti de-'smc T kit vad mj. 
perluoti numatytus komu-Įnimi sekami kandįdaiaį i 
rustus kalėjime be jokios Sta,in0 kartuves: Maty
belos, jei vynausybe mano, gTerm v|ado clemen. 
kad paleidimas jų laisvenly Avzen Artul.
po belą gali būti žalingas Londollj Oskal. Klinger

IŠ ČIA SKAMBA AMERIKOS BALSAS
' r s »■>

Pakraščių sargybos laivas “Courier” dabar įrengtas, kai
po plaukiojanti radio stotis, iš kurios kalbėjo prezidentas 
Trumanas į Maskvos diktatorių pavergtas tautas ir ža

dino jose laisvės viltį. Iš to laivo perduodamos “Ameri
kos Balso” žinios į anapus geležinės uždangos.

Prancuzai Turi Ispanija Sušaudė 
Greitą Lėktuvą

dalykas. Sprendimas dei 
deportuojamųjų žmonių lai
kymo kalėjime be belos 
priklauso justicijos depar
tamentui. Jei jis mano,

generolas Bedrich Reicin, 
Laco Novomesky, genero
las Gustav Husak, Vilem
Novy ir k. Tai vis buvę

, , . .ministeriai, aukšti partijos
kad numatytas deportuoti; į ai kar0 va(1ai. 

žmogus gali būti kenksmin

gas laisvėje, jis gali būti 
laikomas kalėjime.

Teismo sprendimas pri
imtas dauguma balsų. Vy
riausybės teisė deportuoti 
komunistus svetimšalius pa
tvirtinta 8 balsais prieš 2, 
o teisė laikyti deportuoja
mus kalėjime patvirtinta 
5 balsais prieš 4.

Kuboje Armija
Daro Perversmą

Anglų Socialistai
Gali Suskilti

Kubos armijos vadovybė, 
susitarusi su vienu laiku 
buvusiu diktatorių Fulgen- 
cio Batistą, šį pirmadienį 
sukilo prieš vyriausybę. 
Pirmieji pranešimai sako, 
kad prezidentas Prio So- 
carros kreipėsi į kraštą 
priešintis perversminin
kams, bet esą po to atsi
šaukimo paskelbimo prezi- 
Identas pabėgęs iš savo pa-

u - Jociaus ir gal net esąs areš- 
tuotas.

Vėlesniais pranešimais F. 
Batistą jau ponauja, pakėlė 
armijos karininkams algas 
ir su ju pagalba žada kraš
tą gelbėti nuo visokių blo
gybių, ypač nuo “gengste- 

vy- rizmo” ir nuo laisvų rinki
mu.

Prancūzų viena lėktuvu 
dirbtuvė, su gautomis iš 
Amerikos mašinomis, pra
deda gaminti naujausią 
greitąjį kovos lėktuvą, ku
ris, pagal kai kuriuos pra
nešimus, yra geresnis už 
Amerikos “Sabre” lėktuvą. 
Naujausias prancūzų kon
strukcijos lėktuvas balan
džio mėnesį bus pradėtas 
gaminti, jų bus padirba
ma po 30 lėktuvų per mė
nesį Bordeaux mieste.

Amerikos lakūnai, kurie 
bandė naująjį prancūzų 
lėktuvą “Mystere,” sako 
betgi, kad jo gerumas dar 
nėra galutinai patikrintas.

CECHŲ DIPLOMATAS
PASILIEKA MEKSIKOJ

Anglijos socialistų 
riojo sparno vadas, Aneu- 
rin A. Bevan, ir jo šalinin
kai, iš viso 55 parlamento 
atstovai, praeitą savaitę 
balsavo prieš Anglijos vy
riausybės ginklavimosi pro
gramą. Ta programa buvo 
priimta dar darbiečių
riausybės ir todėl darbie- 
čiai parlamente susilaikė 
nuo balsavimo, bet A. Be
van ir jo šalininkai išsilau
žė iš partijos disciplinos ir( 
balsavo prieš programą.

Alpėse Žuvo 8 Žmonės

Amerikos kariškas lėktu
vas su astuoniais vyrais 

posėdžiauja įgulos atsidaužė Alpių kai

' Vyriausybė Imasi Priemonių
s. Prieš Geležinkeliečių Streiką

gura Ispanijoj paskelbė sa- ____________
vo protestą prieš perdaug
duodamos laisvės Ispanijos Dalina* Streikas Gelžkeliuose Paraližuoja Viduriniųjų 
protestonamš. Kardinolas Vakarų Valstijų Ūkį; Streikuoja Trys Unijos, Cen- 
sako, kad nuo Anglijos ka- tras Clevelande; Valdžia Kreipiasi j Teismą Ia- 
ra liaus mirties jis pastebė- leisti įsakymą Dirbti
ięs ispanuose daug simpa- 
'ijos link protestonų ir jis 
baukštosi, kad įvairus su
varžymai prieš protestonus 
Įali būti panaikinti ar su- 
aelninti.

Kovo 9 d. vakare New 
o i -s» m i York Central kompanijos 
Sumokėti 1 akSUS gelžkeliuose, į vakarus nuo

--------  Buffalo, kilo streikas, kurį
Kovo 15 yra paskutinė paskelbė trys gelžkeliečių 

konduk-

Iki Kovo 15 Reikia

dataTuo tarpu Ispanijos pro-'“““1 brolijos (unijos),
estonai skundžiasi, kad jie arba l>aslųstl tonų peckunų ir masinis-

Klaracijas apie savo meti- tų. Unijos sutinka- derėtis 
dėl darbo atnaujinimo arba 

dirbtuvėse, su kompanija, arba su bet 
kur mokesčiai yra atskaito- kuo, “kas turi galią dery- 
mi kas savaitę ar algas iš- bas vesti.”

pagandos už savo įsitikini-. mokant, gali pasiųsti trum- streikas kilo ne prieš 
mus ir skundžiasi dėl daug; PU deklaracijos formą arti- kompanija, bet prieš vy- 
kitų suvaržymų. Bet kar-miausiai mokesčių rinkimo riausybę kurios žinioje 
dinolas Segura baukštosi, įstaigai (Collector pf.Intef- gelžkeliai yra jau eilę mė- 
kad jie ir taip perdaug lais-nal Revenue). Bet ir tose nesių (nuQ 1950 metų 11Jg_ 
vės turi. 1

ne-en laisvės neturi. Jie_ _
gali atidalyti naujų bažny--nes PaJama&- 
čių, negali dėti jokių iška- Dirbantieji 
■>ų prie savo turimų bažny
čių, negali viešai vesti pro-

Bet ir tose n
trumpose formose reikia pju^jo
prirašyti visas kitas paja- ,ius jžiuri al1nija jr ar_ 
,mas^ kaip tai nuošimčiai is mijos pasekl.eto,.ius K R

. j. , - bankų ir k. _ Bendentsen žada imtis
9 Anarchistus Schuster Užmušėjo Turintieji kitokių paja- ‘-atitinkamų priemonių” 

mų, kaip tai iš namų ir ki- ka(| streiką užbaigus, 
tokių šaltinių, arba turin
tieji virš 5,000 pajamų, už- Gelžkeliečių unijos sako, 
pildo platesnę deklaraciją, kad streikas gali ir išsiplės- 

jti, bet patvarkymai dėl 
streiko plėtimo dar nėra 

ŠIMTAI SUŽEISTŲ viešai žinomi. Unijos ti'
PIETŲ AFRIKOJE skejkja, kacj streikas vyksta 

tvarkingai.
Pietų Afrikoj, Nevvclare

mieste/ netoli Johannesbur- Streikas gelžkeliuose ki- 
go įvyko peštynės tarp čia- lo dėl seno ginčo, kurį be- 
buvių policijos ir gyvento- svai-stant gelžkeliai buvo 

' Z‘~ljų. Peštynėse 200 žmonių perimti valdžios žinion, nes 
nušautas gužeisti o n ufmUš- unijos ir kompanijos nega- 

ta. Dėl kokios priežasties Įėjo susikalbėti. Ginčas lie- 
negrai pradėjo pulti negrų čia ne tik uždarbius, bet 
policiją, pranešimai nesą- “darbo taisykles,” viršlai- 
ko, bet vėliau pribuvusi kius ir k.
baltoji policija tvaiką at- po pOros dienų streiko 

kai kuriuose fabrikuose Vi-

menesio). Gelžke-

Policija Ieško

Ispanijos kariškas teis
mas yą-sark? 17 d. nuteisė 
mirti devynius anarchistų 
organizacijos narius Barce- 
lonoje ir, kai kurie praneši-

Nevv Yorke 150 policijos 
detektyvų sukelta į kojas, 
kad pagavus Arnold Schus- 
ter užmušėją. A. Schuster 
nesenai įdavė policijai pen-

mai sako kad nuleistieji — - Feškom, bankų 
h"'" b viso va- , ik wilIie Sutton Tuoj
je teismas^ tebl K t0 
je teismas teise dV ..altma olicjjai A Schuster prade- 
mųjų, is kūnų 9 pasmerkti laiškų.

Čechoslovakijos vienas 
diplomatas, prekybos “ata
šė” Dr. Jiri Vojtechovski, 
kovo 7 d. kreipėsi į Meksi
kos vyriausybę prašydamas 
duoti jam prieglaudos tei
sę, nes jis nebenorįs tar-

muti, o kiti gavo ilgų metų 
bausmes.

Vienas Ispanijos diktatu- BrookIvne netoli 
ros valdininkas aiškino,: 
kad teisiamieji buvę “pap
rasti kriminalistai, žmogžu- Policija spėlioja, kad A. 
džiai, bankų plėšikai ir pa- Schusterį galėjo nušauti 
našus.” Bet byla buvo įkartu su W. Sutton seniau 
klausoma slaptai ir apie ją iš kalėjimo pabėgęs vienas j statė, 
nieko neskelbiama. banditas F. J. Tenuto, arba i

-------------------------- gal koks “policijos infor-.
matorių” neapkenčiąs psi
chopatas.Kalima Fotografijos 

Buvo 'Sufeikintos

o šeštadienį nakčia 
Schuster buvo

savo 
mu.

A.

na

Popiežiaus die n r a š t i s 
Osservatore Romano” per

nai lapkričio 17 d. paskelbė 
dvi “stebuklo fotografijas,

Korėjoj Nepadaryta 
Jokios Pažangos

duriniųjų Vakarų pramo
nės centnjose jau pradeda 
trukti žaliavų ir, jei strei
kas ilgiau tęsis, nuostoliai 
bus labai dideli.

Vyriausybė keta per teis
mą išgauti “injunction” 
prieš streikuojančias unijas, 
kad grįžtų į darbą, arba bu
tu nubaustos.

ŽEMĖ DREBĖJO

JAPAN
Prie Japonijos vandenyne 
drebėjo žemė. Drebėjimo su
keltos milžinišk<»s bandos už-

Kuriose matėsi kain saulė Koreios Paliauby deT Runose matėsi kaip ^aule pereitą savaitę ir
sokineia virs Fatima kai- __ . ,e sios nepadaryta Į

, - x, »• , iumw> pažangos. Ginčai inele švenčiausia pirmą kar- , Ru?ijos „neut.
ią pasn'odz’us1 piemenims , „ dž, bu(, ka,-r
1917 metais, o paskui is ikeigti AH.
kelių kartų vėl kam ta. bu- P d bose i?tatž 
vus. pasirodžiusi. jr^ kai
•„ph^'h.Tt Jr •'?hS Jh"klai i™ P'^tatomi ko- 
^ebuklų fotog.-af.jos’ bu-^j-ejiu-ir k*įnų armijoms 

ro sufalsifikuotos ir todėl T.J ... ...

nauti savo krašto pavergė- ;okinėja vW Fatima kaį_ 
jams bolševikams. Meks.- ,jo PortugaIijoj kiir Pa. pradžioje sios 
kos vynausybe sutiko jam l„e]ė SvenfiallsiaJ kar. lekios pazanį
duoti prieglaudos teisę.

Pranašai Veikia 
N. H. Balsavimuose

Šią savaitę
Darbo Partijos nacionalinis nuošė į vieną kalną kovo 
vykdomasis komitetas ir g d. Visi lakūnai žuvo ne- 
jame paaiškės, ar A. Bevan laimėje.
su savo šalininkais trauksis --------------------------
iš partijos, ar plyšis bus už-! 
lopytas. A. Bevan sako,i^a^0’^aP°^’ja 
kad jis visai nesigaili bal
savęs prieš partijos remia- T .. . . A .. . , . . Japonijos mimstenu pir-m, ginklavimosi programą, miniįka?J Yosida sako; įad 
nes jis, pi atestuodama^ krašto apsau-
pries tą programą, savo lai- g0? ministeri, bet “šiuo tai
ku pasitraukęs ir iš vyriau- pu” Japonija dar r.epiadč-

Nepradeda Ginkluotis

GELŽKELIO NELAIMĖ

Brazilijoj, žemėlapyje paro
dytoj vietoj įvyko baisi trau
kinio nealimė. kurioje žuvo 
120 žmonių, o 300 buvo su
žeist i.

vo sufalsifikuotos ir iooe. - j įr tod4, je Rusi. 
jos neįrodancios Fatimos J
naujausio stebuklo.

JAPONIJOJ YRA 
1,800,000 KARO NAŠLIŲ

jos “neutralumą” nėra pa
grindo kalbėti.

Belaisvių pasikeitimo rei
kalu Aliantai pradeda svy
ruoti ir jau spėliojama, ar

.. ~ iie tik nesutiks apsimainy-
Japonijoj po karo paliko “visais belaisviais,” ne- 

11,800,000 karo našlių, ku- aĮSiklausiant belaisvių no
rios dabar pradeda gauti iš a). nenoro grįžti. Bet to- liejo plačias sritis žemės, su- 
Japonijos vyriausybės pen- kio? nuoiaįdos Aliantai dar ffriovė tūkstančius namu ir 
sijas, o Tokio mieste yra nėra pa(jarę. -------- r
ikurta labdaringa organiza
cija joms padėti. Tarp ki-

sybė;s. siunti ginkluotis.

Kautvnėse
tų tos draugijos rėmėjų yra pirmadienį numušė 
ir gen. Ridg\vay žmona. ševikiskų lėktuvų.

Aliantai šį 
10 bol-

užmuse 35 žmones. Dau
giausiai nukentėjo šiaurinė 
Hokkaido salo dalis, bet ir 
Hosbu saloje žemės drebėji
mas buvo jaučiamas.

Šį antradienį New Hamp
shire valstijos balsuotojai 
pasisako dėl jų pageidau
jamų kandidatų į preziden
to vietą nuo abejų partijų. 
Visokie “pollsteriai” ta pro
ga pradėjo dirbti ir prana
šauja, kaip išpuls tie bal
savimai. Daugumas “poll- 
sterių” sutinka, kad Eisen- 
houeris laimėsiąs republi- 
konų nominacijas, nors ir 
labai nežymia persvara.

Balsų skaitymas užsitęs 
ir tik trečiadienį ar net ket
virtadienį bus paskelbta, 
kinis kandidatas surinko 
daugiau balsų. Laukiama, 
kad balsuos apie 100,000 
balsuotojų.
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KVAILA IR PAVOJINGA nai saugiai besijaučiančio,
n -j » ~ ~ 'mokesčiu išsigandusio mie-Prezidentas Trumanas - &sčionies pažiūra, kurs tosavo pranešime kongresui

kovo 6 d. prašo skirti už-' . .. . .
slėniams remti milžiniška'"?* P^ul. matuoja savo 
sumą—S7,900,000,000! ' klsenes P°Jucials‘ į

Tokia suma daugeli žmo- Prezidentas teisingai sa- 
nių baido, esą Amerika ko savo pranešime kongre- 
bankrutuos, jei tokiomis sui, kad mažinimas užsie- 
sumomis švaistysis remda- nių paramos butų “kvaila ir 
ma užsienius, nebūdama pavojinga.” Kvaila todėl, 
dargi tikra, ar tie užsieniai kad toks taupymas mums 
bu? musų geri sąjunginin-  ̂brangiau kainuotų, o pavo- 
kai, jeigu ateis laikas prie-'.jinga todėl, kad nepasiruo- 
šintis rusiškam imperializ- Šimas yra tik paskatinimas

liau savo nosies nemato ir

mui.
Prezidentas siūlo tą mil

žinišką pagalbos sumą skir
styti tokiu budu:

Tiesioginės militarinės 
pagalbos Įvairiems kraš
tams ir pirmon galvon lais
vosios Europos tautoms $5,- 
350,000.000; “gynimosi pa
galbos” (žaliavomis, maši
nomis) §1,819.000,000 ir 
ūkiškos paramos Azijos ir 
Afrikos kraštams §656,- 
000,000.

Tą užsienių rėmimo pro
giamą prezidentas Trumą 
nas vadina taikos gelbėji
mo programa. Ją galima 
vadinti ir pasiruošimo pro
grama. Pagaliau visai ne
svarbu, kaip ją vadinti 
svarbu, kad užsienių rėmi
mas turi neabejojamą Ame
rikos saugumo prasmę.

Prezidentas iškėlė ketu
rias priežastis, kodėl mes 
turime tą programą priim
ti ir vykinti:

1. Paprastas faktas yra, kad 
mes galime pasiekti pastovaus 
saugumo sau tiktai susijungę 
su kitomis tautomis.

2. Pinigai numatyti savitar
pinei saugumo pagalbai yra 
būtinai reikalingi pasisekimui 
bendrųjų pastangų, kurias mes 
kartu su kitomis tautomis da
rome.

3. Pinigai išleisti užsieniams 
remti duos daug didesnius re
zultatus musų saugumo atžvil
giu. negu tie patys pinigai iš
leisti čia musų pačių gynimosi 
stiprinimui.

4. Numatytos išlaidos, kar
tu su musų pačių daromomis 
daug didesnėmis išlaidomis gy
nimosi srityje, visiškai neper
viršija musų ekonominio pajė
gumo.

Prezidentas Trumanas, 
savo kalboje Į tautą kovo 6 
d., ilgai aiškino sąjunginin
kų svarbą Amerikos saugu
mui ir, reikia tikėtis, kad 
niekas, kas girdėjo ar skai
tė jo kalbą, nebeabejos dėl 
tų sąjungininkų svarbumo. 
“Taupytojai,” kurie rinki
mų metais žada sumažinti 
musų mokamus mokesčius, 
yra tik rinkimų laiko “ža
dėtojai,” kurie taupumo ar
kliuku mano Įjoti i kongre
są ar BaltąjĮ Namą. Gy
venant pasiruošimo karui 
laikotarpi taupymas yra an
traeilis dalykas, o pirmoje 
vietoje stovi ir turi stovėti 
saugumas. Politikieriai, ku
rie už du metus žemesnių 
mokesčių parduotų ir Ifitų 
tautų ir Amerikos saugu
mą, yra hooverinio tipo 
trumpažiuriai, kurie laukia, 
kad rusiškas imperializmas 
“pats supus,” nudvės pats 
nuo savo blogybių. Žiūrint 
“iš amžinybės” taškaregio, 
bolševizmas supus, kaip su
pus ir visos kitos tvarkos, 
dargi pačios geriausios. Bet 
jei žmogus nesėdi ant 
Olimpo kalno, o gyvena 
musų vargų pasaulyje, tai 
laukimas, kad bolševizmas 
pats susmuks, yra tik laiki-

Alaskvai greičiau mestis Į 
kruviną avantiūrą.

Kad reikalas yra rimtas, 
matome ir iš Rusijos pasi
ruošimo karui. Rusų bol
ševikai i dabartinę tarptau
tinę padėti žiuri, kaip Į 
JAU prasidėjus) tretiji pa
saulini karą. Tas karas yra 
prasidėjęs, nors dar nėra 
visuotinas ir dar nėra Įsi
liepsnojęs iki pasaulinio 
karo. Taip vertindami si
tuaciją Maskvos diktatoriai 
pereitą savaitę priėmė re
kordini karo biudžetą, ku
riam skiria 113.800,000,000

GRĮŽTA Į GIMTĄJĮ KRAšT Ą

Jaunas vokietis DP Walter Baudler. gi ir. e ~ Amerikoj, ma
žas buvo tėvų išvežtas i Vokietiją, ten užaugo, buvo pa
imtas i kariuomenę ir kariavo vokiečio pusėje. Dabar jis 
su savo dvejų metų sunu, kaipo išvieitntas žmogus, atvy
ko i Ameriką. Jis nutrauktas transportu laive “tieneral 
Tavlor“ New Yorko uoste.

Katynio Tragedija ir 
Prapoganda

Kas Savaite
bet nišai toki tyrinėjimą 
pasmerkė ir nutraukė dip
lomatinius santykius su 
Lenkijos vyriausybe . ekzi- 
lėje.

Goebbels visus tuos įvy
kius registnioja ir džiaugia- Cechai Bus Laisvi! ; Pruseikos Byla
si, kad Ratinio “inciden- Prezidentas Trumanas I Leono Pruseikos byla 
tas. padėjo vokiečiams įv a-į praej^ trečiadieni priėmė kovo 3 d. vėl buvo atidėta. 

“ 1 ’ ' ' ' Atidėta ji todėl, kad Pru-lyti didelį kylį į Aliantų ^echoslovakų Nacionalinės 
fiontą. Mažasis šlubis daK- Tarybos atstovus ir jiems 

sakė:
seikos advokatas užprotes
tavo dėl mažos svetainės,taras giriasi, kad esą:

‘Galima kalbėti apie vokie-. „Aš - . u Uu.|esą tekioj mažoj svetainėj
ciu propagandos visiška tnum- ’ Jusu tau-'“ylos negalima klausyti,
fa. Per visa ta kara mes var- ia i«*is\ę. . . . o ūsų ui u _ v v i
A galėjome kada nors pasi- ta ir vėl bus laisva atėjus nes visuomene negali bylos
girti tokiu pasisekimu." patogiam laikui. ;^ktl ginamojo interesai

Vokiečiu propagandos darau viską, ką tik^ ė to Ba i r.uoente i.
aš galiu, kad tas laikas* at-i Po protesto byla buto
eitų kaip galima greičiau.” • atidėta ir vėliau gal bus 

Prezidentas dar pabrėžė, Pakelta Į uidesnę salę, kui
pasisekimas buvo didelis, 
bet karo eigos tas vienas 

, pasisekimas negalėjo nu
lemti. Pasisekimas buvo kad bolševizmas “yra des- 
didelis todėl, kad naciški potiškiausia tironija pasau- 
banditai Ratinio propagan- lyje.”
doje naudojo tikins faktus Raip iš tos tironijos išva-

įr ta geroiamoji visuomene 
galės bylos eigą sekti, arba 
bus svarstoma ir toj pačioj 
kišeninėj salėj, kur visgi ir

JUVJC lutuuuju tmtuj iatuu; rvaip is uos uuuiiijus isv«- . .. . .. - ja
ir tiktą, bolševikų papildy- duoti pavertas. tautas? T. » J artimiau-

i ta knminalą. Raras eioklausimo prezidentas neais- . .. ...... . J ,. ... ,.
į ii- ai- x • j-i i- v i- j- • • šieji bičiuliai sali sutilpti,savo keliu. Aliantai dėl;kino, bet šiandien visi ame- 1
Ratinio tylėjo, nors ir jų rikiečiai jau pradeda su- ^ona:> Leonas, klausyda- 
tarpe, tur būt, niekas ne- prasti, kad neišvadavus pa- jmas savo bvlob, tur būt gal-
abejojo, kad tai “geriausie- vergtųjų tautų Amerika pa-'X0Ja’ .1P kaiP le2?_ 
ii saiunedninkai” Maskvoie ti neturės nei taikos, nei Pa>-ekus ) Tarybinę Tev\nę,

ar ten teismas atidėliotu to- ' * 
kią bylą' dėl šiokių ar ano

rublių. Tie skaičiai yra as
tronomiški, bet jų išversti Amerikos kongreso viena tų masinių kapų bolševikai pa- 
Į dolerius negalima, nes komisija tvrinėja Ratinio statė Įvairius pastatus, kad visi 
niekas nežino, kiek Mask- girios žudynes, kuriose bu- pėdsakai j > benkartiško žygio 
vos vyriausybė biudžete vo išskersta virš 10,000 len- išdiltlJ- Paltis apie tu kapu 
skaito vieno tanko, vienos ųu karo belaisvių ’ Romisi- buV!mą buvo sužinota lš viet1' 
kanuoles vieno lėktuvo ai Ja pakvietė Sovietų Rusiją daviau isakym^ kad ,enku 
kurio kito pabūklo paganu- -‘patiekti savo argumen- masinės kap:nės butu apžhlrė'_ 
mmą. Ji gali pati sau dėti tus ’ dėl tų žudynių. Ar tos neutraliu žurnalistų iš Ber- 
tokią kairią. Kokią nori, nes tu§ dėl tų žudynių. Mas- lyno. Aš taip pat daviau jsa- 
ji pati yra karo dirbtuvių kva atsiliepė ir pasisakė kymą ten nugabenti lenkų in- 
savininkė ir visos karo is- esanti užsigavusi tokiu pa- teligentų. Jie tari savo akimis i 
laidos yra tik buchalterijos;kvietimu. Taigi, atsisako
reikalas. aiškintis, pigiau yra “užsi-

ji sąjungininkai” Maskvoje ti neturės nei taikos, nei! 
padarė tą šlykštų krimina- ramumo, 
lą. Ne ką karo metu buvo w
galima ir daryti. Stebėtina 
betgi ne tylėjimas, o di- Prahos Šantažas

lūžiųjų demokratijų “pasiti- Amerikos spauda rašo,i , ,
Akėjimas” skerdiku Stalinu, Rad cechu bolševikai siūlo GalJ15. Prad^ da!/ daugiau 
(jų tupčiojimas prieš tą|paieisti nuteistąjį amerikie- vertinti, bolševikiškai ta- 
skerdiką, jų beatodairiais tį žurnalistą Oatis, bet jie
atidavimas mažesnių sąjun- reikalauja, kad jiems butų 
gininkų Rytų Europoj tam atiduota 17 milionų dolerių 
skerdikui, kad jis kartotų vertės plieno dirbtuvė, ku- $la Rinkimai 

rią čechoslovakija buvo se
nai Amerikoj užsakiusi, bet 
dėl sulaikymo eksporto

kių priežasčių?
Jei p. Leonas to nemano,

,jam patartina pagalvoti.

riant, supuvusią 
demokratiją.

►4

čionaitine

Ratinio žiaurumus dar di
desniu mastu!

—L. P.

ŠIS IR TAS

Kai Sovietu Rusijos fi-?aatl‘. . . ,
nansu ministeris Zvierev . įtinto žudynės yra bol- 
rapotiavo aukščiausiam ^..^viką darbas. Šlykštus dar- 
vietui karo biudžeto išlai-i^3®’ nepateisinamas ziau- 

kartodamas Stalino i 'umas‘ Laisvajame pašau

Gal atsimenate metą.
Kai dar gėrėme arbatą,

. s įSai kolchozų dar nebuvo, 
pamatyti, kas jų lankia., jei kūjo su piautuvu?
norai išsipildytų ir vokiečiai,

'. pralaimėtu karą.’’ A aidžią mes turėjom vieną.
Gėrėm alų su žąsiena,

“Porą Savaičių Galėsim :“Tiligentu” buvo žėdnas,
Gyventi*

Gas ir,
žodžius, gyrėsi Rusijos ato-!*»e į Krlmi”alą <««> na
miniais ginklais, aukščiau- l,u mekas

Tuoj po karo lai 
irgi buvo 

“užmiršęs77 visą tą “nema
lonų incidentą” ir tik da
bar reikalas tyrinėjamas,

ir be vienos skirtingos nuo-^ * dabar kongresas tą 
monės, diktatorių biudžetui pnsinnne todėl, kad
pritarė ir šiais metais pa- P1 °pagando& sumetimais 
skyrė 17 bilionų rublių dau- ^au atrodb .tlkslu tai da
giau karo ruošimo reika- ' tai jau šė
lams, negu buvo
1951 metais.

sias sovietas, susidedąs iš aem^sl°- 
bolševikiškų lėlių, ilgai plo- svasis Pa?aullį 
jo ir šukavo Stalino garbei.
Toje dvasioje aukščiausias 
sovietas, be kritikos žodžio

Su kokiu cinizmu naciai Jei kas dėde tur€jo>
_ žiurėjo i Ratinio skerdynes tebijojo šiaurės vėjo!

matosi is Goebbelso užrašo jr negramotnas Motiejus
jo dienyne, 1943 m. balan-ĮGavo darbą kaip vedėjas.
džio 14 d. Jis sako: i .. ..., , . . , įGi atėjus bolševikui,Mes dabar naudojame atra-i. .. .,. , , , ... ii svečius toliau išvykom.dima 12000 lenku karininku : , „„j,..,—- j x pdt- i- .‘ Ir po skryningų gadynesnuzudvtu GPL. didelio masto XT ... „ _* - .,... . , . Nugalejom vandenynus.antibolsevikisKai propagandai.
Mes pasiuntėme neutralius

Kovo ir balandžio mėne
sius SLA kuopos balsuoja, 

bolševikiškas šalis, cechai j renka Pildomosios Tarybos 
i dirbtuvės nebegavo. ! narius.

Vengiu bolševikai išrei
kalavo iš Amerikos $120,-

Kai kurie nariai “stebė
josi,” kad “Keleivyje” bu- 

000 už keturių musų laku-vo duota pasisakyti permai
nų šalininkams, o kai ku
rie stebėsis, kad šiame nu
mery leidžiama pasisakyti 
esamosios Pildomosios Ta

nų paleidimą, o cechų bol
ševikai nori už vieną ame
rikieti gauti 17 milionų do
lerių vertės plieno liejyklą’

Iš tiesų, blackmaileriųirybos šalininkui.
Kaip bagotas, taip ir biednas. apetitaj auga ir kartų para-1 Reikalas jabai paprastas.

• ga\ę išperkamųjų kidna- “Re]ejvjs” nėra suintere- 
periai kelia savo Kamą. guotas, kad Į Pildomąją Ta-

IEŠKOJO SAROS

Ame r i k i e t i s archeologas 
Wendell Philips darė kasinė
jimus Jemen valstybėje, bet 
nedraugingi arabai jj išvijo 
iš ten. Archeologas sako. 
sako. .jam arabai atėmę už 
200.000 dolerių Įvairių Įran
kių ir mašinų. Jemen vy
riausybė ji kaltina, kad jis 
atradęs kasinėjimo vietoje 
karalienės Sabos stovylą
ją išdangenęs slaptai į už
sienį.

skina nai kongresas butų tą rei
kalą ištyrinėjęs, o Ameri
kos vyriausybė butų paskel
busi savo archyvuose turi
mus davinius.

Ratinio skerdynes iškėlė 
vokiečiai 1943 metų pava
sari. Jie surado masines 
lenkų karių kapines Rati
nio girioje ir pradėjo triu- 
byti visam pasauliui apie 
tą bolševikų žiaurumą. Vo
kiečių naciai, kurie patys 
masiniai skerdė žmones, i 
Ratinio skerdynes žiurėjo, 
kaip Į vieną “incidentą” iš 
kurio galima pasigaminti 
medžiagos propagandai

Nacių propagandos meis
teris, Dr. J. Goebbels iš Ka
linio skerdynių neblogai 
pasinaudojo sava’ propa
gandai. Jis ir neslepia, kad 
jam visas tas incidentas 
yra tik maistas propagan
dai. Jo dienyne (Goebbels’ 
Diary, Doubleday and Co., 
Ine. leidykla, 1948 m.) jis 
apie Ratinio skerdynes,

Kas i šiaurę, kas i pietus, 
žurnalistus ir lenkų inteligen- Smuko ten, kur buvo vietos; 
tus apžiūrėti masinius kapus. į Vienas kitas negabus 
Jų raportai, kurie mus pasie- Nukinkavo į rytus 
kia iš užsienių, yra šiurpus.
Fiureris davė mums leidimą 
patiekti ir vokiečių spaudai 
dramatišką Ratinio aprašymą.
Aš daviau įsakymą panaudoti 
plačiausiu mastu tą propagan
dos medžiagą. Mes galėsime iš 
tos medžiagos gyventi porą sa
vaičių.“

Balandžio 16 d. Goebbels 
sakosi matęs Ratinio masi
nių kapinių filmą ir dedasi 
labai pasišlykštėjęs bolševi
kų žiauiumais ir paskui sa
ko:

“Ratinio incidentas 
Į milžinišką politinį

Vakarų šalelės linkui 
Vis dėlto dauguma slinko,

gera būti demokratu.

penai kelia savo kainą 
Valstybė? departamentas

• skelbia, kad Amerikos vy
riausybė neleis tų dvejų 
klausimų—žurnalisto Oatis 

; ir plieno dirbtuvės—surišti 
ii vieną klausimą. Tikėki
me, kad neleis.

i Generolo Dienynas

Vienas Ameriko;
Irolas, Robert W. Grow, ve-Į^avim^ 
dęs dienyną, kaip jauna

rybą būtinai praeitų Jonas, 
o ne Petras. Jeigu i SLA 
vadovybę nesiveržia lietu
viškai veiklai priešingi gai
valai ir SLA kenkėjai, tai 
ar jo vadovybėje Įvyks ko
kios permainos, ar neįvyks, 
mums tai antraeilis dalykas 
ir laimėtojus visvien pa
sveikinsime ir palinkėsime 

g'ene_i jiems sėkmingo šeiminin-

OTPrat<>- gimnazistė, ir Į tą dienyną

Kalbant apie savo rasę. 
Pasakyti galim drąsiai.
Jog išpildėm kvotos planą 

j Ir laivais ir aeroplanu.
Tik seneliai ir ligonys 
įraukia malonios kelionės. 
Vai kaip gera. gražu butų, 
Kad ir jie čionai pakliūtų.

Iš atvykusių tautiečių 
Turim daug gerų piliečių.
Visa bėda—nesuradom 
Atsakingo tautos vado.

.X

rašęs savo gudrias ir ma-1 Biologinis Karas

išsiplėtė 
reikalą,

kuris gali turėti labai dideli I 
atgarsį. Mes jį išnaudojame 
visomis priemonėmis. Jeigu 
jau 12,000 lenkų paaukavo sa- Kur}u riiandien nieks~ nebijo, 
vo gyvybes, tur būt. ne be jų 
pačių kabės, nes jie buvo tik
rieji šito karo kurstytojai, tai 
jie gali pasitarnauti nors tam, 
kad Europos tautoms atidarius 
akis apie bolševizmą.”

Goebbels paskui sako,

Turim muzikų, artistų. 
Kauno Operos solistų.
Ir susaidžių ir draugijų.

O prie to biznierių grupė. 
Kuriems lengva duona rupi. 
Kam bankrotas, o kam ne, 
Kas toliau bus nežinia.
Bendrai, bizniui geras laikas, 
Nieks nežiūri į kapeikas.paskui

kad Lenkijos vyriausybė y^ns J namą. kits į karą 
ekzilėje prašė Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių reikalą

1943 m. balandžio 9 d. ra- • •• A - j -o. |ištirti ir jis tuoj davęs Vo-
“Lenkų masiniai kapai buvo kietijos sutikimą, kad T. R. 

atrasti netoli Smolensko. Bol- Kryžius tokĮ tyrinėjimą da- 
ševikai iššaudė ir užkasė ma- rytų. Bet Maskva atsisakė.

žalią doleri suvaro.

Trina rankas literatai. 
Džiaugiasi, kad sveiki batai, 
Ir redaktorių gal šimtas.
Iš jų vienas, kitas rimtas.

Dženitoriai gatves valo.
Kiti šapoj ginklus kala.

ir ?in,vu°S£ k31?™?9? .ap,e Ratinio masines kapines Ir tikėkime, netrukus
lenkų karo belaisvių, tarpe jų r i .
ir civilių belaisvių, vyskupu, in- tyrinėjo šveicarų ir kitų 
teligentų, artistų ir kt. Virš tautų Raudonasis Kryžius,

Vysim Maskvon politrukus.
DĖDĖ DAMIJONAS.

,žiau gudrias mintis. Gene
rolas buvo karo “atašė” 
Maskvoje, labai pavojingo
je vietoje. Kai tas genero
las lankėsi vakarinėj Vo
kietijoj, tariamai saugioje 

i vietoje, Frankfurte, jo die
nyną kas tai pavogė iš vieš
bučio. Pavogė, nufotogra- 
jfavo ir vėl grąžino dieny- 
!ną i jo lagaminą.

Dabar bolševikai paskel
bė ištraukas iš to dienyno, 

i kaipo Įrodymą, kad Ameri
ka ruošia karą. Tuo žvilg
sniu generolo užrašuose 
yra gana Įtartinų pasisaky
mų, nors, žinoma, vieno 
generolo nuomonė nebūti
nai reiškia Amerikos pažiū
rą.

Bolševikai iš generolo R. 
W. Grow dienyno turi pui
kios propagandos, o gene
rolo viršininkai galvoja ką 
daryti su to dienyno auto
rių?

Gal po šito įvykio bus 
įvesta mada, kad generolai 
dienynų nevestų, o jei jau 
veda, tai kad mašinėle juos 
rašytų ir kad neleistų va
gims jų nukniaukti?

Korėjos ir Kinijos bolše
vikai surado naują propa
gandos arkliuką, biologini 
ar bakteriologini karą, kuri 
buk tai Aliantai vedą prieš 
kinus ir šiaurinius korėjie
čius. Sako, lėktuvai mėto 
Stalino imperijos pakraš
čiuose, Mandžurijoj ir Ko
rėjoj, ligomis apkrėstas 
utėles, kurios sukėlė epide
mijas.

Skamba baisiai rūsčiai, 
bet bolševikų propagandis
tai patys geriausiai žino, 
kad didžiausioji utėlių pe
rykla pasaulyje yra Stalino 
režimas. šiltinė, raupai, 
o Arijoj cholera ir kitos li
gos yra bado, susikimšimo, 
koncentracijos stovyklų ir 
nešvarumo padariniai. Sta
lino režime to gero tiek ir 
tiek, o todėl ir tą bakterio
logini karą prieš nekaltus 
žmones veda stalininis re
žimas, o ne kas kitas.

—J. D.

Laikas užsisakyti “Kelei* 
vio” kalendorių 1952 me
tams. Kaina 50 centų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

fO NIEKAS NJU»IUfcj~ Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Pnflapis Trečias

Kas Girdit Chicagoje
Apie Šį ir Apie Tą

Iš Saulėtos Floridos
■ ■U"T«

PILNAS UOSTAS "DŽYPŲ” I.Al KIA KROVINIŲ 
«» » •

Jersev City, N. J., uoste sustreikavo laivu k rovėjai, 
armijos "džypų,” kurie atvyko paimti kro vinių iš 
tušti.

Prie laivu tuoj 
prieplaukos, bet

susigrūdo galybė 
dėl streike stovi

MIAMI, Fla.—Fioridon šitas misteris, ir nuėjęs į sa- 
' suvažiavę lietuviai kasmet lės priešakį atsisėda pirmu- 
ipamini Lietuvos nepriklau- tinėj eilėj.
i somybės paskelbimo dieną, j,. vfe. musų dvasiškial

čia elgiasi kaip nieko ne
varžomi gaspadoriai ir vi
sada užima pirmutines vie
tas, tik ne tenai, kur reikia 
pinigą padėti.

( Po to Justinas paklojo 
ant stalo mums prieš akis 
marijonų laikraštį ‘‘Laivą” 
ii- šitaip ėmė byloti:

iškilo 
ku- 
Va

Kai skaitėme laikraščiuo
se ir klausėme per radio 
apie nepaprastas audras 
Amerikos Atlanto pakraš- —Draugai, staiga
čiuose, apie gausų sniegą lnbai svarbus reikalas, 
ir vėjus Naujojoj Anglijoj. H turime išdiskusuoti.
tai tuo pat laiku girdėjome marijonų “Laivas.” Kai 

jus šis laikraštis!kuriam iš
gal dar nei Į rankas nebu
vo patekęs. To laikraštuko 
kovo 1 d. laidoj yra straip-j 

įsnis antrašte: “Pasikalbėii-
, , mas Kataliko su Maikio darbų Tėvu

Draugai, žvilgterėję i 
antraštę, ėmė daryti viso-

.... ... kias pastabas, kuriu tarpesigirdi. Biznieriai, tiesa, , - . , - ,
b buvo ir tokių:

—Tamošiaus nevierninko

Chicagos biuro pranešimus 
apie tai, kad tuo tarpu čia 
oras daugmaž 10 laipsnių 
šiltesnis, negu šiuo laiku 
turi būti.

Kai girdime apie 
sumažėjimą Detroite ir 
tur, tai Chicagoje dėl 
ypatingų nusiskundimų

ki
to

ne-

pripažįsta biznio sumenkė
jimą. Girdisi apie tavernų 
ir teatrų užsidarymą dėl 
tiznio stokos.

Sandariečiai uoliai vei
kia, kad jų metinis banke
tas, kovo 16 d. ruošiamas, 
visais žvilgsniais gerai pa
vyktų. Ir pavyks.

Nuo kovo 1 d. Chicago j 
pabrango pienas. Nuo tos taip: 
dienos mokėsime po 25 iri —Maikio Tėvas yra klau- 
pusę cento kvortai. Tai Ujamas, kodėl jis neina baž- 
aukščiausia kaina gal viso- nyčion. Atsako, kad dėl
je Amerikoje.

Sekmadienį, 
nuo ryto per v 
to šlapias sniegas,
oras trukdė vykimą

Latcrence L. P. Klubo Stambi Auka

LAWRENCE, Mass.— la vandenį ant komunistų 
negali būti. Iš tikrųjų taip. Vasario šešioliktosios die- nronagandos malūno. Daž-

bet šiemet tas padaryta 
gražiau, negu kitais kar
tais, nes be paprasto lietu
vių susirinkimo buvo duota 
proga gražiai paskelbti Lie
tuvos vardą ir per radio.

Dėl radio, kaip rodos, *?.“! «» ,ir ^nirimų 
baugiausiai kredito pri- vedeJal- kan^‘s Pamac,us 
i klauso p-iei Anitai Navic- atbuI? aP>’k?kl? .tu0J2u su’ 
kaitei, kuri susižinojo su Patank,ai- .
tarptautinio festivalio orga- dzlul- s,ame. ^aikčiojime 
nizacija ir gavo puse valau-v,enas kun«el‘s bu™ Pa‘

maldą 
tuojau 

Vakaro 
Pa

sidaro nejauki atmosfera. 
Juk čia ne bažnyčia, kur 

tikintieji, 
publi- 
laisvų 

itokiomis 
jaučiasi 

kam
to reikia?

Pradėjęs maldą, kun. Ta- 
moliunas užmiršo, kad rei
kia ją užbaigti. Žmonės 
r radėjo nerimauti, bet ve
dėjai neturi drąsos pasaky
ti kunigui, kad užbaigtų. Iš 
maldos pasidarė jau ir pra
kalba, bet blogiau, kad be 
jokios logikos.

Negana to, po jo buvo 
paprašytas dar ir kitas ku
nigėlis pakalbėti “apie 10 
minutų.” Tas irgi užmir
šo kada reikia savo pasaką 
užbaigti ir kalbėjo arti va
landos. Publika jau nete
ko kantrybės ir pradėjo 
garsiai protestuoti. Pasi
girdo balsų: “Mes atvažia
vom čia ne kunigų klausy
tis . . .”

dos laiko tos organizacijos kvifcstas , ?“•««>*«
! prieš sokius. Jis

’ pradėjo žegnotis.
Kur Ba- vedėJai ir8* žegnojasi.

radio programoj, 
tanina Dambraus 
dainavo per radio 

Visi LSS 19 kuopos drau- buže Samanota, o p-lė Na

BROOKLYN, N. Y. 

Pranešimas

Kremliaussikalbėjime pravedama. 
Justinas dalyką išdėstė rinktis punktualiai pažymė-'operos žvaigždė) ;r malo-

tu laiku.
Sekretorius.

Klubo susirinkimas, kuria- ja ir paded 
me buvo iškelta Lietuvos agentams. Tokių ir pana- 
laisvinimo reikalas. Apie šių gandų plinta pas mus, 
tai plačiai aiškino klubo tokių pat nesąmonių arš- 
pirmininkas Jonas Urbo- čiai yra ir kitose l olonijo- 
nas, dapildė Mikolas Sta- se. Tad reikia prieš tai ko-

netikusio klebono pasielgi- kionis, Alfonsas Pilvelis ir voti, reik kiek . ieną perser- 
2 d., mo- Katalikas neužginčija kiti. To pasekmėj nutarta gėti, kad nustotų ‘bendra-’

isą dieną kri- ol°gą klebono pasielgimą, paaukoti iš klubo iždo $100 darbiavę su musų priešais
Toks bet įrodinėja, kad nelogiš- Lietuvos laisvinimo reika- bolševikais. O jei ne—te-
j pa. ka dėl to nutraukti ryšius lams ii- pasiųsti Amerikos eina iš musų akių.

rengimus. Svarbiausias lie- su bažnyčia. Girdi, ir dak- Lietuvių Tarybos centran.' per visą šąli kiekvienoj 
tuvių parengimas tą dieną •taras £ah su Pacientu blo- Garbė už tai musų klubui lietuvių kolonijoj vra lietu- 
buvo tai 30 metų Kauno 'Sai. pasielgti. Tai ar dėl to ir jo darbuotojams. vių klubai, kultūros ir švie-

sukakties mį-'tt^Dme atmesti mediciną. Nėra tos tautos, kuri ant tirno organizacijos. Savo

kovo

V1XXX~V^X CJVV w
nėjimas. Nemalonus oras 
šiek tiek pakenkė šiam 
svarbiam parengimui.

Vasario šešioliktosios mi
nėjimo proga girdėjome 
apie pamokslus lietuvių 
bažnyčiose ir skaitėme lie
tuvių katalikiškuose laik
raščiuose, kad Lietuvą iš
laisvinsime rožančium ir 
kitomis maldomis. Kad tam 
reikalui reikia ir aukų, tai 
nebuvo sakyta. O kai arti
nosi misijų sekmadienis 
(kovo 9d.), tai bažnyčiose 
iš anksto buvo išdalyti kon- 
vertėliai ir žmonėms buvo

Ką manote apie tai? savo kūno neturėtų šašų. ižduose turi apsčiai dolerių, 
tauta irgi turi jų ant tos organizacijos ma

Gražus Koncertas

Kovo 30 d. bus koncertas 
Lilijos Stilsonaitės Šateikie
nės mokinių. Koncertas 
įvyks Hotel Statler, Key- 
stone svetainėje, New Yor- 
ke.

Apart mokinių, kurie iš
pildys piano, dainų ir šokių

nu buvo jų klausytis.
P-lė Navickaitė yra Ame

rikoje gimusi, bei buvo par
važiavusi Lietuvon ir taip 
dą pamilo, kad ir dabai 
daug savo laiko pašvenčia 
lietuvybei. Dabar ji yra | 
pastoviai apsigyvenusi Mi- 
ami mieste, kur jos motina 
vra nupirkusi puikią vilą. 
P-lė Dambrauskaitė-Domb- 
ra dabartiniu laiku irgi gy
vena Miamėj.

Be to, vietos lietuviu 
klubas buvo surengęs vaka
rą Lietuvos nepriklausomy
bei paminėti. Klubiečiai 
jau iš kalno buvo nutarę 
visą vakaro pelną pasiimti 
savo iždan, o Lietuvos rei-

•’ partijas, bus ir svečių ar- 
organizacijos rna-itjstu būtent, J. Stuko radio 

jsavo kūno. Musų tarpe nors žai ir ubai retai aukoja ;Ru£s ,ok8į grup8> kuria
, . . inim i reika- 'v2(|a Aldona Cvirkaitė.

agentų, kūne Įams. Visur yra daug ge

—Ar čia išreikštas klebo- Mus 
nui papeikimas?

Ke. ir nedaug, bet randasi Lietuvos laisvinimo reiKa-
kad Maikio Tė- Kremliaus -----Išeina,

aiškinama, kad misijos pa- . . .
goniškose. šalyse palaiko- pamatyti \ ienų n kitų 
mos aukomis, ne maldomis.
Žmonėms buvo aiškinama,

vas, nustojęs eiti į bažnyčią bando drumsti Amerikos rn įr patriotiniai nusiteiku- to Programoj daly-
dėl blogo klebono pasielgi- lietuviu bendra veiklą. Bol- siu lietuviu bet nermažai vaus pasižymėjęs solistas 
mo, yra peiktinas, o klebo-Iševikaf su savo šalininkais tokių drąsiu vyru. kai?enoras JoseI’b Grad»' 
nas blogai pasielgęs nėra nuolatos skleidžia sąmonin- ^.ųs Jonas Urboną?* kad iš- Bus svečių iš radio, tele- 
peiktinas. Nieko sau. j gai nepamatuotus gandus, keltų Lietuvos laisvinimo vizijos artistų, jų tarpe bus 

Tada Justinas ėmė balsą kad musų aukos, visi pini- reikalą, paaiškintų ir kiek ir lietuvių žymus skulpto- 
ir bylojo šitaip: gai eina į apgavikų kiše- galint paaukotų. rius Jonynas, Metropolitan

—Draugai, paskirų kuni- nius, kad Lietuva jau ne-, Brangus broliai ir sesės!,Operos dainininkas A. Bra- 
gų ir daktarų etiški nukry-' bus išlaisvinta, kad visas Nėr ko laukt, mum? niekas zis, dainavimo balso lavin- 
pimai kaip ir vienų ar kitų Triūsas veltui ir tam pana- nepadės. Mes patys priva- tojas F. Stanco ir kti. 
nuopelnai nėra pagrindinis šiai. Jie taip posmuoja ta- }Om rūpintis, dirbt ir aukoti Lilija Stilsonaitė praeity- 
daiktas. Svarbiausias šia-'rytum ir jiems rūpėtų Lie- pinigus Lietuvos išlaisvini- je mokė lietuvių tautinių 
me atsitikime daikta

kalams paprašyti aukų iš, 
susirinkusiųjų svečių. Au-į Salėje buvo p. Pivaronas, 
kų surinkta 8500 su viršum. į Amerikos Lietuvių Tarybos 
Gal butų buvę surinkta ir narys, kuris su kitais Tary- 
daugiau, jeigu kunigėliai

kad tam reikalui 
gausių aukų.

reikia

Maikio Tęva* ir 
Marijonų “Laivas”

Šį vakarą buk pas Justi
ną.

Tokį pranešimą gavau te
lefonu šeštadienį, kovo 1 d. 
Nuėjęs ten, kur nurodyta, 
radau tris senus pažįsta-

pinigus kaeiuvos isiaisviiu- je
Tuščiais žodžiais ir šokių grupes Lyraites Broo-

w t___ gerais norais Lietuva klyne ir Vaidelytes Phila-
pelnų visumą. Kaip čia žandarų čebatlaižiams Lie- nebus išlaisvinta. Todėl delphijoj. Šios grupės la-
vieni ir kaip kiti pasirodo, tuvos laisvės reikalas neru- tebūna musų kolonijos lie- bai gražiai vra pasirodę ir
Žiūrėkime. Amžių bėgyje pi, o kai mes parodom dau- tuvįų geras žygis pavyzdžiu svetimtaučių tarpe. Todėl

giau veiklos ir finansinio kitoms ir visoms koloni-iji mano, kad j‘os buvę so
joms. Aukokim ir gelbė-ikėjai ir šokėjos, 1933— 

nes juos apima kim savo gimtąjį kraštą 1948 metų laikotarpyje, da- 
koncerte. Pro-

Reporteris.

s yra į tuvos išlaisvinimo reikalas. muį. 
nuo- žinoma, šitiems Rusijos vjeRi

vystėsi katalikiškas moks
las. Bažnytinio mokslo glo
boje susikūrė vidurinių am
žių santvarka. Kuo ta san
tvarka pasižymėjo? Tarp
tautine taika? Krikščioniš
ku sugyvenimu katalikiškų 
tautų tarpe? Turtų nekro- 
vimu? Visų žmonių lygy
be? Socialiu teisingumu? 
Nieko panašaus nebuvo.

mus. Atėjo dar vienas. Po Užtad žydėjo maldingu- 
to pasirodė šeimininkas'mas, pasninkų užlaikymas, 
Justinas ir tarė: paveikslų, medalių, relikvi

—Sveiki, draugai, sulau- jų garbinimas. Greta teo

veiklos ir 
duosnumo, tai 
ima dūkti.
vis didesnė baimė. Jie zi- Lietuva, 
no, kad kaip greit Lietuva 
bus išlaisvinta, taip greit jų 
vienminčiams sename kraš
te reiks suvesti rokundas su 
Lietuvos liaudimi ir atsi
skaityti už padarytas 
skriaudas Lietuvos žmo
nėms.

bos atstovais šiomis dieno
mis lankėsi pas prezidentą 

nuotaikos. Kiek teko pa-i Trumaną, matėsi su senato- 
stebėti, tų dvasiškų “asa-iriais, ir norėjo painformuo- 
bų” buvo čielas pustuzinis, | ti apie tai šitą susirinkimą, 
o gal ir daugiau, nes čia ne Jis turėjo su savim svarbią 
visi jie nešioja atbulas apy- Lietuvos bylai rezoliuciją, 
kakles. štai, tik vienas pa- kurią būtinai reikėjo šito- 
vyzdys: kiam susirinkime perskaity-

Ateina =alėn frantas beitL Jam vakaro Pirmi'
aDvkaklės m ulais SDortoininkas “Kalbėk neapy Raides, margais sporto . d j minutes.”
marškiniais: praeina jis ™ y . ___ ._
pro staliuką, kur pardavi-|
nėjami Įžangos bilietai, iri

nebūtų sugadinę svečių

kę gavėnios.
Visi nusijuokėm. Be to, 

jasigirdo tokios pastabos:
—Justinas sudvasiškėjo. 
—Jis vis su naujenybė

mis.

Retkarčiais tenka paste
bėti, kad vienas kitas ir są
moningas, geras lietuvis 
nukalba kaip bolševikas. 

£ lyg ta paika žuvytė ima ir 
užsikabina ant bolševikų

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviskai-Anfliilcas ir Angliskai-Lietuviška* 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Ma*s.

iogų veikė ir vystė savo 
mokslą daktarai. Kokia jų 
darbuotės pasėka? Jų de
ka cholera- maras, raupiu, Jk ki=akant j. 

baisios ligos veik išnyko,!
arba sumažėjo. Chirurgija 
žmonių gelbėjime stebuk
lus padarė. Jei daktarai 
butų elgęsi taip, kaip teolo
gai, tai jie nuo gvdymo 
karpų, dedervinės, šlapini
mosi lovoj ir kitų mažmo
žių nebūtų toliau nuėję. Va 
nuopelnai vienų ir kitų. Va 
kodėl nėra stebėtina, kad 
žmonės neina į bažnyčią.

Laisvamanis.

TRUMANO UOŠVĖ

Prezidento Trumano uošvė. 
Mrs. David W. Wallace. sun
kiai serga. Prezidento asme
niškas gydytojas ją 
Blair Name, Washinetone.

grama prasidės 8 vai. vaka
re. Koncerto dalyvius ir 
svečius fotografuos jaunas 
fotografas Šulaitis.

Prie koncertinės Statler 
viešbučio salės yra ir priė
mimo kambarys, kuriame 

! svečiams bus proga susipa
žinti.

Statler viešbutį lengva 
rasti, jis yra skersai gatvę 
prieš Pennsvlvania stotį.

—N.

SIŪLO NUBRAUKTI
DEŠIMT BILIONŲ

Tuo tarpu kunigų suerzin
ta publika pradėjo kelti 
triukšmą. Žinoma, iš jos 
pusės tas buvo nevisai kul
tūringa. Bet kalti vakaro 
vedėjai, kad davė sugaišin- 

“Mister, prašom nusi- ti tiek daug laiko nereika- 
pirkti tikėtą prie staliuko. ’ lingiems poteriams.

“Aš esu kunigas,” atsako Vienas iš Svečių.

eina sau tiesiai į vidų. Jį 
pasiveja prie duni stovėjęs 
bilietų pardavėjas:

Kongreso komisijos, ku
rios svarsto biudžetą, taria
si nuo prezidento pasiūlyto | 
biudžeto nubraukti apie 10 
bilionų dolerių ir žada išsi
versti be mokesčių kėlimo. 
Prezidentas siulė 85 su pu
se bilionų dolerių biudžetą, 
o kongresas tikisi galėsiąs 
tą biudžetą žymiai apkar
pyti-

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modemišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHAR9IACY
29 Kelly Square, Worcester, Masa.

Jei reikia vaistų, kreipki
tės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrin- 
ską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų 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, cigarų, ei-

V. Skrinska “ «w<i’ ir ,kani,! ririmų-

Pas mus gaunamas ir "Keleivis.”



PuslapisKetvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

'ssikalb^mas 
Maikio su Tėvu

—Koman, Maike, Įgnybk kėjas spėja mane paleisti, 
! ‘kaip kitas griebia, ir nusi-

ko- šokau visai nuo koiu. O
man

—Gera diena, tėve.

SLA Reikalai
Turime žymius žmones lifikacijų, nėra skiriami at- 

Vydomojoj Taryboj: teisė- sakomingons pareigoms ir 
ją V. Laukaitį, prezidentą; svarbiems darbams.
Povilą Dargį, vice-prezi- Kodėl musų prezidentas 
dentą; Dr. M. J. Viniką, V. Laukaitis buvo Baltimo- 
sekretorių; adv. K. P. Gu- rėš teisėju ir dabar yra vy- 
gi, iždininką: J. Maceiną,'riausiuoju teisėju? 
iždo globėją; E. Mikužiu- Kodėl musy 
tę, iždo globėją; Dr. S.<denUs p

dėl aš tau turiu gnybti? ta frentka iš pavydo pra-

Biežį, daktarą kvotėją. 
Susivienijimas Lietuvių

Amerikoje nėra paprasta 
organizacija. Ji turi tuks-1 
tanėius narių ir virš 2 mi
lionų dolerių tuno. Jį pri
žiūri valstybių apdraudos 
departmentai, kad viskas 
butų vedama pagal įstaty
mus ir patvarkymus. Pini
gai turi būti įdėti į saugias 
paskolas ir nešti uždarbį. 
Reikia žinoti nemaža įsta
tymų, kad išvengus bylų su 
kai kuriais nariais teismuo
se. Reikia suprasti musų 
žmonių būdą ir troškimus. 
Reikia remti lietuvių ir Lie
tuvos reikalus be srovinių 
užsispyrimų. Reikia lepin
tis narių kultūriniais reika
lais ir jaunimo švietimu.

Tie, kurie dalyvauja ap
skričių konferencijose ir 
seimuose, žino, kokią pro
blemą mes turime.

Seimai padaro nutarimus

vice-prezi- 
Dargis per metų

—Čiudna, vaike, ale aš dėjo teirautis kaip ten bu-1 
nežinau, ar aš gyvas esujvo ir pasirodė, kad varlė P1’, visas pareigas užkrauna 

tik mano dvasia vaikšto keliavo per suartą pūdymą.;Pildomajai^Tmybai. Net ir 
o Zablackų Jurgiukas lau-i8^1*1110^

O ką akėjo, tai akėčios ir pa 
kai viena

eilę dirbo Pittsburgho re
korderio raštinėj?

Kas jei r.e musų sekreto- 
•rius Dr. M. Vinikas išvedė 
SLA iš įvairių keblumų sa- nes 
vo plačiu žinojimu apdrau 
dos reikalu.

Kodėl kelios milioninės 
taupymo ir skolinimo bend
rovės Chicagoj savo advo
katu turi musų iždininką K. 
Gugį?

Kodėl milžiniškoji Corn 
Products Refining Co. savo 
tarptautinių prekybos ryšių 
specialiste turi musų iždo 
globėją p-ię E. Mikužiutę 
kurią ir Illinois gubernato 
rius paskyrė į tremtinių ko
misiją?

Kodėl kitas musų iždo 
globėjas, J. Maceina, yra 
prisiekusiųjų posėdininkų 
(jury) komisionierius savo 
apskrity?

Kodėl musu daktaras

daneliams ideologinius pagrin
dus. Lietuvių tautos gerovė ir 
jos nepriklausomybė, demokra- 
' ija su visomis iš jos išplau
nančiomis priemonėmis—tole

rancija, tikėjimo, žodžio, spau
dos ir kt. laisvėmis—buvo nu
šviesti Lietuvos himno auto
riaus Dr. V. Kudirkos “Varpe.” 
šie dėsniai yra įrašyti į vals
tiečių liaudininkų programą, 
tokiais jie ir vadovaujasi. Jiems 
nereikėjo ideologinių pagrindų 
importuoti nei iš Romos, nei 
iš fašistinių kraštų, nei paga
liau iš Maskvos.

Tiek verti J. V. teigimai ir 
apie Vakarų kultūrą. Ne ka
talikybė su inkvizicijomis ir 
prakeikimais prieš mokslo žmo- 

ir ne feodalizmas su bau
džiavomis. bet liberalizmo lai
mėjimas, ypač po Prancūzų Re
voliucijos, atnešė laisvę žmo
gaus galvojimui, demokratiją, 
mokslo pažangą ir sukūrė tokią 
Vakarų kultūrą, kokia ji dabar 
yra. J. V. net neįstengia at
skirti katalikybės nuo krikščio- 
nbės. Mes turime visą eilę 
kraštų kur dominuoja protes
tantizmas—Skandinavų kraš
tai. Anglija. Vokietija, JAV, 
Kanada. Australija ir—dėja, 
jos nesilaiko Romos tradicijos, 
bet ar jos mažiau kultūringos 
už grynai katalikiškus kraštus 
—Ispaniją, Portugaliją. Italiją 
ir kt. kraštus?

Straipsny J. V. valstiečius 
liaudininkus vadina prisibloš- 
kėliais bei prisišliejėliais prie 
sandariečių, rašo apie kokią tai 
"generalinę liniją” sandariečių

ai
be vietos!

—Tikrai
kas atsitiko, kad dėl savo gavo tą varlę, 
buvimo pradėjai abejoti? ,akėtvirbalis ją 

—Atsitiko, vaike, negir
dėtas ir

keista, tėve.
P. T-ba saugoja, 

i kad nebūtų kas nutarta 
i prieš valstybių Įstatymus.

Kiekvienas Pildomosios 
būti

kvotėjas S. Biežis yra vy- -u valstiečiais liaudininkais ir 
riausias gydytojas sanitari- kitokiais budais stengiasi ap
jos distrikto Chicagoj? [juodinti ir nuteikti laikraščio 

Pagalvokite ir pasiteirau- . skaitytojus prieš šią visuome- 
Tačiau J. V.

paleidžia, j
(tai kitas griebia, taip ta Tarybos narys privalo 

neregėtas7 dvvas. var^ nusišoko nuo kojų. ne tik sąžiningas, išmintin- 
- - - - 'gas ir gaspadoriškas, o ir

išmokslintas, palinkęs stu-‘me. 
dijuoti įvairius dalykus.

Marijancko laivo admiro-1 —Suprantu, tėve, kad ir 
las apznaimino visam svie-tu, kai šluodavai bažnyčią, 
tui, kad jis susitiko vyčių' pareidavai nuvargęs.
rrzATAni’zvl o ii* kad mudu abu- —Šiur, vaikę. ir tegu
du klebonams ir daktarams man marijancko laivo ad- 
kaili akėjom. Jei aš, vai- mirolai nepasakoja, kad aš

į bažnyčią 
:tai neliesa,

kitę. Tai nepaprasto inte
ligentiškumo. sumanumo ir 
darbštumo žmonės.

Balsuokime už visus juos 
ir įrodykime jiems, kad 
mes juos aukštai įvertina-

Žmonės, kurie neturi kva-
J. Glaveskas,

SLA 34 Kp. Narys.

Nr. 11, Kovu 12, 1352
PREZIDENTAS APŽIŪRINĖJA PLAUKIOJANČIĄ RADIO

Prezidentas Trumanas su laivo “Courier” kapitonu O. C. 
Wev apžiūrinėja plaukiojančią radio stotį, įrengtą laive. 
Iš to laivo perduodamos “Amerikos Balso” žinios į pasaulį.

Kaip Gyvena Lietuviai Farmeriai

SCOTTVILLE, Mich.— geri Lietuvos patriotai. 
Musų miestelis, tai lietuvių Šios apylinkės veikėjas ir 
farmerių centras. Antradie- per 40 metų buvęs kalvis

rimtai su- 
jam greitai

gananiais ir šeštadieniais lietu- J. Švelnis 
vių miestely suvažiuoja iš 
visos apylinkės. Čia apy
linkėje gyvuoja trys drau
gijos ir A. L. Tarybos sky
rius Custer, Mich.

Prieš desėtką metų vieti-l 
nes draugijos buvo skait
lingos nariais ir veiklesnės, 
bet nuo 1918 metų iki da
bar daug lietuvių farmerių 
išmirė ir jų farmos perėjo į 
svetimtaučių rankas. Kurie 
dar gyvi, tai nusenę ir dai
rosi, kaip atsikratyti sun
kaus darbo farmose.

sirgo. Linkim 
pasveikti.

Ūkininkas.

ATIDUOKIME GARBĘ 
KAM JI PRIKLAUSO

nes grupę, tačiau J. v. per- 
greit nori užmiršti, kad vienas 
iš pirmųjų prisibloškėlių prie 
sandariečių buvo jis pats. Net 
pasitikėjimą buvo įgijęs pas 
sandariečius, nes buvo išrink
tas ir pasiųstas į Sandaros sei
mą. Ko J. V. ieškojo pas san
dariečius? Gal ieškojo Romos 
tradicijų? Gal ieškojo tų tra
dicijų. kurias dabar non pri
mesti sandariečiams ir valstie
čiams liaudininkams ? Nera
dęs ko ieškojo iš sandariečių 
“išsibloškė.” Dabar “išsibloš- 
kė” ir iš Lietuvai Remti Drau- 
bijos. Matyt. L. R. Draugijos 
tikslai nepatinka, ar siekia jai 
pakenkti. Dabar jis prisibloš- 
kė prie tautininkų, bet ar il
gam? Iki šiol J. V. “veikla” 
pasireiškė tik intrigų darymu 
tarpe senųjų ir naujai atvyku
sių ateivių, tarp atskirų visuo
menės grupių. Ne be jo “nuo
pelnų” šv. Kazimiero parapijos 
klebonas net per kelis pamok 
sius “barė” tremtinius ir net 
suabejojo ar gerai jo parapi 
jiečiai padarė atsiimdami trem
tinius į JAV. Kam tarnauja ii 
padeda J. V. intrigos per spau 
dą ir organizacijose, jis geriau 
žino? Tiek aišku, kad jos nėr? 
naudingos nei Lietuvos laisvi 
nimo reikalui, nei tremtinių ge
ram vardui, nei lietuvių vie
nybei stiprinti, nei. pagaliai; 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės organizavimui.

“Keleivio’’ 9 nr. tilpo p. 
Juozo Lėkio straipsnis apie 
p. Aleksandrą Chapliką.

Iš tikrųjų reikia atiduoti 
garbę ten, kur ji priklauso, 
bet visada laikantis saiko 
ir teisybės.

Visiems žinoma iš perei-
val-įtų metų piliečių klubo na

mo taisymo laikų, kai buvo 
priduota sutartis architekto 
su musų draugija dėl taisy
mo namo, tai ta sutartis bu
vo padalyta prisilaikant 
Amerikos Architektų Drau
gios tiesu. Ši sutartis bu- 
vo ilgai svarstoma' naujo 
namo taisymo komiteto, 
kuriame ir p. Juozas Lekys 
visą laiką buvo nariu. Po 
ilgų svarstymų, komitetui 
tą sutarti užtvirtinus ir vi
suomenės susirinkimui pri
tariant, sutartis buvo pasi
rašyta. AŠ esu tikras, kad 
p. Juozas Lekys nebūtų su
tikęs su sutartimi, jei toje 
sutartyje butų kas bloga 
buvę.

Toliau aprašyme pasaky
ta, kad p. Chapliko dėka 
sutaupyta $1,800 iš archi
tekto atlyginimo. Tiesa, 
buvo sutaupyta $1,800, bet 
tai buvo per pasidarbavimą 
visų komiteto narių. Yra 
faktas, kad gruodžio mėne
sio susirinkime buvo skaito
mas laiškas nuo architekto 
Galvin’o. kuriame jis sako, 
kad p. Chaplikas nieko ne
prisidėjo prie šio namo tai
symo atpiginimo ir jis nu
leido viršminėtą sumą pra-

Praėjusią vasarą, 
džiai pabranginus svaigina
mųjų gėrimų leidimus, 
draugijos negalėjo surengti 
jokio pikniko, nes neapsi
mokėjo. Mažoms draugi
joms nekokia ateitis. Tur 
būt Mičhiganū ponai valdi
ninkai susitarė su Chieagos 
kardinolu prieš gėrimus.

Vasario 16 dienos šven
tę farmeriai nepajėgė ap- 
vaikščiot, nes neįmanoma. 
Daug sniego ir farmeriai 
toli vienas nuo kito gyve
na. Sunku ir iš savo kiemo 
išvažiuoti. A. L. Tarybos 
skyrius laikosi gerai, lei
džia lietuvišką programą iš 
Ludington radio stoties, 
1450 kc., 8 vai. vakare ket
virtadieniais. Kun. Jurgis 
Riauba Vas. 16 proga pa
sakė gana reikšmingą kal
bą per radio. Vasario 16 
L šventę kasmet apvaikš- 
čiojam pavasarį, kaip oras 
atšyla ir keliai pagerėja.

Šiemet vasario 16 d. gu
bernatorius G. M. Williams 
proklamavo Lietuvos Res
publikos Diena.

Vasario 16 d., nepriklau
somybės dieną bažnyčios 
kieme visą dieną plevėsavo

Atviras Laiškasba
už

nevaikštau, 
o aš, vaike,

kad

ke, bučiau susitikęs tą ad 
mirolą, tai jau klebonams 
kailio tikrai nebūčiau akė-' liesą galvą guldau, 
jęs, ale aš jo nemačiau. Tai —Gerai darai, tėve, 
vot, Maike, kaip gali būti J tiesą myli.
kad žmogus mane mato, o —šiur, vaike, ir aš tau 
aš jo nematau? Ar tu gali pasakysiu, kad turiu nodė- 
tckį biznį išfigeriuoti? Ir ją su tuo admirolu daugiau 
kaip gali būti, kad žmogus [niekada nesimatvti.
su manim kalba, o aš to vi
sai nežinau? Sakau, gal 
admirolas sapnuoja, ale aš 
girdėjau iš mano frento Za-

—Kodėl 
ve?

—Weil, 
numirs, tai

taip manai.

vaike, jeigu jis 
aš jo nematysid.

jadlausko, kad marių su- p jeigu jis apjaks, tai jis 
tvėrimai, kaip admirolai, manęs nebegalės matyli, 
niekada nesapnuoja ir mie- —Suprantu, tėve.
ga atviromis akimis, ba,! —Vot, vaike, mudu nors 
sako, kitaip velioribai juos'vieną kartą susikalbėjome 
prarytų, kaip šventą Joną. |-’r be kritikų išsiskirsime, ba 

—Tėvas be reikalo jau-aš jau turiu eiti. musų ščes- 
diniesi dėl to dalyko, palik'įyvos Smeilies Susaidė turi 
tą paslaptį tam laivo kapi-jSpešel mitingą ir diskucijas 
tonui išaiškinti, o man ge-;apie rekolekcijas gavėnios 
riau pasakyk, ar tiesa, kad,laikui. Turiu būti. ba už
tėvas nebevaikštai į bažny
čia

—Tu. vaike, nesi kuni
gas ir ne tau mane spavie-

Gerbiamas "Keleivio” redak
toriau !

Prašau neatsisakyti išspaus
dinti ši mano atvirą laišką.

“Amerikos Lietuvio” leidėja 
ir redaktorė J. Leonaitė buvo 
prižadėjusi atspausdinti šį ma-

Aš kaip tik pabrėžiau, kad 
nepriklausomoj Lietuvoj Vasa
rio 16-sios iškilmės buvo pra
dedamos pamaldomis bažny
čioj. Aš tik iškėliau sunkumus 
tai tradicijai įgyvendinti Wor 
cestery. Kadangi Worcestery

tė_in© atvirą laišką, bet užvilkinus Vra labai didelis susiskaldymas 
tris savaites, pagaliau atsisa-Į'r abi parapijos rengia atskirus 
kė tai padaryti.

“Amerikos Lietuvio” Nr. 6, 
vasario 9 d., straipsnyje “Te
būna Išklausoma ir Antroji 
Pusė.” J. Vizbaras-Sudavas vėl 
puola Lietuvai Remti Draugi
ją. Neturėdamas argumentų

minėjimus su pamaldomis, ta: 
kas norės pasimelsti, galės nu
eiti į vienos ar kitos pa ra pi j o: 
pamaldas. Toliau aš nurodžiau, 
kad Lietuvoj pamaldomis pasi
rūpindavo dvasiškija, suderin

ėdama jas su šventės programa 
savo pirmajame straipsnyje 'Jokiai organizacijai tuo nerei- 
(žr. “Amerikos Lietuvio” Nr.!kėj° ruP'ntis- juo labiau už tai 
2) paskelbtiems šmeižtams pa
remti. J. V. knaisiojasi po L 
R. Draugijos susirinkimuose žodžius. J. 
atskirų asmenų pasakytas kai- i “Tenka 
bas. jas iškraipydamas, ar net

r.eatėjimą pas mus įvesta 
mti už apsileidimą po de

šimtuką i kasą.
—Neblogas būdas. tėve. 

šiek
nieko nevodys tau pasaky- tiek pinigų. Jei tokia pa
ti. kad aš i bažnvčia kar- bauda butu uždedama viso- 
taus vaikštau. Jes, vaike,'se draugijos, tai organiza- 
daug kartų aš pirmas nuei-cijos turėtų pajamų, 
nu ir visą bažnyčią susiku- —No, vaike, pažytko ne- 
1 tinęs išvaikštau, ba reikia butų, ale memberiai eitų į 
ją iššluoti, o po tokio vaik-!mitingus. Gudbai, vaike,
ščiojimo, vaike, aš pareinu —Viso gero, tėve.
namo, kaip varlė iš čigonu' ---------------------------
veselijos. KARIAI IR JUODASIS

—O kaip varlė pareina iš TURCiUS VOKIETIJOJ
čigonų vestuvių? i ---------

—Ar tu to nežinai, vai- Vokietijos finansų minis- 
ke? - teris prašo Amerikos vy-

Ne, tėve, aš nesu buvęs riausybę sumažinti Ameri- 
č onu vestuvėse ir su var- kos kareiviams duodamą 
lėn kalbėti nemoku. tabako ir cigarečių porciją,

—Buvo taip, vaike, var- nes kareiviai, gaudami dau- 
lė -arėjo namo ir sako sa- giau rūkalų negu jiems rei-

doti, ale aš mislinu, kad (draugijai pasidalyti

primesdamas visai nesakytus j 
dalykus, visu įtūžimu, kaip tas 
šaunusis viduramžiu riteris ■

mokėti
Primetęs ne mano pasakytus

V. rašo:
tik stebėtis, kad 

tremtinys Vyt. Mačys ir jo 
idėjos draugai taip karšta, 
priešinasi jo vadinamai Romo.- 
iradicūjai—krikščionybei, reiš-

Don Kichotas, puola sandarie- kia ir Vakarų Kultūrai. Vyt. 
čius. valstiečius liaudininkus ii Mačiui dar vis atrodo mieles-
ypač mane. J. V. ir toliau no
ri pusti miglas \Vorcesterio 
lietuvių visuomenei apie L. R. 
Draugijos sroviškumą. net ne
bandydamas nuneigti 
jos pirmininko M

nės Rytų tradicijos, kurias 
kūrė Maskva. Liaudininkų at
stovas, matyt jau pamiršo, kad 
lietuvių tauta Romos—t. y. Va

Straipsnyje prirašyta ir dau
giau nesąmonių. Pav., J. V. 
tvirtina, kad “valdybos nario 

su- Pr. Aukštuolio netaktiškas puo 
limas buv. Lietuvos kariuome 
nės karininkų ir tautinės sro
vės žmonių, vadinant juos va

draugi- karų tradicijos—krikščionybę listais. lozoraitininkais. įnešė

Amerikos ir Lietuvos vėlia-išant visam komitetui, kurio 
Nors parapija nėra nariai daug darbo ir laiko 
lietuviška, maišytų i eikvojo taisant musų namą.

vos. 
vien
tautybių, bet lietuviai atsi
žymi geriau. Čia darbuoja-

Remiantis šiai.- 
diduokime garbę

faktais 
ten, kui

vo frentkai: žinai, sako, su- Ha, pardavinėja perteklius >eikalav

paskelbtų duomenų, rodančių 
L. R. Draugijos veiklos krypti 
(žr. š. m. “Keleivio” Nr. 5).

J. V. rašo: “Vyt. Mačys net 
pabrėžė, kad Vasario 16-osios 
tradicinis minėjimas su pamal
domis, tai nėra lietuviška tra
dicija, tai yra Romos tradici
ja.” Aš to nepasakiau, tą gir 
dėjo visi susirinkime dalyva
vusieji. Kodėl J. V. to negir
dėjo? Jis tyčia man primetė 
mano nepasakytus žodžius, kad 
galėtu mane įžeisti su toliau 
padarytomis išvadomis už tai. 

aš susirinkime iš J. V.

žemaitaičio pratikuoja jau 
tų ir ji giliai

keli šimtai me- kartaus įspūdžio visam susirin 
suaugus tik su Rimui.” Tačiau P. A. visiškai

si du lietuviai kunigai, B. ji priklauso.
Marčiulionis, čia augęs, ir Bronis Kontrim,
tremtinys J. Riauba, abudu Namo Taisymo K-to Narls.

Vakarų Europos kultūra. Or- nekalbėjo nei apie karininkus 
todoksiniai-marksistinė ‘tradi
cija,’ brukama Maskvos, yra 
virtusi siaubu lietuvių tautai ir 
įstumusi mus į tremties vargą.
Argi taip galvotų visi Lietuvos 
liaudininkai mes nenorėtume 
tikėti.”

Pasirodo, kad .J. V. 
tuvos visuomenės sroves ir jų 
ideologinius pagrindus 
supratimo. Neteko girdėti ar 
kur nors skaityti, kad kas 
valstiečiams liaudininkams ar 
sandariečiams butų primetęs 
marksizmą. Dr. V. Kudirka ir 
kiti varpininkai dar Lietuvos

nei apie tautininkus. Jis tik 
tarp kitko paminėjo, kad kaip 
VLIK'e iškilo lozoraitinis. taip 
L. R. Draugijoje iškilo vizba- 
rinis klausimas.

Nenorėdamas užimti laikraš
čio vietos, i kitus J. Vizbaro 

Lie- teigimus neatsakinėsiu, nes jir 
visi lygiai pagrįsti, kaip aukš 

neturi čiau pavaizduotieji.
Į tolimesnius J. V. puldinė 

nors .ūmus neatsakinėsiu, nes su to
kiu “žurnalistu” negalima išsi
aiškinti.

V. MAČYS.

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais. tas skaito 8-10 puslapių savaitrašti

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
rikos©—5.50. Kanadoje—5 dol. Už lakrašti galima mokėt: 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą” gauna tiargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva,” 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.. Canada.

_____  au duoti faktų jo pa-
čigonų vokiečiams juodajame tur- skleistiems šmeižtams apie L.sicdėle,

ve?elijoj ir kad jau Šokau, guje ’ ir vokiečių iždas ne- R. Draugiją įrodyti arba juos atgimimo laikais sukurė vais
oj tik vienas Šo- gauna akčyzų. atšaukti. tiečiams liaudininkams ir San

aš buvau

tai šokau,
Kreipkitės pas tuos, kurie 

skelbiasi “Keleivyje.”
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Vasario 16 Minėjimai
EASTON, Pa.—šeštadie- Minėjimas baigtas V. 

nj per vietos radio buvo Žiogo padėkos žodžiu ir, 
transliuota dalis minėjimo himnu.
programą. Kalbėjo adv. Lietuvių klube buvo ben- 
Lhailes F. Paulis iš Kear- dra vakarienė ir alutis. Va-! 
ny,^ N. J. Jis anglų kalba karienėje dalyvavo labai
nušvietė Lietuvos padėtį ir 
jos naikinimą. Kreipėsi į 
Amerikos piliečius, kad bu-.gg pasikeisdami, nes truko 
tų įatifikuota genocido Visu nuotaika buvo
konvencija ir sustabdytas j iabai e-era *
Lietuvos ir kitų tautų nai-1 _ . ...
Vinimi Tenka pastebėti,i • j ••Eastono lietuviai iki

Tolimesnę programą iš

daug lietuvių ir jų bičiulių! 
iš amerikiečių tarpo. Val-

pildė Eastono lietuvių mer
gaičių ir vyrų chorai, vado
vaujami Jono Kulikausko; 
solistas Julius Garmus pa
dainavo “Kas ant žirgelio,” 
akompanuojant Ruth Ma- 
lyn. Radio valandėlę vy
kusiai pravedė Bernardas 
Sodaitis. Klausytojai pro
grama buvo labai patenkin
ti ir sujaudinti, buvo gauta 
sveikinimų programos da-

kad 
šiol

arba susipynę į 
įvairius savo ginčus, Vi
liaus Žiogo pastangomis, 
buvo išjudinti. Iš ūsų lie
tuviškų organizacijų rink
tų atstovų buvo sudarytas 
komitetas šiai šventei ruoš
ti. Pirmininkas — Vilius 
Žiogas, vice-pirm.—Abro
maitis, sekretoriai — H. 
Keatrik ir B. Aponavičius 
ir kasininkas—Z. Lūšis. 
Komitetas glaudžiai bend-

maudę

REUlIVU. so. BOSTON

AVIACIJOS PAŽANGA PER 40 METŲ

Naujausias greitasis lėktuvas “Sabre” skrenda virš 1912 
metų lėktuvo modelio. “Sabre” lekia 670 mylių per va
landą.

zangos ir pamoksluose, 
prieš kuriuos išeina netgi 
kunigai ir klebono kviesti 
kalbėtojai. Vasario 10 d. 
per tris pamokslus kun. 
Stiakauskas aiškino, kad 
Lietuvos laisvė buvo atstu-

’Keleivio’ Knygos
visuotinas tvanasDEMOKRATINIO 

SOCIALIZMO PRADAI
, . . . .. .. I " galėjo boti toks tranas.
Labai populiari ir naudinga uų aptemtų visą žemės rutuli* U tvta Amerikos kataliku au- dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur’tas t

„ Ka»na .................................................. duo yra dabar? Ir kaip Nojus «-
• surankioti viso pasaulio gyvu. 
hua, vabzdžius ir paukščius? 

i ėi^ie klausimai rupi, teperskaite 
LSDP Užsienių Organizacijos rai- knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva. 

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol- v-;--
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .36c

lyviams ir padėkų radio iradarbiavo su kitais rink-
stočiai. Visa programa B 
Sodaičio ir S. Juknos pa
stangomis užrekorduota. 
Radio valandai gauti daug 
pasidarbavo Vilius Žiogas, 
Charles Paulis ir Hilda 
Keatrik.

Sekmadienį, vasario 17 
d. lietuvių pamaldose vie
tos klebonas savo pamoksle 
anglų kalboje nei žodeliu 
neužsiminė apie šios dienos 
reikšmę. Pats minėjimas 
buvo parapijos salėje. Mi
nėjimą atidarė komiteto 
pirmininkas Vilius Žiogas. 
Buvo sugiedota Amerikos 
himnas ir padaryta trumpa 
apžvalga Lietuvos kovų dėl 
nepriklausomybės.

Paskaitą skaitė P. Vai
nauskas iš New Yorko. 
Kalbėjo vietos klebonas 
kun. Gaudinskas.

Meninę dalį pradėjo A. 
Burneikytė eilėraščiu “Tė
vynei.” Gražiai padainavo 
vaikų choras, vedamas P. 
Žilienės. Toliau, jaunoji 
akrobatė Boyer parodė sa
vo sugebėjimus. Piano so
lo porą dalykėlių paskam
bino jaunoji Žiliūtė. Trem
tinės mergaitės, apsirengu
sios tautiniais rūbais, pa
dainavo kelias skambias 
daineles bei duetą “Tėviš
kės laukuose.” Su pasise
kimu suskamba Juliaus 
Garmaus solo “Kur bakūžė 
samanota” ir “Kas ant žir
gelio.”

Pagaliau pasirodo vyrų

tais organizacijų atstovais.
Vakarienę paruošė: Z. 

Lūšis, B. Rinkimas, L. Kau
lius, P. Klova, H. Kearik, 
B. Žiogienė, S. Kovacks ii 
Kriščiukienė iš Bethlehem, 
kuri pagamino tortą.

Aukų surinkta per $150.
Minėjimas paliko vi-

mas, į bažnyčios bokštus ir M. Degesiunienė, P. Peču- 
kryžius žiūrėdamas, Lietu- konienė, L. Karpičienė, R. 
vai nepriklausomybę išga- Jankauskienė, M. Šilans- 
vo. kienė, M. Miškinienė, J.

Ką tokia laisvės kovų is- Biekša, P. Amšiejus, V. Ba
torija galėjo įtikinti, aš ne- kanauskas, S. Spridžiukai- 
žinau, bet man tas nonsen- tė, M. Dubinskienė, A. Mu-įsu

komis. O vasario 17 d. per 
paskutines pamaldas kun. 
Klimas teisingai pažymėjo, 
kad Amerikos lietuvių au
kos yra tik mažas lašas ju
roje, kai palyginame jas su 
tomis gyvybės ir kraujo 
aukomis, kuriomis buvo at
pirkta Lietuvos laisvė. Va
kario 17 d. kun. Saulėnas 
vėl per tris pamokslus dės
tė, kad Lietuva kenčia už 
savo nuodėmes, tokias, kaip 
Dr. K. Griniaus išrinkimas 
nrezidentu ar “bedievio” 
Įsileidimas į tremtinių ko
mitetą. O tą pačią dieną 
parapijos salėje klebono 
kviesti kalbėtojai, Leimo- 
nas ir Špakevičius, atmetė 
tvirtinimą, kad Dievas bau
džia Lietuvą už nuodėmes. 

Ar pasimokys klebonas 
savo ištikimu vikaru

DĖL LAISVOS LIETUVOS

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 įsileisti 
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 dalia. 
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.

50 centų.

sas padarė blogo įspūdžio. 
Vėliau kalbėtojas bandė tą 
istoriją atitaisyti, bet jau 
mažai kas bekreipė dėme
sio į tą atitaisymą.

Parapijos choras, vado
vaujamas Jono Beinoriaus, 
sudainavo kelias liaudies 
daineles, kas buvo malonu 
klausyti. Piano solo atli-

sick, J. Zavadskas, B. Puz-iSaulėnu iš šito susikirtimo 
nekas, J. Vikauskas, J. |su savo kitu vikaru ir kviės-
Montvidas, A. J. Shaukis, 
M. Matonienė, A. Kazlaus
kas, A. Radžiukinienė, J. 
Glavackienė, O. Stančienė, 
O. Beakuvienė, J. Karpavi

tais kalbėtojais? Iš jų skel
biamų iš sakyklų nesąmo
nių apie Lietuvos nuodėmes 
ir Dievo bausmę už tas nuo
dėmes visi juokiasi. Tokiu

čienė, S. Kazlauskienė, Py Lietuvos nelaimės priežas- 
Simonavičienė, A. Daunie- ties aiškinimu jie pasitar

ko Jonas Beinoris; pasaky siems gražių prisiminimų, 1^ kelios deklamacijos ir 
Pastebėta, kad vienas di-vakaras baigtas Lietuvos ir 

delis Bimbos gerbėjas suti-;Amelikos himnais, 
ko įeiti } minėjimui rengti i Aukų surinkta $137 su 
komitetą ir per vakanenę centais. Pinigai bus per
dirbo suprakaitavęs. Ta-[3iųsti ALT Aukųbutųbu 
čiau kitų jo draugų niekui galima surinkti ir dau

giau, jei tos svarbios die
nos rengėjai butų atsikreipę 

------------------------- Jį draugijas ir klubus. Ka-
ppnvlllF\TF R .idangi šios organizacijos 
rROvIDLNCL, K. 1. įrengėjų buvo ignoruoja-

Kaip kasmet, taip ir šiemet mos. tad is materialinės pu-
lietuViai minėjo Vasario 16; sės davė nekokias pasėkas.
šv. Kazimiero parapijos! Ar nebūtų laikas susi-
svetainėj. Susirinko apie prasti, kad nors vieną kar-
pusantro šimto klausytojų. tą Į metus paliktume tą sa-

. . . , - ivo “kas aš” i šoną. JukŽymiausias kalbėtojas T . , . * ,, J m. j t i i i Lietuva ir jos nepriklauso- buvo Rhode island valsti- myb_ Lje.
eina oi ius, .. ,nn*&ituva mvlintiem lietuviam.

J Robens. Jis gi aziai at- • • B. Blin»trub.
siliepė apie vietinius lietu- __________________

tautą

nė, O. Balevičienė, J. Ši
lanskas, J. Jeruse vičius, T. 
Grudinskienė, P. Verbic- 
kienė, A. Jurkevičienė.

Su smulkiais viso surink
ta $66.54, pinigai pasiųsti 
ALT Lietuvos vadavimo 
reikalams.

nauja tik bolševikams. Nes 
bolševikų negalima kaltin
ti, jei jie vykdo Dievo tei
sėtą bausmę ir valią.

Gerai, kad patys kunigai 
ir katalikų veikėjai panei
gia nesąmones apie Lietu
vos tariamą nusikaltimą ir

nesimatė
Sena< Eastonietis

ALT skyriaus valdybos pelnytą bausmę. Kuo stip- 
vardu, riau šitą akciją pareikš, juo

A. J. Shaukis. greičiau bus atitaisyta lie-
-------------------------- tuvių tautai daroma skriau-

Ar Lietuva Kenčia da- Laukiame pažangos iš 
Už Nuodėmes? u'-'

dlbKIIllUJU II ct ivt

BROCKTON', Mass.— Brocktoniškis.
Pernai per Lietuvos nepri-;---------------------- —
klausomybės minėjimą baž- WORCESTER, MASS. 
nyčioje kunigas atkalbėjo Vasario 16 d. vakare 
tik trumpą maldelę už Lie-,ivyko Birutės Draugijos va- 
tuyą po mišių, kurios buvo karienė L. P. Klube. Su- 
atlaikytos, už mirusi asme- >raukė daug publikos, virš 

Vakarienės progra-

98 puslapių didumo. Kaina

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedeutas

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

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny- 
g^/risi lietuviai turėtų perskaityti.

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, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių dai 
kų? Kodėl jam reikia riebalų? 1 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ..................... .. ................. 16c

KUNIGŲ CELIBATAS
Si knygelė parodo, kodėl Romo* 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori-

Bjos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
os nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 

ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samcgitia.
Kaina ............................................... 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Kaina ......... _
KURGI VISA TAI NYKSTA?
. nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojant] politiškai-ekonomi-ib o 
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- sky. Kaina ........................ Sė

SOCIALIZMO TEORIJA
gis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol i™***-] 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 28c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 28e

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M- Valadka. _ 
drąsiai kritikuoja Romos Kat 
bažnyčios autoritetą ir faktais 
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vio- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .... >1J6
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

musu irvius, apie
Lietuvos valstybę. Linkėjo' 11 . . .
Lietuvai išsilaisvinti iš ru-^asano 10 d. Lietuvių Ge- 
siškos okupacijos. Buvo-dimino klube Įvyko Lietu- 
nerskaitvta Providenccvos nepriklausomybes mi- 
miesto majoro proklamaei- ku‘! suren«ė
ja Lietuvos dienai atžymė- tlnls ALT sk-mus- Žmonių 
ti Skaitė majoro pavaduo- pnsinnko nemažai. Progra-

HAYERHILL, Mass.—

mos vedėjas buvo skyriaus
pirm. P. Jankauskas. Pro-

i • • grama prasidėjo Lietuvos ir
. Amerikos himnais, kuriuosliai dirba Litnvos nepri- . .. . ’ __ .

imi r giedojo sv. Jurgio parapi-

tojas Thomas Longo. 
Kalbėjo klebonas J. V al

inas, 1
dirba

choras, vadovaujamas Jono klausomybės atsteigimui. choras.

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi Kodėl ? Kokius dievas

Srbino musų bočiai ? Kokias žiūr
įs jie buvo įsteigę? Kodėl fmnnls 
priėjo krikščionybės gadynę? Visos 

tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for- 
mato, 271 puslapio knyga. .. >1AO 
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai>
aų. Kaina ..................................... S 1.0*
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTUŲ PILIEČIU?

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Ką« 
jis Įgijo valdžią ir pasalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. ................................................ Ma

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku-

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gjsreRs skyje ir augine v*ikn\ kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 

ir musų papro-Usų gyvenimo būdą
ne" mos vedėju buvo Antanas i «as- K?y??je y™ paveiksiąs' sū ne

gausiai dalyvavo tose ta- Dail da Kalbėjo L. R.!šiai 'vaV^Kų £TriLave£ 
—---- * v • * u _ - maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks

las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ..................................... 60c

nį. Bet klebonas vėliau ba- 
rė parapijiečius, kad

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalt*ą, 
o senimas irgi dažnai nori paritint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal- 
bą išmokti. Didelė knyga, 144 ęuaL

TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas...........riamai už Lietuvą pamaldo- DraugįjOs pirmo skyriaus 

se. “Keleivis” tai iškėlė pirm M žemaitaitis, San- 
aikštėn ir sugėdino klebo- dar05 16 kp pirm, j. pup. 
na. Tad šiemet buvo atlai- ka jr ag,. jonas Bertašius.
kytos net trejos pamaldos! ---------
už Lietuvą. Iš jų tik vie- Pp- J- Ciunai išvyko į
nos mišios buvo užpirktos, Floridą poilsiui. Sūnus Vy- pasižiurėM kalp
o kitos mišios ir popietinės tautas ir Petras Liūnai pa- į ar kitas žodis lietuviškai vadinasi, 
pamaldos atlaikyta be at- siliko prižiūrėti užeigų. Pet-i
lyginimo. Parapijos ruošto ras Ciunys yra geras akorJ
minėjimo diena per popie- dionistas, vadovauja mažai I nas. Taipgi kas tun jrinnnių Europo- 
tincs pamaldas už Lietuvą'orkestrai, šeštadienių yaka-i išmokti, tai geriausiai jiems pasi- 
bažnyčioje sugiedotas net rais groja savo biznyje. ; £&& kSi
Lietuvos himnas. Taigi J Vasario 23 d. vakare pa-|ga, su ištarimų nurodymais. »3.oo 
didelė pažanga Ji rodo, liko savo užeigos virtuvė-; SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
kad klebonas kovoja prieš, ie akordioną $600 vertės.:
“Keleivį,” bet kaltais jo Vasario 25 d. jau nerado.! vienas^katalikas socialistas.

ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS
ŽODYNAS

Svečias kalbėtojas bu'0. Pirmas kalbėjo klebonas
. ________ _______ __  iš Worcester, Mass., Pra- j p Bernatonis. Jis
rui atsikvepiant, Nijolė Ku- nas Pauliukonis. Kalbėjo sveikjno visus ir dėkojo už 
likauskaitė padeklamavo1 nuosaikiai ir jaudinančiai, _ aĮSjiankymą.
“Be motinos tėvynės.” Pia-bet kalbos pradžioje, nei i? Antras kalbėjo prof. A. pastabų paklauso. įkas nors pavogė
nu akompanavo Ruth Ma- šio nei is to, sakė, kad Lie- Vasiliauskas, buvęs Vii Reikėtų laukti tokios• pa-,policija vagies ieško, 
lyn. Ypatingai klausytojai tuvos kaimietis artojas, pei injaus Universiteto profeso-
buvo puikiai nuteikti vyrų dienas ir naktis ^unklal ,iurn pasakė puikią pra- 
choro dainomis ir nenoriai dirbdamas ir ant kehų Pa1' kalbą, ragindamas visus 
skyrėsi, jiems pabaigus. puldamas poterius kalbeda- djrBtį vieningai dėl atgavi- 

—- mo Lietuvos laisvės.
Trečias kalbėtojas buvo 

naujakuris kun. V. Paulau
skas, kuris ragino tėvus su
pažindinti savo vaikus su 
Lietuvos reikalais.

Buvo rinkliava. Renkant 
aukas davė:

Po $5—kun. Jonas F.
Bernatonis, Mr. ir Mrs. A.
J. Kazlauskai ir J. ir R. Sa- 
vukinai.

Po $2—kun. V. Paulaus
kas, P. Svirskas, P. Jankau 
skas, Mr. ir Mrs. A. Buit- 
kai ir A. Klimauskas.

Po $1—J. Belskienė, A 
Klimauskaitė, A. Paulaus
kienė, A. Marculionienė,

Kulikausko, ir padainuoja 
7 skambias daineles. Cho-

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
lęidimai apie žemės išvaizdą, ragai 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias 
kolas, arba Kaip Atsirado Kalba*.* 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10e

SOCIALDEMOKRATU A IR 
BOI^EVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesnioraia 
žiriomis tuo klausimu papildytą
knygutė. Kaina................................2Še
“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1952 METAMS

Daug gerų skaitymų, eilių, patari
mu. informacijų. Verta visiems įsi
gyti. Kaina .............................. 50c

Vietos rašė E. Vandervelde, vertė Vardu 1 Remkit biznierių*, kūne
nas. Kaina «tce-|hiM*t ‘‘Keleivyje.’

Mamytė Labai Dėkinga

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI__ visa: nepaprastas naujas romanas,

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gvdyloju 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 tautinį ir kulturinį atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, šv le
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
graži spauda; kaina 3 doleriai. (^uo

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

Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halstcd St., Chicago 8. III.

MES ATLIEKAM ...
VISOKĮ! S SPAUDOS DARBUS

.T**i tamstoms reikia—
♦•BIZNIO KORCILKIŲ 
♦SPAUSDINTŲ VOKŲ 
♦TEAIŠKU SU ANTGALVIAIS 
♦BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 E**t Bro«dw»y. South Boaton 27, Ma«»

Mamytės gimtadienio pro- \ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” 
ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. 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 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis

-1 <36 F.. Rrondvray 27,
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Kiek kainuoja Floridoj 
Atostogos?

Floridon atva- Geriausi taukai, 49c ; 
daugiau ir dau-!2 kieros * *alvos’

; svarai 
15c

Kasmet 
žiuoja vis 
giau Lietuvių.
keletą savaičių žiemos me Tom 1#c svarui 
tu, vasarop jie vėl grizu . svarai bulvllb 
j šiaurę, tartum tie migiuo- Tuzinas donacu. 19c 
jantieji paukščiai. Nedideli orančiai po lc

Tiem, kurie Floridoj dar Tik pienas brangesnis, 
nėra buvę, be abejo, Įdomu šitokias kainas
bus išgirsti, kiek tokios skeibia tiktai viena___
ekskursuos kainuoja, kaip.jų krautuvių. Kitose krau- 
brangus čia prag\\ enima>. tuvėse produktai brangesni, 
ir tt. Paduosiu čia keletą Pavyzdžiui, vienoj vietoj 5 
duomenų. grapefruitai siūlomi už 19

Daugiausia lietuvių turis- centų, o kitoj vietoj už 2 to
tų suvažiuoja Į Miami mie- kių vaisių reikia mokėti 29 
stą. Tam yra dvi priežas- centus. Todėl čia reikia 
tys: viena, čia šilčiausias mokėti pirkti, reikia žinoti 
oras žiemos metu; antra, kur kokios kainos, 
čia jau yra nemaža isikuru- Kas gauna kambarį su 
šių lietuvių šeimynų ir yra virtuvėle ir šaldytuvu ir 
keletas organizacijų, kurios valgi gaminasi pats, tas ga- 
kas sekmadieni rengia pik- y pragyventi savaitę už 5-6 
nikus, šokius ir kitokias dolerius. Valgant restora- 
pramogas. Visa tai duoda nuošė išeina truputi bran- 
musų turistams daugiau, giau.
smagumo ir patogumo, ne- ~ Bet kiek maistas čia pi

gesnis, tiek kambariai 
Ant- brangesni. nors ir jie dabai 

ras, mažesnis mūsiškių cen- ne tokie brangus, kaip bu- 
tras, yra St. Petersburgas, v0 anksčiau. Miami vidur-
Floridos vakaruose. miesty dabar galima gauti

Važiuojant automobiliu,1 kambarį su dviem lovom, 
iš Bostono iki Miami yra virtuve ir šaldytuvu už $20 į 
apie 1,700 mylių. Kas va- savaitei. Penkeri metai at 
žiuoja labai greitai, ir va-’gal už tokį kambarį reikė- 
žiuoja net naktimis, tas pa-idavo mokėti $45. 
siekia Miamį per 3-4 paras.. Taigi, kukliai gyvenant.
Bet važiuojant vidutiniu pora žmonių gali pragyven- 
greičiu, reikia gerų penkių ti per savaitę žiemos laiku 
parų. už $30. Vasaros metu pra-

Šitokia kelionė, skaitant gvvenimas čia 
gazoliną, nakvynę mote- nis, nes kai turimi R (y
liuose ir maistą dviem žmo- nėja, čia viskas atpinga: uomei 
nėm, kainuoja apie $50 į kambarių nuomos nukrinta 
vieną pusę. Moteliais čia beveik perpus.
vadinasi tam tikri nameliai Lietuvių per žiemą atva- 
turistams nakvoti. Kai ku- čiuoia čia apie 300-400. ir

Pabuvę čia Kelmelis salieru. 5c 
Švieži kopūstai. 2c 
Tomeitės

sv.

27c
tačiau

didžiu-

tettrn?, *•
TEISIAMI KOMUNISTŲ PARTIJOS ' kD \!

Neu Yorke i teisiną patraukta 15 komcnistu partijos va
du. taip vadinama “antroji vadu garniinra.” Paveiksle 
matytis (viršuj kairėj) Mrs. Elizabeth Gurley Flynn ir 
greta jos Mrs. Betty Gannett. Apačioje >imon Gerson 
su žmona, bet jo žmona neteisiama. Tai vra keli iš 16 
teisiamųjų vadų. Sako. kad šitie vadai p;.-aduoja i ka
lėjimą padėtuosius partijos viršininkus.

Duok Mums 
Duonos Kasdieninės

Jauni, sveiki ir dirbti pa
jėgus lietuviai beveik visi 
iš Europos išvyko i Ameri
ką, Kanadą, Australiją ir

Juozas Baltunas:

K a t i u š a

Mano Nuomonė

gu jie galėtų rasti kituose 
Floridos miestuose.

(Tęsinys)
Solovjeva gyveno pas se- Brolis dirbo vinių fabri- 

Pietų Ameriką. \ okietijo- ną akcizo valdininką, kurio ke, motina gatvėse, priė
ję, Austrijoje, Italijoje, <_u sunai buvo partizanų miestyje rinko žolę vienai 
Prancūzijoje ir kitose vals-, eilėse, bet jie jau dvi die- ožkai, kuri kažin kokiu bū
tybėse liko seneliai, našlės nos nebuvo parėję į namus, du atiteko jai, kai mirė te
su mažais vaikais, invali- taigi Solovjeva ir jo Serie- ta Eugenija, palikusi tą su- 
aai, džiovininkai ir kiti, ku- ža nežinojo, ką jie pasaky- menkusią ožką. Ir motina 
rie dėl Įvairių priežasčių ;ų, radę neišbėgusią raudo- ėmė pardavinėti pieną en- 
negali išemigruoti. nojo majoro žmoną, kurios kavedistų, partiečių vai-

Šiandien Vokietijoje ir tautiečiai nesenai gyvulių , kams. Ir taip jos trys, mo- 
Austnjoje yra 523 džiovi- vagonuose išgabeno sene-Įtina, sesuo Ekaterina ir ji, 
•niiikai, 38 proto ligoniai, liūs, vaikus, nėščias moti- pridėjus brolio uždarbį, 
•L1 chroniškas ligonis, 682 nas. Ne vieną areštuojant
seneliai bejėgiai dirbti virš sumušė, nušovė, be valgio,
/O metų amžiaus, 2,797 ,-andens sukimšo 
vaikučiai ir o30 dėl nedar- ge vieną ant kito. 
bo i vargą patekę tremti
niai. buvę legionieriai ir ki- rai 
ti. Viso tokių yra 5,041 
laukia skuidžios V 
nes jie visi negali užsidirb
ti sau duonos ir priversti 
gyventi iš pašalpų, kurias 
amerikiečiai lietuviai suau
koja. Jų yra tik saujelė,!
'palyginus su ta mase trem
tinių, kurie anksčiau buvo 
Vokietijoje. Ar visos Ame 
rikos lietuviai 
jiem suaukoti po 
vienam, kad jie

lupinasi savimi ir tarnyba, 
pareigomis. Bobų daug, o 
tarnyba tik viena, taip sa
ko dažnas sovietinis bulius, 
kuriems moteris dažnai tik 
moteris, o ne žmona ar vai
kų motina.

Grįžusi Natalija slapčio
mis rišosi į pakietėlį keletą 
riekelių duonos, sviesto, 
tos nuostabios vertybės, ku- 
ios sočiai pavalgė tik šio-

pradėjo beveik kasdien nu
sipirkti duonos ir, retkar- 

vagonuo-, Čiais, bulvių.
j Tiesa, buvo tokia skurdi 

Solovjeva ir Natalija ge-jpilka katytė* bet ji dingo, 
žinojo, ką daro NKVD! Senelio Kirilo Petrovičiaus 

’V t SU s3'0 au^om^s kaip ne-iKalugino sąšlavų dėželėje, 
elykos, Kenčiami lietuvių ir visi ru- kur jos su sesute ieškodavo

sai, 
kraujo

$10

nuolikų, rado katės pėdelių 
galus, nučiulptus mažus 
kaulelius. Ir jos tai pasa
kė motinai, bet šioji tik at
siduso ir suramino: “Juo
dai dienai laikiau, bet Pet
rovičiaus dienos dar juo
desnės . . .” Ir motina pra
šė niekam apie pilkąją ka
tę nekalbėti.

Metai ėjo ir Rusijoje . . . 
jos lankė mokyklą. Kas 
antra diena, kaip ir daugu
ma, nes ji ir sesuo teturėjo 
vieną suknelę. Ji labai ge
rai mokėsi, tai jai pasiūlė 
mokytus toliau. Išsiuntė į 
mokytojų kursus, kuriuos ji 
baigė nekaip, nes nepri
klausė komjaunimui. Ir par- 
tijon nestojo. Susipažino su 
Andriejumi Pirmosios Ge
gužės parado metu Mask
voje. Vedė. Dviejų baimė 
ir vargas susijungė. Buvo

nes jie paliejo ašarų, 
upes.

Solovjeva ir Natalija nu
taria naktį bėgti į rytus, ti
kėdamos pro vietomis pra
kiurusį frontą pasiekti sa
vuosius. Jos abi nutaria, 

, kad ju vvrai jau kur nors 
.į--Kovoja, jau nebesuspes su- 

A"1 grižti, nes jos žinojo, kad 
‘•'ovietimai vyrai pirm visko~ " • i -• vienetui, neici iv vviv-Iguon apsia -tai su placio-, J ....- u * .. . >, , iioms galėtu pasidžiaugti,mis arb2 Tcjlan rankove- . . -L. Jsotesmu maistu?

Siųskite aukas adresuo- 
Paryžiuje veikusi madų dami: United Lithuanian

paroda pavasario cezonui Relief Fund of America, 
nauja medžiagą— Ine.. 105 Grand St., Brook-

moterų sky- m*s lieka madoje, 
nuje dažnai rašo Mrs. O.
Kubilienė. Jos
gražiai parašyti, lengvai su- įstatė

• piantami, nesunku skaityti, kombinacija šilko su vilna, lyn 11, N. Y. 
Bet paskutinis, -

Keleivio”
t.

Tokia medžiaga gražiai at- 
•aip^ms, kui rnftn n»{r: minta tair» kadvio” Nr. 9, sti 

siūloma rinkti į JAV prezi
dentus Mrs. E. Rooseveltie- 
nę, man nesuprantamas. Įrie 

Mrs. Kubilienei turėtų 
būti aišku, kad Mrs. E. 
Rooseveltienė dar nėra at-

įzZ ič mntn?CI Į7VIIAV7 J UT1 IO i «.r~T i—JV IIIVVU
kvaitulio—simpatijos Rusi
jai.

Dar ir dabar jai nėra aiš-į

rodo ir pagaminta taip, kad VYRO BALSAS 
vilna išrodo panaši į šilką, Moterys labai mėgsta ra- 
o šilkas—į vilną. Kai ku- syti apie politiką, apie ko- 

kombinuoja kius ten senbernius, kur 
gių dalių vii- niekam nėra verti, ir 

nonės -ir šakinės medžią- raščiai pilni svajonių 
Jos anodo elegantiš- pasaulio užvaldymą, 

ir pati aukliai. Mano- manau, moterims 
ma, kad ši nauja vilnoniai- daug geriau duoti patai 

.. (šilkinė medžiaga išstums mų, kaip auginti vaikus,

siuvėj; 
ukneles iš laik- je “mažutėje Amerikoje.” 

a^t Rinktis daug ko neteko,
. ,*.? nes tik po vieną eilę vaikų lyg ir lengviau. Bet tai tik

drabužių ir jos pačios be- lyg kino teatre—taip rodė-

,, .linu Fi«- -oop . .i. i • schantung” ir kito- kad jie išaugtų sveiki ir
daug piges- jU* . „ K .. ęenoci-.kius audinius šio pavasario protingi vyrai, o jie jau mo-
•istai išvaži- ^5 Jai Jroįmų’ ‘suknelėm i- apsiaustams, kės gerai pasauli vaidyti.

Kuomet ji lanke DP sto-į______________________ Peter Ambrcse.
vykias, ji patarė tremti-
niams prisitaikinti prie ko
munistinio režimo.

Tokie žmonės ne tik
.senai 

ne_ibelle
.gali būti renkami į atsakin-

Prezidertas Trumanas ne
paskyrė Mrs. May-

Kennedy kaipo “As-
rie jų įrengti labai moder- nemaža? jų nuošimtis pasi-!gau sistant Trt -surer of the Uni-
niškai ir daug patogesni ne- lieka čia. Dabartiniu laikui^TA^'ited States. ’ Tai yra antra 

moteris, g; unanti šias atsa-gu miestų hoteliai. Gėrės-į Miamėj yra įsikūrusių jau1^ ?aRnami ten, kur ten
ka turėti reikalų su JAV 
jėgų stiprinimu.

Skaitytojas.
Verdun, Canada.

Pavasario Mados

ni moteliai už nakvynę ima apie 140 lietuviškų seimų.
$5, $6 ir daugiau. Menkes- o prieš 8 metus buvo tiktai 
niuose galima taip pat ge- .3.
rai išsimiegoti ir pasilsėti į čia kuriasi daugiausia 
už 3-4 dolerius. jau pagyvenę žmonės, ku-

Gazolino kaina kiekvie-!rie turi susitaupę kiek pini- 
noj valstijoj kitokia. Pa- gų ir kurių vaikai jau išau-l 
vyzdžiui, Massachusetts ginti. Tokie nusiperka sau 
valstijoj paprastas (regu- namą ir žiemos laiku, jei 
lar> gazolinas kainuoja 27c turi atliekamų kambarių, 
už galioną; Connecticut pasidaro po keletą šimtų 
valstijoj už tokį pat gazoli- dolerių iš turistų.
na aš mokėjau 17c, o New Gyventi jiems čia daug vasarį viešpataus 
Jersey valstijoj—14 centų, pigiau, negu šiaurėje, nes atspalvių mėlyna 
Floridoj jis kainuoja 26c. ne tiktai maistas pigesnis,

Maistas Floridoj yra žy- bet nereikia namų šildyt, 
rniai pigesnis, negu šiaurė- nereikia tiek drapanų, 
je. Štai kai kurių valgomų- vaikščioja vienmarškiniai, 
jų daiktų kainos, kaip vie- be kepurių, ir nereikia tiek 
na didžiųjų krautuvių skel- mokesčių valdžiai mokėti, 
bia jas laikraščiuose (imu Pajamų mokesnio čia visai 
iš 29 vasario “Miami Her- nėra, moka tik už namus, 
aid"): bet ir tai labai mažai. Iki

‘$5,000 už namą jokių taksų 
nėra; mokama tik už tą da
lį, ką virš $5,000, ir tai tik 
00 kelis dolerius nuo tuks-

Nors sniegas dar nenutir
pęs, bet madų salionai jau 
ruošiasi pavasariui ir išsta
to naujausių pavasarinių 
madų pavyzdžius, šį pa- 

visokių 
spalva,

nuo tamsiai mėlynos “navv 
blue” iki dangiškos spalvos 
ir “povvder blue.” Prieš de- 
imtį metų buvusi madoj 

spalvų kombinacija iš rau
donos ir mėlynos šį pava
sari vėl grįžta. Platus lan-

veik viskas ant pečių. 
Buvo graži naktis, kai

si, nes po kiek laiko reikėjo 
rūpintis už save, vyrą, Var

Kaip Pagaminti Gerą Muilą: pemkriodžiamą nakties ty
_-------- . Uą, nusileidusią ant miesto,

Daugelis musų skaityto- gulinčio dviejų upių glėby-

Natalija atsisėdo po langujkus. . . . Kai viskas taip ne- 
pro užlaidų kampelį pažiu- tikra, keturių našta dar 
rėti dar kartą į vietomis' sunkesnė.
gaisrais padūmavusią apy-Į —Mama, ko tu nemiegi? 
rinkę ir retkarčiais šūviais —tarė sūnūs Borisas, atsi

sėsdamas lovoje ir pamatęs

‘ant far-jų, kurie gyvena 
mu.” turi
ir norėtų virti namuose j Jėmis, 

Pirmoji muilą. Tačiau ne visi žino/^in ku

je ir kalnais, kloniais ža-
atliekamu riebalų jUojantį po vasaros žvaigž-

kurias drumstė ka- 
aidįs tolimų lėktu- 

Vaikai jos 
miegojo, o gal tik nudavė 

nantieji, kaip virti muilas, Įmjegančius, kaip jie nekar- 
. . n prašomi siųsti “Moterų *a darydavo, budrus ir iš-

m€.ų rags.jo menesp-- a- receptus ir mes vararę sovietiniai vaikai,
bar jos line yra taip pat jU0s paskelbsime laikrašty- Dabar Natalija mintimis 

savo dvidešimt

Kingas j

moteris, kuri turėjo ąįą vie- kaip pagaminti namuose dūzgimas, 
tą. buvo Mrs. Marion Ban- gerą muilą. Gerai nusima- i miegojo, o gal 
ister. bet ji mirė praeitų

moteris. je.

Geras steikas, 99c svarui 
Pigesnis steikas. 69c 
Malta jautiena, 59c 
Išvalyta višta. 49c 
Porkčapsai, 29c
Dideli kiaušiniai. 39c tuzinas 
Geras bekonas. 29c 
Oleomargarinas, 19c

IŠ DŪMINES
Gražios eilės.

' tančio. Štai pavyzdys: 
viena chicagietė nusipirko 
naują murini 5 kambarių 
namelį, su naujais baldais, 
su elektrišku šaldytuvu, pe- 

skalbiamąja mašinaLŪŠNELES ilum>
damos ir p. Litais patogumais, ir uz 

deklamacijos viga taj užmokėjo $13,000.
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie- Bostone čjtoks namas butų 

tuvių nuotykius Amerikoje. miesto vaWžios įvertinUs
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:
K. B. Kraočiunas

nemažiau kaip $10,000 ir 
; butų uždėta apie $800 mo- 

Daynard Drive, Canton, ConnJ kesčių. O ar įspėsit, kiek 
(Nr. 12, 1952) mokesčių šita moteris už

mokėjo Miami miestui? Nei 
mažiau, nei daugiau, kaip 
$26 už visus metus!

Todėl senesni žmonės, 
pabuvoję čia keletą žiemų, 
nusiperka namus ir pasilie
ka čia senatvę baigti. Ži
noma, neturint pinigų, įsi
kurti čia sunku. Bet kas 
turi sutaupų, arba kas turi 
šiaurėje nuosavą narna ir 
gauna kokią nors senatvės 
pensiją, tam aš patarčiau 
namus tenai parduoti ir 
persikelti į Floridą, vietoj 
šerti tenai savo pinigais 
mokesčių išalkusius politi
kierius.

I —S. M.

IŠPILDĖ MIRŠTANČIOS MOTINOS PRAŠYMĄ

ii TA

Iš Anglijos atskrido Amerikon Dora Gow ir ėia ištekėjo 
už kareivio Richard Yiner iš New Hampshire. Jaunoji 
sako, kad ją palenkė duoti sutikimą kareivio mirštančios 
motinos prašymas. Paveiksle jaunasis ir jaunoji Logan 
uose Bostone.

perbėgo 
septynių metų gyvenimą, 
kuris jai atrodė, lyg dažnai 
trukusios kino filmos gaba
lai. Jos tėvas pasiliko at
mintyje vienmarškinis, sto
vįs prie šalto pečiaus ran
kas iškėlęs, balta galva ir 

i šbalusiu veidu. O enkave- 
listai daro kratą visam jų 

skurdžiam dviejų kamba
rėlių butelyje. Ir ją išme
tė iš’lovos, kur ji su vyres
ne seserimi gulėdavo prie 
viena kitos prisiglaudusios, 
su dienos drabužiais, nes 
tik tais dengėsi, tais pasiklo
jo ir apsiklojo, kai šalta 
žiema dengė Briansko gat
ves sniegu ir nuo bado mi- 
iusiais lavonais.

Tą naktį tėvas dingo—iš
sivedė čeką—ir niekad jo 
nematė. Tik po kelių me
tų mama jai pasakė, kad 
tėvas padaręs didelę klai
dą, nes penkiose krautuvė
se negavęs duonos, o šeš
toje pasakęs: “Atrodo, kad 
duona bus pabėgusi iš Ru
sijos.” To užteko nugirsti 
šnipui, kuris pranešė tatai 

,kur reik.

motiną, parymusią prie lan
go.

—Tylėk, vaike, tuoj kel
sime,—atsakė motina ir 
priėjo prie durų, pasiklau
syti, ar jau miega Dulaičių 
šeima.

Už sienos buvo tylu, bet 
netolimam plente virė dun
desys, kažin kur toli girdė
josi patrankų gaudimas ir 
lėktuvų ūžesys. Ji nutarė, 
jog pats metas iškeliauti, 
bet tuo metu pro namą vin
giuojančiu keliuku praėjo 
du vyrai, civiliais rūbais, 
bet su šautuvais ant pečių. 
Netoliese, po klevu jiedu 
sustojo ir ji matė juos už
sidegant papirosus. Ir jai 
atrodė, kad tai patys pavo
jingiausi priešai, baisesni 
už vokiečius.

Kai Natalija patylomis 
abu vaiku pasiėmusi už 
rankų jau rengėsi žengti 
pro duris, lyg tai laukęs, 
gretimas duris pravėrė Du- 
laitis.

—Dovanok,—tarė Natali
ja ir rengėsi eiti, bet Du- 
laitis sulaikė už rankų ir 
pasisodino už savo stalo, o 
vaikams liepė eiti gulti. Ta
čiau Borisas nesidavė gul
domas, bet netikėtai piktu 
balsu tarė Dulaičiui:

—Tu, seni, nors ir geras, 
bet tu buržujus, tai tu ma
no mamos netrukdyk, aš 
pasakysiu NKVD komisa
rui Belejevui. Aš žinau ... 
tu tikras buržujus.

(Bus daugiau)
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Naujienos is Kanados
Vasario Šešioliktosios 
Atgarsiai Montreale

jauKaip “Keleivyje’ 
buvo rašyta ir spėta, kad. 
montrealiečiai tylomis ne-'1>e,Ka‘ 
praleis tų “nesklandumų,” 
kurie buvo padaryti minė
jimo metu, taip ir Įvyko.

Montrealio apylinkės 
LOK'o posėdyje vasario 24 
d. buvo priversti atsistaty
dinti krikdemų bloko na
riai Toliušis ir Bulota. Ko
vo 9 d. LOK’as rinks nau
ją prezidiumą.

“Nepriklausomos Lietu-

] Apgalvokime!

Kun. J. Kubilius rašo: 
“. . . jau dabar pagalvoki
me kokią auką skirsite nau
jos bažnyčios statymui.”

ti valdomuosius organus. Visai teisingai sakoma— 
Draugiją LOK’e atstovau- i apsigalvokime. Apsigalvo

kime įimtai, ar mums rei-ti, drg. Staniuliui atsisa
kius, išrinktas Vladas Zu-

Susirupinimas “N. L.’

’N’epri-

kalinga antra Montrealyje 
banžnyčia?

Tikinčiųjų skaičius, jei
gu spręsti iš lankančių baž
nyčias, yra ne didesnis 500,

vos” Nr. 9 inž. Bulota “aiš
kinasi” kaip visa tai Įvyko. 
Iš to aiškinimosi, kaip lie
tuviška patarlė sako, “iš 
didelio rašto išėjo iš kraš
to.” Jis sako: “. . . bei at
siliepus iš salės tuojau pat 
pataisiau Įsibrovusi per abu 
tekstus klaidingąjį išsireiš
kimą.” Mielas p. inžinie
riau, mes, nemokyti darbi
ninkai, neturintieji univer
siteto baigimo diplomų, žo
džius “autonomija” ir “ne
priklausomybė” atskirtume 
ir vidunakti iš miego paža
dinti. Jums, manome, tu 
rėtų būti žinoma musų is 
torija.

Nejaugi mes, pabuvoję 
metus kitus užjūriuose, jau 
nenorime savo tėvynei ne
priklausomybės?

Aiškintis, kad tai yra 
klaida, yra nesąmonė. Ka
žin tuo ar patikėtų mažu
čiai vaikai? Jeigu butų 
buvusi tik “labai maža,” 
anot p. inž. Bulotos, klaida, 
tai publikai nebūtų reikėję 
griežtai reikalauti, o tikrai 
butų pakakę pastabos.

Suprantama, kad nekurie 
LOK'o nariai, kaip p. inž. 
Bulota sako, “mužikiškai” 
pareikalavo “autonomis- 
tus” iš LOK’o pasitraukti. 
O juos atsiuntusios organi
zacijos, jeigu nuoširdžiai 
trokšta savo tėvynei lais
vės, turėtų pagalvoti apie 
jų palikimą savo tarpe.

Dėl p. inž. Bulotos išsi
reiškimo “mužikiškai” gali
ma tik tiek pasakyti, kad 
mes visi esame tų “muži
kų” vaikai, o kad likimas 
ne visiems leido pabuvoti 
Paryžiuje—tai ne musų 
kaltė.

Susirūpinimas
klausoma Lietuva” auga ne. L virš 10,000 Montrealyje 
tik Montrealyje, bet ir vi-Įgyvenančių lietuvių, 
soje Kanadoje. Priežastis j Tokiam skaičiui tikinčių- 
—vieno bloko, net ir baž-jų vienos bažnyčios pilnai 
nyčiose, o ypač A. V. para- pakanka. Antroji, Aušros 
pi joje kun. Kubiliaus, va-i Vartų parapija atsirado tik 
romą aštri propaganda, iš j intrigų pasėkoje, o ne iš 
kitos pusės sumenkėjęs tu-!tikro reikalo, todėl ir jos 
rinvs. . : egzistencijai rimto pagrin

do nėra. Antra, lietuvių, o j 
Dėl propagandos—ji bu- kartu ir kitų tikinčiųjų; 

vo ir bus varoma, tai kon- skaičius mažėja—senieji iš-1 
kurencinė priežastis. Su-j miršta, 0 jų vaikai, su labai 
menkėjimo priežasčių rei- retomis išimtimis, nesilanko 
kia ieškoti giliau. Metami|lietuviškose pamaldose. A.

DVODA R \PORTĄ SENATORIAMS

Valstybės sekretorius Dean Acheson išdavė platu raportą 
senato užsieniu reikalų komisijai apie Lisabonoje pada
rytus Atlanto Pakto šalių nutarimus dėl ginklavimosi.

PAIEŠKOJIMAI
te, reikalas yra paprastas ir 
labai nesudėtingas. Nei 
laikraščio leidėjams, nei 
redaktOl iams netenka suk- Paieškau mano pusseserę Veroni-
ti galvos dėl skaitytoju {A ,Y-vru Malinauskienę.fe J J . kilusią is Paberžes ir gyvenusią Ne-

! skaičiaus ir dalinai dėl tu- makščių miestelyje, Raseinių apskr.
. . * i , . Ji pati ar kas ją žino malonėkit parimo, nes privalomo Skai- iašyti man, aš esu Leono Kazio 

lytojo laikraščio turiniu ne- o„a , toru,sium»„s.,12‘
nubaidysi. I 282 W. Third Street.
R. 1 j • 1 So. Boston 27, Mass.avaime aišku, kad visa ----------------------------------------------

spauda Lietuvoje yra bolše
vikų partijos skirtų laikraš
tininkų prirašoma ir griež-'
Aioiicioi niTziliritrri ne. moteri>xes ne jaunesnės, kaip .>0ciausiai pnziuiima, Kan ne- IKfctQ vaikų As esu metų>
iškryptų iš teisingos Stali- lur‘j sav° na»4 bizniu, Platės- 

.. ' nių žinių duosiu laišku. Prašau ra
li O ImiJOS. syti: P. F. S., 1308 So. 2nd St.,

PhilaJelphia 47, Pa.

APS1VED1MAI
Vedybų tikslu ieškau merginos ar

J. Keistas.

SHEBOYGAN, WIS.
Švento Rašto Tyrinėtojų 

Garsinimas

Mirė Antanas Gencius

Vasario 20 d. čia 
Antanas Gencius, senas

kltinimai redaktoriui p. J 
Kardeliui neturi pagrindo.

V. parapijos pagrindas— 
naujieji ateiviai; jie visuo-

ATGAIVINIMO LAIKAI
(Tęsinys)

Jeremijas rašė apie didelę permai
ną, kokios žmonija susilauks “set- mire gaivinimo laikuose.” Jis aiškina, 
kad tuomet vyrai ir moterys dau
giau nebemirs dėl paveldėtų nuodė-

“Keleivio” skaitytojas, SU- ir silpnybių. Jo pasakyta, kad 
- , . Z. žmonės tuomet nebesakys: “Tėvailaukęs 60 metų amžiaus, valgė rūgščių vynuogių ir vaiku
Velionis buvo gimęs Lietu- ukr^mums  ̂Sd abu-
voie, Rietavo parapijoj. du- ž>'dai ir Palonai, bus atsteigti | i * , sni n gyvenimą ir “grįš į savo senąjį sto-< Amerikon atvyko 1910 me- vį,”—j tobuivbę. kokioje pradiniai 

SPAUDA BOLŠEV1 jų kiti straipsniai, greičiau čia vedė Oną Žvinaky-
tę ir išaugino gražią šeimą, irstės pastovumą, ir sako, kad tie, 

r kurie miega žemės dulkėse, bus pa-Llko liūdesyje mylima budinti.—Dan. 2:44; 12:2.

Ten Kur Nemunas
KIŠKOJ LIETUVOJ panašėja Į juokų kampelj

Jeigu siaučiant karo cenzu-Imet'pabrėžia: “mes čia tik'' Bolševikų pavergtoje Lie- •
rai jis sugebėjo taip Įdo-'laikinai, tėvynei atgavus įtuvoje išeina Lietuvos ko- Taigi, bolševikais p:
miai redaguoti ••Lietuvos (laisvę grįšime namo.” Jie munistų partijos, Lietuvos vergto j Lietuvoj dienraščių j su šeima, tiys dukteiys,

TSR aukščiausios taiybos žymiai mažiau negu jų bu- Mrs. Alvina Kurtinis, Mrs.Žinias,” tai redaktorius yraijrgį atpuola. Todėl rimtai 
pajėgus. Reikia jam su- reikia pasigalvoti, ar reika- 
teikti tik reikalingas sąly- i;nga antra bažnyčia, ir tai 
gas. Dabar pažiūrėkime skubiai apsispręsti. Nerei- 
ar jis, kaip redaktorius, to- kia nusigąsti gąsdinimo,
kias sąlygas turi? Pirmiau- kad turime būtinai pri-
sia, laikraštį leidžia akcinė: klausyti parapijai. Kana- 
bendrovė “Nepriklausoma doje veikia sąžinės laisvė.
Lietuva,” ji finansuoja, sa
vo mašinomis spausdina ir 
tt. Gi “cenzoriaus” parei
gas eina K. L. C. Taryba, 
kuri ir leidėju pasirašo. Ta
ryba buvo šio laikraščio
Įsteigėju, bet nuo to laiko 
jos sudėtis yra daug pasi
keitusi.

žmona Ona, sūnūs Antanas. Ozeas tvirtina- kad I)ievas sk*ins

Jeigu Quebec’o provincijoj 
klebonai sauvaliauja, tai 
tas dar nereiškia, kad ir

prezidiumo ir ministerių ta nepriklausomoj Lietu 
taiybos organas “Tiesa.” voj, o Lietuvos sovietinę 
“Tiesa” išeina šešis kartus valdžią
per savaitę. Tą dienraštį 
redaguoja buvęs nepriklau
somos Lietuvos valstybės 
prokuroras Zimanas. Tai 
vienintelis žydų kilmės as-

tarnaujanti “Tiesa” savo 
talpa net du kartu mažesnė 
už “Keleivį,” o turiniu ji 
skysta ir nuobodi. Ameri- 

muo, kuris tautininkams kos lietuvis skaitytų sau už 
įsigalėjus Lietuvos vyriau- bausmę, jei jam kasdien

Adelė Heim ir Mrs. Helen 
Bugard ir 11 anūkų. Visi 

atstovaujanti ir'gyvena Sheboygane. Gary, 
kartu komunistų partijai i Ind., liko brolis Pranas su

mes tam sauvaliavimui tu- sybėj, buvo palyginamai tektų “Tiesą” skaityti.tnvvirt nvioil/'inl.’tl Vro TC A _ _ ______ k__________ - 1rime nusilenkti. Yra, net iš 
naujakurių tarpo, kurie 
drąsiai spiriasi ir parapi
joms nepriklauso.

mirtį iki tol, kol nebus paleisti visi 
jos kaliniai, ir kad padaliau pati 
mirtis bus sunaikinta.—Ozeas 13:14.

Abadijas aiškina, kad po Dievo 
karalystės įkūrimo žemėje, “išgany
tojai” žengs į Siono Kalną. (Abad. 
21) Jėzus yra didysis žmonių Išga
nytojas, ir su juo bus tie. kurie ken
tėjo ir mirė su juo Krikščionių ga
dynės bėgyje.

Jobas buvo vienas iš Dievo pra
našų. Visi jo gyvenimo prityrimai 
buvo vaizdai, parodantys kaip Die
vas pasielgia su visa žmonija. Jo
bas buvo ištikimas Dievo tarnas, bet 
dieviškoji išmintis leido nelaimėms 
ateiti ant jo, lygiai taip, kaip Dievas 
leido blogui varginti visą žmoniją. 
Bet pagaliau Dievas pradėjo ginti 
lobą. Jam buvo sugrąžinta jo svei
kata, palaiminimai ir turtai, pana
gus tiems, kokius jis buvo praradęs. 
Tuomet jis pasakė apie Dievą: “Ma
no ausis girdėjo kalbant apie tave, 
dabar gi mano akis mato tave.”— 
Jobo 42:5. (Bus daugiau)

Sspausdinių šioje kryptyje galima 
gauti veltui: V. Klovas, 3444 South 
Lituanica Avė., Chicago 8, III.

seima.
Daug giminių ir draugų 

velionį palydėjo Į jo pasku
tinio poilsio vietą, Į Con- 
ception kapines. Daug gė
lių puošė jo karstą ir buvo 
sudėta prie kapo; apie 30 
mašinų palydėjo ji Į kapi
nes.

Velionies šeima dėjo vi
sas pastangas ligoje gelbėti 
Antaną, bet, deja, visos pa
stangos, kaip ir gydytojų 
rupesnis, pasirodė bejėgiai.

Ilsėkis ramybėj, mielas 
giminaiti, Antanai!

Barbora Kruszinienė.

ŠEŠI CECHŲ
SARGYBINIAI PABĖGO

taip aukštai valstybinėj tai- dknrašao bolše.
v"!!!' vikų pavergtoje Lietuvoje 

išeina dar Įvairių savaitraš
čių ir mėnesinių žurnalų.

vaduoja Jonas Karosas.
Karosas seniau slaptai vei
kė komunistų organizacijoj 
Vilniaus sritv. Jis čia len-

_  kų buvo suimtas ir teismo
(1) ’Nuimti” rediktoiii ™lių snukio ir- nagų ligai, |sprendimu buvo kelioliką; _ , turfniu

o to pasėkoje JAV uzdrau- metų kalinamas kalėjime.
dus mėsos Įvežimą iš Ka- “Tiesos” kiti žvme«ni
nartos, skerdyklose darbas bendvadalbiai daugumoj

rusų kilmės. Dienraščio 
žymesnioji Įžanginių straip-

Z -X _ _Nesigilinant į dar kitas 
priežastis, reikėtų bent šių: j

Didėja Nedarbas

Kanadoje pasirodžius gy-
Visi tie laikraščiai savo pa-

Kz»r» rlrn__ i:_vadinimais nirA’/vmenu
neturi su Lietuvos gyveni-

“cenzurą”; (2) tuojau iš
leisti anketą — atsiklausti 
skaitytojų nuomonės, iš Lau-

mažai nšasi su Lietuva, 
nors Lietuvos žmonėms jie 
taikomi.

Savaitraščiai išeina Lie-
klausyti jų balsą: (3) nu-jsmarkiai sumažėjo, 
stoti pataikauti antidemo-(kiama’ kad f seks dideh
kratams; (4) nustatyti kas darbininkų atleidimai. Jau j dalis perspausdinama tVA?s C1 . ... -t . _ . , , v" ««

’ ' ' * - - - ~ Maskvoje einančio dien- ir svarbiausiai skinami šeši Čeehoslovakijos pa-
“ Sunran-kaimui’ tai dabar kol_ sienio sargybiniai kovo 1 d. 

- chozams.

yra leidėjas, t. y., duoti bal-;\r taįP didelė Kanadoje be
są faktinam šeimininkui, Įc^arbė ^ar Pridės.

Parapijos Vakarieneakcinei bendrovei.
Reikia tikėtis, kad šiuos 

4 punktus įvykdžius, reika
lai pasitaisytų. O vėliau 
reikėtų eiti ir prie gilesnių 
reformų.

Jau daug metų yra mo- 
šiama šv. Kazimiero para
pijos vakarienė. Šios va
karienės kovo 2 d. metu 

I alučio netruko. Taigi pa-
Kur Auk. Tauto, Fondui? klebonams vyskupų

Į įsakymai neprivalomi.
Tautos šventės minėjimo

HAUJA UTDVVLL
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir Ūpų; 
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
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras $8.000, pusė svare 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
ėiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadavry 

South Boston 27. Masa.______

raščio “Pravda.’ 
tama, paimti straipsniai iš į 

“Pravdos” ir rusų rašyti 
verčiami Į lietuvių kalbą.

“Keleivis” bus savo talpa 
du kartu didesnis už “Tie
są,” o nepriklausomoje 
Lietuvoje ėjusieji dienraš
čiai 3-6 kartus buvo dides
ni už “Tiesą.” Nepriklau
somoj Lietuvoj ėjo 4-6 
dienraščiai lietuviu kalba.

pavadinimų:
Štai keletas jų pabėgo Į vakarinę Vokieti

ją ir prašė amerikiečių duo
ti jiems prieglaudos teisę. 
Kiek seniau iš Čechijos pa
bėgo šeši civiliai žmonės.

Laukų Sta- 
chonavietis,” “Tarybinis 
Traktorininkas,” “Tarybi
nis Mechanizatorius,” “Kol
ūkio Keliu,” “Lenino Ke
liu,” “Leninietis.” “Kolūki-' 
nis Kaimas.” “Už Bolševi-i 
kišką Derlių,” “Darbo Vė-i 
liava” ir dar keletas jų su 
panašiais pavadinimais, j 
Tuose sakvtuose laikraš-i

KAS MUMS RAŠOMA
vo ir Lietuvos Steigiamojo Sei
mo jam pripažintą ministerišką

Dėl Basanavičiaus Vargo
Dėl tos idiotiškos p. Čeka-

Be Tautos Himno!

Minint Vasario 16 šven-
metu bažnyčiose buvo, kaip 
visuomet, daroma rinklia
va. Norėtųsi paklausti kle-

Vasario 23 d. Montrea-lb»"0 ,kuna. ,KVbiliaus;„'!"*ifioje (kaip etoa gandai), 
dedasi dideliu pati įotu, į kun. Kubiliaus įsakymu,
kiek iš surinktų pinigų pa- nebuvo leista giedoti tautos 

_ skirta tėvynės vadavimui—
Tautos Fondui?

L. D. Draugijos 
Susirinkimas

Du ėjo du kartu per dieną 
tę A. V. parapijos bažny- įr vienas—tris kartus.

lio kuopa turėjo eilini susi
rinkimą. Tai buvo paruo
šiamasis susirinkimas vai 
dybos rinkimams, nes kovo 
9 d. kuopa šaukia visuotiną 
susirinkimą, tikslu perrink- ne žodžiais.

himnas. -

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 už
ima jo vietą, kai giltinė ji nuginei?

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

KELEIVIS
S««tli Boston 27, Mass.

Kovo 2 d. toje pat baž- 
Mes tikime tik darbais, o nyčioje, skaučių tuntas 

“Neringa” šventė šv. Kazi
miero šventę. Vėl bažny
čioje tautos himnui vietos 
nebuvo vietos.

“Bumbulis ir Dundulis”

Pakartotinas šio veikalo 
pastatymas Gessu salėje 
sutraukė apie 200 žiūrovų. 
Daugiausia senosios kartos 
ateivių. Vaidinimas pada
lė pastariesiems didelio 
Įspūdžio—nukėlė juos Į 
gimtąjį sodžių. Ėspaudė 
ne vieną ašarą, bet kartu 
sukėlė ir skanaus juoko.

Pagins.

“Keleivio” kalendorių dar 
galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siųsti:

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

pensiją.
Lygiai toks pat idiotiškas 

tvirtinimas apie jo apleidimą ir 
pamiršimą. Jau kiekvienas Ba-

čiuose straipsnių dauguma nausko paskaitos, apie Dr. J. 
yra versti iš rusų kalbos, tik Basanavičiaus vargą Vilniuje, 
vietos žinutės ir dar Įvairios peikia dar kai kas pasakyti.
smulkmenos pačių lietuvių Dr- Basanavičius buvo vie- Janavičiaus susičiaudėjimas su- 

voje eina rusų kalba “So- pagytos. Bolševiku derži- nintelis senosios kartos lietu- judindavo visą Vilniaus lietu- 
vietskaja Litva.” šis dien " " “ ‘ "
raštis tiek 
pa visai panašus

Be “Tiesos” dienraščio 
bolševikų pavergtoje Lietu-

iasytos. ooiseviKu aerzi-:";-----  ™ .-----, juu.hu<xv« .......—,
itva.” šis dien- moį.dos lietuviams* rašyto-)vn?. Stovas kuris mekados,vių visuomenę daugiau, negu 
turiniu, tiek tai- npnaqitiki kas svar-inezin°J° matenallsko vargo, Ritos lenkų daromos lietuviams
inaoiie ‘ Tiesai.” ]amS. P knris ll^1 R.vvos galvos gauda-J skriaudos. Gal iš p. čekanaus-

“Tiesa,” kaip ir kiti so- rašo. 
vietų dienraščiai, vidaus 
gyvenimo rūsčios tikrovės 
visai neliečia. Tuo atveju 
mes juos galėtume pava
dinti “apolitiniais" dienraš
čiais. Bet užsienių valsty
bių gyvenimą tie dienraš
čiai juodina kaip Įmanyda
mi, iš kailio nerdamies Įro
dinėja, kad ten darbininki
ja skursta, vergu padėty 
esanti. Ir daug iš užsienių 
gyvenimo visokių tokių 
neigiamybių tenykščių ko
munistų laikraščiai prirašo.
Tuo atveju, “Tiesa” ir kiti 
bolševikų dienraščiai, visai 
nesivaržo faktus iškraipyti, 
žinias vėjo pamušalu pa
mušti ir taip jas sukarpyti, 
kaip tinka komunistų kur
paliui. Gi komunistinio

besnio, rusai komunistai v0 Bulgarijos valdžios jam mo- Ro nieko kito ir laukti negali
namą pensiją, o be jos gauda- ma. —Vb.

Btb
Bolševikų pavergtos Lie-i 

tuvos spauda giriasi, kad 
ji turinti labai daug skai-į’ 
tytojų. Tai visai tuščias!! 
pasigyrimas. Nūdienės Lie
tuvos nelaimingi gyvento
jai turi privalomai skaityti 
spaudą, tikriau ją užsipre
numeruoti. Spaudos tiražas' 
nustatomas metinio plano 
keliu iš anksto. Plane nu
matoma išleisti tiek laikraš-; 
čių egzempliorių, kiek ti
kimasi pasigaminti popie-1 
ros. Metų planą vykdant,; 
komunistų spaudos skyrius, 
partijos ir valstybės leidyk
la nustato kiek kurio laik
raščio spausdintina ir pas-j 
kui Įsakymo keliu nurodo-

rojaus gyvenimas giriamas ma rajonais, kiek iš kurio 
išsijuosus. Kartai? tiek be- rajono iš žmonių surinkti 
sigirdami Įsisiūbuoja, kad prenumeratos. Kaip mato-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ.
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fratemalė Organizacija 

Įkurta 1R86 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2,420.339.00

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 West 30th Street New York 1, N. Y.

t T
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Vietines Žinios
Ar Verti Vadintis 

Lietuviais?
evakuacijos diena

Kovo 4 d
ga nueiti i Worcesterio Lie

LIETUVIŲ FLOTAS New Yorko Mergino.
EVAKUACIJOS PARADE LDD 21 Kuopos Koncerte

Ateinantį pirmadienį So.
. .. 'Bostonas minės Evakuaci-pasitaikė pro- jos Dieną Evakuacija, ar

ba ištraukin ..s kariuome
nės iš Bostono Įvyko revo
liucinio karo metu. 1776 
metais kovo 17 d. Kadan-

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES

tuvos Sūnų ir Dukterų Bro
liškos Draugijos susirinki
mą. Gavau įspūdį labai 
liūdną, net gėda sakyti. 
Susirinkimą vedė J. Nor
vaiša. Sekretorius perskai
tė komiteto ir boarddirek- 
torių susirinkimų tarimus ir 
pasirodė, kad jie draugijos 
labui nieko netarė, visai 
nieko, bet bolševikiškam 
reikalui tarė labai daug. Net 
biznio komisija dėl Olym- 
pia Parko nesurasta, bet 
nutarta daryti parengimas 
draugijos vardu ir pelną 
skirti “sveturgimių gyni-

Lietuviai legionieriai ir Teko sužinoti, kad LDD 
skautai dalyvaus bendrame 21 kuopos 20 metų sukak- 
evakuacijos dienos parade tuvių atžymėjimui ruošia- 
So. Bostone. Legionieriai mo koncerto programoj da- 
dalyvauja paraduose jaullyvaus merginų trio iš Ne\v 
daug metų, o skautai tik Yorko, vadovybėje Lilijos 
nesenai pradėjo dalyvauti, Šateikienės. Pati Šateikie- 
kai čia atsirado naujakurių nė, kuri yra Art-Tone Muzi- 
ir jų tarpe skautų. Bet šiais kos Studijos vedėja Brook- 
metais lietuviai nori parade lyne, bus koncerto pianistė, 
pasirodyti ir su savo lietu- Numatoma, kad su jos gru- 
višku “flotu,” kuris jau ruo- pe į darbiečių koncertą at-
Siamas. Prie iletuviško “flo- vyks ir daugiau neyorkiš- a[.ba bolševildžkam
to suorganizavimo dėjosi k,ų artistų, bet apie tai pra- famdvti advoka
Lietuvių Piliečių Draugija, nešiu kita proga.
ypač direktorė p. J. Tuma- Minėtas jubilėjinis kon- 
vičienė, o su “flotu” žy- certas, kaip jau skelbta, 
giuos ponios O. Ivaškienės Įvyks gegužės 11 d. Muni- 
tautinių šokių grupės jauni- cipal Building svetainėje 
mas. Sothu Bostone. Iš rengimo

Paradas šiais metais bus komisijos sužinojau, kad; 
įspūdingas, kaip ir kasmet, programos pamosimas eina 
Kariuomenės ir įvairių or- prie galo ir neužilgo bus 
ganizacijų žygiavimas užsi- galima paskelbti pilną ar- 
tęs kelias valandas. ! tįstų sąstatą.

----------------------------------- Reporteris.
Legionieriai Atidavė ----------------------------------

tams bolševikams ginti. 
Nutarta duoti Olympia

Parką bimbiniam centrui 
dvejų savaičių atostogų 
“mokyklai” ir piknikui vie
ta dvkai.

Pagartą Kun. Urbonavičiui Pagerbimo Banketas
----------- Labai Puikiai Pavyko

S. Dariaus Amerikos Le- ---------
giono postas kovo 5 d. da-

gi tai pasitaikė sv. Patriko 
diena, tai South Bostone 
gausiai gyvenantieji airiai: 
tą dieną mirk. kaipo dvi
gubą šventę—amerikoniš-

JOHN P. TUINILA
Parduodam namus mieste ir 

apielinkėse.
Skolinam pinigus ant pirmų 

ir antru morgičių.

317 E St., So. Boston. Mass. 
Tel. SO 8-2885

TELEFONŲ KOMPANIJA 
RODO MAŽIAU PELNO

Lietuvių Radio Korp. dė- 
Naujosios Anglijos Tele- koja visiem dalyvavusiem

RADIO ŽINIOS

ką patriotišką ir savo tauti
nę airių dieną.
E^v^°n°,.e- Kompanija 1951 me-jos 18 metų sukaktuvių ra-

os ai. .a. .i .......jtais turėjo 6‘k daugiau pa-dio programų koncerte per-
jamų, bet dėl padidėjusių eitą sekmadienį; dėkoja vi- 
išlaidų jos pelnas sumažė- šiem, kurie platino tikėtus; 
jo. Kompanijos pirminin- taipgi dėkoja visiem, kurie 
kas J. E. Harrell sako, kad dalyvavo linksmam banke 
pereitieji metai buvo augi
mo ir Įmonės gerinimo me- 
taSUną per Charles upę, o ' “ 1 “

nuolėms štai . ant kolonis-: 
tų milicija u/Dnė

mušis. Bosh r.e buvo ang
lų kariuomenė, vedama ge
nerolo Howe. o Cambridge 
stovėjo kolo: istų milicija: 
1776 metų kovo 2 d. \Vash- 
ingtonas davė Įsakymą ap
šaudyti iš k;.mielių Bosto-la maždaug $43,000,000

'.išleista Įvairiems pagerini-
Dorches- mams’

terio Aukštumas, kuria 
bar vadiname Thoma 
Park, arba lie aviškai "Kal-

Kompanija pelnė maž-

te po koncerto, visiem ban
keto ir koncerto darbinin
kam ir banketo vakaro 
dėjui Stasiui Santvarui.

Steponas ir Valentina 
Minkai.

ve-

Musu pirmininkas, kartu nmKą. Ko. ni>tai i>i>tip- 
sU komitetu ir boarddirek-! * in° aukštum :e ir genero- 
toriais yra prisiekę dirbti l^5 Ho\\e natai ė, kad jis 
draugijos labui. Tą turėtų negalės . kolt girtų išmušti 
žinoti ir pirmininkas, ir vi-jjš susistiprini

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariskos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesVVHIL, 
1540 klc.

Biznio reikalais kreipkitės: 
409 W. Broadvray, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos niežė

jimo.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit 

pagelbsti.
Reikalaukite šitų vaistų pa

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

, Įdaug po $8.38 nuo sero ir 
išdalys šėrininkams po $7.- 
50 nuo vieno Šero.

Naujojoj Anglijoj iš 
kiekvienų 4 šeimų 3 jau tu
ri telefonus, o prieš karą 
tik pusė šeimų turėjo tele
fonus. Iš to aišku, kokia 

kr. uoliu, jis ko- Pažanga padaryta telefonų 
sekmadieni. suso- tinklo plėtime, kompanija 

i' laivu- *un '**’44o tarnautojus, ku-
joialritu rie algų gavo l,er J 4 $108,660,000.

Buvo Geras Radio
Korporacijos Koncertas

o kad ko 
nt uitų ir neap

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (nSo)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Pp. Minkų suruoštas kon
certas pereitą sekmadieni 
sutraukė Į So. Bostono auk
štąją mokyklą daug žmo
nių, nors didžiulėje svetai
nėje matėsi ir protarpių. 
Gaila, nes koncertas buvo 
labai geras.

Dainavo pirmą kartą Bos
tone Kauno operos pažiba 
Ipolitas Nauragis. Taip jau 
dainavo mums dar iš seniau j 
pažįstama dainininkė Bar-1 
bara Darlys. Abu daininin
kai dainavo solo ir dviese 
vykusiai parinktas liaudies, 
dainas ir ištraukas iš operų.’

Po pertraukos pasirodė 
p. T. Babuškinaitės veda
mos baleto studijos jaunos' 
šokėjos. Smagus vaizdelis 

raudonoji kepuraitė” bu-; 
vo pašoktas sutartinai ir 
ypač zuikučių šokis žiūro
vus nuteikė labai smagiai. į

Reikia atiduoti kreditą 
ponams Minkams. kad šių* 
metų koncertą davė tikrai i 
labai gerą. Koncertas pub
likos neišvargino, bet pa-į 
kėlė ūpą ir klausytojai skir-! 
stėsi nenoromis, patenkinti 
turėję didelio smagumo. ;

Minėjo Gimtadienį

sas komitetas, ir visi board-Pomstai J® 
direktoriai. Jie tą žino, bet -šaudytų is 
dirba ne draugijos labui, 1< d., 
bet bolševikų labui. Jie dino savo av iją 

L. P. (užmiršta, kad jie vadovau- pasiėmė nemažai
maskviniu čekistu su- še^m4 b* išpla .kė į Halifa.v, 

N. S., “palau’i, kol pribus 
sustiprinimai :š Anglijos.” 
Bostonas po ; ■ ir nebematė 
anglų kareivių, o Evakua
cijos Diena -aliko Ameri
kos istorijoj kaipo žymi

Banketas sutiaukė apie! . . ... diena, nes ji >urtiprino ko-
200 žmonių. Garbės Sve-į Sauvaliautojaitą užmirs- lonistų priešinimosi ūpą. 
čiams buvo' įteiktos dova. ta. o nanai leidžia jiems tą ^pvalė Naująją Angliją 

darba-,uzmlrstE -^r»1 nebūtų lai- nuo anglų ir leido čia kolo- 
nriminti tiems žmo-;nistams netruadomiems mo- 

at- bilizuotis ir tęsti karą.

Pereita
lyvavo kun. Kazimiero Ur- Draugija 
bonavičiaus laidotuvėse ir'pagerbimo banketą trims 
atidavė pagarbą už jo ilgų savo ilgų metų pareigu- 
metų prielankumą lietuvis- nams, kurie iš pareigų pasi- 
kam Legiono postui ir jojo traukė. Buvo pagerbti pp
nariams. Legionieriai prie -J. Lekys, S. Mockus ir 
karsto atliko prie mirusiųjų Namaksy. 
atliekamas ceremonijas.

sekmadieni
buvo suruosusiija ne

saidei, bet Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijai, kuri tu
ri čarteri Mass. valstijos iš
duotą. Tame čarteryje yra

A. J. aiškiai apibrėžti draugijos 
tikslai.

metus

NAUJI LIETUVIŲ
TRANSPORTAI

PRANEŠIMAS
nos ir prisiminta jų dart>a- . ........... nebūtų lai

Jau buvo pranešta, kad vimasis Lietuvių Piliečių.
atidarė "e.m? « Pareigas, arbaLietuvių Piliečių Draugijos Draugijoj. Vakarą

moterys rengia “Leap Year 
Banketą.” Tai bus pirmas 
toks parengimas. Šiais me
tais moterys turi visokių

Dr. A. L. Kapochy, o jam 
sumaniai vadovavo LPD 
pirmininkas adv. C. Kali
nauskas. Garbės svečius

JUOS IS pareigų.
j. k.

Lietuvių Bendruomene

Kovo 2 d. Į Xew Yorką laivu 
"General Taylor“ atvyko lietu
viai :

Alfonsas Aleksonis, Eugeni
ja Meškauskas. Albertas Ne- 
gražis. Jurgis Sapkus. Vincas 
Samuolis. Liudvika Sovienė ir 
Oswa!d ThieĮ-Tylius.

Kovo 4 d. laivu "General 
Bostono Kvota ALT $3,000 Muir” Į New Yorką atvyko lie-

______ tuviai:
Amerikos Lietuviu Tarv- Johann Barkeit (Barkaitis),

pirmenybių, tą ir atžymėsi-i pristatė ponia B. Cunienė, 
me, o, be to, musų naujam p. A. Chaplikas ir adv. J. 
klubui reikia pataisymų ir;Grigalius. Svečiai trumpai
pertaisymų, ir jei padalysi-į padėkojo. Pertraukose sve-i vių Bendruomenės laikina- tą $3,000. Tokia suma mu- nelė Sabrys ir Albertas Puske 
me kiek lesų, tai pasitai- čius linksmino dainomis ii ,gjs komitetas turėjo savo gų miestui nėra nepasiekia

Bostone Pradės Veikti ba Šių metu Lietuvos vada- Meta Bumbulis, Mykolas Gece-
-------- « vimo vajuje Bostono mies-

Bostono apielinkės Lietu-tto lietuviams nustatė kvo-
V1Č1US,
taitis),

Albert
Vitas

Jakstadt
Viliunas,

(Jakš-
Petro-

nausime klubui. muzika pp. Nell Meskunas,
Banketas Įvyks kovo 23 Paul Lapenas, Stephen But-

d. Kviečiame visus narius kus ir Mykolas Puta. 
ir draugus ateiti Į musų N. Rcp.
gražų banketą. ---------------------------

Kviečia komiteto vardu
J. M. Tumavičienė.

CAMBRIDGE L. K. Šiomis dienomis p-lė Jean
KLUBO PIKNIKAS Pašakarnyte, ponų J. L. Pa-

--------- šakarnių dukrelė, buvo pri-
Cambridge Lietuvių Ka- imta Į Bowling‘Green State

talikų Klubo piknikas Įvyks University “Beta Beta Be-1 
liepos 20 d. Brockton Fair ta” biologijos studentų 
Grounds. Grieš Ai Šakalio draugiją. Ponai Pašakar- 
erkestras. Visi prašomi tą niai gyvena Miltone. 507
dieną pasižymėti.

savo gų palaitis.

Panelė Pašakarnyte
Biologijos Studentė

IEŠKAI PIRKTI
Vartota e’ektrikini šaldytuvą. Siū

lyti: Bartašiunas, 282 W. Third St.,
Šo. Boston, Mass.

Parduodamas Pečius
Aliejinis šildymo pečius su dvejų

galionų tanku ir kamino triuba. ia- ninku 
bai "erame stovyje, parduodama 
vž ?2 i. Kreiptis: 835 E. Fourth St, 
f o. Bostone, viršutinis aukštas.

posėdi praeitą savaitę, tre- ma. Jau virš 2.000 dolerių 
čiadienį. Piiinininkavo adv. surinkta per Vasario šešio- 
J. Grigalus. Gautas is cen- liktosios minėjimą. Šiomis 
tro laikinasis statutas, su dienomis ALT Bostono 
kuriuo buvo susipažinta irjgkjTiaus iždininkas J. Kas- 
nutarta gegužės 18 d. pa- mauskas siunčia Į ALT cen- 
daryti iškilmingas Bend- trą $2,000.
ruomenės Įkurtuves Bosto- Reikia pažymėti, kad vi-Į ---------
ne. Iškilmės bus. rodos, įgi menininkai Vasario Še- Pereitą penktadienį Qu- 
Municipal svetainėje, bet gioliktosios minėjimo pro- pnset Poir.t, R. I., karo lai- 
apie vietą bus pranešta vė- gramoje dalyvavo be jokio! vyno bazėje du maskuoti 

atlyginimo. Visi tą dieną banditai atėmė iš Credit 
pasiaukojo, duodami pa- Union Banko skyriaus 
vyzdį visiems lietuviams. Į $100,000. Atėmė ir pabė- 

ALT Bostono skyrius šio-igo pro marinų sargybas, 
mis dienomis svarstys bu-i Sukelta Į kojas visa Rhode 
dus sukelti dar trūkstamos Island ir kaimyninių valsti- 
kelis šimtu- dolerių, kad jų policija banditų dar ne- 
jkad Bostono miestas savo pagavo. Drąsus banko api- 
! kvotą išpildytų. plėšimas kariškos bazės ri-

-------------------------- bose, sako. primena kiek
garsųjį Brink apiplėšimą 
Bostone.

Šią savaitę, pirmadieni. 
Medforde trys banditai api-

iiau.

Bendruomenės atidary
me bus keli kalbėtojai, ku
rie paaiškins Bendruome
nės užduotis ir kartu bus 
duodamas geras koncertas. 
Paskui eis narių registraci
ja. Rep.

American Wooien Co. 
Tęsia Derybas su CIO

Lėktuvu atskirdo lietuviai: 
Pranas Adamavičius, Jonas 

Jasas, Juozas Navickas, Erna 
Puidokas ir Antanas Razma.

Banditai Sauvaliauja

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: aas S Iki d 

b m TU I

546 BROADWAY 
■O. BOSTON, 11A8B. 

Tetefonss: SOUth Boston 1SM

A. J. NAMAKSY
UAL ĮSTATE A INSŪEANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948

Pirmadieni, kovo 10 d.! 
Juozas Taurinskas minėjo, 
savo svarbų gimtadienį,; 
jam sukako 65 metai am
žiaus. Juozas juokais sa
kė pradėsiąs antrą gyveni
mo tarpą. Geros sėkmės!

t

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

grama per buvusią stotį' 
WBMS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilo-: 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienį, bus se
kanti :

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Bostono skautes ves 
programą “Pavasaris.”

3— Magdutės Pasaka.

87 ORIOLB 
W«st Koxbwy, ■ i

Tel. PArkw»y 7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadw«v 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenvs Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Co.!American 
jau pasiraš

Woolen 
kelioms

tuvėms da: bo sutartis su 
Amerikos Darbo Federaci-
jos tekstilės unija, bet <le-1 anjjos tarnautojas, kurį 
lybos su f!O tekstilės uni- ibanditai pastatė prie sie
ja dar tęsia nos ir jos į,a lie- nog, jis atpažino viena 
čia daug nidesni skaičių ,.anditą, nors jo pavardės 
dirbtuvių. Skelbiama, kad'
derybos turi užsibaigti iki

Brook St., o Dr. Pašakarnis 
praktikuoja optometriją S.
Bostone, 447 Broadtvay.

Koncertas Vladui
Ivanauskui Paremti

Brooklyne grupe meni-
koncertą bu- v TT - , 'v asano 29 d. Latvrencet usiam Lietuvos operos i . - t, , T , ., . . . , . ,ri j . T ' mirė Petras Janukoms, pa- dainmmkui Vladui Ivanau- , . , , . ’ 1, . .. .... i laidotas kovo 4 d.skui paremti. Dainininkas ..............1 V elionis buvo plačiai ži

nomas musų apielinkėj biz
nierius, buvo kilęs iš Liška- 
vos parapijos, Panaros kai-

t - - mo, gražiojoj Dzūkijoj.
|,a,a,.,j.,5 svetainėje; 1'™-,Amerikon atvyk,, 1905 me- 

jtais ir pramokęs prekybos 
j amato vertėsi maisto pre
kyba, o per eilę metų turė
jo užeigą
store.”

jau kuri laiką serga ir turi 
gydytis.

Koncertas Įvyks kovo 16 
d. Brooklyne, Apreiškimo 

inė
džia 5 vai. vakaro.

Koncerte dalyvauja dai-
__________________ nininkės Barbara Darlys,

Rožė Mainelytė, daininin- 
l’ARSIDUODA BUNGALOW kas Alekas ‘ Vasiliauska 

Parsiduoda namas (bunga- aktorjus Kazvs Vasiliaus- 
low) su 15 akerių žemės- visas ka$ jf baleto šokėjas S. I 
moderniškai įrengtas, iš visur
geras susisiekimas, pusė my
lios nuo busų linijos, krautuvių 
jr juros (bay). Kreiptis į Mrs.
Anna Zavish. Lovrer Shore Rd.,
Barnegat, N. J.

l’AKDl ODAM BOILEKILS
Du variniai boileriai vande- 

i ui šildyti ir du geso vandenio 
šildytuvai (heateriai) parsiduo
da tuoj pat. Kreiptis 539 E. 
7th St.. So. Boston, pirmas 
aukštas, matyti kasdien po 5 ir 
šeštadieniais visa dieną. (12)

, : plėšė Medford. banką ir įs- 
(’!i '" nešė $12.000. Šį kartą ban

ditams bedirbant i banką 
tėjo vienas telefonų kom
panijos tarnautojas.

Velionio

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.

jo
ir nežino. Pagal jo nuro
dymus tikimasi banditus iš
aiškinti.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietu'ie Gydytojaa ir Chirargaa

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

kovo 15 d., po to derybų 
laikas bus arba pratęstas, 
arba kils streikas.

Derybos labai svarbios, 
Janukonio'nes jos paliečia kelias dė

ir “package R. Kryžiaus Vajus

P.
Modzeliauskas. Visi meni- laidotuvėse dalyvavo 
ninkai dalyvauja koncerte didelis būrys žmonių

Kovo mėnuo yra Raudo-
labai šimtis tūkstančių darbiniu- r.ojo Kryžiaus mėnuo. Mu- 

Ve- kų N. Anglijos Įvairiuose sų miestas turi sukelti tame
INCOME TAX SERVICE

Visais Income Tax formų išpildv-
nemokamai, o visos paja- lionis turėjo daug priete- miestuose, o ypač daug mu- vajuje $1.540,000. Tukstan ^tis^šiu^'adresuT1'^' pras°' 
mos bus skiriamos sergan- lių ir mokėjo su visais šir- su kaimynystėje Lawren- čiai vaiininkų daro rinkla- e ?Kk2V8’1> .

(13) ciam dainininkui paremti, dingai sugyventi. —A. J. ce, Mass. . vą. Aukokime! I Phone: so 8-oeo6.

(ii)

i




