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Demokratai Ieško Kandidato 
Prezidento Vietai

Prezidento Trumano Atsisakymas Statyti Kandidatūrą 
Sukėlė į Kojas Daug Kandidatų; Minima Daug 

Vardų; Spėliojama dėl Trumano Apsi
sprendimo Priežasties; Rinkiminė 

Kampanija Eina Karštyn

Prezidentas \Trumanas Žada
pereitą šeštadienį vakare, 
baigdamas savo kalbą Jer- 
fersono-Jacksono minėjimo 
bankete, pareiškė: Prezidentas Trumanas sa-

“Aš nebusiu kandidatu kė demokratų partijos na- 
perrinkimui. Aš tarnavau cionaliniam komitetui, kad 
mano šaliai ilgai ir, aš jis aktingai dalyvaus rinki- 
manau, veikliai ir sąžinin- minėj kampanijoj taip pat, 
gai. ' kaip jis dalyvautų, jeigu jis

Dalyvauti Vajuje

PREZIDENTAS TARIASI SU C. WILSONU

Prezidentas Trumanas turėjo rimtą pasitarimą su ūkio 
mobilizacijos viršininku Charles Wilson dėl plieno pra
monės reikalų, ypač dėl darbininkų uždarbių pakėlimo ir 
dėl kainų.

KELEIVIS 
Lithuanian Weeldy

Representa over ”5,000 Lithuanian* ta 
New England and about 1,000,009 

in tha United States 
KELEIVIS

939 Broadway, So. Boston 27,

Atskiro Numerio 
Kaina 7 Centai 47 METAI

Kruvinos Riaušės ri
dėstei Kopėjos Slaptos Derybos Vis 

Dar Nevaisingoskovo 30 d. Tangier mies
te šiaurinėj Afrikoj arabai
sukėlė riaušes ir puolė _________

policiją. Tąngiei Neii*prendžiami Klausimai Tebėra Tie Patys; Belais- 
Įimestas yra internacionali- • • A • • m v tz i * u- » i •
luotas, ji vaido kelių vals- v,a“
lybių atstovai, o valdymo
aparate daugiausiai yra _______________________

bėjo „o visą arabu pasaulį. Plieno Derybos I .,K°‘.eJos degtose dėl pa-
Pi-juič-za vii; n n j • sikeitimo belaisviais dele-hiaustee keli žmones uz- JJar Delsiamos
mušti ir kelios dešimtys su- ______
žeista.

Riaušininkai

mas ir Smulkesni Klausimai; Fronte Eina Daž
nos Kautynės Ore

“Aš nesutiksiu priimti 
kandidatūros. Aš nejaučiu 
pareigos būti Baltajame 
Name dar keturius metus.”

Šitie žodžiai, pasakyti 
kalbos gale, sukėlė visame 
krašte didžiausio susidomė
jimo. Prezidentas Truma
nas galėjo būti kandidatu 
ir, po 1948 metų pasirody
mo, galėjo tikėtis vėl būti 
išrinktas. Bet jis apsispren
dė, kad veik aštuoni metai

ir pats butų kandidatas. 
Prezidento paslaptis apie

jo atsisakymą būti kandi
datu buvo gerai išlaikyta 
iki pat pereitos savaitės ga
lo. Tiktai jo žmona žino
jo, kad Tnjmanas atsisakys 
būti kandidatu, o galybė 
spėliojimų spaudoje ir iš 
“tikrų šaltinių” buvo tiktai 
spėliojimai vėju pagrįsti.

1 » latrai ęja Lr *-/--- vi /-I zit z~k Į/i vr-iuivu iv

pareigose yra gana, o de
mokratų partija gali surasti 
kitą kandidatą, kuris gali 
rinkimus laimėti.

Tito Isoėia—---— K---- < —
Vakarus dėl Triesto

Jugoslavijos diktatorius 
Tito įspėjo Vakarų valsty
bes nedaryti vienašališko 
Triesto klausimo sprendi- 

skriaudžiant Jugoslavi- 
Tito protestuoja prieš 

nimas yra Illinois guberna- Metamą įtiaukimą Italijos į 
toriaus Adlai E. Stevenson Triesto miesto valdymą ir 
vardas. Bet yra ir daugiau £rasina’ kad toks V1^na®a' 
jau pasisakiusių ir norinčių Jlgkas sprendimas gali Va- 
pasisakvti kandidatų, kaip kaiam? atimti Jugoslavijos 
senatorius Richard RussellJParajną Europos gynime, 
sen. Eestes Kefauver, sen. ^ėl Triesto miesto ir vi- 
Robert S. Kerr, sen. Brien s0& teĮfolijos eina jau se- 
McMahon, sen. Hubert H. nas pncas taip Italijos n 
Humphrey ir W. Averell Jugoslavijos. _ Vakanj vals- 
Harriman. Kuris iš tų kan- yra pažadėjusios Ita-
didatų bus parinktas, tikru- h-)3* nuėstą jai gązinti. 
mo nėra, bet deiybos tarp
partijos vadų jau prasidė
jo, o nominaciniai balsavi
mai visoje eilėje valstijų 
parodys, kurių kandidatų 
balsuotojai norėtų.

Prezidentas Trumanas sa
vo kalboje plačiau išdėstė 
demokratų politiką ir sakė, 
kad republikonus galima ir 
reikia nuveikti rinkimuose,; 
nes republikonų partijoj tu
ri susukę lizdą izoliacinin- 
kai, kurie kraštą nuvestų į 
nelaimę.

Republikonų spauda sa
ko, kad Trumano atsisaky
mas padalytas numatant 
pralaimėjimą linkimuose.

EX-PREZIDENTAI
BUS SENATORIAI

Dabar demokratų parti
joj pasiskelbė visa eilė kan
didatų ir norinčių būti kan- T10 
didatais. Daugiausai mi- J3-

Kongresas svarsto įsta
tymą pagal kurį visi buvu
sieji šalies prezidentai bus 
senatoriai iki gyvos galvos. 
Jie gaus senatorių algą ir 
galės dalyvauti debatuose, 
bot balsavimo teisės netil
ps. šiuo tarpu yra tik vie
nas gyvas buvęs preziden
tas, Herbert Hoover. į

LIUDININKAS ŽUVO

Policija tyrinėja, kaip užsi
mušė Stephen S. Shandon, 
mušė Stephen S. Shannon, 
svarbus liudininkas rakei ie- 
riy byloje Br<“»khne. .lis iš
šoko pro langą iš (laridge 
viešbučio.

gatai tarėsi “slaptai” nuo 
spaudos, bet iki šiol susi
tarti negalėjo, bent jokio 
progreso nepranešama. 

Bolševikų delegatai pa-

Plieno pramonės darbi
ninkų ginčas su darbda
viais dar nėra išspręstas.
Plieno kompanijos sako, siulė, kad kitą ginčijamą 
jos ves deiybas su darbi- klausimą, dėl pripažinimo 

. ninkais, pagal uždarbių Rusijos “neutralia vaisty
tą ir porą ministerių ir stabilizacijos komisijos pa-j be” spręstų “aukštesnės in- 
1 “prikalbėjo” nominalinį darytą pasiūlymą, tik tuo]stancijos,” o ne paliauboms 
Tuniso valdovą paskirti atveju, jei vyriausybė su-į vesti delegacijos. Aliantai 
naujus ministei ius. tiks leisti joms pakelti plie-!gu tuo bolševiku siūlymu

----------------- - ------ Ino kainas. Vyriausybė skel-jjau sutiko.
bia, kad ji leis kainas kel- Korėjos fronte kasdien

protestavo 
prieš Moroko okupaciją ir 
prieš Tuniso įvykius, kur 
prancūzai areštavo vietinės 
valdžios ministerį pirminin- 
k

Taft ir MacArthur fien. Prokuroras 
Šalininkai Pešasi Prieš “Valytoją”

Senatoriaus Tafto ir gen.
Generalinis prokuroras, 

’J. Howard McGrath, liudy-
MacArthuro šalininkai no- damas kongrese sakė, kad 
minaciniuose balsavimuose Į jis atsisakęs užpildyti pre- 
Nebraskes valstijoj atvirai ridento paskirtojo “valvto- 
pradėjo peštis, nors šiaip *
jau jie visur sakosi einą iš-

paozvii vuju
adv. Newbold

vien.
Generolas MacArthur vis

jo” aav. Newt>oi<l Morris 
jam įteiktą klausimų lapą 
apie jo pajamas ir turtą. 
Gen. prokuroras dar sakė,

dažniau minimas, kaipo de- 
šiniųjų republikonų kandi
datas, jei senatorius Taftas 
nepajėgtų patraukti paskui 
save republikonų konvenci
jos daugumą. Generolų 
Eisenhovverio ir MacArthu- 
ro kova republikonų parti
joj dėl kandidatūros dar tik 
prasideda.

Šį antradienį eina nomi
naciniai balsavimai Wis- 
consin valstijoj. Ten yra 
įtrys republikonų kandidatų 
vardai—Taft, Stassen ir 
Warren. Warren ir Stassen 
kviečia Eisenhovverio šali
ninkus paduoti savo balsus 
už juos, prieš Taftą.

KĖDĖS KLAUSĖ
BIMBOS KALBOS

Charles E. Wilson 
Apleidžia Vietą

ti, bet tik tame atsitikime, 
jei bus įrodyta, kad tai yra 
būtinai reikalinga ir kad 
kompanijos negali uždar- 

Pramonininkas Charles E. bių pakelti iš savo išpur- 
pusių pelnų.Wilson, ūkio mobilizacijos 

viršininkas, nutarė pasi
traukti iš savo vietos. Pre
zidentas jo atsistatydinimą 
priėmė. C. E. Wilson pasi
traukia todėi, kad jis nesu
tiko su vyriausybės politika 
dėl plieno pramonės darbi
ninkų uždarbių kėlimo. Jis 
sakė, kad pakėlimas uždar
bių neišvengiamai turės pa

daugiau žinių apie tą ^va-I^Rj jr pHeno kainą, o plie 
jis butų pasipnesi- no kainos pakėlimas atsi-

nęs jo paskynmui valdžios ]jepS visame ūkyje ir vėl 
aparato valymo darbui. jpadidins infliacijos pavojų.

Konfliktas taip justicijos j§į pirmadienį paskelbtas 
departamento viršininko ir;prezjdento Trumano susira- 
prezidento paskirtojo valy- j dėjimas su c E Wilsonu.
tojo gi eit atsidurs prezi- Prezidentas jo pasitrauki- 
dento rankose ir, atrodo, 
vienas iš jų turės pasitrauk
ti iš savo pareigų.

LIETUVIAI ŽVEJAI
KALBĖS DETROITE

Maskvoje Atsidaro
Ekonominė Konferencija

mą apgailestauja, bet pri
ima.

BANDITAI SUTTON
IR KLING KALTI

Balandžio 6 d. trys lietu- Nevv Yorke prisiekusiųjų 
viai žvejai, pabėgę pereitą' teismas išnešė sprendimą 
vasarą iš Lietuvos, kalbės banditų Sutton ir Kling by- 
Detroite Western High loję. Abu atrasti kalti. 
School svetainėj prie Clark

BRIDGEWATER, Mass. 
—Kovo 22 d. čia kalbėjo 
A. Bimba. Sėdynių į sve
tainę prinešė labai daug, 
bet klausytojai nesiteikė 
pasirodyti, atėjo nepilnas 
desėtkas žmonių. Tai ir te
ko bolševikų vadui kalbėti 
prieš tuščias kėdes ir tik 
kėdės jo revoliucinius post
ringavimus girdėjo.
• Žmonės spėlioja, kad 
bimbiniai iš baimės nėjo sa
vo vado klausyti, nes, sako, 
dar kas nors gali nufoto
grafuoti ir paskui aiškinkis, 
ko ten ėjai išdaviko kalbos 
klausyti? Aš manau, gal 
žmonės pradeda susiprasti? 
Juk jau laikas susiprasti ir

Parko. Prakalbų pradžia 4 
vai. pavakarėj. Kalbės L. 
Kublickas, J. Grišmanaus- tas. 
kas ir E. Paulauskas.

Banditas Sutton 5 metus po 
banko apiplėšimo slapstėsi 
ir tik nesenai buvo pagau-

Šį ketvirtadienį Maskvo
je atsidaro ekonominė kon
ferencija, kurioje dalyvau
ja delegatai iš įvairių kraš
tų. Maskvos vyriausybė 
stengėsi į tą konferenciją 
privilioti kapitalistų iš įvai
rių šalių ir juos įtikinti, kad 
su Maskvos komunistais ga
lima daryti pelningą biznį. 
Keli šimtai kapitalistų ir 
bolševikams simpatizuojan
čių biznierių suvažiavo į tą 
konferenciją.

Kad padarius didesnio 
įspūdžio delegatams Mask
va triukšmingai paskelbė 
sumažinanti maisto pro
duktų kainas nuo 10 iki 30 
nuošimčių. Bet kainų ma
žinimas nepaliečia pagrin
dinių maisto produktų.

RIEBIAI UŽDIRBO

Stalinas Visai Arti MirtiesKAREIVIS NUŠOVĖ 
. SAVO VIRŠININKU ----------

--------- Anglų “Intelligence Di-
Texas valstijoj manev-, gest" praneša gavęs žinių, 

ruošė vienas kareivis kovo kad Rusijos diktatorius 
31 d. priėjo prie būrelio Juozas Stalinas esąs visai 
karininkų ir karo korės- arti mirties. Sako, žinios | 
pondentų ir iš savo šautu-gautos iš patikimų bolševi- 
vo nušovė vieną leitenantą, kiškų šaltinių.
Kareivis Michael F. Kunak —-----------------------
suimtas. Nušautas Įeit. H. \z n i • •Williamson. $681,000 Vagy. D.r La..v.

__________________ _  ! Hyman Harvey Klein. Balti-
NEVADOJ DAROMI Kovo 25 d. trys plėšikai morės biznierius, per porą
ATOMINIAI BANDYMAI Danvcrs mieste pavogė iš mc,M K 1.000 doleriu mves-

šarvuoto automobiliaus į luo,° kaP',a,° daMvarė iki 3 
milionu doleriu biznio. Kada

įvyksta smarkus susikirti
mai ore. Fronto praneši
mai sako, kad visose kau
tynėse amerikiečių lėktu
vai pasirodo geresni ir ne
mažai priešų lėktuvų nulei
džia žemyn.

Spauda Vyrauja
Skelbimą Biznyje

Daugiausiai skelbimų 
skelbia spauda, o ne radio 
ar televizija. 1951 metais 
laikraščiai įdėjo skelbimų 
už $2,226,000,000; tiesiogi
niai paštu pasiųsta skelbi
mų $920,000,000 vertės; 
per radio garsinimų skelbta 
už $690,000,000; per ma
gazinus (savaitinius ir mė
nesinius) už $562,000,000; 
per televiziją už $484,000,- 
000; specialiniuose biznio 
laikraščiuose skelbta už 
$292,000,000: pakelėse ir 
kitose viešose vietose skel
bimų garsinta už $149,000,- 
000: farmerių laikraščiuose 
už $24,200,000 ir įvairiomis 
kitomis priemonėmis gar
sinta už $1,198,000,000.

Viso Amerikoj garsini
mams per metus išleista 6 
su puse bilionai dolerių.

KORĖJOS KARIAI
GAUS BONUSĄ

Senatas besvai-stant ka
rių* algų pakėlimą nutarė 
Korėjos karo dalyviams 
mokėti bonusą, po 45 do
lerius per mėnesį. Tokį al
gos priedą gaus kariai, ku
rie kovėsi fronte. Priedas 
bus mokamas už praeitą 
laiką, o žuvusiųjų karių al
gos priedas bus išmokėtas 
<uvusiųjų artimiesiems.

Šią savaitę Nevados dy- 681.000 dolerių. Vagys su 
kūmoje daromi nauji ato- savais raktais atidarė auto-

palikti Bimbą kalbėti tuš- :
cionic kėdėm?.

Anelė Liutkuvienė.

minių ginklų bandymai, šį mobili, pasiėmė pinigus, o 
kartą bus bandomos ne tik- automobiliaus sargai ir šo- 
tai atominės bombos, bet feris tuo tarpu gėrė kavą

KALINIŲ MAIŠTAS 
TRENTONO KALĖJIME
Apie 30 kalinių Trenton,

N. J., kalėjime padarė mai
stą ir per dvi dienas laiko
si kalėjimo viename sparne
užsibarikadavę duris ir lan- 

jis tyrėjo --sunk,™,," „ mo- Kalėjimas buv0
pas policijos, kuri manė ka
linius badu priversti pasi
duoti. Kaliniai bemaištau-

kesčių mokėjimu, tai senato 
rius Styles Bridges darė pa 
stangų jam padėti. Kongre 
so tyrinėtojai įdomaujasi ir

ir priemonės, kaip nyo ir.-torane. Sukelta i kojas senatoriaus užtarimu ir to jdami išdaužė kalėjimo »hi-
bembų sprogimo geriausiai policija ir FBI, bet v a
apsisaugoti. dar nepagauti.

biznieriaus staigia pralobi- tis ir įrengimus. Jie jau 
mu. h asidavč.
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PROBLEMOS ESMĖ
“The Catholic Worker,’

tarpu, kur skurdas, badas ir 
ligos, ten išlenda skurdo 

bolševizmas šu*laikraštis, rašo apie Japoni- 1 . ......1, , 1 f savais sprendimais ir siulo-jos gyventoju problema. Jis . D i-. .. . 4 si su išvadavimu. Bolše
vikiškas imperializmas siu- 

“Gyventojų daugėjimo spau- josi Indijai ir kitoms Azijos 
tiimas Japonijoj darosi kasdien ^aUĮOms> kaip jis jau SU
labiau jaučiamas. Vakarai ne- - . • , j • • 1, ...... ,, šautuvais ir propaganda įsi-rodo susidomėjimo tuo klausi-

nors visi ekspertai yra pa- Plrso 
jog gyventojų problema Kad bolševizmas nieko

yra raktas suprasti visiems neišsprendžia, tą šiandien 
Azijos karams. visi žinome. Bolševizmas

“Nesenas pranešimas iš To- dikt a t u r o s priemonėmis 
kio sako. kad per paskutinius skurdą užglušina, badau- 
metus Japonijoj buvo padaryta jančius numalšina smurtu, 
.300,000 registruotų abortų. o lankstantiems i opoziciją 
Prie to reiki.a pridėti spėjamus stovyklas, kurios
600.000 neregistruotų abortų. nuti)do išsp,:endžia daug

“Vienu žodžiu, beveik milio- sunkumu 
nas japonu vaiku negavo teisės T .
gyventi bėgyje vienų metų. nes ,.LaiSV?J?. Pasaulio spren- 
tėvai atsisakė juos gimdyti ir dimas Azijos bėdoms, kiek 
leisti i ši pasauli bado kęsti, i tai priklauso nuo didžiųjų 

“Japonija turi 80,000,000 demokratinių valstybių, 
gyventojų, kurie gyvena su- techniška pagalba

mu.
sakę.

yra 
atsiliku-

aiškina svarba UŽSIENIUS remti

Generolas Alfred Gruenther, gen. Eisenhowerio pavaduotojas, aiškino kongrese reikalą 
remti užsienius, nes tik jungtomis Amerikos ir Europos jėgomis galima sukurti stip
rią užtvarą prieš Rusijos išpurpusią armiją ir galingą karo mašiną. Generolas (vidu
ryje) nutrauktas su kongresmonu Eaton ( kairėj) ir kongresmonas J. P. Richards (de
šinėj.

Kas Savaite
bet dėl “imperialistų” kal
tės.

Apie bakterijų karą ru
sai pradėjo plepėti ir Jung
tinių Tautų organizacijoj,

, . • „ . bet čia jiems greit buvoįos metu begvje sutaupyti r,. **i- i i . Č Au burnos užkištos. Amerika“keliolika tūkstančių dole- ... _ .
- <» ą j • ipasiule, kad Tarptautinisnu. Žada ir nerausta, 1 , ’ . .. 1

, . Raudonasis Kryžius reika-nors patys žino, kad jie su- . . . o • ♦. 1 , i • i v uLv.,- la ištirtu. Rusai ta pasiu-
taupys_t.ek k.ek Zablodus,,^
sutaupė mui o. ; dėl, kad nenori bešališko
, ls. vaike«!tyrinėjimo.
komitetas’ žada "bent kiek - p,.opaga 
atsilyginti SLA kuopų fi
nansų sekretoriams už jų 
sunkų organizacijos išlai
kymo darbą” ir žada “pa- 

‘Tėvynės’

SLA Rinkimai
“SLA Veikėjų Komite

tas” atsiuntė mums savo 
“programą.” Tie žmonės, 
neraudonuodami žada ”po-

Propagandą jie ir toliau 
varys, to jiems niekas nega
li uždrausti. Bet kas beti
kės tai propagandai laisva- 

... ... jame pasaulyje, jei rusai 
1S čic i- neno,.j bešališko tyrinėji

mo?
kuliu nepa-

Plieno Kalba
Pagrindinė

gerinti
mą.”Ten, kur Nemunas Banguoja 

Tarp kalnų, laukų.
Broliai vargdieniai dejuoja, 
Nuo senu laiku.

—J. K.

RUMFORD, ME.

Ten Kur Nemunas Banguoja
Dabar visa sovietų spau- bendro su JAV gyvenimu 

da, tame skaičiuje ir pa- neturi, 
vergtos Lietuvos spauda *

s Lie- 
dabai 

įpiršti ko-
nomas 
dinama
27 rašoma: žinski. Tariamieji

“. . . Amerikos imperialistai mo istorikai Įrodinėja Leni- 
karo kurstytojai stengias istum- na buvus Vilniuje, na ir tuo

je ten laukiama gyventoj ų (Amerikoje tokia pagalba 
skaičių padidėtam iki 100.000.- .techniškomis žiniomis, eks- 
MO žmonių. Bet ta tauta da- jr majinomis vadį.

narna “point four” progra-

Musų Geri Kaimynai 
Neleidžia Užmigti

zmomų.
bartinėse ūkiškose sąlygose ne
gali išmaitinti tiek gyventojų.” 

Problema yra aiški. Ja-Į 
kaip beje ir kitos

ma. Musų vyriausybė siū
lo skirti $656,000.000 ukiš-

Iš sutaupų, 
darys, jie apdovanos finan
sų sekretorius ir pagerins 
organą.
“veikėjų

Tik gaila, kad 
komitetas” nepa_ yra plienas

karo žaliava 
ir štai kaip tas

reikalas atrodo statistikossako, kaip jie išrinks savo , 
rinkimines išlaidas, iš ko- ^omenyse, paskelbtose pe- 
kių “sutaupų” jie tikisi at- iel^
sigriebti už savo sunku ir Amenka 19ol metais pa- 

93,870,000 tonų,? visais pašaliais juo-munistų šventuosius Lėni-i . iškaštingą S^ivieniJim030800(^^^41°
įas. štai “Tiesos’ Nr.‘ną, Staliną ir čekistą Dzer-k Rurafor(las mi 9 gelbėjimo darbą. Rus/Ja į0!8,00’0™ }°nų;.At"
šoma: žinski. Tariamieji bolševiz- draugijas ir kuopas, bet Skysti “veikėjai” joja ant. an ° . a °Skysti “veikėjai’' joja —, . nairamino m

arkliuko Kelio- Pernai pagamino iJ4,uw, 
nai užmigęs, išskiriant SLA Plėšos, pareigūnų 000 tonų’ 0 Rusij°s ir
Lietuvos reikalais yra amži-

|ti pasaulio
ponija, ...... ...... ........... .
Azijos tautos, negali išsi

plotuose, o todėl skursta.! P1 Yra k'™ P™gv “• socialistai ir kt. Šovinistiniai ten. buv^’ °.cekl5!e,F‘'ackl- 
pusbadžiauja ir kieta mir-!kadanP ,nnlgal skl"aml neipagromininkai, susivienijimai. Jįane Paraše vokalą apie 
tie* ranka išlygina gvven-^tankams ir ne lėktuvams,, komisija ‘antiamerikinei veik-Dzerzinskl° gyvenimą Lie- « 
toju perteklių į tai su tokia kupeta pinigųju? tirti, federalinis tyrimų tuvoj.

n-oiimo rionrr rrAon norion-t, biuras — Amerikos gestapo— Visų tų trijų komunistų

kai atsilikusioms šalims pa-!skerd>'nes- 
remti. Įviskas—sp

Tai yra krūva pinigų ir

tautas 
Į darbą

pauda, radijas, kinas, 
j religiniai prietarai. dešinieji 

ir

i naujas pačiu tensa suprasti, kokie 
pajungta laimingi Vilniaus gyvento

jai. nes kada tai Leninas

299 kuopą. Kitos nėra pir
što pajudinusios tame rei-

pigiausio
atstu

mas nuo sekretoriaus, deja
vimas dėl kitu žmonių svei-

pavergtų šalių plieno ga
myba siekė 40,000,000 to-

ka^e* kurios kuopos ii katos taį vjsa ju propagan- n^'T . .
draugijos yra aps.pynusios K A je tiklwsiua Susi. Je* *' 

voratinkliais, i

perteklių.
Ta problema nėra tiktai 

Japonijos problema. Štai 
“The New York Times” 
praneša iš Madras provin-i jektai 
eitos Indijoj, kad ten 10.-J J J7
000,000 žmonių jau badau
ja dėl tą provinciją ištiku
sių sausrų. Pranešimas sa
ko:

“Badas ir sausra davė smūgi 
i pačią širdį didelės pietinės 
Madras valstybės ir vr.rš 10.- 
000.000 valstiečių paliko dide
liame nedatekliuje ir dėl mais
to ir dėl vandens trukumo... . 
Nedavalgę dargi geriausiais 
laikais per paskutinius du šim
tu metų tre nuskurę žemės dir
bėjai dabar visiškai priėjo ba
do slenksti dėl penkių iš eilės 
sausų metų.”

Koki sprendimą galima 
sugalvoti masių badui ir 
skurdui Azijos kraštuose?
Jau minėtas “The Catholic 
Worker” mano, kad dali
nas Japonijos žmonių per

galima daug gero padalyti. 
Pagalba pastatyti trąšų 
dirbtuves badaujančiuose 

i kraštuose, irigaci jos pro-
parupinimas milio- 

nanis valstiečių našesniu 
žemės dirbimo Įrankių, visa 
tai yra veikli kova už duo
ną ir laisvę, kova prieš ru
sišką imperializmą ir jo so
cialinę demagogiją.

Reikia tikėtis, kad kon
gresas pritars tai progra
mai ir nepaaukos gero su
manymo ant taupumo au
kuro.

teki iaus sprendimas butų

terorizuoja eilini amerikietį, šventųjų veikalai šiais me 
stengiasi Įbauginti jį, sunai- tais pasirodys lietuviu kal
kinti kiekvieną laisvesnį atsi- Lenino* ir Stalino vei- 
dusejimą. Amerikoj sparčiai
vyksta šalies fašizavimas . . .”

Visa kas čia pasakyti, vi
sai tinka dabartinį SSSR 
gyvenimą apibudinti. Tik

kalai bus išleisti 35 tomuo-

KRAUJO BALANSAS 
KORĖJOJ

Po daug mėnesių derybų 
Korėjoj kraujo balansas 
kovo mėnesio gale atrodo 
šitaip:

Korėjoj žuvo 
kariai (armijos 
nų—1,967, karo

įmit tiktai vakarinę
<rvvavimo klausi- Europą’ tai ji Pa2amino reikėjai," Vertos, >,lieno °
mažiausio supra- ,usų P**™^' ^Įne. Eu- 

ropa rusų karo masinai da- 
w vė 9,500,000 tonų.

apie savo tėvus, brolius, se- _ , .. „ Iš tų gamybos skaičių
sens ir draugus, bet yra net B matome, kad Rusija yra to-
ir tokių “susipratėlių,” ku- Rusai, kinai ir šiauriniai Ii atsilikusi plieno gamybo- 
rie sako: “Tai labai gerai, Lore j iečiai choru šaukia, je. Bet Rusijos plieno ga- 

kaa Amerikos lėktuvai ap- myba smarkiai didėja, o, be 
leidę šiaurinę Korėją ir Ki- to, Rusija daug didesnę sa- 
niją užkrėstomis utėlėmis ir vosios gamybos dalį skiria 
dabar ten siaučiančios epi- karo mašinai stiprinti. To- 
demijos. dėl atsidėti statistika butų

Epidemijas bolševikai, jne vi?ai protinga, 
riaus jų vadus, V. .Andrulį tur būt, neprasimano ir jei i —«*• D.
ir L. Pruseiką, tai tie žmo-įšaukia prieš Ameriką, tai Garbė ir $2,000,000 
nės deda pinigus ir siunčia norėdami įtikinti saviškius, Senatorius J. McCaithy 

kad epidemijos kilo ne dėl iškėlė bylą senatoriui Wil- 
maisto ir švaros trukumo, liam Benton’ui ir reikalau-

bolševizmo ...... ............. ,,... • t • . ’ vienijimonereikia rūpintis Lietu- .•
. . _ ... A imus tievos laisves reikalu. 2m°-;neturį nė 

nės per eiles metų negauna tjmo 
nei laiško, nei jokios žinios’ 

savo tėvus, brolius, se-,

niekas musų nebaderiuo- 
ja. Jiems ten gerai ir kam 
mums rūpintis.”

Juokinga stebėti tų žmo
nių protavimą. Dabar val
džia bando imti už kalnie-

Kaip SSSR, taip ir pa-
negalėtume sutikti, kad Ru- vergtoj Lietuvoj dabar nei 
sijoj tik dabar vyksta šalies P1 'ivačios, nei pilna to žo- 
fašizavimas, nes ten juodo- džio prasme kooperatinės 
jo fašizmo brolvaikis, rau- prekybos nėra. Visa pre- 
donasis fašizmas, jau senai kybą yra valdžios rankose 

! įsigalėjęs. arba jos sudalytuose ir
Maskvos gestapininkų įsa-1stipria, jos kontroliuoja- 

kymu net pavergtos Lietu- muose kooperatyvuose. Ka
vos rašytojai įjungti platin-: dangi visuomenės plačios 
ti prieš JAV neapykantą, masės neturi jokių galimy- 
Štai “Pergalės” žurnale Nr. bių tekią prekybą kontro- 
12 yra įdėtas menkavertis Įliuoti. tai ten eina dideli 
“Tvirti Kaip Geležis” daly-‘sukčiavimai, išeikvojimai ir 
kelis, V. Miliūno parašytas, pirkėjų apgaudinėjimai.

•t

savo vadų gelbėjimui nuo 
išvežimo į laimingąją Rusi
ją, kur jiems butų ir gera 
ir' šilta.

Laimei, Levviston. Me., ir 
Greene, Me., musų

16-676 musų 
14.148. mari- 

aviacijos—
373 ir karo laivyno—188).

Korėjoj sužeista musų karių 
77.535 (armijos 61.656. marinų 
—14.969. karo laivyno—965 ir
ikaro aviacijos—45). ir tąsi . J .. ?i , į Dingusių be žinios musų ka- 

aC irių yra 12,583 (armijos 11,479, 
. . karo aviacijos—676, marinų— 

•Jei ĮSta- .318 ir karo laivyno—110). 
tymas ir butų pakeistas. Ja-į viso karo aukų musų šalis 
ponijos sunkumai liks tie Korėjoj jau turėjo 106,794. 
patys. Panašiai via Indi-j Prie tų aukų prisideda pieti- 
joj, Indonezijoj ir kituose įnių korėjiečių aukos, kurios 
kraštuose. siekia: žuvusių kautynėse—

Vienas," ilgesnių metų 29-494- su4eist'*. ***“‘^- 
„ j 101.097 ir dingusiu be žinios—.-.prenrtjmas. yra gimdymų:
kontrole, nes kol žmones turėj„ kar0 auku 301gM 
dauginasi nepaprastu grei- Kiti Aliantai Korėjoj turėjo 
tumu. tol maisto gamyba mažiau aukų; ŽUVUsių-1.648, 
jokiu budu nepajėgs pasi- RUžei«tij—5,528 ir dingusių be 
vyti valgytojų skaičių. Bet žinios—1,522. Viso kitų są-
šiai dienai tas sprendimas jungininkų aukos siekia 8.698. 

neišsprendžia, o tuo Jei sudėti visas Jungtnių

pakeitimas .Amerikos imi
gracijos įstatymo, kad čia 
galėtų atvykti tam tikras 
skaičius japonų. Bet 
laikraštis supranta,
toks sprendimas vra tikA
tuščiažodžiavimas.

nieko

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai- Angliškas ir Angliškai-LieturiilcM 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

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

Tame veikalėly 
pavaizduoti vienos ameri-

meginama Apie tai 
dienraštis

šeimos gyvenimas,į kentę- rašo:

net komunistu 
“Tiesa”

kiečių
kurios vienas sūnų pateko 
i Korėjos karą. vis dar pasitaiko gėdingi išeik-

Suprantama, V. Miliūnas yojima; ir grobstymų faktai. 
Amerikoj nėra buvęs, čio- Per m- vienuolika mėne- 
nykščio gyvenimo net iŠ r’? vie: niu prekybų organ.za- 
musų spaudos nepažįsta, cdŲ S15 ern°ie išeikvojimai 
nes .Amerikos spauda Rusi
joje ir pavergtoje Lietuvo
je yra draudžiama skaity-1 . ,.
ti. 'Tai tas veikalėlis nieko ° taITfc nės Lietuvos valsty-
_______________________ bines rekybos inspekcijos

viršininkas P. Strogonov.

Prekybos organizacijoj

grobstytai
mą.”

Ii

ja 2 milionų dolerių už gar- 
A. Povilaitis, S. Klemins- bes nuplėšimą, 
kis, L. Pocienė, P. Pocius, Senatoriui W. Benton ra- 

geriįS. Shopienė, A. Velička, A. portavo senato vienai ko- 
kaimynai neleidžia ir mums įžadeikienė, M. Miečienė, • misijai, kad šen. J. McCar- 
visai užmigti. Pradėjo ra-įA. Burba, Z. Sabalinskasjthy netinka būti senate dėl 
syti ir telefonuoti klausda-|W. Balčiūnas, Z. Burbienė,'savo prasimelavimo, dėl

ne^si- mi, mes darysime Vasa-įp. Lipskis, J. Kaulaičia. kreivos priesaikos, dėl 
rio šešioliktai paminėti, į rytojaus krautuvėje -“pedliavojimo” įtaka ir ne-

ir
su-sudare didelę

taip rašo ne kas kitas,

siulėsi atvažiuoti, tik, sako, 
paimkit svetainę. Ir atva
žiavo vasario 10 d.

Principalis dienos kalbė
tojas buvo kun. vienuolis

paaiškinome musų tikslą ir siskaitymo su kitais įstaty- 
siekius alaus pardavėjams, leidėjais. Šen. Benton 
Mr. Tuner, Eagle Beverage-savo kaltinimus pakartojo 
savininkui, kuris parduoda už senato sienų ir prašyte
Krueger, Blue Ribbon ir

L. Andriekus. Povilas Gri- Schaefer alų; jis aukojo 
galauskas deklamavo musų $io; Oxford Beverage Co.
garsiųjų rašytojų eilių. Jo 
nas Tricys papasakojo apie

savininkas D. M. Sorofman,

prašė, kad šen. McCarthy 
jį apskųstų.

Šen. McCarthy turėjo jį 
skųsti. Dabar senatoriai

Tautų aukas Korėjos fronte 
gausis Įspūdingas skaičius— 
417,356 vyrai!

Priešo nuostoliai Korėjoj, 
pagal ne visai tikrus Aliantų 
apskaičiavimus, siekia: žuvu
siais ir sužeistais—1.163.965 ir 
belaisvių—132,251.

Tokie aukų skaičiai toli
moj Korėjoj, kur karas ne
gali būti laimėtas neįsitrau
kiant į Kinijos platybes, 
kelia nerimo ir rupesnio. 
Ko Maskva siekia Korėjoj? 
Suprantamas yra žmonių 
nekantravimas ir noras 
gauti atsakymą į Korėjos 
derybų mįslę. Deja, atsa
kymą turi Maskva ir tiktai 
Maskvos diktatoriai galėtų 
pasakyti, kokie jų planai 
yra Korėjoj. Amerikai ten
ka ginkluotis karo pabūk
lais ir apsiginkluoti kantry
be. ’

Jo vardas aiškiai sako, kad 
tai ruso esama. Pačiame 
pavergtos Lietuvos preky
bos tinkle taip pat daug ru
sų tarnautojų iš Maskvos 
atgaber ų. Suprantama, va
gia visi nes visi pusbadžiai 
gyvena. O kai žmonės ne
turi jokios galimybės val
džios Į taigas kontroliuoti, 
kai viskas atiduota nekon
troliuojamų valdininkų ran- 
kosna, tai visokioms sukty
bėms veistis gera vieta, o 
ypač prekyboj.

Tok ie išeikvojimai, pre
kių graibstymai eina ne 
vien mažiukų miestelių 
krautuvė-e, bet pačiame 
Vilniuje ir Kaune. Kai pa
siskaitai pavergtos Lietu
vos spaudą, tai taip ir ver 
žiasi poeto Maironio 
dziai:

pardavėjas Halihan, Black susitiks federaliniame teis- 
gyvenimą prie bolševikųiLabei ir Carlings alaus au-įme ir ten pasiaiškins. Ge- 
Lietuvoje, kaip lietuviai kojo $5. Taigi ir lietu- rai butų, kad teismas su
savo gimtajame krašte gy
vena nežinodami nei dienos 
nei valandos, kada juos 
okupantas išveš į sunkią 
vergiją. Vietiniai muzikan
tai A. Miliauskis ir P. Mar- 
tinkus pagrojo.

Buvo renkamos 
Lietuvos vadavimui, 
jo:

Po $2—J. Janušienė 
A. Stelmokienė.

Po $1—F. Sabalinskienė, 
O. Beividienė, J. Jenčius, 
J. Kavalinskas, B. Stasiu- 
lienė, J. Žilinskas, K. Lau
rinaitienė, M. Kevežienė, 
A. Howard, E. Demenchuc* 
kienė, T. Bijeikienė, K. 
Kaulaičienė, P. Jurgelienė, 
O. Veliušienė, J. Abarienė, 
M. Mensonienė, M. Viskan- 

žo-įtienė, A. Maliauskis, J. 
Kaulaičia, A. Sabalinskas,

aukos
Auko-

įr

viams veria juos atsiminti.
Toliau sekė priėmimas 

rezoliucijų, kurios buvo 
pasiųsta prez. Trumanui ir 
senatoriams M. C. Smith ir 
0wen Brewster. Abu se
natoriai jau atsakė, kad jie 
dirbs kas jiems yra galima 
Lietuvos nepriklausomybei 
atgauti.

Viso aukų surinkta $63.- 
81. Išėmus išlaidas svetai
nei, telegramoms, telofo- 
nui, kurių turėjom $16.10, 
likusieji $45.71 pasiųsta A. 
L. Tarybai (mažiau dolerio 
redakcija netalpina vardų). 
Visiem auktojam ir dar
buotojam didelis ačiū, taip
gi Lewistono ir Greene 
darbuotojams, kurie nerei
kalavo nei kelionės išlaidų, 
dideliai jiems ačiū.

J. Kaulaičia.

spėtų tą bylą išklausyti iki 
šio rudens rinkimų, tada 
balsuotojai žinotų, kaip ten 
reikalas yra su šen. J. Mc
Carthy garbe ir su tais 
dviem milionais.

Šen. McCarthy teisme tu
rės pasiaiškinti ne tik dėl 
savo garbės, bet ir dėl gar
bės tu žmonių, kuriuos jis 
atsidėjęs velka į purvą, 
kaip tai gen. G. C. Mar- 
shall, valstybės sekretorių 
Dean Acheson, ambasado
rių Jessup ir k.

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

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

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
iš raporto praloto Svvan- 
stromo, kurs kaipo NCWC 
Įgaliotinis darbuojasi trem
tinių tarpe Europoj. Savo 
ra pone jis nurodė, kad tar-

iprasim kul- Pe vokiečių tremtinių, ku-: 
užlaikyti pa- rilJ -Via aPie 10 milionų, yra 
tuomi mina- toks skurdas,

Atsisveikinimas su Žiema sakoma, kad 
turingu budu

nusiim

Brockiono Padangėie
VAIZDAS Iš Al DRŲ SRITIES

- j ■>

Didžiosios audros šešiose valstijose užmušė 250 žmonių 
ir sužeidė virš 1.000 žmonių. Vaizde iš Judsonia. Ark., 
matome du nacionalinės g\ardijos nuvargusius narius, 
kurie po ilgu valandų sargybos valandėlei užmigo pasil
sėti. Nacionalinė gvardija saugojo daugiausiai nukentė
jusias vietas, kad plėšikai nepradėtų sauvaliauti apardy
tuose namuose.

Po atsisveikinimo su žie-rapij^ 'tai tuomi *'pripa. toks skurdas, toks 
ma ( hi^agoj išiodė, kad ne ^istama, kad iki šiol jos ne- mmas, kad religija jie visai 
pavasaris, o žiema prasidė- b‘uvo kulturingu budu už- nesidomi. Taip yra ir liu- 

ne_ teronų, taip ir katalikų tar
pe. Lengva prileisti, kad 
jų tarpe daugybė miršta be 
noro turėti bet kokį religi
ni patarnavimą.

—Tai mat kokių dalykų 
marijonai nežino. Marijo
nai niekus šneka, buk lais
vamaniai “išsiblaivo,” t. y., 
grįžta i katalikybę. Kad 
tokių yra. tai faktas. Bet 
taipgi faktas, kad daug di
desnė jų dalis pasilieka 
prie savo pažiūrų iki savo 
amžiaus galo. Tad jei sa
kyti. kad grįžtantieji į ka-, 
talikybę patvirtina katali
kybės tikrumą, tai lygiai 
reikia pripažinti, kad pasi
laikantieji prie savo libera
liškų pažiūrų pi virtiną li- 

, ... .. berališkas pažiūras.
klausinėti visus pasaulio .-As del Volterio n- ku- 
žmones ir nerasi tokio, kurs nl£°- , Jei Volteris, mirties 

Illinois valstybėj nemina- vi amžiu likėjes mi,.. valandoj saukdamasts ku- 
eijų (pnmary) balsavimai,ties va]an!loj sužuktu; -Ne. ingo. °
įvyks balandžio 8 d. Musų betikiu.” Galop sakoma, Pazlulas, 
valstybės balsavimai negar- buk Orleano Mergelę nutei
sė ja taip, kaip New Hamp- Sp sudeginimui kaino raga- ... ,
shire, Minnesotos, Wiscon-' teologai ir pasauliečiai Pago?ybę’ su'
sino, arba New Jersey val-’teisininkai? kurie buvo pa_ gnove knkscionybę.
stybių. Taip yra dėl to, kad sidavę Iaiko pagoniškiems , —įaugai, Galilėjus, cekmadieni «v Juozapo
musų valstybėje P^enti- prietarams. Taip daryda- ^d^^mokvmo kad it parapijos' naujuos moka
mai garsieji kandidatai ant mi nukrypę nuo tikrojo,Vadžia 3 vai.

bažnvčFa tuo aktu Galilėjus sugrįžo ;P°PietU- . 
i p katalikvhe Tai Darbotvarkėje numatyta:

, T • ri t , < luos teisėjus pasmerkusi, o, tUomi aktu G“111*““ valdybos ir komisijų pra
bus. taip yra del to. kau Orleano Mergele išteisinusi rTrv“’’ nerimai nauio< valdvbos
čia ant balotų figūruoja b. paskelbusi šventąją tvirtino? Romos kataliky-,nešimai, naujos yakabos1. naskeiOiK.1 sventaia. bę? Ne, ..g tuQmi patvirti_ revizijos komisijos

no Romos katalikų vadų 
... . . aklumą.

ais inima> TUomi ir baigėsi įdomios 
diskusijos pas Justiną.

jo. Kovo mėnesio pabai- iaikomo« 
goj oias bu\o saitas, labai nekultūringas būdas ar de- 
vėjuotas su priemaišų tai rjnosį su (įoros taisyklėmis? 
sniego, tai lietaus. Rami-
nomės tuo, kad toli i vaka- Pasikalbėjimas Apie 
rus ir toli i rytus nuo Clii- Pasikalbėjimą 
cagos buvo nepalyginamai
baisiau. Be to chicagiečius 
džiugino pranešimai iš [lie
tinės Illinois valstybės da-

ti minėtas 
ar

j Marijonai toliau kalbasi 
su Maikio Tėvu. Todėl pas 
'Justiną Įvyko pasikalbę ji- 

apie tąvi mas apie ta pasikalbėjimą,nes, kur oras esąs labai su-' T .. 1 . i i’ . . : . [Justinas raportavo, kadtas, gražus, giedras. Lau-;.. , - ••.. • .’ ... , šiuo sykiu marijonai įroai-kiama greito medžiu lapo-i -- \% v - . * ineja, bun ne religija yraūmo. Toliau pranešama, i . , . J , -... 1 . opiumas, o laisvamanvbe.jog ton laukiama gražaus s^k buk nu0 w o* iu. 
pycių uzderejimo. Apskai-imo , y libe,.ališkų pažiu.

rų vieni anksčiau, kiti vė
liau išsiblaivą, o kaip va 
Volteris mirties valandoje

čiuojama, kad jei oras tęsis 
toks gražus, tai pvčių užde- 
ręsią apie 1,250,000 buše
lių. Pernai ten dėl blogo 
oro teužderėjo 200,00(f bu
šelių.
Nominacijų Balsavimai

šaukęsis kunigo. Toliau sa
koma, gali išvartyti visas

baloto nefiguruoja. Užtad Kristaus mokslo. 
Chicagos lietuvių tarpe šie vėliau katalikų 
balsavimai pusėtinai

dėl
svar-

trys lietuvių kandidatai— justino raportą sekė 
adv. Antanas Olis, Chica- tokios pastabos:

1 —Marijono
apie Orleano Mergelė

jonas

sugriovė liberališkas 
tai ciesorius Juli- 

Apostatas, buliaus
krauju nusiplovęs krikštą ir

KorespondencjoS
WATERBURIO irai, sumanymai ir k.

TREMTINIŲ \ isi \Vaterburio ir apy-
SUSIR1NKIMAS linkių tremtiniai maloniai

--------  kviečiami susirinkime da-
Waterburio (Conn.) me- iyvauti.

itinis tremtinių susirinkimas įremt. Draugijos Valdyba, 
balandžio 6 d., Yei- --------------------------in.1 įvyks

PITTSBURGH, PA.

Žvejai

>s ir

Aukos Lietuvos Laisvinimo I‘o $7—B. Rožėnas,
I ir Lietuvybės Išlaikymo Kemzūra, P. Krušas, A.

Reikalams zukevičius, Mandeikiai.
į Lietuvos nepriklausomy-' Po $6—A. Strumskis, 
'bes paskelbimo 34 metų su- Stundžia, A. Šeduikis, 
kakties minėjimo proga Vaičiūnas, Kamockis,

Į brocktono Lietuvių Taryba dzevičius.

M.
Je-

F.
P.

Ra-

,surinko $1.429.41 Lietuvos: p0 $5 — Keturakienė, 
.laisvinimo ir lietuvybės iš- Rudnickiai, Balulis, A. Ge- 
1 laikymo reikalams. Šią su- dutis, S. Gedutis, Pakalniš- 
mą sudaro žemiau nurodo- kįaj, Vaitkevičius, šiurila, 
mos aukos: Kamarauskas, Daniusevi-

Brocktono ALI suruoš-,čiai, Samauskienė, S. Vait- 
tame vasario 10 d. M in- kus, Bereikienė, Bruzdeili- 
throp mokyklos salėje ne- naitė, Vasiliauskas, Cep- 
priklausomybės minėjime kauskas, Beinorius, Rau- 
surinktos is to minėjimo dys, šuopys, Ašmutis, Gru- 
dalyvių aukos sumoje bliauskai, Aukštuolis, Pa- 
$370.17. I dagas, šliažas, Cijunėlis,

Tremtinių dienos uždai-'Dr. Budreikaitė-Tender, J. 
oio auka sumoj $632.25. Žitkevičius, R. Skažienė, 

Lietuvos Bakūžės auka K. Juknevičius, A. Janku- 
sumoje $100. nas, Tamulevičiai, P. Stan-

Sandaros 24 kuopos au- ■ kevičius, Ploniai, Jaroševi- 
ka iš kasos $100, vasario 23
d. suruoštuose nepriklauso
mybės [lietuose narių aukos 
sumoje $109.

Skeet Klubo auka $25.

čius, Gcrvickas, J. Jakavo- 
nytė, Bliudnikai, Orintai, 
Brazauskas, Dapkunas, Ba
šinskas, Milkovaitis, M. 
Klimavičienė, Stelmokas, 

Franklin Klubo auka $13. ;n.N., Dugey-Grize, Paul
SLA 17 k p. 
Brocktono AL

auka
1

$10.
sudary

tos komisijos surinktos biz
nierių ir profesionalų tarpe 
aukos $70.

Tremtiniai, Winthrop 
mokyklos ‘salėje suruošto 
minėjimo dalyviai, Sanda
ros kuopos nariai Įvykusių 
pietų metu ir biznieriai bei 
profesionalai aukojo:

$20 V. Jakimavičius, $18 
Mereckiai, $17 Viščiniai.

p.

gos Sanitary District prezi
dentai, kandidatuojąs pei- a • Orleano Mergelės by- 
rinkimui į tą pat vietą, adv. daugiau, negu keistas. 
Antanas Lapinskas į tei>e- j>aganų deginimas tai ne 
.us ir Juozas^ Spaitis į Lli- pagOn,a, o Romos katalikų 
nois valstybės legiriatuią. ba2nvčios išradimas. Or- 
Visi trys yra indorsuot! re- leanQ Mergelė? teisimas ir 
guliarės republikonų parti-

Lankysis Balandžio 
27 Dieną

Tiys išgarsėję jauni lie
tuviai žvejai, L. Kublickas,

rinki- J. Grišmanauskas ir E.
----------  Paulauskas, nesenai pabėgę
‘‘Kur čia iš Lietuvos, atvyksta pas 

Jis mus i Pittsburghą balan-

Laisvamanis.

Strošnoji Naktis
(Feljetonas)

susirūpinimą keliajos. Jų
tas, kad šalia jų figūruoja fika"haž^g 
keletas konkurentu.

deginimas ėjo ne pagal pa-
gonų, o pagal Romos kata- 

čios tvarka.

dairosi ir šaukia: 
tie Rusijos airplanai?” 
jau “ready” kelt revoliuciją ežio 27 d. papasakos mums 
ir šitą tiltą reik pirmiau- apie dabartinę Lietuvoje 
šiai sprogdinti, nes jis pa- esamą padėti ir Lietuvos 
■vojingas taikai. žmonių gyvenimą.

Tuo tarpu italų tautybės 
•moteris iškišus galvą per (į.t 
| langą:

LAWRENCE, Mass.— J “Ha, mister, vvas to mat-
Prieš kelias savaites mus ap- ter, you’re eraze ? Go

Kodis, B. Jezukevičius, Ri- 
ordan Coal Co.

Po $4—Biekšai, Eikinai. 
Po $3 — Jezukevičius, 

Baužai, Jodelienė, Bilvai- 
sienė, Monkus, J. Deivis, 
Dr. A. Waitkus, E. Adam- 
kevičius, Stonienė, Vadei- 
ša, J. Woroncz, Glenn’s 
Garage, Fred B. Gilmette.

Po $2—K. Miškinis, J. 
Arlauskas, Sankunas. Ba- 

Iniulis, Kavaliauskas- Talač-Po $15—Sisas,
Tamošaičiai,
S vilai.

$14 Laurinaičiai. 1 - ™ • t „
I-o $12-Tubiai, Špake-|ne’. Pa^K’ 

vičiai, Šarkiai, Kemzūrai. IPe,kls’ Pui petį lene, Petkų-
$11.25 čir.čiai.
Po $11—S. Eitavičiai,

'areigiai, 
Varoneckai. ‘ ’ Bagužis, Venslauskas, 

Ražinauskas, Skrickis, Pa- 
ražinskas, Breivė, Repšie-

i nas, Stukas, Densmonas,
Bielskis, Skabeika, Veirys, 
B. šarkus, Raila, M. Jurkš
tas, Balmontienė, T. Mi
liauskas, J. Strumskis, V. 
Tamulevičius, Miltiniai, 
Jančiunai, Mickevičius, 
Mataras, Butėnas, N.N., \. 
Kukauskas, O. Kašėtaitė, 
P. Vessel, A. Lenk, G. 
Avon, I. C. Johnson, Rus- 
sel Kieth - Youngųiusts

Keblinskai, Sužiedėliui, M. 
Valentukevičius, Mažeikai, 
J. Samsonas, Raškauskai, 
Jurgeliunai.

Po $10—Šmitai. K. Čir- 
bulėnai. V. Zinkevičius, 
Braškai. Labuekai. Gofen- 
sai, Dabrėgai, Grušai, Biel-i 
kevičiai, Senutai, Endriu-

sutiktuves ren- 
Pittsburgho sky

rius Lietuvių Piliečių Sve
tainėje, 1723 Jane St., S. S. 
Pittsburgh. Sutiktuvės įvyk
sta 3 vai. po pietų. Kvie
čiam visus Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvius iš kal
no ruoštis prie žvejų iškil
mingų sutiktuvių ir savo 
akimis pamatyti tuos tris 
’rasius lietuvius jaunuolius 
ir iš jų lupų išgirsti naujau- 
,-ias žinias iš musų gimtojo 

•krašto Lietuvos ir sužinoti 
apie tikrą dabartinį Lietu
vos žmonių gyvenimą.

Taip pat prašome visas 
Pittsburgho ir apylinkės 
draugijas balandžio 27 d.

to
I call for you po-

To musų revoliucio
nieriui ir užteko, kai išgir-

—Gerai pasakyta. Da- lankė griaustinis. Vidurva- 
bar klausimas prašosi apie Įsary tai būna paprastas da- 
kitas nuteistas ir sudegintas lykas, bet viduržiemy jau 

Šiuo tarpu didieji paren- raganas. Ar. jų teisimas ir nepaprastas šposas, o mųsĮdo “police.” Į vieną minu- 
gimai Chicagos lietuvių tai-deginimas nebuvo nukrypi- komunistams šiuo syk buvoįtę išgaravo jam visa revo- 
pe tai pasirodymas trijų mas nuo tikrojo Kristaus didžiausias striokas. Kaijliucija. 
žvejų Įvairiose kolonijose. Įrnokslo? Eretikų deginimas^novės lietuvių dievas per- Kai kas gali pamanyt.C-l J.„_. 1 OO A , . 1 __x ta- netjega, ka(J -įa bus

Didieji Parengimai

Sekmadienį, kovo 23 dJar nebuvo toks pat nukrv- kunas pradėjo padangėse 
visais žvilgsniais šauniai pintas? Kad tos bylos ne-į trankytis, tai Bimbos vais-
pavyko Pirmyn Choro kon
certas.

sleep! 
lice!”

buvo atšauktos, nebuvo pa- kas manė, kad kilo prole- 
naikintos, tai Romos baž- tarijušų revoliucija, kad jau 
nyčios vadų manymu jos Rusijos airplanai atskridę 
tvarkoje. Bet jos nėra tvar- bombarduoja tekstilės pra- 
koje tiesa ir teisingumą monės centrą, kad jau reik 
mylinčių žmonių akyse. Jos keR lovos, bėgt ir imt 
nėra tvarkoje Kristaus valdžią į savo rankas, 
mokslo šviesoje. Bimbos vaisko vyliausias

—Imu balsą opiumo barabančikas gyvena mus
T . . . . klausimu. Marijonas pa- mieste arti Short stryto.Jūsų mėnesines aukos yra . . * , A . o-i* _Suvar- sakoja, buk nerastum pa- kur teka Spiket upelis ir 

karnivalų iš-Įsaub'je tokio, kurs per vi- kur yra mažas tiltelis. Ko- 
’są amžių tikėjęs mirties va- munistai kasdieną svajoja, 
landoje sušuktų: “Nebeti- kas naktį sapnuoja apie rė
kiu.” Ar jis nepanašus į voliuciją ir išsižioję laukia, 
rabiną, kurs sakytų, jog ne- kada jiems reiks atlikti tą 
rastum žydo. kurs per am- istorinę staliniškos vieros 
žiu nevalgęs kiaulienos misiją. Kovo 6 d. vyriau- 
mirties valandoj sušuktų: Įsias jų vadas guli lovoj ir 
“Duokit kiaulienos.” sapnuoja revoliuciją, tuo

—Bet prileiskim, kad at- tarpu žaibas blykst! griaus- 
sirastų įrodymas, kad žmo- mas pykšt! O mus bara- 
gus, per visą amžių tikėjęs, bančikas pliumpt iš lovos ir 
mirties valandoj imtų ir su- jau guli ant grindų, 
suktų: “Nebetikiu.” Ar ta- Šiaip taip susigraibstęs 
da marijonai jį pasektų ir atsikėlė, apsirengė rusiška 
šauktų vienu balsu: “Tai ir uniforma, tik neturėjo ke

purės, tai užsimovė ameri
konišką “u-ardeno” kepurę, 
šoblę ant pečių, nubėgo ant

vien parapijonus, o taip pat liškame katalikiškame laik 
kunigus ir vienuoles. Kai raštyje esu skaitęs ištrauką

Parapijonų Išgąstis

Apie parapijonų išgąsti 
rašė Marąuette Parko pa
rapijos lapelis “Nativity 
Parish News” kovo 23 
laidoje. Rašė šitaip:

d.

džiuginantis dalykas, 
žymas piknikų ir 
gąsdino parapijiečius. Tiesą 
kalbant ir buvo ko nusigąsti, 
nes vasaros darbuotė laukuose, 
kuomet viskas gerai sekdavosi, 
padarydavome apie 12 tūkstan
čių dolerių. Netekti tūkstan
čio dolerių kas mėnesis, para
pijai pasidarytų didžiausi nuo
stoliai. Mėnesinės aukos duo
da virš 500 dol. ir dar vis nau
jų žmonių prie mėnesinės rink
liavos prisideda, tai yra viltis, 
kad nuostolių parapija neturės.
Jprasime kaip Amerikonai kul
turingu budu užlaikyti 
parapijas.”

Taigi išgąstis buvo rim- mes nebetikim”? 
ta ir ne be gero pagrindo.’, —Čia nereikia daryti pri-
Bet ta išgąstis palietė ne leidimų. ra faktų. Ang- 

• ______ liolzcmo Vo t o 11 VięVump loiV-

savas

Spiket rivės

nai, Kislauskai. Svirtunai, M T k ...1...^
Urbai. Eitavičiai. Kazlai®- 5*^:^

kas, Sakadauskai, V. Vai- k-
Duobai, KIabiai,!A-

Packman,

prasimanymas, ta: leiskim 
kalbėt jiems patiems. “Lai
svės” Nr. 55 jų vyriausias 
repoileris apie tai rašo:

“Kovo 6 d. nakties laiku 
taip smarkiai smogė, kad 
kai kuriuos net iš lovos iš-
metė Vienas mano susie-, j ko j, ,^nti sa.
das vordmas šoko iš lovos.

Vaitekūnas, 
Miškinis.

Kucinai, Ludavičiai, Dilba,
Petkelis, Seilius, Stašaitis,' Kiti po S1 ai mažiau. 
Montello Auto Bodv, lietu- Pavardės aukojusių

ciunai,

viškosios šeštadienio 
kyklos mokiniai.

$9 Janoniai.
Po $8 

Venčkauskai,

. leri
do- 

neskelbia- 
iš

mo- ICI i mažiau
mos. Labai atsiprašome 
anksto visus tuos, kurių pa- 

Plaušinaitis, vardės netaisyklingai užra- 
Kurniai. Ker- sytos.

apsirengė, ‘vordino’ kepurę 
užsidėjo, išlėkė laukan ii 
šaukia: Kur Rusijos airpla
nai? Moteris per langą 
pradėjo šaukti, kad čia 
griausmas uliavoja, o ne 
bomba sproginėja. Tai vis 
durnos propagandos įstrio- 
šinti žmonės.—S. Penkaus- 
kas.”

Aišku, gulėdamas savo; 
lovoj niekas negali matyt

mosikuoja, iškėlęs galvą

vo narius dalyvauti iškil
mingose žvejų sutiktuvėse 
Lietuvių Piliečių Svetainėj.

S. Bakanas,
ALT Skyriaus Sekr.

MANCHESTER, CONN.

“Keleivyje” 12 nr. 
Ame apie Vasario
minėjimą
Antaninos

a pra
lotos

nebuvo įrašyta 
Kaunienės var-

sulis,
r

Bačiulis, Gedgaudai. (Nukelta i 4 pusi.)

kitoj stuboj ir tamsoj puo
lant Susiedą iš lovos, taigi f’as‘
aišku, jog kalba žmogų.' Antanina Kaunienė au- 
pats patyręs tos nelaimės, kojo $5 Lietuvos vadavimo 

Žmogus įbaugintas tos reikalui. Taipgi reikia pa- 
komunistinės “vis durnos žymėti, kad Manchesterio 
propagandos” dažnai nežino Lietuvių Bendrovė, kaip 
ką kalba ir ką daro. Ir vi- kasmet, taip ir šiemet dova- 
sai natūralu—užėjus gri au- nai svetainę davė Lietuvos 
smui jam atrodė jau revo- nepriklausomybės minėji- 

tiltelio, šoble liucija. mo parengimui

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Paaidari 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašę? J. Pilipa'uUtas. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbru?. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, b* t istoriniai faktai, su d»tu. ivetų ir var
du nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis nuv* pasklidusi žinia 
kad ji? jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
im? jo vietą, ka> giltinė j j nuaineaS?

.a ura dideiio formato, gražiais viršeliais, 32 pu»- 
c-rvmj faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “K*-
k’iVg.’ie;

IV
tania’
«,|VV ■
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M
A. Jenkiins. A. Biretta.
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SLA Rinkimai
Susivienijimo Reikalai Susivienijimas susilauktų 

į religinių varžytynių. JauKai ateina SLA virsmui- v v, . , . ........... _ • Pittsburshe seime vienasku linkimai, nariai išgirsta • ,

remažai įažiu žodžiu prašė paramos.
Gražių ir tuščių Vienas .

grąžinti didingą pra-nJ £ poteriais. j?et lr 

eiti. kada mes buvome jau-,kotv  ̂ turėjo
žada

mes buvome

ni ir veiklus. Kitas žada • , .•
i “Tėvynę” leisti beveik 1
dien ir pinigų iš to uždirbti 

į Dar kitas šneka apie savo 
nuopelnus, kuiių niekas ne- 

' pastebėtų, jei kandidatas 
nepasakytų.

Tuo tarpu SLA didžiau
sias reikalas atrodo lyg ir 
užmirštamas. Koks yra tas 

, reikalas? Jis yra narių se- 
i nėjimas ir jauno prieaug- 
liaus nebuvimas. SLA yra 
draudimo įstaiga. Jei drau
dimo organizacijoj narių 
amžius yra senesnis, orga
nizacija turi daugiau kašty- 
tis, kad savo Įsipareigoji
mus galėtų atlikti. Jei na
riai jaunesni, organizacija 

į lengviau gali pakelti savą
ją piniginę naštą.

SLA ateitis priklauso nuo 
ito, kiek bus sugebėta jau-

Bostone 
ku-

____ r_______  Net
! bankete delegatai

Bostoniečiai sei- 
; |mo rengėjai taip patvarkė. 

'Dabar vienas kitas iš jų 
kandidatuoja į SLA" virši
ninkus. Kandidatų tarpe 
iš kitur randasi ir protes
tantiškos vieros asmuo.

Susivienijimas prieš jo
kią religinę sektą nekovoja. 
Jame sutelpa laisvamaniai, 
agnostikai, ateistai, katali
kai, protestonai. Jo virši
ninkais privalo buti tokie 
žmonės, kurie nekreipia jo 
į jokį sektantizmą.

Dar syki, išrinkime virš- 
minėtus kandidatus laisvo
jo Susivienijimo viršinin
kais. —A. M.

Skautams Vyčiams ,
Skautu wčiu ir bendrai (Atkelta iš 3 pusi.)

, . V v*, j i Iš surinkto aukų sumosskautmei veiklai suaktyvin- . , ... , ~ •.. Ttv • j t * atskaičius surengto nepn-ti, JAV rajono vadeiva, su-7, , . .... ..
sitares su Lituanika tknto kkusomybes minėjimo išsitaręs su Lituanictte tunto Uid vi s aukos bus 
vadija u- pulk. J. Sarausko r
vardo skautų vyčių dr-ve,
šaukia JAV rajono skautui 
vyčių sąskrydį gegužės 30,
31 ir birželio 1 dienomis,
Chicagoje.

Dėl to dabar skelbia visų 
JAV rajone gyvenančių 
skautų vyčių registracija.
Visų laipsnių skautai vyčiai 
patiekia apie save šias ži
nias: vardą, pavardę, am
žių, vyr. laipsni, kada ir 
kur davęs sk. vyčio įžodį, 
ir ar priklauso kuriam 
skautiniam vienetui, eina
mas pareigas ir tikslų adre
są. Registracijos terminas 
—š. m. gegužės 1 d. Siųsti 
šiuo adresu: A. Augustinai
tis, 3727 So. Lowe Avenue,
Chicago 9, III.

Registruojami visi skau
tai vyčiai, nežiūrint, kad 
kuris i sąskrydį ir neatvyk
tų. Skautų vyčių vienetai

naudotos

Brocktono Padangėj
atstatyta ne krauju tų, už 
kuriuos pamaldos- vyksta, 
bet aukomis Amerikos lie
tuvių katalikų, kuriems buk 
tai niekas kredito neatiduo
da. Iš to jau aiški išvada,

aukos bus 
Lietuvos laisvini-

mo ii- i etuvybės reikalams. į kad toliau nereikia aukoti. 
$1,250 jau pasiųsta Ameri-j Tikrai niekas kitas taip pa- 
kos Lietuvių Tarybai, o Ii- daryti negalėtų. 
kusieji pinigai dar tebėra'kun. Strakausko

Tai tik
kusieji pinigai dar tebėra!kun. Strakausko “išmintis 
Brocktono Lietuvių Tary-ir moralė” leidžia. Kiek- 
bos žinioje.

—Heilo, Maik, ar girdė- skambėjo po visą pasaulį irįnesnių narių į jį įtraukti, 
jai naujieną? iš Australijos, is Anglijosj Tiktai nuo to.Viskas kita- į^uiloj Amerikos Lietu-

—Gera diena, tėve, apie ir iš kitų kraštu laikraščiai .vra tusti žodžiai, nes leis- vj„ Taryboj Renkant vir- 
kokią naujieną tu kalbi? kasdien skambina į Dan-Įkim nariams dar labiau st»-

—Tai ką tu, Maike, ga- vers ir teiraujasi policijos, senėti, SLA piniginė našta
kaip sekasi plėšikus gaudyzietų neskaitai?

—Aš skaitau, tėve, bet
tų naujienų tiek yra daug, —Aš tau, vaike, dar ne-
kad aš nežinau apie kurią užbaigiau pasakoti mano 
tu kalbi? įdiskucijų su Zacirka apie

—O apie bankų razbai- tą bankų klynijimo biznį, 
ninkus, Maike, skaitei? Mudu nutarėme, kad butu

ti?

—Taip, tėve, skaičiau.
—Vot, Maike, apie tą; 

naujieną aš ir kalbu, kaip 
vagys apklynijo banką.
Jes, vaike, apklynijo polic- 
rnorams veizint ir sargams 
arbatą geriant, tai tau žer
tas, pavogė 681,000 dole
rių ’

—O ką tėvas manai apie 
tą banko apiplėšimą?

—Čia, vaike, daug ma
nyti nereikia, ba aišku ir 
be manvmo, kad Bostono 
bankų razbaininkai jau su- 
bytino Kaukazo bankų raz- 
baininką Juozapą Džuga- 
švili, katras pavogė tik 341 
tūkstanti lauži rublių. Vot, 
vaike, mudu su mano fren- 
tu Zacirka turėjome disku- 
cijas tuo klausimu ir nuta
rėme, kad musų lietuviški 
bulšiai turėtų perstoti gar
binti Staliną ir turėtų pa
sukti savo liniją į Bostoną, 
ba čia didesni razbaininkai 
bankus klynija. negu Tipli- kaj

visai nešlektai, jei vagys 
pamestų kokį bunduliuką 
pinigų, o mudu rastume, tai 
sakome butų iš ko paūžti. 
Iš tiek pinigų, vaike, gali
ma butų ir naują Menką 
iti asti.

—Tas tiesa, tėve, tiek pi
nigų yra didelė krūva, bet 
eigų jus rastumėt tuos pi

nigus. tai tikrai nepasisa-

darvsis didesnė ir jokie kan
didatų pažadai ir gudravi
mai nieko nepadarys, vis
vien reikės naujų konversi
jų, reikės didinti įmokėji- 
mus arba mažinti pašalpas.

Susivienijime turime ne
va tai jaunosios kartos at
stovą. p. Maceiną, bet jis, 
užsiėmęs politiniais džia- 
bais ir katalikiškų parapijų 
šventomis
nesuranda 
dargi
kaitą
les.
’abai

Be

--------- I prisiunčia bendrą davusių
SLA, Politika ir Sektos b'žodi sk. vyčių sąrašą su 
Susivienijimas Lietuvių paminėtomis žiniomis. Tos 

Amerikoje yra nepolitinė į žinios bus sunaudojamos 
organizacija. Bet jis daly-'sk. vyčių kartotekai.
vauja visų Amerikos lietu-

šininkus reikia turėti galvo
je, kad ne pralystų žmonės,

Sąskrydžio rengiamoji ko
misija susisieks su kiekvie
nu užsiregistravusiu sk. vy
čiu korespondencijos ke
liu, pranešdama sąskrydžio 

ir kitus reika-kurie moka susiuostyti net: darbotvarkę 
su bolševikais ir nevengia Jus.
agituoti už bolševikuojan- Tuo pačiu skautai vyčiai 
čius žmones. prašomi siųsti komisijai są-

Turiu galvoje poną J. skrydžio darbotvarkės, sk 
Ginkų. kuris kartu su kitu į vyčių tradicijų, budėjimo, 
“tautininku" Juozu Tyslia-į įžodžio, programų ir bend 
va puikiai pasidarbavo, kad ros skautų vyčių veiklos 
lietuvių siuvėjų unijos • projektus, sumanymus ir 
Brooklyno iokalą apsėstų oatreidavimus.
bolševikuojantieji tipai ir 

organizacijomis, į bolševikų pastumdėliai, ku- 
nei laiko, nei i ne dedasi “dideli patrio- 

rodo noro jaunąją tai.”
mobilizuoti į SLA ei-: Susivienijimas nėra 
Čia pakeitimas butųjgjnė organizacija. I ji 

labai reikalingas. : na visokie žmonės. 6 
šito pagrindinio pa-.sueina visokie
įr

Būtina, kad į šį sąskrydį 
atvyktų ir pasyvių (šiuo 
metu aktyviai nedalyvau
jančių skautiškame darbe) 

reli- vyčių.
Budėkime 1jei-

kur
žmones, ten

Visiems aukotojams reiš
kiame nuoširdžiausią padė
ką už gilų Lietuvos laisvi
nimo ir lietuvybės išlaiky
mo supratimą, jautrų atsi
liepimą į paskelbtąjį vajų 
ir savo aukomis prisidėjimą 
prie to didžiojo darbo.

Kadangi surinktoji aukų 
suma dar nepadengia Ame
rikos Lietuvių Tarybos pa
skirtos Brocktonui sukelti 
$1,500 sumos, tai vajus mu
sų vietovėje dar nėra baig
tas. Jį toliau vykdys Brock
tono Lietuvių Taryba, kuri 
yra pasiryžusi paskirtą 
mums sumą būtinai sudary
ti. Todėl visa visuomenė 
kviečiama remti Brocktono 
Lietuvių Tarybos darbus 
šioje srityje.

Komisija.

Dar Apie Kleboną.
Klebonas kun. Strakaus- 

kas pasakė vasario 10 d. 
tris pamokslus, kuriais vi
sai susipainiojo. Iš tikro 
tai buvo vienas pamokslas, 
tik tris kartus pakartotas, 
du kartus lietuviškai ir vie
ną kartą angliškai. Jis da
vė priešingus rezultatus, 
negu sakytojas laukė. Pa
mokslininkas manė, kad sa
vo pamokslu sukiršins žmo
nes ir sulaikys nuo atsilan
kymo į Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą, kuri tą 
dieną ruošė Brocktono Lie-

Sąskrydžio Rengimo Kom.

intumet, nes atidavus gau- ! jaunėiimo reikalo yra ii j turi buti tolerancija ir nie- šaį iškelti, o 
ves-įkas negali buti verčiamastumet radybų ir jums už- bizniskas sugebėjimas 

tektų, o pasisavinus reikė-, ti SLA reikalus taip, 
ų baimytis visą gyvenimą! pinigai nepasikabintų 
ad kas nesužinotų. verčiuose morgičiuose,
—Aim no šiur. vaike. Ina™* sumokėti pinigai

nėštume į banką, ale 
rasime tada pasikalbė

sime. o dabar pašakyk 
man. vaike, kodėl policija 
miega ir leidžia vagims 
vogti?

—Policija nemiega, tėve, 
bet nemiega nė vagvs. Ko-<_5 C*
va tarp piktadarių ir poli
cijos eina be atvangos ir 

kada vagims pasiseka

kai
dirbtų gerą nuošimtį. O jau | mus visus 
po to seka tie visokie klau- kelią.” tai 
simai. kuriuos kandidatai 
primena. Paskutinėj vie
toj eina ir tos “kelionės
šos” dėl kurių kai kurie 
kandidatai piktinasi, bet 
kurių jie visai nesibaidys.
;ei bus išrinkti.

Nary* S-us J.

savo veiklumą 
stengiamasi parodyti ne

kad prieš savo įsitikinimus mel- ten, kur reikalinga. Bėgi-kė, 
be-jstis ar veidmainiauti. Je: nėjama visu štabu į Wash- 

kadi Susivienijime paimtų viršų! įngtoną dėl paprasčiausio 
už-j žmonės. kurie panorėtų'kvietimo, ką mes seniau 

atvesti į "gera ‘nedarėme, ir eikvojami tau

se.
—Judu, tėve, užmiršote, 

kad bolševikai Staliną gar
bina ne todėl, kad jis ban
kus plėšė, bet todėl, kad jis 
valdo didelę valstybę, kuri 
skelbia perversmą ir žada 
visiems nuskriaustiems duo
ti progos skriausti kitus 
žmones.

—Tu man, vaike, neklu- 
močyk Stalino mokslo ba 
aš jį labai gerai žinau. Ana,

tai atsitiko! 
Bostone 
kada vagys 

ir 219miliona

pasprukti, kaip 
po apiplėšimo 
Brink įstaigos, 
išplėšė vieną 
tūkstančių dolerių. Išplėšė
pusantros tonos pinigų ir 
dabar dar tebėra nepagau
ti. Bet su Danvers plėšimu 
vagims gali ir nepasisekti.

—Je, vaike, gaudyk vėją 
laukuose.

—Blogiausia, tėve, kad 
tokie pasisekę plėšimai už-

Susivienijimo Nariai, 
Balsuokime Už Liberalus
Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje dabartiniai vir
šininkai, V. Laukaitis, P. 
Dargis, Dr. M. Vinikas, K. 

ir E. Mikužiutę jo- 
religinei sektai nepri

klauso. nors nė prieš vieną 
sektą nėra nusistatę. Susi
vienijimo steigėjai buvo pa-: 
žangus, liberališki žmonės, i 
Jie išėjo iš kunigų kontro-

Gugi? 
kiai

butų taip, kaip 
buvo 1948 metų seime 
Bostone, kada pirminin- 

le- kaujanti? adv. K. Kalinaus
kas privertė visą seimą 
“melstis” paskui vietin: 
kleboną, kuris, tur būt, pir
mą kartą savo gyvenime 
poteriavo prieš tokią dide
lę minią visokių laisvama
nių ir kitokių ne jo parapi
jos nusistatymo žmonių. Ii 
kam to reikėjo?

O jeigu pagal toki mai 
dingą nudstatymą butų ve
damas v\as musų Susivie
nijimas. tai, tur būt, nė1 vie
tas seimas neapsieitų be 
'ventų midų ir kunigų mai 
du ar net komunijų?

J. B-ius.

’ono S. Mockaus Nuomonė
susitikau vieną dipuką, kat- krečia ir kitus banditus. įjojamos organizacijos^ ir Ponas Stasys Mockų? 
ras pasakojo, kaip jį Stali- Po Brink plėšimo Bostone steigė laisvą, demokratišką mums pridavė savo nuomo 
nas apklynijo. Turėjo 30 plėšimų skaičius tuoj pašo- draugiją, į kurią buvo irjnę dėl dabar vykstančh 
margų žemės, tai Stalino ko i viršų. Dabar ir Dan- .vra priimami įvairių pa- SLA Pildomosios Tarybo 
razbaininkai jį taip apkly- vers plėšimas gali užkrėsti žvalgų žmonės. i rinkimų. Jis~sako:
nijo, kad jis vos su vieno- lengvo pelno mylėtojus ir Mes nenorime, kad po 50 “Išbuvęs SLA Pildomo
mis kelnėmis pabėgo į Ger- policijai bus daugiau dar- metų savo laisvo gyvavimo; joje Taryboje 14 metų, a 
maniją ir čia atvažiavo pli- bo. O jeigu plėšimas ne- "iš praktikos žinau, kaip ge-
kas. Vot, Maike, tas ge- pasiseka, tas numuša ūpą kad kokie razbaininkai ne-Irai yra pakeisti Pildomojo- 
riausiai parodo, koks yra ir kitiems plėšikams. išklynytų ir taip tuščias ki- jc Taryboj'' vienas kitas as-
Stalino mokslas, ale dabar —Well, vaike, iš to biz- senes. muo. Man tiesiog nesu-
Bostono plėšikai ir Stalinui nio reikia daryti vieną da- —Nesibaidyk, tėve, jeLprantama kodėl Tarybos
nori nosį nušluostyti. vadą: policija neturi mie-* kišenės tuščios, tai jos ir nariai patys nepasitraukia

—Tiesa, tėve, Bostono goti, pinigų sargai neturi vagių nevilioja. laikui pribrendus, ir laiko
plėšikai jau išgai-sėjo po vi- arbatos gerti, ba kitaip ne- —Okei, vaike, einu iš-i save tiesio? amžinais ir nc-
< a pasaulį. Ar žinai, tėve, bebus jokios rodos ir zmo- girsti. ką s’ietas kalba apie pakeičiamais.
kad praeitos savaitės Dar.- gus eidamas Sau Bostono tą bankų klynijimo biznį.
vers, Maas., plėšimas nu- ulyčiomis pradėsi bijoti, —Viso gero, tėve.

“Visa eilė užmetimų, ku
rie turi pagrindo, yra vie-

tiški centai.
“Betgi musų kolonijos 

apleistos, retas kuris Tary
bos narys aplanko apskri
ties suvažiavimus, apleis
tos musų kuopos, niekas i? 
centro jų neaplanko, nepa
skatina prie darbų, nedaro 
pranešimų. Patys Tarybo? 
nariai nusiskundžia laike 
neturėjimu, ir tą mes su
prantame, nes jų dauguma 
yra pasiėmę politinius džia- 
bus ir negali dirbti organi
zacijai, neturi laisvo laiko 
net posėdžiams. SLA or 
ganizacijai jie neturi laike 
ir SLA jiems rekalinga? 
tik jų pačių išpopuliarini
mui. Ir jau atsiekę geru 
tarnybų ar biznių jie vis 
mažiau ir mažiau turi laike 
lietuviškam darbui, nes iš to 
nemato naudos.

“SLA viršininkais turi 
buti tik tokie žmonės kurie 
dirba iš idėjos ir pasišven
timo. Ten pelno nėra. $8 
dienpinigių tai nėra joks 
uždarbis.”

Ponas S. Mockus turi ir 
savo kandidatus. Jis siūlo 
į pirmininkus adv. K. Kali
nauską, o ponią E. Deve- 
nienę į iždo globėjo vietą. 
Asmeniškai kalbantis p. S. 
Mockus sakė, kad jis esąs 
visai nusivylęs p. J. Macei
na, kuris neparodė jokio 
darbštumo ir rūpinimosi 
SLA reikalais.

ir
vienas kitas visai tylėtų, jei 
nieko gera nenorėtų pasa
kyti apie tuos, už kuriuos 
pamalods užpirktos. Taip 
diktuoja paprastas padoru
mas.

Per pamokslą klebonas 
skaičiavo visus- senųjų atei
vių nuopelnus, manydamas, 
kad tuo įsiteiks žmonėms, 
pakutens jų savimeilę. O 
išėję iš bažnyčios didžiausi 
klebono šalininkai raudo ir 
apgailestavo klebono ne
taktą ir pasakytą pamoks
lą. Klusnesni aiškino, kad 
klebonas blogai daro, bet 
mes turime eiti su juo, nes 
jis musų klebonas. Sava
rankiškesni klausė, kodėl 
klebonas užmiršo paminėti 
tas lietuvių katalikų aukas, 
už kurias jis per trumpą 
laiką Brocktone įsigijo 
naują vasarnamį ir Crysle- 
rį. Šitos aukos yra svar
biausios, nes jos vien kata
likų, o kiti nuopelnai Lie
tuvai yra ne vien katalikų, 
bet visų lietuvių. O kiek 
gi pats klebonas paaukojo 
Lietuvos reikalams, kokie 
jo nuopelnai? Ogi parapi
jinės mokyklos lietuviško 
užrašo pakeitimas angliš
ku, ar ne kun. Strakausko 
“pasitamavimas” lietuvy
bei? Visa tai klebonas 
“užmiršo” pasakyti, bet 
žmonės gerai žino.

tūrių Taryba, 
nepasiekė, o tik 
žmones prieš save.

Pasirodė, kad bažnyčios 
lankytojai ne tokie jau 
kvaili, kaip klebonas ma
nė. Savo pamoksle jis sa- 

kad lietuvių laikraščiai 
senuosius ateivius vadina 
durniais, bet nenurodė nė 
vieno laikraščio, kuris taip 
butų rašęs. Todėl žmonės 
iš karto suprato skelbiamą 
prasimanymą ir pamokslo 
minčių nepriėmė už gryną 
pinigą. Jie padarė išvadą, 
kad klebonas parapijiečius 
laiko tokiais durniais, ku
riems viską galima pasako
ti ir jie tikės.

Savo pamokslą klebonas 
“sukurė” ir pasakė ryšium 
su pamaldomis, kurias už
pirko Brocktono Lietuvių 
Taryba už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Žmonės greit 
sumetė, kad tik kun. Stra- 
kauskas gali taip padaryti 
—paimti pinigus už pamal
das ir per tas pamaldas sa
kyti pamokslą ne apie tuos, 
už kuriuos paimti pinigai 
ir laikomos pamaldos, bet 
kiršinti vienus

Bažnyčioje buvo daug 
žmonių, kurie nevisuomet 

Juos kle-Bet jis to ianko pamalda?
nustatė bonas galėjo laimėti. Bet 

jis juos dar toliau pastū
mėjo nuo bažnyčios. Vieto
je Kristaus skelbtos artimo 
meilės jie išgirdo neapy
kantos, kurstymo, pagiežos 
skelbimą.

Pasakytas pamokslas bu
vo ne atsitiktinis. Iš pa
skleistų ant sakyklos lapų 
risi matė, kad klebonas at
ėjo pasiruošęs. Ir atrodė, 
kad net jis pats jautė, kad 
blogai daro. Jis taip karš
čiavosi, nervinosi, prakai
tavo. kad po pamokslo net 
neišėjo aukų rinkti, nors 
paprastai tai uoliai daro.

—St. J.

KUN. J. KONČIUS
IŠVYKO EUROPON

BALF'o pirmininkas pre
latas J. Končius kovo 14 d. 
laivu “Queen Mary” išplau
kė į Europą. Kelionės tiks
las yra užmegsti ryšius su 
naujomis tremtinių globos 
tarptautinėmis organizaci
jomis ir susmsti su vietos 

lietuvius vyriausybėmis, kad užtik- 
orieš kitus ir duoti suprasti, linus Europoje likusiems 
kad Lietuvos laisvė buvo tremtiniams globa.

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išskirsti objektyvu lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ
turi daug rimtu 

duoda daug žinių
“Nepriklausoma Lietuva 

biu visuose kontinentuose ir

LIETUVĄ
bendradar- 
iš lietuviš

kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių. 
PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Ame-

rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už lakrašti galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: ‘‘Nepriklausoma Lietuva.” 7722 George 
SU Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
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Kas Išgalvojo Kumečius
cialinės demokratijos pradų 
įgyvendinimą tautos gyvenime.1

“Kovodama už Lietuvos iš
laisvinimą. LSDP derina savo 
žygius ir pastangas su visomis : 
lietuvių demokratinėmis parti
jomis. LSDP lygiai kovos su 
bet kuriomis pastangomis at-

Pastaruoju laiku Brook- keliais šimtais litu turtinges- 
lyno “Vienybė,” pasisėmu- nius brolius lietuvius. . . 
si iŠ “L. Rezistencinės San- Rr°f- Kaminskas buvo šitos kurti išlaisvintoj Lietuvoj va- 
tarvės” politikierių “gilaus *Pr°letariato kovos’ priešą- distinį ar suklastotos demokra-

kyje.’ tijos režimą.demokratizmo,” ėmėsi įro
dinėti savo “nedogmatinį” Ponsis Observator pa- Apie praeities kovas ten
demokratiškumą. Bet “ylos sivei‘čia jau į prokurorą ir skaitome:
maiše nepaslėpsi,” ji išlen- pavėluotai teisina Sočiai-! “i896_i9og metų laikotarpy- 
da kiekviena proga. Štai demokrato uždarymą ir je LSDP beveik viena pati iš- 
tulas Observator tame laik- socialdemokratų persekioji-, propagavo nepriklausomybės 
raštyje rado reikalo išplūsti koks Lietuvoje buvo šūkį musų tautos kamiene— 
Lietuvos socialdemokratus vykdomas tautininkų dikta- darbininkuose ir ūkininkuose.
ir sako: 

“Musu

turai viešpataujant. Tada 
tokie Observator’iai su na

šavo siekimus padiegė masių 
sąmonėje, organizavo juos ir

socialdemokratai, • kalėiimaią “mokė” vadovavo jų kovai už politinį
Markso akli pasekėjai ir in- *«♦«,,«S_ krašto išlaisvinimą. . . . Per
ternacionalo išpažintojai, Socialdemokratus tau pirmąjį pasaulinį karą, vokie- 
vargšus, pirmojo karo nu- įkumo ir savo valdiškoje čiams Lietuvą okupavus, LSDP 
skurdintus, maždaug vieno- spaudoje nesigailėjo purvų žmonės tiek 1917 metų Vil- 
dai neturtingus lietuvius -jiems kaltinti. Lyg savo niaus konferencijoj, tiek vėliau 
anuomet, atkurtoje Lietuvo- sąžinę ramindamas tas į ir Tautos Taryboj stojo už ne-

GREI1A STATYBA KORĖJOJ

Kariai Korėjos fronte stato "veteranams butus,” be įmo- 
kėjimų, be morgiėių. be bankų tarpininkavimo ir be val
džios garantijų. 40-sios divizijos vyrai, mušiu protar
pyje. sulipdo sau pa.sku!x>mis gyvenamas patalpas.

į “žydinčią” Lietuvą, jie, Pp. Šipuliauskienė, J. Ce- 
spirtųsi ir spardytųsi, kaip snulevitienė, Stankai, M. 
jų vienminčiai Andriulis ir Statkienė, Fr. Statkienė, 
Pruseika. Mrs. iš Brocktono, A. Juk

nevičienė, Klabiai, Yanu- 
shai, Stočkai, O. Mackienė, 
Mrs. O. Chencus, Mrs. J.

Musų kolonija ruošiasi 
pasitikti pasprukusius iš už
geležinės uždangos lietu-į Chencus, Railai, Stulgaičiai 
vius žvejus. A. L. T. sekre- Milkovaitis, Antuloniai, Ru 
torius Dr. P. Grigaitis yra sell-Ručinskai ir M. V. 
pažadėjęs, kad jie aplankys Suaukota nemažai vyris- 
ir musų koloniją. Tai bus kų paltų, eilučių, batų ir 
tada, kada jie lankys N. An moteriškų suknelių ir vai-
glijos lietuvių kolonijas, 
gal jau neužilgo.

Rep.

CAMBRIDGE, MASS.

kams aprėdalų. Susidarė 19 
pundelių po 21 su puse sva 
rų.

Iš tų rūbų 11 pundelių pa 
siųsta į Diepholzo lietuvių 
gimnaziją, du į Gautingo 
sanatoriją ir šeši į Dieburgą 
per kun. Bematonį.

Pinigų rūbų išsiuntimui 
aukavo: $6 Antulioniai, po

j e, sumanė suskaldyti į pro
letarus ir jų išmanytus ka
pitalistus.”

Taigi, socialdemokratai

žvalgybiškas Observator 
dabar teisina praeityje da
rytas šunybes ir ruošia dir
vą ateičiai, kad ir vėl ga- Į

priklausomos. demokratiškos 
Lietuvos atkūrimą, kietai prie
šinosi Reicho pastangoms Lie
tuvą inkorporuoti į Vokietiją

Atitaisymas
Pereitos savaitės “Kelei

vyje,” kalbant apie Cam- 
bridge’iaus Lietuvių Klubo $5 Moterų kuopa ir U. Ku- 
vadovų nesiskaitymą su belle, po $2 Valentukevi- 
ietuviais, įsibriovė klaida, čiai, A. Juknevičienė, A.

“išmanė” kapitalistus ir lįma butų darbininkišką Ir meU? pra,dži.°it kovos 
proletarus. Jei nebūtų bu-. opoziciją Lietuvoje smaug- uz lslalsvmlm* kritišku —
vę socialdemokratų, tai ne- !tL 
butų nei ponų nei mužikų,

uz įsiaisvmimą KnusKu mo
mentu, privertė Tautos Tary
bos daugumą atsisakyti nuolai- 

Kad profesorius Kamins- dų vokiečiams. Dėl LSDP žmo-
nebūtų nei ūkininkų nei JŲ^as stovėjo Lietuvos darbi- nių Tautos Taryboje kieto lai- 
bemų, nebūtų nei dvannin- ninkų kovos priešakyje, taikymosi Vasario 16-sios Nepri-

Worcesterio Naujienos

kų nei kumečių, nebūtų nei didelė jam Gar.
fabnkų proletarų nei jų j kad jis stovėjo 
darbdavių. Butų pasakis- iešakyje ne tik Lietuvos dabar vra 
kas gyvenimas, visi maz- dalbįnįaĮ(ų kovos, bet ir vi-; Tatai pasirodo, kad so- 

sos tautos kovos už savo cialdemokratai ir prof. Ka-

klausomybės Aktas buvo pa 
skelbtas tokio turinio, kaip jis

Liudna Žinia Yelionis yra prisidėjęs 
nemažomis aukomis prie 
Lietuvos laisvinimo akcijos, 
o jo namai buvo svetingu-

daug” lygus, visi broliai ir 
gal net visi . . . tautininkai.

Gaila, kad Observator, 
gilaus išmanymo vyras, ne
pridėjo, jog ir senųjų laikų 
baudžiava buvo socialde
mokratų “išmanyta,” ar gal 
Markso išgalvota.

Visokių kvailysčių žmo
nės kartais prasimano prieš 
savo politinius priešus, bet 
tokių “gilių” kvailysčių, 
kaip tas ponas Observator, 
tai tikrai reta girdėti.

Kitas priekaištas dėl “in
ternacionalo išpažinimo” 
yra taip pat skurdus, kaip 
ir tas proletarų “išmany
mas.” Šiandien ne vien tik 
socialistai, bet ir visos lie
tuviškos srovės, “išpažįsta 
internacionalus.” Pavyz
džiui, katalikai priklauso 
tarptautinei katalikiškai 
akcijai; liaudininkai vals
tiečiai žaliajam internacio
nalui: liberalai irgi bando 
pirmuosius žingsnius; o lie
tuviški tautininkai-naciona- 
listai ar nesisėmė Mussoli- 
nio dogmų ir nekopijavo 
juodmarškinių kutosinių 
kepuraičių? Tas parodo, 
kad socialistai buvo teisin
gi jau prieš daugelį metų 
burdamiesi į tarptautinį 
sambūrį, jei juos pasekė ir 
kiti.

laisvę. minskas jau ne nuo šian-
Rezistentai” iš “Vieny- dien stovi Lietuvos nepri- 

bės” pastogės kaliais kalba klausomybės bei jos išlais- 
apie lietuvišką broliškumą.1 v inimo kovos sargyboje. 
Koks tas broliškumas kar-'Tiktai panašus iš rezisten
tais yra priminsiu mažą pa- ei jos vyrai ir tegali turėti 
vyzdį, būtent, 1935-36 me- drąsos reikalauti iš prof. 
tais Kauno savivaldybėj Kaminsko pasiaiškinimo 
vykdė darbus prie Nemuno kuriuo keliu jis numatęs ei- 
reguliavimo. Prie tų nepa-jti, ar “dogmatiškai mark- 
kenčiamų šaltyje ir lietuje Rištiniu ar demokratišku?
darbų, musų broliai bedar- Pastaruoju metu “Vieny- 
biai gaudavo į savaitę tris bes” ir “Dirvos” užimta po- 
dienas dirbti ir už tą darbą jzicija prieš VLIK’ą, ALT’ą 
gaudavo atlyginimo septy- jr vadovaujančius asmenis 
nis su puse lito. O kuomet yra nepateisinama. Jie ko- 
paprašė pridėti nors iki 10 voja prieš klerikališkus sa- 
litų, tai brolis lietuvis poli- telitus ir čia pat perša sa- 
cininkas su lietuvišku rim-;vo satelitą “L. R. Santar- 
bu taip iššukavo bėdai

Kovo 22 d Cushing Ge
neral ligoninėj Framingha- 
me, Mass., mirė labai gerai 
žinomas Nicholas J. Meš- m°. Pavyzdys. Savo laiku 
kus. Palaidotas iš P. Car- "tomdaa. , priešakyje su 
roll koplyčios. Jo karstas ' anašalclu'. Purvmskų ne
skendo gražiausių gyvų gė- muose turėjo šutą ir saugią 
lių vainikuose, kuriuos su- užuovėją. S Purvinskas bu
dėjo giminės ir draugai. \° 15 Suvalkų kalva-

Velionis nuo pat atvazia- . .. . , , ,................. 1 žmoną \ įktonią ir dukrelęvimo i šią saligvveno Wor- D . - T • -

* j- ajt •• Ruth Le\vis, gyvenančiącestere, čia vede Marijoną ,TT vi , • • ■ Kansas City, Mo.Jablonskaitę, visiems gerai * ’

žinomą dainininkę ir chorų Pasitraukė iš gyvųjų tar- 
mokytoją. Juodu abu buvo po Uršulė Vitunskaitė-Asa 
plačiai žinomi visoj Naujo- kavičienė, Karolio žmona; 
joj Anglijoj ir kitose lietu-'Motiejus Zizas, iigus metus 
vių kolonijose. turėjęs kirpyklą ant Millbu-

Draugai skaitlingai daly- ry gatvės; Alena Šimkienė 
vavo velionies šermenyse,
atiduodami jam pagarbą ir 
reikšdami širdingos užuo
jautos jo žmonai.

vę.
Socialdemokratai sudary

tam krikščionių demokratų
biams nugaras ir galvas, 
kad daugeliui teko po sa-
vaitą ir lovoje pagulėti o J'vuK'e nepriUrt'' jr
krtteins ir šaltojoje pabūt,. „ neg ne.
0 kiek tokių broliškumo Jma, dirbtinas, neturįs 
pavyzdžių butų galima pn- gyvenjme pagl.indo> nei vi-

sų lietuvių jungiančios ko
vos dvasios. Tačiau social
demokratai nelinkę tuojau

vesti! Ar tokio brolišku 
“rezistentai” ir vėl nomo

ri?

Lietuvių Piliečių Klubas, o 
ne Moterų Klubas, turi 40,- 
000 dolerių pinigų bankuo
se. Taip buvo raportuota 
nariams metiniame susirin
kime ir ką L. P. Klubas su 
tais pinigais mano daryti, 
tai gal tik jo vadovai žino,, 
nes visuomeniniame reikale 
ir lietuviškame reikale L. P. 
Klubas visai “nedalyvau
ja,” lietuviški bendrakelei
viai jį pavertė į paprastą 
karčiamėlę ir daugiau nie
ko.

Draugijos Narys. 

MAPLE CREEK, SASK.

Mirė Juozas Mileris

žinomo musų valstijos poli
cijos viršininko moti na; 
Ona Adomaitienė ir k.

T .J X - • , , zvz. Žinios ŽinelėsLaidotuves įvyko kovo 2b 
d. 2 vai. dieną Hope kapi- Kovo 16 d. LPK salėje 
nėse. Laidotuvės vyko su | buvo parengimas vietos lai- 
militarinėmis iškilmėmis. Jįikraščio “A. L.” 45 metų su- 
palydėjo į kapines nepapras {kaktuvėms atžymėti. Kartu 
tai gausus būrys draugų. Jo buvo minimas ir Dr. Basa- 
karstas buvo iškeltas ir už-; na vičius. Publikos prisirin- 
dengtas Amerikos vėliava.’ko virš pusės svetainės. Kai 
Skardus šūviai iš trijų kartų bėjo pp. V. Čekanauskas ir 
buvo paskutinis atsisveiki-iJ. Vizbaras. Meno mėgėjų

Kad pasidarius teisinges- i ?UgriautL kad ir silpnos po- nimas> o liūdnas “Bugle Į ratelis ved. Z. Snarskio gra
nį vaizdą apie Lietuvos so- ;zjcjjų užuovėjos, nenuma 
cialdemokratus patiekiu ^"i^ius ir neišbandžius pasta- 
trauką iš nesenai paskelbtų; j tobulesnės.
“Programinių Gairių, kur
skaitome: nimo reikalai primena

“Atstovaudama Lietuvos dar-;anuog Lje,uvos „epliklau- 
m - . bo žmonių reikalus, reikšdamaįsismaginęs p. Observa-,jų siekimus ir vadovaudama jų 'somybes kovos metus, ir

Šiuo metu tautos laisvi-

Taps” išspaudė ne vieną žiai sudainavo kelias liau- 
ašarą palydovų akyse. dies dainas. Buvo suloštas 

Pabaigus visas ceremo- vaizdelis iš Dr. Basanavi 
nijas atėjo du kareiviai ir čiaus gyvenimo. Suloštas

Vasario 23 d. čia mirė 
Juozas Mileris, sulaukęs 77 
metų amžiaus. Velionis iš 
Lietuvos paėjo iš Vilkaviš
kio miesto. Palaidotas va
sario 27 d.

Velionis 1911 metais at
vyko Kanadon iš Glasgovv, 
Škotijoj ir apsigyveno pir
ma Vancouver’e, B. C., o 
paskui atsikėlė į M a p 1 e 
Creek ir čia gyveno visą lai 
ką. Pradžioje jis čia dirbo 
farmose, paskui įsigijo savo 
ūkį ir ūkininkavo. Paskuti
nius kelis metus velionis ūkį 
išnuomuodavo, o pats gyve
no miestelyje. Jokio testa
mento velionis nepaliko, to
dėl jo ūkį paims valdžia.

Velionis per 40 metų bu 
vo ištikimas “K e 1 e i v io” 
skaitytojas ir tą laikraštį iš 
visų labiausiai mėgo. 

Stanislcvas Grigaitis

STOUGHTON, MASS.

tor toliau rašo:
"Jie (socialdemokratai) 

šaukė, rašė už ‘proletariato 
revoliuciją’ ir jos laukė. Jų 
vyriausio organo ‘Socialde
mokrato’ pirmąjį puslapį da-

kovai. LSDP jungia savo eilė- ^iekv ienam padoriam Iietu- 
se darbininkus, darbo ukinin-jviui privalu rūpėti ne asme- 
kus, amatininkus ir darbo in- niski, bet tautos reikalai.
teligentus. Dabartiniu metu 
partija kovoja už Lietuvos iš
laisvinimą iš sovietų okupaci-

—V. G.

bino stambokos raidės: ‘Visų jos ir jos atkūrimą nepriklau- Numušė Uždarbius 
šalių proletarai, vienykitės!’ somam politiniam gyvenimui, rp pc Prfimnnėi
Vadinasi. socialdemokratai Išlaisvintoj nepriklausomoj Lie- * *
šaukėsi svetimųjų marksistų tuvoj LSDP kovos ne tik už
pagalbos kovoje prieš savo politinės, bet ir ūkinės bei so-

sulankstę vėliavą įteikė ją 
velionies žmonai. Tas liūd
nas vaizdas dar labiau vi
sus sujaudino.

Po skaisčiai mėlynu dan
gumi, saulutės spinduliams 
maloniai šviečiant atsisvei
kinome su velioniu Nicholas 
palikdami jį ilsėtis amžinoj 
ramybėj.

Agota Motiejaitienė.

ciaus 
silpnokai.

—o-

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

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

ŠLIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautinį ir kulturinį atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
graži spauda; kaina 3 doleriai. (Nuo 1)

Abidvi knygos sykiu tik už 6 dolerius! Persiuntimo 
lėšas apmokame. Rašykite:
Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8, III.

Atpigus pragyvenimui 
tekstilės pramonės 70,000 
darbininkų nuo balandžio 
1 d. gaus po 1 centą į va
landą mažiau atlyginimo, 
nes darbo sutartyje yra įra
šytas uždarbių pritaikymas 
prie pragyvenimo brangu
mo. Toks uždarbių pritai
kymas prie pragyvenimo 
daromas automatiškai kas 
trys mėnesiai pagal darbo 
departamento statistikos 
davinius. American Wool- 
en kompanijos darbininkai 
pratęsė savo darbo sutartį 
su kompanija iki balandžio 
15 d., o tuo tarpu derybos

Miršta Lietuviai

‘ Laisvės 49 No. Stalino 
vieros žmogus šaukia, kad 
VVorsecteryj “smetoninin- 
kai Petro Rimšos fondo pi
nigus nori pasigrobti”. Va
sario 28 d. susirinkime ap
tariant to fondo likvidaciją 
bimbiniai D. Juslus ir J. 
Bakšys nėrėsi iš kailio, kad 
tuos pinigus padalijus au
kotojams, nors stambiausie
ji aukotojai (draugijos) pa

Worcesteryje bėgyj ke- sisakė prieš išdalijimą. Nu
lių pastarųjų savaičių pasi-;tarta didžiuma balsų tą fon- 
traukė iš gyvųjų skaičiaus j dą pervesti A. L. Tarybai 
virš dvylikos senesnių lic- su sąlyga, iei kada pasi-

{skelbs skulptorius Rimša, 
Netekom tarnaus lietuvio kad ini j but jam r. 

Stasio Purvmsko. Stasys . . . ‘ ‘ , . , , .
buvo 100. 000 Lietuvos Lai-!ielstl; Nu(*tabu; *u blm 
svės Bonų parduotų W orce-;omiais kartu už dalybas pa 
steryj iždininkas, buvo Lie->įsakė K. Litvaitis ir kai 
tuvių Piliečių Klubo iždi- kurie kiti žmonės. Bimbi- 
ninkas, kuomet buvo stato- nįaį aiškino, kad Lietuva 
mas klubo namas. Be to. jis (jabar aUga ir žydi ir joki
buvo Šv. Kazimiero drau
gijos pirmininkas, Li'Jut- 
nian Credit Union riimi-

Hintendorf, Norkai, S. Ru
činskai, J. Volungevičius; 
Po $1 A. Razmus, Klabiai, 
ir A. Chencus. Jei draugi
jos padengs persiuntimą, 
tai surinktieji pinigai bus 
pasiųsti į Gautingą ligoni
nės ligoniams. Petras Stoč- 
kus rubus nugabeno į paštą 
persiuntimui.

Šeštadienio Mokyki*
Tame pat draugijų susi

rinkime nutarta įkurti mu
sų mieste lietuvišką šešta
dieninę mokyklą. Jai suor
ganizuoti išrinkta komisiją, 
į kurią įeina: J. Owerka, 
(pirmininkas), J. Chencus, 
E. Lignionienė ir kun. Vem 
brė. Jau susirašė 30 vaikų. 
Patalpos gautos C.Y.O. sa
lėje prie bažnyčios. Moky
kla pradeda veikti balan
džio pradžiojet. Stoughto- 
no lietuviai gerai padarys, 
jei siųs savo vaikučius į ši-

G Ii Atitari olroIICVU ▼ IC?rv<£ mvrvj

Moterų Klubas
Dar gruodžio mėnesį Mo- 

tenj Klubas nutarė lankyti 
ligonius. Aplankė narius ir 
nenarius, iš viso 7 moteris 
ir 4 vyrus. Moterims buvo 
įteikta dovanų po $5, o vy
rams po kartoną cigarečių. 
Klubas rengia “kepurių ba
lių” su užkandžiais.

Ona

Siuto *Fluoriduoti
Geriamąjį Vandenį

Rūbai j Europą

Vasario 20 d. įvyko Lie
tuvių Suvienytų Draugijų 
susirinkimas. Kun. Vembrė 
pakėlė klausimą siųsti lie
tuviams Vokietijoj rubu.

pairalba jai nėra reikalinga. 
As esu tikras, kad jei Dėdė

dėl naujos sutarties veda-'ninkas ir narys kitų organi- narnas pasiūlytų Jusiui su 
mos. zacijų. . Bakšiu nemokamai keliauti

i i

Ekspertai, paskirti Amer
ican Public Health draugi
jos, pasiūlė New Yorko 
miestui “fluoriduoti” arba 
atmiešti tam tikrais vaistais 
geriamąjį miesto vandenį, 
kan tuo budu pagerinus 
žmonių dantis, nes “fluori- 
davimas” taip paveikia 
dantis, kad jie daug ma
žiau bereikalauja gydytojų 

J. priežiūros.
Vandens “fluoridavimas”Sutarta tai padaryti. M ra.

A. Chencus buvo prašoma dar yra ginčytinas ir pirmą 
leisti pas save rubus surink- karta ekspertai siūlo did- 
ti. Rūbų aukojo: miesčiui vandenį pagerinti.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 

o SPAUSDINTŲ VOKŲ 
♦LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.
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Keturi Įgimti Neterš Bruožai
Rašo ONA B. KUBILIENĖ

Man besikalbant vieną prigimties yra vaidintoja, 
vakarą apie Įvairius pašau- artistė, 
lio Įvykius su vienu labai Moteris kaipo revoliucio- 
gabiu rašytoju ir poetu, jis nierė. Kol moteris yra pa- 
man štai ką pasakė: “Ar tenkinta gyvenimu, ji yra 
ponia žinote, kad moteriai labai maloni ir švelni, bet 
buti artiste yra maždaug jei moteriai dalykai neina 
prigimta?" Jis sako, kad gerai, jei jos vaikai prašo 
moteris turi labai žymias duonos kąsnio, o ji neturi 
Įgimtas keturias ypatybes, ko jiems duoti—-moteris 
Viena iš jų yra buti artiste,! pirma griebsis kovos. Mes 
antra—mokytoja, trečia—rasime daug motinų, kurios
revoliucioniere, o ketvirta dėl savo kūdikių gero ir la- 
—šeimininke. jbo vra savo gyvybes atida-

x , . ivusios. Mėginkit nuo mo-Moteris kaip mokytoji*. . -,1 tinos jos vaikus atimu—jituri savo rankose pasaulio , , , i. i ••... . . i. ., tol uz įuos kovos kol ji gy-praeiti ir ateiti. Mes tik , J ~1 _ . -j*,, • Iva bus. Taigi, motina vrapažvelkime i dalykus nm-j. , . -. . ’ . * i j ’ir kovotoja,tai ir pamatysime. Kad nuo
pat seniausių iki dabartiniu: Moteris kaip seimininkė, 
laiku moteris užima ta pa- Čia ^ums nereikia daug 
čią mokytojos role. Seno- argumentų duoti, nes mes 
vėje vyras išeidavo kariau- visi gerai žinome, kad jei 
ti i pasauli, palikdamas sa-j moteris turi visus moteriš- 
vo žmona su mažais vaiku-fkus ypatumus, ji yra šeimi- 
čiais namie. Grįžęs po ke-!™nkė iš‘prigimties. Dabar 
lių metų iš karo lauko jis‘tiniais laikais yra net veda 
rado savo vaikus išaugusius
i vvrus ir merginas. Tėvas

KELEIVIS, BOSTON

VAIZDAS Iš DIDŽIŲJŲ AUDRU

Didžiosios audros ir potvyniai kai kuriose valstijose pri
darė nuostolių. Vaizdelyje matosi, kaip broli> neša seserį 
ri iš apsemto namo. Audrų padaryti nuostoliai siekia 
daug šimtų milionu.

82,000 SVARŲ Juozas Baliunas:

»4iTS™Jr k a t i u š a
Į Trijų savaičių laikotar
pyje BALF’o centras išsiun
tė tremtiniams Vokietijoje 
tris maisto, rūbų ir avaly
nės siuntas. Jose buvo 40,- 
000 svarų maisto ir 42,000 
svarų rūbų ir avalynės. Ši 

• didelė dovana vra bendro - - .., , > Amerikos lietuviu .laibo 
i vaisius ir už ją didelis ačiū

(Tęsinys)
Natalijos vokiškas žody- mą, kuris tiko Štumpei, 

nas buvo ne platus, bet to nors sagos ir tempėsi ant jo 
užteko, kai Arnoldas pasi- atsikišusio pil
sodino ją ant lovos ir aiški
no, kad vokietis nepratęs 

. . Jis

pilvo.
Tai negalėjo pakeiti Na

talija, nes jos akyse stovė-
..... VT ... . !jo iškastas moliuotas grio-

,u apsikalb.no Nataliją ir pa- kur su vaikais ir senu.
priklauso tūkstančiams pa- ',l'° ln° *nt kellR- Glosti'; kais krito tūkstančiai tokiu, 

įsišventusių lietuviu vbįje J1?”?* J°S gy,e
. Amerikoje, kurie ne tik pa- Q Natalija __
, tys aukavo, bet ir Pa<tejo klausėgi> 5udaį,a apgi.l Keisti ir baisus sapnai ją 
ĮĮinkti pinigus, rubus ir ava-?prendusi - jokiag me-lės apniko; mažiausio šlame
ly nę vaigsams sušelpti. iaAM’,’as noSbivt; jsio išsigąsdavo; naktimis

- , . kaipsveinuj buvęs jos dabartinės 
šeimininkas.

vi et- s

ma daug argumentų apie 
moterį ir jos pareigas. Daug 
mokslininkų sako, kad mo
teris, kuri neturi patrauk i-

juos rado namo grįžęs to
kius, kokius motina juo 
padarė. Jei motina nemo- ™ šeimyninio gyveni
nė jo skaityti nė rašyti, ji mo, nėra mina moteris. Jie 
savo vaikučius mokino do
ros, meilės ir tikybos 
iš musų nematėme 

‘ sbi

Kas

Rimšos■a. ar 1AioKynia 
ta motina prie ratelio, mo
kinanti savo kūdiki lietu
viška elementorių skaityti,

sKulpturos
1-1_•• o

sako, kad kiekviena mote
ris turi turėti moteriškus.

Petrodausmus- O kas tie mo-
“Vargo

Joje atvaizduo
tėviški jausmai yra? Ogi 
gimdymas, šeimininkystė, 
auklėjimas, motiniška mei
lė ir taip toliau. Taigi, 
moterys, mes turime didelę

Taigi, kad moteris yra mo- atsakomybę ant savo pečių. 
’ ................... - - Neškime ją garbingai!kytoja is 
abejonės.

Moteris
Paimkime

prigimties, nėra

kaipo artistė, 
mažą berniuką 

ir mergaitę. Berniukas iš 
nat mažens griebia už ku- 
jo ar kirvio, vinies ir taip 
toliau. Mergaitė, dar bū
dama visai mažytė, jau sto

Irano Moterys Prašo Balso

Irano istorijoj Įvyko iki 
šiol negirdėtas dalykas: 
moterys paprašė lygaus bal
so kailu su vvrais. Prince

PAVASARIŠKA
Pradžiuvo darželis. Diegai pinavijų 
Iš žemės rausvomis galvutėmis lenda.
Po kluoną bėgioja marguojanti banda 
Žalų ir palšų drutasprandžių galvijų.
Apvilkta plačia rudine piemenaitė 
Pakluonėmis karves gainiojas ir griūva. 
Kelniukštes lig kelių vaikai atsiraitę 
Suvirto valkoje i klykiančią krūvą.
Ir katinas rimtas iš svirno išėjo.
Ir Margis užlipęs ant priesvirnio rangos,
Ir kvapas gaivinamas priešpiečių vėjo 
Sruvena Į trobą pro atdarus langus.
Taip lengva, taip gera, jauku ant kratinės. 
Taip jaučia širdis tą pavasario gandą. 
Diegai pinavijų iš žemės jau lenda,— 
Pražys tuoj ir gėlės miškuos pirmutinės.
Klausau ir tyliu. Spindulių okeane 
Linksmai vyturys kažin ką trikuliuoja.
Ir prūdas lyg ošia kažkur tolumo'e.
Ir rauda pakluonėj pargriuvus piemenė.
Ir juoktis, ir verkti, ir rėkauti noris 
Po skambanti, blizganti, judanti orą . . . 
Taip gera, kad senis skrandais apsikoręs 
Jau lopo sodelio suirusią tvorą.

KAZYS BINKIS.

:pr<
istorijas nesileisti.

Kartais vienas kitas as- . , , , _ *
muo kelia klausimą, kad at- *^in°Llas, buvęs Piancu-
ėjo laikas decentralizuoti • Z1^°^e’ Danijoje, Lenkijoje, 
šalpos darbą ir siųsti gėry
bes pakietukais, girdi, tai
pigiau kainuotų.

Argi taip yra?
Iš tų 82,000 svarų gery

bių, galima butų padaryti 
4,000 pakietukų, po 20-25 
svarus kiekvieną. Turint 
omenyje, kad vienam už 
jūrių pakietukui reikia apie

pratęs skinti pergales prieš 
visokias moteris, buvo tik
ras savo pasisekimu, maty
damas tylią ir palyginti ra
mią rusę, kuri buvo belais
vė ir tik jo didelės malo
nės, gero draugo prašomas, 
priėmė savo naujosios per
galės vietoje, kurią jis pa- 

‘ veldėjo su dar neišvalgyta
sriuba ir šiltomis lovomis,

2’s?ai'us''v'vniojimo'me(ržia'- kaiJ° <liaugai šeimininkus 
tuo ' atveju bendras '■asiuntė i molyje iškastas 

duobes.gos, tuo atveju 
svoris tų visų pakietukų bu
tų apie 90,000 svarų. Tu —Juk jus ne mergaitė,

Į pakietukų persiuntimas pa- po perkūnais ! — suriko 
! štu kainuotų musų visuo- Štumpe, kai Natalija švel- 
!menei $12,660, nes vieno niai atstūmė jo rankas ir 
Išvaro persiuntimas kainuo- nesidavė guldoma i lovą.— 
į ja 14 centų. .Mes, vokiečiai, žinome tik

B AL'Fu vadovybė užpir- Pagalės, po velniais, aš ne-'
ko 40,000 svarų maisto ui- įa!k?. su 

imo kainomis ir dėlto šutau- l1S‘ kalb^J° 
pė dar apie $2,000.

BALF’o centro siuntų 
transportą apmoka Ameri
kos valdžia. Tuo budu su
taupyta apie $14.600. Tri
nų mėnesių laikotarpyje, 
jBALF'as yra gavęs aukų

jumis vazo- 
Arnoldas ir 

visu grubumu sugriebęs 
moterį Įbloškęs i lovą.

Bet moters butą ne glež 
nos, ji vienu mostu atstūmė 
vokieti ir šis Daslvdo antc X ’ v
parketo, išsitiesdamas visu

sė Firouz, su buriu moterų 
vi prieš veidrodi, kraiposi, iš Irano aukštuomenės, atsi
gavo plaukučius dabina, lankė i parlamentą, kur po- 
kaseles pina su įvairiais sėdžiauja vieni vyrai, pra- 
kaspinėliais, ant galvutės šydama vyrų pasirašyti pe- 
dedasi Įvairius papuošalus, ticiją, kur reikalaujama su- 
Ar čia nepasireiškia jos teikti Irano moterims teisę 
vaidyba? Taigi moteris iš balsuoti.

JAUNOS LATVĖS MENININKĖS

Dėl Prezidentės 
Moters

giliau
tokiu

pagalvojusi nebūtų

Dvi jaunos ir gabios pianistės, Ingrida ir Karina Gut- 
bergaitės. šį sekmadienį, balandžio 5 d. Bostone, Jor- 
dan Hali. duoda nepaprastą koncertą. Pradžia 8 vai. 
vakare. Piano muzikos mėgėjai neapsiriks nuėję pa
siklausyti tų dvejų menininkių skambinimo dviem 
pianais.

Ponia Kubilienė, savo 
straipsny Moterų Skyriuje, 
“Keleivio” Nr. 9, siūlo i 
prezidentus moterį. Tas 
yra gražu ir įgyvendintina. 
Žmonės tikrai nieko nenu
stotų, jei visuomenė išsi
rinktų sau moterį i prezi
dentus, nes šiandien mote
rys nebėra atsilikusios nuo 
vyrų, o yra sričių, kur mo
terys net pralenkia vyrus. 
Aš manau, kad ir politikoje 
moterys nepridarytų dau
giau klaidų, kaip vyrai, ku
rie iki šiol jų nemažai pri
darė.

Kad yra moterų, tinkam' 
čių Į prezidentus, tai neuž
ginčijamas dalykas. Lietu
vių tarpe irgi tokių moterų 
yra, bet p. Kubilienės siū
lomos kandidatės tam ne
tinka. Ponia Rooseveltie- 
nė, šiuo metu, kuomet visas 
pasaulis yra supratęs bol
ševizmo pavojų ir jo kariš
kas užmačias, dar nesu
pranta nei Sovietų Sąjun
gos politikos, nė to pavo
jaus, kuri gresia laisvajam 
pasauliui. Apie kitą p. Ku
bilienės siūlomą kandidatę, 
kaip antai p. Stanislovaitie- 
nę, neverta nė kalbėti, nes 
lietuviams jos politinis nu
sistatymas yra žinomas. 
Man atrodo, kad p. Kubi
lienė savo pastaruoju 
straipsniu parodė, kad ir ji 
politika nedaug domisi, nes

ka*. lačių stačiusi.
Mėgstu raityti “Moterų 

Skyrių." : omu paskaity
ti kitų mo; -ų mintis, kar
tais išgirsti gerų patarimų, 
padiskusu< per laikrašti 
Įdomius rusimus. Bet 
man atrod . kad geriau bu
tų, jei p. Kubilienė rašytų 
ne apie : tiką, bet apie 
ką nors kita. Jos straips
niai yra m aus ir lengvai', 
suprantami. >et kai ji pa
liečia poli’: , tai išeina ne
begerai.

Snaigė.

VĖL LAISVA

Aktorė Pa1s\ Lydon gavo 
divorsą nuo Johnny Meyer’io 
Ix»s Angele*- (eisme ir skun
dėsi teisėjui, kad per visą jos 
vedybinį gj'ver.imą jos vyras 
kas naktį uliavojn ir baliavojo 
visokiose parėse, šeimyniškai 
laimei iš tos priežasties ne
bebuvo laiko ir divorsas už
baigė nesusipratimą.

Kol jis atsikėlė, Na-
• • or. a™ j- • • talija suskubo pasišalinti.apie $9,000, vadinasi, siun-vi Bet ?usi_

ciant tas gerybes paskirais.,^žmė žvėrijkai kauk 
pakietukais, pinigu nepa-H irdi kaj - išdrisusi 
kaktų pašto išlaidoms. O t,.ečiojo ,.eicho ie(j ,ei 
juk dar >eikejo pirkti 40,-,ter: d j i įž i_
000 svarų maisto. Taip j, J ‘ 1 ’
pat labai daug laiko ir dar- ‘
bo reiktų pašvęsti tiems Bet Natalija stebėjo ra-
4,000 pakietukų sudaryti, miai, viskam pasiruošusi ir

_.TT,, , , - - iš Rusijos moterų patyrimoBALF o vadovybe, ’... , žinodama, kad šūkaujantispirkdama ui™ prekes, ne ne pavojinJgiau

vien gauna didelę nuolaidą^ Be ... jau 

,s kompanijų, bet taip pat jjoje buvQJ sis

parenka tokias prekes, ku- • .....w i . gyvenimą su visokiais ir vi-nos šiuo metu Vokietijoje« • « • i — •yra dvigubai brangesnes, 
kaip Amerikoje. Todėl ir Aprimęs Štumpe bandė
šiuo atveju aukotojo auka geruoju prisikalbinti, bet 
tampa dvigubai vertinges- tai nieko nepadėjo. Štum- 
nė. pe aprimo, kai jinai ėmė

rištis savo keletą skudurų, 
rengdamos! išeiti, nors jauPanašių siuntinių BALr

stengiasi kas- 
bent 3-4 kartus

organizacija stengiasi sas- buv0 vėlyvas metas ir drau- 
met išsiųsti . . .. " džiama pasirodyti gatvėje,

ir tai ne vien į Vokietiją, 

bet taip pat i Naktį Natalija išbudėjo 
avo kampe, prie virtuvėstaip pat į Austriją,

Prancūziją, Italiją. Tai pa- - tarnaitei skirtame siekti BALF’o vadovybė mazame’ tarnaitei skirtame,
gali tiktai visos lietuvių vi 
suomenės remiama. Šiuo

kambarėlyje. Ne tiek bi
jodama savo pono, kiek ją 

metu vien Vokietijoje yra|slėg* paliktos buvusių šei-
8,000 pagalbos reikalingų mi.nink« z;vme?. J! rado 
tremtiniu ir BALF'o vado- va'KV kambarėlyje dar ne- 
vytiė gerai supranta, kad Pa ,ovel«’ naktinius
šiomis trimis siuntomis šal- k;*' ™us.. ntergaites, dar 
pos problema nėra galuti- dvelkiančios šilta jauna gy- 
nai išspręsta, nes vienam Tur būt motinos, lo-
tremtiniui vidutiniai teks'™" rado l,laukų sagutes ir 
vos 5 svarai maisto ir tiek ,kl Puses ™piaustyU, Jack 
pat rūbų. ir todėl prašo ge- L™'0"? ro?,a"% ,Marty 
Sūirdžių Amerikos lietuvių bU™
toliau remti šį kilnų artimo J.ietVuskTai’ bet
šelpimo darbą ir savo au- ^a ahJa žinojo Londoną, 
komis sudarvti sąlygas ne. kadaise skaitytą mokytojų
trakus vėl išsiųsti kelias di- ^rninanjoje. 
dėles siuntas. Naujasis seimininkas

noloas visomis paliktomis 
Visas pinigines ir daikti-j gėrybėmis naudojosi, kaip 

nes aukas, kaip rubus ir jam senai ir teisėtai pri- 
avalynę, malonėkite siųsti klausančiomis. Aviečių uo 
centrui, arba per vietos gienės du puodu sudaužė, 
BALF’o skyrius, arba be- kol trečią atidarė, aptaš- 
tarpiai adresu: 105 Grand
St., Brooklyn 11, N. Y.

Ar-

kydamas uogomis buvusio 
namų šeimininko apsivilki-

keldavosi ir eidavo pažiū
rėti už duių, tarsi kažin kas 
ten jos lauktų. Kartais ji 
išgirsdavo žingsnius arti lo
vos, miegant pajusdavo šal
tą alsavimą prie pat veido. 
Vieną naktį mėnesienoje iš
girdo žingsnius lipančio 
nuo antro aukšto, lyg nak
tinėmis šliurėmis šlepsint 
žemyn. Ji manė, kad tai 
Arnoldas vaikšto, bet žing
sniai aptilo, kai ji uždegė 
šviesą ir paklausė: “Kas 
ten?”

Nieks neatsiliepė. Po va
landėlės, kai ji atsigulė ir 
susisukusi galvą i antklodę 
stengėsi užmigti, vėl išgir
do žingsnius, bet dabar jau 
arti lovos. Ji, ilgai tylėju
si, neištvėrė, ir suriko, bet 
niekas neatsiliepė, tik ai
das nuaidėjo pastogėje.

Taip praėjo dvi savaitės. 
Štumpe pasidarė malonus, 
matyt, dovanomis ir meilu
mu pasiryžęs prisijaukinti, 
kaip jis vadina “Heilige 
Frau Nataly” (palaiminta 
moteris Natalija).

Vieną vakarą Arnoldas 
pasikvietė Nataliją i savo 
kambarį ir paprašė sėsti 
ant sofos, nes turįs ilgesnę 
kalbą. Pagyręs Natalijos 
pažangą vokiečių kalboje, 
jis klausinėjo, kodėl jinai 
tokia nusiminusi, kodėl ji 
negali pasidžiaugti kartu 
su trečiojo reicho kūrėjais 
vokiečiais, nes prie Smo
lensko buvo susemtas dar 
vienas katilas raudonosios 
armijos, kur vien tik belai
svių buvo trys šimtai tūks
tančių. Tuoj bus paimta 
Maskva, ir bus galas raudo
najai diktatūrai.

—Bet kada bus galas ir 
juodajai diktatūrai?—pa
klausė Natalija.

Štumpe pašoko, bet susi
valdė, girdi, jei tai butų pa
sakiusi ne moteris, tai jis 
vietoj nudėtų. Hitlerio val
džia esanti pati geriausia, 
Hitleris greit visą pasauli 
išvaduosiąs, nugalėsiąs ka
pitalistus anglus, amerikie
čius ir kitus išnaudotojus.

—Aš tą patį girdėjau bū
dama sovietuose. Lygiai 
tą patį. Ten taip pat rūpi
nasi “išvaduoti,” žada nu
galėti visą pasauli,—tyliai 
kalbėjo Natalija.

Ji mananti, kad pasauly
je butų žymiai geriau, jei 
butų mažiau tokių “išva
duotojų,” kaip Stalinas ir 
Hitleris. Štumpe vėl pašo
ko, uždrausdamas lyginti 
Hitlerį su Stalinu, bet Na
talija buvo ir rami ir pridū
rė, kad abu esą labai “geri 
draugai,” nes gi tik prieš 
metus abu susitarė ir amži
ną draugystę prisiekė.

Štumpe atsisakė politi
kuoti, nes tai esąs vyrų, o 
ne moterų reikalas; pats 
Hitleris paskyrė moterims 
tris darbus: lopšį, virtuvę 
ir bažnyčią.

(Bus daugiau)

apsikalb.no
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NEPABAIGIAMOS DERYBOS KORĖJOJ

Vasario
Irano sostinėj Teherane Bat?sta P‘‘Pa- įtr<Upsnf’“Veidas Turi

po vieno bolševikų sušukt f 'T88? ‘"P1““““?5 ®u’ Aiškus,” kuriame 
mitingo, gatvėse Ulo kU“°mS >,nta,e *>,r"

Neramumai Irane jo režimo padarytas po to, 
Batistą pareiškė pripa- 

su-

7 d. 
P.

“Draugas” eigunai. Vyriausias Inkvi- 
Stravinsko zitorius dar ir šiandien yra

Buti
autorius šis

to
kruvinos riaušes. Mitinge 
kalbėtojai puolė Ameriką 
už tariamai Korėjoj veda
mą bakteriologini karą. Ro

miau buvęs režimas.

Kinų Skundas

. .. . , , Kinų bolševiku vvriausv-
nausininkus įšsklaKi^ atsiuntė Jungtinėms 

iTautoms užsienių reikalų 
ministerio Chou-En-lai dvi. 
kalbas, kuriose jis kaltina,! ai3’

Prancūzijos parlamentas !“'? f4™!*3 VcdanJi bak' ’
ratifikavo taikos sutarti su korėjoj.

-.“Atrodo, kad kinų bolsevi- 
PnCb kai šaukia apie bakterij 

vidaus politikos sumeti
mais.

dė. Žuvo 5 žmonės.

Paryžius Ratifikavo

Japonija 309 balsais 
101 balsą. Pi ieš sutartį 
balsavo tiktai komunistai, o 
visos kitos prancūzų parla
mento grupės pasisakė už 
taikos sutarti. Triesto Klausimas

Riaušės Trieste ir Italijos 
miestuose pagreitins Ame- 

•Japonijos policija padarė ri.kfls> Anglijos ir Francu-
Japonai Valosi

oaug matų ir areštų tarpe zijos apsisprendimą Įsileis
komunistų. Apie 2,000 kra- . i Triesto miesto
tu padaryta privačiuose bu-H314^ ir, Pe,įlstl Jal dl’ 

desnę atsakomybę to mies-pr]
tuose ir bolševikų Įstaigose. 
Vyriausybė uždarė ir ko
munistų dienrašti “Taika ir 
Nepriklausomybė,” kuris 
turėjo apie 100,000 skaity
tojų.

to valdžioje. Tai busiąs 
pirmas žingsnis miestą grą
žinti Italijai.

TACOMA, WASH.

Bomba Paštu Mirė T. Samavičiene

Vakarinės Vokietijos po-1 Kovo 8 d. netikėtai ligo- 
licija atsidėjusi ieško pik- ninėj čia mirė Teklė Sama- 
tadario, kuris pasiuntė paš- vičienė, vos sulaukusi 63 
tu Vokietijos kancleriui Dr.(metų amžiaus. Velionė bu- 
K. Adenauer’iui gražiai su-|vo ilgamečio “Keleivio”

primena pirmųjų krikščio
nių kankinimus, peršoksta 
nė žodžiu nepaminėjas vi
sus vidurinius amžius ir 
pradžią naujųjų, kada Ro
mos katalikai kitaip galvo- 

žiauriai kankino ir 
net, dėl savo tikėjimo prie- 

nuvesdavo ant laužo 
udeginti, ir pagaliau susto

ja prie dabartinių laikų— 
germaniškojo nacizmo.

Taigi, anot p. P. Stra- 
Į vinsko, veidas visų turi buti 
aiškus, todėl ir noriu at
kreipti dėmėsi i tą nekaltą 
avinėli, Romos katalikų 
bažnyčią su jos “neklaidin
ga” galva Romoje, kad ir 
jie seniau užsiėmė pana
šiais darbeliais, kuriais 
šiandien piktinasi visas kul
tūringas pasaulis. Tegu p. 
P. Stravinskas prisimena 
Šventąją Inkviziciją. Ar 
tie gyvi žmonės spirginami 
ant laužų, kad kitaip ma
nė, arba, kad buvo apšauk
ti raganiais bei kerėtojais, 
buvo blogesni už šių dienų 
kankinius nacių kacetuose 
ar dabar sovietiniuose?

Neieškosiu Šv. Inkvizici
jos žiaurumų Ispanijoje bei 
svetimose valstybėse, pasi
tenkinsiu Įvykiais Lietuvo-

prie kurijos Romoje, bet j 
titulas dabartiniais lai

kais nebevilioja Romus dig-j
nitorių. . . .

Kadangi Lietuva septy- i 
nioliktame amžiuje buvo 
katalikiška, tai ir ten turė
jo buti visu stropumu pil
domas Grigaliaus XV edik
tas apie raganų ir kerėtojų 
baudimą mirtimi. Ir iš tik
rųjų Lietuvoje suliepsnojo 
laužai, ant kurių buvo spii- 
ginamos raganos, kerėtojai, 
burtininkai, ligų leidėjai, 
karvėms pieno atėmėjos ir 
tt. Kiek jų buvo sudegin
ta, niekas šiandien tikro 
skaičiaus nepasakys. Esant 
žmonėms mažai raštin
giems kai kur nebūdavo 
teismo sprendimai surašo
mi, o ir surašytieji per viso
kias suirutes ir gaišius din
go, bet vysk. M. Valančius 

į vis tik dar surado tokių

PAIEŠKOJIMAI
Aš Juozas Stolga iš Goranų kai

mo, Yainutos valsčiaus, prašau atsi
liepti mano gimines ir pažįstamus. 
Prašau rašyti: Air. Joseph Stolga, 

i 301 W. Impham St., Milwauk.ee, Wis.
(18>

Paieškau Endriaus Valaičio, kilu
sio iš Stragutes kaimo, Tauragės 
valsčiaus. Jis pats ar kas jį žino 
malonėkit atsiliepti šiuo adresu: 
Vincas Asmonas. 2! 2 Athens St., 
So. Boston 27, Mass.

Ieškau Pirkti
Noriu pirkti žuvims gaudyti tru- 

bicų apie €0 pėdų. Kas turit par
duoti prašom pranešti, ar malonė, 
kit pranešti, kur galima gauti pirk- 

iti, turiu savo prūdų. Mr. Joe l’un- 
dik, R d, Chariotte, Mich.

pakuotą bombą. Bomba skaitytojo Antano Samavi-
sprogdama užmušė vieną čiaus žmona. Palaidota ko 
žmogų ir sužeidė keturius. vo 11 d. Kalvarijos kapinė- 
Kol kas bombos siuntėjo se. Daug giminių, pažĮsta- 
pėdsakai nesusekti. mų ir kaimynų susirinko

paskutini
Lėktuve Nelaimė Maskvoj patarnavimą.

Iš Maskvos aplinkiniais! Velionė iš Lietuvos paėjo

♦

t
■ i 1

Omu.,

Korėjos paliaubų derybų dėlėj 
tartis su bolševikų delegatais, 
mai nedavė jokių rezultatų.

jatai eina į slaptą posėdį 
Kol kas ir slapti pasitari-

Parduodu Žąsų ir Ančių 
Kiaušinius

Parduodu baltų, dideliu žųsų 
kiaušinių dėl perinimo, prisiunčiu 
paštu. Žųsys gerai laikyti, kurie 
augir.a braškes (straberries) ir bul
ves, žąsys jas nuravėja. o augalanįs 

! nepakenkia. Kas nori. rašykite, pri- 
! siųs mie, o kaina kiek keno loska. 
! Rašyti: Mr. Joe Pundik, R ♦>, Char
iotte, Mich.

Jei paimti laikotarpi Stravinskas vokiečių oku t v T
teismo sprendimo aktų. Jis nuo Lietuvos gyventojų ap- pacijos laikais ėjo teisėjo! rne£a > 
paduoda vardus ir pavar-, krikštijimo iki galo nepri-■ pareigas. Suprantama, tei- 
des, nurodo gimimo ir gy- klausomai egzistavusios sė jis ne vokiečius, bet Lie- 
venamąsias vietas pasmerk- valstybės, t. y., iki trečio-j tuvos piliečius,
tųjų už raganavimą. Taip- j0 padalinimo, Lietuvos di

ni?

'sius

je; neimsiu medžiagos iš 
eretikų ar bedievių autorių, 
bet iš Romos katalikų vys
kupo M. Valančiaus veika
lo Žemaičių Vyskupija. Ten 
205 pusi. randame parašy-Į - 
ta, kad Romos DODiežius! J - 
Grigalius XV
kuvo OA — A uVI.

J623 bmetUlsavo

R ARSI DIODĄ BUNGALOW 
Parsiduoda namas (bunga- 

low) su 15 akerių žemės, visas 
moderniškai Įrengtas, iš visur 
geras susisiekimas, pusė my
lios nuo busų linijos, krautuvių 
ir juros (bav). Kreiptis į Mrs. 

iAnna Zavish, Lower Shore Rd., 
(13)

nusikaltu- 
prieš okupantų išleis-!

Švento Rašto Tyrinėtojų 
Garsinimas

ką biblija kalba apie 
PAVEIKSLUS IR STABUS?

gi paduoda teisėjų pavar- dieji kunigaikščiai buvo!tus potvarkius. Juk tada 
dės, teismo sprendimo katalikai. Po pirmojo pa- Lietuvos valstybė buvo pa
Įvykdymo vietas ir laiką, saulinio karo atgavus ne- naikinta, net jos vardas pa
tardymų ir kankinimų ap- priklausomybę kaip stei- keistas i Ostland. Tai ke nauR jirii>> jir8
rašymus. Norįs Įsitikinti,Igįamasis taip ir kiti du sei- no vardu (tik jau ne Lietu-
tegu paskaito M. Valan- mai, turėdami krikdemų i vos Respublikos) p. P. —sarmatytis turėtų visi tie, kurie
čiaus “Žemaičių Vyskupi-į daugumą, turėjo ir katali- Stravinskas teismo sprendi- “ 
ją” bent nuo 205 puslapio.;kiškas vyriausybes. Tiesa, mus skelbdavo? Ar tai ne- 

Manau, šiandien neatsi- 1926 metų birželio 7 d. su- buvo valstybinio apostatiz- 
ras kultūringame pasaulyje j sirinkęs trečiasis seimas iš- mo reiškiniai, ir dar iš tei- 
išmokslinto žmogaus, kuris-rinko Dr. K. Grinių, kainų |Sininko?
tikėtų esant raganas ar ke- pažiūrų žmogų, Lietuvos' Ir Vakarų Vokietijoje at- 

O vis tik, neklai- prezidentu ir patvirtino M.'siduręs p. P. Stravinskas 
dingasis Romos popiežius i Šleževičiaus sudalytą vy-nemažiau pataikavo vokiš-

bulėje tikintiesiems i riausybę, kuri per 6 mene- kiems naciams.
valdymo nieko prieš siu rasini jo

Mozės 2-roj Knygoj 20:4-5 sako
ma: “Nedaryk nei jokį paveikslą, 
nei pavidalą, ar tai butų danguje, 
ar ant žemės, po žeme ar vandenyje. 
Negarbink ir nesilenk jiems, netar- 

| nauk jiems, nes aš Viešpats tavo

paveikslams tarnauja ir stabais gi
riasi. Pranašas Jeremijus 10:3-6 
taip kalba:—Nes žmonių padaryti 
dievai vieni niekai. Jie iškerta miš
ke medį ir dailidė su kirviu nutašo 
dievaitį. Paskui pagražina su si
dabru bei auksu, pritvirtina jį su 
vinimis, kad nenukristų; jie niekas 
dauiriau nėra kaip tik stulpai ap
traukti; jie negali kalbėti, nei paei
ti. reikia juos nešioti. Todėl nesi
bijokite jų. nes jie nejrali niekam 
pagelbėt, nė nuostolių padaryti. Bet 
Tu Viešpatie Dieve, nėra Tau ly
gaus. nes Tavo vardas yra įrodytas 
per Tavo didžius darbus. Kas Ta
vęs nesibijotų. Tu Karaliau tautų?

Taipgi pranašas Izajtis 44 skyriu- 
ie rašo apie dievaičiu darytojus:— 
Mes dabar gyvename laike, kuriame 
Dievo bausmė palietė dievaičių dir
bėjus ir ju garbintojus, ant viso pa
viršiaus žemės. Taigi meskime nuo 
savęs visokios rūšies dievaičius kaip 
Pranašas sako Izaio 2:20. Darbai 
Apaštalų 17:29. Atiduokime garbę 
vienam Dievui. Sutvertojui dangaus 
ir žemės, ir visų matomu ir nema
tomu daiktų; taipgi Jo Sunui Jėzui 
Kristui, kursai ėmė galybę, pradėjo 
viešpatauti čia ant žemės; kuris gali 
mus apsaugoti nuo atomo bombų ir 
kitu destruktyvių elementu. Todėl 
maldoje kreipiamės varde Jo. Dan. 
12:1. (Bus daugiau)

Norėdami panašaus turinio spaus- 
dinių. galima gauti veltui: V. Klo- 
vas. 3444 So. Lituanica Avė., Chica- 
go 8, III.

Todėl baig- 
paties žo-• ~ l cine 

II -----tvirtino jas egzistuojantkad raganas ir kerėtojus 
teismu bausti. Žinant, kad 
tais laikais valdžia buvo tik 
iš Dievo, o Jo vietininku 
skaitėsi Romos popiežius, 
kuris karaliams vainikus 
dalino, suprantama, kad 
toksai jo paliepimas katali
kiškuose kraštuose turėjo 

lionę ilgai prisimins vieti-buti visu stropumu vykdo-
niai lietuviai ir vpač musu P?35 karalių valdžios, jei

. , - • i ■ • šie nenorėjo užsitrauktinaujakuriai, kurie įa pazi- , , .. J ... ,.J . ekskomunikos, visose vai
nojo, kaipo nuosnczią, ^1-įstybėse šio Įsakymo vykdy- 
įsada pasiruosusią artimui mą prižiūrėdavo iš dvasi- 

lietuvę patriotę, ninku luomo popiežiaus 
J. K. skirti Šv. Inkvizciijos par-

keliais praneša, kad Tūla iš Tytuvėnų, Raseinių apsk. 
aerodrome prie Maskvos Ji paliko dideliame liude-
susidurė du lėktuvai su ke 
leiviais. 70 žmonių žuvę 
nelaimėj, tame skaičiuje 34,. 
karo akademijos studentai. .Argentinoje 
Maskvos spauda apie tą Chicagoje ii Tacomoj. \ e- 
ivvki nieko nerašo.

syje vyrą Antaną, trys sese- 
jrys liko Lietuvoje, viena 

liko giminių

Kubos Režimas

Amerika nutarė pripa
žinti naująjį Kubos režimą, 
su generolu Batistą priešą- pagelbėti 
kyje. Pripažinimas naujo-
/g ■■■ ..2=— .-Ag-ar-

Kur Galima Užsisakyti “Darbą”
Žurnalo “Darbas” metinė prenumerata $1; pavienio numerio kaina 25c. 
Lietuvių Darbininkų Draugijos nariai žurnalą gauna nemokamai. Skai
tytojų patogumui, sekamos įstaigos bei asmenys sutiko platinti “Dar
bą,” t. y., priimti prenumeras ir pardavinėti pavienius numerius:
CHICAGOJE: (1) “Naujienos,” 1739 So. Halsted St.

(2) Dr. A. Garmus, 4550 So. California Avė.. Chicago 32.
(3) V. B. Ambrose, 927 W. 31th Place, Chicago 8.
(4) J. Kandrad, 3902 So. Albany Avė., Chicago 32.

DETROIT: A. Kulesienė, 3948 Risdon Detroit 16, Mich.
BROOKLYNE: (1) A. Buivydienė, 8620—75th St., \Voodhaven, L. I., N. Y.

(2) B. Spudienė, 8833 Elert Lane, Woodhaven.
(3) Gabija, 340 Union Avė., Brooklyn 11.

CARNEG1E, PA.: Mrs. E. Shurmaitis, 708 Doolittle Et., East Carnegie. 
CLEVELAND: W. Ukertis, 1322 E. 89th St.. Cleveland 6.
BALT1M0RE: K. Matuliauskas, 1519 West Lombard St.. Baltimore 23.
AKRON. OHIO: N. Trumpikas. 773 Bisson Avė., Akron 7.
PHILADELPHIA: Wtn. Burton, 2014 Orthodox St.
SHAMOKIN. PA.: J. D. Taunis, 411 No. Shamokin St.
\VJLKES-BARRE, PA.: J. V’. Stanislovaitis, 86 Amherst Avė.
MONTELLO, MASS.: (1) K. Venslauskas, 12 Andover St.

(2) P. Krušas, 141 Sawtell Avė.
CAMBRIDGE. MASS.: (1) L. Silkinis. 783 Main St.

(2) Vincent Spa. 233 Portland St.
N0RW00D. MASS.: F. Ramon, 1118 Washington St.
SOUTH BOSTON: “Keleivis,” 636 Broadway.
KANADOJE: (1) Balys Bedarfas. 109 Beechwood Avė., Hamilton. Ont.

(2) P. Shimelaitis, 1271 Alard St., Verdun (Montreal).
ANGLIJOJE: A. Zamžickas, 26 Devonport Road, London W 12, England. 
AUSTRALIJOJ: “Australijos Lietuvis,” 35 Cator St.. West Hindmarsh, Adelaide.

S. E. Australia.
Bet parankiausia užsisakyti tiesiog, rašant laišką ir siunčiant pinigus Lietuvių 

Darbininkų Draugijos Sekretoriui šiuo adresu:
N. JONUSKA, 16 Cotton St., Roslindale. Mass.

liepė teismu bausti. Na, ir'katalikų bažnyčią nepada-Į džiais: “Veidas turi buti
prasidėjo tikra 
bolica.’

Bet p.

actio dia-jrė, jokių Įstatymų prieš ka- aiškus 
Įtalikų ekleziją, kunigus ir 
i tikinčiuosius neišleido. Gal 
straipsnio autorius tur'Stravinskas tą vis-;s 

ką nutyli ir toliau pradeda ;omeny jų pačių, krikdemų, 
pulti lietuviškus “aposta- su perversmo pagalba pa
tus’ (atsimetėlius nuo baž-įSO(jintos smetoninės vyriau- 
nyčios). Reikia suprasti,i5ybėg žygdarbius? Juk šie 
kad jis turi galvoje kitų ti-Įbuvo katalikiškesni už pa- 
kybų krikščionis ir laisvųjų ^us krikščionis demokra- 
pažiuių žmones. Ir pripa-jtus> kurie per tiek metu! 
šakota apie juos visokių ne-'
sąmonių. Aiškinama, kad

per
įvaldymo negalėjo su Ro- 
'mos kurija susitarti, o Sme-

P. Kerpė.

LIETUVOS GENERALINIO 
KCNSILATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

Stasė Astrauskaitė iš Pentiš- 
kių km., Griškabūdžio vals., 
šakių apskr.

.Jonas Bajoras »:š Suvalkų 
Kalvarijos.

Jonas Bergas ir jo žmona
tie lietuviškieji apostatai [Į0no? vyriausybė tuoj suda- Adelė Peseckaitė.•r *v j _ •, «. __ v I ... —....jau.esą išryškinę tos apos-Įrė konkordatą. Be 
tatinės (actio diabolica)'paskutiniais laikais

net' Vincas Dilis iš Kilbešų 
je- Babtų vals.. Kauno apskr.

kovos bruožus: jie aukojąIžimo, katalikų kunigas bu- Jonas Jaloveckas iš Metelių 
viską, ką tik turi (savo tur-vo paskirtas ministerių pįr.^P«^ Alytaus apskr.

prigimtyje Įdiegtą mininku. r;vals.. Leisiu apskr.. Ber/.uvai- 
Taigi, p. S. puldamas čių km.

lietuviškus apostatus nieko | Sofija ir Veronika Michelke- 
konkretaus nepasakė, tik pačiutės iš Kauno-šančių. 
svaido tuščiomis frazėmis.

tą, jy
meilę, humaniškumo jaus
mą, savo gerą vardą ir gar
bę, pagaliau ir savo žemiš
kąją vertę) savo tikslams 
prieš katalikų bažnyčią pa
siekti.

Kai šiems apostatams

to,
šio

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga G y d u o 1 8 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys)

dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo- 
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 

i sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
vartojama arbatos for- 

Svaras $8.000, pusė svaro 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 

! čiam i namus.

km..

Ieškomieji arba ap:e juos ži-
Tas visas puolimas, atrodo, nantieji maloniai prašomi atsi- stiprinimu1 .......... .. m°J*- Slpliauksciojl- bepti į:lyg piemens 
mas botagu ganyklose(suprask, lietuviškiems) "žinant? ka"i
p. P. Stravinskas yra teisi
ninkas ir tas jo pliaukščio

patenka i rankas valstybės 
valdžia, tai visas tos val
džios priemones jie Panau"jjimas Įgyja labai nešvankią 
doja savo apostatinei nea- nrasmft. norima kitain šai, prasmę: norima kitaip gal 

vejančius išjuodinti, pri- 
... , mesti jiems nenuveiktus 

•Jie tada įsvysto pragat i>ką ^,.5^ išvystant prieš juos 
jėgą pnes katalikų bažuy* ^krai actio diabolica. 
cią, jos kunigus ir tikin
čiuosius. Ir jeigu jie kada 
pusiaukelyje ar kelio pra
džioje sustoja, tai ne iš do
rinio Įsitikinimo, o tik “po
litiniais sumetimais, pav

pyk a n t a i “konkrečiais 
darbais Įkūnyti ir išreikšti

Tenka p. P. Stravinskui 
prikišti ir to paties Kristaus 
mokslo nežinojimą. Jis sa
vo straipsny rašo: “Vietoje 
Dievo Karalystės (suprask,

bijodami tautos reakcijos ir aP°statai n011) įteigti pia- 
,, a,. o’uia ’/emėip k nmn kurpan." (Citata is p 

vinsko straipsnio.)
*Stra-!^ar^ žemėje.” įdomu, kul

tas p. P. Stravinskas Jėzau.'
Bet juk tie 'lietuviškieji pasakyt’, kad Jis nori 

“apostatai” niekad Lietu- 
vos nevaldė! Tai kada jie 
galėjo “išvystyti tą praga- 
rišką jėgą” prieš katalikų ^yTte ne

Atvirkščiai, Jėzus 
Pilotui: “Mano ka

sioje žemėje”

( onsulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

ALEXANDER’S CO
414 'Vest Rroadavy 

South Boston 27, M

bažnyčią? Nenorisi prikiš- ^ono 06). 
ti p. P. S. nežinojimo Lie- Bet apostatų ne tik baž- 
tuvos istorijos. Bet kuo ta- nyčia, bet valstybė ir tauta 
da tenka laikyti jo straips- gali turėti. Rodosi p. P.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

Įkurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2,120,339.00

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

Nariais priimami abiejų lvč*ų lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

Milwauk.ee


Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 14, Balandžiu 2, 1952

PASIKALBĖJIMAS SU Į A.: Turėjau nutraukti. 
ROŽE MAINELYTE Kaip daugelis tūkstančių

-------- lietuvių, taip ir aš staiga at-
LDD 21 kuopos Įgaliotas siduriau tremtyje. Vieno- 

reporteris asmeniškai apsi- je, Austrijos sostinėj, lan- 
lankė New Yorke pas dai- kiau konservatoriją ir pri- 
nininkę Rožę Mainelytę ir vačiai balsą lavinau. Vo- 
turėjo interviu. Trumpai kietijoj, britų zonoj, kon- 
suklaudus jis buvo toks: certavau stovyklose. Vė-

Klausimas: Girdėjau, kad Hau, gyvendama Bremene,
tamsta atvyksti Bostonan ir turėjau žymią Berlyno kon-į
dainuosi LDD 21 kuopos 
ruošiamame koncerte gegu-

servatorijos profesorę, 
kurią lavinau baisą

žės 11 d., Municipal sve- metus ir su Jos solistais da-: 
tainėj, South Bostone. Ar lyvavau koncertuose E>re- 
galiu klausti kokio balso mene- Prieš išvažiuosiant i 
tamsta esi savininkė? Ameriką, su kun. šarkos

Atsakymas: Esu lyrinis pagalba Grohno sto\ykloje 
sopranas. * buvau suruošusi savo dainų

ir arijų rečitali, bet. deja,} 
neteko ji pravesti, nes ma
no laivas tapo perkeltas iš-
pjauj<Įmuį anksčiau koncer- s Kokis-' . . -• •- i_j.-to datos ir turėjau

TAI JI

ROŽĖ MAINELYTĖ, lyrinis sopranas, iš New Yorko- bus solistė 
LDD 21 kuopos juhilėjiniame koncerte gegužės 11 d.. Municipal 
svetainėje. South Bostone. Atrodo daili lakštiny Ja. ar ne?

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TU1NILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmu 
ir antrų morgičių.

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

LDD 21 KUOPOS 
įMITINGAS SEKMADIENI

LSS 60 KUOPOS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

GABIJOS KONCERTAS
K.: Gal malonėtum pasa

kyti iš kur tamsta kilusi ir 
kiek tiek apie savo praeiti?

A.: Esu kilusi iš 
kio. Vaikystę praleidau ten 
pat savo šeimoje. Balsą 
paveldėjau iš savo tėvų. Tė
vas turėjo gerą tenorą, o 
mama—sopraną. Buvo pra
šomi giedoti iš kantičkų pa
kasynose, vestuvių apeigo
se ir bažnvtiniame chore , ,
buvo pirmieji vadovai. Ma- , al UOJUO> 
no seservs taip pat turėjo Ikonce,tuose 
gerus balsus.

MASKVOS GEGUTĖ
BANDO AIŠKINTIS

Gabijos- Ctioias piašo \i- Maskvos gegutė, 
sų lietuviškų organizacijų Gintarų Žemės radio valan- 

nedaryti jokių pa- dėlę kalba apie žydinčiai 
pavergtos Lietuve s kultūrą 
ir apie laimingą lietuvių

. , , gyvenimą po rusišku čeba-
-menkoje meno srity _ ,, al Building patalpose, So. Jį ,.eiįa sek„1;idieni pa- 
A.: Audringose tremtines Bostone. £ - - )a_

dienose bandau nepaluzt ir Programa bus idomi
kiek mano jėgos leidžia. turįnįnea. Bus solistų, du

išvvkti vaoovų nedaryti jokių pa- ^ėle kalbėt 
pasibrėžto darbo neatlikusi. į vengimų balandžio 27 d. uaVerfftos I 

K.: Ar galima klausti, j Gabijos Choras tą dieną
kaip tamstai sekasi 
Amerikoje meno srity?

Cla turi savo koncertą Munici-

dainavime ir 
Šis sezonas

kuri per

Lietuvių Darbininkų ,
:Draugijos 21 kuopos narių;, sestadienj, balandžio 
Isusirinkimas Įvyks ŠĮ sek-'į5. vab xa^ale įvyksta
imadienį, balandžio 6 d., 3 į ietuvu* socialdemokratų 60 
vai. po pietų. Lietuvių Pi- na1’1^ susirinkimas
liečiu Draugijos patalpose,giringas bus Keleitio 
368 Broadway, So. Boston. Patalpose.

Visi nariai raginami da- Visi nariai kviečiami da
lyvauti susirinkime, nes lyvauti, nes turime eilę 
reikia galutinai pasiruošti svarbių klausimu aptarti, ju 
musų jubilėjiniam parengi- tarpe bus valdybos perrin- 
mui, koncertui ir banketui, Rimas, skyrimas delegatu i 
kurie Įvyks gegužės 11 d. ALT Bostono skyrių ir kiti 

Valdyba. reikalai. Kviečiame visus
----------------------------ateiti laiku.

Valdyba.

Raudonojo Kryžiaus Vajus

Lankėsi p. Juozas Petrėnas

Šią savaitę Bostone lan
kosi žurnalistas Juozas Pet- 
rėnas. Jis čia atvyko “Kul-

... . . tuvės” išleidimo reikalais.
, taikęs pro sali įtardamas ją JuoR laikraštis -Kultuvė”-J" nnL'iiItnvin rrrrrm roj n n/Jlnekulturingumu. nes ji nei 

nei 
lai- 

ji net

etų, kvartetų, vyrų choras adv_ p j Bag kiaus 
> pat tuicjv ... v r , i ir moterų choras. O, be to, prelato Urbonavičiaus
Aš nati nra- man ^a ltin derlingas, nes [tikimasi turėti ka nors dar dotuvįu nebniek as pati pra- T nn ,., . aotuvių nei>nieh

Didelės audros užpereitą 
savaitę pareikalavo iš Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus

dėjau dainuoti vaikystėje. -1 kuopos koncertas Įdomesnio. Prašome sekti gerbusi tuos žmones
Mažytė būdama labai mė.iB<^one.bus sestas is^edes., [spaudą, bus plačiau viskas K - boPevik.;

L1ETUVIŲ MELODIJOS
VALANDA

Populiariikos Radio 
Programos

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

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

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 51.00. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n 35)

BRON1S KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

išema vieną kartą per me 
tus apie balandžio pirmą, daugiau išlaidų, negu buvo 
“apriliaus dienai” atžymėti numatoma. Todėl ARK tu- 
ir žmones pajuokinti. Šiais n prašyti iš visuomenės 

spaudi- daugiau aukų ir nori sukel
ti šio mėnesio vajuje po vi
są kraštą 90,000,000 dole-

metais “Kultuvė’ 
narna Bostone.gerbia”Kaip bolševikai 

ne savo plauko žn.ones, liu
dija pilni kalėjimai ir konc-

re porteris ir 
interviu su

gau su tėvu giedoti iš kan- Tuomi 
tiek,. Nuo pat pirmosios '“nČe^Iainelvle. Apie ją.

nuo savęs galiu tiek pridė-
pat

gimnazijos klasės dalyva-

bab i aprasvta. 
darni-: Rengėjai.

vau chore ir visuose gimna
zijos parengimuose—opere
tėse, dramose ir kt. Vėliau, , , , . ............ ....ii- k kad bostoniečiai ją pamils, aukstesnese klasėse, chor- r» •

ti: Tai jauna, graži, malo
naus budo artistė. Manau.

PADĖKA

vedys pastebėjo, kad turiu 
gražų balsą ir gaudavau 
dainuot kaip solistė gimna
zijos koncertuose.

K.: Spėju, kad savo gim
tojoj vietoj tamsta neturė
jai progos plačiau lavintis 
dainos mene?

Renorterįs.

AUŠROS SŪNUS” BUS 
VAIDINAMI BOSTONE

rių, nors anksčiau buvo 
prašęs tik 85 milionų dole
rių. Bostono kvota irgi pa- 

— . kelta, nori surinkti 51,660,-
Dainininkė Elzbieta Kar-|ooo, 0 ęenįau buvo 

delienė gegužės 10 d. at- $1,540,000.
‘vyks iš Montrealio Į Wor- -------------------------

parėmusiai ir| vojo pasauiio atskirtos Lie-'cesterĮ Į sandariečių ren-

Worc esteryje yra Įsistei
gusi dramos studija, kuriai 
vadovauja lietuviams gerai 
žinomas aktorius Henrikas

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchezter Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149

. E. KARDELIENĖlageriai žmonių, o dėl po 
nios Zavišienės kulturingu- 
mo galima turėti labai aiš
kią nuomonę, ne.- ta ponia 
[meluoja nerausdama apie

DAINUOS WORCESTERE

Nuoširdžiai dėkoju p. I 
Tumavičienei 
Plair., Mass
maloniai paskolinusiai jtuvos gerbūvį, kultuvą ir ki- 
mokslapinigių užsimokėji- tokius genamus. Meluoja 
mui už studijas. Jį. pati žino. kad kalba tik

bolševikų p opagandos me
lus. Kaip ji melus suderi
na su kultuvą, tai jos pa

T o m a i n u•j ai 11« ‘vm aklai uždą: tos ' nuo litis-i

Tadas Naginionis.

L1E1UV1SKOS KNYGOS
A.: Tas suprantama. Vė- i Kačinskas. Ilgesni laiką su VIEŠOJOJ BIBLIOTEKOJ ^laptis 

liau persikėliau gyventi Į ta studija dirbęs, H. Kačin- 
Kauną. Čia Įstojau Į Šau- l5kas pastatė B. Čiurlionie- 
lių Sąjungos chorą ir Pa- nės dramą “Aušros Sūnūs."
Baltijos dainų šventėje, Ry
goj ir Taline, dainavau solo

Gauta naujų knygų vie-

-N.

Tobin Gris i Mass. Politika

Pastatymas yra pasisekęs,'t?®*05 biW>oteltos South; Laukiau,, kad

prašyta
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kak Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
čia jau 20 metų.PARSIDUODA

puikus 3 šeimų namai, 
pataisyti, po 6 kamba-

___ _ kieto medžio grindys, at-
jvazys ,skįraS garo šildymas, nauji pi- 

Kačins- azaj, didelis plotas žemės, vie
tos garažui. Kaina po $14,500,

-------------------- - -----------vienas Dorchestery. kitas City
. . Point. So. Bostone. Kreriptis:

Grižo Drg. Michelsonai ’pYank Ivas. 545 Broadway, So.
----------- Boston. Mass.. tel. SO 8-0605 ir

ŠĮ pirmadienį iš Floridos ge 6-6461. (14)
grižo draugai Michelsonai-----------------------------------
po kelių savaičių atostogų.

giamą koncertą. Koncertas 
Įvyks Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje. Jame ^abT“ ^us 

dainininkasvaus 
Smilgevičius ir J.
kas.

darbo
[Bostono skyriuje, kur jau sekretorius Maurice Tobin 

Šimkaus “Atsisveikinimas Į Worcesterio, Waterbuiio ir bVvo lietuviškų knygų rin- grįš i musų valstijos politi- 
su Tėvyne” ir dar porą da- New Britaino lietuviai buvo-kinrV5- Gauta apysakų, po- ką ir ši rudeni statys savo 
lykų. Po tų gastrolių lai- i sužavėti. Dekoracijas “Auš- Azijos ir tikybinių knygų, kandidatui a arba Į guber- 
kiau egzaminus i konservą-,ros Sunum<” darė bortoniš- *la ir "^anJa Kalba Pa-inatoriaus v ta. arba i se- toriją ir patekau Į laimin-dalininkas Viktoras šauliui;’ Luis de Fonseka. nata.
gųjų skaičių. Andriušis. Dail. Andriušis }Kun- X embres vertima&-| —---- —--------------

K.: O. tamsta lankei ir vra savo snecialvbės meis- isas knygas galima be RįaušįnįnK2 tižmuiė

nes tą vaidinimą matę

Daktaras J. T. Batai
Lawrence Gydytojas

Du 
gerai

DR. D. PILKA
.. OfSao Valandom; aaa 1 M • 

tr M T U t

546 BR0ADWAY 
•O. BOSTON. BAM. 

Telefonas: SOUth Boston IBM

IEŠKO BUTO
Dvejų asmenų šeima ieško nefor- 

nišiuoto buto iš 2 ar 3 kambarių. 
Prašom pranešti j “Keleivio” ofisą, 
636 Broadway, So. Bostone. (14)

konservatoriją? Na, ir kaip 
toliau tamstai sekėsi kaip 
menininkei?

A.: 1939 metais, organi
zuojantis Lietuvoje Opere
tei, išlaikiau egzaminus Į 
operos solistes. 1940 metų 
rudeny Kauno Valstybinia
me Teatre turėjau Julietos 
debiutą operetėje “Grovas 
Luxemburgas.” Po pusme
čio musų gabusis dirigentas 
Vytautas Marijošius pasky
rė man dainuoti rolę savo 
diriguojamoj operoj “Rigo- 
letto.” Tai tur būt buvo 
mano laimingiausia diena, 
nes pas maestro Marijošių 
gaut nors iv visai mažą rolę 
buvo didelė laimė. Po to 
dainavau dirigento Bukšos 
operoj “Madam Butterfly” 
iv Parduota Nuotaka.” Pas 
dirigentą Tallat-Kelpšą dai
navau operoj “Jonukas ii 
Gretutė” dvi roles ir buvo 
Įsakyta išmokti Arsenos ro
lę operoj “Čigonų Baronas 
ir Frascitos rolę operoj 
“Carmen.”

K.: Reiškia, tamsta dai
navai ir operoje. O kaip 
buvo su dviem pastarojom

teris, ir “Aušros Sunums’ 
pagamino dekoracijas, ku 
rios žiūrovams atskleis Lie 
tuvos kaimą ir gamtą tary 
tum jie gyvus prieš savo 
akis matytų.

“Aušros Sūnus” tai vei
kalas, kuriame autorė vaiz
duoja drąsų ir kilnų lietu
vių knygnešių gyvenimą: 
slaptas keliones Į Prusus ir 
atgal su lietuviškom kny
gom. Veiksmas vyksta 
paudos draudimo laikais, 

kai musų tėvų žemėj Lietu
voj siautėjo rusų caro žan
darai. Tuos sunkius laikus 
atsimena daugumas Ameri
kos lietuvių, pabėgusių nuo 
tos priespaudos, tad vaidi
nimas sukels jiems daug 
Tisiminimų.

“Aušros Sūnus” Bostone 
bus vaidinami balandžio 20 
d. Thomas Park High 
School auditorijoj. Vaidi
nimo pradžia 3 vai. popiet. 
Bilietų iš anksto galima 
gauti pas Baltic Florists, 
502 E. Broadway, t. y. M in
kų gėlių parduotuvėje.

“Aušros Sūnus”

mokesčio pasiskolinti, 
knygų vokiečiu, rusu. 
ir lietuviu kalbomis.

Yra; 
kaip! 
Gali |

4 Ma jorus Meksikoj

Pietinėj
' naudotis visi Bostono gy-} “mokesčių 
[ventojai. Išės,” kurios

Irene H. ruttle. liūdnai. T 
Skyriaus \ edėja. j majorą Įtūži 

šė akmeni’ 
vaikšto, kaFlvanora Čaplikienė— 

Viešos Bibliotekos Vedėja miestų
mušti.

ma:

A. J. NAMAKSY
UAL BSTATE A IN9UBANC1

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

17 ORIOLB STKBR 
West Roxbory, Mase.

TeL PArkwny 7-0402-M.

Namas ir Storas Pardavimui
Parduodu kampinį namą. 11 kam

bariu, trijų šeimų ir varietv store, 
didmiesčio gydytoju (med- gcigSJnA- Rapolas’ 281 E Street- 

examiner), o jo pava-
-l-4i-+oc Dr. P. A.

t. , •___ Butas iš dvejų kambarių ir virtu-Oscar. paskyrimą pačiai e v^s pįrrnarne aukšte ir kambarys su
P A Tlpvor virtuve antrame aukšte So. Bostone, gubei natoi ius r. a. vevtr. p st Krciptis ; Mrs P Ban.

. —------------------ dzins, 609 E. Fifth St., So. Bostone. I
: Telefonas SO 8-9076. (15)

Dr. John T. Batai iš An
ei o ver paskirtas Lawrence

jical
I ksikoj kilo duotoju pasiirta

Boston.
Išnuomuojamas Butas

(15)

.okėtojų riau- 
•a.'ibaigė labai 
colula miesto 

-i minia užmu- 
s. o gandai 
dar kiti trys 

ii irgi esą už-

Bostono Public Library; Formoza Sus Ginama
Washington Village (South! — —
Bostone) skyriaus vedėja Karo laiv o sekretorius 
paskirta p. Eleanora Čapli- D. Kimbali - ko, kad karo 
kienė (Norkunaitė). Malo- laivynas yra pasiruošęs iš- 
nu pastebėti, kad p. Čapli-i daužyti ki: komunistus.

Christian A. Herter --------------------------------------- - —
Kandidatas i Gubernatorius

______ RADIO PROGRAMA
Republikonų kongresmo- Lietuvių Radio Korp. pro- 

nas C. A. Herter skelbia, grama per buvusią stotį 
kad jis statys savo kandi- WBMS, kuri dabar vadina- 
daturą i gubernatoriaus si stotis WHEE, 1090 kilo- 
vietą nuo republikonų par- cycles, 9:30 iki 10:30 vai.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 Ea«t Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Lancaras

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Kienė yra rimtai pasiruosu- 
<i tokioms pareigoms. Ji
nai jau nuo 1935 metų dir
ba Public Library tarnybo
je. Mokėsi Simmons Col- 
lege Bostone ir gavo B.S. 
laipsni bibliotekininkų 
mokslo. Po to dar studija
vo Bostono Universitete ir

jei jie banč.ių 
mozos sala.

pulti For

Buvęs Ai lijos premje
ras C. Attlee įvyko i Ame
riką, kur ji- padarys eilę 
paskaitų iv, juose mies
tuose.

baigė su literatūros laipsniu .Neužmirškit Patikrinti 
Master of Arts. Ir šiuo; Savo Automobilius
metu p. Čaplikienė tobuli- — —
naši, lankvdama Bostono; Balandžio t 'nesi visi au- 

senai; Universitetą. Naujosios ve- tomobiliai n <ų valstijoje
laukiami Bostone, tad tiki- dėjos vyras yra gerai žino-!turi būti pati tinti ir savi- 

rolem, kurios buvo tamstai mes, kad musų visuomenė mas inžinierius A. Čapli- ninkai turi tui-ti ‘Ytickcrj.” 
skirtos “‘Čigonų Baronas” nepraleis progos jų pama- kas, Bostono ALT skyriaus Patartina i^atidėlioti to 
ir “Carmen” operose? tyti. pirmininkas. 'reikalo iki menesio galo.

tijos musų valstijoj.

MAJORAS KVIEČIA
BENDRADARBIAUTI

ryte sekmadienį, 
kanti:

bus se-

Majoras J. B. Hynes krei
piasi Į miesto gyventojus ir 
prašo visus kooperuoti su 
prekybos rūmų paskelbta 
apsišvarinimo akcija, veda
ma po Šukiu “Clean-up, 
Paint-up, Fix-up.”

reikalingas vyras
Tavernoj reikalingas vyras, 

kuris žino kaip pagaminti val
gius. tik pietus, ir apšvarinti 
vietas. Darbas lengvas, valan
dom gero;1. Kreiptis į Alukonis 
Tavern, 309 D St., So. Bostone.

(15)

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Solistė Ona Kubilie
nė iš Cambridge.

3— Poetas-rašytojas Sta
sys Santvaras iš South Bos
tono.

4— Magdutės Pasaka.
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.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakamis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir CMrurgaa
Vartoja vėliausios konstrukicijoe 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.




