
KELEIVIS •
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoje ........................... ........ HM
Pietą Amerikoje «A0
Kanadoje .................................... UC

KELEIVIS .
CM Rroadw*7, So. Boston 17, Masb*

SOUTH BOSTON, MASS, GEGUŽĖJ (MAY) 7, 1952 
“Entered aa Second C las* ilatter” February 23, 1905, at the Olftee »t boatoo. 5ias*.. unūer the Act of Mareb *, 1871.

THE TPAVELER--------- ----------- ~LiTHUANIAN WEEKLY
NO. 19 “Keleivio” Telefonas: 

SO 8-3071

Plieno Pramonės Ginčas 
Aukščiausiame Teisme

Kitą Pirmadienį Pradeda Klausyti Bylą dėl Pramonės 
Perėmimo; Laikinai Draudžia Vyriausybei Kelti 

Darbininkų Uždarbius; Derybos, tarp Kompa
nijų ir Unijos Nepasisekė; Darbininkai 

Nestreikuos Prieš Vyriausybę

Aukščiausias šalies teis-į Pavojingasis Laikas
mas ateinanti pirmadienį m . , . • * a» • i
pradės klausyti bylą ([į\ J ebestOVl pri€S AklS 
plieno pramonės perėmimo
į vyriausybės rankas. Iki. , ..... Generolas Omar N. Brad
teismas pasisakys, -jis įsake į jey liudydamas kongrese1 
vyiiausybei nekelti darbi-|apįe pagaibos davimą už-
mn ų uždarbių, kaip /y-igieniams, sakė, kad Rusija 
nausybe buvo nusistačiusi smarkiai ginkluojasi ir apie 
daryti. ; 1954 metus bus

JAPONIJA ATGAVO L AlSVį. BET \Ę JĖGĄ

Japonijos okupacija pasibaigė, 84.000,000 japonu vėl gyvena visai nepriklausomai, po 
patvirtinimo ir depozitavimo taikos sutarties dokumentu valstybes departamente. 
Trumpose iškilmėse valstybės sekretorius p adeda į archyvą taikos sutarties dokumen- 

^Paveiksle matosi ir Japonijos atstovas. Ryuji Takeuchi. Japonija laisva, bet
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Naujas Korėjos Fronto Vadas 
Išvyko Perimti Pareigą

Generolas Mark W. Clark Išlydėtas Iškilmingai; Korėjos
Derybos Nejuda iš Vietos; Bolševikai Neturi Noro 

Susitarti; Tęsia Propagandą Apie Bakteriolo
ginį Karą; Ar Atsinaujins Mūšiai?

Tekstilės Unija
Prašo Pagalbos

Pereitą savaitę Clevelan- 
d’e, Ohio, posėdžiavo teks
tilės darbininkų unijos kon
vencija. Unijoj buvo kilę 
ginčų dėl vadovybės, bet 
konvencija didele balsų .

va

Šį pirmadienį naujas To
limųjų Rytų karo vadas, 
gen. M. W. Clark, išvyko į 
Japoniją perimti vadovavi
mą Korėjos frontui. Jis bu
vo išlydėtas labai iškilmin
gai ir išvykdamas sakė, kad 
jis sieks garbingų paliaubų 
ir paskui garbingos taikos.

Bet Korėjos deiybos Tie- 
® juda iš vietos.

Bylą dėl plieno pramonės 
perėmimo iškėlė 
kompanijos federaliniame 
teisme. Teisėjas Pine nu
sprendė, kad ^vyriausybė 
neturėjo teisės perimti plie
no pramonę. Aukštesnis 
teismas teisėjo Pine spren
dimą sulaikė iki aukščiau-

pasiekusi
savo galybės čiukuro. Jei 

plieno Rusija yra pasiryžusi pulti,
—o karą su kapitalistiniais 
kraštais ji skaito neišven
giamu,—tai yra' pavojaus, .
kad ji puls staiga, iki Va- 90>000 Aliejaus

tą.
karinės jėgos dar neturi ir tik palengva grįš j galingųjų valstybių skaičių.

______________ Gegužės Pirmoji Europa Nedaug
karų pasaulis dar nespėjo Darbihinkų Streikas Japonijoj Kiaušinga Pagalbos Dar Gavo 

reikalųapsiginkluoti. Vakarų gin-i 
klavimasis gali paraginti

sias teismas pasisakys. Taip Rusiją pulti, bet rizikuoti
byla atsidūrė aukščiausia
me teisme. Kompanijos 
prašė aukščiausią teismą 
uždrausti vyriausybei kelti 
darbininkų uždarbius, ką 
teismas ir padarė.

Tuo tarpu plieno pramo
nės darbininkai, kurie per
eitą savaitę buvo išėję į 
streiką po to, kai teisėjas 
Pine Įsakė grąžinti pramo
nę kompanijoms, streiką 
atšaukė ir žada nestreikuoti 
prieš vyriausybę.

Prezidentas buvo sušau
kęs į Baltąjį Namą unijos ir 
kompanijų atstovus, kad 
jie dar kartą bandytų gin
čą išspręsti taikiai, bet de
rybos nedavė rezultatų. 
Abi pusės pasiliko prie sa
vo siūlymų ir susitarti ne
galėjo.

KUR YRA TIE
KINŲ SAVANORIAI?

reikia, nes jeigu busime ne
pasiruošę, tai pavojus bus
dar didesnis.

Gen. Bradley siūlė ne
mažinti pinigų užsieniams

» ~ -t • benato užsienių .------
Pereit, savaitę tvečiadie- komisija, siūlydama suma-

Ūksmingai. Boiiviky su- 
kurstyta minia susimušė 
policija, užpuolė ir 
kelis
vius,

visame krašte sustojo dėl 
(Streiko. Streikuoja apie 90, 
000 darbininkų.

žinti užsieniams remti ski
riamas lėšas, praneša, kad 

šių metų sausio mėnesio

dauguma išrinko unijai va- Juaą vietos. Slaptuose 
dovauti tą patį pirmininką i'O£ėdziuose neprieita prie 
Rieve ir jo grupės žmones. •''šiltumų išlyginimo. Ir be- 

Konvencija savo nutari- la'S™!, kausime,
muose iškeli, kad 150,000 ,r *į "e(ut'alu-
tekstilės darbininkų yra bei.“®’ k3‘P “ deI atstat>'mo 
darbo, o 300,000 darbinin
kų dirba nepilną savaitę, 

vyriausybe kreiptų daugiauMovimu! ; tęsėsi vienas ii, Ki
tas 13 minučių.

Korėjos fronto

užsakymų į nedarbo ištik
tas dirbtuves ir tuo budu 
pašalintų nedarbą.

Dėl streiko aliejaus va-

andaJei**
' ’ , - . užsieniams

amerikiečius karei- kaijgkos pagalbos tiktai už
apvertė kelis automo

Kiiir/kVU w nociiitftn ižo*“' ■ ■

$1,200,000,000, o kongreso
ginkluoti, nes svarbu yra jokiose kai kuriose vietose: bilius. Pagaliau policija buve pavelyta tam reikalui 

__:__ _ -___ - • Hali nrudpdn tiukti alipiail= minia išsklaidė. i-n • - a i_:i:___turėti 
kus.

stiprius sąjunginin-pradeda tiukti aliejau?, i minią
ypač “viduriniųjų vakarų”, Gegužės Pirmos

Vokiečiai ir Vėl
“Virš Visako

siaurines Korėjos kariškų 
aerodromų, skirtumai tebė
ra tie patys, kaip buvo.

kas
kad

gen. Van 
bolševikai

virsim n- 
Fleet sako, 
tyčia tęsia

derybas ir jiems krenta at-nEI Ų AFKIR.A
‘KEIČIA’ KONSTITUCIJĄ sakomybė už derybų vilki

nimą. Tuo tarpu bolševikai

“Voice of America’’ savo 
pranešimuose į Rusiją ir 
jos pavergtus kraštus klau
sia, kur dingo kinų “sava
noriai” Korėjos fronte? Iš 
paimtųjų į nelaisvę 20,000 
kinų tik 5.000 pasisakė no
rį grįžti pas bolševikus, o 
kiti nenori nė girdėti apie 
grįžimą. Bet bolševikų pro
paganda skelbia, kad visi 
kinai kareiviai esą savano
riai. Geri savanoriai, jei 
nenori grįžti iš nelaisvės 
namo.

FRANKO ŠAUKIASI
VATIKANO PAGALBOS

Ispanijos diktatorius ge
nerolas Franko skundžiasi 
Vatikanui dėl vieno kata
likų kardinolo. Pedro Segu- 
ra. kritikos. Esą tas kardi
nolas' kritiškai išsireiškęs 
apie diktatūrą, o todėl siun
čiamas protestas į Vatika- kė 
na. kad popiežius sudraustų bar ir 
kardinolą.

sklaidė. ! išleisti virš 9 bilionų dole-
demon- riu

valstijose. Karo aviacijai irjsti arijoj Tokio mieste da- Mažai pagalbos pasiusta 
karo reikalams aliejaus darlyvavo 300,000 žmonių, bet to(jėl kafj gamyboje buvo 
netrūksta, bet vyriausybė riaušėse dalyvavo tik keli visokių ^trukdymu, buvo 
jau įsakė sumažinti aliejaus | tūkstančiai bolševikų pase- žaiiavų įr masinu trukumas 
vartojimą civiliame gyveni- kėjų. Gegužės 3 d., minint ir vjsokįų Atokių kliūčių.

Japonijos konstitucijos die- Vėliau daugiau kariškos 
ną, riaušės nebepasikarto- pagaibos bus siunčiama Eu- 
jo. * -

me 30 G.

Vakarinė Vokietija vėl 
oficiališkai skaitys, kad jos 
himnas yra sena daina 
“Deutschland, ueber Al- 
les” (Vokietija aukščiau už 
viską). Vokietijos prezi
dentas Heuss rengiasi tuo 
reikalu išleisti patvarkymą 
ir grąžinti vokiečiams jų 
seną ir išdidų himną.

To himno istorija yra ga
na įdomi. Jis gimė 1848 
metų revoliucijos laikotar
pyje ir vėliau buvo pasisa
vintas kaizerinės Vokieti
jos. Po 1918 metų pralai
mėjimo himnas buvo nu
mestas į šiukšlyną, bet -po 
kelių metų prezidentas 
Ebertas jį grąžino vokie
čiams. Po antrojo karo 
himnas ir vėl buvo numes
tas į šiukšlyną, bet dabar 
ir vėl skambės po visą Vo
kietiją.

Vokiečių himnas mini 
vokiečių sienas nuo Moze- 
lio (upė Prancūzijoj) iki 
lietuviško Nemuno, nuo 
Beit (kanalas Danijoj) iki 
Adige-Etsch (upė Itali
joj). Tokios sienos vaide
nosi vokiečiams prieš šimtą 
metų, kada jie svajojo vi
sas vokiškas gimines su
jungti į vieną didžiąją tė
vynę. Paskui tų sienų sie- 

kaizeris, Hitleris, o da- 
Adenaueris dainuos

Kai kurios aliejaus valyk
los baigia derybas su darbi
ninkų unijomis, bet daugu-

MASKVA PAGAVO

ropos kraštams, nes ir karo 
: gamyba krašte smarkiai 
pradeda augti.mas streikuojančių valyklų mciua.ant

dar nesusitaria su darbinin- VENGRUS MELUOJANT-------------------------------
kais ---------- ' VIRŠ 20,000,000 ŽMONIŲ

_________________ Rusijos valdininkai pa- KARIŠKAI LAVINASI

MALDOS SKELBĖJAI 
GRĄSINA STREIKUOTI

I Mahometonų kraštuose 
bažnyčiose yra laikomi 
maldos skelbėjai, kurie at
ėjus maldos valandai gar
siai gieda nuo bažnyčių 
bokštų apie vieną Dievą ir 
šaukia tikinčiuosius melstis. 
Dabar praneša iš Egipto so
stinės, kad ten 2,000 baž
nyčių maldos skelbėjų gra
sina išeiti į streiką, nes ap
tariant kunigų ir kitų Die
vo tarnų algas maldos skel
bėjai buvo paskaityti tar
nais ir jų algų klausimas 
nebuvo išspręstas.

Siūlo Farmerių
Apdraudą nuo Potvynių

darė griežtą reviziją Veng-į Rusijoj yra laisvanoriška 
rijoj ir surado, kad Vengri- j organizacija, kurios tikslas 
jos bolševikų valdžia skel-!yra padėti kariuomenei, jei 
bė melagingus davinius kiltų karas. Ta organizaci- 
apie savo ūkiškus pasieki- ja turi 16,000,000 narių ir 
mus ir klaidino ne tik Ven- visi jos nariai turi išeiti ka- 
grijos gyventojus, bet ir riško pasiruošimo kursus. 
Maskvą savo pasigyrimais. Virš to, Rusijoj yra apie 
Rusai valdininkai kelias sa- 10,000,000 žmonių organi-
vaites tikrino vengrų bolše
vikų šeimininkavimą ir pa
siūlė vengrams persitvarky
ti. Ynač Maskvai nepatiko, 
kad Vengrijoj dar neįvesta 
griežta darbo disciplina, 
apleistas “socialistini? 
lenktyniavimas” gamyboje 
ir daromi kitokie prasilen
kimai su Maskvos įsaky- Mokesčių 
mais.

Prezidentas Trumanas pa
siūlė kcmgresui išleisti įsta
tymą apie farmerių draudi
mą nuo potvynių prie di
džiųjų upių. Tam tikslui 
prezidentas siūlo sudaryti 
apdraudos fondą pusantro 
biliono sumoje. Kongresui 
pasiųstas platus paaiškini
mas, kaip toji

į“Nuo Mozelio iki Nemuno.”.veiktų.

Pietų Afrikos parlamen
tas, kuriame nacionalistų 
partija, išrinkta mažuma 
balsų, turi mažutę persva
rą, svarsto vyriausybės 
įneštą įstatymą apie konsti
tucijos pakeitimą. Įstaty
mas numato, kad pats par
lamentas yra “aukščiausias 
teismas” ir pats savo išleis
tųjų įstatymų teisėtumą 
sprendžia paprasta balsų 
dauguma. Tuo budu rasis
tinė Pietų Afrikos vyriau
sybė mano apeiti aukščiau
sią teismą ir šalies konsti
tucija ir valdyti pagal savo 
nuožiūrą.

SUĖMĖ BANDITUS
IR VIENĄ PANELĘ

zuotų į įvairias sporto or
ganizacijas ir visi sporti
ninkai irgi turi išeiti kariš
ko pasiruošimo kursus. Tuo 
budu virš 20 milionų civi
lių žmonių Rusijoj yra ruo
šiami padėti karo pajė
goms, jei kiltų karas.

IR KANADOJE 
KALINIŲ MAIŠTAS

Viršininkas 
Bijo Apkaltinimo

Buvęs aukščiausias mo
kesčių komisionierius 1944- 
1947 metais, J. D. Nunan, 
liudydamas kongrese atsi
sakė duoti visą eilę parody
mų apie savo turtą ir išlai
das. Jis tą darė, kad savęs 

Paklaustas
ar jis bijo apkaltinimo, jis 
atsakė taip, jis bijo, kad 

nebūtų iškelta byla. 
G rand
ja jo

tęsia savo melagingą pro
pagandą apie bakterijų ka
rą. Jie skelbia dvejų ame
rikiečių lakūnų “prisipaži
nimus,” kad jie mėtę už
krėstas utėles ir kitokius 
vabalus virš bolševikų teri
torijų.

Korėjos fronte pereitą sa
vaitę buvo tik vietinio po
būdžio susirėmimų, o karo 
aviacija tęsė bolševikų už
frontės bombardavimus, 
ypač susisiekimo kelius.

Paskutinėmis žiniomis 
Korėjos derybos eina “prie 
persilaužimo.” Paskučiau
sias derybininkų posėdis 
tęsėsi 15 minučių ir nieko, 
žinoma, nesutarė. Derybos 
aiškiai priėjo krizės ir be 
kokio naujo stuktelėjimo 
nebejudės iš vietos. Iš pra-

Massachusetts ir Rhode nešimų atrodo, kad Alian- 
Island policija šį pirmadie- padarė nuolaidų dėl ae- 
nį suėmė tris ginkluotus rodromų atstatymo siauri- 
banditus Providence, R. I., nėj Korejoj, bet dėl belais- 
mieste. Policija sako, kad vių grąžinimo ir dėl Rusijos 
banditai ruošę apiplėšimą “neutralumo ’ Aliantai ne
vienos imonės Newton, keta nusileisti. Bet plačiau 
Mass., kur jie tikėjosi pa- aPie derybas ir jų “krizę” 
grobti apie $70,000. Suim- dėl posėdžių slaptumo Ali- 
tųjų banditų tarpe yra H. antai nepraneša 
Bistany, kilęs iš Lawrence,
Mass., M. J. Orfeo ir Den- 
nis Lytwyn iš Fall River.

Vėliau policija padarė 
dar keletą areštų įtariamų 
banditų ir suėmė Taunton,
Mass., mieste bandito H.
Bistany meilužę.

Suimtieji banditai ap
klausinėjami dėl visos eilės 
plėšimų Bostone ir kitur.
Jie klausinėjami ir dėl

SIŪLO “ĮSPĖTI”
MASKVĄ D£L AZIJOS

John Foster Dulles, bu
vęs valstybės departamento 
patarėjas, kalbėjo Paryžiu
je ir sakė, kad Prancūzija 
perdaug ilgai “buvo palikta 
viena” kautis Indokinijoj. 
Dabar, pagal jo pasiūlymą,

Kanadoje. Montrealio ka
lėjime pereigos savaitės ga
le sukilo kaliniai, jie reika
lavo pagerinti maistą ir pa- neinkriminuotų, 
daryti kitokias reformas.
Maištas buvo nuslopintas,
bet šios savaitės pradžioje Į jam
ir vėl iškilo ir policija jiiGrand jury dabar ir tyrinė- 
vėl vandens siurbliais irija jo veiklą būnant jam 

apdrauda j ašarinėmis dujomis nu.-lo- aukščiausiu mokesčių 
[pino. - Įspektoriu.

Amerika ir kiti kraštai tu- 
Schusterio nušovimo Brook- retų įspėti Rusiją ir Kiniją, 
lyne. (Schuster buvo nu- kad jų įsikišimas į Indoki- 
šautas po to, kai jis išdavė n i jos karą iššauks griežtą 

in- policijai bankų plėšiką Sut- atpildą prieš bolševikišką 
ton.) Kiniją ar Sovietų Rusiją.
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KUN. KRUPAVIČIAUS 
ŽODIS

“Keleivyje” buvo porą 
kartų užsiminta generolo 
Grigaliūno - Glovackio 
straipsnis, Argentinos “Lai
ke,” pavadintas “Kodėl 
Mes Sukilome.” Tame sraip 
snyje kumščio didvyris, ne
va katalikas generolas aiš-j 
kino, kad tikrieji 1926 me
tų gruodžio 17 d. pervers
mo organizatoriai buvę 
kun. Krupavičius ir A. 
Smetona.

Dėl to

Didžiausią nuostoli gruo
džio perversmas padarė mu
sų tautai tuo, kad atprati
no tautą savo likimo klausi
mais sielotis, atpratino 
žmones jausti atsakomybę 
už savo krašto ir savos val

stybės likimą. ‘‘Tautos va
das” buvo nusavinęs tautos 
teises ir pareigas, o kai pa- 

• vojaus valandoje tas “va- 
das” išnyko, kaip kampa-! 
ras, tauta paliko skersvėjui 
malonėj ir blaškėsi, iki de
mokratinė visuomenės dalis 
vėl susibūrė ir organizuotai

. ger}: Gli^al.i1?no-į pradėjo vesti kova už tau- 
Glovackio rasinio atsiliepe- lai«ve
kun. Krupavičius atviru \ -, ... ..... Ir dabartiniuose ginčuoselaišku Laiko redakcijai. ... . ... • i •* i -T. , ,o , „ J dėl p. Lozoraičio ir kitokiuJis kovo 18 d. rašo: , , , ... . •dalykų jaučiamas nelemtas 

“autoritarin'o” režimo pali
kimas. To režimo paliko- 
niai tariasi negali be “va
do” gyventi ir todėl iš eili- 

valdininko bando sau

kovo 18 d.
“Laiko” nr. 57 (1951.N.20) 

tilpo ats. gen. GrigaVuno-Glo- 
vackio straipsnis "Kodėl mes 
sukilom prieš 25 metus?” Ta
me straipsnyje yra paliestas ir 
mano asmuo. Straipsnio auto- nio 
rius teigia, kad “vyriausieji su- nulipdyti “autoritetą, ku- 
lailimo (gruodžio m. 17 d. M. rio prieglobstyje jie galėtų 
K.) organizatoriai ir vadai bu- jaustis saugiau ir galėtų tu- 
vo prel. M. Krupavičius ir A. rėti žvaigždę keliarodę į 
Smetona, visi gi kiti buvo tik ateities Lietuvos tvarkvmą- 
vykdytojai. Sveikindami vienas -j
kita dėl pasisekusio perversmo. į _________________
M. Krupavičius su A. Smetona 
nuoširdžiai pasibučiavo ir tik PRANAŠAI IR TIKROVĖ 
dėl savo kuklumo M. Krupavi- Į 
čius nesutiko užimti respubli-į 
kos prezidento posto, užleisda-, 
mas ji Smetonai.” šitie teigi- •

t i

mai nuo pradžios ligi pabaigos 
neatitinka tikrenybei. Nei šito • 
nei kito sukilimo nesu organi
zavęs, su Smetona nesu bučia
vęsi? ir prezidento vietos po 
kalbamo perversmo man nieks 
nebuvo siūlęs. Demokratinėse. 
santvarkose jokr'u revoliucijų j 
ir nerversmu nenrileidžiu. Ne-.! 
tikėjau ir dabar netikiu, kad f 
Lietuvai kalbamu laiku butų I 
gresęs bolševikų rimtas pavo
jus. Skaičiau ir skaitau, kad 
gruodžio 17 d. perversmas Lie
tuvai padarė sunkiai
nuostolių ir
kategorinpai teigiu, kad prie 
to perversmo nesu prikišęs sa
vo piršto, visi darytieji man 
pasiūlymai buvo atmetami.

“Stalinas dabar kontroliuo
ja 800,000.000 žmonių, vieto
je 200 milionų. kuriuos jis 
kontroliavo, kai Trumanas 
perėmė prezidento vietą. Sta
linas ruošiasi pridėti prie sa
vo kontroliuojamų žmonių 
skaičiaus dar 700 milionų 
Azijos gyventojų ir kartu di
delius išteklius tų sričių, ku
riose tie žmonės gyvena. Jei 
mes negalime sutrukdyti jo 
pianų, mes turėsime skaity
tis su 1.500.000.000 priešų.”

Šitaip įspėja Amerikos 
visuomenę buvęs ambasa
dorius Maskvoje ir Pary-

ŽIAURIOS KOVOS INDOKINIJOJ

Tarp prancūzų ir Indokinijos bolšoiku vyksta smar
kios kautynės. Viršuje matosi, kaip helikopteriai išga
bena iš fronto linijų sužeistus karius, o apačioje pran
cūzai atakuoja bolševikų pozicijas. Karas Indokinijoj 
jau tęsiasi 7 metai.

išspręs ginčą iš esmės. Auk
ščiausias teismas tokį įsa
kymą išleido. Darbininkai 
streiką atšaukė, nes jie sa
kosi nenorį streikuoti prieš 
šalies vyriausybę, bet nepa
sitenkinimo darbininkuose 
yra daug.

Dabar aukščiausias teis-

Kas Savaite
Meška su Lokiu Nobelio premijos laureato, 

jišprakaičių tuštumo.Korespondencijoj išCleve-
. ... - , , • land, Ohio, skaitytojai rasmas turi is esmes klausimą . g tautininku -ideo. Geras Pasiūlymas

iSo ;Xnfe pasiaiškinimus. Ne taip pIa<Has
-mas buvo teisėtas ar ne? Ta"™n.kas 'k Ga.dz.unasiskambėjo “Ei Campesino”
'Jei neteisėtas, tai vyriausy- ir tautinlnka' ‘į; ®n7‘į "\a'tas: , Tal..buvo “‘Pa»W 

susibarė dėl tautininkų u- darbininkas, iš jaunų dienų 
goniškos ideologijos. Po- dėjęsis prie bolševikų ir Is- 
nas Gaidžiunas “eina su panijos pilietinio karo metu 
gyvenimu” ir ideologijas iškilęs į žymiųjų republiko- 
keičia, kaip nagines, o p. nų generolų skaičių. 
Steponaitis nuo gruodžio Garsus buvo “EI Campe- 
17 iki dabar laikosi tikro-į sįno>” tikrąja pavarde Va
šios krikščioniškos ideolo- lentin Gonzalez. Pasitrau- 
gijos ir Didįjį Penktadieni kęS iš Ispanijos po pilieti- 
nebliuznija. nio karo jis išvyko į Rusi-

Ponai tautininkai susiba- ją, ten buvo pasitiktas kaip 
rė, pasiaiškino ir išsiskyrė, didvyris ir priimtas į Frun- 
Bet p. Gaidžiunaj pagrasė ze karo akademiją, 
ponui Steponaičiui laikyti i Bet “EI Campesino” tu- 
liežuvį už dantų, nes kitaip ,-ėjo akis matyti ir turėjo 
jis žadėjo iškelti viešumon pilietinės drąsos sakyti, kas 
jo nešvarią praeitį. Ponas jam atiOdė neteisinga. To- 

Jei aukščiausias i Steponaitis grasinimų ne- dėl jis pakliuvo į koncen- 
teismas įsakytų grąžinti pabijojo, o p. Gaidžiunas tracijos stovyklą ir tik po 
imones kompanijoms, už- 3° Praeitį iškėlė “Dirvoje.” kelių metų kankynės ištru- 
darbių klausimas visvien Į įgeltas grasinimų ir pra- ko į laisvę.
liks neišspręstas ir darbi-| rities atidengimu p. Stepo- Laisvėje jis parašė knv- 
ninkai turės eiti į streiką, —-
kad iškovojus tą, ką jie
skaito būtina gauti ir ką

{jiems pripažino uždarbių 
stabilizacijos komisija.

Jei teismas pripažintų 
įmonių perėmimą teisėtu 
vyriausybės žygiu, kurį pa
diktavo nepaprasta, padėtis 
(emergency), tai teismas 
turės pripažinti vyriausybei 
teisę ir uždarbių “klausimą

Bet vargu galima p. Steponaitį. O lietuviai, buvusio bolševikų generolo 
smetoniškosios iUpų išgirstų tikrą teisybę

įbė turės pramonę tuoj pat 
grąžinti savininkams ir pa
likti jiems laisvas rankas 
tartis su plieno darbininkų 
unija.

Belaukiant teismo pasi
sakymo vyriausybė buvo 

į sukvietusi į Baltąjį Namą 
t unijos ir kompanijų atsto
vus ir prašė jų vardan viso 
krašto interesų susitarti ir 
užbaigti tą nelaimingą gin
čą. Dėja, per 40 valandų 
kompanijų ir unijos atsto
vai negalėjo susikalbėti ir 
išsiskirstė.

Dabar reikalas teismo 
rankose.

joks policinis režimas ne
gali nuslopinti opozicijos, 
negali visai aklai uždaryti 
krašto, kad joks opozicinis 
vėjas i jį neįsiveržtų, o to
dėl ILGAINIUI bolševizmas

Maskva siūlo kapitalistams 
pasipelnyti iš prekių mai
nų tarp Maskvos okupuotų 
Rytų Europos sričių ir Va
karų. Maskva siūlo tik at
naujinti senus prekybos ry-
šus, kurie jungė Rytų Eu- susmuks, tik reikia mokėti 
ropą su Vakarais, bet at-; opozicinę dvasią Rusijoj ir 
naujinti Maskvos kontrolė- ypač rusų tautoj žadinti, 
je ir Maskvos interesuose, Tokių pranašysčių malo- 
o kapitalistiniai avantiuris- nu klausyti. Kas gi neno- 
tai, pelno išalkę, negalvoja lėtų, kad budeliškas reži- 
apie Rytų Europos išlaisvi- mas susmuktų ir uždustų

naitis “Drauge” “baigė po-,ga apie savo pergyvenimus 
lemiką,” prašydamas gerąjį Rusijoj. Angliškai knyga

r g ręstl Bet vargu gaiirna p. btepon
nimą, bet galvoja apie biz- savo pai.es sukeltų sunku- |tokio hdim0 laukti nes 1 pasiklausę
nj ir pelnus iš to biznio, mų sūkuryje?

Jei tokie avantiūristai ga- Bet nuo .ūsų bolševizmo.,^ aukyiausio teism0 pa. 

etų spręst, didžiųjų demo- Įsigalėjimo ik. dabartinio I sisakymaSj kokio butų ga. 
kratijų politiką tų demo-laiko klek tokių pfąnasys-V fera_
kratijų likimas butų liud- cių me? esame girdėję!!-^
nas. Kiek “žinovų” ir paprastų

O visgi, jei šiandien kas pranašų, bė žinovų titulų,
klausia, kokia gi yra Ame- pranašavo ne tik rusų, bet 

sunkiai pataisomų t žiuje, illiam C. Bullitt j t ikos politika Azijoj ir Eu- ir kir.ų bolševizmo greitą
“Beader’s Digest” žurnale, ropoj, tai vietoje aiškaus galą, “sutitėjimą”’ ir pana-

atsakymo girdime pranaša- sius dalykus! 
vimus, kokius pareiškė šio- Gudriems žmonėms be- 
mis dienomis admirolas Al- pranašaujant bolševizmo 
lan G. Kirk, buvęs Ameri- imperija iš 170 milionų 
kos ambasadorius Maskvo- žmonių daaugo iki 800 mi- 
je, kalbėdamas Tolstojaus lionų žmonių ir vis dar au- 
Fondacijos bankete Newjga. Bet pranašai prana- 
Yorke. Jis aiškino, kad sauja, patys save ramina.

Ar Korėjos karas baigsis ar 
ne, pavojus Azijai nepasi- 

Tuo keis. Jei Korėjoj butų pa
klausimu. jei leis laikas, žadu darytos paliaubos, tai tada 
parašyti platesnių atsiminimų, bolševikai Į pirmą pavo- 

Su pagarba. jaus liniją išstums Indo-
M. KRUPAVIČIUS. kiniją, iš kurios jiems ke- 

Verta įsidėmėti kun. Kru- bas butų laisvas į Malajų 
pavičiaus pareiškimą. kacUFederacija, ? Burmą ir Sia- 
Lietuvai 1926 metais joks;m^ 0 Pa?kui kur riba? Tu- 
rimtas bolševikų perversmo ,r’nt galvoje Indijos vidaus 
pavojus negrėsė ir kad sunkumus, ekonominį skur- 
gruodžio perversmas pada- kodėl Stalinas ar jo lei- 
rė Lietuvai sunkiai pataiso- tenantai negali svajoti pra- 
mų nuostolių ir žalos. lenkti Čingizchaną ir pasi-

Visokių generolų, perver- da?\>t^ x- pasaubo 'aldyto- 
smo parazitų ir kumštinės|^ait‘ bolševikai Indi-
ideologijos žmonių tvirtini- 1 ūkimuose n nedaug 
mai. kad 1926 metais Lie-baH tegav?’. bet ,ta? "”e' 
turai gresęs bolševikiškas f13 V1;>1 Penki milio-

perversmas, yra prasimany- nai balsuotojų.
mas ir tokie tvirtinimai da- Amerikoje dar nesibaigia 
romi tiktai perversmui pa- ginčai, kas kaltas dėl Kini- 
teisinti. jos pralaimėjimo. Bet kiek

Kad perversmas padarė besimėtytumei kaltinimais

Plieno Painiava
bet vėl 
perėmė

Dievą, kad jis “grąžintų!vadinasi “Life and Death 
tautininkams bent protą, • jn soviet Russia.” 
kurio jie nustojo kartu su j G Harrison “Chris- 
religiruo—dorinio jausmo tiona Science Monitor”
netekimu. * skiltyse rašo laišką valsty-

Taigi. “nei proto nei są- bės sekretoriui ir siūlo kny
ginės, sako p. Steponaitis ,gą išversti i daug kalbu ir 
apie tautininkus. Taigi, imilįOnuose kopijų paskleis- 
tautinis išgama, nacių prie-, y taq) viso pasaulio prole- 
plaka, sako tautininkai apie tani, kad jie iš proletaro li

tai butų perdaug radikališ- smetonėlės ideologinių gin-

“Kaip suprasti tą reika- gėsi jau streikuoti, 
lą?—prezidentas Trumanas Įsikišo valdžia ir 
ima i .savo rankas plieno dirbtuves į savo rankas, 
dirbtuves ir žada pakelti Darbininkai streiką atšaukė 
darbininkų uždarbius, pas-, ir gi Ižo į dirbtuves. Bet 
kui Įsikiša teismas ir sako, plieno kompanijos tuoj šau- 
kad prezidentas negalėjo kėši teismo ir prašė Įsakyti, 
perimti dirbtuvių, o dabar kad. vyriausybė dirbtuves 
aukščiausias teismas sako, grąžintų plieno kompani- 
kad prezidentas negali per- joms.
imtose diibtuvėse pakelti Pirmasis teismas taip irĮne

Kas
sunkiai pataisomų nuosto
lių tą mes ir dabar kasdien 
patiriame musų kovoje dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Tuos 
nuostolius jaučiame tarp
tautinėj politikoj, kur bu
vęs Lietuvos režimą; 
siems yra žinomas, ii 
labiau
stolius
tarpiniuose santykiuose. 
Koks gali būti pasitikėji
mas tarpe lietuvių, jei kar
tais susiduri akis i akį su 
žmonėmis, kurie teisina 
smurtą, neigia demokrati
nes piliečių teises ir, jei tik 
gautų progos, tai ir vėl ban
dytų valdyti brolius lietu
vius su karo stoviu, komen

pavojus dar likusiai Azijai 
dėlto nemažėja. Į tą pavo
jų W. C. Bullitt ir atkreipia 
dėmesį.

Maskva dabar garsiai 
kalba apie taiką. Kalba ir 

vi- ginkluojasi. Kalba ir tie- 
darįsia nagus į naujas sritis, 

jaučiame tuos nuo- Kalba ir drumsčia. Kalba
pačių lietuvių savi- apie taiką, siūlo kapitalis

tams progos pasipelnyti, 
bet nuo savo planų neatsi
sako ir neatsisakys.

Kapitalistiniame pasauly
je lengvatikių yra daug. 
Tik dėka lengvatikiams ir 
neišmanėliams Kinija buvo 
pralaimėta ir iš to pralai
mėjimo atsirado visos Azi
jos bėdos, nuo Korėjos iki

dantų sauvale, cenzūra, Indijos. Dėka pralaimėji-
1 onclageriais ir karo lauko mui Rytų Europos atsirado
teismais? 'Europos sunkumai, o dabar

apie Sovietų Rusijos praga- 
cų, gali tik tiek pasakyti: ,a>
Meška su lokiu—abu labu ‘ Pasiūlymas tikrai geras, 
tokiu, arba puodas katilą cja įdėti pinigai apsimokė- 
vainoja. ... įu šimteriopai ir daugeliui!šte labai rimtai padėčiai. 

Plieno painiava yra kla
siškas pavyzdys, kaip “ 
vatus interesai” gali 
klupdyti visą kraštą. Tie 
privatus interesai yra dar
bininkų uždarbiai ir plieno 
kompanijų pelnai. Prie už
darbių ir pelnų prisideda ir 
“principo klausimas,” ku
riuo vardu dengiama ir fa
naberija, ir užsispyrimas, ir 
gobšumas, ir dar kai kas.

Faktas yra, kad be plie
no kraštas negali gyventi, 
ypač negali būti be plieno 
dabar, kada eina karas ir 
reikia ginkluotis. Bet kaip 
priversti “privačius intere
sus” nusilenkti visuomenės 
interesui? Jei vyriausybė 
neturi teisės perimti plieno 
pramonę į savo rankas, tai 
tik suinteresuotųjų pusių 
“gera valia” gali vežimą 
pajudinti iš vietos. O ta 
“gera valia,” kaip derybos 
parodė, pareina nuo pelnų 

nuo aukštų uždarbių,, o 
nuo ko kito.

Kongresas yra priėmęs 
Taft-Hartley bilių, bet ir 
tame Įstatyme nėra numa
tytas priverstinas trečiųjų 
teismas tokiems ginčams 
spręsti. Kadangi be plieno 
kraštas negali gyventi, tai 
vienas ar kitas sprendimas 
turės būti surastas. Tas 
sprendimas visuomenei kai
nuos pinigą, bet jis turės at
sirasti.

(atidarytų akis apie tikrąją
pn" Lordo Sugestija darbininkų, padėtį bolsevi-
pa- * J kų diktatūros krašte.

Anglų lordas John Boyd- Naudinga butu ir lietu- 
Orr dalyvavo Maskvos eko-;viškiems bolševikams paši
no m i n ė j konferencijoj. Iškaityti, ką rašo jų buvęs 
“Nation” žurnale jis sako, didvyris, proletaras ir revo- 
kad konferencija buvusi1 HuCinis generolas. Ką jis 
didelis pasisekimas, nes kai: 1350 po susip&žinimo su 
kurie biznieriai gavę riebių-Stalino režimo vergija, 
užsakymų ir padalysią ge- priespauda ir negirdėtu pa- 
ro pelno, o prekių mainai šaulyje žmonių išnaudoji- 
pagyvėsią. mu jr paniekinimu.

Lordas sakosi padaręs * 
įusams sugestiją pakeisti jr

I •ir

uždarbių! 
bosas?”

Taip klausia darbininkai. pįne nusprendė, kad dirb- 
Per kelis mėnesius darbi- tuvės turi būti grąžintos sa- 
ninkų unija derėjosi su vininkams. Kaip tik darbi- 
plieno kompanijomis dėl rinkai išgirdo tą sprendi- 
uždarbių pakėlimo. Derė- mą, jie vėl išėjo Į streiką, 
josi ir negalėjo susitarti. Tuo tarpu vyriausybė krei- 
Teko pasišaukti valdžios pėSi Į aukštesni teismą, kad 
tarpininkų pagalbos. Kol federalinio teisėjo ‘ Pine 
valdžios įstaigos (uždarbių sprendimą sulaikytų, kol 
stabilizacijos komisija) rei- klausimą išspręs aukščiau- 
kalą tyrinėjo, ' darbininkų sjas teismas. Apeliacijos 
unija atidėliojo streiką ir teismas nutarė pirmąjį 
is viso atidėjo streiką 99 sprendimą sulaikyti ir pa- 
dienoms. Pagaliau valdžios ?]uiė bylą perkelti į aukš- 
tarpininkų komisija padarė čiausią teismą. Vyriausybė 
savo pasiūlymą. Darbinin- taip ir padarė.
kai tą pasiūlymą priėmė, Tuo tarpu plieno kom- 
bet kompanijos atsisakė jį panijos kreipėsi į aukščiau- 
priimit. tgją teismą su prašymu iš-

Kai susitarti negalima, leisti Įsakymą, kad vyrian- 
tada sprendžia “jėga,” arba ?ybė nedrįstų kelti darbi- 
streikas.

gi čia yra išsprendė, kaip kompanijos 
norėjo. Federalinis teisėjas

Reikalauja Iilaisvinti
Pavergtąsias Tautas

Masiniame mitinge New 
Yorke “amerikiečiai pa
vergtųjų tautų draugai” 
priėmė nutarimą, kuriame 
reikalauja, kad Jungtinės 
Tautos reikalautų Rusiją 
trauktis iš pavergtųjų kraš-
tų ir grąžinti laisvę Rytų 

Darbininkai ren- ninku uždarbių, kol teismas Europos ir Azijos tautoms.

.iv v J-1 ?♦ I- Karalius Absoliutus...dabartini absurdišką san
tyki tarp dolerio ir rublio Spauda, didele balsų 
($1 lvgu 4 rubliams) į nor- dauguma, giria teisėją I)a- 
mališką (SI lygu 20 mb-vid P. Pine už jo “drąsų ne- 
liu) ir leisti 100,000 anglu dviprasmišką” ir tt. spren- 
ir amerikiečiu lankytis Ru- Plien° dirbtuvių per
si joj ir tiek pat rusų pasiųs-i ėmimo klausime. Išeina, 
ti Į užsienius. Ką rusai jam J°£ karalius absoliutus, 
atsakė, lordas kukliai nu- Jei Jis musM valižI vykdo.” 
tyli. Jei teisėjas butų kitaip

Tas pats lordas sampro- pasisakęs, jis butų ir nedrą- 
tauja: ^us, ir dviprasmiškas, ir ne

pasisekimas (Maskvos) Įsiryžtantis ir tt.
konferencijos kelia mintį, Tuo tarpu visas kriukis 
kad jei visuose kraštuose y,a tame, ar plieno kompa-
politikieriai, kurie svarsto 
užsienių politikos klausi-

mjos,
kams

pakėlus
uždarbius,

darbinin- 
gaus pra

muš, gautų gerai pelnytas go*5 daug daugiau pel- 
ir ilgas atostogas, o biznio'nytis, negu jos (riebiai) 
vyrams butų duota daugiau t Pe^ėsi prieš uždarbių pa- 
laisvės plėsti tarptautinę kėlimą? Kompanijos nori
prekybą bizniškais pagrin- $12 pakelti plieno kainą,
dais, tai pakilusi gerovė...'kad joms liktų nuo kiekvie 
sumažintų pavojingą politi- nos pagamintos tonos po 26
nį Įtempimą.”

Su mažu “jei” bižniškas
lordas, ko gero, dar ir visą 
pasaulį nuvarytų į lordišką 
rojų, kur nėra įtempimų, 
nėra politikierių ir yra tik 
gerieji lordai ir padorieji, 
irgi bizniški, bolševikai. 
Bet jeigu su tokiu mažu 
“jei” tam lordiškam tuščia- 
kalbiui kas nors duotų il
gas atostogas, tai kantrusis 
popieris mažiau turėtų rau
sti dėl liberališko didiko,

ar 27 dolerius, o iki šiol jos 
gaudavo pelno nuo kiekvie
nos tonos “tiktai” po $19.- 
50 (pelnai iki mokesčių 
mokėjimo).

Teisėjo sprendimas skrai
do teisinėse padangėse. Jis 
giriamas. Bet kaip paju
dinti plieno pramonę? Kaip 
suderinti pelnus, uždarbius, 
visuomenės interesus? Kaip 
parūpinti plieno karo pra
monei ir civilei gamybai?

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAM

TAS DUONOS NERRAM<

Kas Girdėt Chicagoje
Naujas Laikraštis bė: ‘‘Velykų aukų geros šir

dies žmonės paaukojo $6,- 
350.92. Parapijos istorijoj 
visus rekordus pralenkė šių 
metu Velykų aukos.” ši 
stambi suma eis, žinoma, 
parapijos reikalams. Bet 
nepamiršti ir Lietuvos rei
kalai, nes tame pat lapely
je užsiminus apie gegužines 

raginama jas 
lankyti, nes ‘“garbinti Mari- 

Dabar čia pasirodė sa- ja yra mums svarbu. Ma- 
vaitraštis pavadinimu ‘‘At- rija yra krikščionių pagal- 
spindžiai.” Yra tokio pat ba. Per jos užtarymą Die- 
foi mato (9x12), kaip “Mar- vas gali išlaisvinti musų tė- 
gutis.” Skirtumas tame. vyne iš bedieviškos vergi- 
kad “Margutis" būna 24 jos.” Reiškia, per Marijos 
pusi., o šis 20 pusi. Turi-užtarimą Dievas gali išlais- 
niu irgi išrodo daugiau vinti Lietuvą, bet per Jos 
margutiškas, negu kitokis. užtarimą Dievas negali pa- 
Įžanginiame sakoma, kad statyti bažnyčių, mokyklų, 
faktas esąs šventas, o ko- vienuolynų, klebonijų ir už- 
mentaras laisvas. Žada ga- laikyti kunigus, vienuolius 
limai dažniau pavesti gry- ir. vienuoles. Tam reikia 
nūs faktus patiems skaity- milioninių aukų. 
tojams Įvertinti. Bet pir- .
majame numeryje vien fak- ir
tų be komentarų visai nėra. - Kalbėjom pas Justiną
Leidėjai ir redaktorriai yra Susirinkę pas Justiną, 
dipukai. Laikraštis neturi girdom jo tokį raportą:

Chicaga buvo ir tebėra 
gera dirva naujiems laik
raščiams dygti. Praeityje 
laikraščiai čia dygo, kaip 
grybai po lietaus, bet dide-> 
lės jų daugumos amžius te
buvo toks, kaip grybų. Pa
sirodę vieną, du ar tris sv- 
kius, daugiau ncbepasno k, 
(lydavo.

Atominės bombos sprogimas buvo fotografuojamas 
toli ir iš arti. Iš 300 atstumo, sprogimas atrodė 
Paveikslas nutrauktas Los Angeles mieste.

šitaip.

cas šedys, Kazimieras Ne- 
navičius, Jurgis Andruške- 
vičius, Ignas Užgiris, Ona 
Yeliončikienė, Juozas Mei
tėlis, Adolph Kelert, Stanis 
Černius, Mrs. Rudis, Wal- 
ter Radudsky, Petras Pe
čiukas, Petras Burčikas ir 
Jonas Brazaitis.

Worcesterio Naujienos
Geras Koncertas daineles.

T . ,. i džiumojeLietuvos operos solistes

Vincas Mikalauskas 50c ciaus 
SI smulkiu auku.

—K. L.

LAWRENCE, MASS.

Mirė Jaunas Lietuvis

Elzbietos Kardelienės ir pi
anisto solisto K. Smilgevi- 

koncertas Įvyks ši 
šeštadieni, gegužės 10 d., 
6:30 vai. vakare, Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 12 
Vernon St.

Koncertą ruošia Sanda
ros 16 kuopa. Po koncerto 
šokiai, kuriems gros J. Dir- 
velio orkęstra.

J. Šalaviejus ir A. Kriau- 
iš biznierių surinko 

nemažai skelbimų progra-

Tie vaikučiai di- 
antros ir trečios 

kartos amerikonai. Daina 
tai lietuviškumo piliorius. ‘

Balandžio 24 d. nuo šir
dies smūgio netikėtai mirė 
ir balandžio 28 d. palaido- čiali 
as iaunas lietuvis Albinas

S, Milius, 34 metų amžiaus. mai- Bilietai platinami. 
Paiiko liūdėti žmoną Elsie, 
tris mažas dukrytes, Dianą,
Doną ir Lindą, taipgi moti- Vėliausiai iš Lietuvos pa
ną Oną Milienę, tetą Lau-bėgę trys lietuviai jurinn- 
kaitienę (juodvi yra darbš- kai atvyksta Į Worcesterį 
čios vietos lietuvių veikloj), i gegužės 25 d., sekmadienį.

Lankysis Žvejai

li

iŠ
dėdę A. Gaidį ir daug kitų 
giminių. Liūdi Albino 
ma, giminės ir visi kiti 
tos lietuviai, nes velioni

Lietuvai Remti
š^i-i pirmas skyrius ruošiasi juos 
vie-i priimti. Prakalbos Įvyks 

Lietuviu Piliečiu Klubo sa
----------- buvo gero budo jaunuolis, lėje, 12 Vernon gatvė.
Manding.ieraČ ^nonnas»_ Prb i Woreesterio lietuviaitai turime pagrindo su jais ką jie pastatė. . ... D. . .

vv ~ - ... nutraukti diskusinius ryšius kad Laisvamanis “Keleivy-.. pne Lietuvių Pilie-domisi jų
net vieno skelbimo. Ne- -Turėjau pasikalbėjimąJki jie tą padarys. Bet kad’je” yra nurodinėjęs, kad cn* Rlubo: Ra‘d?tuvilĮ d!e’ Tie jauni vyrai, L. Kublic- 
daug teiizikuos tie, kūne su marijonais. Visų pirma netrukdžius laiko, to neda- Amerikos lietuviu tarpe vi- na labai he‘ kas, E. Paulauskas ir J.
sakys, kad šio naujojo laik-jie užsiminė apie musų rykime. Savo aiškiai netei- sai nedaug tokių laisvarna-nnga.’ rb^?ydetoJų dalyva_; Grišmanauskas, papasako 

nių, kurie nėra buvę para-
pijonais ir net parapijų or-

korespondentą Lais-'ganizatoriais. Dauguma lai-i įa viduramžs, kaip nesenai)
svamanių yra prisidėję prie palaidojom JanukonĮ, Au- garbintojai ateiti ir 
bažnyčių ir mokyklų staty-'rylą, Bagdoną ir kitus, tai tikrinti, ar jau taip 
mo. O ir dabar yra laisvų skaitoma nuostolis musų viskas Lietuvoje, kaip pa- 
pažiurų biznierių ir prof e- kolonijai, bet jau tokio am- sakoja Zavišienė, Bimba, 
sonalų, kurie tam tikromis žiaus, kaip Albinas Milius, Į Vabalas, Andrulis ir kom

panija.

rascio amžius 
nis.

tebus grvbi-

Pavyko Vidutiniškai

jiems nurodytą netiesą apičigingu priekaištu marijonai 
i tai, buk “Keleivis” nerašąs i pažemino ne “Keleivi” ir 

pie katalikų veiklą, apie ka-: ne jo
talikų pastatytas bažnyčias, vamanį, o save.

Balandžio 27 d Chicagos klebonijas, mokyklas, vie- _Aj dė, reiškiamos 
Civic Opera patalpose įvy- nuolynus. Tos netiesos jie*
ko draugiečių koncertas, ne tik neatsiėmė, o dar 
kurio programą atliko Čiur- prikišo mums koliojimąsi. 
lionies Ansamblis, atvykęs Mat mes buvom pareiškę, 
iš Clevelando. Tai trečias kad tik pamišęs fanatikas, 
čiurlioniečių pasirodymas arba šimtaprocentinis fari- 
Chicagoj. Pirmu sykiu juos zėjus gali priekaištauti, kad 
buvo pakvietęs “Margutis,” į “Keleivis” nerašo apie ka- 
antru ir trečiu sykiu drau-Į talikų veiklą. Po to mari- 
giečiai. Šiuo sykiu koncer- jonai Laisvamaniui prikišo, Įs 
to rengėjai buvo rimtai pa- kad jis, “Keleivyje" rašy

damas apie Vasario šešio-. . ... • jonailiktosios j

; i mums marijonų meilės ir jų 
noro likti ištikimiems Kris
taus mokslui. Kadangi jie 
neatšaukė nurodytos netie
sos, tai jų kalbos apie

, vo virš 200.

Balandžio 27 d. vakare 
L. P. Klubo salėje buvo 
pers t a t y t a Čiurlionienės 
drama “Aušros Sūnus.” Lo
šimas labai puikus, tik gai
la, publikos buvo nedaug. 
Gal dėl to, kad jau dauge
lis tą veikalą matė praeitą 
rudenį A. V. parapijos sa
lėje.

abejoję pasisekimu. Tą spė
jimą patvirtino naujasis 
laikraštis “Atspindžiai,” 
kurs pasirodė prieš koncer
tą. To koncerto reikalu ten 
sakoma, kad “rengėjai tru
puti prisibijo, kad ne visos 
vietos bus išparduotos.” Iš 
šalies žiūrint išrodė, kad 
publikos gausumo žvilgsniu 
pavyko prasčiau, negu per
nai, bet apskritai imant pa
vyko vidutiniškai.

“Laisvės” Nr. 76 I). Ju
slus džiaugiasi, kad trys 
draugijos, Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų, Šv. Jurgio ir Bi
rutės, atsiėmė pinigus iš 
Rimšos fondo. Vadinas, at
liko “Samaritono” darbą, 
su mažom sumom prisidėjo

Draugijos i ir pasiėmė. Tačiau virš 
$90 jau A. L. Tarybos ižde.

Toliau Jusius rašo, kad 
“tas rep. Worcesteryje ne
išsitenka net ir Amerikoje.” 

la-(Pi ašovė pro šoną. Dar kar
tą atkartoju, jeigu Dėdė 
Šamas pasiūlytų nemokamą 
šipkartę i tą Stalino rojų, 
tai Jusius spardytųsi kaip

atvykimu.' 
L.

vėliausiai pergyventus jspu- 
Kai iš mus tarpo išsiski- džius Stalino rojuje

Kviečiami vietos Stalino 
persi-

“auga”

I w

progomis aukoja parapi- tai jaučiama didelis nuosto- 
mei- joms. _ Visiems Chicagos Hs lietuvybei. Teilsis Albi-

ihotmriame 'rinrvmoo biznie- nas amžinystės poilsiu.lę yra tuščios. Bet pritariu ‘ lietuviams 
minčiai, kad jų nespirtu- rius J. Budrikas jau nuo sė
mėm minėtą netiesą atšauk- nai Kalėdų proga visoms-.—------------------------------
:ti. Jei jiems patinka, tai Chicagos lietuvių parapi-'
su ta netiesa tegu ir būna. joms pasiunčia po stambią Winston Churchill Žada 

—Juokai ima, kad mari- auką. To visko katalikų! Denacionalizuoti Plieną,
arba kiti katalikiški vadai, matyt, nenori matyli į - -------
ima didžiuotis lietu-i*1' atsisako atiduoti kredi-

iš ALT’os 
išimti lais-i

žinomas l Reporteris.

Žinių Žinelės

• ^/įvadai
j?’. a?-T T,a. P10 ‘Yriškomis mokyklomis, lie- Toliau. Jei is 
aitis, VLIK o atstovas. Y-., - ‘hj^nv<«nTniV ar BALF’o kasu iši

minėjo
Brazaitis, »1-.1 iv v 1,. . , . . tuviskomis ------------------------------------

Ar girdite, kokiame baisia; jįetuviškais vienuolynais, i vamaniŲ aukas, tai katali
ke nusižengime marijonai ,Ar to§ lietuvi<kos? kams be “sveikamarijų”
kaltina Laisvamani? įJos tjek jfetuviškoSr kad

Toliau manjonai vėl už- :iįetUViy pinigais pastatytos.
\ ėdė apie katalikų pastaty- Lietuviškose mokyklose vai
tas mokyklas, bažnyčias,

nec-aug kas beliktų.
—Aš dėl UNRROS

IRO laisvamaniškumo. Josse
kai neišmokinami lietuviš-jnėra tikybinės. O pagal 
kai nei tiek, kad lietuviškus katalikų vadų klasifikaciją, 
pamokslus galėtų

Katalikų Paskaita 
Apie Socializmą

vienuolynus. O ką. girdi, 
laisvamaniai pastatė? Ma
rijonai tvirtina, kad jie ma
ne myli ir kad, norėdami 
būti ištikimi Kristaus mok
slui, negalį manęs neapkęs-

šeštadienį, balandžio 26 ti, nei kolioti. Galų gale 
d., Lietuvos Vyčių salėj marijonai dar priminė, kad 
Įvyko paskaita apie sočia- mes negalk nei 
lizmą. Paskaitininkas bu- nei IRO vadinti laisvama- 
vo prof. Galva. Katalikų jniškomis organizacijomis, 
pavyzdį sekant. reikėtų, j Jos esančios tarptautinės,
kad LSS kuopa surengtų Ką dabar dėl to visko pasa-

suprasti. 
Juk jau daugiau kaip 30 
metų, kai lietuviškose baž
nyčiose pradėta Įvesti jau
nimui angliški pamokslai, 
angliškos evangelijos ir an
gliškos misijos. Be to, lie

paskaitą apie popiežių 
ciales enciklikas.

so-

Neužmiršo Lietuvos

LNRRA,*tuv-kų bažnyčių ir mokyk
lų savininkai yra airių vys
kupai.

—Aš turiu priminti, kad 
nesenai “Drauge" ne vie
nas iš jus yra matęs ir skai
tęs B. Babrausko straipsni 
pavadinimu “O Gal Dar Iš- 
gelbėsim Vaikus?” Ką jus

kyšite?
O pasisakymai buvo to

kie:
—Kadangi marijonai ne- 

Marųuette Parko lietuvių atšaukė savo neteisingo
parapijos lapelis balandžio tvirtinimo, buk “Keleivis” 
•27 d. laidoje štai ką paskel- nerašo apie katalikų veiklą.

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva“ turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dok, visose Ame- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už lakraštį 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 
St., Vilk Lasalle, Montreal, P. Canada.

Vytautas Žemaitaitis, sū
nūs vietos veikėjų pp. M. 
Žemaitaičių, išbuvęs porą 
metų Korėjoj, šiomis dieno
mis sugrįžo sveikas ir drū
tas. Svečiavosi pas savo

ožys piauti vedamas.

Balandžio 27 d. Lietuvai 
Remti Draugijos pirmo sky
riaus susirinkime sausio 27 
dienos ’ susirinkimo proto
kolas tapo priimtas. Nau
jas sekretorius J. Palubec- 
kis turėjo daug darbo pakol 
ištaisė penkių lapų proto
kolą. Buvęs sekr. J. Viz
baras daug niekų buvo pri
rašęs.

Būrys worcesteriečių ke
tina vykti i LDD 21 kuopos 
rengiamą koncertą gegužės 

Anglijos konservatorių i tėvelius. Vytautas yra vy-'ll d. Bostone. Mat, daini- 
vyriausybės vadas Winston
Churchill sako, kad dar

resnvsis leitenantas. ninkė R. Mainelytė turi 
Worcesteryje daug gimi-

šiais metais vyriausybė įneš Drum corps vaikučių cho- nių. Ji yra J. Bertasiaus 
Į parlamentą įstatymą apie ras. vedamas muziko Al- žmonos sesutė ir turi kitų 
grąžinimą plieno pramonės berto Jodžionio, balandžio giminių. Visi nori girdėti 

ir privatiems kapitalistams. 27 d. per J. Žemaičio veda- ją dainuojant.
labai i

(Nukelta į 4 pusi.)

jei tik ne tikybinė organi
zacija, tai jau ir laisvama
niška.

Tuomi ir baigėsi musų 
diskusijos.

Laisvamanis.

SPRINGFIELD, ILL.

Balandžio 27 d. turėjome 
svečią, BALF’o atstovą p. 
J. Valaitį, kuris vaizdžiai 
nušvietė likusiųjų Europoje 
tremtinių padėtį. Kvietė 
visus susipratusius lietuvius 
nepamiršti vargstančių tau- 

kurie kantriai laukia 
rankos ištiesimo.

Taurus BALF’o rėmėjai su
aukojo šiam tikslui $63.

Petras Spetyla

manot? Jis nei iš tolo ne- tiečių, 
prisiminė, kad prie to išgel- musų 
bėjimo prisidės lietuvių pa
rapijinės mokyklos. O vys
kupas V. Brizgys jėzuitui Aukojo: 
laikraštyje “Laiškai Lietu- $7. 
viams,” rašydamas apie Po $5: Vincas Abrami-Į 
šeimos kelius išlaikyti lietu- kas, Vincas Bakšys, Juozas 
vybę išeivijoj nurodė, kad Končius, Stasys šidlauska 
tie keliai prasideda ir bai
giasi šeimoje. Nurodė, kad 
klaidinga manyti, kad tą 
padarys mokykla, ar baž
nyčia. Tokių pareiškimų 
akivaizdoje, kaip galima 
kudakuoti apie Amerikos kienė, 
lietuvių mokyklų ir bažny- Vladas 
čiu svarba?

i *

—Aš dėl klausimo apie

ir Pijus Žemaitis.
Po $2: Sam Lapinski,

“Petras Šimkus, Monika Ra- 
zutienė ir Kostas Lėlys, 

Vincas Užgiris—$1.50. 
Po $1: Mrs. Rukšplau- 

Stasė Jaskevičienė, 
Abramikas, .Anta

nas Krasauskas, Elena 
Kontautienė, Ona Geštau-

įtai, ką laisvamaniai sukurė, tienė, Povilas Šedys, Vin-

Toks Įstatymas jau esąs pa- mą radio pusvalandį ,
ruoštas. harmoningai dainavo kelias



PuslapisKetvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Dienos Klausimai
Vokietijos Klausimas Jėzuitas Buvo Bolševikų 

Agentas

Bažnyčioj Pasisakė 
Banką Apiplėšęs

A’akarų valstybės, ypač 
Amerika, deda visas pa- Italijoj s. liga “pagarsė- 
stangas, kad įtraukus Vo- jo” jėzuitas Alighiero Ton- 

| kietiją i karo sąjungą su di, kuris nei iš šio nei iš to, 
i Atlanto Pakto šalimis. De- pasisakė už Staliną, prieš 
irybos dėl Vokietijos įjungi- katalikų popiežių. Katali- 
mą į Vakarų bloką senai kų kunigui ir dargi jėzuitų 
ėjo ir jau, rodos, viskas bu- ordino nariui, kurio pareiga 
vo sutarta. Bet dabar iški- butų kovoti prieš bažnyčios 
lo naujos kliūtys. Į priešus, toks persimetimas

Tos kliūtys yra Saaro atrodo gana keistas.
| klausimas. Nedidelis, 900,- Vatikano organas “Os- 
■ 000 žmonių gyvenamas an- servatore Romano” sako, 
iglimis turtingas Saaro kraš- kad jėzuitą.' Tondi pasižy
tas buvo atskirtas nuo 
kietijos, bet Aliantai nedrį- rr// ir daugiau nieku, o bol- 
so padaryti galutiną spren-: ševikų spauda sako, kad tas 
dimą, atidedami klausimą jėzuitas, ners ir neįsigijęs 
ateičiai, kada bus surašoma jokių moksliškų laipsnių,

o- mejo tiktai veidmainišku-

ateičiai, 
taikos sutartis su Vokietija. 
Už neapsisprendimą dabar 
reikia mokėti. Vokiečiai 
reikalauja jiems grąžinti tą

esąs gilus mmtytojas, gi- 
r lauš proto vyras. A pač Bim

bos “Laisvė' sakosi jo pro
to gilumą išmatavusi ir su

kramtą ir dėl Saaro jie gali radusi, kad tas gilumas yra
bet kurią dieną nutraukti labai rimtas.

Gegužės 4 d. Topeka, 
Kan., vienoje baptistų baž
nyčioje palipo į sakyklą 
jaunas vyras, Al Johnson,! 
ir prisipažino visai bažny-Į 
čiai girdint, kad jis 1943 
metais su vienu savo sėbru 
apiplėšęs banką. Jis papa
sakojo visas apiplėšimo 
smulkmenas.
• Žinoma, po tokio prisipa
žinimo policija tuoj pat su
ėmė tą banko plėšiką ir jo 
prietelių. Dabar abu kalė
jime. Jiems gresia nema
ža bausmė už banko apiplė
šimą, bet Al Johnson ma
no, kad jam bausmė bus su
mažinta už prisipažinimą.

Al Johnson sako, kad są
žinė jam nedavusi ramybės 
ir jis nutaręs buti misionie 
r
švęsiąs misijų darbui nore 
jęs palengvinti savo sąžinę 
viešu prisipažinimu. Al 
Johnson yra vedęs ir turi 5 
mėnesių kūdiki. Jo

Nr. 19, Gegužės 7, 1952

LĖKTUVO GAISRAS NEW YORKE

m
New Yorke. LaGuardia aerodrome, užsidegė lėktuvas 
bepilant i ji gazoliną. Gaisrininkai pila į degantį lėk
tuvą vandenį ir “putinį“ (foamine), kad ugnį užgesinus. 
Žmonių auku nebuvo.

jBALF’as Vėl 
iu, bet pirma negu pasi- Beldžiasi į Amerikos
vneioc įmenu novhm v

jų klebonus, Susivieniji
mus, draugijas, klubus ir 

. 1 pavienius asmenis.
Lietuvių Širdis! Neabejojame, kad visų

------ . i Amerikos lietuvių pritari-
Bendrasis Amerikos Lie-Imu ir talka, pajėgsime lie- 

žmo- tuvių Šalpos Fondas jau tuviams seneliams, invali-
visą susitarimą su Vakarais 
dėl bendro gynimosi. Kad bolševikai turi savo

Kliutvs iškilo ir vakari- agentų jėzuitų tarpe ir net 
turi šnipų Vatikane, tai nė-

—Gut mornink, Maike!
—Labas rytas, tėve! Kas 

naujo tavo parapijoj?
—Mano parapijoj per

mainų nėra, vaike, ale mu
sų Sčeslyvos Smeities Su- 
saidėj tai buvo negražus at
sitikimas.

—O kas gi atsitiko?
—Musų kasierius pabėgo 

su pinigais.
—O kodėl gi nereikala-

nės Vokietijos parlamente. 
Dalis parlamento atstovų, 
Dr. K. Adenauerio vyriau
sybės rėmėjų, ėmė ir su
streikavo. Jie sako,

susitarimas 
yra nepriim

tinas ir visą susitarimą

—Okei, Maike, to mes ir 
norim.

—Bendrai imant, tėve, . 
jeigu krautuvė parduoda ką . Pedantas 
nors už SI, tai tas daiktas v.ieciams? 
jai kainuoja 61 centą. Va ......
dinąsi, krautuvei lieka 39 naujo pe.-sva^tyti

gauto dolerio, 
nešlektas pelnas,

lznzlvuv, jk

ciją?
—Kaucija buvo, Maike.

Ne jis pats, ale tokia kum- 
panija buvo užstačius už jį 
500 dolerių. Vistiek pabė
go. Išsinešė tris tūkstan
čius. Dabar išrinkom nau
ją kasierių, ale kasoj nėra 
pinigų. Ant tos Szgryzatos ? cį? 
nutarėm nusipirkti bačkutę e 1 
alaus ir pasilinksminom.

—Vadinasi, dar daugiau

įiAatat atx.*tn Iroii—

centai r 
—Tai

Maike.
—Bet tai nėra pelnas, tė

ve.
- —Tai kas, jeigu ne pel
nas?

Vokietija, girdi, turinti iš 
gauti daugiau nuolaidų is 
vakarinių valstybių.

dams, ligoniams ir vaiku
čiams pagelbėti šioje krizės 
valandoje, o likusiems svei
kiems artimiausiu laiku pa
dėsime įsikurti tuose kraš- 

kada ninkauja visa patriotiškai į tuose, kur jie patys užsi-

na sako, kad praeities kiai-; devinti metai dirba sunkų 
das reikia atpirkti ir teismo i šalpos, emigracijos ir įkur- 
skirtą bausmę priimti. Idinimo darbą lietuvių trem- 

Jei tokių jautrios sąžinės tinių tarpe. BALF’ui šia-
ra jokia ser. racija. Juk ka- į banditu butų daug. tai gal tne darbe nuoširdžiai talki 
da nors sužinosime, kad ir';,, p,.,, l-jU-j ninkauia visa natriotiškada nors sužinosime. 
“Vakarų pasaulis,”

|ęa(Į riant nė Vatikano, turėjo sa
vo agentų bolševizmo pa
čiose viršūnėse. Šnipų vai
sinimas yra tik dalis pasi
ruošimo karui.

jė- 
“iš-

iir Bruko milionas 
neišski- f{ar pasirodytų nusiteikusi Amerikos lietu

viu visuomenė. Bendromisi
pastangomis išblaškyti po

dirbs sau pragyvenimui.
BALF Centro Valdyba.

Tokie agentai, kaip 
i zuitas Tondi. kai kada 

eina viešumon,” kada

Valdžios Bonai r „ ...n i-i> *t *• »• iVlsa Europą tremtiniai yraPakele nUOSimCIUS Šelpiami rūbais, maistu,
--------- vaistais, pinigais, o 50,000

Nuo gegužės 1 d. už vai- tremtinių padėta išemigruo- 
džios bonus, serijos E, bus ti ir įsikurti užjūrio kraš

tas mokama aukštesni

KATALIKAI IR
KATALIKAI

Yra visokių katalikų. 
Šiomis dienomis trys Ispa
nijos vyskupai, San Sebas- 
tian, Bilbao ir Vitoria vys
kupysčių, išleido “specialų 
deki^etą” nukreiptą prieš vi
sus katalikų kunigus, kurie 
drįs bendradarbiauti slap
tame baskų kunigų leidžia
mame laikraštyje “Egiz.” 
Vyskupai grasina, kad 
kiekvienas kunigas, kuris 
bus sučiuptas rašęs tame 
laikraštyje, arba platinęs tą 
laikraštį, tuoj pat bus su
spenduotas savo kunigystė
je.

Kas gi sukėlė Ispanijos 
dvasios ganytojų rūstybę? 
Nugi tas, kad baskų kunigų 
leidžiamame laikraštyje 
kalbama apie baskų tautos 
teisę gyventi savo kultūri
nių gyvenimu, jame užsi
menama apie socialines 
krikščionių pareigas ir 
smerkiama spaudos laisvės 
slopinimas. Laikraštis kri
tikuoja ir ispanų bažnyčios 
vadovybę, kuri eina kartu 
su Franko diktatūra ir pa
deda diktatoriui smaugti 
Ispanijos liaudį ir ypač 
baskų šalies žmones.

Baskų kunigų nelegališ- 
kas laikraštis nusidėjo ir 
tuo, kad išvertė ir paskelbė 
kai kuriuose Amerikos ka
talikiškuose laikraščiuose 
įdėtus straipsnius apie pa
dėtį Ispanijoj. Tokie straip
sniai, paimti iš “Indiana 
Catholic,” “America” ir 
“Record” ypač Į pykdė Is
panijos vyskupus, kuriems 
kiekvienas laisvesnis žodį^ 
atrodo baisus prasižengi
mas.

Šitas Ispanijos vyskupų

nuosim- tuose, kur jie savo darbu 
nosi kasdieninę duoną. 

Tačiau Europoje paliko 
,10.000 lietuvių, kurių pusė 

Bonų kainos perkant pa- visiškai nedarbingi/ Tai 
apie'lieka tos pačios, už $18.75 džiovięinkai, proto ir chro-

Amerika gal ir sutiktų atrodo naudinga. Amerikos:čiai. Seniau išeidavo 2.9'<, pel 
daugiau koncesijų vokie- EB! kart." nuo karto savojo dabai už tuos pačius bo-, 
čiams duoti, bet prancūzai agentus komunistų partijoj nūs bus mokama 3 c. ;10. 
ii paskutiniu laiku anglai iškelia \iesumon, ypač kai

—Tai yra tik skirtumas S3ko.".. 
tarp tos kainos, kurią krau- Angluos 
tuvininkas užmokėjo, ir tos, 
ką jis gavo. Bet iš to skir-

, ,...ga suima, 
nuostolių sau pasidarei. :kie dalvkai. 

—Nieko nepadarysi, Mai
ke, ba ir patarlė sako: jei

reikia teisme liudvtiGana Koncesijų, 
vyriausybė viešai 

pareiškė, kad jokių naujų 
nuolaidų vokiečiams nebe-

tumo jisai turi apmokėti vi- daroma. . . ,.,p
sas išlaidas, tėve. Jeigu jis Karą pralaimėjusi Vokie-,- . .... -aVivairtvmii
"amdo darbininką tai iš to nJa’ kunos norima pada-Z’J 3U\ savivaldybių
samdo darbininką tai is to J Saiunrininka^nnkima1’ ° Jėzuito Tondiskirtumo turi užmokėti jam 1-.1„ J?31/ sąjungininką.., . „
alga. Paskui jis turi užmo- Pneš Rusiją, branginasi n

nuomą už krautuvės vis užsiprašo aukštesnę kai- 
Be to, jam reika- Ir kodėl neužsiprasyti, 

elektros šviesa, reika- Jei vokiečiai būtinai reika-
Iingi naujoj karo sąjungoj?

sviesa, 
ledas ir
Pagaliau, kai! 

kurtos prekės apsinešioja, į Rusai Saudo

bolševikų slaptą veikimą, galima pirkti $25 boną, už niški ligoniai, invalidai, se 
Tokie agentai, kartą išaiš-;$75 $100 bonas, bet bonų neliai ir vaikučiai. Bet ir 

nebėra naudingi, bet į pribrendimo laikas sutrum- sveikiems sunku, ypač Al
pinamas, vietoje 10 metų kietijoje ir Austrijoje, vers- 
bonas pribręs į 9 metus ir tis, nes svetimšaliams veik 
8 mėnesius, tuo budu ir iš- neįmanoma darbo gauti, 
eis aukštesnis nuošimtis. Įjuos tenka bent rūbais ir 

Nuošimčiai už bonus da- maistu karts nuo karto taip 
bar bus skaitomi kas pusė pat sušelpti. Tų pasiliku- 
metų ir parduodant bonus šiųjų vargą sumažinti, o 
pirmaisiais metais, po 6 sveikiems sudalyti sąlygas 
mėnesių nuo pirkimo die- išemigruoti į geresnes šalis 
nos, jau galima bus gauti galime tik mes, Amerikos

| Kinti
jie pasirodo viešumoje, 
padaro sensaciją. Itali- 

įbar bus savivaldybių

' ka i

’l1 į apsitrina ir jas tenka par- Pereitą savaitę rusų karo 
gu pavogė arklį, tai pridėk <;uotj su nuostoliu. O kar- lėktuvai apšaudė viena 
ir balną. O šventas raštas.-.-- ---- -n,;- i................... tais ir naujas prekes reikia'prancūzų keleivinį lėktuvą,
dar geriau tą biznį išvirozi-!nUpjgpįnĮ^ kad patraukti Kuris keliavo iš vakarinės 
ja. ba sako: jeigu gavai per daugiau pirkėjų. Sudėjus Vokietijos į Berlyną. Ru- 

viską į krūvą, tėve, yra ap- sų lėktuvai iš kelių kartų 
skaičiuota, kad vidutiniškai transporto lėktuvą apšaudė 
gryno pelno krautuvei lieka ir sužeidė du keleiviu, 
tik 1.9 cento. Kitaip paša-! Prancūzų lėktuvas nebuvo 
kiu^, iš 'dolerio nelieka nei'numuštas tik dėka tam, kad

pasisakymas už Staliną ga 
Ii vieną kitą kataliką suvi
lioti paduoti balsą už bolše
vikus.

Todėl Stalino agentūra 
(Italijos kompartija) Ton
di ir išvilko viešumon. Ry
toj tas Tondi bus išėstas 
kiaušinis, niekam nebenau
dingas, bet šiandien jis yra 
sensacija ir rinkiminė pro
paganda.

snukį iš vienos pusės, tai 
atsuk ir kitą pusę. Taigi, 
visus tuos artikulus apsvar
stę mes ir pastanavijom nu
pirkti bačkutę alaus. Sa
kom, šiaip ar taip zguba!

—Ar tai ir viskas?
—Ne, ne viskas. Alų ra

gaudami ir lupas laižydami 
užvedėm diskucijas, ar ne
vertėtų surengti kokį Sčes- 
lyvos Smerties Balių, kad 
pasidalyti kiek nors pinigų, 
ba tuščią kasą laikyt negra
žu. Ale kaip aprokavom, 
tai balius neužsimoka reng
ti. ba šnapsas ir senviciai 
visi išeina, o pelno nelieka, 
tik komitetas būna girtas 
per tris dienas. Tai nuta
rėm užsidėti storą arba, 
kaip tu sakai, krautuvę. Iš 
to gali buti nešlektas biznis,' ri. 
ba visi memberiai turės 
pirkti. Ale visų pirma jie 
nutarė įgaliot mane, kad aš 
tave pasiklausčiau, ką tu 
mislini apie tokį biznį. Sa
ko, tas tavo Maikis viską 
žino,

dviejų pilnų centų. Taigi 
reikia parduoti per dieną 
už $1,000, kad padalyti 
$19 gryno pelno. O jeigu 
parduosi tik už $100, tai 
vargu padengsi ir išlaidas. 
Todėl tegul ta jūsų “susai- 
dė” gerai pagalvoja, ar už
simoka jai į tokį biznį eiti.

jis pasislėpė debesyse ii' 
šiaip taip pasiekė Berlyną.

Lėktuvas buvo užpultas 
“oro koridoriuje,” maždaug

Japonija Laisva

Japonija jau atgavo savo 
neprinlausomybę. Ji yra 
laisva, bet kol kas dar ne
turi jėgos. Vėliau, kada ja
ponai atstatys savo armiją 
ir šiokį tokį karo laivyną, 
Japonija vėl bus didelė ga-

20 mylių platumo oro kely- lybė ir “A akarai” tikisi, kad
je iš vakarinės Vokietijos 
į Berlyną. Tas kelias yra 
pripažintas A’akarų valsty
bėms susisiekti su vakari-

—Denkiu. Maik, už pa-įniu Berlynu, 
aiškinimą. Dabar aš gale-' žinoma, bolševikams tuoj 
siu duoti mokslišką raportą pat buvo pasiųstas protes- 
Sčeslyvos Smerties Susai- Las. Bet kas iš protestų,
dei. i jei banditizmas 

rusų “notura”?
yra antroji 

Ir kokiu

Japonija bus demokratijų 
pusėje prieš Rusiją.

Su kuo japonai bus atei
tyje. tai niekas nežino. 
Greičiausiai japonai bus 
“su japonais,” o ne su Va
karais ar Rytais. Japonija 
rūpinsis atgauti Azijos rin
kas. bandys atgauti kai ku
rias prarastas teritorijas, o

Pakalbinkime kaimynus ir! priemonių imtis prieš tą!kai ateis patogus laikas, ja-
! raugus užsisakyti “Kelei- banditizmą? Atrodo, kad ponai neužmirš savo buvu- 

Kaina metams $3. ‘A’akarų valstybės nežino ką siu kolonijų ir protektora- 
daryti ir tenkinasi popieti- tų.

WORCESTER, MASS. O kol Japonija sustiprės, 
už- Amerika yra pasiėmusi ją

p.uosimcių. Seniau reikėjo 
laukti mažiausiai vienus 
metus.

Seniau pirkti bonai, ku
rie pribręsta po gegužės 1 
dienos ir kurių nenorime iš
keisti į pinigus, irgi gaus tą

lietuviai.
Ko] dar 

reikalingi
10,000 lietuvių 
pagalbos, tol 

BALF’o misija nebaigta.
Kasmet pasilikusiems Eu

ropoje reikia bent 100,000 
svarų rubu ir avalynės, rei

patį padidintą nuošimtį.; kia jiems papildomo mais-
Bonų E dabar kiekvienas 
žmogus gali pirkti $20,000, 
o seniau vienas žmogus jų

|to. vaistų ir pinigų. Rūpin
kis ir padėti sveikiems iše- 
! migruoti į geresnes šalis ir

galėjo pirkti tik $10,000. (padėti jiems įsikurti reikia 
Jei keno bonai dar nėra musų organizacijai taip pat

pribrendę, tai jų nuošimtis 
palieka tas pats, iki jie pri
bręs.

Senuosius “taupymo” ar 
karo bonus serijos E, kada 
jie dabar pribręsta, nėra 
reikalo nešti mainyti į nau
jus. Galima juos laikyti, 
kiek kas nori, nes jie auto
matiškai pratęsiami ir, jei 
kas laikys juos dar apie 10 
metų, tai jie pribręs iš nau
jo ir valdžia juos išpirks ir 
sumokės už juos priklau
sančius nuošimčius. Ir pri
brendusius bonus galima 
bus bet kada išmainyti i pi
nigus.

iėšų. Šalpai ir emigracijos 
darbui tęsti reikia bent 
$100,000. ~

BALF’o centro valdyba, 
norėdama suaktyvinti pasi 
likusių šalpos darbą ir pa 
dėti sveikiems greičiau iš
emigruoti, nutarė paskelbti 
nuo gegužės 1 dienos visoje 
Amerikoje pinigų ir rūbų 
bei avalynės rinkimo vajų.

Surinkime pavasario ir 
vasaros laikotarpyje 100,- 
000 svarų rūbų ir 100,000 
doleriu šalpos ir emigraci-Į 
jos reikalams.

Parodvkime likusiems
pasielgimas rodo, kad yra 
katalikų ir katalikų. Vieni

tremtyje, kad Amerikos lie- katalikai, ištikimi bažny- 
tuviai atjaučia visus į var- čiai ir visoms dogmoms, ne- 

Kinija, kuri dabar gą patekusius lietuvius, • kenčia diktatūrų, o. kiti ka-

niais protestais.
Keleivinio lėktuvo

į puolimas primena pašau- saugoti ir musų kariuomenė, ir ypač
Lietuvai Remti Draugijos liui, kad Berlynas yra rusų lieka Japonijoj. yra bolševikų valdoma. Kol ypač ligonius, invalidus, se-jtalikai, kaliais ir aukštai

pirmo skyriaus piknikas zonoje, iš visų pušų msų A ienas faktas yra įsidė- Azijos rinkos japonams už- nelius ir vaikučius. Pagal-ierarchijoj iškilę “dūšių ga- 
tai tegul išfigeriuoja, įvyks gegužės 11 d., Bab- valdomų teritorijų apsuptas mėtinas is Japonijos gyve- daros, su kuo gi jie gali >os reikalingieji lietuviai nytojai, pataikauja dikta-

kiek mes galėsime pelno iš rausko pavilione, Leicester, ir rusai bet kurią dieną ga- nimo. Japonų yra 84,000,- prekiauti? Atrodo, kad yra musų žmonės; jų šelpi- turoms ir padeda smurti-
tokio gešefto turėti. Taigi Mass. Tai bus tradicinis Ii vėl pradėti miesto bloką- G00 žmonių labai mažoj te- Amerika turės pasikastvti mas ir globojimas yra mu- ninkams smaugti silpnuo-
rasakyk, vaike, kiek storas Motinų Dienos minėjimas, dą, kaip jie tą darė prieš ritoriįoj. Savo žemėj japc- ir remti japonus gal dar ii- sų tiesioginė pareiga..........sius ir pavergtus žmones.
duoda prafito. , Pelnas skiriamas sušelpti trejetą metų. Aliantai, kaip Lai negali išsimaitinti, jie gą laiką, kol “Azijos prob- Kviečiame į šio milžiniš- Todėl kalbant apie’ kata-

__Aš galiu pasakyti tik- senukus ir džiovininkus, neturėjo, taip ir neturi sau- turi žūt būt prekiauti su už- lemos” bus vienaip a^r ki- ko 1952 metų BALF o va- likus visada verta atsiminti,
kiek krautuvė bendrai pasilikusius Vokietijoj. gaus susisiekimo kelio su jų sieninis, o jų “natūralinės taip išspręstos, greičiausiai jaus talką visus BALF o kad yra visokių katalikų.

(Atkelta iš 3 pusk)

tai
padaro pelno. Rep. okupuotu miestu. rinkos” \ra Azijos kraštai mūšio laukuose. skyrius ir apskritis, parapi- —J. K.
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Klubo Ir Narių Byla
EASTON, Pa.—Vietinis 

lietuvių klubas* turėjo įdo
mią bylą su savo dviem na
riais. Klubo vadovai, ku
rie čia yra keisti padarai, 
pusiau parapijonys pusiau 
Stalino prieplakos, nutarė 
pasalinti du klubo narius. 
Nutarė, sukurstė narių dau
gumą ir pravedė mitinge 
nutarimą tokius tai narius 
“išmesti.”

Išmetė be jokio rimto pa
grindo. Išmetė tik todėl, 
kad tie nariai jiems nepati
ko ir nesidavė “vadams” 
už nosies vedžiojami. Kad 
palenkus narius balsuoti už 
išmetimą, nužiūrėtieji “kal
tininkai” buvo pirma ap
šmeižti, apie juos buvo pa
leista visokių prasimanymų. 
Nariai patikėjo šmeižtams 
ir, pagal vadų siūlymą, nu
tarė išmesti.

Apsivalę nuo nepatinka
mų žmonių klubo vadai 
manėsi turėsią šventą ra
mybę ir galėsią šeiminin
kauti klube be jokios opozi
cijos. O tas jų “šeiminin
kavimas” yra gana savotiš
kas. Jie kai kada suorga
nizuoja klubo vardu auto
busą i bolševikiškos “Lais
vės” pikniką; kai kada pa
rodo savo gnibius ragus 
naujai ' atvykusiems lietu
viams, mat, tie naujieji lie
tuviai pabėgo nuo “gerojo” 
Stalino, tai klubo boseliai 
jiems negali to “prasižengi
mo” dovanoti. Klubo va
dai šeimininkavo ramiai, 
iki gavo pakvietimą iš teis
mo ateiti ir pasiaiškinti, ko
dėl jie išmėtė klubo du ns= 
riu. Nori nenori, į teismą- 
reikia eiti. O teisme ir me
luoti ne taip jau lengva, 
prieš teismą ir šmeižtais ne
galima mėtytis, reikia įro
dymų, kodėl nariai išmesti, 
kuo jie prasikalto.

Teismo spiriami klubo 
vadai buvo nutarę vieną 
kartą taikintis ir buvo suti
kę visą reikalą likviduoti 
gerumu—išmestieji nariai 
priimami atgal į klubą ir 
viskas palieka, kaip buvo 
prieš išmetimą. Bet greit 
klubo vadai pamatė, kad 
toks susitarimas jiems bus 
sunku pateisinti prieš na- 
riusn kuriuos jie patys kurs
tė prieš išmestuosius narius. 
Todėl klubo nariai greit at
simetė nuo savo susitarimo 
ir paliko teismui visą reika
lą išaiškinti. Patys jie pa
sisamdė advokatą ir sten
gėsi bylą vilkinti, kiek tik 
galima.

Bylą visada galima užvil
kinti, bet? tik iki tam tikro 
laiko. Pagaliau, teismas 
pasisakė, kad jis reikalą 
svarstys ir spręs, ar nariai

be reikalo. Po tokio teis
mo pasisakymo klubo va
dams pasidarė nejauku, nes 
nebegalima bus vilkinti ir 
reikėjo įrodymų, kurių bet
gi nėra.

Tada klubo vadai prisi- 
imibė savo pirmąjį susitari- 
' mą su pašalintaisiais na
riais ir vėl sutiko “gerumu” 
susitaikinti, grąžinti narius 
į klubą pilnateisiais nariais, 
skaityti juos nebuvusiais 
pašalintais ir taip visą rei
kalą užmozoti. Kaip klubo 
vadai įtikins savo pasekė
jus, kad jie klubo narių su
sirinkime tą “taikų sprendi
mą” priimtų, tai jau klubo 
vadų reikalas. Jei nariai 
kaitą paklausė jų šmeižtų, 
tai gal tie patys nariai pa
klausys ir jų teisybės žo
džio ir reikalas bus baigtas.

gali įsikišti ir pasakyti dau
gumai susitvarkyti ir ne
sauvaliauti.

Taip pasibaigė Eastono 
Lietuvių Piliečių Klubo by
la. Ji padarė išlaidų ir 
tiem dviem pašalintiems. 
nariams ir klubui. Ar klu
bo vadovai bus .priversti su
mokėti klubui padarytus 
nuostolius, to niekas neži
no. Gal nariai pareikalaus, 
kad narius kurstę vadai pa
tys padengtų klubui pada
rytus nuostolius, bet tą dar 
pamatysime.

Senas Eastonietis.

Organizacijų Pirmininkų 
ir Sekretorių DėmesiuiSekretorių

Gegužės
‘Pasaulio

nas

Kodėl pašalintieji nariai, 
Peter Klova ir J. Johnson, 
protestavo prieš jų pašali
nimą iš klubo? Protestavo 
todėl, kad toks pašalini
mas, be jokios priežastie 
jiems buvo moralinė ir net 
materialinė skriauda. Mo
ralinė skriauda buvo ta, 
kad jų vardas buvo ap-1 
šmeižtas ir jie buvo pada
ryti kokie tai /įtariami ar 
negeri žmonės, kuriuos rei
kia mesti iš padorios kom
panijos. Materialinė skriau
da padaryta todėl, kad klu
bas turi nemažai turto, ku
ris priklauso visiems na
riams, o jeigu narys išme
tamas, tai jo tūrio dalis ten
ka kitiems nariams.

Vincu

mėnesio gale 
Lietuvių Žiny-

atiduodamas spaustu
vei, todėl organizacijų va
dovai prašomi paskubinti 
žinių atsiuntimą, kurie iki 
šiol to dar nesate padarę. 
Žinios reikalingos tokios: 
organizacijos pavadinimas, 
pirmininko, sekretoriaus 
arba reikalų vedėjo vardas, 
pavardė ir adresas. Taipgi 
pageidaujamos organizaci
jų įsikūrimo datos ir narių 
skaičius, bet jų po ranka 

’ i neturint dėl to žinių išsiun
timo prašoma nedelsti. Vi
sas informacijas siųsti “Ži
nyno” redaktoriui: Mr. A. 
Simutis, 41 W. 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

Kame Vasaroti Amerikoje 
ir Kanadoje pas Lietuvius

klubas turi turto 
dabartiniu laiku 58,000 do
lerių, o “aktingų” narių jis 
turi tik 273. Todėl kiek
vienam nariui tenka turto 
po 212 dolerių. Išmesdami 
narius, klubo vadai juos nu
skriaudė, atėmė iš jų po 
212 dolerių be jokio reika
lo.

Eastono lietuvių klubo 
narių byla su klubu yra įdo
mi visiems klubo nariams. 
Tai buvo gal pirma tokia 
byla ir teismas turėjo spręs
ti, ar pašalintųjų narių by
lą klausyti ar ne. Klubai 
tvarkosi pagal savo “kon
stituciją,” į vidaus tvarką 
niekas nesikiša. Tai priva
čios organizacijos, kurjos, 
rodos, daro, ką jos nori ir, 
jei daugumas narių nori ką 
nors nutarti, tai ir nutaria. 
Bet pasirodė kitaip.

Nors klubai ir privačios 
organizacijos, bet jos PRI
VALO laikytis savo konsti
tucijos ir narių dauguma 
negali paneigti mažumos 
teisių. Jei mažuma, arba
atskiras narys, yra skriau- 

pašalinti su reikalu ar visai džiamas, tai teismas visada

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

MILION1ERIAI S TRAGEDIJA

Clevelande Pasidairius
Nauja ALT Valdyba “Smetonėlė” ir Jų 

Dvasios Vadai

Paskutiniuoju laiku “Dir- 
“Drau- 

davė
pradėjo kovą su 

gu." Tam akstino 
tautininkų šulo V. Alanto 
romanas “Pragaro Prošvai
stės.” Nesu kritikas ir ne
siimu nagrinėti ar tas ro
manas geras ar blogas.

Romaną išgyrė B. Raila 
“Dirvoje.” Dėl romano pa-

va

Per eilę metų Clevelando 
ALT skyrių buvo diktato
riškai užgulęs klebonas Vil- 
kutaitis. Jisai per savo 
“įrankį” p. Glugodienę, 
tuometinę pirmininkę, sa
vaip tvarkė ir visą ALT 
veikimą. Žinoma, tokios 
rūšies taryba neturėjo nuo
širdaus visuomenės pritari
mo. Vistik jau pernai le

idai tapo pralaužti ir, išrin-įsisakė žinomas tautininkas 
kus pirmininku nuosaikų ir gruodžio 17 aršus daly- 

' parapijietį M. Drosutį, vai-1 vis J. Steponaitis. Polemi- 
'dybon įėjo ir vienas kitas ka tarp Railos ir Steponai- 
iiberališkų pakraipų žmo- čio įgavo įdomią fazę. Ste- 
gus. Šiemet valdyba dar ponaitis aprašė visą Railos 
papildyti paliekant pirmi-1 praeitį, išvadindamas jį 
'ninku M. Drosutį, o vice
pirmininkais I. Malinauską,
J. Daugėlą ir A. Augusti
na vičienę. Taigi nors ir 
nelengvai, bet po truputį 

' pradeda parapijiniai skai
tytis ir su kitaip galvojan-

iškrausyti juos turėjo su Žmonijos Mokslo ir čiais-
P Ir taip jie trankėsi iš mie- KulturOS Istorija čiuriioniečių Koncertas
sto i miestą, iš vietos į vie- | jtą, bet daugiausiai sūkio- Dr. M. Gimbutienė ir BaJan?zl° 19 į. * 
josi Philadelphijoj, nes ten Pjof. S. Sužiedėlis lankėsi člulh°nio Ansamblio kon- 

motina, kuri h niversitete pas prof.gyveno jo 
taipgi neturtinga buvo. Dr. P.alph E. Turner, vy-

certas sutraukė 
tantį žiūrovų.

apie tuks-
Čiurlionio 

visos

Daugeliui pageidaujant 
tokiu pavadinimu įvedamas 
skyrius “Pasaulio Lietuvių 
Žinyne.” Vasarviečių lai
kytojai lietuviai prašomi 
galimai skubiau suteikti ad
resus ir žinias aoie savo lai- — - - x
komas vasarojimo vietas 
“Žinyno” redaktoriui. Rank
raštis gegužės mėnesio gale 
atiduodamas spaustuvei, to
dėl informacijas reikia siųs
ti galimai skubiau, adresuo
jant: Mr. A. Simutis, 41 W. 
82nd St., New York 24, 
N. Y.

Bastūnų Gyvenimas
Vieno piliečio duktė Leo- 

kasė po daug bėginėjimų iš 
namų su vaikinais, po flir
tavimų ir su kamivalu išva
žiavimų pagaliau ištekėjo. 
Ištekėjo ji už ką tik iš armi
jos grįžusio seržanto A. 
Kulnio. Jiedu abudu mėgo 
bastytis, važinėti po kitus 
miestus ir išbandyti laimę, 
kaip čigonai.

Kartą rudenį, orui gana 
atvėsus. Kulniai iš * Phila- 
delphijos atdaru sunkveži
miu atvažiavo į K., kur jo 
žmona augo ir turėjo pažįs
tamų. Juos atvežė čia 
troko vairuotojas. Moteris 
buvo mėlyna, kaip mėlyno 
balandžio gurklys. Matyt, 
ji buvo paimta tiesiog iš 
virtuvės, be jokio šiltesnio 
apdaro. O gal šiltesnių rū
bų ir neturėjo.

Kulniai atvažiavę į mies
telį K. metėsi prie draugų; 
su kuriais pirmiau gyveno 
netoli ir prašė visko, žadė
dami atlyginti.

Vienas moteriai skolino 
! pinigų nusipirkti šiltesnius 
apatinius: kitas priėmė juos 

Į ant nakvynės ir pavalgydi- 
įno. Bet to jiems negana, 
i Jie prašė nupirkti cigare
čių. Gavę cigarečių, pra- 
'dėjo prašyti žmonių, kurie 
Juos priėmė, kad nupirktų 
pantę snapso. Pernakvojo, 
pavalgė ir išsigėrė, bet 
kraustytis nemano. Noi-s 
žmogus, kuris juos priėmė, 
buvo gana geros širdies, bet

. . riausia redaktorių UNES- Ansamblis, netekęs
Laikui bėgant juodu pri- CQ ;uočiamos -žmonijos eilės Sen4 dainininkų, nebe

gyveno šeimą—tris sūnūs. Moksjo įr Kultūros Istori- sukėlė tokio entuziazmo 
Bet savo gyvenimo nepa- (Historv of Mankind) .publikos tarpe. Tačiau, 
keitė, laikėsi tų pačių pap- Vefkalas bus 6 tomų pa- noIS ir sunkiose sąlygose, 
ročių ir gyveno, kaip tikri ruoštas ir išleistas iki 1956 liaudies dainas išpildė be 
bastūnai. Gyveno vai gin- metu ,,abaigos. Prieš tai didelių priekaištų. Solo par-

ansambliugai ir skurdžiai. Motina ketulis ka|{us 'metui lijas Kartu su 
vaikus, kaip katė katukus,l^us leidžiama^ žurnalas g,azlal atliko J. Knstolai- 
vieną į sterblę įsimetus, ki- «ęahjers de l’Histoire Mon- Vakaro pažiba buvo
ti du iš š alių prisikabinę, ir (iia!e •• ' Jame bįs spalls(ii_ operos solistas Algirdas 
mareuoja gatvėmis. Nuosta- nami stlaipsnjai> paruošti

minėtam veikalui, ir kritiš-bu kad abudu buvo tokiu 
gyvenimu patenkinti ir 
meilėje sugyveno. - merig

Ir taip jie gyveno be na- kovo 
mų, dažnai nedavalgę. iki 
vaikai paaugo. Vyresnysis ... 
sūnūs Pranas pramokęs 
sunkvežimį vairuoti pradė
jo laužą—seną geležį—su
pirkinėti. Juo toliau juo 
geriau ' jam biznis sekėsi, 
įsigijo antrą sunkvežimi.
Dirbo visi kartu. Nusipir
ko namą su nemažai žemės

1__

raudonu, peiksi verteliu ir
panašiai, o “Dirvos” Nr. 17 
staitome: “Ar tai tas pats 
Steponaitis, kurs vokiečių 
okupacijos metu buvo vo
kiškų profesinių sąjungų 
tvarkytojas, rašiniuose ir 
savo kalbose koliojęs lietu
vius patriotus, prieš juos 
siundė vokiečius, vertė gar
binti Hitlerį ir, pabėgęs, 
kada atėjo amerikiečiai, 
slapstėsi po tūlo Linkaus 
pavarde?” Toliau sakoma: 
“Vakar jis (suprask Stepo
naitis) su Hitleriu, šiandien 
su Roma, o Dievas žino su 
cuo rytoj.” Man atrodo 
Dirvos” korespondentas 

nepilnai išsireiškė, turėjo 
buti “su Smetona, Hitleriu 
ir su Roma.”

—N. J.

PATERSON, N. J.

pasta bo?. Pii-masiX. IX ii
bus išleistas 
mėnesi.

1953
nu
m.

aplink, priemiesty, įkūrė , • 
vištų farma. Pradėjo kiau- " . ., 
šinius pardavinėti. Atsira- aPzxa1^ 
do darbo visiems šeimynos Kas tais klausimais ture 
nariams. Tėvas su sunumi 

laužu

Brazis. Brazis sužavėjo 
publiką gražiu dainavimu 
ir taip pat nuoširdžiu lietu
viškumu. Tai pavyzdys, 
kad ir lietuviais save vadin
dami gabus žmonės pasie-

Su prof. Ralph E. Turner kįa didelių laimėjimų. Ke- 
iaiškinta, kad Lietuvą Hant publikai didžiausias 

liečiančių straipsnių gali ovacijas daug kartų Brazis 
buti 5-7, kiekvienas po grįžo į sceną ir vis naujo 
20 puslapių. Jie turi liesti mis dainomis stebino klau- 
Lietuvos priešistorę, lietu- sytojus. ,
vių kalbą, tautosaką, liau-į
dies meną ir papročius, tei
sę. dailę, literatūrą ir mok
slą. ukinius-socialinius san

* Po koncerto įvyko vaisęs, 
kurių metu visuomenė ture 

' jo progos pabendrauti su
ir trumpą politinę'8arbin8u svežiu-

Žvejai Clevelande

senu laužu verčiasi, o moti 
na puikų biznį daro iš viš
tų ir kiaušinių.

Kaitą susitikęs paklau
siau:

—Kaip einasi?
—Geriau nereikia’ Tai į 

aukso kasykla supirkinėti 
seną geležį,—pasakė jis ir 
pridūrė:—turiu jau ir ban
ke susitaupęs.

J. D. Taunis.

9
Massachusetts Pasisakė

Už Gen. Eisenhowerį

tų kokių pasiūlymų ar norė
tų platesnės informacijos, 
prašoma rašyti Dr. M. Gim
butienei. 250 Columbia Rd.,
Dorchester, Mass.

—PLG. . , .__ __________________ i papasakojo

Balandžio 20 d. lankėsi 
advokato Skorubskio lydi 
mi trys vyrai iš anapus ge 
dėžinės uždangos. Tai Ku 
įblickas, Grišmanauskas
! Paulauskas. Drąsieji vyrai 

savo išgyveni

ir

WILKES-BARRE, PA.

Motinų Dienos Minėjimas

Lietuvių Progresyvis Klu
bas rengia Motinos Dienos 
paminėjimą sekmadieni, ciam 
gegužės 18 d., Lietuvių
Svetainėj, 206 Parish St.

Programa bus pritaikyta 
Įvykiui, su prakalbomis, 
dainomis ir deklamacijo- 
omis. Dovanos bus duo

damos seniausiai ir jau- 
motinai, taipgi bus 

prize dovanos. Apart

Balandžio 29 d. Massa
chusetts valstijoj nominaci- 
niuose balsavimuose dau
giausiai balsų gavo 
rolas Eisenhower, uz 
pasisakė 252.997 piliečiai, to, turėsime skanią vakarie- 
Uš Taftą balsavo 108.616 nę ir šokius. Nuoširdžiai 
piliečių. Kiti republikonų kviečiame atsilankyti. Pra- 
kandidatai gavo po tuks- džia 4 vai. popiet.

gene-paausiai 
kuri i door

I>o
tantį kitą balsų.

Demokratų balsuotojai
daugumoje balsavo už šen. 
Kefauver. Už jį paduota 
28,006 balsai. 15,856 de
mokratai balsavo irgi už 
gen. Eisenhovverį.

Vaka
rienė 6 vai,

Ona Miliauskienė.
Liet. Prog. Klubo Rast.

SIŪLO RINKIMUS

Laikas užsisakyti “Kelei 
vio” kalendorių 1932 me

tams. Kaina 50 centų.

mus, o taip pat nušvietė da 
baltinę padėtį Lietuvoje 
Y patingai visus sudomino 
Grišmanauskas, kuris pasi 
rodo gerai orientuojasi že 
mės ūkio srityje. Jam pa 

yra tekę dirbti prie 
kolchozų organizavimo. 
Apie kolchozus ir skurdą, 
kuris prasidėjo Lietuvoje 
ją sukolchozinus, p. Griš
manauskas mums ir papa
sakojo.

Kalbės Kipras Bielinis
LSS 65 kuopa gegužės 18
, 2 vai. po pietų, 27 No. 

Main St., Patersone, rengia 
drg. Kiprui Bieliniui pra
kalbas. Bielinis yra Free 
Europe Committee (Laisvo
sios Europos Komiteto) na
rys, Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Užsienio De- 
legaturos narys, LSS CK 
naiys ir buvęs Lietuvos ne
priklausomybės laikais sei
mo atstovas.

Drg. K. Bielinis kalbės 
apie Lietuvos laisvę, kaip 
ji buvo atgauta po pinnojo 
karo ir kokie uždaviniai ^vi
sų lietuvių šiuo metu, kad 
Lietuva ir vėl butų laisva.

Visi Patersono lietuviai, 
kurie tik jaučiatės lietu
viais, ateikite į įdomias Ki
pro Bielinio prakalbas. Po 
prakalbų bus paklausimai, 
atsakymai ir diskusijos.

Kviečia
LSS 65 Kp. Valdyba.

Paviešėję Clevehande po
rą dienų brangus svečiai iš
vyko į kitas musų koloni
jas. Patartina musų bim- 
bininkams jų pasakojimų 
paklausyti, gal kai kurio ir 
iš jų akys atsivers.

LEIDŽIAMAS LAIKAS
TIKYBOS PAMOKOMS

Aukščiausias teismas iš
nešė sprendimą, kad Ne\v 
Yorke praktikuojamas da
vimas mokiniams laisvo lai
ko laike pamokų tikybos 
pamokoms už mokyklos sie
nų yra legališkas dalykas 
ii neprieštarauja bažnyčios 
atskyrimo nuo valstybės 
dėsniui. Ginčas dėl “laisvo 
laiko” davimo, vieną valan
dą per savaitę, pasiekė auk
ščiausiąjį teismą per kitus 
teismus.

A. L A L I O

Argentinos socialistų par
tija siūlo daryti vice-prezi
dento rnkimus. kad į vieta 
mirusiojo vice-prezidento 
pats kraštas galėtų paskirti 
kitą vice-prezidentą.

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

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway. Boston 27, Mass.
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Tremtiniu šeimos rytojus neaiškus;
susirupinusi motina.

dairiausiai tuou

Pačiai*.: pavasario žydėji- vo vaikų pamiršta, 
me, kuomet visa gamta, pa- yra jos visas turtas 
budus iš žiemos miego, pa- džiaugsmas.
sipuošia Įvairiausių spalvų Bet jeigu jūsų mylima 
žiedais, visas civilizuotas motinėlė jau mirusi, tai jos 
pasaulis mini Motinos Die- atminčiai prisisekite baltą 
ną. šiemet ją švęsim atei- gėię. Jei galima, aplanky- 
n,)nti coL-maslioni kitę ios kana. papuoskitenanti sekmadieni, gegužės kitę 
11 dieną. jį-

Ta kilnu sumanvma—an- ^ra tokių storžievių, ne
vaikščioti Motinos Diena— dėkingų vaikų, kurie ir ge- 
1907 metais sumanė phila- riausias motinas pamiršta, 
delphietė Anna Jai vis, ku- Nežiūrint, kad motina juos 

sakoma, labai mylėjusi

Nr. 19, Gegužės 7. 19'2

UhM

mo negalima apsakyti. Mo
tinos jausmus tuomet su
plautame, kai užaugame, 
patiriame patys vargų, ypač 
kai susilaukiame savo vai

skų. Kaip brangi yra moti-, 
na. pajuntame tuomet, kai 
jos netenkame. Prisimenu 
savo motutę, kuri ne šilkuos 
ir ne džiaugsmuos mane 
augino. Kartu su*ja prisi- 

>menu visas musų kaimo 
motutes, kurios

V. DORObEVlC:

Apie Karalienę Tiesą
(Rytų Padavimas)

(Tęsinys)

vienoda

Jis
.•r.ę
.t »o

vas ir teišlenda iš jo, kaip 
žalčiai, tavo žarnos,—stau
gė iš pykčio, iaitydamied 

kad jo neskaitydavo, pasi- ant žemės, vienuoliai.
<1

galvodavo apie kara- 
’i'itsą. Namuose laiky- 
šventrašti. Tik nie-

• tenkindavo tuo, ką papasa 
kodavo jam apie Tiesą vie- 

Mano tėvelis mirė vos 28 nuoliai. Jis žinojo, kad 
metų. Liko viena mamytė šventrašty tas pat via pa
su mažais našlaičiais. As rašyta—ir būdavo patenkin- 
buvau 3 metų, o broliukas)-as. Kam dar skaityti kny- 
vos 6 mėnesių. Ttfrtų ne- gą!
turėjome, ir motinai teko taip 
sunkiai grumtis su vargais, gu>- 
kad tik mus išmaitinti. Die- apie 
ną dirbdavo ūkyje sunkiau- pats paima šventrašti ir pa
sius laukų darbus, o vaka- siskaito. Pasiskaito ir nu
liais sėsdavo prie ratelio rimsta. Na, o tu dar toliau 
verpti, kad tik uždirbus po- nužengei. Tau jau ir kny- 
rą centų. Tie ilgi vakarai, gos permaža. Pas mus iš- 
kuriuos motina praleisdavo siaiškinti atvykai. Puiku, 
susilenkusi verpdama, ma- Už tai tik pagirti galima, 
no atminty paliko neišdil- Eikš, aš tau papasakosiu 
domą Įspūdi. Ten prie jos viską, ką tik žinau, 
kojų aš išmokau lietuviškų Chaziras nusišypsojo: 
dainų, išgirdau gražiausias —Mano tėvas nužengė 
pasakas ir kitokių dalykų, oliau už mano senelį. Aš— 
kurie tuomet man atrodė toliau už savo tėvą. Vadi- 
nuostabųs ir nepaprasti, naši. mano sūnūs pažengs 
Motina stengėsi perduoti :ar toliau už mane? Ir 
mums viską, ką pati žino- pats akimis norės pamatyti 
jo. Aišku, žinojimas jos Tiesą? Ar ne taip reikia 
buvo ribotas, nes anuo lai- manyti? 
ku “anei druko anei rašto5 Kunigas atsiduso: 
mums nebuvo duota.” Apie —kažin, kažin!

dalią vargo.

O tavo tėvas Gafizas 
pat buvo geras žmo- 

Kai imdavo galvoti 
Tiesa, tai—būdavo—

Chaziras jų nebojo.
O kelias darės kaskart 

sunkesnis. Joti- tegalima 
buvo jau tik žingine ir tai 
dideliu vargu.

Staiga pasigirdo šauks
mas:

—Stok!
Pažvelgęs į priekį, Chazi

ras išvydo kari, kuris laikė 
Įtemptą lanką, pasiruošęs 
paleisti iš jo mirtį nešančią 
vilyčią.

Chaziras sustojo.
—Kas esi? Kur ke

liauji ?—paklausė karys.
—O kas pats esi? Ir ku

ria teise mane klausinėj!? 
—atsikirto Chaziras.

—Klausiu aš dėlto,—at
sakė karvs,—kad esu d i- 
džiojo karaliaus kareivis li
esu pastatytas su savo drau
gais ir viršininkais saugoti 
šventąjį mišką. Supranti? 
Tu esi dabar prie užtvaros, 
kuri vadinama “Tiesos už
tvara,” nes ši užtvara yra 
oastatvta karalienei Tiesai 
saugoti!

Tai išgirdęs. Chaziras 
papasakojo kariui, iš kur ir 
kur keliauja.

Sužinojęs, kad jaunasis 
karžygis keliauja į Tiesos 
įumus. karys susišaukė vi
sus savo draugus ir virši
ninkus.

—Tu geidi patirti, kaip 
iš tikrųjų atrodo Tiesą? — 
pradėjo karių viršininkas, 
gėrėdamasis turtingu jau
nuolio apsiginklavimu.— 
Geras sumanymas. jauni
kaiti. Lipk greičiau že
myn nuo savo žirgo, aš tau 
papasakosiu viską. Didžio
jo karaliaus Įstatymuose 
aiškiai surašyta, kokia turi 
būti Tiesa, ir aš tau tuos 
įstatymu? paskaitysiu. Ga
lėsi tada grįžti ir papasako-

kad
rūpestingai išauklėjo, 

pati
kar

tais pati sunkiai dirbdama į 
pastangomis pirmoji Moti- mokslino juos, senatvėj jie Į 
no? Diena oficialiai švęstąją pamiršta ir visai aplei-l 
Pennsvlvanijos valstybėje džia. Jie nei Motinos Die-! 
1908 metais. Gi 1914 me-:noj nemato jokios reikš-į 

mes. Tai yra labai skaudus 
smūgis senai motinai. Tai' 
žaizda, kurią motina nusi- i 
neš i

n,
ir gerbusi savo motiną. Jos

metais. Gi 1014 me 
tais kongresas nutarė ir 
prezidentas Wilsonas pa
tvirtino, kad Motinos Die
na oficialiai butų minima 
kasmet gegužės mėnesio 
antrą sekmadieni. Šiandien 
jau nėra tokios civilizuotos 
šalies, kuri šiokiu ar tokiu 
budu to? šventė? nepaminė
tu.

Panelė Janis mirė Phila- 
delphijoi 1948 metų lapkri
čio 24 dieną. Nors gyvųjų 
tarpe jos jau nebėra, bet 
tas kilnus sumanymas tur 
būt pasiliks visiems lai
kams.

ir gerosios motinėlės tik
rai yra vertos tokios pagar
bos. Ne vien Motinos Die
noj. bet ir visada, 
motiną reikia mylėti ir 
gerbti visuomet! Motina 
nuolat apie savo vaikus 
svajoja, jais rūpinasi. Daž
nai nuo savęs kąsni ati
traukdama atiduoda 
kams. Motinos meilės 
galima nei išmatuoti 
apkainuoti. Jo? meilė 
kams neturi ribų.

Taigi, jei jus esate

graba!
Taigi. šį sekmadieni visi 

atsiminkim ir tinkamai pa- 
gerbkim savo motinėles. į 
Pasakykim joms, kad jas 
mylim ir gerbiam. Kaip 
galim, taip jas suraminkim. 1 
Tai padarę, jausimės atlikę

TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA
(Lietuvių Liaudies Daina)

Tvkiai, tykiai Nemunėlis teka.
Ne taip tykiai, kaip Motulė verkia.

Kad žinočiau, ko Motulė verkia.
Kad aš numanyčiau, ko Motulė verkia.

Aš Motulei galvelę šukuočiau.
Jos baltuosius plaukelius bučiuočiau.

Gal Motulei pagailo dukrelės.
Kad Tėvelis vargeliui nor duoti.

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka.
Ne taip tykiai, kaip Motulė verkia. . . .

knygas
svajoti.

Musu

galima buvo tikftaip! žmogus—ne
Stebėdamas 

j:-., žinoti, kas

Gal ir 
medis, 
negali 

išaugs:

padorių vaikų pareigą ir motinoms, kurios stengiasi motin,. negali turėti savo 
kartu suteiksim savo ma_i<;avo vaikelius gražiai iš- kūdiki :i pasišventimo, to-'.kad anai...... . ... ,----- •-.......— gražiai is ......
mytei didžiausi džiaugsmą..auKIėti ir padaryti juos pa-,dėl 

M. Michelsonienė. vvzdingais visuomenės na-'liai”

• <VIII
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diegą,
seimą nebuvo iš-* žinoti, Kas iš jo 

imtis. Kiek daug tokių lie- ąžuolas, pušis ai- klevas, 
tuviškų kaimo motinų sėdė- haziras jau sėdėjo l ai
davo prie ratelio, o apie jų tas ant žirgo, 
kojas glausdavos vaikai. —Ka, ta* 5ta! ką!—tarė
Prie ratelio jie išmokdavo jis—kam palikti sunui at
gavo kalbos, ne vienas iu likti tai, ką aš pats galiu 
pažino lietuviškas raides, ir padaryti.

Ir paspaudė pentinais
i žirgą.

Kunigas nustvėrė už pa
vadžių.

—Sustok, netikėli! Kaip 
tu drįsti po viso to, ką tau 
pasakiau, tęsti savo kelio
nę? Tai tu. vadinas, drįsti 

•netikėti, nei mumis, nei 
ventraščiu!

Bet Chaziras tik patem- 
:;ė pavados, žirgas atsistojo 
piestu ir kunigas nuriedėjo

pasišventimo, to-!Kart anais laikais, kai Lie
ji "Dievo va-ituva buvo “ir tamsi ir juo- 

eina tenai, kur žmo- da,” mes augome lietuviais.
turime būti dėkingi musų 
motinoms.

Anei? Liutkuvienė.

i-alieka
irvisuomenes

riais. Už pavyzdingą vai- nės 
kų išauklėjimą motinai iš Jais.

įtikrųjų priklauso didelis Apleisti tokių motinų
_____  kreditas ir pagarba. vaikai auga kaip nelaimingi

Antras gegužės mėnesio' Bet yra motinu, kurios ^kuriai. Jie negirdi mei- 
Gerą)sekmadienis yra skinamas įmano, kad vaikai ‘ turi būt lau" .n?otin.?5 zoozio, neturi 

motinoms pagerbti. TaiĮjoms dėkingi visa amžių sau?I,b’ ;l!tos £lobos’ Jie 
Motinos Šventė, kuri šiemet Į vien dėl to, kad jos atnešė
pripuola 11-tą gegužės die- juos pasaulin ir paliko ju

Motinos Švente Ne 
Visoms Motinoms

linksminasi” svaiga-

MINTYS APIE MOTINA

vai-
ne-
nei

vai-

tiek

Ji yra pavargusi 
si ir susirupinusi, 
ku, kad ji yra 

isaug- motina.

pasenu- 
tad aiš- 

keno nors
bastosi gatvėse, kur išmoks
ta šiurkščios kalbos ir blo- 

papročių. Vietojpačių likimui. Tokios mo-į^
manyti,Irinos klvsta. Ne vaikai tu- . . ,

‘...v . nariai- ir -ukurti sau pa-ri būt joms dėkingi uz su- • •• i
klauso lygi pasaulio Pagar-įteikimą neprašytos gyvv- gyvenimą, jie
ba ir padėka už vaikų gim- jos turi'jausifetsko- ''aZ™ i
dymą. Būti motina, Ui; ]ing05 vįikams/ka(1 ^.^0 padugnes n ke.k.a tą 
gamtos uždėta kiekvienai juos ; vargu uli .dieną, karta jie gimė. 
moteriškei paskirtis. Ir jei- . . \ * Motinos, kunos paleido

normali moteris gyvena . Kiekvienos motinos par- juos pasaulin, negali norė- 
paskirta, eiSa yra mylėti savo vaikus i .i nei tikėtis, kad jie atsi- 

beveik ” daryti kas tiktai galima, mintų jas Motinos Dienoj, 
tikra kaJ paruošus juos lengvos- Tokios motinos tikrai ne- 

“ niam gyvenimui. vertos pagarbos. Motinos

ną.
Nereikia tačiau 

kad visoms motinoms
naudingais visuomenės —Man- Dovr Brine. :i šalį. Vienu šuoliu Chazi

J as su savo žirgu atsidūrė Į d žmonėms apie Tiesą, 
miško tankmėj ir tik girdė-

gulaimingi, kad jūsų motinė
lė dar gyva, tai ateinantį kaip jai gamtos 
sekmadieni jos nepamirški-:tai išvengti vaikų 
te. Pagerbkite ją papuoš- negalima. Už tam 
darni raudona gėle, ir nu- neparankumą ir vargą, su
neškite iai kokią dovanėlę, rištą su vaikų turėjimu. 
Apdarkykite ją, arba pas gamta atlygina motinai 
save pasikvieskite. Jei to- tam tikru smagumu, 
liau gyvenate ir aplankyti Taigi, būti motina nėra 
negalite, tai paskambinkite joks pasiaukojimas nei pa- 
telefonu. mažių linkėjimų įsišventimas. Tai yra pildy- 
nariuskite. Ji bus paten-.mas to, kas neišvengiama, 
kinta, i tą dieną nebus sa- Pagarba tačiau priklauso

VAIKUTIS IŠGELBĖTAS GAISRO

Mažutė Diana Weber šypsosi ligoninėj Pittsburghe, kur 
nugabenta iš gaisro. Tėvas mažą dukrelę išgelbėjo, 

lxt jos motina ir broliukas skaudžiai apdegė ir guli li
gonini į arti mirties.

—Ačiū tau.—atsakė Cha
ziras,—bet aš keliauju tam, 
kad pats savo akimis Tiesą 

neti- pamatvčiau.
—Oho!—tarė viršininkas. 

—Mes tau, brolyti, ne iš- 
kintojau! Teisminga į ta- minčiai ir ne vienuoliai! II- 

'70 arklio kanopas degan- gai kalbėti mes nemėgsta- 
geležvs! Tu joji Į pra- me! Lipk greičiau nuo žir-

Jaunystė nuvysta, meilė jo, kaip staugė ir keikėsi 
praeina, draugystė išnyks- kunigas ir vienuoliai: 
ta. bet motinos meilė visad' —Buk prakeiktas,
gyva. kėli! Buk prakeiktas, far- 

ir&zcne. šventenybių nie-

motinos 
vertos pagarbos.

Gaila tačiau, kad taip nė- Šventė ne joms. 
ra. Laikraščiai pilni žinių Motinos šventė ir pagar- 
apie motinas, kurios never- k-a priklauso tiktai toms 
tos garbingo motinos var-J motinoms, kurios augina 
do. Juk yra tokių motinų, i geresnę, šviesesnę visuome- 
kurios palieka vaikus be'nės kartą, tobulesnę žmoni- 
jokios priežiūros, dažnai al- ją!
kanus ir neapvalytus, o pa- Kapse.
čios vazojasi po saliunus ir . . . — -----; ;--------
kitokias moteriškei netin- Molinas V€ftiltam 
karnas vietas, ieškodamos
tenai “good time.’” Yra iri 
tokių, kurios visai išsižada Ate i n a n t į sekmadienį 
savo mažyčių ir valdžia tu- švenčiame Motinos Dieną, 
ri imti juos savo globon. Visoms civilizuoto pasaulio 

Ar galima tokias motinas tautoms ta diena yra pagar- 
gerbti? bos ir meilės diena. “Mo-

Ne, jos nenorėjo vaikų ir tina”—yra pirmas žodis,
nenori būti motinomis. Iš- kurį ištaria vaikiškos lupos, 
tekėdamos jos nemanė apie dar nemokančios kitų žo- 
pasiaukojimą bei pasišven- džių. “Motina” yra pasku- 
timą motinos pareigoms, tinis žodis, kurį sušnabžda 
Jos svajojo vien tiktai apie stingstančios mirštančio lu- 
meilę ir tą smagumą, kuri pos.
meilė suteikia. Bet jeigu šį sekmadienį vieni mi- 
tokios susilaukia vaikų, tai nės motinos vardą su 
įtik dėlto, kad nežino kaip džiaugsmu ir pagarba, kiti, 
jų išvengti. Jų atsiradimas kurie neteko savo motinų, 
joms tikra nelaimė. minės jį su skausmu. Mo-

Suprantama, kad šitokia tinos meilės ir .pasiaukoji-

Kai Jų Netenkam

MOTINOS DALIA

Vakaras toks liūdnas, 
Obelys nulinko—
Tai mano dukrelės 
Sodan susirinko.
Viena iš už jūrių.
Kita iš už marių,
O trečia jauniausia— 
Iš anytos dvaro.
Obelių žiedeliai 
Krinta man po kojų— 
Tai dukrelės verkia, 
Graudžiai ašaroja.
Pasipurtė vėjas, 
Subraška žilvyčiai— 
Tai sūneliai mano 
Renkas į seklyčią.
Už stalų susėda. 
Šnekasi, dainuoja . . . 
Ak. Dievuli baltas.
Aš tik taip durnoju.
O, kad jie čia grįžtų, 
O, kad susirinktų— 
Sode obelėlės 
Taip liūdnai nelinktų.
Vakaras toks liūdnas, 
Šaltas vėjas pučia:
Ten už kalno groja 
Piemenys skudučiais.

* KAZYS INČIURA.

cios
žūtį!

—Teprasi veria tavo
go, be kalbų! 

pil- (Bus daugiau)

VEDYBINĖS PAINIAVOS HOLLYWOODE

Du mūviu aktoriai, žvaigždė Shelley Minters ir italu 
aktorius Vittorio Gassman rengiasi skristi i Meksiką 
susituokti, bet aerodrome dar laukia, kol teismas duos 
busimam vyrui divorsą. Po karšto divorso žvaigždės 
susituoks Meksikoj ir bus laimingi iki sekamo divorso.
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KAS MUMS RAŠOMA
įsikarščiavę Propagandistai

Nežiurint VLIK’o prašymo 
tuo tarpu, persiorganizavimui 
vykstant, susilaikyti nuo kai 
kurių klausimų kėlimo, tauti
ninkų spauda (“Dirva” ir “Vie
nybė”) ir Kanados “Nepriklau
soma Lietuva” aiškiai šito ne
silaiko, nors pačių tautininkų 
atstovas šitą pasirašė.

Toji spauda vis dar mirga 
VLIK’o puolimais bei Rezisten
cinės Santarvės ir diplomatijos 
“šefo” iškėlimais.

ti jos atskirų aktų legalumo ar 
nelegalumo.

“Paneigti anų metų valstybi
nius aktus ir parašus ir juos 
skelbti negaliojančiais butų tas 
pats, kaip buvusio Did.' Brita
nijos karaliaus Edvardo VIII 
eventualinis neigimas jo para
šo, atsisakant nuo karūnos ir 
vėl reiškimas pretenzijų i Did. 
Britanijos sostą.”

Vėl visai netinkamas palygi
nimas, 

t
Edvardas VIII abdikavo lais- 

net va valia. ne ginkluoto pervers-štai tik nesenai “Dirva 
jx?r du numerius (Nr. 15-16) mo pasėkoje. Ir ne 
spausdino Dr. M. Anyso rasi- būti aišku, kad 
nį “Diplomatijos šefas ir parašai

teisininkui1 
smurtu iš- 1 

neturi juridinės!

BOLŠEVIKAI STATO “ZIGFRIDO LINIJĄ*’
:Sf A 0^

MOKI TNAN U500
lASfO IN MANCHUM A

PYONOTANG

•CMUNCHWA 
/// Nv

NORTH KOREA
T//• $ABIWON

EOSTONO LIETUVIAI 
SKAUTAI LEX1NTONE

Grįžo B. E. Kondrat
Clevelandietis B. E. Kon-

PAIEŠKOJIMAI

Balandžio 26 d. 
lietus lijo, 3,000

nors n 
Bostono! Jaus»

VLIK’as,” kuriame šis reikalas 
buvo nagrinėtas tariamai teisi
niu požiūriu ir prięįta prie “ne
palaužiamos išvados.” kad dip
lomatijos “šefo” ir jo pavaduo
tojų paskyrimas buvo “teisėtas 
ir teisiškai pagrįstas.”

Tiesa, ir juristas M. Anysas 
pripažįsta, kad diplomatijos še
fo postas nėra nei Lietuvos 
konstitucijoje nei įstatymuose 
numatytas, kaipgi jis jį randa 
teisėtu ir teisiškai pagrįstu?

“Jeigu kokia nors valstybė 
patenka į nepaprastą pavojaus 
padėtį,” samprotauja gerbia
mas daktaras, “atsakomingi 
vyriausybės organai turi ipso 
jure teisės daryti reikalingus 
veiksmus valstybei gelbėti ir 
neturėdami iš anksto parlamen
to sutikimo.”

Galima sutikti, kad valsty-

galios.
Aplamai, Dr. M. Anyzas, at

rodo, gerai neapgalvojo, ką sa
vo rašinyje pasirašė.

—J. J.

Maldos ir Doleris

šiaurinėj Korėjoj bolševikai pastatė galingus sustiprini
mus, kad Aliarttai nebegalėtų jų išvyti iš nelaimingos, 
karo nuteriotos Korėjos. 750,000 kiniečių ir korėjiečių 
Stalino tarnyboje saugo naują sustiprinimų liniją, 1,500 
lėktuvų Mandžurijoj parengti kovai prieš Aliantus.

Gerbiamas Redaktoriau! 
trik koks nors Bostono
Brocktono kunigėlis kalbėtų Iternacionalų — 
apie bolševikų išvijimą iš Lie- juodų, SOčialistiŠkų, 
tuvos malda, tai ir dėmesio rališkų, fašistišku ir 
kreipti nereikėtu—toks ten jau
jo ir išmanymas! Tačiau, kad 
toks vėsu žinomas ir išsimoksli
nęs, buvęs Prisikėlimo bažny
čios Kaune rektorius panašias 
mintis skelbia, tai jau ne tik 
Dr. Leimonui, bet ir eiliniam 
tikinčiajam nejauku darosi. O 
reikalas, mano nuomone, visai

, . . . aiškus: tas Bostono ar Brock-
be. kaip ir atsk.ram asmeniui, tono kunigėlis. prie šimtų var-

Aš Juozas Stolga iš Goranų kai- 
. . mo, Vainutas valsčiaus, prašau atsi-

drat, musų laikraščio skai- liepti mano gimines ir pažįstamus, 
t\ tOJUS, gi IŽO 1S Liugva- 504 \y. Lapham St., Milwaukee, Wis. 

lankėsikur
skautų žygiavo ir atliko iš- 110. menesio, ir

nuo vasa- 

rašo, kad

os>

skridęs tuo lėktuvu, kuris jkilmingas ceremonijas isto
rinėje Green aikštėje Lex- 
ingtone. Ten dalyvavo ir!leivhJ nukrito Brazilijos 
musu lietuviai skautai gra- raistuose. Laimingas, kad 
žiai ‘uniformuoti, su lietu- išvengė žiaurios mirties lėk- 
viškomis tautinėmis juostė- *uvo nelaimėje, 
lėmis. Vienintelė lietuviš
ka trispalvė vėliava, tarpe 
170 amerikiečių skautu ir 
JAV

APSIVEDIMAI
tėliaU sklisdamas SU 50 ke-j Paieškau gyvenimo draugo kokių 

in nnL-vitn "Uva*yiIiine 45 ar daugiau metu amžiaus. Gali

PARDUODU L1QUOR 
PACKAGE STORE

valstybinių vėliavų, šaJdyt'savas namas, garažas, didelis 
ytuvas, didelis lotas, galima pa- 

ispudingai išsiskyrė. Iškil- slatyti namą, 39 mylios į. vakarus 
. , , i i nuo Bostono, prie pat Fort Iievens,mių metu Bostono skautu kur daug kareivių kostumerių. Kas 

vietininkijos vietininkui kngvo -r ^ln‘n*0 ver3lo> p*«-skubinkit. Pardavimo priežastį su- 
amerikiečiu skautu vadovv- įinosit vietoje. prašoma kaina 

‘ ‘ 1 $22,000. Biznio vardas Shirleybe įteike specialų kaspiną Package Store. Savininkas A. J. 
ir 10 atatinkamų sidabrinių.Garsva\ 9 Harvard Rd„ ’21) 
ženklelių naujai įsiregistra- _______ shiriey, Mass.
vusiems skautams atžymėti. Aš, Marė Praie.skiutė, po vyru 
Šioje šventėje taip pat da- Kazelevkienė’ neieškau savo drau-

daugiau metų 
būt našlys ar viengungis; aš esu 
našlė. Kas nori rimto gyvenimo, 
prašau atsiliepti šiuo adresu: 119) 

Brunė Vaitkus,
82 Second St., Elizabeth, N. J.

Aš esu dar jaunas lietuvis, gimęs 
4-12-24 ir Kanadon atvykęs 1931 
metais. Ūgis: 5 pėdos ir 8 coliai; 
tamsiai gelsvų plaukų, neblogai iš
radau ir norėčiau susipažinti su 
rimta lietuvaite vedybiniais tiks
lais. Prašau adresuoti: (19)

Mr. V. K.,
630 Broadway, So. Boston, Mass.

Paieškau gyvenimo draugo tarp 
45 ir 50 metų amžiaus. Aš esu naš
lė be vaikų, gyvenu šalia miesto. 
Prašau atsiliepti iš Worcesterio 
apylinkės. Rašyt šiuo adresu: (20)

Mrs. Em M.,
636 Broaduav, So. Boston, Mass.

GREITA PAGALBA 
DYKAIĮ gės, Onos Kubiliutės, po vyru Gu- 

zavičienės, kilusios iš Zovados kai-
i—------ —\ — 'ln°, Punsko parapijos. Girdėjau jų _ , „ , „. , . . _ ..

F č lietuviam-' t V " i •' , t " t-v atsiliepti smo'^adrt-'s5f^inai ***£?* ^lbsti/nuo <*m
rezoliucijos, lietuviams at- Kasmauskui, kun. J. Klimui su: <20) _mezejuno. dedervinių ir

Mary Kazelevičienė,
43 School St., Union City, Conn.

niene. Komisijose, kur bu- 1>’vavo ir latvi^ skautai.ŽALIASIS 
Internacionalas

I Gyvename internaciona- stovams teko Įnešinėti 
Jei pŲ gadynėje. Yra visokių taisąs, kad Lietuvos ir Pa-' transporte
ar rusių ir visokių spalvų in-, balti jo valstybių reikalai’------------

raudonų, butų tinkamai paboti.
Prezidentas Tmmanas 

sveikino kongresą raštu.
Kongrese ji reprezentavo 
senatorius Hubert H. Hum- 
phrey

pa- ir P. Peldžiui už pagalba
—ld

patekus į nepaprastą pavojaus 
padėtį, gali būti darom: veiks
mai, įstatymais nenumatyti, 
bet jie, žinoma, nėra teisėti, 
kol atatinkamos institucijos jų 
neįteisina.

Musų valstybė iki šiol tebė
ra nepaprasto pavojaus padėty.

Aplama’, Dr. M. Anyso raši
nyje yra vietų, jokios kritikos 
neišlaikančių.

“Konstitucijoje taip pat ne
rasime nuostatų apie sovietų 
įgulų įsileidimą į Lietuvą ir vė- 
Irau įvykusią visos Lietuvos 
okupaciją,“ rašo Dr. M. Any
sas. “šitas trukumas konsti
tucijoje jokiu budu nesutruk
dė svetimai valstybei Lietuvą 
okupuoti. Jeigu atatinkamų
nuostatų trukumas konstituci- 'n,£us iš jų išnuomuotoje—arba 
joje sovietų okupaciją nesu
trukdė. tai kodėl jis turėtu bu-
tč priešingas diplomatijos šefo 
institucijos įsteigimui užsieny
je, atsižvelgiant į tuometinę 
politinę padėtį, kurioje buvo 
atsidūrusi visa Lietuvos valsty
bė.”

Bet juk Lietuvoje okupacija 
yra neteisėtas smurto veiks
mas. kurį lygindamas su “šefo“ 
paskyrimu Dr. M. Anysas 
griauna pats savo argumentus 
dėl šio paskyrimo teisėtumo.

Tokių vietų Dr. M. Anyso 
rašinyje yra daug.

VLIK’e susiburusios partijos 
ir kovos organizacijos sčekia 
nepriklausomos ir DEMOKRA
TINĖS Lietuvos atstatymo, 
kuri buvo panaikinta 1926 me
tų gruodžio 17 d. perversmu. 
Demokratiniu požiūriu po gruo-

spuogų. Taipgi nuo niežėjimo ausų 
ir kojų tathlete's feet), nežiurint 
kaip liga butų sena. Gydo ir hemo- 
rojidus (pilės). Jei kiti vaistai ne
gelbėjo, tai pabandyk šitą mostį. 
Užtikrinam geriausias pasekmes. 
Atsiųsk savo vardą ir adresą su 
šiuo skelbimu, o mes tuojau išsiųsi
me vaistus išbandymui. Jei per 2 
dienas nematysi pasekmių, tai at
siųsk likusią mostį ir daugiau nie
ko jums nekainuos. (19)

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Bos 6«6, Newark 1. N. J.

! KKAL i L VĖ KAKDAV1MUI
Įvairių daiktų krautuve palei eže

rą, tirštai apgyventoj vietoj, biznis 
įeina apskritus metus, parsiduoda 
dėl savininkės silpnos sveikatos. 
Kaina $950. Adresas:

Marie’s Variety Store,
145 I^mbert .Avenue,
E. Weymouth, Mass. 

Telefonas: CHelsea 3-1759-R.

Plieno Ponai Savęs 
Neužmiršolibe- 

yra 
“žaliuo-vienas, 

ju.”
Žalias jis todėl, kad jun

gia įvairių tautybių valstie
čius ar valstietiškas politi
nes organizacijas. Šiomis 
dienomis (balandžio 26-28 
d.) Washingtone, musų ša
lies sostinėje, jau trečią 
kaitą posėdžiavo Interna
tional Peasant Union, arba 
Žaliasis Internacionalas, 
kuris jungia vidurinės ir 
rytinės Europos valstiečių 
organizacijas.

šiame kongrese dalyva
vo 12 tautybių valstiečių at
stovai : lietuvių, albanų, 
bulgarų, cechų, estu, kroa
tų, latvių, lenkų, rumunų, 
serbų, slovakų ir vengrų.

Lietuvių delegaciją suda
rė: Alena Devenienė, lietu
viu delegacijos pirmininkė; 
V. Sidzikauskas, J. Audė
nas, B. Paramskas, M. Mac* 
kevičius, J. Daugėla, prof. 
D. Krivickas, J. Kardelis ir 
H. Blazas. Kaip svečiai 

atvykę sėdi garbės prezidiume i kongrese dar dalyvavo K. 
vaidina didelius veikėjus. į §kirpa ir prof ‘Vaclovas

tojamų triukų kaip daugiau pa
tuštinti parapijiečių kišenes, 
pridėjo ir šį—jus. griešninkai 
ir neklaužados, melskitės patys, 
tačiau, kadangi jūsų balsų Die
vas nelabai klausys, prašykite, 
kad melsčiausi ir aš; gi joks 
kunigėlis veltui nesimeldžia, 
vadinasi, mokėkite, šia proga 
norisi pabrėžti; kad tik keletas 
šviesių ir tikrai gerbtinų Ame
rikos lietuvių kunigų nemoka
mai atlaiko mišias 16 vasario, 
15 birželio, ar kitomis progo
mis. šiaip, tie kunigėliai, pa
sinešę būti musų vadais, nebijo 
užsiprašyti ir paimti keliasde
šimt dolerių, o paskui, arba vi
sai neatvyksta į iškilmingą mi
nėjimą salėje—taip pat už pi-

ir
Kažin, ar kunigam? nedegina 
kišenių tie sidabriniai, kuruos 
jie ta proga paima iš susikau
pusių ir savo brangiąją Tėvynę 
bei išvežtuosius brolius minin
čiu tautiečiu?

—J. S.
VVaterburv, Conn.

MAINE MOTERIS
"1952 METŲ MOTINA”

vadinamas

ir prof.
Biržiška.

Konferencijai pakaitomis 
pirmininkavo Mikolaičik 
(lenkas) ir Maček (kroa
tas). Iš lietuvių konferen
cijos prezidiume buvo Ale
na Devenienė. Pirmininkas 
Mikolaičik, atidalydamas 
konferenciją, pasiūlė vie
nos minutės atsistojimu pa
gerbti atminti Dr. K. Gri
niaus, kurs iki savo mirties 

Kiniečių kilmės amerikie- buvo lietuvių atstovu tarp
te Toy Len Goon iš Port- tautinėj valstiečių organi- 
land, Me., pripažinta “1952 zacijoj. Tarp daugelio svei- 
metų motina,” arba motina, kinimų V. Sidzikauskas
iš kurios gali imti pavyzdi !s v e i k i n o konferenciją
visos šalies motinos. VLIK”o vardu, susilaukda-

Mrs. T. L. Goon išauginodžio 17 Lietuvos vvriausybė • 
buvo faktinė, bet nelegali. Ka-i8 vaikus, juos išmokslino ir 
dangi šita vyriausybė buvo ne-‘viena pati jau 8 metai veda 
legali, tai nėra prasmės aiškin- savo skalbyklą.

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RITMAI—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.

šLIUPTARNTAI—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 droliės viršeliai, labai 
graži spauda; kaina 3 doleriai. (Nuo 1)

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

Dr. Alg. Margeris, 3325 So# Halsted St., Chicago 8, III.

mas iš dalyvių gausių ploji
mų. A. Devenienės prane
šimas apie ūkininkų padėti 
pavergtoje Lietuvoje buvo 
ypač Įspūdingas. Jos ti*um- 
pas pranešimas buvo per
traukiamas smarkių ploji
mų kelis karius. Ypač kon
ferencijoje ir vėliau už jos 
sienų nuskambėjo pranešė
jos žodžiai, kad tautos nuo 
Baltijos iki Juodųjų jurų, 
vedančios rezistencinę ko
vą su komunizmu už geleži
nės uždangos, sudaro Korė
jos karo antrąjį frontą.

Visose 7 konferencijos 
komisijose lietuvių atstovai 
aktyviai pasireiškė. Politi
nėje komisijoje V. Sidzi
kauskas, J. Kardelis, M. 
Mackevičius: agrarinėje— 
J. Audėnas ir J. Daugėla; 
organizacinėje—A. Deve-

1951 metais plieno dar
bininkai negavo uždarbių 
pakėlimo, bet plieno kom- 

pirmadienį, balandžio 28 P=>nijų viršininkai sau algas
d., pietų pertraukos metu,BiWi> veltoL K. . 
visų delegacijų atstovai bu- U. S. Steel kompanijos tani i> teks, tik persiuntimo lėšas

, ... 1 TT . . turės apmokėti. (20) Ivo pakviesti prabilti per pirmininkas, Benjamin Aiik Armin,
“Voice of America” i savo Fairless, 1951 metais gavo
kraštus. Pavergtai Lietu- algos pakėlimo 47,000 do- NAMAS SU ŽEME 
vai kalbėjo J. Kardelis. lerių ir dabar gauna meti- s kambarių namas, 2(ė akrų

BIBLIJA UŽ DYKĄ
Gotiškomis raidėmis spausdinta 

1 Bibliją veltui. Kas pirmas parašys, 
no 1i

3444 Mass. St., Gary, Ind.

Švento Raito Tyrinėtojų 
Skelbimas

Esamojo laiko surėdymo visai ne
bus galima pataisyti (1) dėlto kad 
jo amžius pasibaigė ir dėlto kad jis 
neatitinka naujajai gadynei; (2) 
dėlto kad mokslumas ir žinojimas 
padaugėjo; (3) dėlto kad žmonės 
patyrė kad kunigija savo klaidomis 
apakino ir gąsdinimu lyg pančiais 
surišo minias ir dėlto visas religinis 
mokslas bus laikomas paniekoje ir 
priskaitomas prie “nedonf žmonių 
išmislų ir klastų.”

Visa tai yra “pasaulio pabaigos’’ 
arba “paskutinių dienų” ženklai. 
Apaštalas Povilas pasakė: “Tai ži
nok, kad paskutinėse dienose ateis 
pavojingų laikų ;nes žmonės bus sa- 
vymeiliai, godus, saugyros, . . . be 
meilės, . . . labiau mėgstą gėrius 
(teatrus, koayravimą, girtuokliavimų 
ir t. p.) kaip Dievą, turį. tiesa, pą- 
maldumo išvaizdą, bet užginčija jo 

2 T}-#. 2; J-S.
(Bus daugiau)

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

ze-
ir garažas, prie di- 

vieškelio, tik mylia nuo mies- 
įtelio, viskas už $8,000. Parduodu kompanijos <ięito, kad vienai moteriškei sunku 

#>. , ., , ... I viską užlaikyti. Adresas:finansų komiteto pirminm- 1450 vvashington st.,
kas, Enders Voorhees, 1951______stoughton, m«ss.________
metais gavo algos pakėlimo
44,000 doleriu ir dabar

Sekmadienį, balandžio 27 nės algos 261,000 dolerių. ."‘j-,; vistmmkas
d. vakare visą lietuvių de
legaciją priėmė min. Povi
las Žadeikis. Priėmimas 
Įvyko pasiuntinybės rūmuo
se Washingtone ir praėjo 
malonioje nuotaikoje. Ati

Tos pačios

DYKAI! DYKAI!
maivuiv iv ji. . - 'Išbandymas, kurie kenčiate minėtus, 1 iv i - t gauna metinės algos $214,- skausmus, reumatiškus skaus-tmkamas kalbas pasakė J- mus. ranku, kojų skaudpji-

ir T VavrUlic n j P*™- , MO IR TIRPIMO. NEURALGIJĄ.11 <j. JVčt* U J- ----------- ------------
jas atsakė šeimininkas.

000.

Tos pačios kompanijos >ta įvertini savo sveikatą ir ją bran- 
! . . . , T į trim, tai tuo jaus parašyk savo var-(lirCKtOnŲ pirmininkus. Ir- dą, pavardę ir antrašą ir siųsk šį 

Paminė# Vileišio Atminti -ving G. Olds, 1951 metais!|“V1,nil^'’Guiineos,'JMJoslti^pa,rTpilai-
Birželio 1 d. sukanka 10 ttS. "įS^nSiSSŽS

metų kaip mirė Jonas Vi-
161S1S, \ asario 16-tOS Lietu- metine UlgH SlCKld |jr jums daugiau niekas nekainuos,

vos nepriklausomybės akto jeį tie ponai skaitė rei-
Mes žinom, kad tūkstančiams pa
gelbėjo. pagelbės ir tamstai. Užtik-

Vilniuje signataras, pirma- kalinga pakelti uždarbius ■ " Yra senas ir teisingas priežodis:
sis Lietuvos atstovas Wash- 5au ta; vodėl iie tain sni- kas.tepa.’ ta.s ’r.važiuoja. Tad jeigu. du, tai nuuei jie taip spi , nor! vaziuot,> ta, ,r tepk ir vel tepk
ingtone, ilgametis Kauno 
miesto burmistras ir buvęs darbius? 
finansų ministeris. ----------

riasi pakelti darbininkų už-p«
I’. O. Box 666 

Newark 1. N. J.

Jonas Vileišis buvo poli- Bankininka, Pav„ge#
tikas ir didelis visuomem- 400,000 Dolerių
ninkas. Aktyvus spaudos _____
darbininkas, stiprus libera
las, nuolatinis valstiečių First Bank and Trust Co. 
liaudininkų veikėjas, mokė- Perih Amboy, N. J., mies- 
jęs nuoširdžiai ir atvirai te praneša, kad to banko 
bendradarbiauti su Įvairių vice-pirmininkas ir žymus 
pažiūrų žmonėmis. pilietis, W m. C. Horley, pa-

Jono Vileišio atminčiai sisavinęs 400,000 dolerių iš 
paminėti New Yorke orga- banko pinigų. Tuos pini- 
nizuojamas komitetas. Mi-'gus jis išleidęs biržos spe- 
nėjimas greičiausiai Įvyks kuliacijoms ir niekuo nega- 
birželio 7 d. ■ rantuotoms paskoloms.

ŽIURI LENKTYNIŲ

Anglijos karalienė su savo šeimos nariais ir dvariškiais 
kaimiškame vežime susėdę žiuri arklių lenktynių Bad- 
mingtone. Anglijnft karalienė parodyta iešmu.

' * At- AL

(26)

LINKSMOS PLOKŠTELES 
REKORDAI

Naujai pagamintos pirma kartą 
išleistos lietuvių kalba juoku plokš
teles—rekordai. Čia rasit juokų, 
juokelių—r.et linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuoktum jų klausyda
mas, reiktų eiti pasitarti pas savo 
daktarą. Kaina tik SI.00. (26)

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666. Newark 1. N. J.

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

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

MOTERIS NORI DARBO
Aš esu 53 metų amžiaus, sveika, 

teisinga, ne girtuoklė, gera virėja 
ir myliu mažus vaikučius. Norėčiau 
darbo prie farmos. Taigi, kam rei
kalinga senyva moteris darbininkė, 
prašau man parašyti. Bet vyrai, 
kurie ieškot moterų apsivedimui, 
nerašykit man. Aš dirbsiu už pa
valgymą ir $5.00 į savaitę. Butų 
gerai, kad galėčiau gauti tokią vie
telę I.os Angeles apielinkėj, pas 
farmerius ir šiaip namuose. (19, 

Mrs. Alice Mensler, •
1538 Duane Street,

Los Angeles 26, Calif.

NAUJA GYDUOLĖ
Alena nder’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nu« 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneya)

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiurint koki* liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras $8.000, pusė svaro 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Pilsian
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy 

South Boston 27, M
2AS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fra tema lė Organizacija 

Įkurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2,120.359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvyl>ės aprirauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

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

1
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$1 SEKMADIENI
VISI PASIMATYSIME

BOSTONAN ATVYKSTA 
3 LIETUVOS ŽVEJAI

Taip, ši sekmadieni, 
gūžės 11-tą, visi kas mėgsta 
grynąjį meną, pasimatysi
me MunicipaI Building sve
tainėje, Broadway, tarp G

Gegužės 18 d. Bostone. 
se" South Boston High School 

svetanėj, Thomas Park. 
kalbės nesenai iš Lietuvos 
pabėgę jurininkai, kurie su 
žvejų laivu pasiekė Švedi-

ir H gatvių, South Bostone, ją, 0 įg jen atvyko į Ame- 
2:30 vai. po pietų. Bet pa- ,.jką
simatysime ne vien mes, jaunį jurininkai yra paš
vietimai, o dar turėsime kutįnįeji liudininkai iš Lie- 
progos susieiti pažįstamus tuvos, jie patys pergyveno 
arba padaryti naujas pažin- bolševiku okupacijos septy- 
tis su svečiais iš tolimesnių nius metus, matė bolševikų 
kolonijų. LDD 21 kuopos Įvykdomą Lietuvoje žemės 
jubilėjiniu koncertu susiin- ukio kolektivizaciją ir lie- 
teresavo lietuviai iš arti iriluvių masinius gabenimus 
toli. Jau tikrai žinoma, jg Lietuvos i vergu stovvk- 
kad iš Worcesterio atvyks jas
didokas būrys meno mėgė- žveju pasitikimas Bosto- 
jų ir gerų parengimų lanky- ne bu5f daromas kartu su 
tojų. Bus svečių ir iš Ne\\ Li e t u v i ų Bendruomenės 
Y orko. Is Lavvrence, Mass., įkurtuvėmis. Kas norės, po 
atvyksta žinomas unijų įšklausvmo žvejų praneši- 
darbuotojas ir vienas iš mo, gaĮėS Įstoti Į Lietuvių 
LDD įkūrėjų Antanas Jen- Bendmomenę. arba galės 
kins su buriu tenykščių sa- bent susipažinti su Bend- 
vo draugų. Iš Montello- ;1Uomenės tikslais.
Brocktono. iš Nonvoodo ir, __________________
kitų kolonijų bus nemažai
svečių. Gal kai kam atro
dys netikėtina, bet tikra 
teisybė, kad Mass. valstijos

KELEIVIS, SO- BOSTON

PASIMATYMAS SU FRANK E. McKINN '

REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas patyręs virėjas j 
restoraną- atlyginimas geras. 
Kreiptis į Strand Cafe, 374 W. 
Broadvvay, So. Bostone. Tele
fonas SO 8-9486.

Demokratų partijos nacionalinio komiteto pirrr.ninkas 
Krank E. McKinney šiomis dienomis turėjo pa-matymą 
su Įvairių tautinių jr rasiniu grupių įž> miais amerikie
čiais. Paveiksle matytis p-lė Mary Kižytė ir Bostono 
advokatas John J. Grigalus. kurie nuo lietu',u lankėsi 
pas demokratų pirmininką ir su juo aiškinosi demokratų 
pažiūrą į Lietuvos vadavimo reikalą.

V. TAUR1NSKIENĖ VALSTIJA PERIMS
GULI LIGONINĖJ AUTOBUSŲ LINIJĄ

______ Eastern Mass. gatvėkarių

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

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

8 Reisai Kasdien
ir Turf Reisai —
Pan. Ser. Sub.

Arkliai Stoja 1:45 
Double Baigias 1:25
{žanga $1.00 su taxais 

Bušai tiesiai iki galo
8 Minutės iš Bostono 

per MTA

SERGA A. ŠMAIŽYS

senatorius Powers su žmo
na jau įsigijo koncerto 
ketus ir bus svečių tarpe.

Ir kodėl
taip

Jau kuris laikas pradėjo 
negaloti senas musų priete- 
lis A. Šmaižys, gyvenąs 248 

ti- E. Eighth St.. So. Bostone. 
Gvdosi namuose.

M.-uomene šiuo j- Gabijos Choro Koncerto 
susidomėjo. Balandžio 27 d. Gabijos 

ne be pagrindo. £boras davė puikų koncer-
konceitu 
Žinoma.
Pirmą kaitą Bostone lietu- 
vių programoje dalyvaus 
Rožė

_ .... kompanijos streikas tau te-:I aurinskiene, • • j - rl , 1. ’ siasi du menesiu. Derybos; 
- - . - žmona, daug kartu atnaujinamos

Mainelytė lyrinis so- • • • i r 7 , -- vis neduoda rezu.tatu. Kal-.; ??* ’ J , . pnsinnko neperdaugiau- reumato liga, dabar įsga-, . , , .. * . i
pianas, is ,.e\v orko. kuii.^— nemažina kon-Įbenta i City Hosnital, kur ^arna' =ka(i vai' a !‘er‘ms
s-a\ o skambiu bal>u \ i a ža- eito vertės. gydytojai bando nustatyti J savo tankas. Gu-į
'ėjusi publiką Kaune, Ky- Svarbiausią koncerto da- jos ligą. Ji guli pirmame bernatorius tą eikala cla-

..Ta V?e’ ^ienoĮ IĮ išpildė pats Gabijos Cho- warde. dabar svarsto,
tnjoj), Bremene ir New rag, pasidalijęs grupėmis ir 
Yorke. Vietiniams gerai nilname sastate. Atskirai 
pažįstama Alice Plevokiu-
tė, muzikos mokytoja 
Maine valstijoj, kurios ran-

Veronika SUFfūLK
tą So. Bostono MunicipaI Juo?o Taurinsko

, svetainėje. Deja. -J
-nnufuc uu jtnv

12

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 

1430 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

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

PARDAVIMUI
Dorchestere — Moderniškas, 

‘‘colonial” 3 šeimynų kampinis 
namas, puikioje vieto’je. 6-6-6 
kambariu, ąžuolinės grindys, 
garo šildymas, vertas $18,00<>, 
parsiduoda už $14,500, ir

City Point—2 namai, trijų 
šeimų, 6-6-6 kambariai:, garu 
šildomi, naujai aptaisyti ir nu
dažyti. Kaina po $14.000 kiek
vienas. Kreiptis: (20)

I'rank Ras,
545 Broadvvay, So. Bostone. 

Telef. SO 8-0605 ir GE 6-6461.

NAMAS PARDAVIMUI. *
Parduodamas So. Bostone ne

didelis mūrinis namas gerame 
stovyje. Pajamos geros ir bu
tas savininkui laisvas. Kaina 
$4-000. Klausti po 6 vai. va
kare telefonu: JA 2-0231.

(19)

PARDUODU BITES
Su aviliu, medaus rėmais ir su 

medum. Kaina pigi. Klauskit tele
fonu: GR 2-7276. (20,

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo. ‘

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskaa 
295 Silver Street 

South Boston 27,

PARDAVIMUI
So. Bostone garažas, gazolino 

pumpa, didelė pastogė, aptvertas 
kiemas, trekams ir automobiliams 
taisyti dirbtuvė. Galima nupirkti 
pigiai arba iškeisti ant namo, ukio 
arba gero automobilio.

So. Bostone krautuvė su kampr 
.niu namu 2 šeimom, po 6-6 kamba-
Irius, vonios ir kiti parankumai. 
Kaina $6,800, rendų $112.

City Point, prie juros maudynių, 
du puikus, naujai aptaisyti namai 

,po 3 šeimynas, 6-6-6 kambariai, šty- 
, mu apšildomi, verandos, daržai ir 
Svietą garažui. Abudu po $14.000.

Dsrchestery. 3 šeimų namas, 4-5-5 
1 kambariai, vonios. Kaina $6,500,
įmokėti $1,000.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei '

Visais insurance reikalais
kreipkitės j: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

pilname sąstate, 
dainavo Gabijos 
Choras ir brolių Valkavičių

, • duetas,
koše smuikas ir verkia ir Dainininkas Stasys Lie- 
juokisisi, bus kita koncerto , ne py-j^ą kartą pasiro- 
pažiba, o jos sesutė, Mary- L|o Bostono publikai ir visa- 
tė Plevokiutė, fleito meiste-!da ?ugeba klausytoju s su
lis, savo labai jautriu mu- ravėti savo puikiu dainavi- 
zikos instrumentu jaudins mu Vien jo priklausyti 

žadinamam . seni-iVerta buvo koncerte būti. 
mui —-bet taip pat ii jau- koncerte dainavo il
nimui—duos geros nuotai-sprogramoje nenumatvta so-; 
kos akordiono gabi valdy-Hptė ponia Dirvelienė iš! 
toja Dalė Skindelytė is \yOrcesterio. ji dainavo ke- 
Stoughton, Mass. O Gabi-Tias dainas. visas Gabijos 
jos merginų choras ir C-abi- :Chorag buvo gerai išsimo- 
jos mišrus choras—visai; kęg ir pasįrodė « publikai 
Naujajai Anglijai žinoma Į daug darbo į pasi

ruošimą. Koncertui vado
vavo muz. J. Dirvelis, cho-

meno giupe. vadovybėje 
muziko Jono Dirvelio iš 
AVorcesterio—pasirodys su 
eile melodingų, visiems ma
lonių girdėt dainų. Ant

merginų

Dorchestery, arti šv. Morkaus 
bažnyčios ir netoli nuo Ashmont sto
ties, 3 šeimų namas, 5-6-6 kamba
riai. Kaina $11,600. Rendu $148. 
Savininkas paliuosuos vienų butų 
pirkėjui.

ro mokytojas. 
Gabijos Chorą

mėgėjai išgirs ir ši
galo dar viena naujenybė, dienj gegužės 11 d., 
tai Bostono Lietuvių Vyrų račįoje\vetainėje LDD 
(horas, pilname sąstate ii bjiėjiniame koncerte, 
labai rūpestingai paruoštas.
Šiam chorui 
kompozitorius
nelis, kuris prieš Lietuvos 
okupaciją buvo dirigentas 
vieno žymiausių Lietuvos 
chorų, būtent, Maisto Cho
ro Kaune. Be to, koncerto 
programoje dalyvaus dvi 
pianistės, vien jų. vietinė,
Patricia Sheeran, ir antrą, 
iš Brooklyn, N. Y., Lilija 
Stilsonaitė Šateikienė. Art- 
Tone muzikos studijos ve
dėja.

Atrodo, daugiau aiškini
mo nereikia. Tokia

vadovauja Latviai Dainuos Lietuviams 
Julius Gai- ______

Šį šeštadienį, gegužės 10 
d., latvių choras dainuos 
lietuviams MunicipaI Build
ing svetainėje. Pradžia 7 
vai. vakare. Po dainų bus 
šokiai.

asmeniui, arčiau 
$1.50 (su tak-

—tik $1 
estrados— 
sai).

Pasibaigus koncertui, 6 
vai. vakare. Lietuvių Pilie
čių Draugijos auditorijoj,

muzi- 368 Broadvvay, So. Bostone
kos meno šventė, kokia bus 
LDD 21 kuopos jubilėjinis 
koncertas. Bostone labai re
tai pasitaiko. Tokį paren-

ivyks LDD 21 kuopos jubi- 
lėjaus užbaigtuvių banke
tas Į kurį visuomenė kvie
čiama taip pat skaitlingai

girną įvertinti Bostono ir i atsilankyti, 
apylinkės lietuviai tegali Iki pasimatymo gegužės 
savo skaitlingu atsilanky- 11-tą!
mu. O įžanga visai žema j Reporteris.

IŠKILMINGAS KONCERTAS
20 METŲ JUBILPJUI ATŽYMĖTI

Rengia Lietuvių Darbininkę Draugijos (LDD) 21 Kuopa

Sį Sekmadieni, Gegužes 11 Dieną
MUNICIPAL BUILDING HALL

BROADVVAY, tarp G ir H gatvių SOUTH BOSTONE

Pradžia 2:30 Vai. Popiet

Įžanga $1, Rezervuotos Vietos po $1.50 (su Taksais)

Programoje:
ROŽĖ MAINELYTĖ. Lyrini.' So anas, iš Nevv Yorko
LILIJA STILSONAITĖ'Š AT ĮTIK INĖ. Pianistė, iš Brooklyn, N. Y.
DALĖ SKINDELYTĖ, Akor lion -tė, iš Stoughton. Mass.
MARYTĖ PLEVOKIUTĖ. Eleiti-.e, iš South Bostono.
PATRICIA SHEERAN, Pianistė iš South Bostono.
ALICE PLEVOKIUTĖ, Smuikin kė, iš Maine valstijos.
GABIJOS MIŠRUS CHORAS, v- lovaujamas muziko Jono Dirvelio iš

VYorcester, Mass.
GABIJOS MERGINŲ CHORAS.
BOSTONO LIETUVIŲ VYRŲ C NORAS, vadovaujamas kompozito

riaus Juliaus Gaidelio.

Po Koncerto, 6 VaL Vakaro

JUBILĖJAUS UŽBAIGTUVIŲ BANKETAS
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS AUDITORIJOJ

368-72 Broadway, kampas E Street South Bostone
Svečius Linksmins J ''c-Anthony Orkestrą

Bostono ir apylinkės lietuvių visuomenė nuoširdžiai kviečiama ruoštis ir 
dalyvauti bet kuriame parengime, o kam aplinkybės leidžia—ir abiejuose. 
Svečiu bus ir iš tolimesnių vietų—net iš Nevv Yorko. LDD 21 kuopa per 
20 savo gyvavimo metų jau yra įrodžiusi, kad jos parengimai visus paten
kina, bet— -
Šis jubilėjinis, dvilypis parengimas bus iš visu šauniausias, nes 21 kuopa 

mini savo dvidešimtą gimtadienį.

So. Bostone, arti Thomas Parko, 
2 šeimų namas, 3-4 kambariai, vo
nios, šilima. Kaina $5,800. Rendų 
$80.

South Bostone, 3 šeimynų, su 
įtaisymais, kaina $3,000, rendų $50. 
Taipgi mūrinis namas, 10 kamba
rių, su vonia ir šilima, su visais 
baldais (iumished). Kaina $8,000.

Be to. turim daucybę kitokių na
mų. ūkių. krautuvių ir biznių par
davimui visose Bostone apvlinkėse.

LITHVANTAN AGF.NCY 
A. Ivas (Ivaškevičius)

545 Broad»av. So. Boston. Mass.
Tel. SO 8-0605.

(21)

3 KAMBARIAI SU BALDAIS :
South Bostone yra 3 geri 

kambariai su baildais (forni- 
šiuoti), vedusiai porai be vai
kų. arba nevedusiems vyrams. 
Kreiptis šiuo adręsu: 487 E. 
7th St.. South Bostone, žemu-1 
tinis aukštas. (19)

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

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

1— Falcons Radio Orkes- 
Jtra.

2— Bostono skautės.
3— Henrikas Kačinskas iš 

So. Bostono.
4— Magdutės Pasaka.
Baltic Florists gėlių ir

dovanų krautuvėj įvedama 
lietuviškų knygų skyrius. 
Kviečiam ateiti pamatyti 
vėliausių knygų.

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.. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: S Iki 4

tr n* TU I 
546 BROADVVAY

■O. BOSTON. MAM. 
Tatefoma: SOUth

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE A INSUBANCB

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

S7 ORIOLB 
W«st Rozbory.

Tel. PArkw*y 7-0402-M.

ELOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broa4way 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Bcnjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomu 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dies*

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgasa
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY A para t<
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BR0ADWAT.

SO. BOSTON, MASS.

»




