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Šen. HcArthy ir Armijos Ginčo 
Tyrimai Kelia Dėmesio

Jau Išklausyti Keli Liudininkai; Armijos Liudininkai
Rodo, kad Šen. McCarthy ir Jo Bendradarbiai Rei

kalavo Buvusiam Savo Bendradarbiui Shine 
Įvairių Privilegijų; Senatorius McCarthy

Siūlė Duoti Jam Laisvus Savaitgalius 
su Merginomis Išeiti

Armijom vadų ir senato-'spręs, kiek Įstatymų leidė 
l iaus McCarthy ginčas, apie jai gali kištis ir diktuoti sa
kuti daug prikalbėta, dabar vo valią vykdomajai vai-' 
svarstomas senato pakomi- džiai. Kitokių pasekmių iš 
sijoj, kurios pirmininku to tyrinėjimo nelaukia,' 
nuolat yra pats šen. McCar- nors gal kam nors vėliau 
thy, bet kuris laikinai iš ko- bus keliama byla už kreivą’ 
misijos pasitraukė. j priesaiką, nes liudininkai

Komisija išklausė kelių pudUa po priesaika ii aiš 
liudininkų iš armijos pusės. ■ku/ra’ kad kas nors sako 
Gen. Reber liudijo, kad se-!ne^ies^- . ...
natorius McCarthy iš kelių’ McCarthy tynnejime
kartų prašė jį duoti karei-' ^niusė Į pu mą v ietą,^ Jls 
viui Shine visokių lengvatų J daufialJfiai. kalba prie 
o McCarthy bendradarbis txaik°s m apklausineda- 
advokatas Čohn i dieną po ma& kudininkus sugeba pa
du ir tris kartus telefonuo- sak-u 1lSokas kalbas, 
davo generolui vis klaus- į “ ~
damas, kad David Shine ne-Moskva Nutraukia

PASLAPTINGI ŠŪVIAI Į AUTOMOBILIŲ LANGUS

Dabar daug kur pasitaiko, kad automobiliu langai be jo
kios matomos priežasties sproginėja, lyg tarsi jie būtu 
kulipkų užgauti. Tokie atsitikimai pasikartoja daug kur. 
o ypač pietinėse ir vakarinėse \alstijose. Dėl kokios 
priežasties stiklai trūkinėja, kas dėlto kaltas, dar niekas 
neišaiškino. Panašūs nuotykiai pasitaiko ir Anglijoj, kur 
irgi yra visokių spėliojimų dėl automobilių stiklų sprogi
nėjimų.

Socialistas Sudarė Kriminalizmas 
Belgijos Vyriausybę Krašte Eina Didyn

turėtų tarnauti kariuomenėj Ryšius SU Australija 
ir gautų atsargos karininko 
laipsni.

Armijos sekretorius R.
Stevens liudijo ilgai. Jo pa-jnius santykius su 
rodymai dar ir šią savaitę ir atšaukfa iš ten 
tęsiami. Jis parodė, kad jo

sekre-pirmas žygis užėmus 
toriaus vietą buvo išleisti 
Įsakymą apie bolševikų iš- 
rankiojimą iš armijos eilių. 
Sekretorius sakosi visada 
bendratfcubiavęs su senato
rių McCarthy, bet kada 
McCarthy ir jo bendradar
biai norėjo verste priversti, 
kad armija duotų vienam 
kareiviui Įvairių priv 
armijos- vadai jo nepaklau
sė ir užsitraukė senatoriaus 
rūstybę. Iš to ir kilo visas 
ginčas. Taip pat armija 
buvo priešinga, kada sena
toriaus McCarthy pakomi- 
sija perdaug ilgai tyrinėjo 
Monmouth armijos labora
torijas ir garsūs laikrašti
niai antgalviai pradėjo klai
dinti publiką, lyg tarsi ten 
esą privisę šnipų. Tų šni
pų dabar ten niekas nera
do.

Armijos sekretorius pa
teikė vieno valdininko už
rašytus telefonu pasikalbė
jimus su šen. McCarthy ir 
kitais tos bvlos dalyviais, 
bet komisija dar abejoja, ai
tuos dokumentus galima 
prijungti prie bylos, kaip 
Įrodymus. Iš vieno pasikal- 
kalbėjimo telefonu sekreto
rius nupasakojo, kaip šen. 
McCarthy prašė ji duoti ka
reiviui Shine laisvus savait
galius. kad jis galėtų su sa
vo merginomis išeiti i mies
tą. ...

Ginčo tyrinėjimas užsitęs 
apie porą savaičių. Kai ku
rios televizijos ir radio sto
tys senato pakomisijos ty
rinėjimus perduoda ištisai.

Esmėje ginčas tarp sena
toriaus McCarthy ir armijos 
yra ginčas, kas vyraus re- 
publikonų partijoj—prezi
dentas Eis«nhower su savo 
šalininkais, ar McCartfr su 
savais. Be to, ginčas nu

Kaip Sukčiai
Išgavo Milionus

Senato tyrinėjimas skan
dalo federalinės valdžios 
remiamioj statyboj parodė, 
kaip Įvairūs sukčiai ir apga
utai. su valdžios agentų 
palaiminimu, išviliojo iš na
rna >avininkų daug milionų 
doleriu.

Sukčiai, žulikai ir stačiai 
vagys lankydavosi pas na- 

inr.i savininkus ir siūlyda 
vo pataisyti namus su val- 

žios garantuojamomis pa 
skolomis. Daug namų savi
ninkų davėsi Įkalbami, nes 
į a.-kolos sąlygos buvo leng- 

os. o sukčiai namų .“taisy- 
už blogai atliktą na 

mų pataisymą paskaityda
vo sau labai riebius užmo
kė.-nius. Tokiu būdu nesą
žiningi namų taisytojai už
dirbo milionus, o namų sa
vininkai gavo netikusi dar
bą ir užsitraukė aukštas pa
skolas. Skandalas dar to
liau tyrinėjamas.

L,,-.,, lO ;dl.

Azijos Klausimai Svarstomi 
Ženevos Konferencijoje

Dalyvauja 19 Valstybių; Korėjos Klausimas Stovi Pir
moj Vietoj, Bet Indokinijos Karas daugiausiai Vi

siems Rūpi; Vakarų Valstybės Tariasi, Kaip
Gelbėti IndoKiniją; Konferencijoj Bus 

Daug Kalbų, Bet Niekas Nesitiki Su
sitarimo

Amerikos Lakūnai 
Nepadės Prancūzams

Ši pirmadieni, balandžio 
26 d. Ženevoje prasidėjo 

• 19 valstybių konferencija, 
•kuri svarstys taikos sutar
ties surašymą Korėjai ir to 
krašto suvienijimo klausi- 

imą, o paskui svarstys Indo
kinijos karo klausimą.

Dėl korėjos nėra nė ma
žiausios vilties, kad konfe
rencija prieis bet kokio su
sitarimo. Korėja liks su
skaldyta.

Konferencijoj laukiama 
daug ginčų dėl Kinijos “di
dumo” pripažinimo. Rusi-

Prancūzija pereitos sa
vaitės gale prašė, kad Ame
rika leistų savo karo lėktu
vams nuo lėktuvnešių daly
vauti kovose Indokinijoj, 
ypač gelbstint apgultus 
Dienbienphu karius, kurių 
padėtis yra labai kritiška.

Amerika atsisakė šiuo tar
pu leisti savo lakūnams ir 
lėktuvams dalyvauti kauty
nėse. Vėliau, jeigu bus su
tarta kokia nors “vieninga
akcija,” tada ir Amerikos ja ir Kinija reikalaus, kad 
karo pajėgos galės daly vau-J Kinija būtų skaitoma “penk
ti kautynėse. Šiuo tarpu tąja didžiąja valstybe” su 
Amerika tenkinasi medžią- j lygiomis teisėmis, kaip ki- 
gine pagalba prancūzų ir.tos keturios didžiosios vals- 
vietinių tautų kariuome-itybės. Amerika tam yra 
nėms ir davė kelis šimtus 'griežtai priešinga, nes kvie- 
lėktuvų technikų, kurie pri-,timas Kinijos i konferenci- 
žiūri karo lėktuvus. ją nereiškia jos bolševikiš

ko režimo pripažinimą.

Maskvos Diktatoriai
Belgijos vyriausybę suda-’ Kriminalinių prasižengi- Elgias Necivilizuotai 

rė socialistų partijos vadas mų skaičius krašte 1953 
Achille Van Acker. Į jo metais žymiai padidėjo, pa
kabinėtą Įeina 9 socialistai lyginus su 1952 metais, 
ir 7 liberalai. Užsienių rei-.Ypač padidėjo didieji nu
kalu ministerių yra Paul sikaitimai, kaip plėšimai.
Henry Spaak, kuris per eilę prievartavimai, Įsilaužimai 

Vladimiro metū yra vadovavęs Belgi- ir panašūs.
, 1953 metais didesnių

Vyriausybė turės parla- prasižengimų papildyta 2,- 
mente 111 šalininkų, o opo- 159,080, o 1952 metais bu- 

buvo Sovietų5 zi.ciJa (katalikai jr komu- vo papildyta 2,036,510. Kri-

Maskvos vyriausybė nu
tarė nutraukti diplomati- 

Australija 
ir atšaukia iš ten visus savo 
diplomatus. Santykiai nu
traukiami dėl ...... ...... . .. ., .
Petrovo, bolševikų gnįpųjos ^užsienių politikai, 
viršininko, persimetimo Į

priešo pusę ”
Petrovas

J«

ambasados tretysis sekreto
rius ir bolševikų šnipų virši
ninkas. Jis nesenai prašė 
Australijos vyriausybę leis- 

vienaiiiįįį jam apsigyventi Australi- 
1 ,giju.’joj ir pridavė kelis šimtus 

dokumentų apie rusų šnipi
nėjimo tinklą Australijoj. 
Rusai pirma sakė, kad aus
tralų policija Petrovą pa
grobusi, o vėliau rusai pra
dėjo sakyti, kad Petrovas 
apsivogęs ir pabėgęs su ru
sų valdžios pinigais.

nistai—102). Socialistai minalų skaičius pernai pa-
parlamente turi 86 vietas didėjo 6%, arba paaugo 
(ne 92, kaip buvo praneš-'daugiau negu gyventojų
ta) ir liberalai 25.

Nauja vyriausybė žada1 gyventojų skaičius padidėjo
pirmon galvon kovoti prieš 5%, 0 kriminalų skaičius 
nedarbą krašte ir sutrum-’pašoko i viršų 20>. 
pinti karo tarnybą nuo 21
mėnesio iki 18 mėnesių.

MARŠALAS ŽUKOVAS 
RUSIJOJ GARSĖJA

skaičius. Nuo 1950

PERONAS LAIMĖJO
SMURTO RINKIMUS

Argentinoje pereitą sa
vaitę vyko pusės parlamen
to ir viceprezidento rinki
mai. Rinkimus “laimėjo” 
Perono partijos kandidatai. 
Opozicijos kandidatai netu
rėjo progos vesti laisvą agi
taciją, jiems nebuvo priei
namas radio, o opozicijos 
spauda yra arba visai užda
ryta arba stipriai prislopin
ta. Tose sąlygose Perono 
laimėjimas buvo savaime 
suprantamas, bet visvien 
opozicija pasirodė labai ge
rai ir surinko apie 
visų balsų.

Sovietų spaudoje vis daž
niau užtinkama fotografija 
maršalo Žukovo, kuris pa
garsėjo per karą, bet prie 
Stalino buvo nustumtas Į 
šąli. Dabar spėliojama, kad 
Žukovas gali iškilti i pir
mos eilės diktatorius, jei jo 
neištiks Berijos likimas. Tą 
pat, beje. pasakoja žinovai 
ir apie Chruščiovą, ir apie 
Malenkovą. ir apie kai ku
riuos kitus bolševiku vadus.

Malenkovas Kalba
Aukščiausiam Soviete

Ženevos Konferencijos 
Trys Pirmininkai

Rusijos diktatorius * Ma-» 
lenkovas kalbėjo aukščiau- 

trečdali šiame soviete ir pakartojo, 
kad Rusija tam tikromis są
lygomis sutiktų dėtis i Šiau
rės Atlanto Sąjungą, kuri 
yra sudaryta Europos ap
saugai nuo Rusijos. Be to, 
Malenkovas vėl užtikrino 

kad sovietiškas

Ženevos konferencijoj su
tarta, kad konferencijai 
pirmininkaus paeiliui Thai-'kapitalistu 
lando. Britanijos ir Sovietų socializmas ir Vakarų ka 
Sąjungos atstovai. Ginčas pitalizmas gali gyvuoti pa- 
dėl pirmininkavimo išspręs- šaulyje šalia vienas kito. 
ta “taikiai,” nei Amerika, Malenkovo užtikrinimai
nei Kinija, nei Prancūzija 
konferencijoj nepirminin- 

■kaus.

Vakaruose buvo priimti 
kaipo “taikus” Įvadas Į 
nevos konferenciją.

Iš didžiųjų prasižengimų 
tiktai žmogžudysčių skai
čius pernai sumažėjo 
1.2f* palyginus su 1952 
metais, o šiaip visi kiti pra
sikaltimai žymiai padidėjo. 
Pavyzdžiui, plėšimai pernai 
padidėjo 8 su puse nuošim
čius, Įsilaužimai virš 8 nuo
šimčių, automobilių vagys
tės virš 5 nuošimčiu ir tt.

Amerikos vyriausybė pa
siuntė protesto notą Sovie
tų Rusijos vyriausybei dėl 
Maskvos politinės policijos 
“necivilizuoto elgesio.” Pro
testas buvo pasiųstas po to, 
kai vienas rusų politinės po
licijos kapitonas, Nikolai 
Evgenievič Chochlov, pasi
davė Vokietijoje amerikie
čiams ir prisipažino, kad 
jis atvyko Į vakarinę Vo
kietiją užmušti vieną rusų 

metų ’ politini emigrantą, solida- 
ristų vadą Okolovičių.

Kapitonas Chochlov pla
čiai išpasakojo apie rusų 
potilinės policijos “veiklą” 
užsienyje ir nušvietė visą 
eilę bolševikų papildytų 
žmogžudysčių ir žmonių 
pagrobimų.

Apie Chochlovą laikraš
čio viduje yra plačiau rašo
ma.

Dienbienphu Gynėjai
Baigiami Naikinti
Pranešimai sako, kad 

prancūzų kariuomenė ap
supta tvirtovėje neilgai ga
lės laikytis prieš daug stip
resnes priešo jėgas. Jei jie 
išsilaikys dar kelias dienas, 
tai bus tik didelio pasiauko
jimo ir ryžtumo dėka.

Skaudus Indokinijos klau
simas bus aptartas prancū
zų ir kinų bolševikų, o vė
liau ir visos konferencijos. 
Vakarų valstybės dabar ta
riasi, ką daryti, kad Indo
kinija nepakliūtų Į bolše
vikų rankas. Dar nėra ga
lutinai susitarta siųsti ten 
kariuomenę, bet prancūzai 
jau reikalavo, kad ameri
kiečių karo lėktuvai su

Kai kurid pranešimai sa- amerikiečiais lakūnais pa
ko, kad prancūzų ir Laosojdėtų gelbėti Dienbienphu 
kariuomenės daliniai nori tvirtovę, kuri baigiama bol- 
pasiekti Dienbienphu, bet ševikų užkariauti. Ameri

ka šiuo tarpu atsisakė tą 
daiyti, bet pasitarimai tuo 
reikalu tęsiami.

AMERIKA DUOS
IRAKUI GINKLU

Amerika sutiko duoti Ira
kui ginklų to krašto kariuo
menei sustiprinti. Ginklai, 
pagal Irako pranešimą, duo
dami be jokių politinių są
lygų. Bet Irakas esąs pasi
žadėjęs, kad ginklai bus 
naudojami tiktai krašto gy
nimui, o ne agresijos tiks
lams. •

SIŪLO PAIMTI
GLOBON INDOKINIJĄ

Kongresmonas F. I). Roo- 
sevelt siūlo, kad Amerika 

j Ženevoje siūlytų pavesti 
Indokiniją Jungtinių Tautų 
organizacijos globai. Gink
luotos pajėgos iš to krašto 
būtų ištrauktos ar paleistos, 
o JA organizacija tvarkytų 
kraštą, kol jis pribręs pats 
save tvarkyti.

INDIJA NORI
ŪKIŠKOS PAGALBOS

Jau kelinti metai Indija 
gauna virš 10(1 milionų do
lerių ekonominės pagalbos 
savo penkių metų ūkio ge- 

Bell kompanijos moksli- rinimo planui vykdyti, 
ninkai padirbo “saulės ba-Jšiais metais Amerikos vy- 
teriją,” kuri gamina elektrą riausybė siūlė Indijai duoti 
naudodama tiktai saulės ši-j 114,000,000 dolerių, bet 
limą. Kol kas padirbta ba- kongrese kyla protesto bal- 
terija, kuri gamina gana sai prieš tą dovaną, nes In- 
silpną elektros srovę, betjoija dabartiniu metu “sėdi 
yra vilties, kad pasiseks irįant tvoros ir daugiau pa-

SAULĖS ŠILIMA
GAMINA ELEKTRĄ

Že- daugiau elektros 
'saulės šilimos.

gauti išsitarnauja Maskvai, kaip 
įlaisvojo pasaulio politikai.

džunglėse, be kelių ir pra
sidėjus liūtims maža tėra 
vilties, kad pagalba atvyk
tu laiku. Taip pat ir oro! „ , ... . .
keliu iš Prancūzijos i Indo- Gallmas da,ktas’ t kad 
kinija amerikiečiu lėktuvais P.™™*'. ^Įta« su bolse- 
nusabenta parašiutininkų ',k,į k?n,a,s.del kal'°, !,allau- 
pagalba vargu begalės pa-Į^ pdo*1™!"!- Jokias pa
dėti Dienbienphu gynė- !,aVbas ?,ul.e ,nd!^ ?das 
• Nehru, kuris non, kad po
J ‘ karo paliaubų didžiosios

valstybės nesikištų i Indo
kinijos reikalus. Karo pa
liauboms nebūtų priešinga 
nė Amerika, jei tokios pa-

Jugoslavijos diktatorius liaubos nereikštų Indokini- 
J. Broz Tito pasiūlė Italijai jos atidavimo į bolševiku 
užbaigti ginčą dėl Triesto, rankas.
Jis siūlo pati miestą ir uos
tą perleisti Italijai, bet sau 
reikalauja to miesto apylin
kių ir nori specialiniu privi
legijų Jugoslavijai Triesto 
uoste. Italija tą pasiūlymą . .

TITO SIŪLO
TRIESTO SPRENDIMĄ

C. I. O. SVARSTO
NEDARBO KLAUSIMĄ

CIO unijų vadų iš
atmeta, kaip vkai nenaują įva'"« krašt°- vietų susirin-
ir jau 1947 metais atmesta'.'*10 !,os sava,tes Pradžioje i
'_______________ __ ‘ .sostinę apsvarstyti nedarbo

i klausimą. Unijos sako, kad
SAARO KLAUSIMAS nedarbas labai skaudžiai 

LAUKIA SPRENDIMO palietė kai kurias pramonės
--------- j šakas ir ypatingai kai ku-

Saaro krašto vyriausybė Viuos miestus. Kongreso
(pasiūlė, kad vokiečiai ir, daugumos atstovai ir vy- 
1prancūzai sutiktų derėtis į riausybės pareigūnai betgi 
dėl Saaro krašto likimo to tvirtina, kad ūkio padėtis 
krašto ministerių pirminin
kui pirmininkaujant.

t

gerėja ir bedarbių skaičius 
jau pradeda mažėti.



Fuslauiš Antras

Dienbienphu Drama
Jau antras mėnuo tolimoj Kinijoj, džunglėse prie 

Dienbienphu kaimelio, eina nelygi ir kruvina kova tarp 
11,000 apgultų prancūzų ir kelių dešimtų tūkstančių in- 
dokiniečių ‘“partizanų.” Mūšiai eina tarpukalnėje, kurią 
prancūzai įstiprino, kad užkirtus kelią '“partizanams” iš 
Kinijos pasienio veržtis i Laosą.

Kada prancūzai stiprinosi prie Diebienphu jie nesi
tikėjo, kad jų silpnai tvirtovei teks atlaikyti didelės ar
mijos puolimą. Tvirtovei vieta buvo parinkta lygumoje 
tarp kalnų, nes prancūzai nesitikėjo, kad bolševikai juos 
puls stipria artilerijos ugnimi. Visa Dienbienphu tvirto
vė turėjo tiktai 25 lovų ligoninę. Tvirtovės viduryje 
buvo mažas aerodromas, kuris iš pirmų dienų kautynių 
pateko po priešo artilerijos ugnimi ir juo nebegalima 
buvo naudotis. Tuo tarpu Dienbienphu yra 180 mylių 
nuo Hanoi miesto ir jokių susisiekimo kelių su tvirtove 
nėra. Viskas tai tvirtovei turi būti pristatoma oro keliu 
ir metama žemyn parašiutais.

Silpnai paruošta tvirtovė t prancūzų spauda sako. 
kad tvirtovės paruošimas buvo neleistinai kvailas) susi
laukė netikėto puolimo. Indokinijos "partizanai” nuste
bino ir prancūzus ir stebėtojus kitose šalyse savo didele 
pajėga, artilerijos gausumu ir geru pasiruošimu. Tvir
tovė buvo iš pirmų dienų apsupta ir bolševikai, nesigai
lėdami žmonių, bandė ją paimti šturmu.

Iki šioliai bolševikų puolimai buvo atmušti, bet tvir
tovė žymiai susitraukė. Apie tvirtovės centrą padaryti 
fortai vienas po kito atiteko i priešo rankas. Vienas 
sustiprintas punktas yra visai atkirstas nuo tvirtovės cen
tro. Dabar iš visos tvirtovės beliko tik apie pusantros 
ketvirtainės mylios sustiprinto ploto. Tvirtovės aerodro
mas yra dalinai priešo užimtas. Bolševikai apie tvirtovę 
turi daug priešlėktuvinės artilerijos ir lėktuvai, kurie 
gabena apsuptiems kainams maistą, amuniciją ir kitokius 
reikmenis, yra nuolat apšaudomi. Kai nuleidžiami pa
stiprinimai. tai beveik apie trečdali parašiutais nusilei
džiančių karių, dar prieš pasiekdami žemę, žūsta nuo 
priešo kulipkų ir granatų.

Tokiose tai sąlygose, priešų apsupti ir pasmerkti 
tikrai mirčiai, kaujasi ““laisvojo pasaulio” kariai Indo
kinijos džuglėse. Jų padėtis tiek yra kritiška, kad dabar 
jiems siunčiama skubi pagalba lėktuvais iš Prancūzijos 
i Indokiniją, Kelias iš Prancūzijos i Indokiniją yra 
9,000 mylių ilgio ir prancūzai neturi reikalingų lėktuvų 
bent kiek žymesniems sustiprinimams gabenti i tokią 
tolybę. Pagalbon atėjo Amerika, kurios lėktuvai pran
cūzų karius gabena i Dienbienphu skerdyklą. Indija.

PELLIV1S,
VIŠINSKIS PRIEŠ ATOMINIŲ GINKLŲ INSPEKCIJA dirbti ir yra ideališkas gink

las žmogžudžių rankose, 
lie revolveriai yra specia
liai gaminami MVD “reika
lams.”

*
Kapitonas Chochlov pa

sakojo, kad bolševikų agen
tai neturi jokių sunkumų 
keliauti iš vieno krašto i ki
tą. Neturi todėl, kad jie 
turi savo pasų dirbtuvę, 
kur padirbami visų kraštų 
pasai ir “duodamos vizos.” 
Kam eiti i kokį nors konsu
latą. jei pats gali pasidirbti 
sau pasą ir užsidėti vizą?

Fasu fabrikas yra sena

savo neUtralėj didybe’. lėktuvams neleidžia skristi vii:
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Rusijos atstovas JT crganizacijoj. A. Višinskis, kalba 
prieš atominiu ginklu inspekciją, bet kartu siūlo visus 
atominius ginklus sunaikinti ir uždrausti ju vartojimą 
kare. liet kas sukontroliuos Rusiją, jei ginklų inspekci
jos negalima daryti? Višinskis siūlo pasitikėti Maskvos 
diktatorių žodžiu, kas Vakarų valstybių vyrams atrodo 
visai nesaugus reikalas.

-Nuo dabar panašios (kaip ; tojais, žaliavomis 
viceprezidento Nixono—“K.” įkiais ištekliais. 
Red.) kurstymo propagandos
griebsis ir kiti komerciniai • 
didlapiai.

“'Iš te susidaro naujas 
Amerikai pavojus — pavojus 
r.aujo karo už keleto tūkstan
čių mylių.

"Amerikos žmonės priešin
gi naujai avantiūrai. Ame
rikos žmonės priešingi nau
jam karui. Jie trokšta tai
kos ir ramybės?“

Maskvos

ir kito-

norą

Bešališki Liūtai jsius savo tarnautojus
v. ‘šaukia vagimis,Centrahne Lions Club or- **r,, . . . i Tuogamzacna Chicagoje perei- „® i - ‘ žmonatą savaitę paskyrė savo me- . .

tinę (h,vaną vyskupui ambasa
na,d J. She.l. tam paemm, ka{, ‘
kuris visai nesenai griežtai < , ’ ,. .. J ,, .... . - australu policijos pagrob-kntikavo senatorių Metai- , . ‘ . A r_, - .. . , - ... , tas ir nugalabvtas. Kai mo-thv uz antgalviu medžiok- x . . - i i •lę” ir tužita ba,įkėjima. Įte,ls |,a y,e: “ Jos .VyrdS 
'Ta pati o.įanizaeija lĮ.50 J™ sye.kas .r laisvas, j. ,rg.

. -1 , pasistengė ištrukti is cekis-metais savo metinę dovaną į ^a
bolševikų politinės policijos buvo skyrusi senatoriui Mę-, 'žhiovai pasakoja,

Carthy uz jo įvairius pasi- p t> J ’

tarpu ir 
yra laisva 

Ji pasakojo,

Petrovo
Australi- 
kad jos

Įstaiga ir joje dirba geriau
sieji tos srities specialistai, 
kurie ir popieri pritaiko, ir 
antspaudas padirba, ir žino 
kokius parašus kur dėti.

*
Amerikiečių ambasados 

Vokietijoj aukštas pareigū
nas, J. MacDermott, ir ka
pitonas Chochlov papasa-

žymėjimus. {Petrovai 
Jbėga nuo

kad
Rastovorovai 

Malenkovo todėl, 
Be

ar

ištekliais. Tą savo kojo Įdomių dalykų, kaip vai * * 
Maskvos propagandos rusai bolševikai neva “ne- . G1. kitų

Ta pati organizacija, kaip , , .. , „. 1 , v.,- • kad lie savo laiku buvomatome, sugeba gerbti ir .. •’.... . ..., ... . .. . , .... • -rijos skirti ir nėra tikri, žkritikuojamąjį ir kritika ir,,/ . . ..i r i r • i j Malenkovas jiems neuzka- kas gali po to abejoti, kad'. . . \ , , .x v r • OinS 'r****r^ ‘inf LroL’l/A Lromnėra neutralių žmonių, ku- .. * 
rie žiūri, koks vėjas pučia.
O dabar vėjas pasisuko, ai . 
pradeda suktis, prieš Mc-J
Carthv. ! McCarthy ir Armija

virvę ant kaklo, kaip 
•jis užkabino jų buvusiam 
bosui Berijai. . . .

x

dalykų__ ______  __ r r_o____ ____ _________  ___ _ . . _ . \^°i Pagaliau, po ilgų delsimų
plunksnos išverčia iaip, kad priklausomose” valstybėse— pasisukimą parodė ir New.jr svyravimų, senato pako- 
Amerikos žmonės nori “tik Lenkijoj, Rumunijoj ir ki-
taikos ii ramvbės,” o Mas- tose—visose sprendžiamose 

i kva tegu ima sau kąsnius pozicijose turi savo valdi-

nomina-mislja>Jersey kandidatų 
vimas, kur buvęs
monas J. Raineli Thomas tykinėti senatoriau 
statė savo kandidatūra re- įĮ,v

kongres- yra
kurios pirmininkas 

šen. McCarthy, pradėjo
McCar- 

gincą. Lai-ninkus, kurie sprendžia, ku- .... - . - -----o---------
riuos politinius bolševizmo Puoukonų partijoj ir agita- Vjnaj sen. McCarthy pirmi-

iš Azijos, kaip ir kiek ji no
ri.

Ir apie 
po Petrov 
informuoja

jtralijos valdžia užsiima Tuoti, laikyti kalėjimuose, 
propagandos gengsterizmu ir grobia žmo-’

ir armijos

klausimo,

nes, kaip tai yra Įpratę da
ryti bolševiku policeiskiai.

nes” nori lygiai to ko a»-Į ' Ir tokiai murzinai propa-,į,.oį5tvmas (lddBapimmas)!“-^^’ 
n ir Rusijos diktatoriai, gandai lietuviai Amerikoje vra p]afiai vartojamos bol-! P J 
būtent: kad laisvasis pa-yra prašomi duoti pinigų

šunlapis nori kam tai Įkal
bėti, kad ““Amerikos žmo-

„ as suklupo, tur būt, ir todėl, r a&, ei?a .. ....
, kad jis ne taip senai sėdė-‘1meluoJa-a,?l1^s virsimn- 

Pagal Chochlovo pasako-. jo dėjime už sukčiavimus.1/31 . ...
jirną, žmogžudystė, žmonių; Mccarthvizmo skraistė bendradarbiai pakomisijosjam

'i x
...................... . , .ševiku priemones pnesinm- raulis užleistų bolševikams T egu Malenkovas moka kams‘ 'ašalinti iš ‘kclio už.iGen- Franko D.dvyr... 

Indokiniją su jos gyven-/‘Laisvė juk jam tarnauja! sieniUO5e. Tokiuose mies-!

N.E. Chochlov Pasakoja

ar šen. McCarthy ir jo 
bendradarbiai 
tarnautojų tarpe. Bet, tik
rumoje, sprendžiasi svar
besnis klausimas, būtent: 
kiek Įtakos i vykdomąją

Lais\ė juk jam tai nauja. gjenįUOsee Tokiuose mies-! Prieš kelias savaites išvaldžią turės šen. McCar- 
tuose. kaip Berlynas ir Vie-pov^rd Rusijos grižo i Is-thy, kuris triukšmingais ty
ria, kur sukinėjasi daug vi- paniją 285 belaisviai, “Mė-minėjimais ir reklama lipa 
sų valstybių agentų ' ’ ’ : -------

savo teritorijos ir jie turi daryti dideli lanką apie Indijos 
teritoriją. 1 .

Pasauliniuose Įvykiuose Dienbienphu drama, apsuptų 
karių drąsus Rovimasis, sužeistųjų kančios be tinkamos 
priežiūros (visoj Dienbienphu tvirtovėj yra tik du gydy
tojai !) yra “menkas Įvykis.” Daug svarbesni Įvykiai 
atrodo senatoriaus McCarthy tyrinėjimo cirkas Wash- 
ingtone arba diplomatų suruoštas teatras Ženevoje, kur 
bolševikai kalba apie taiką, bet galvoja apie nauja? 
skerdynes, naujus svetimų žemių grobimus, naujas Ko
rėjas ir Indokinijas.

Bet istorijos svarstyklėse, kovoje už pasaulio laisvę. 
Dienbienphu gynėju kraujas daug daugiau sveria, negu 
ambicingų senatorių bolševikų medžioklė ar diplomatų 
mikliu liežuvių sukimasis.

Dienbienphu. kaip savo metu Korėjos fronto kariai, 
savo krauju gina mūsų laisves ir savo ryžtu, pasišventimu 
ir drąsa pastoja kelia imperialistiniam bolševizmui plės
tis pasaulyje. Jei mažos tvirtovės gynėjai Indokinijos 
džunglėse ii' visi žūtų. jų pasišventimas ii- auka bus pa
vyzdys ir paskatinimas laisvosioms tautoms ryžtingiau 
ginti savo laisves nuo totalitarinės pabaisos pasikėsinimų.

tų ir šni-Įb’1105105 Divizijos” kariai ii p politines viršūnes, dedasi 
pu, zmomu grobstymai yra,15?31131 republikonai, ku-.dideliu bolševikų medžioto- 
labai dažnas atsitikimas?1"11105 bolševikai buvo užda-,ju ir? neabejojamai, būtų 

Pas amerikiečius Vokie- rikiečiai balandžio 22 d. su-pagrobimas advokato Linse 'T i koncentracijos stovvk-(linkęs pasidaryti “tėvynės 
tijoj prieš kuri laiką atėjo šaukė spaudos atstovus prieš 2 metus sukėlė daugjas P° pasitraukimo nuo gelbėtoju” nuo bolševikiško 
vienas rusas. Jis pasisakė Amerikos ambasadoje Bon-jtriukšmo todėl, kad bolševi--^5izmo 1 Rusiją. Jsmako ir . . . nuo kai kurių
esąs Nikolaj E. Chochlov,’noje, ir visos skelbtinos kai iš pat Vakarų policijos Grįžtantieji belaisviai bu-civilių laisvių.
Sovietų Rusijos politinės Chochlovo paslaptys buvo panosio pagrobė labai žy-vo Pasitikti, kaip didvyriai.! Tyrinėjimas gali prisidė- 
policijos (MVD) kapitonas,'atidengtos spaudai. Iš jo mų antibolševiką, kuris tu- Jjems Barcelonoj buvo su-,ti prie politinio oro apšva- 
kuriam esą pavesta užmušti pasakojimo kai kulias vie-'rėjo labai gerus santykius rij05tas. t^kšmingas pasiti-pįnimo nuo demagogo rėka- 
“rusų baltagvardiečių” va- tas paduodame mūsų skai-’su vokiškuoju pogrindžiu kimas ir paskui jie išvaži-jvimų, jei jis bus rimtas ir 
dą Okolovičių, Frankfurto tytojams. rytinėj Vokietijoj. Mažiau n^J° P° 5avo namus, jei kas’jei pagrindinis klausimas
mieste, vakarinėj Vokieti- * garsių pagrobimų atsitinka ^ar' P° 13 ar daugiau metų.nebus užmozotas.
joj. Su juo kartu atvyko Chochlovas parodė laik- dažnai ir jie kartais net ir(nelaisvės, turi kokius na-j
du jo pagelbininkai, vokie- raštininkams nepaprastus i pasaulinę spaudą nepaten-.nius. ............... “Dieviškas Pašaukimas
čiai iš rytinės \ okietijos, ojnklus kuriuos Aivn iom Va tipir vra im-acti rlalvL-ai i Didvyriams išsiskirsčius

parodė
nepaprastus i pasaulinę spaudą nepaten- jnus.

MVD jam ka, tiek yra Įprasti dalykai.' Didvyrii 
kurie turėjo kapitonui davė Okolovieiui užmušti.’
Chochlovui padėti užmušti Tie ginklai yra elektrikiniai!
Okolovičių. revolveriai, kurie

Kapitonas Chochlovas yra stipriais nuodais

Pietu Afrikos

Apžvalga

“GENERALOVAS 
UŽREIŠKĖ”

Maskvos propagandos 2111105 
laikraštis “Laisvė” šaukiasi 
skaitytojų pagalbos. Jam 
reikia 10,000 dolerių ir jis 
per akis tvirtina, kad

“Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus yra prašo
mas prisidėti prie šio fondo, 
sustiprinimui dienraščio 
‘Laisvės’.”

Kodėl “apšvietą brangi
nantis žmogus” turėtų rem
ti Maskvos propagandą, to 
Malenkovo organas nepa
aiškina. O kad “Laisvė” 
yra Maskvos propagandos 
organas lietuviams Ameri
koje klaidinti, tas laikraštis 
rodo ir savo žiniose, ir Bim
bos aičiuojimuose, ir veda
muose, ir netgi paprastose 
korespondencijose.

j “Laisvės” žiniose tiesio 
jaunės Maskvos propagandos

užima svarbią vietą. 
Jos nušviečia Įvykius pagal 
Maskvos nustatytą propa
gandos liniją. Pavyzdžiui, 
"Laisvė” riebiomis raidė
mis informuoja skaitytojus, 
kad

“Sovietų ambasadorius Ni- 
kalojus Generalovas užreiškė, 
kad Australija grobte už
grobė F.vdokiją Petrovą: pa
reikalavo. kad Australija su
grąžintų Evdokiją ir atsipra
šytu už blogą Australijos 
agentų pasielgimą su sovie
tiniais Evdokijos palydovais.”

Savo editoriale ta pati 
“Laisvė” nori Įkalbėti kam 
tai. kad Amerikos vyriau
sybė veda “kurstymo pro
pagandą” už siuntimą ka
reivių Į Indokiniją. “Lais
vė” sako:

ministerių 
Francis 

Malan. pereitą savaitę iš
aiškino, kad jo vedama ra
sinės segregacijos politika 
yra paremta būrų (Pietų 
Afrikos olandų) Įsitikini
mu, jog tai esąs jų 
kas pašaukimas ir 
gija atversti pagonis i krik
ščionybę nenaikinant jų na
cionalinių ypatybių.”

Pietų Afrikos rasinė po
litika. savo esmėje skolinta 
iš hitlerizmo, yra plačiai 
pasaulyje žinoma, bet kuni
gas F. Malan bene pirmas 
sugalvojo tai politikai “die
viško pašaukimo” pateisini
mą.

Afrikos negrai gali klaus
ti, koks reikalas būrams 
kišti savo trigrašį i tų neg
rų tikybinius reikalus ir 
versti juos krikščionybėn 
neduodant jiems jokių pi
lietinių teisių ir politinės ly
gybės? Negrai gali pasi- 
idomauti, kodėl kunigo Ma- 
lano policija savo “dievišką 
pašaukimą” vykdo rykštė
mis, kurios Pietų Afrikoj 
leidžiamos Į darbą be sai
ko?

Samuel Johnson kadaise 
sakė, kad “patriotizmas yra 
paskutinė niekšo užuovėja,” 
o kun. Malan rodo, kad ir 
“dieviškas pašaukimas” ka- 
nalijoms pasitarnauja.

* —J. D.

.generolo Franko policija ....
,♦-.f.; pirmininkas, Dr, , - Ituoi ėmėsi kiekvieną atski- * , ’ .i r.ochlov vra senas zmog- -J .... .. — -------šauna— i-- ’ • •• -i - i^i aiškinti ir tyrinėti, kurissauna zudziu organizacijos velke-’.. . , . * ,nžnundv. • • -• 'i r , , us tu didvvnu vra bolševikuuznuoG> .jas ir žino daugybę msų bol-1 . __ _•

(pašvęstas į daugeli Sovietų tomis kulipkomis. Bevol- tčevikų policijos "sekretu. Jis a2enta>
politinės policijos paslap-veriai mažiukai, jie Įtaisyti nutai ė * tuos sekretus 
čių. Jis atidengė paslapčių j cigarečių dėžutę. Atida- ^enatj amerikiečiam- 
ne tik iš dabartinės MVD rius dėžutę joje matosi 23 dėl jis tą nadarė? ' “ 
veiklos, bet davė parody- cigaretės, bet po dėžutės
mus, kaip buvo nužudytas dugnu yra Įtaisytas mažas Paprastai bolševikų
Leonas Trockis Meksikoj revolveris su nedidele elek- Pai lr čekistai, kai persime-'sių po 13 metų iš bolševi 
1940 metais ir papasakojo, trikine baterija. Amerikie-'ta Į “kitą pusę.” aiškinasi kiškų koncentracijos sto- 
kaip buvo atliktas advokato čiai išbandė ruoš revolve-lnu51v>'^ bolševizmu ir susi-jvyklų, vėl atsidurs franki- 
Dr. \\ alter Linse pagrobi- rius ir sako. kad jie šauna žavėję demokratinės tvar- nėse koncentiacijos stovyk- 
mas Berlyne 1952 metais, visai tyliai. .Juos galima:kos laisvėmis ir asmens tei-Jose. Tie ispanai patirs, kad 
Kapitonas Chochlov dirbo šauti iš kišenės. Per 25 pė—čmis. Bet paskutiniu i-v-
Sovietų politinės policijos das teks revolveris šauna’ku tokių persimetėlių atsi- 
(MVDj užsienių skyriuje, labai taikliai ir iš tokio to-‘ia^° dau£ ir žymių, todėl 
Jo tiesioginis viršininkas lumo jis peimuša vieno co- ?pčjama, kad po Beri jos ga-; 
buvo A. S. Paniuškin, kuris lio storumo lenta. Tai vra 1° bolševikų politinė polici-’ 
jam
Frankfurte
PaPa - . . _____  ____ o--------  — - . .
politinės policijos organia- nuodytos labai stipriais nuo- bolševikiško režimo širdĮ— 
ciją rusu pavergtuose kraš-dais (notasium c\anide.?ai51^i? XK\ D, dabai- va

kuris socialistas ir 
. kuris gali būti ištikimas fa-«. tl“ * • •įsizmui.

Į Aiškinimas tęsiamas ir 
(visai galimas daiktas, kad 

šni-'daugelis tų didvyrių, grįžu-

lai-! meška 5U lokiu, abu tokiu.

Petrovas Jau “Vagis

Pabėgęs bolševikų diplo-

Taip skelbia bolševikų val
džia Maskvoje. Ta pati

tuose—Lenkijoj, Pvumuni- maišytu su guma). Jei to-*flinam? MVD (vidaus rei-įValdžia per dvi savaites
joj, čechoslovakijoj, \ eng- Ria kulipka pradrėks odą, 
rijoje ir kt. \ isuose tuose mirtis yra neišvengiama, 
kraštuose politinė policija nes nuodai momentališkai 
yra rusų bolševikų griežtoje žmogų užmuša.
priežiūroje ir vadovybėje. 1 . ... .. .j Tie sovietiško socializ- 

X. E. Chochlov parody-'mo” pabūklai politiniams
mai amerikiečius Įtikino, priešams žudyti buvo atga- 
kad čia turima reikalo su benti kapitonui Chochlovui 
tikru rusų politinės polici- Į vakarinę Vokietiją iš Aus- 
jos valdininku. Jo parody-prijos. Juos atgabeno MVD 
mai buvo aiškūs ir nekėlė agentai paslėpę automobi-

kalu ministerijos specialinėj 
kariuomenė). Vakarams tas 
duoda progos pažvelgti Į 
Maskvos žmogžudžių reži
mo pačias gelmes ir patirti 
jo slapčiausias paslaptis.

—S. D.

lio baterijoj. Revolveriai, 
pagal žinovų manymą, yra

abejonės dėl jų tikrumo.
Todėl, išsikalbėjus su tuo 
nepaprastu “svečiu,” ame-'labai gerų mechanikų pa-

Šių metų kalendorių bai

giame parduoti. Paskubę 

kitę nusipirkti. Kaina tik 50 

centų.

tvirtino, kad V. Petrov esąs 
australų policijos pagautas 
(kidnapintas) ir reikalavo, 
kad jis būtų paleistas i lais
vę. Kai bolševikų bosai 
pamatė, jog “pagrobimo” 
kaltinimas neveikia ir visi 
iš to kaltinimo juokiasi, jie 
sugalvojo apšaukti Petrovą 
kriminalistu, kuris pavogęs 
daug valdžios pinigu, ir rei
kalauja ij išduoti Maskvai.

Jau ne pirmą kartą Mas
kvos ponai nuo jų pabėgu

“dieviš-
privile-

t
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RAS NIEKO NEVEIKIA

fO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAŠO

Iš Sauktos Floridos I

Klubas Griauna 
Organizacijas

tikras jomarkas, o ne reikš
mingo Įvykio rimtas minė-i

Kai pernai klubas statėsi v“ !“fa?įfaW
mus, vietinės lietuviu or-,'elke net du girtųjų j

. .. * • tnuksmas svetainėje su-:namus
ganizacijos prisidėjo pne 
jų statybos, pasitikėdamos 
klubo pažadais, kad tai bus 
visų lietuvių iiendra pasto
gė. Tačiau kai narnai bu
vo pastatyti, klubas tuojau 
užvedė karčiaminĮ ir dar 
truputi kitoki bizni, o orga
nizacijas paliko už

triukšmas svetainėje 
drumstė tvarką, nors rim-[ 
ties ir taip nebuvo. Klubo, 
nemėgiama lietuviška vėlia-j 
va buvo taip giliai paslėpta,; 
kad tesimatė jos tik kam-J 
peiis (buvo užstatytas kino 
ekranas).

lu Klubas Balfo taip pat ne-
... . ..UI^'užmiršo. Balfo skyrius čiaPradėjus organizacijoms .fc Jjs

belstis vidun, kad galėtu 
stiprinti ir tęsti savo veik
lą. klubas ne tik kad nesi ., mis; taigi, si organizacija

,n‘1”lčia yra viena seniausių. 
Nors šis Balfo skyrius kal-

" ■ įsteigtas p
nes 
mis:

metų.
M. Michelsonie- 

rūpesčiu ir pastango-
leido Į kalbas, bet dar pra
dėjo puolimą.

Pirmiausia kibo lietuvių

PREZIDENTAS SUSIKIRTO SU GOLFO MEISTERIU

Prezidentas D. D. Eisenhower Augusta. Ga~, golfo lauke 
bando savo jėgas su golfo meisteriu Billy Joe Patton. 
Golfas yra prezidento mėgiamiausias sportas ir poilsis 
jo sunkiose pareigose.

kad reikia prisidėti priej 
bendro Lietuvos gelbėjimo: 
darbo, tai ir buvo prisijung-l 
ta prie Waterburio ALT! 
skyriaus. Tai visumos narių 
valia. Lietuviškas klubas i 
burliokų sąjungą nesidės.

Bet vieną klaidą klubo 
nariai padarė. Jie perilgai 
laikė savo tarpe tuos kelis 
Lietuvos išgamas—raudon- 
skūrius. Bet geriau vėliau, 
nekaip niekad. Lietuviai 
susiprato ir nuo savo brol
žudžių kratosi.

Salin bimbininkai iš lie
tuvių klubų ir organizacijų! 
Palikite ramybėje mus ir 
Amerikos demokratinę san 
tvarką.

Kaip kiekvienam lietuviųjšus

Eastono Padangėje
Kai Kam Baisu

1940 metais mūsų apy
linkėje statė savo kandida
tūrą i kongresą . vienas ko
munistas, Walter Trumbull. 
Kandidatui buvo reikalingi , .
parašai. Parašus gaudyti 
kandidatui padėjo Joe Kuz
ma, apie kurį jau esu se
niau rašęs ir kuris dabar j“

bas, apie kurį aš jau daug 
kaitų esu rašęs ir net ėsu 
sukėlęs klubo vadų nepasi
tenkinimo, vieną kartą la
bai pasižymėjo. Paprastai 
tas klubas niekam nieko ne- 

o jei kada duoda 
kokiam nors geram ameri- 

j kūniškam reikalui, tai tik
ėtai {lenkinę, o ne daugiau, 

viena karta mūsų klu-traukiamas teismo atsako- , ...... . - , ... ibas eme ir išmėtė visa sini-mvben uz komunistine L- , , - , ‘ .veikla I Kuzma ir kiti tinę <lolenų! A ep, visą 
visą šimtą dolerių! Bet zi-įr

komunistai tada neblogai 
pasidarbavo ir surankiojo 
mūsų apskrityje 1,006 para- 

už komunistu kandida

to, kad choras klubui ati
duotų savo kasą, išpirktus 
“šėlus” ir pianą. Chorui su 
tuo nesutikus, klubas užsi
mojo organizuoti savo cho
rą. Ta proga “draugas”*

pagaliau buvo užmigdžiusi; 
ir paiuošusi numarinti, o’ 
graborium mielai sutiko; 
pabūti klubas. Tik kai at-’ ' 
siiado “užsispyrėlių,” tai dama 
pasirodė, kad Balfo skyrius skaityti.

savo nenorą atsi

pirmininkas pareiškė: “Ge-. „ „ šian(lien jau|
rai. įeieu nenori isnun<»ti.. _ ___ . ...rai, jeigu 
žiūrėsime,

nenori 
kas jų

isijuneti, 
klausys.'

Iš nuveiktų Balfo sky- 
įaus darbų reikia paminėtiįgalima pasakyti, kad jis ne 1---- --------  ------- ,---------- .

'tik gyvens, bet ir tęs savopasisekusį rūbų vajų; buvo[tui

visuomenės veikėjui, taip irjtą, daugiausiai Eastone. 
Tomui .Matui dėl himbinin 

Jkų “Laisvės” užsipuolimų! Tiesa, 
nei šilta nei šalta.

,susilauks tie, kuriuos 
{vos cypdąvatkė giria ir už 
taria. —L. J.

i:

-------------------------- ---------- ,
I

61 ir 69 numeriuose nema
žai paskirta vietos Water- 

visuomenės 
Tomui Ma-

burio lietuvių 
uoliam veikėjui

note kam? Nagi “kovai 
prieš vėžį.” Tą “kovą prieš 
vėžį” į Ameriką atvežė 
Maskvos agentas Bimba, 
kada jis po karo lankėsi nu

karta atėjo laikasjteriotoj Lietuvoj ir iš ten 
rinkti au- 

ėžio li-
nebalsavo. Bet faktas yrajgą.” Tada po visą Ameri- 
kad savo laiku 1,006 žmo- ką bolševikai “kovojo prieš 
nės pasirašė už išstatymą j vėžį” ir rinko pinigus pa- 

įkomunisto kandidatu. [siųsti į Vilnių ar kur tai ki-
I Viskas tas buvo jau - tur- Tada ir mūsu kluhas 
[nai, prieš 14 metų ir ko 
I rodos, beprisiminti tą
kalą. Bet reikalas pats pri-l Už aukos davimą bimbi- 

Nesenai pasirodė, niam vėžiui ypač smarkiai 
už komunistų kan-;agitavo mūsų klubo veikė-

JOUIIiųi ~ “ J , . *
Vargo!^a^suot*’ daugumas davusių parveze įsakymą rink 
\ia4j. “parašus kandidatą, už jį kas “kovai prieš vėi
x f « « I m i • t

PITTSBURGH, PA.

N-si žudė C. K. Pikiel
Balandžio 19 d. savo bu

te nusišovė žvmus darbuo- 
Charles K. Pikiel.

S£-į
'atidarė kišenę ir paklojo '■'**** I •rei-šimtinę.

VI-

tojas tsiminė. 
'kad visiapšmeižti. Jis kolioja-( pikiel Lietuviu Prekybos

tr.n lrorl n-jrrnL _ . . . / (llUaiaDalį dainininku klubaspciklą, kaip tik baigs apsi-,surinkta arti 400 svarų vi-mas ten už tai, kad pageluj^mų pirmininkas, buvo
atitraukė iš lietu\iu choro,temti nuo 
vieną kitą prisikalbino 
naujai atvykusių svečių 
taip gimė klubo choras. [kalinga priminti 

Lietuvių chorui tas, žino-Įl raeities laktą.

dar
. surankioti parašaijjas s. Sharkey, tas pats, ku- 

yra išlaikyti iki šiai die- ris yia teisme prisiekęs, kad 
Taip paskelbė vietosjjjs niekada “Laisvės” nėra 

ir kilo nemažasįplatinęs ir, tur būt, niekada

piktų žabangų.'Sai gerų rūbų ir nusiųsta bėjo įjungti į A. L. Tarybą veik.lUs asmuo ne tik'lietu-n„: f 
iš'Katl būtų aiškiau, kas čia|centrui. Už persiuntimą už-[lietuvių piliečių politinį vių visuomenės tarpe, bet ir ?
ir,pasakyta, manau, vra rei- mokėta $43. Klubas įūbų V entos klubą ii kad už- amerikiečiu Jis priklausė ' * . - - ~ ~

L • ‘ ‘ * viena kitą vajų žadėjo paremti, bet draudė klubo patalpose Lie- partriai ii bu sumišimas tarpe tų zmomų, nėra buvęs pirmame “Lais-4 neparėmė, nors dėl to va- tuvių Darbininkų Susivieni- 1 j f tįq darbuotoju hUne k?%aise ,sa™ I,arasus vės” puslapyje garbinamas, 
1 ...____■____ - T xo Jos vielos (laH)UOloJU davė už Tinrabu kandida-uinA

ma, smarkiai pakenkė. Pa
kenkė ir bendrai visiems 
lietuviams, nes negausų 
dainą mylinčių būrį suskal
džius, nebegalime' pajėgtiL negalima žmonių suau- 
pasmodyti taip, kaip gale- RoUi inigais remtf klubo
tume xartu nironami statvbos, klubas beveik

Kitas musis įvyko dėl ,-šte j- lėše tUQ laiku bu_
Vasario 16-sios minėjimo. vugius paskutinius kasoj pi_

Kai klubas pradėjo savo 
namų statybos “šėrų” vajų, 
prievartavo ir Balfo skyrių. 
Nežiūrint motyvų, kad tie-

jus buvo pratęstas visą me
nesį.

Naujų narių vajus taip 
pat buvo sėkmingas. Prisi- 

14 naujų

jimo ir Amerikos Lietuvių Vlena< žymiausių asmenų.
Darbininkų Literaturos Jig buv0 artimas dabarti- Augiausiai 
Draugijai laikyti susirinki- nian, pennsylvanijos guber-V,;^* 
mus. Taigi,- toms draugi-;natoliui .jobn gJ Fi’c kankiojo 
joms, kurias vyriausias pro-,, veikė rinkirau metu

kaipo “Laisvės” vajininkas 
Eastone. Tas žmogus karš
tai siūlė duoti Bimbos vė
žiui 100 dolerių.

parašų su- 
jau minėtas ko- 

11 munistų. veikėjas J. Kuzma,
kuris ir tarp lietuviu maišy- Tada pasirodė ir kitas as- 

jaunas davosi ir turėjo nemažai muo mūsų klube, kuris siū- 
■ ■ Eolsevi-’lė Bimbos vėžiui parodyti

duris ir jam nieko neduoti.

Jau per eilę metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktie 
minėjimus čia rengdavo 
ALT skyrius su kitų orga
nizacijų pagalba. Buvo ma
nyta. kad ir šiemet taip bus.
Bet kur tau. Kai buvo su
šauktas organizacijų atsto
vų pasitarimas, atvyko gau
si klubo “delegacija’’ ir 
tnjmoai drūtai pareiškė, 
kad šiemet minėjimą rengs 
klubas savo svetainėj. Ki
lo karšti ginčai ir net pro
testai, bet klubo “delegatu” 
tas neįtikino. Organizacijų'OOO “morgičių,” o kada

' nigus—$50—ir Įkišo du be
verčius “šėlus," o kad tos 
gėdos vėliau niekas nepri
mintų, kaip tik ir buvo su
kombinuota Balfo skyrių 
visai numarinti.

Kai dabar atsipeikėjęs 
Baito skyrius paprašė klubo 
atsiskaityti, nes namai jau 
pastatyti, o biznis eina, tai 
klubas tik nusijuokė, saky
damas, kad pinigų už “šė- 

niekas negaus, nes pirrus”
miau r

atstovai, gavę skaudų 
valini smūgi, pasijuto 
ginkluoti” ir pagaliau

rase 14 naujų nariu.
Čia daug kartų buvo pa- kuroras paskelbė komunis-' 

minėtas žodis “klubas,” bet.tinėmis. Paskelbus šias or-Į Pikiel buvo dar
tai tik dėl trumpumo. Visa’ganizaci jas priešvalstybinė-|v>Tas, voš 49 metų i ..... T- , , , • ,-i
kaltė ir atsakomybė tenka'mis, vietos amerikiečiu Gimė jis Chicagoje. Prieš kėlių. Kyla klausimas, kiek 
klubo “bosams” ir “bose-'?Fauda paskelbė, kad jos P»m4jl pasaulini karą jis lietuvių tada buvo suvilioti
liams,” kurie diktatoriškai randa prieglobsti, t. y.• Sižl/iXT Tr‘’tH3L)AO:.ia'IAjL'ka«l to-'nia's. juos gerai pažinęs ir
valdo visus klubiecius, o ko savo susirinkimus lietu-t;et po / metų grizo į Ame- ii-.noi.ii. manau, Kati co , J 1 v
dabar dar nori sugriauti or- vių piliečių politiniame klu- nką. Kurį laiką jis vertėsi kių lietuvių turėjo būti
ganizacijas ir sužlugdyti be Nr. 103. 
lietuviška veikimą. - - — -  ------ —*-■--- ------- ——  ----- žmogųVietinis Lietuvis.

WATERBURY, CONN.

arnZiauS.
įfolrzvcivunvv tOVTYZi 

LC4I I-^'-
miifiiii

už'ga
Tas žmogus yra Aleksas Bi- 

kadaise ėjęs su bimbi-

gerai žinantis, kad 
kova prieš vėžį” buvo tik 

bolševikų meškerė išmelžti 
iš Amerikos lietuvių dau
giau dolerių.

Bimbos vėžys tada laimė
jo ir mūsų klubas davė 100 
į Bimbos vėžio iždą. Jokių 
aukų Lįgtuvos vadavimui ar 
tremtinių šelpimui mūsų 
klubas niekada nėra davęs.

ne- todėl
“Ventos” Klu- Lietuvos gaminių importu, mažai. Mūsų bimbukai tą 

bas buvo pastatytas i keb- het antrasis karas, aišku, • f i umbull gai bindavo, 
lią padėtį. Vietos lietuvių importą sustabdė. Tada Pi-kaipo kokį žymų ir

Šalin Bimkininkus!
Šiuo metu, kuomet lietu

vių tauta yra pavergta ir

buvo organizuotasi klubą kel ėmėsi tarpininkavimo ir “proletarų gynėją.” Todėl 
boikotuoti. Reikėjo gelbėti’draudimo versle. [daugelis ir lietuvių dabar
klubą ir moraliai ir mate-’ Kas paskatino Pikiel dar nerimsta savo kailyje, nes 
rialiai. Tad T. Matas, klumpiną jėgų nutraukti gyve-’nežino, kada tas pasirašiu- 
bo prezidentas, sušaukė'mmo siūlą? Kaip sakėm, ba- šiųjų sąrašas bus paskelb- 

i vnldvbns nariu nosė-jlandžio 19 d. jis buvo ras- tas.
aJtas savo įstaigoje peršautu Aš

eikia išmokėti $16,-iaziatįško. okupanto žiau- detp

mo-jbus padaryta—niekas neži-i
*nu-'no.

skubų valdybos narių pose 
di aptarti susidariusią pa manau, kad mūsų 

Sekretorei antjbimbininkai be reikalo bai-J
»j

Tuomet visa valdyba'sm^kmm- . , .
vienbalsiai ir nutarė ’už-^talo buvo paliktas ilgas mijasi. Jei kuris iš jų davė Apie dar vieną ciudną 
drausti anoms komunisti-1 raštas, kuriame nurodoma [savo parašą, tai policija tą’dalyką iš mūsų klubo para- 
nėms organizacijoms laiky-'atšaukti kai kuriuos susita-įjau senai žino ir toks jauįšysiu kitą kartą, būtent, 
ti savo susirinkimus klubo’ rimus, skelbimus ir tt. ir yra įtrauktas į reikalingą'kaip klubo vadai mane gau- 
patalpose ir išmesti proko-’R2^ baigiamas žodžiais:'knygą, o todėl ko čia dar(dė, bet kol kas dar nesuga-
-----laikraščius. nebegaliu ilgiau gyven- baimytis? Į balą puolęs vo ir blyno iš manęs neiš-

h; Prašau
Senas Eastonietis.

biriausiomis priemonėmis nai
kinama. lietuvių išeivija 
Amerikoje susibūrė į A. L. 
Tarybą kovai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Dirbant ben
drai, mūsų jėgos yra stip
resnės, nes sudarome atspa
resnį kovos vienetą prieš te
rorą—komunizmą

Šis mūsų nepasisekimas 
nepatinka Lietuvos išga-

Gaspadoriški apskai 
rodo, kad tie 
’ geriausiu atve-

tūrai, nors aiškiai matėsi,i ju galės būti išmokėti per 
kad klubui rūpi ne pats m i- kelioliką metų, o Balfo sky- 
nėjimas, o tik pasipelny-Įrius, nenorėdamas taip ilgai 
mas. (laukti,

Koks tas minėjimas buvo jis duotų 
ir kaip jis praėjo, tai ilga nemokam 
pasaka. Čia tik trumpai no- rengimui, bet klubas nesuti- moms bimbininkams, kurie 
risi pasakyti, kad tai buvo ko, tuo dar aiškiau parody-ivisapusiskai ir besąlyginiai
_____________________________________________________ _ I tarnauja Maskvos inų>eria-

lizmui ir džiaugiasi tragiš 
ku Lietuvos likimu. Tai 
žmogėnai, kuriems mūsų 
tautos kančios sudaro ma
lonumą. jie džiaugiasi, kad 
lietuviai ir Lietuva yra nai
kinama žiaurių aziatų.

Bimbininkai, vykdydami 
savo bosų ruskių įsakymus, 
stengiasi terorizuoti lietu
vių visuomenę ir ypač veik
lesnius jos organizuotojus 
ir veikėjus.

Ši korespondencija netu
ri tikslo ginčytis su nužmo-

turė-j (davimai
' ijo nusilenkti klubo dikta-“morgiciai

kadpasiūlė klubui, 
už tuos “šeims 

ii salę Balfo pa

WORCLSTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHAK!UACY
29 Kelly Square, \Vorcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutii, cigarų, cigarečių ir ska
niu gėrimų.

Be to, musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš

čių; (3) galit užsimokėti g’zo bilas ir (4) įšpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Fharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

munistimus
sekantis mėnesinis kluboĮG- Prašau visus mano as- 
narių susirinkimas šį valdy-[menin’us daiktus atiduoti 
bos nutarimą vienbalsiai mano žmonai.’
patvirtino. j G rekordavimo aparate

“T o.'eiče'’ M- rq K'rnh' J’5 buvo užrekordavęs savo'žinoti, kiek tokių pasirašiu-9
ninV-f*’'' f'iidCin riid-zi-J.cL-oč mirties apsisprendimą. Su-’sių už nabašninką Trumbull <
iš Schenectady N Y bara Jau(^ntu halsu jis kaltino’yra mūsų klubo narių. Tu- mų. Nusipirk, nes nedaug
Tomą Matą ir už 
jisai, dar prieš 
jo į ’

nerūkė.

sausas visvien nekelsi, tai kepė. 
nėra reikalo nė verkšlenti.

Man būtų labai įdomu Ar turi žiu metų “Kelei
vio” kalendorių? Jame yra 

šių už nabašninką Trumbull daug gražių, įdomių skaity

tai kad savo politinius, bet tos 
40 metu nė-čios Pa,tij°?’ priešininkus,I 

karkiamas ieškoti “gerų kun« <Iai o v,šok,as klastas,
laikų” ir nerūkė. BimbiXugalvoJ? sm.elz,tus lr. sk“n-
ninkams ir tas nepatinka. dus I'n,esl!1''tas ',,,vert«s.

jį nusižudyti.Jie savuoju laiko tik tą, ku
ris tingi dirbti, prasigėręs 
ir po tiltu miega.

Mes gi visi esame lietu
viai, sielojamės dėl Lietu
vos sunkaus likimo, tad ir 
dirbame visi bendrai dėl 
jos išlaisvinimo. Kas už
stos nekaltai žudomus lie
tuvius, jei ne mes; kokią 
teisę turi bimbininkai mai

gė jusiais melagiais, ruskiųišytis į mūsų visuomeninius 
šnipais bimbininkais. Jos reikalus? Juk jie ne mūsų 
tikslas dar kartą parodyti'visuomenei priklauso, o
lietuvių visuomenei tikrąjį 
sužvėrėjusio judošiaus vei
dą.

Šių metų “Laisvės” 60,

burliokų. 
Lietuvos 
lietuvių vardu?

Kas leido tiems 
išgamoms kalbėti

Jei klubo

pa- riu pasakyti, kad mūsų klu- beliko. Kaina EO centų.

Pikiel bandė išsikovoti 
republikonu kandidatūrą į 
Pennsvlvanijos seimą, bet 
čia jis susidūrė su ki£ais: 
politikieriais, kurie su prie
monėmis nesivaržė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

narių susirinkimas nutarė, baigė.

K. Katkevičienei Chica
goje.—Tamstos straipsnio, 
kuriame tamsta stengies 
įrodyti Dr. Biežį esant tin- 
kamiausį gydytojo kvotėjo 
pareigoms, nespausdinsime, 
nes SLA rinkimai jau pasi

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių. prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krantuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai
* Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Kur Darbo Žmogui Burtis

Maikio su Totu
Negalima sakyti, kad ir Ame- gumi, ko pirmiau beveik 

rikoj Visiems būtų aiški orga- nebuvo. O šitas gyvenimo 
nizacijos jėga ir kad ypač dar
bo žmogus vienas yra menka

požiūriu, tik mažai dalelei 
lietuvių būtų gera gyventi, 
kad ir nepriklausomoj Lie
tuvoj, jeigu joje nebūtų de
mokratinės santvarkos. Aš 
esu prieš visokias diktatū
ras. Taigi visiems vien-

mornink,

aplinkvbių pakitimas gale-, 
jo Įvykti tik dėl to, kadjmineiams ir šiuo požiūriu 
žmonės kovojo ne pavie-pieta Lietuvių Darbininkų 
niai, bet telkėsi į organiza- Draugijoje.

dulkelė. Daug kam neaišku, 
kokia organizacija jam geriau
sia tinka.

Į tuos klausimus gerai atsa
ko Steponas Janeliūnas, kurio —----- --------- ± i t , »
straipsnis buvo atspausdintas j Kus organizavau ir Į strei- AlltOOUSC
paskutiniajame "Darbo” žur-'kus vedžiau ir kitaip kiek' ---------
nalo numery ir kuris Lietuviu' mokė t amas skiepijau min-1 Sheffield Steel korpora- 
Darbininku Draugijos vajaus ų, kati be socialinio *eisin-'cįjOs, Kansas City, Mo., 
komisijos buvo -- --
Kiek sutrumpinę 
spausdiname.

*

cijas ir bendrai kovojo. Aš 
pats sai o laiku ir darbinin-

‘Steponas Janeliūnas.’

premijuotas, gumO ir teisingesnio tunų darbininkai naudojasi nuo-
mes čia Ji paskirst) mo, tik retas kuris stabiu išradimu, kurį jų la- 

įš mūsų šiek tiek pakilsime, bui pateikė jų unija susita-Į
, -- v • 0 Pau mase bus tik arimo rusi su miesto viešąja bib-tats draugijos navadmi-„..a;.™,, io,m.r .1 t- . • -- • ',T. . r.- ,. - n akėjimo panhiai. Jeigu hoteka. Jie turi proga įssi-

mu^ e uuų ai inip šiandien mes turime kito-rinkti savo norimas knygas
I)raUglJa_K • v klJ* Araenk*’ tai tas taip vadinamų “Bookmo-

^a.lb?“nk; ctyta pastangomis organiza-jbile ’ (bibliotekų autobu-'
uJa- 31 —Slfnnni / tlJM’ kurios kovojo ir kovo-.SUose), kurie kiekvieną sa- 
pavadmimą, jei LDD pr;-Ja už soeialinį teisingumą, jvaitę tuo pačiu laiku susto-Į
klauso 11 daktarų, adtoka-dabartiniai naujieji atei-ja pietų

pačiu 
pertraukos 1metu.

tų, inžinierių ii kitokių pt‘)-.vjaj jeigu jie čia nelaimės prie Įmones didžiųjų vartų.!feionaV Man pačiam šis^flį atblokšti iš Lietuvos!’ Taip pat ir išeidami na-
dal\ka> labai aiskus šiaii-įprieš 40 metų tal būtų rauę'mo darbininkai lengvai ga-
dien darbininko sąvoka vi-|Visai kįtokįa Ameriką, ne-ii stabtelti važinėjančion
sai 'įto a, negu u\o, sa-(gU rado dabar. lada nau- bibliotekon ir be jokio už-'
kykim. 40 metų atgal. Ta-|Jai atVykusiam žmogui tek- mokesčio išsirinkti norimas
da darbininkais vadindavo,davo ir pabadauti, o gavusknygas, lygiai kaip kiekvie-'
tik tuos kūne atlikdavo darbą dirbti kaip jauciui.no miesto viešojoj bibliote-’
O.uoaus darbus ir gyveno j lyginimas buvo toks,Į koj. Jei kartais jie joje’
išimtinai iš savo prakaito, g-a .,nw ■iim„7in„J n-i : 1 • •_ 1 •.. ,. - 1 - Ka(l al)le umuzinus 11 na- neranda jo norimos kny-tąjNet vadinami baltkalme-’ ... 1

ŽMONA PRIIMA VYRO DOVANĄ

Karo aviacijas sekretorius Harolo Talbott Įteikia našlei 
Mrs. Elsie Loring jos vyrui žuvusiam kare skirtą kongre
so Garbės Medalį už nepaprastą pasižymėjimą kauty
nėse. žuvusiojo lakūno vaikučiai dalyvauja iškilmėse. 
Lakūnas majoras Charles J. Loring su savo kovos lėktu
vu tyčia atsidaužė į komunistų kanuolių poziciją ir ją 
suardė pats užsimušdamas.

Gegužės Pirmoji
mėnesiu jau dieną, darbo klasės vieny- 
žmonija sija bę, protestuoti prieš karus 

tt.
buvo kai kam baisus

Su gegužės 
senu dienu?>laike! jbuvo pakvietus mane i

—Labas rytas, tėve! Kur kermošių. jnainebuvo laikomi darbi-'tie, kuriems kaip nors pavy-savaite ji būna jiems iteikia- daugiausia savo vilčių, ii-ii
taip anksti žingsniuoji? i —Ir tėvas buvai nuvazia- ninkais. Bet laikai keitėsi, k0 įkišti nagus į svetima ki-'ma gesio ir džiaugsmo Visais-Einu tavęs ieškoti. !vęs? {Amerika mechanizavusi, ir’šenį. danar čia nau- g 8

—0 kam? j —Šiur, kad bu
—Noriu paklausti, ar tu nekaip išėjo, Maike 

neapsiimtum priimti zakris-'tai, buvo užordeliuoto

,mų pirkimus galvodavo tik gos, jie ją užsisako, ir kitą iš

Tai
., 1 vv»fcu nonai via nau-, rvai prieš metus sitas lamais 11 visuose mas

-,aU’ ei. eX<j ? . ^eno?ls jai atvykęs darbo žmogus, “bookmobilius” s u s t o j o kur gegužės mėnuo yi
ike. Ma-,‘juodas darbininkas, Jis visai UUmpu laiku pasida-(Prįe Įmonės vartų, 43 darbi- vasari, poetai ir rm 
įuotos ca-pats tapo o įu nors specia-(1.0 ‘tikras amerikietis,’ val-įninkai tuoj pat užpildė re-jam daugiausia vra pt

sagai vokite!

tuoj 
jos 

bibliotekai

šitas laikais ir visuose kraštuose, Įvykis! Tik
a pa-,Tie darbo vergai prasima- 

muzikai nė sau šventę, šventę be lei- 
pat užpildė re- jam daugiausia yra pašven- dimo, be valdančiųjų prita-

tijono službą? Jlunavos mišios su adzekvi- iistu n suartėjo savo gyve-,g0 ką nori, už darbą gauna gistracijos korteles.
—Ar tėvas rengiesi jau jom už mirusius blaivinin-jmmo lygiu su tariamu at žmonišką atlyginimą, jo as-šįai

Į kunigus eiti, jei zakristijo-;kus, kaip to reikalauja jų-tikru profesionalu. Todėl 
no ieškai?

—Ne, Maike: i dva
stoną aš jau netinku, ba stanavyta. Susirinkom visi mą, laikomas kiekvienas,1 LDD. i Unijog vadovai šiuo su- Toks juk vra gegužis šiau- riams
perdaug svieto matęs: anofi bažnyčią, susėdom i lom-kuris rankų ar smegenų* “Trečia. Lietuvių Darbi-manymu siekė saviesiems rėš pusrutulv, kuriame gy-tams!
tos žmonių pasakos: esu gu- kas ir laukėm cibuliamų įš-jdarbu užsidirba sau pragy-i • 1 ~ •• ..........
Įėjęs ir ant suolo, ir po šuo-’kilmių. Atėjo laikas žva- senimą Dar
lu. i kės uždegti. Išėjo iš žak-komas tik tas

—Ir ne svki policijos bc-!ristijos zakristijonas su už- iš dividendų
langėj nakvojęs . . . įdegta meškere ir pradėjo palikimų ar kitų darbo. Bet

—Maike, nereikia viską deginti žvakes. Ale žiūrim, aš negirdėjau, kad nors vie- 
prisiminti, ba iš to nebus,kas čia darosi, kad jis ne- tas tokių priklausytų LDD.

Dabar tę savo kūrinių. Visus, mat, rimo! Jie drįsta kelti bal- 
priklauso džiugina, stebina ir skatina są už 8 vai. darbo dieną irjc.c uz.jn.iuc.uc Viai..11111 +' • i t' j -1 <*u> ginimą, jo as-Siai bibliotekai priklauso džiugina, stebina ir skatina sa uz 8 vai. darbo dieną ir

tijo-jkus, kaip to reikalauja jų’ tikrui protesionalu. lodei mens teisė3 apsaugotos, tai kur kas daugiau laikydami ką tik gamtoje mirti nuga-akiplėšiškai kištis i aukštą 
. konstitucija. Taigi taip vis-^ianc įen ai įnin u, ie _jjs turi ^ūti dėkingas to-bibliotekininką visą laiką Įėjusi ir visu veržlumu že-politiką, kuri juk tegali pri- 

įšką kas ir stojosi, kaip buvo pa-as suprantu LDD pavadini- Kioms organizacijoms, kaip'sušilusi. ‘ ‘ mę užvaldžiusi gyvvbė. klausvti carams, imperato-
ir kapitalų magna- 

Kas gali drįsti tą

---- oiviiic įveli etai
klausė, kaip aš čia pritam- <as City viešoji

Nė- kūl i iki šiol “bookmobilius
biblioteka.'*^4? Pi-'m’ di?'

na pasirinko savo švente ir 
i

nei pažitko, nei garbės.
—Na, tai kodėl tėvas ieš

kai zakristijono, jeigu į ku
nigus nemanai eiti?

—Čia, Maike, yra tokia 
rokunda, kad garsiai kal
bėt apie tai negalima, ba 
kai bedieviai išgirs, tai pra-_ : 
dės iš to biznio juoktis. Bet 
jeigu tu prižadėtum, kad 
niekam šito sekreto neišple
pėsi. tai galėčiau pasakyt į 
ausį.

—Tėvas žinai, kad liežu
vauti aš nemėgstu.

—0 kas gali tave žinot, 
Maike? Žiūrėk, kaip Ame
rikos politikieriai plepa! 
Vienas rėkė, kad visiems 
reikia kavotis po žeme. ba! 
Rusijos raplenai tuojau! 
pradės bombas mėtyt: kitas! 
vėl zaunija, kad ruskiai 
Amerikos bijosi ir vainos 
nebus. Vieni triubija, kad

gali i žvakę 
Kodėl?

patropyt.

—Nežinau, Maike. 
pataiko ir dac oi.
♦ u-v Ir*

Aš pats esu mechanikas, 
uždirbu vidutinišką algą ir 

Ne-'gyvenu ne prasčiau, kaip 
Kaip dauguma vadinamų ‘balt- 

kiša, tai vis pro šali. kalnierių.’ Todėl man nė-
Apdegino šventam Ciprijo- ra jokios baimės, jeigu ša- 

1 nuo nosį, o blaivininkų su-Jia manęs LDD priklauso ir 
isaidčs maršalkai apsvilino,koks daktaras, ar koks žy- 
'vieną ūsą.
damas prie 

igc.'S. tik—kabaiiokšt
griuvo.

Matyt, jis prie 
ninku nepriklauso.

—les, Maike, jis 
sis ju susaidės narys.

—Tai gal nesveikas

i v z>ii na.
Gegužės Pirmosios šven

tė buvo visų matomas Įvy-puY Visai paprastai.
ra būtino reikalo būti ‘pro-'gjusdavo i rezidencines i)ra^Ju>iamcgę ir susiorganizavę darbi- , . . . .dėsniuose miestuose viskaslesonum, jei nori 
švietimo dalba. Aš

dirbti miestiečių apylinkes, 
moku j Taip pat ir įmonės vado- 

LDD $1 per metus. Dabar-,vybė iš savo pusės parodė 
išas'čjos idėjos supratimą rasda- 
kadjma ‘'bookmobiliui” sustoji-

tiniais laikais tai tik 
jūroje. Bet ar žinote,

Ant galo. siek-knus visuomenininkas, 
šventos Jadvy-Į Antra. Vienas pamati 

ir par-įnių LDD tikslu vra ne

•o
—Aš

-įmtmetv įsau-

ninkai. Tai buvo prieš

metais Chicagos 
darbininkai gegužės mėne
sio 1 d. surengė milžiniškąper daugeli narių iš tų do-;mo vietą bei Įrengdama*10 1 *ur.eng*

ierių susidaro sumos, iš ku-Įvaitu pastate spintelę, ku- <‘em,’2-^!at‘J4. ku”'*' *ukt 
i p.t'i „ou izUe+i- tabu • ' .i i. r .j .1 <buvo—d valandų darbo die

kis, nes Europoj bent eli

Amerika neapsaugota, o ki
ti tvirtina, kad ji yra ap
tverta nepereinamom rada-l š 
ru tvorom, ir net pasako, 
kur tokios tvoros stovi. Kai 
žmogus pasiklausai tų ple
palų per radiją, tai net gal
va apsisuka.

—Tai demokratinės tvar
kos silpnybė, tėve. Kiek
vienas politikieris nori pa
sirodyti viešai, kad jis rū
pinasi šalies reikalais, nes 
nori. kad ateinančiais rinki
mais žmonės vėl už jį bal
suotų. Bet aš, tėve, ne po- 
i;':kier!s ir plepalais neuž
siimu.

—Olrait, 
duodi žodi

Maike, jeigu

sustodavo. Darbininkų tos 
(•ienos manifestacijos, kad 
ir ramios, carams, kara
liams ir visiems valdovams 
ir kapitalo didikams nega
lėjo patikti ir todėl gink
luota policija, o kitur ir ka
riuomenė, visu įnirtimu pui- 

ivo beginklius manifes
tantus, būdavo sužeistų, už
muštų. kalinamu, išvytų iš

rių LDI) gali leisti tokpnon 
stambu zumala, “Darbą.”'
O jei narių būtų daugiau,? Bušo biblioteka šalia 3,- 
tai LDD galėtų arba tą pa-t000 bendro pobūdžio knygų 
ti žurnalą dar padidinti, ar-Įturi specialų skyrelį knygų,t 
ba išleisti naudingų knygų. '.Įdomių unijos* darbinin-

“Vienas mano klaustas kams. Tai darbo unijų bio- d' 
asmuo atsikirto: ‘Tai ką jūs'grafijos ir istorijos knygos, XISO 
tokio didelio padarote, leis-'ekonomika bei politiniai 
darni tą žurnalą?’ Aš jam!mokslai. Biblioteka šias 
štai ką atsakiau: 'Brolau,! knygas parenka pasitarusi 
visi gyviai, taigi ir žmonės,įsu vietinės unijos ^adovy- 
turi budėti. Jeigu mes ne-Į be, kuri
>augosime, ką per dešimt- klausia pačių darbininkų, 
mečius išKovojome, tai vi
sai nepastebimai mūsų lai-

darbininkai sudeda 
(gražinamas knygas. na. Demonstracijoj daly

vavo 200,900 darbininku.}'.1' 
įvyko susirėmimas su poli
cija, buvo aukų, demonstra- 
ri i

1 draugiškumas’ Imat, straip- 
blaivi-’snio autoriui kai kas pasi-

Įgyrė priklausąs LDD “dėl 
seniau-;draugiškumo”], bet sociali

nis teisingumas mūsų visuo
menėje. Kaip aš čia pri
pampu? Ogi štai kaip. Man 
jau senai aišku, kad jeigu 

į asakyt.'icbūtų buvę asmenų, kurie
'kovojo ir kovoja už sociali-’ 
nį teisingumą, tai nepaisant! 
mūsų didelių išradimų iri 
ūkiniu pakitimų, dar ir meJirnus 
dan.dien dauguma žmonių 
būtų netoli pakilę nuo ver- 
<ų lygio, o kiti mirktų ne- ” 
iš? asakytame
Da' ar ir paprastas darbi- 
cinkas vra laikomas žmo

bu-

Maike, ne (lakta 
as, tai negalėčiž 

ar ;i> buvo sveikas, ar ne. 
Enivei. blaivininkų adzek- 
vijos atsibuvo be žvakių ir 
dėlto jų susaidė pastanavi- 
įo ieškoti kito -zakristijono. 
Ir. tikėsi ar ne. Maike. jie 
nutarė pasiūlyt šitą slūžbą 
au. Taigi valuk to aš ir at- 
jau tavęs paklausti, ar tu 

-utiktum užimti to zakristi
jono pleisa?

Ne, tėve, nesutinku.
—Kodėl?

Visu puma todėl, kad 
;oks užsiėmimas neatitinka 
mano ambicijoms, o paskui 
dar ir dėl to, kad aš nenc
ui nutraukti savo studijų.

— Maike, aš tau pasaky
siu, kad iš tų studijų tu duo
nos nevalgysi. Buvo laikai, 
kada mokvtas žmogus sto
vėdavo aukštai. Bet 
mokslo jau nereikia.

kas nors pasi- 
Tai reiškia, kad 

visuomet turime būti 
(savo reikalų sargyboje. O

glemš.

vadai buvo viešai pa , ,rp • i • i. „-'darbo ir tt.Tas įvykis sukrėtė. T. A ......r i v- • i Lietuvos darbininkaipasaulio darbininkus,! . ,,- N- 5 ■ imą karta Gegužes rirmaiaypač didelio pasipiktinimo.. ‘ A • tsikėlė iis
giuose darbininkuose. To-!bm'" caro
dėl netenka abejoti, jog jis,^e’.he 1O..“ ..avvz.., . , j j -.oon Amenkoi Gegužes Pir(prisidėjo prie to, kad 1839 ... , .sa\o ruožtu atsi- . , • - r on j d moji kad irmetais birželio 20 d. rary- , .• • , r> l - i bet plačiai neprigijožiūre susirinkęs Darbininku , ’ .. , ...- tvmu pripažinta darbinin-

-S'
buvo

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

POPIEŽIAI IR LIETU
VA. Parašė kun. M. Va
latka, Scrantono

parapijos klebo
nas. Knyga 244 puslapių. 

, .. .... ,0'isp a u s d i n t a “Naujienų”
‘lanC'M • mUT-S keG *. sav-‘1fpatatuvėj, išleisuautė 

Ismokti ant <iak-saugą n tolimesnius laime-;, ]aus iešomis. Knvgos kai.
na $2.50. Ji gaunama ir 
“Keleivio” redakcijoj.

pertekliuje. tam reikalingas žmonių taudnęS
švietimas. ‘Darbas’ kaip tik
yra vienas tų žibintų, 

mums kelią į
mokslo?
taro reikia mokytis apie 20 jimus 
metų ir reikia praspendyt’ Ketvirta. Aš esu lietuvis 
baisiai daug pinigo. Ir jei- ir demokratas. Demokra- 
gu nenorėsi ligoniui kailį tas nereiškia šiuo vardu pa- 
nulupti, tai daug neuždirb-,vadintos partijos narį,

pir-

minima, 
ir ista-

Intemacionalas GEGUŽES 
PIRMĄJĄ dieną paskelbė 
viso pasaulio darbininkų 
švente.

kų diena” švenčiama rugsė
jo pirmąjį pirmadienį, 

i Anuomet iškeltieji tos
Tą dieną visų kraštų dar- dienos šūkiai dar toli gražu 

lietuvių tininkai buvo kviečiami neįgyvendinti: pasauliui
mesti darbą, eiti Į miestų gresia dar didesnis užgro- 
gatves ir aikštes ir tūkstan- bikas, darbo žmonės nėra 
tinėmis gretomis manifes- vieningi. Šiandien žiaurūs 
tuoti už 8 valandai darbo (Nukelta į 7 pusi.)

Popiežių veikla ir šian-
, dien nesiriboja vien

, . ...... i ,et;čios reikalais, o ka jau be-
a. Jeigu busi teisingas lo- asmenį,, kunsi tiki j ano- ka|bėtj prisiminus 
jaris, irgi neprabagotesi .gaus teises. Todėl man ru-!fjus ,aikus kada

VADOVAS 1 SVEIKATĄ
Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BUKITE SVEIKI
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. SLA Daktaras 
Kvotėjas. šioje knygoje aprašoma suprantama lietuviu 
kalia svarbioji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip buti svei
ku ir ilgai gyventi.
ši svarbi knysra privalo rastis k'ekvienoie lietuviu šeimoje. 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsisakykite. 

Užsakymus siųskite autoriui:

DR. S. BIEŽIS

, v. . . i . . T. , laikus, kadaV. Maike, plačiai po svie-.pi ir Lietuvos žmonių teises. h„v0 jr eaH iausi ženlfs 
tą vandravoju ir viską ma- nore as pats manau baigti vieš ačiai' Kam ,.fl į 
tau. Taigi tikėk mano zo-.amziu čia Amerikoje. LDD x:„t; popiežių veiklą tas

, .a.. . . ,. x .a ras daug įdomios me-zakristijonu, tai mokinkis nepriklausomos, bet ir

baigti
Taigi tikėk mano žo-Įamžių čia Amerikoje. LDD 

dabar džiui. Jeigu jau nenori būt stoja ne vien už atsteigimą'
' de •

cvekus kalti ir rašykis Į uni-'mokratinės Lietuvos. Ko- ^ž’a<ęop- 
•dėl

Jeigu
kad pletkų ne-Į nori gero gyvenimo, tai tik 

bus, tai pasakysiu, kodėl aš: išmok cveką į balkį įkalti 
ieškau kandidato į zakristi- ir Įsirašvk į karpenterių 
jonus. Blaivininkų susaidė uniją. Tuoj gausi $3.50 i 
Čikagoj minavojo savo 45,valandą. Tai $140 ant ša
motų auksuotą jubilėjušą irtvaitčs. O kiek gausi

j(lel ‘demokratinės’? Ogi to-j Ar turi šių metų “Kelei- 
O tėvas ar priklausai prie dėl, kad demokratinėj san- vio” kalendorių? Jame yra 

unijos? tvarkoj didžioji žmonių ma- daug gražių, Įdomių skaity-
—Generolų, Maike, prie.sė turi galimumų siekti so- mu. Nusipirk, nes nedaug 

nepriima. eialinio teisingumo. Mano beliko. Kaina S0 c'entų.
3241 W. fifith

įsjimjos
Place

Telefonas REpublic 7-786S
Chicago 29. III.

t

jauciui.no
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Gydytojai

dos užkandinėj kiek pašai-(sugenda—bėdos nėra. Žmo-|lių, kur lietuvių kalba tie 
piai pasakęs: “Verkė gai- gus, anot to 
dys ir višta, prie kolchozo kiaulė, viską suvalgo.

priežodžio, ne’siog perima gamtos gai-sus,
(paukščių gaisus: ‘Ieva, Ie-

Kai Lietuvoj Buvo Tamsu ir...

I Bolševikų 
rėkia miršo ir medicinos darbuo- 

ordinais.

pririšta.” Ir už šitos rūšies,
-Gs^eaa,i(“savi“iką” 8a™,.10 ,me:į

,tų. Kitas valstietis, kur ji
valdžia nepa-partizanai privertę duoti pahi pasakoja

jiems pa\algyti, bu\o a,>- - Lietuvos pasprukęs as-11 
kaltintas rėmęs partizanus

Dabartinė Palanga
Kaip atrodo dabartinė

Naikina Mūsų Praeities 
Brangenybes

Komunistai visur
apie kultūros klestėjimą jų tojus apkarstyti
pagrobtuose kraštuose, o1 Lenino ordinu apdovanoti ir nubaustas 25 metus. Pa- 
kaip jie iš tikrųjų brangina' tokie “lietuviai” kaip Vil-'našių rusų “teisingo teis- 
Lietuvos praeities kultūri-'niaus miesto ligoninės Nr.’mo” pavyzdžių jis 
nius paminklus, rodo jų pa-'3 gydytojas J. A. Besenof, dau*‘
čių spaudoj iškeltas pavy z-'sveikatos apsaugos inspek- 
dys. |torius N. P. Zilin, Vilniaus

J. Špokevičius, Šiaulių miesto vaistinės Nr. 7 val- 
pedagoginės mokyklos d i- dytojas Šugel Josif Marko- 
rektorius, ir inž-arch. L. vič ir tt Iš lietuviškomis 
Vaičekonis rašo: pavardėmis medicinos dar-

“Buvo kadaise čia etno- bųotojų Lenino ordiną ga- r , , 
grafijos muzėjus ‘Aušra,’ vo akių gydytoja Kutorgie- ka(j 
turėjęs apie 47,000 ekspo- nė, darbo raudonosios vė- 
natų. 1943 metais hitleri- liavos—aprečiamųjų ligų li- 
ninkai
gatvėn. Rūpestingų šiau- jas J. Tiškus; medaliu

Nesijuokite, Bet 
Daroma

Taip

K 1 a i p ė d o 
skundžiasi, kad dažnai 
(krautuvėse gauna pirkti 

mėsą.
iš Klaipėdos mėsa

nesenai

ffiuo:

va, neganyk po pievą . 
arba: ‘Jurgut, kinkyk, pa- 

- plak, važiuok . . .” At
kartojo ir daugiau vietų, 

visų nepamenu. ‘Ko- 
įmedjant’ (juokdarys), pa
•maniau sau lenkiškai ir ap- 

Tiškeviciaus rūmai šutai- kaitęs nusikreipiau i šalį ir 
žino syti- Kurhauze profesinių ėmiau sau skaityti visai ką 

sąjungų lizdas. Birutės kai-kita. . . .
•nas visiškai apleistas. į kai- “Pabaigiau gimnaziją su 
na laiptai iškiypę, niekas ta mintimi ir jausmu, kad 
nedrįsta į jį kopti, nes kai- lietuviu būti lyg ir nepritin- 
r.e čiupinėjąs šautuvą sar- ka, ypač kad tada visi ty-

Pragiedrulių Kampelis
A. Žilinskas (741 Mac- 

Donough St., Brooklyn 33, 
N. Y.) yra gyvas prisimini
mų šaltinis. Jis savo prisi
minimais braute nesibriau- 
na, savo asmenybę nekai- 
šioja. A. Žilinskas labiau 
linkęs klausyti negu kalbė
ti. Su juo reikia surasti 
bendrą kalbą, tuomet jo 
prisiminimai teka sriauniu 
upeliuku, nors rieškutėmis

s ye!d°jal gybinis" negi žino Lietuvos čiojos iš kokių ten litvoma- -*uos semk; skubėk įsidėmė-
(in'Zn>ll J i. C * x •• • • _____ “ !• a • o. . . . « fi Ir ori išmos ie otmintioc

ir tais juodais ir tamsiais 
laikais lietuvių tautos mo
kėta grumtis su priešu mil
žinu ir buvo priveistas tas 
priešas lietuvių tautai nusi
leisti. Tai buvo kova, daug 
aukų iš lietuvių tarpo pa
reikalavusi. Jau nuo tų laikų 
lietuviams kelias į Sibirą 
buvo atviras, ir skaudžiausia 
dabar prisiminti, kad ir ta
da pačių lietuvių tarpe bu
vo išdavikų, kurie maskolių 
žandarams tarnavo ir savus 
kaimynus išdavinėjo. Vie
ni išdavinėjo dėl keisto; ki
ti dėl “gardesnio šaukšto.”

ti, kad ūmai iš atminties ne
pranyktų. Kai A. Žilins
kas pastebi, kad jo pasako- Ų.1 ..J •• i vadinasi, maskoliai tvirki-jimu nesndomauji, jis nu- . ’ x. .. . ,

. ... į,’,. no musu tautiečius visoke-stoja snekejęs. Tokios ge- . . v . , . . , . ..• - , - i . - riopais budais, idant jiemsros jo budo savybes. ! 5 , • 1 U AJ J patiems Lietuvoje butų
A. Žilinskas gimė 1877:lengviau įsikurti. Lygiai, 

metais kovo 28 d. Babrinin-

istoriją ir
alau elei 

skristi 
vc* kinti

U-
Pasirodo,

žarna Į Leningradą, o iš ten
, . . . . . , , atvežama i Klaioėda. Mat, Vasarą Palangoje jautiesuvėru eksponatus gontnes vyriausias gydyto- kį(, ]yg kuri(iJ nol¥ pa

,. .. , . , . . , , - „ ji tėvynė” rūpinasi Lietuva, volgio vasarvietėj—tiek čia
buvo surankioti

eksponatai darbo šaunumą”—sveika-
ir išgaben- tos viceministeris A. And- 

ti apsaugai net į 50 atskirų ruškvvičius, Panevėžio mie- 
vietų. Dalis šių eksponatų sto gydytoja O. Runkienė, 
žuvo, tačiau didelė dalis s\ eikatos apsaugos ministe- 
randasi pedagoginės mo-1 rijos vyriausias akušeris ir 
kyklos rūsyje, vidurinės* ginekologas J. Neniškis ir 
mokyklos palėpėje, supa-.dar pora kitų.
kuoti dėžėse. . . . Dalis jų' Iš apdovanotųjų sąrašo 
nuo drėgmės ir netinkamos matyti, kaip plačiai rusai 
temperatūros apgedo. . . . jau yra įsiskverbę ir Į me 
Yra likę apie 45,000 ekspo- dicinos darbuotojų eiles, 
natų. Nežiūrint, kad tary
bų valdžia muzėjaus išlai
kymui skyrė nemažas lėšas,
Šiaulių vykdomasis komite-

Ir Motinos Gavo

;O kad mėsa besivažinėdarna daug atostogaujančių rusų

Gausių šeimų motinos ga 
Įvairiausių medalių:! 

į “motinystės šlovės 1-jo
„ .. , , Tį laipsnio,” antrojo ir trečio-

pos. Gerai žinodama pade-, * ,ai ; “motinystės
! « *> ,S‘? klausin:” ty.* *,didvyrės garbės

LTSR kultūros m.mstenja. j..moti tfe '
Ką lietuvis, branginaa-Į

mas savo praeitį, dideliu 
surinko, tą, aišku, 

širdimi

tas nesiima priemonių is-i 
skirti jam tinkamos patal-

• vo

vargu 
maskolius lengva 
leidžia supūti.

vardo,’
medalio” ir tt. ( 

(o jų vaikus grūda į tolimus: 
j Azijos tyrus dirvoms plėšti! 
ir ten kaulus pakloti.

DR. VINC AS RLDIRKA

užkopusi lietuvį nu. Sakydavau, kad as sy- 
mintimis nu- km lietuvis ir lenkas, nes 

į senovę gali pasvei- istorija sujungė lenkus su 
švino kuika. lietuviais. Mat, prisipaži

nimu pusiau lenku, tariau, 
atpirksiąs nors pusę tos 
kaitės, kad aš lietuvis. O, 
veidmainiškas pagedusio 
jauno vaikino besiteisini- 
mas.

“Su tokiomis nuomonėmis 
apie savo tautyoę įstojau į 
universitetą, vieną iš tų, kui 
lietuvių buvo labai maža, o 

j ir tie beveik nepasižinoj^ 
vienas su kitu. Žinoma, są
voka Lietuva, lietuvystė vis 
labiau ir labiau dilo iš ma
ino proto. . . .

“Parvažiavau iš universi
teto vasaroti į Lietuvą. Vie
nas

i

kų kaime, Vilkaviškio ap
skrity. Čia toji Lietuvos 
vietelė, kur ir anais tam
siais lietuvių spaudos už
draudimo metais pragied
ruliai tviksėjo. Iš čia ran 
ka pasiekti Ožkabalius, kur 
1851 metais gimė būsimas 
pirmojo slaptojo laikraščio 
“Aušros” sumanytojas ir 
redaktorius Jonas Basana
vičius,
16 d

1927 metais 
miręs. Veik kaimy- 

kunigas papasakojo j nvstėje Paežeriai, Vinco 
man, kad išeisiąs lietuvis- Kudirkos (1858—1899) te
kąs laikraštis, parodė savo;vį§kė, “Lietuva tėvynė mū-

Verčia Pareikšti Džiaugsmą,

Duoda i Kailį Menininkams Kudirkos Atsivertimas

lietuviškai rašytas eiles ir'
Basanavičiaus 
aną laikraštį.
laišką ir . . . smilgterėjo kas jau lankė pradžios mo 
lyg širdyje. Smilgterėjo irjkykią Pilviškiuose. Greti- 
vėl, rodos, nieko. ‘Bauią'^ame kaime Margiuose 
się dzieci’ (žaidžia kaip vai-jggg metais gimė Jonas Va- 

lenkiš-įiaįtig, matematikas, peda- 
: gogas, uolus visuomeninin

laišką apie 
Perskaičiau

sų autoriaus ir
redaktoriaus, 
pradėjo eiti.

kai)
kai.
gana

pamaniau sau 
Tik nuo tos valandos' 
dažnai

Maskvos įsakymu šiemet 
iškilmingai švenčiama Uk
rainos pagrobimo 300 me
tų sukaktis. Ta sukaktimi; Mūsų knygnešių karalius kad niekas 
džiaugtis verčiami ir lietu-’Jurgis Bielinis laikraštį su- jog mano
viai. Balandžio 2 d. buvo lygino su ugnimi ir sakė, ginę ir moka >.;vau <Ąuįros’
Įsakyta pasiųsti į Kijevą kad ta ugnis sudegins ru- Dėl to stengiausi kalbėti,:mei.j žiūriu 
Lietuvos menininkų delega-sus. Ir jis buvo teisus. , nors blogai, bet lenkiškai, )Ugja je SĮOVį 

kuria sudarė rašytojai Laikraštis ir knyga ne tik o nuo tėvu ir giminių, kurie I. " . ,
- 1 • i - - x x į . j 4.1 CIU*. ‘Pronoooo ’

t • | • • Iaktorės M. Mironaitė ir'sų, bet ir ją iš miego pri ” - ’--J - -- x l
‘|E. Čudakova ir kt. Ir jie'kėlė
"Įgavo ten liaupsinti Ukrai- Kaip į lietuvių, ypač į 

prijungimą prie Mask

Pasibaigus lietuvių meno 
dekadai Maskvoje Sovietų 
Sąjungos Dailės Akademi
jos tikrasis narys P. Soko- 
lovas rašo “Pravdoj,” kad 
Lietuvos dailininkai dar la
bai skolingi savo liaudžiai.
Girdi, “parodoj nebuvo 
dėlių šiuolaikinių kūrinių,*/' 
skirtų revoliucinei lietuvių11 ’ 
tautos kovai už savo nepri 
klausomybę, Lietuvos ko
munistų partijos ir darbo 
klasės vaidmeniui bendroje 
kovoje už gimtosios žemės 
išvadavimą iš fašistinio 
jungo, kūrinių apie lietuvių 
ir įiisų tautų draugystę.” jgos Heinz W. sako sutikęs 

Šita ruso pastaba rodo. Sibiro darbo stovyklose lie- 
kad Lietuvos dailininkų tuvių, kurie čia dirbo ilgus 
dvasia dar nėra užgrobi kų metus štai už kokius “nusi- 
visiškai pavergta. kaitimus”: vienas Klaipė-

kaip ir dabar, tie patys mas
koliai, komunizmo skraiste 
dangstvdamies, pavergtoje 
Lietuvoje tęsia toliau carų 
laikais pradėtą niekšingą 
darbą.

A. Žilinsko prisiminimais, 
jo gimimo apylinkėje uo
liausi slaptosios lietuvių 
spaudos platintojai buvo 
broliai Juozas ir Petras 
Rimšai. Slaptų raštų san-

vasario dėlis buvo Balčiūnų kaime 
pas ūkininką Oleką. Šitas 
sandėlis aptarnavo tada 
{plačią apylinkę. Iš čia pa
tikimi knygnešiai ateidavo 
pasiimti Prūsų Lietuvoj iš- 
leistus slaptus spausdinius 
kitur platinti. Savo keliu, 
knygnešiai kontrabandinin
kai į Olekų namus atgaben
davo knygas iš anapus sie
nos, aišku, slaptai eidami 
per sieną.

Tada slaptus raštus plati
no ne vien tik suaugę, bet 
į tą darbą buvo įtraukti ir 
apsukresni vaikai. Tokių 
tarpe buvo A. Žilinskas; 
Motiejus Baltūsis; iš Žiu- 
rių-Gudelių kaimo M. Mer
kevičius (jis buvo žinomas 
slapyvarde Daironų Motie
jus); Juozas Žiurys—“Sek
minių veršis” ir kiti, kurių 
pavardės iš A. Žilinsko at
minties dingo.

Tuo jaunimu vadovavo 
Dr. S. Matulaitis. Tas pats 
S. .Matulaitis, kuris vėliau 
bendradarbiavo su komu
nistais, bet vėliau komunis
tų jis buvo suimtas ir kali
namas, kaipo nepriklauso
mos Lietuvos šalininkas, ar 
dar skaudžiau buvo įtaria-

Varpo” 
Kai “Varpas 

tai A. Žilins

die-pradėjo skrai-.kas> jau jaunose savo 
dyti po mano galvą mintyskose veikęs Lietuvos social- 

i lUnvhK lie-kemokratų partijos gretose
tas’geras A. Žilinsko draugas 

• • I ir bičiulis. Bet tai dar ne 
ga-Jvisa. Margiuose gimė 
nu- metais Juozas ir 1881

apie iuieiuvą, lietUVIUS,
tuvystę, širdis vienok į

nepamanytų, {mintis neatsiliepdavo. .
tėvas dėvi sermė- *Po to ar į pusmeti 1875

pirmąjį nu_ metais Juozas ir losi me- 
pirmutiniame tais Petras Rimša. Juozas 

Basanavi-visą savo gyvenimą buvo 
Pranašas,’ pamaniau įkibęs į savo tėvų žemę ūki- 

, j cavia apie Basanavičių jau ninkaudamas, o Petras iš-’ 
°’I lietuviškai.—Ėmiau skubiai garsėjo vienu geriausiu Lie- 

nepri- tuvoje skulptorių, kurio 
'menu jau visko, kas su ma-{vardas ir darbai žinomi pla- 
• nim darėsi. Tiek pamenu,.čiau pasauly.

. .p. i „ ;kad atsistojau, nuleidau’ Ot, čia Margiuose tenka
ku kJesykiu pJnu-iekaū's?!^; ne(hi?dan^s.= l?ak^ti

lietuviškai.

(i--,cDa’ ------s--------- —*—■»—j ► x- -ciu*
’jV. Reimeris ir E. Mieželai- apgynė mūsų tautą nuo ru-Į atvažiuodavo manęs atlan

kyti, šalindavausi iš 
jeigu tik pastebėdavau, kad 
Įkas iš draugu ar ponų ma-! * - * 

sviesuomenęs sąmonę siur- to; šnekėdavau su jais ra-nos
vos.

Už Ką Ten Baudžia
Grįžęs iš Sovietų Sąjun-

Skaitykime Vertingas Knygas!
RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 

parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ...............................$2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50

BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirnuijii krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukra Juręą ir šaunų jauniki 
Girdvainį ................................................... 2.50

LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė-
Sruogienė ......................................................... 3.00

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu 

veikalas ..................................................... 3.00
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 

knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu ........................... $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston, Mass.

besi svetimoji dvasia ir 
kaip spauda tuos tautiškai 
užmigusius lietuvius pa
žadino, geriausias pavyzdys 
via mūsų tautos didvyris, 
himno autorius, “Varpo” 
kūrėjas Vincas Kudirka. 
Jis, nors ir mužiko vaikas, 
bet jis jau nebesijautė esąs 
lietuvis—jam jau net gėda 
buvo prisipažinti lietuvi 
esant. Ir jei ne “Aušra,” 
mūsų tauta jo nebeturėtų.

Kaili tas atsivertimas 
įvyko, pats Kudirka gražiai 
aprašė 1893 metų “Varpo” 
Nr. 3. Ten jis šitaip rašė:

“Patekau Į M. gimnaziją 
tuo laiku, kada jau mokslo 
Įstaigose buvo Įvesta vietoj 
lenkų priverstinė rusų kal
ba, bet dar įsibėgėjusi len
kų dvasia negalėjo susilai
kyti ir apsiaubdavo kiek
vieną lietuvį, patekusį į 
gimnaziją. Vos spėjau ap
sivilkti mėlyna mandieraite 
su baltomis sagomis ir susi
maišyti su draugais moki
niais, pajutau, kad mano 
dvasioje kažin kas dedasi. 
Kas dedasi, numanyti ir iš
reikšti negalėjau, tik jau 
čiau, kad man gėda atsi
minti, kuo aš buvau, o ypač 
bauginausi, kad draugai ne
patirtų, jog aš moku lietu
viškai. Tai galėjo mane iš-

miai tik pasislėpęs kur už-

lenkiškai dvasiai, 
buvau, bet as 
pats to nesupratau, 
dar būdamas, o tie,

akiu i savo kambarėlio šie- sistoti, pasidairyti praeity, 
nekaltas aš ‘ rocIos» girdėjau Lie- pavaikštinėti knygnešių ta-

kūdikis tuv°6 ^ulsą, sykiu kaltinan- kais ir pasidalinti kai ku-
'tį, sykiu ir atleidžiantį: oriomis turimomis žiniomis.

metais sueinajmas. Mat, tada Dr. 8. Ma-

Pagedęs

kurie.npicnėio ltu’ paklydėli, kur ligšiol bu-’ Taip, siais
J vai.' Paskui pasidarė man 50 metų, kai Lietuvos

taip graudu, kad apsikniau-*nės iškovojo savo spaudą, 
bęs ant stalo apsiverkiau. !tai yra rusų caro valdžia 

tas mokinių susitarėme pa- Oaila man buvo tų valandų,*leido lietuviams spausdinti 
sisamdyti arklius ir keliauti kurios nesugrąžintinai buvo4*^rtis lotynų raidėmis, 
drauge namo. Tarp mūsų išbrauktos iš mano, lietu-* Tai nebuvo lengva kova. 
buvo Basanavičius, vynau-!vio, gyvenimo, ir gėda, kad Ji tęsėsi nuo 1864 metų. 
sios klasės mokinys. Beva-’tajp jigaj buvau apgailėti- Pirmuosius spaudos uždrau- 
žiuojant jis atsiliepė: ‘Pa-(nas pagedėlis. Paskui pri- dimo metus net negalima 
nowie, zaspiewajmy’ (Po-Įpjldė mano krūtinę rami,(būtų pavadinti kova pilna 
nai, uždainuokime). Aš tu- smagi šilima ir, rodos, nau-žodžio prasme, tai buvo 
rėjau gerą balsą ir tikrai ;jų pajėgų pradėjo rastis... .įtik tylus pasipriešinimas, 
buvau paketinęs prisidėti. lKofjos užaugau išsyk, ir pasireiškęs nenoru imti į 
Tik štai Basanavičius ię- tas pasaulis man perankš-»rankas ,USM raidėmis lietu- 
traukė lietuviškai:—‘Augin tas. Pasijutau esąs didis,{vii} kalba leidžiamas kny- 
tėvas du sūneliu . . .’ Ror-galingas, pasijutau lietuvis Tik Jau vėliau, kai pa-
dos, kad man gerklę užėmė įc$ąS. Jsirodė iš Prūsu Lietuvos

1 “rr

suprato, manęs 
nepamokė. . . .

“Paleido Velykų. Kele-

iš gėdos. “Chlop” (kaimie-į 5ya antrojo užgimimo’pirmieji slapti spausdinti
tis), pamaniau sau lenkiš-| vajan(ia perdaug yra svarbi 'vąšui, nuo tada tas iki tol 

ir, nuleidęs nosį, tylė- mano gyvenime, kad gale- buvęs tylus pasipriešinimas 
čiau ją užmiršti, kad už tą vūsta kova. Kova ne gink- 
valandą esu kaltas Basana- ’u’ bet ta pačia lietuviška 
vičiui.

“Netrukus susižiedavau 
su Lietuvos literatūra ir iki

kai 
jau.

Buvau jau penktoje kla
sėje. Sykį į lietuvių kalbos 
pamoką (lankydavau tas 
pamokas kaip ir kiti—net1
patys lenkai—tik tam, kadį 
turėčiau teisę lietuvių sti
pendijai universitete) atei
na Basanavičius. Jau tada 
Maskvos universiteto stu
dentas. Įėjęs pasisveikino

šiai
nės

dienai savo 
neapleidžiu.”

sužiedoti-

raidės,
žodžio.

raide dėl savo 
spausdinto savo

Kaikas iš Tos Kovos

žmo-.tulaitis Minsko universitete 
skaitė Lietuvos istoriją. 
Kaip kam iš klausytojų ne
patiko Lietuvos valstybės 
buvusi didinga praeitis. 
Atsirado tokių, kurie įskun
dė S. Matulaitį, kaipo ne
priklausomos Lietuvos šali
ninką.

Tarp kitų lietuvių kalba 
ėjusių Prūsuose raštų pla
tintojų toje apylinkėje bu
vo visiems plačiai žinomi 
prekybininkai, bene pirmie
ji lietuviai prekybininkai— 
—J. Lozoraitis, J. Kačergis 
ir kiti. Visi jie, kartu su 
Dr. S. Matulaičiu, maskolių 
žandarų buvo suimti, kalin
ti ir ištremti iš Lietuvos. J. 
Lozoraitis išvengė ištrėmi
mo, nes žandarams pritrū
ko Įrodomos medžiagos.dėl

duoti artojo sūnumi esant.{su mokytoju ir prakalbėjo 
Žinoma, išlikimo instinktas į mus lietuviškai. Parodė 
liepė man niekad neatsi- lietuvių kalbos gražumą ir 
liepti lietuviškai ir saugotis, atkartojo keletą vietų iš ei

Lietuvi! Neleisk ma 
žiems kasdieniniams rūpes
čiams nustelbti didžiosios 
tavo prievolės — prievolės 
pavergtam tėvu kraštui. 
Aukok jo laisvinimo dar
bams paremti.

Žmonijos istorijoj panaši 
kova dėl savo raidės reta. 
tikriau, gal tokios kovos vi
sai nebūta, kokią yra išgy
venusi lietuvių tauta. Todėl 
labai pravartu prisiminti 
visus tuos kovos buvusio? 
mažesnius ar didesnius žy
gius. Jie mums sako, kad

Čia labai trumpai sumi
nėta keletas plačiau žinomų 
to meto Zanavykijoje ir 
Kapsijoje buvusių knygne
šių. tų eilinių kovotojų už 
savo gimtos kalbos spaus
dinta žodį.

J. Vlk«.

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

t
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Su Kliūtimis į Laisvę
, Pereitą savaitę girdėjome žmona nenori su savo vyru 
apie “antrosios Rasenki- kalbėti, 
uos” liūdnus pergyvenimus Čia tai ir prasideda Pet- 
tolimoj Australijoj. rovo žmonos liūdna istorija*

Skaitytojos gal dar alsi- Australijos policijai žmona 
mena, kad A. Kasenkina prie rusų bolševikų akių sa-j 
buvo rusų ambasados iš kė, kad jos vyras nėra pa- 
Maskvos i Ameriką atsivež- bėgęs, bet kad australai ji 
ta mokytoja. Ji mokė am- yra “pagrobę.” Ji reikala- 
basados tarnautojų vaikus vo, kad australų policija 
rusų mokyklėlėj. Vieną grąžintų jos vyrą! Tuo tar-i 
gražią dieną mokytoja Ka- pu i Australiją iš Rusijos, 
senkina gavo Įsakymą griž- lėktuvu atvyko du bolševi-j 
ti i Rusiją. Ji tuoj atsimi- kų agentai ir nutarė pabė- 
nė savo kur tai vergų sto-‘gūsio Petrovo žmoną išga-1 
vykioje nuo bolševikų ran-’benti i Rusiją. Jie pasam- 
ku žuvusi vyrą, savo sūnų.jdė lėktuve vietą sau ir Pet- 
žuvusi kare/ir i Rusiją nu-rovo žmonai ir pereitos 

pirmadienitarė nebegrįžti, nes ten jos 
laukė tik liūdni prisimini
mai, skurdas ir nelaisvė.

Kaip Kasenkina pabėgo 
nuo bolševikų, kaip ji šoko 
iš Sovietų Rusijos konsula
to lango New Yorke ir kaip 
ji. po sunkaus susižeidimo,

Kas Yra Arthriiis? I manfred kyber-.

Jokūbas Krakel-KakelDažnai senesni žmonės 
skundžiasi, kad “turi artn- 
riti,” bet daugelis nežino, 
kas tai per liga. Arthritis 
Amerikoje yra labai papli
tusi liga ir kankina daug 
žmonių. Daktarai sako, kad 
kiekvienais metais apie 
150,000 žmonių nuo tos li
gos pasidaro invalidai, kiti 
įsako, kad iš viso Ameriko
je yra apie 10 milionų žmo
nių, kenčiančių nuo arthri
čio.

Arthritis yra sąnariu už
degimas. Sa nariai vra vie
na
kurios tobulumu reikia

Jokūbas Krakel - Kakel iš paukštiško draugiškumo,
buvo jau senas varnas, tė---- sukukavo gegutė.

ivas. Tik Dangui jis išpaži-’ —Tad pažadėtą kiaušinį 
no, kad moterystėje kart- norėčiau tuojau su savimi 
kurtėmis paklysdavo. Daug pasiimti,—skubinosi Jokū- 

• kartų jis susitikdavo su bas.
dukterėčia pilkąja varna,* —To negaliu, — atsakė 
kuri buvo ryški blondinė? Įžūliai gegutė.—Kiaušinius 
Jis ją mėgo dėl jos šviesių (lėti yra juk produktingas 
blondinės plunksnų. Gale'veiksmas. To nepadarysi 
lauko jis jai kranksėdavo/pagal užsakymą. Tam rei- 
iiūlydamas pasižiūrėti gra-kia juk aplinkumos ir nuo- 
žių laukų, pasigrožėti dir-įtaikos. Toks senas paukš- 

'.2 įbančiais sodiečiais — juk tis kaip tamsta turėtum pats 
— laukai ir sutverti, tai tą žinoti.

kiekvienas. Į Jokūbas apsimetė, lyg jis
iš žmogau ____ ___ ,b tamtik i..o . . žinoSąnarvs sujungia* TZ , , .. , u -• ., . į —Kraa,—sukranksėto Jo- to nežinotu.

. ,au.1U.'.US’ ''lanpaįkūbas Krakel-Kakel ir ele-Į —Kuomet galėsiu ji atsi-taip kad j.e gal, lanks yt,s, lizao'imti’-pakia^ė jis.
judėti, uakelti tam tikra'? . 1 -- . . , kraigo. —Assvori ir visa ta darbą atlie- T , -. • ,_________________________________________ _ —Jokūbai,—sako ponia

Petrovą būtų policijos ri puikų automobili ir nie-gus to visa nejunta. Kad Klaf' ~ e. ’ tupės ingai
b... ,,i... viens

Per \ elykas iš Korėjos i New Yorką atplaukė -15-toji di
vizija. Tai yra pirmoji organizuota divizija, kuri grįžo 
iš korėjos. New Yorko uoste divizijos karius pasitiko 
žmonos, vaikučiai ir artimieji giminės.

! stebėtis, 
du

joj,
apklausinėta ir, jei ji no- kur nedirba. Iš ko jis gy- kaula

vaitės pnmadieni nuvyko 
su Petrovą i aerodromą sės
ti i lėktuvą. Apie Petrovo 
žmonos išvykimą i Rusiją 
australų spauda platokai 
rašė. Į aerodromą prieš 
lėktuvui išlekiant, susirinko 
apie tūkstantis žmonių,

išsigydė ir dabar laimingai daugumoje įvairūs D P. i
Rytų Europos kraštų.

kad 
nejunta, 
i kitą nesitrin-

padėsiu i tavo var
nos lizdą,—pažadėjo gegu
tė.

—To jau geriau nedary
kite,—nusigando Jokūbas 
Krakel-Kakel.—Jūs galite 
daug nemalonumų mano 
šeimoje padaryti, geriau aš 
pats atsiimsiu.

Po kelių dienu Jokūbas 
paslaptingai praskrido iš 
užpakalio savo žmonai, ku
li rfųiestingai tupėjo ant 
kiaušinių, ir atsargiai jai po

ant kiaušinių sėdėdama.— 
Jokūbai, kur dėjai užsaky
tus sliekus?

, - i., i.,- t —Sliekų šiais metais yra
... labai sunku parūpinti. Asleides jus mašinoje. . , 1 . 1 ,t e . - i • nieko geresnio neradau,Sąnarių uždegimas yra , . .d5

prieš Skabeiką skausminga liga, nes sana-C alJ) 1 __ > ■ . »— - .
' 1*1

rinti pasilikti Australijoj vena, tai "jo biznis,” 
pas savo vyrą. jai būtų duo- pagal paduotą teisėjui'skystis, kuris eina tas pa
ta tokia teise, 

i Kai lėktuvas nusileido 
Darvvin mieste, ten prie lėk
tuvo priėjo šiaurinės Aus
tralijos teritorijų guberna
torius R. E. Leydin su poli-

skundą, jis gaudavęs 
šalpą” iš nebejaunos 
ir iš to vertėsi. 

Skunda

; Jcininkais.
gyvena Amerikoj, ji pati 
aprašė plačiai savo knygo
je

Dabar kiek panašus atsi
tikimas Įvyko tolimoj Aus
tralijoj. Ten vienas bolše
vikų ambasados tarnauto-
ja>, tretysis sekretorius ii žiojančią moterį stipriai lai- 
bolševikų šnipų viršininkasij-ė uz rankų ir vedė ją prie 
vardu Madimir Petrov. n4" lėktuvo, o susirinkusi minia 
taiė nebegiižti i Rusiją ii*! pradėjo šūkauti ir reikalau 

ti, kad Maskvos šnipai pa 
paky- nktų moterį ramybėje. Kai 

kurie mokantieji rusiškai 
sakosi girdėję, kaip Petro
vo žmona verkdama prašiu
si, kad ji būtų palikta Aus
tralijoj. Ji prašiusi: “Gel 
bėkit mane, aš noriu čia pa 
silikti!”

Bet du stiprūs vyrai, ne
žiūrint minios protestų. 
Įtempė moterį i lėktuvą ir 
ten vienas iš palydovų už
dėjo ranką ant burnos ir ją 
nutildė.

Mačiusieji tą vaizdą žmo
nės tuoj kreipėsi Į Austrą 
lijos valdžios Įvairias istai

Susirinkusi minia 
drom.e pamatė keistą vaiz
dą. kaip du dikii vyrai vilk
te atvilko Petrovo žmoną iš 
automobi liaus prie lėktuvo. 
Vyrai užsimerkusia ir kuk-

pasilikti gyventi Australi 
joj. Jam. matomai, 
įėjo tarnauti bolševikiš
kiems žmogžudžiams, ir jis 
pats panoro gyventi norma
lų gyvenimą, kaip gyvena 
žmonės demokratiniuose 
kraštuose. Pakeisdamas 
“frontą.” V. Petrov pasiė 
mė su savim kelis šimtus vi 
šokių šnipų dokumentų is 
Sovietų ambasados, nuėjo 
pas Australijos policiją ir 
ten, atidavęs tuos dokumen
tus, paprašė, kad australai 
leistų jam apsigyventi jų 
krašte.

Australijos vyriausybė su
tiko V. Petrovui duoti prie
glaudos teisę. Bet Perovas 
pabėgo vienas, nakčia, pali
kęs žmoną ambasados tar
nautojų namuose. Jis vė
liau prašė, kad australų po
licija leistų jam pasikalbėti

bertų, sąnaryje yra tam tikras

“pa- cias narei

padavė Kozborskienės 
ras Vladislovas.

Bet rusų čekis
tai, kurie Petrovą lydėjo,
nenorėjo nieko prie moters*[teisme jo širdis kažkodėl 

aero- prileisti. Teko rusus nura-Į atsileido ir jis nebenorėjo 
minti ir net apdaužyti, iki liudyti apie visą reikalą.

karkvabali, kurį
vy- nai ištinsta ir juose atsiran- 

Jis skun- da perdaug 
dėsi, kad jauniklis vilioja čio,” kas 
pinigus iš jo žmonos, bet.skausmą.

Kaimynai pasakoja, kad 
nebejaunas žmogus nenorė
jo turėti "trobelio” su jau
nu frentu ir

jie davėsi nuginkluojami iY 
nebetrukdė gubernatoriui 
su Jevdokija Petrovą kal
bėti. ‘pu frentu ir todėl teisme

Pasikalbėjus gubernato-.nenO!^G <laug kalbėti, 
riui su J. Petrovą, jai buvo} Bet teisėja

“tepamo skvs- 
sukelia dideli

; per neapsižiūrėjimą prari
jau.

—Jokūbai, kur tu buvai? 
—klausia ponia Krakel-Ka-

. kel. ru-Yra kelios arthričio 
šys. Daktarai priskaito jų,^
net septynias, atsižvelgiant,' 
kokio pobūdžio arthritis yra 
ir iš kur jis kilęs.

Labai dažnai girdėti pa- 
vadinimą—reumatinis arth-j 
litis. Tai vra ne vien sąra-

plunksnomis pakišo snape 
—Aš tau jau sakiau,—at- atsineštą mažą margą kiau

šini. Patenkintai kranksė
damas nuskrido žemyn.

Po kiek laiko jis vėl su
grįžo ir atsitūpė ant lizdo 
briaunos. Dabar jis net 
“kraa’

iilo Jokūbas,—visus lau-
kus apskridau, išsisėmiau.
Re to, peršalau!

—Man atrodo, esi kaip
tik Įkaitęs,—sako žmona 

!Krakel-Kakel.—Jokūbai, ar
... riu uždegimas. bet tam tik-itik ne <l«kterėėio? pilkosios 

nesutiko ‘ - .varnos plunksnos ant kruti
duota proga kalbėti telefo-’skundą panaikinti, nes jamb ? xtl,. ia ’’ ainės balt,,z'i-j9’
nu su jos vyru, bet moteris atrodė. kad čia kur nors^'. ffal',z,n’0'!.ųi -K
taip buvo {baidyta, kad ji vra koks negera šuva pa-' 1 s al * ■* / P°'atkirtc
dar svyravo ir bijojo a psi-. kastas ir nutarė abudu, ir. • • • *1*1 X* • • • • 1 *1 •

staiga nebeveikia.

baltuoja 
Kas jas duos baltas,— 
to Jokūbas Krakel

važiuoti Į Rusiją, kur
lonlzA >-t zri m oc
:aur\ę

'.kastas ir nutarė abudu, Kakel,—juk ji nėra jau to-
,S,kabei.ki ^iimažu;'žmogui to visai ne-!kia blondinė-

jos'Kozborski.
L'olSu_ raksiu . > a / . t įz.i n zvoIIIK7LU įzv/

atiduoti pusei! L- "r- • i. • pastebint. Kai kurie zmo-‘nvioviiu - I^I IVZal Ul C*
rnas už vyro kaltę. (Tokie kad jie daugiau nebesivai-?as Įna.Liu junta tik ma 
jau yra bolševikijos istaty-'dint, nei dėl meilės, nei dėl?4 £kau/m4 arba susting1’ 
mai. kad moteris atsako užniniėu. ??’. ,kok;am -nors £4nal'y’
savo vyro kaltes, vaikai 
tėvus, tėvai už vaikus )

už Taip 
stovi.

dabar reikalas ir

Jokūbai,-
.unt

-vėl

Pagaliau J. Petrovą, prieš, 
pat lėktuvui išskrendant, 
vėl prašė progos pasikalbė
ti su gubernatorių Leidin’u 
ir prašė jo duoti jai Aus-'

Skaitytojų Balsai
Patiko Straipsnis

gas. Vieni prisiekė girdė-jdino Į
ję. kad Petrovo žmona mal
davo ją palikti Australijoj, 
kiti liudijo matę, kad Pet- 
rovos palydovai ją tempte 
Įtempė Į lėktuvą.

Australijos vyriausybė•Pa^?eku'i°> midijos.
Petrovos

tralijoj prieglaudos 
Gubernatorius moteri

teisę. Gerbiamas

nusivežė
“palydovai” 
rankomis il

avo automobili 
ją namo, o

191S0-; Prašau
Re aktoriau:
r atsisakyti idėti

su
be

ir,“Keleivyje" nv.no padėką straip- 
rusai.snio “švara ar Vyras" autorei 

tuščiomis! ("Keleivio" Xr. 15).
revolveriu :c*aJ?iau

Xr. 
moterų taip

Jeigu 
galvotų.

nešūktelėjo. Nepa
sveikinęs žmonos, nusuko 
jai nugarą, tik pasukęs per 
petį snapą, prabilo:

—Lea, — kranksi jis,— 
kas tai per kiaušinis?

—Kokie gi gali būti mū
sų lizde kiaušiniai.—atkilto 
žmona Krakel,—mūsų kiau
šiniai. žinai, varnos kiauši
niai.

—Lea, sukranksėk teisy
bę! Tu turi svetimą kiau
šini lizde!

—O. tu kalbi apie tą ma
žą, kuri man šiandien pa
kišai?—sako lengvai ponia 
Krakel-Kakel,—tą aš išgė
riau. Tai buvo juk atsily
ginimas už pažadėtus slie-

kranksi 
švarko

blondinės plunksnos kabo! 
—Aš jau žilstu,—pasi

aiškino Jokūbas,—tai joks 
stebuklas, eisiu nusivalvti

tuvnVM ▼ V

Kai kurie jaučia ąnarių su
stingimą. bet
jaučia. Pas kai .. . . . . —Jokūbai.žmones reumatinis arthritisb ...

numu.-a apetitu Tu1 . I OltnPTYOTT*

skausmo ne- , .
kuriuoel83™

sukranksėk
praktikuojiis pradžių

ir svori, žmogus jaučiasi !b‘>'"j'į.tystę, fu.! 
nuvargęs ir skundžiasi su- , . Krakel-Kakel
stingusiom kojom ir ran-nckaItal nule,do sav0 sna-
xom. Kai žmogus pastebi, 
kad jo sąnariai ištinsta, tuo
met jau liga yra gerokai 
Įsisenėjusi.

Pakalbinkim draugus ir
apleido Australiją ir iške-*“aip autorė- tai vyrams ių na- pažįstamus užsisakyti “Ke
liavo namo aiškintis dėl ne-jmai būtų daug laimingesni.

5'iontreal. r/nadr..
VYRAS.

telefonu su jo žmona, arba tuoj pat davė Įsakymą, kadi .Jevdokijos 
su ja pasimatyti, bet Sovie-'sustojus lėktuvui Dar\vin’vvz(jvs rodo, 
tų ambasada atsakė, kad jo mieste, šiaurinėj Australi 1

pa-į
Pakarklienei

KVRJ Bl S MRS. AMERICA?

čia yra kelių valstijų gražuolės, laimėjusios pirmas vielas 
grožio varžytynėse sa\o valstijose ir dabar siekiančios 
titulo “Mrs. America." Bandykim atspėti, kuri iš jų bus 
“Mrs. America"?

kaip Rusijos! Klemas M.
“pareigūnai,” net minioms^Ger'o. Mot. Skyriaus Redaktore: 
žmonių žiūrint, “eina savoj G;.l teiksitės Įdėti Į Moterų 
pareigas” ir vilkte velka,Skyrių mano paklausimą p. Pa- 
moteri i lėktuvą, lvg tarsij*<*u'i<‘!erw?i dėl jos straipsnio 
tai būtų koks - *“’^«»ri.
ne žmogus. Įdomu ir mo
ters baimė. Taip baukšty- 
tis, alpti, drebėti prieš “vy
resniuosius” gali tik žmo
gus užuito krašto, kur žmo
gus jokių teisių neturi, ir 
kur valdžia su žmonėmis 
daro, ką nori.

Heile ir Pinigai 
Atsidūrė Teisme

dėl
lagamina- oį "Pavasario šventė,” balandžio

‘15 d. laidoj.
Ponia Pakarkiienė rašo apie 

pavasario šventę—Velykas. Ji 
nur<xlo. kad dvi metinės krikš
čionių šventės, būtent. Kalėdos 
ir Velykos, glaudžiai surištos 
su gamta. Kaslink Kalėdų, tai 
jas galima suderinti su saulės 
grįžimu, bet dėl Velykų, tai 
man nėra aišku, kaip jas gali
ma sutaikyti su gamtos atgy- 
jimn. Juk kai pas mus, šiauri
nėj žemės daly, gamta atgyja, 
lai anapus ekvatoriaus, pietinėj 
žemės daly. kaip tik atvirkščiai 
—ten viskas pradeda apmirti. 
O juk krikščionys nešvenčia 
dvejų Velykų, vienas dėl šauri- 

dalies, o kitas dėllietuvis, nes zemes
pietinės.

Pasenęs Keleivietis.
Maspeth, X. Y.

Pereitą savaitę Brockto- 
no distrikto teisme buvo 
klausoma labai Įdomi lietu
vių byla. Jaunas 
25 metų Stepas Skabei-
ka, nesenai atvykęs iš Eu
ropos, buvo kaltinamas, 
kad jis lipšniais žodžiais ir 
meiliais žvilgsniais išvilio
jęs iš 74 metų Mrs. Kozbor
skienės nemažai pinigų.

Stepas Skabeika jaunas 
vyras, gražiai pasirėdęs, tu-Jbeliko. Kaina 50 centų.

Ar turi siu metų “Kelei
vio” kalendorių? Jame yra 
daug gražių, įdomių akaity- 
mu. Nusipirk, nes nedaug

leivj”. Kaina metams $4.

LINKSMA ŠK9TĖffrtf rr.TT r f ’r -v - r n fgf

Frances McLeod iš Sydney. 
N. S., atvyko škotų tauti
niuose papuošaluose į Wash- 
ingtoną ir čia šoka škotų šo
kį. Mergaitė su kitomis 
draugėmis lanko Amerikos 
miestus.

pą. Yaroiškos sielos gel- kus, kuriuos pamiršai at- 
mėje jis siuto ir nutarė var- nešti, ar ne? 
niškai atsikeršyti. —žinoma, — kranktelėjo

—Kraa,—šūktelėjo Joku- jis ir pažvelgė i žmoną savo 
bas ir nusileido žemyn. Jis varnos akimis, bet neilgam, 
nuskrido pas gegute. nes ponios Lea snapo kraš-

—Aš girdėjau, kad jūs tuose pasirodė šypsnys, 
savo kiaušinius atiduodate. Šypsnys, kuri niekas negali 
Ir aš norėčiau vieną gauti, aprašyti, jo nepažinęs.

—Su mielu noru.—sako Jokūbas Krakel-Kakel su- 
gegutė. silaukė šimto metų, bet to

—Daugiau kaip vieną ar.šypsnio jis dar nepamiršo, 
du slieku aš nenorėčiau!Ant savo švarko jis niekad 
jums pasiūlyti,—sako Jolčū-!daugiau neturėjo blondinės 
bas Krakel-Kakel.—Aš esu!plunksnų, 
vedęs ir negaliu sau daryti* Tai reiškia: ji? grįžda- 
dideiių išlaidų. mas rūpestingai jas nusiva-

—O. prašau, to pilnai pa- lydavo, 
kanka. Bendrai, tai darau (Sulietuvino MyknHs.)

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendorių 1951 H e tams
Kaip kasmet, taip ir ršiemet “Keleivis” išleido 
didelį 100 puslapių kalendorių 1054 metams. 
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
Įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendariumą su tautiš
kais ir krikščioniškais vardais ir su Įvairiais pa
aiškinimais, kaip atsirado Įvairios šventės ir mi
nėjimai.

Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 
centų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti 
šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 Ea»t Broadway South Boston 27, Mass.
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Iš Plataus Pasaulio
FILIPINŲ REPARACIJOS

Filipinų respublika buvo jau beveik susitarusi su į 
Japonija dėl karo reparacijų. Filipinai buvo besutinką 
imti 400,000,000 dolerių atlyginimo iš Japonijos už karo į 
metu padarytus nuostolius. Bet dėl senato opozicijos! 
Filipinų vyriausybė pereitos savaitės gale susitarimą at- į 
metė ir reikalauja iš Japonijos mažiausiai 1,000,000,000 
dolerių atlyginimo.

JORDANIJA NEPRIPAŽINS

Jordanijos užsienių reikalų ministeris H. Khalidi, 
kalbėdamas parlamente sakė, kad Jordanija niekada ne-j 
pripažins Izraelio respublikos ir reiškė vilties, kad Iz
raelio respublika “ilgai neišsilaikys.” Iš to pareiškimo 
aišku yra, kokiomis akimis arabų valstybės žiūri Į žydų 
tautos Įsikūrimą Palestinoje.

ORO TILTAS INDOKINIJON

Amerikos transporto lėktuvai nugabeno 820 pran
cūzų parašiutininkų iš Prancūzijos i Saigoną, Indokini
joj. Lėktuvai padarė virš 9,000 mylių kelionę. Jų kelią 
pailgino Indijos atsisakymas leisti lėktuvams skristi virš 
savo teritorijos. Nugabentieji parašiutininkai tuoj pat 
buvo gabenami iš Saigono Į Dienbienphu tvirtovę.

PAIŠELIS I PADANGES ir kitas straipsnis, kuris Bulunds Pagimdė 
'garbina kleboną panašiai,'
kaip pernai išleistas “Tęsti- " «*“”’“»**/«*! Jautrioji
monial Banųuet.” Straips-’ . i menės dalis

’nis papildytas klebono fo-' Praeitame numery buvo šimtus būrelių 
tografija. Tik užmiršo au- sužymėti kelis svarbūs Ame- sarį0 <j.

!nebuvo lėšų sumokėti už; Lietuvių Susirinkimai

h* .4/iii m!»/«»» ' Patalpas, jų apšildymą ir tt.į Kas gyvaua M tanai, Floridaj, arua
Aiiunumju j.inrrioii lietuviu visiuJį* »r

JRANO PARLAMENTAS

Naujai išrinktasis Irano parlamentas šią savaitę pra
dėjo posėdžiauti. Vyriausybė, vedama generolo Zahedi, 
atsistatydino ir šachas tuoj pat paskyrė tą pačią vyriau
sybę kraštą tvarkyti. Parlamentas dabar svarsto vyriau
sybės pareiškimą dėl jos tolimesnės politikos. Pirmiau 
sias vyriausybės uždavinys bus baigti ginčą dėl aliejaus 
su Anglija.

— 4.* 'visuO-’* aplanko, neužmirškit aplankyti 
•Lietuvių Susirinkimo. Galima kiek- susiburė i kelis Viena diena. įžanga nemokama. 

. . ti ,1'amoksliįlinkas I>. Oiskeviėius. (2:)ir remia Va- sw m. w. 8th St.
Tai •Miami, Ela.gimnaziją.

'torius pažymėti, kad klebo- rt^os istorijos įvykiai,_ ku- o,ažus darbas. Bet lygiai
nas laiko save dideliu ma-
'giku. 
iškloti

Šiaip kiti 
ir pagražinti.

įie buvo balandžio mėnesį. Įjek pat reikėtų susirūpinti1 Tikinčiųjų Kalėjimai
pridėti, rĮ lu vargO mokyklų šelpi-' Kristaus kaliniai šviesoje, Epe z. 
si gimė jjni; ZT,.J":

nuopelnai' ga^ma <{ar
kad balandžio mene. „ . .. Snne mu,reikėtų ir joms šelpti or-

šeštadieninės mokyklos iš- ir Amerikos n. numini jaus ganizuoti panašius būrelius.
metimas iš parapijos patai- pramonė, tai yra 1886 me-į----------------------------
'pų priskaitytas prie “nuo-reisybė, aliuminijaus;
pelnų.” Girdi, “dvejus me- metalą pirmasis surado j 
tus teikė nemokamai patai- 1825 metais danų chemikas;
'pas šeštadieninei mokyklai, H. (. Oersted. Prancūzas 
kol jos organizatoriai nepa- Beville ji dar geriau istvrė

atsiriboti nuo para- 1855 metų Paryžiaus pasiryžo 
pijos.“

Žmonės nesistebi, 
klebonas surado tokius as

AUSTRALIJA

Šitaip Supranta 
Bendradarbiavimą

Melbourne Kultūros Fon-

kaliniai

kalėjime

tamsoje, Joh.Tamsos 
24:1.ai7.

Kt istaus 
tos.

Tamsos kalėjimai pilni su kaupu. 
Kristaus kaliniai džiaugiasi su Tie
sa. Tamsos kaliniai bijo šviesos.

Kan neaišku, paaiškinsiu veltai. 
Rašyk: (IT)

Alik Armin
5444 Mass. St.

Gary, lnd.

yra gana vie-

saulinė j parodoj parodė ge- (^as turėjo savaitgalinę mo-Į PARDUODU FARMĄ
ŠV. Jono j Ijfcau našlė, todėl parduodu 160 

patai- ~krų farmą su visais trobesiais, Ino 
11, , akrų dirbamo:-, kita žemė—ganyklamokyklos kape- ir miškas. Karma visa aptverta, 3 

nif»_ mylios nuo Eountain. Mich.. prie di- 
idelio kelio. Kreiptis: <10)

įąsias aliuminijaus savybes.'^yklą, kuri veikė 
a' Bet tais laikais jo dar nesu- parapijos mokyklos

. . _ . .gebėjo pigiai gaminti—jis'pose. Tos
įmenis, kurie suku; e specia- buyo brangesnis už auk- lionas kun. Veseris be... .... . brangesnis ,|lias organizacijas jam ginti sa Dėl brangumo jis neJkur nieko paskelbė perimąs, 
ir rašo apie jį labai gražiai.įgalėjo būti lačiai naudojaJir padarąs ją parapine mo-; 
:Tokių visuomet ir visur bu-mas Tik 1880 metais tuo’kykla, žinoma, jau tada joj 
|vo, yra n bus. Visus ste oi-metaĮu SUsidomėjo jaunas'vieno tvarkoma.

Vedamos bombos, ateities ka
ro baisus ginklas. dabar ban- 1 , 
domos VVhite Sands, N. M„ jStraipsniUS 
bandomajame lauke. Tokia 
bomba gali turėti atominę 
“galvą“ arba paprastą sprog
stamąją medžiagą. Ji nule
kia šimtus mylių.

.. .. „..... — susidomėjo
na _ ir piktina Draugas, »Amerikos chemikas Charles‘ Sitam yra pnesmgi 

;kuns tokius pareiškimus ir,H Hall ir J)O šešefiu metu mokytojai ir daugumas 
deda. Niekas

n Į 
tė-

tyrinėjimų jis surado pigų .' M- Nuo tas baigsis, vėliau

Mrs. E. Kavaliauskas 
R 1

Ereesnil. Mich.

BIBLIJOS TYRINĖTOJU 
GARSINIMAS (22)

JĖZUS IŠPRANAŠAVO 
JEI KUOMET pasauliu istorijoje■ •■ru-on/ync” naU . ...v,.,j.. • v.... .. - . _ , . .iti klumli pasaulio istorijojenetiKi, Kad urau^a^ nezi- aijajyiį„jjaa§ gamybos bū- paaiškės, bet kun. * ešerio buvo laikas, reikalaujantis rimt., ir 

!"??• Jis savo išradimą tuoj veiklos būdai yra Įsidėmė-“ »“•

tiniuosius 12 metų jis bega
lėjo vaikščioti su ramentais, 
o prieš mirtį porą metų jau 
be kito pagalbos nebegalė
jo iš kėdės atsistoti.

Adolfas vis nenustojo 
vilties pasveikti ir todėl ne
sigailėjo lėšų gydymuisi.

Būdamas malonus ir nuo
širdus Adolfas gražiai su
gyveno šeimoje ir turėjo 
daug draugų.

iš kiek- 
. ra dabar.

Ša- Protavimas gi, kad ir gudriausias, 
. . ,negali suteikti vilties nė vienam, jei
Kl'aStUOSe. nebūtų galima rasti kokj nors tikrų

1 T Ui i,. Rpndriinmpnp <,iid-dn.'pami!t4 savo protavimui statyti, jdie 11 tsencil uomenę >upian-, Pastebėtina, kad šiandien pašau
ta tik ju vadovaujama irj's. jokios vilties neturėdamas, slen- 

Ika kur vėjas pučia, įpykusios žmo- 
o saumylu 
ticngų dau- 
jo lėta pa-

jžanga daroma be tikslo, lyg kad

apsčiaiyra. . Jis tikrai žino, Kao užpatentavo. po keliu mė- tini, nes jis turi 
taip nėra, kaip jis rašo Tau ta pati surado ir pran. t liniukų visuose 
klausimas, kodėl P‘au- cūzas įeroult.
gas nori iš juodo padaryti-
baltą ir klaidinti savo skai-Ln mo 'nerūdi;imo h kį_ jiems aklai paklusnią. Ben-'^jorjūr^. '^žAKETs 
tytojus? Blogų dalykų slė-itu gefU įvvbiu Vfa vienas dradarbiavimas lygybės 5"
pimas ar gynimas nei?ve.ls.svarbiausiu šių dienu pra-;Sl'in(lu Jiems >’ra svetimas — 
lietuvybės, — 
naudai.

savo

gynimas neiseis’svarbiausiu
Lot o Ji Lr V’

VT . . ' .„įmonės naudojamu metalu.Nejaugi Draugui j u . .
jlaivo vairas būtų sulūžęs arba žu- 
|vęs; todėl jūrininkai nebežino kuria

VIŠINSKIS PASITRAUKIA

Andriej Višinskį, pagarsėjęs Stalino laikais “pasiu
tusių šunų” gaudytojas ir Sovietų Rusijos atstovas Jung
tinėse Tautose, gegužės 5 d. išvyksta i Rusiją ir, pagaligiminių, draugų ir pažįsta- 
kai kuriuos pranešimus, nebegrįš į Nev Yorką. Spėlio-jmų palydėjo jį į šv. Kryžiaus 
jama, kad Višinskis pasitraukia pensijon, juo labiau, kapines amžinam poilsiui, 
kad prie Malenkovo jis buvo pažemintas savo pareigose. Ilsėkis, Adolfai, Ameri

kos laisvoje žemėje. Tavo 
jvvenimo pavyzdys pasilie- 

tarp mūsų.
Antanas Fergis.

Vasario 8 d. gausus būrys

jau nerupi nei lietuvybė, 
nei katalikybė?

Katalikas.

Kermošius Bažnyčios 
Pastate

10

KODĖL juos

Kazimie-;
dėl

RIAUŠĖS DĖL KALBOS

Pakistano sostinėje Karači balandžio 22 d. įvyko 
kruvinos riaušės dėl kalbos. Parlamentas svarstė įsta
tymą, kuris numato pripažinti bengali kalbą, kaipo antrą 
valstybinę kalbą, bet sostinės minios grėsė išdaužyti 
parlamentą už tokį nutarimą. Bengali kalba lytiniame 
Pakistane kalba 42,000.000 žmonių, arba virš pusės 
visų Pakistano gyventojų.

ka

NEW YORK, N. Y.

KorespondencijoS
PHILADELPHIA, PA.

Mirė Adolfas Fergis

Vasario 3 d. mirė Adol
fas Fergis, gyvenęs 1025 E. 
Cheltenham Avė. Velionis

jkryptitni jie keliauja. Milionų šir- 
idys šiandien yra apimtos baimės ir 
jišgųsčio, kuomet jie pagalvoja apie 
■baisenybes, kokios bile laiku gali 
• kristi labai suvargintosdili’ ’kristl ant la|P “.žmonijos šeimos.

i nninku užtarėjais, mėgina', ,^zus, išpranašavo kaip tik tokį
. .. a* • • ‘laiką, kuriuo bus ‘•didelio įs^ąsuioĮvisą pasauli pavergti ir jau tarp tautų . . . žmonės džius iš bai

mės,” kuomet jie žiūrės priekyn į

u7jinisoriE?'^n^užt^fnef

mūsų ateitis, to-'didoką jo dalį pavergė. Jie 
visiems turi rūpėti, kad didžiausi triukšmą kelia ir

tai. kas turi ateiti ant žemės.
Ar yra koks nors išėjimas?
Tai klausimas, kurs dabar yra ko-Kovo 28 d. šv. Kazimie-;mūgų atžalynas nepaskęstų Gegužės Pirmąją, ir tas yr a'ne visų mastančiu žmonių burnose 

bažnyčios pastate buvo!svetimuia įroi Tas klau-‘skaudžiausias ‘ paniekinimas'!1;.^^etimųjų jūroj. Tas klau-’skaudžiausias paniekinimą 
mas opus čia Amerikoj,!tų, kurie tą dieną sumanė, 

pavadintas “blynų balių-1 opus visur, kur tik iš tėvy- ir tikslų, kuriems ji buvo
suruoštas kermošius. Jis

Rengė Šv.
Draugija su kitomis parapi-'sįdūręS
mi.

jos draugijomis, 
vo vikaras kun. 
kas,
683.37.

Eendruomenes 
Konferencijos Nutarimai

Balandžio 10 d. įvykusio
ji rytinių valstijų atstovų 
konferencija be ko kita nu
tarė: Aiškindama
menės tikslus nurodo, kad 
jie yra grynai kultūriniai ir 
neturi noro susikirsti ir ne-[aplankyti giminių ir drau

gų, su kuriais kartu augo, 
žaidė ir linksminosi. 1912 
metais jis vėl grįžo į Pbila- 
delphiją. čia vedė Elzbie
tą Garšvaitę, kilusią iš Prei-

paliko liūdinčią žmoną Ek-!b!V kain'°- P^-
bietą, sūnus Telesforą irJR1!01'-
Adolfą ir brolius Stanislo- Adolfas buvo darbštus 
va ir Antaną. j vyras. Po kurio laiko jis

Adolfas Fergis gimė 4888 
metais TreČionėlių kaime,

Vardo ng§ išmestas lietuvis yra at- skirta. Tai šių dienų di- 
klasės tra-r__ r.. Bet ypač jis opus džiausią darbo

Vadova-sypjĮ ten, kame patys tėvai, gėdija. 
Abračins-; gyvendami medžiaginiame’ Šiandien

Pelno padaryta SS.-iskrad
daugybėj lais-

•- nepajėgia savo vai- vojo pasaulio valstybių Ge-
kais rūpintis. . įgūžės Pirmoji

Buvau tame kermošiuje; sakVsim. čia 
ir negalėjau suprasti, kasiai gali’ pajėgti 

Gavėnios metu leisti bent j 
kermo-!

čia darosi, 
bažnyčios 
šius, kaip Brockton 
Grounds per parodą. 
Šimai iš pinigų,

pastate

Amerikoj P'?P“>nt? švente 
i vaikus systodienĮ ar

šeštadieninę ,,a' 'C zmones 
mokykla, gali' pajėgti tokias manifestuos savo

koks nors tikras pamatas, ant kurio 
galime pamatuoti savo būsimų ge
resnių dienų viltis ’

BIBLIJA—TIKRAS PAMATAS
Šitoje pasaulio suspaudimo valan

doje daug bažnytinių žmonių reko
menduoja religiją kaipo tikrą vaistą 
kenčiantiems žmonėms. Jeigu reli
gija gali parodyti kelią išsigelbėji
mui iš banguojančių netikrumo jūrų 
į atsilsio uostą ir saugumą, tai ko- 

Fciigi ’ *- , Klos gi ypatingosyia Įstatymų me ieškoti ?
tikime, kad tiktai Bihlijinės

_____ keliu žmonės tegalės prieitisekmadienį!prie tikrosios išvados apie daliarti- 
. _ tinęs visą pasaulį apimančias, spau-
ĮSpUClingai jdžiančias ir varginančias sąlygas;

pradedame 
čia dar pa-

ir ten

!»-« s. .a » 1 » !••• IV
taigi tokiu atveju mes p: 
svarstyti šį dalyką. Bet čia

Fair i ;-i +7 Žinokime ir mes, kad nuolsirodo reikalas parodyti skirtumą.mokyklas išlaikyti, bet to- . • , - - tarp tikrojo Biblijos mokslo ir klai-
Lo-Ivinip VnklPtiinie tai Vi a d1! kovos pasisekimų pareis dinančių tradicinių teologijos teorijų, 

lKiOJe L-račtn Hkimac kurios labai dažnai slapstosi krikš-S\aigina-įnepakeĮjarna našta. Juk ten,1 ' - ' . ' čionybės vardu.
bendrao-mųjų ,Pardavin?j|-|paIiko tėvai .Hgonys, jie ne-! ' J- V-«“-

c ma! <nrti truiksma!!. Vi-L.. - ____ !
(Bus daugiau)

mas, girti, triukšmas. \ i"jturi tinkamo darbo, taigi.! 
sur sukinėjasi kunigai, Per-;neturi ir lėšų lietuviškoms* 
eiti negali nuo visokių lai-' mokvkloms išlaikyti. 1
mėjimų pasiūlvmu. Niekas-

susikns su >enųjų oigaruza- nesipiktina, visi patenkinti,; Bet kur tik gali, jie 
cijų uzdavmiais m veikla; biZnis eina. Ikias vargo mokyklas s

PAIEŠKOJ! MAt
Vincė Pilipaitytė-Kučinskienė pa

ieško savo pusseserių: Onos Pilipai- 
tytės. ištekėjusios už anglo, ir Prato- nes Pilipaitytės, ištekėjusios už lie-

.... . n - „ ...._ _ tuvio. Abi kilusios iš Truskavos;
(biznis eina. "Rias \aigo mokyklas Stei-anksčiau gyveno Brooklyne. Jos pa-

pnesmgai, ji pasiryžusi jas: Igia. šiandien Vokietijoje ar Jas žinantieji, atsiliepkite
stiprinti: kviečiama ypatin-J Galvoju: ką klebonas ?a-j*okįu mokvklu vra bene 20,«as^a.uVince Piiipaityte-Kucinskiene 
gą dėmesį skirti lietuviškaiJkytų, jei gavėnios metu,.tačiau ir {os be paramos iš, Avenida General Roca ?on 
šeimai, mokyklai, stengtis!prieš pat rekolekcijas kas
organizuoti 
kaityk’as,

Mylintieji tiesa, literatūros gau
site veltui, kreipkitės: 
I.ITHUANIAN BIBLE STUDENTS 

ASSOGIATION 
3444 S. I.ituanica Avenue 

Chicago 8. III.

remti
bibliotekas, .nors kitas suruoštų tokpveikti. Jau

šalies kažin ar ilgai galės'
Aveilaneda. Prov. Buenos 

Argentina.
Aires

organizacijas, rengti

nevienoj vietoj;
jaunimo kermošių ne šventoje vieto-’teko mokvkla uždaryti, nes APSIVEDUIA!

atsidarė savo valgyklą, įsi
gijo gražu gyvenamąjį na-

Krinčino parapijoje. Į Ame-Įmą. Kol buvo sveikas, gy- 
riką jis atvyko 1907 metais!venti jam vyko. Bet 1927 

apsigyveno Philadelphi-Įmetais jis susirgo sunkiu 
Čia pagyvenęs 3 me-'reumatizmu ir ta liga jį 

Pasku-

iką jis atvyko 
ir
joje
tus, jis sugrįžo

susirgo 
ir ta

Lietuvą kankino visą laiką.

IttES ATLIEKAM .. .
VISOKIUS SPAUDOS PARKUS

*
Jei tamstoms reikia—

BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Mms.

vasaros stovyklas ir tt. 
Konferencija, Įvertinda

ma didžią spaudos reikšmę 
lietuvybei išlaikyti ir stip
rinti, prisimindama lietuvių 
spaudos laisvės atgavimo 
50 metų sukaktį, kviečia vi- 
us lietuvius remti lietuviš

ką spaudą, ją platinti, pre
numeruotis ir šiemet orga
nizuoti jos laisvės atgavi
mo tinkamą minėjimą.

jamije, toli nuo bažnyčios, kad 
‘ir klubo patalpoje? Šaky-' 
tų, kad taip daro tik bedie
viai, šliuptarniai, kaip jis 
sakė Vasario 16-tos proga 
per pamokslą. Čia viskas 
tvarkoje. Nesvarbu, kad 
gavėnia. Nesvarbu, kad 
šventinta vieta. Nesvarbu, 
kad rytoj prasideda reko
lekcijos. Svarbu, kad bus 
uždirbta pinigų.

Gero elgesio, nerūkanti moteris

BROCKTON, MASS.

‘Draugas” Gina Kleboną

Paskutiniu laiku marijo
nų leidžiamas “Draugas” 
pradėjo ginti mūsų klebo
ną Strakauską. Jis atspaus
dino pareiškimą, kuris sa
ko, kad klebono lietuviškas 
nusistatymas esąs gražus, 
tvirtas ir pavyzdingas. Jo 
nuopelnai lietuvybei esą di
deli. Todėl pasmerkiami 
korespondentai, kurie rašo 
apie klebono darbus laik 
raščiuose.

Įdomu, ką galvotų apie 
tokį kermošių Kristus, kuris 
senovėje varė pirklius iš 
bažnyčios? O gal ir jo 
nuomonė pasikeitė?

Išėjęs iš kermošiaus, pa
keliu galvą į viršų: ant pa
stato kryžius, visa bažny
čios išvaizda.
kermošius su 
prelatu, kuris 
moralę, kaip jis kartą savo 
biuletenyje rašė.

—St.

Viduje liko 
kunigais ir 
kuria naują

KAS U Nl ŠOVĖ?

Ballimorės policininkas Aud- 
rey Lowman. kurio paveiks
las čia rnalosi. buvo nušautas 
nežinomo vyro, kuris sėdėjo 
su moterimi vogtame auto
mobilyje. Visos pastangos 
žmogžudį susekti dar nepasi
sekė.

įnori susipažinti 
Įmetu amžiaus, 
j atrodau 
(ir 4 colių 
|:r švari
Jvon>ma. Esu lais-. a 
ti, kur noriu.

A. Z. W.
205 Gssington Avė. 

Toronto 3, Ont., C’ana.la

su vyru tarp
Aš esu 55

arp 50-G5 G ,ju 
metų, betn.uaus. .-vs esu oo melų, oei kampanl kvenia ir vr< 

daug jaunesne. Ūgio pėdų duoU Rainuoja $12J 
hų. sveriu 13° svarų. Garai,ej prisiu-i $3.00, tai 

seimininke, myliu rimta gy- me jums kvoterj svari 
Esu laisva :r tranu vaziuo-

(19)

PAGALBA
Jeigu turi gerklėje 
skaudėiimus ir jautie
si, kad kas negerai su 
gerkle, arba turi vi
durių atsikartojančius 
skausmus, uždegimus, 
karščiavimus ir šal
čius viduriuose ir jau
tiesi sergantis arba 
patrukęs, tai gal būt 
jums reikia Virginijos 

šaknelių. šitos šaknelės 
ra galinga gy- 

00 už svarą, 
mes prisiusi- 

kvoterj svaro tų šaknelių.jum.«

ALEXANDER’S CO.
414 Broad*ay 

South Boston 27, Mass.

Iš 100 vairuotojų (drivers), 
turėjusių mirtinų susidūrimų. 

Greit pasirodė “Drauge”į25 buvo jaunesni kaip 25 metų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ I.IETl'VYBes DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už. gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratercalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbėt 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

1



Puslapis Aštuntas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 17, Balandžio Ž8, 1954

VISI I SPAUDOS , POSĖDŽIAVO LDD
MINĖJIMĄ GEGUŽĖS 9 CENTRO KOMITETAS

Ka:
gūžės

Posėdis Įvyko balandžio į 
24 d. Aptarti Įvairūs ei-j 

South Bostono MunicipalĮnamieji reikalai. Be ko ki-i 
Building svetainėje Įvyksta nutarta patenkinti kai} 
lietuvių spaudos atgavimo J kurių kuopų prašymą pra-Į 
50 metų sukakties minėji- tęsti narių ir “Darbo” 
mas? Įnumeratorių vajų iki birže

Minėjimo komitetas dir- bo 1 dienai. Taigi, vajus* 
ba išsijuosęs, kad ta reikš-1 tęsiamas dar gegužės mė-‘ 
minga kiekvienam lietuviui nesi. Pasitemkite, kurie esą-, 
sukaktis būtų ko iškilmin-'te atsilikę
giau ir gražiau paminėta

dar nežino, kad ge- 
9 d., 1 vai. po pietų,

pre-:

Jis jau paruošė tikrai turi
ningą ir Įdomią programą, 
kuri bus netrukus plačiau 
paskelbta.

Bet, ar tamsta irgi jau esi 
pasiruošęs i tą minėjimą at
eiti? Ar jau sutvarkei savo 
reikalus taip. kad jie ne- 
kliudvtu tamstai ten būti?

SUSTREIKAVO 3,000

Pirmadieni metė darbą’ 
3,000 American Woolen 
bendrovės 11 dirbtuvių! 
darbininkų. protestuodami 
prieš bendrovės pasiūlymą 
sumažinti valandini 
nimą 21 ’2 centų.

atlygi-;

KORP. DICKENSON TEISIAMAS

Du sargybiniai saugo teisiamąjį korporalą E. S. Dicken
son. kuris buvo susigundęs bolševiku propaganda belais 
vių stovykloj ir bu\o nutaręs negrįžti narni, bet paskui 
apsigalvojo ir grižo. Jis patrauktas i teismą už. tai. kad 
būk tai (davinėjęs kinams bolševikams savo draugus ir 
dėl jo kai kurie belaisviai skaudžiai nukentėjo. Jo drau
gai liudija teisme prieš ji.

KOVA SU TAUTINIU 
ABEJINGUMU—

TAUTINE BEGĖDYSTE

ALT 1953-54 APYSKAITA

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyrius 1953- 
54 metais turėjo pajamų:
Buvo likę kasoj .... $16.95
So. Bostono L. Pilie

čiu Draugija .......... 100.00
Kęstučio Klubas .... 13.30
Dorchesterio L. Pilie

čių Draugija ...:. 12.00
Š. m. vasario 16 d. su

rinkta ..................

Jau laikas tuo pasirūpinti 
C,ėda bus tauriam lietuviui BALETO SPEKTAKLIS 
vėliau teisintis, kad “neži-
noiau.” “kiti reikalai sulai
kė” ir tt.

SOUTH BOSTONE

T. Babuškinaitės baleto' 
studija gegužės 23 d., 3 vai. 
po pietų. So. Bostono High 
School (Thomas Paiki sa
lėje rengia tradicini baleto! 
spektakli.

Programoje: baleto pa 
moka ir baletas “Rendez- 
vous Vienoje.” J. Strau 
muzika.

Jurgiui Baronui Yra Laiškas Šiame spektaklyje 
v

Aleknos Grižo

Mūsų kaimynas Antanas 
Alekna su žmona grižo iš 
Floridos, ten kelis mėnesius 
saulėj pasikaitinę ir vande
nyne pasimaudė.

MINĖJO GIMTADIENI

Senas “Keleivio” skaity- 
jtojas Ignas Tamoshunas, 
381 Columbia St., 

°įbridge,' Mass. (tel.

Jurgiui Baronui redakci
joje via laiškas. Prašome 
ji atsiimti. Laiško siuntė
jas spėja Baroną gyvenant 
kur nors apie Detroit, 
Mich.,
vėj.

rl i nt
Vili VCU1V

gnuiichi. ~ » zca ucvu-

Dirba Tik 4 Dienas

Balandžio 23 d. Įvyko 
Lietuvių Bendruomenės 
Bostono skyriaus narių su
sirinkimas, kuriame Dr. J.
Girnius trumpu, bet idomiu 
pranešimu palietė mums 
visiems taip opų klausimą: 
vis didėjanti mūsuose tau
tini abejingumą, apkiauti-

. Viso pajamų .......... $2,485.80v įsi tą puntančią nau 
juosiuose ateiviuose ligą Išlaidų turėta
pastebime, dėl jos aimanuo- a LT centrui pasiųsta.$2,100.00 
jame ir, atrodytų, ji neturė
tu būti pavojinga, tačiau ji 
ris didėja. Kodėl? Kad 
priežasčių ieškome ne ten, 
xame jos glūdi. Mes patys 
esame kalti. Mes dėl tos 
ligos tik aimanuojame, 
lengvais būdais save patei
siname, bet nejaučiame gi
laus širdies skausmo, ne
protestuojame.

Padėtis nėra viliojanti, 
bet sąmoningieji, aktingie
ji neturi rankų nuleisti, 
reik dirbti, šaukti, deginti

Išleista besirūpinant 
Kersteno rezoliuci
jos reikalais ..........

Vasario 16 iškilmių
rengimui ................

Įvairios raštinės išl.

70. i o

141.50
24.00

NUTARĖ RUOŠTI 
PAVASARIO BANKETĄ

LIETUVIŲ MELODIJOS
VALANDA 

Populiarišlcos Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WHIL, 1430 
klc.

Biznio reikalais kreiptis į 
M. Plutą, 1422 Columbia Rd., 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba

į St. Butkų, 28 Thelma Rd.,
Dorchester, teL A V 2-3531.

1 DR. D. PILKA
x Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos:; 2-4 ir 6-8 
Nedėliotais ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Viso labo išlaidų ..$2,346.15
Kasoj grynais pini

gais lieka .......... 130.65

So. Bostono Lietuvių Pi 
liečiu Draugija yra nutaru
si duoti 8200, bet ta suma 
dar nėra gauta.

P. Brazaitis,
Iždininkas.

Pagerbs Poetą BrazdžionĮ

L.l #•> * - f
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

artimuosius tautine gėda,' 
burti i bendruomenę.

Negausus susirinkusiųjų 
būrys gyvai svarstė prane
šėjo iškeltas mintis ir joms 
pritarė.

Buvo išklausytas praneši
mas ir apie nesenai New 
Yorke Įvykusią lytinių val
stijų bendruomenės konfe
renciją. Ir kitur organiza- 

prie-
bet pamažu ledas 

laužiamas.
Iš valdybos pranešimo 

paaiškėjo, kad ji pajėgė su
ruošti koncertą, gegužinę, 
kurios pelno dali paskyrė 
šeštadieninei mokyklai ir 

mėgino

Balandžio 25 d. LDD 21 
Cam- kuopos visutinis narių susi- 

TR 6-’rinkimas nutarė gegužės 9 cijos'reikalas nėra be 
, 10278), balandžio 20 d. mi- d.. 6 vai. vakaro, So. Bos-Laįįtu

omine speiMaiviyje G^>''nėjo savo 65 metų amžiaus tono Lietuvių Piliečių Drau
gauja ne. oo šokėjų.. _ l aL sukaktuves. Nuo pat atvy-gijos auditorijoj rengti pa
bus puiki pioga pa^gei eskimo Amerikon Ignas gy-vasario pokylį, kuriame bus 
baleto menu ir įvertinti ba- vena Cambridge ir verčiasi pagerbtos ir motinos.
lėto artistės T. Babuškinai
tės studijos darbą. namų taisymu, dažymu, ce- 

imento darbais, stogų taisy-
Baįgęsi 39 Mėnesius

Užtrukęs Streikas

j “ . .Jurime Nauja Bostono ^tauieninei moKjhimu ,r vamzdžių įvedmu.i A L_ Vadovyb J vadovėliams leisti, ,
amą, r.aip čia sakoma, y; a sudaryti lietuviu kai

United Shoe Machinery 
(’orp. (Beverly) darbinin
kai nuo balandžio 23 d. dir
ba per savaitę tik 4 dienas. 
Tikimasi, kad po vasaros 
atostogų liepos mėnesi vėl 
bus darbo 5 dienoms per 
savaitę.

Žuvo Frank Sinkevičius

Tai buvo Reed & Prince 
bendrovės, esančios VVor- 
cestery. darbininkų strei
kas. kuris baigėsi praeitą 
savaitę.

O South Norvvalk, Conn.. 
skrybėlių darbininkai tebe- 
streikuoja nuo 1953 metų 
liepos 9 dienos.

“general contractor.” 1916 
metais jis vedė žmoną Bar
borą ir su ja gražiai išauk
lėjo du sūnus. Sūnus Frank,

Balandžio 21 d. 
išrinku nauja ALT 1954- 
55 metų vadovybė. Dabar

p
posėdy rūpinosi

LU
skaityklos

i*t t it z* b o * vvnu,
steigi-

Bostono Rašytojų Klubas 
ir ateininkai gegužės 1 d 
6 vai. vakaro, L. Tautinės 
Sąjungos namuose. 484— 
4th St.* So. Bostone, rengia 
poeto Bernardo Brazdžio
nio literatūrinio darbo 30 
metų sukakties minėjimą 
šia programa: iškilmingas 
aktas—kalba poetas Jonas 
Aistis, literatūrinė dalis, 
dalyvaujant aktorei Alek
sandrai Gustaitienei, sveiki
nimai, pobūvis.

LIETUVOS AIDU RADIC 
PROGRAMA

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-0402-M

mu ir tt. 
Nuo skviiaus

karo veteranas, vra ehcmi;;pi'min>nkas yra Jonas Kas- (1952 m. gegužės 
ioc in-žinio.-i,,, ir tūli gerą'mauskas' vlcel,llm- Alek' surinkta lėšų tik

Serga Kazimieras Ančikaitis

Jau metai laiko serga Ka
zimieras Ančikaitis. guli 
Mattapan sanatorijoj. Ward|

.<•> inžinierių 
darbą, o 
patyręs mašinistas instruk
torius. jo priežiūroje , yra 
kelios dešimtys darbininkų.

Igno žmona Barbora yra 
veikli visuomenininke, ak
tyviai dirba Įvairiose kata
likiškose organizacijose. 

Igno sukaktuvių proga jo

,-JoSandras Čaplikas, sekr. adv. sūnūs. -Jonas vi ai , * , ... ...Antanas -Juchnevičius, įzd. 
Petras Brazaitis, išdo glob 
Pianas Razvadauska 
Brunona> Kalvaitis.

S 1,000.
Susirinkimas

ĮKūnmo 
18 d.) 

apie

Sekmadieniais nuo 12:30 ik) 
1:00 valandos popiet iš stoties 
VVBET. 1460 klc. Vedėjas: Po 
vilas lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiue 
adresu:

PALE LAPENAS 
110 YVrentham St.. Dorchestei 

Tel. CO 5-5364

mirė G-3, kambarys. 306) Matta-;
galima kas- 
ir vakarais 
Sekmadie-

Balandžio 21 d.
Frank Sykes (Sinkevčius),']>ane. Lankyti 
suvažinėtas automobilio ba- dien 2:30-3:30 
landžio 19 d. ant Broadvvav tarp 6 ir 7 vai. 
prie lietuvių klubo. niais visą dieną.

Įseni prieteliai, Veronika ir

patvirtino
ir DiJapvskaitą, nusmaigstė atei- 

Ities darbų gaires, kurias
.. ... * naujoji valdyba vėliauTame pačiame posėdyje fmuIkiai tare h reik ma. 

patvirtinta 19o3-o4 metų nvti kelbs.
apyskaita, kuri spausdina- - -mna i-
ma atskilai; aptartas Ma- šių metu valdyba išrink-Į5 stoties y. >, . į-

įsios Lietuvos žvmaus dar- ta šitokio^ sudėties: nirm. !oclkl^ veikia. sekmadie-

RADIO PROGRAMA

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY A para ta 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Seoseotsooeooseooeeeosceoea

•v
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LDD PAVASARINIS BANKETAS

Sekmadienį, Gegužės .9, 6:30 V. V.

LIETUVIU PILIEČIU DRAUGIJOS SALĖJE 
368 W. Broadway, So. Bostone

Įvyks tradicinis Lietuvių Darbininkų Draugijos 
21 kp. banketas. Skanūs valgiai, gera muzika, 
meninė programa, motinų pagerbimas ir kitkas.

Buvusius LDD 21 kuopos banketuose prašome 
paraginti visus savo draugus ir kaimynus atsi
lankyti, nes niekur ir niekad taip smagiai liuos- 
laikis nepraeina, kaip LDD 21 kp. pobūviuose.

z; 3E

Lietuviu Radio programa

•John Rudžiai, linki jiems il- 
70 ir laimingo gyvenimo.

P. A. ŠVEIKAUSKAS

zosios Lietuvos žymaus dar- ta šitokios sudėties: pirm 
duotojo E. Simonaičio kvie- inž. V. Izbickas, vicepirm. 
rimo reikalas ir tt. jDr. J. Girnius ir A. Ivaška.

Šiemet pirmininko parei- sekr. J. Sonda, ižd. I. Vi- 
gos, pagal veikianti susita-įlėniškis, kartotekos vedėju

NAUJOSE PAREIGOSE rimą, teko Tautinės Sąjun-iMatjoška. Be to valdyboj
--------  gos atstovui. Socialistų są-

Chicagos žymi nerūdija-jungos atstovai yra: S. Mi
mo plieno Įrankiu bendrovė chelsonas, J. Sonda, P. Bra- 
P. A. Šveikauską paskyrėįzaitis ir J. Jankauskas.
savo atstovu Naujosios!----------------------------------
Anglijos ir Atlanto pakraš-
io valstijose.

dar yra inž. Mikalauskas.
Revizijos komisija: inž. 

Okunis, Vaitkevičius ir 
Gedmintas.

Kambarys Nuomai I Susirinkimas nutarė pa- 
Išnuom jojamas gražus kam- sveikinti prof. J. Kaminską 

P. A. Šveikauskas šioje barys su langais 2 aukšte na-!jo 75 metų amžiaus sukak- 
-rityje dirba jau 6 metus, mo pietryčių kampas. Galima ties proga ir poetą B. Braz-
T v .. , * ♦ , v v. nn w y-1 rriif’ -I i , / L .f ■' i w» I i ,-r> L” vi _ 2 2 — __ 1 , 1 . , . .

niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu 
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvav, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

sosoGeoeeoeoooeooooooooooo

Io
>J
1

niki Vieta Gegužinėms, Parengimams
Pono Rožėno farmoje. Raynham. Mass.. prie 

ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia
gražaus 
svetainė

dviejų aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms ir ki
tokioms iškilmėms. Dabar toji svetainė dar gražiau ištai
syta ir išdekoruota. Galima išsinuomuoti arba užsisakyti 
su visu patarnavimu. Lietuvių parengimams geriausia 
vieta. Dėl sąlygų kreipkitės i: __ (26)

Mr. F. Rožėnas. 188 No. Main St.. Raynham. Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

rastine ir sandėlis yralpasinaudoti ir virtuve. Kreip džionĮ jo literatūrinio dar- 
-5 Belgrade Avė., Roslin-Įds į namų savininką 2 auksteįj)O 39 metų sukakties proga.
Ie O•Ji, Mass nuo 11 iki 1 va!., 2-35 W. Third 

St.. So. Bostone. (18)
K A DARYSIM ŠIO 
ŠEŠTADIENIO VAKARĄ?

Eisime Į Dorchesterio 
Moterų Klubo kortų vakarą 
(vvhist party), kuris bus 
Dorchesterio Lietuvių Klu
be. 1810 Dorchester Avė.. 
nes moterų kortų vakarai 
visuomet būna Įdomūs, pa
trauklūs ir malonūs. Jos vi
suomet turi daug gerų do
vanų, gardžių užkandžių, 
jos neleidžia net ir senam 
dėdui sėdėti kampe ir ver
čia šor.kiai suktis sekant 
gražios muzikos taktą. Tai
gi. ši šeštadieni, gegužės 1 

visi i 
Klubo

d.. 7:30 vai. vakaro 
Dorchesterio Moterų 
kortu vakarai

Ž-iis.

SHORELINE REALTY
Prašome Kreiptis i Mus 

Nuosavybės Pardavimai ir Išnuomavimai
66% “L” St., So. Bostone SO 8-4483

PARDUODAMI NAMAI
Pigiai parduodu 3-jų šeimų 

namą (11 kambarių) su visais 
baldais. Baltos sinkos. showers 
ir kiti patogumai. Geros pa
jamos. Kreiptis: (17)

Mrs. A. Palubinskis 
177 H St.

So. Boston 27. Mass.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

DYKAI
Pasiūlymas Tiktai Trumpam Laikui

100 Galionų Aliejaus Kūrenimui
Su kiekvienu Įtaisymu naujo

MASTERFLAME AUTOMATIC P0WER OIL BI RNER
3 Minn. Honeyuell kontrolė

Galima išsimokėti per 3 metus. Daugiau informacijų 
gausite paskambinę

TA 5-4768, FORTŪNA FUEL & HEATING CO. 
45 Dorset St., Dorchester, Mass.

Kainos prieinamos. Darom nemokamai apskaičiavimus.

Parduodu Krautuvę
Cambridcre parduodu mėsos ir 

daržovių krautuve, yra ir icecream'o. 
Gera vieta, sreras biznis, pajamų 
apie $800 po r savaitę. Daug: prekių 
Kaina tik $2.500. Rendos $30 per 
mėnesį. ' (17)
514 Cambridsre St.. Cambridsrc, Mass

Tel. EI. 4-378-3.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

l'ž $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis ji

RRONIS KONTRIM 
598 East Broa<iway 
Šou* h Boston, Mass.

Tel. ŠO 8-1761 ir SO 8-2483

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, tarpupirštėma ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $2. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokite (4-5)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Ms

t




