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Visa Administracija Prieš Šen. 
McCarthy Pretenzijas

Senatorius Šaukia Valdininkus “Informuoti” Jį Apie 
“Korupciją, Graftą, Komunistus ir Išdavystę”; Vy

riausybė Pakartojo Savo Nusistatymą, kad Val
dininkai Negali Apeiti Savo Viršininkų ir 

Teikti Slaptus Dokumentus Pašali
niam Asmeniui; Senatorius Lai

kosi Savo >

* ii 1U& . di v.• V c Prasideda Karo
nato pakomisijoj, kuri tyri. y j Pasitarimai 
neja jo ginčą su armijos 
vadais, prašė, kad visi val
dininkai, kurie tik turi slap
tų informacijų apie komu
nistus valdžios aparate, su
teiktų turimas žinias jam, 
senatoriui McCarthy.

Senatorius prieš porą sa-'.

Šį ketvirtadieni Washing 
tone prasideda Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos, Aus
tralijos ir Naujosios Zelan
dijos karo vadų pasitarimas 
dėl Tolimųjų Rytų padėties. 
Valstybės departamentas sa- 

kad karo vadai per-

SPRAUSMIMS TRANSPORTO LĖKTUVAS SUGEDO

Boeing lėktuvų dirbtuvė padirbo pirmą dilelį transporto lėktuvą, varomą sprausmi- 
niais motorais, ir bepradedant lėktuvą bantyti, jis. pakilęs i orą. sugedo. Mecha
nikai tiria kas jam atsitiko. Lėktuvo padirbimas dirbtuvei atsiėjo $15,000,000.

Ženevoje Diplomatai Tariasi 
Suskaidyt Indokiniją]^

Paskirti Kariški Ekspertai Tariasi, Kur Kokią Kariuo
menę Atitraukti; Tuo Tarpu Komunistai Skubina 

Užimti Hanoi Didmiestį ir Jo Apylinkes; Vaka
rų Valstybės Stovi Prieš Svarbų Apsispren

dimą, Ką Daryti dėl Indokinijos Likimo

Amerika Stovi 
Svarbioj Kryžkelėj'%™*

Ženevos diplomatų kon- 
po penkių savai- 

,čių tuščių kalbų, lyg ir susi-
Admirolas

karo laivyno svaoo ...s,.,...- bus bolaevikų ir „acionalis- 
kas, pereit, savaitę sake,'tų dalys_ da,. eis flg. ginčai

p Įtarė suskaldyti Indokiniją į
’. ’ .a‘ne*‘’ dvi dalis, bet dėl sienų, kur stabo virsmui-’,__  n... ____ _____ i:_

vaičių komisijai patiekė vie-j,
ną slaptą dokumentą, gautą .... , ...
is kokio tai karininko Dėl zv^ susidariusi, kanską 
to valdžios įstaigos ir net Radet! Tollmuose R>tuose; 
pats prezidentas pasisakė,- Karo vadlJ aPtartl Plana1’ zų 
kad valdininkai negali Pa^al Londono pianesimą 
jiems patikėtas slaptas įn., bus tik pasiūly
formacijas duoti senato- -sybėma, o ne galutini nuta
riant ar kam kitam. Bet HmaL Bet pabarimuose 
senatorius McCarthy sako,

Tunise ir Moroke Karo Laivo Nelaimėj Kanada Jau
Teroras Didėja Žuvo 100 Žmonių Eksportuoja Aliejų

i
Šiaurės Afrikoje prancū- 

protektoratuose, Tunise
ir Moroke, teroras kasdien'pereitą trečiadieni

Amerikos karo laive, lėk- Kanada dabar iškasa kas 
tuvnešyje ‘'Bennington,”,dien

kad Amerika dabar stovi
svarbioj kryžkelėj »r. t™ ir su Rambodžija ir-
apsispręsti, ar ji pn^in-gj b6tlJ suskaldytos, bet Va- 
sis komunizmo ekspansijai, karaj su tu0 nenQri sutiktį 
kaip ji prieš,nosį Korėjoj, ;Tu0 kariškiems eks.
ar nieko nedarys ir leis ko
munizmui plėstis
Azijoje. Iriuomenių Anamitų krašte

Cainey Pa_,Dėl to klausimo ekspertai

Bolševikai reikalauja, kad

penams pavesta bandyti nu- 
' 1>o^e (tiesti liniją tarp dviejų ka-

Admirolas

įvyko bačkųi aliejaus, ne-
Tunise teroristų gauja už-'žuvo 100 žmonių ir virš gu ji iškasa, bet kadangi 
puolė vieną prancūzų far-ĮžOO jaunų vyrų buvo su-'Kanados aliejus yra gauna- 

dalyvaus aukšti karo vadai,'merių šeimą ir 5 žmones iš-'žeisti. Nelaimė atsitiko jū- mas daugiausiai Albertos

Gegužės 27 d. didelis sprogimas, kuriame daug daugiau 
už-1 žuvo

1 po 500,000 aliejaus brėžė, kad komunistai per H jabaį ;|gaį kaibėtis be 
tų. Kanada sunaudojadevynms metus užtenkamai IJoki rezultat

. . • H'za/Ja i/a/y ha ml/iu cneif •> viįrodė, jog jie jokių susitari
mų nesilaiko, o todėl nėra Indokinijoj komunistų ka-

kurių nuomonė turi didelės 
Įtakos i jų kraštų karišką 
politiką. Nuo Amerikos pa-

kad jis turi teisę tokias in
formacijas gauti ir, girdi, 
tegu valdžia pabando ji 
traukti teismo atsakomy
bėn .' Senatorius ne tik pats 
sakosi turis teisę tokias ži
nias gauti, bet jis kviečia 
visus valdininkus jam teikti 
tokias žinias, nežiūrint 
prezidento draudimą. j

Kaip tik senatorius pa-1 
skelbė savo kvietimą valdi-’ 
ninkams ji informuoti slap-1 Prancūzijos 
tai apie valdžios aparato nutarė pagreitinti

Moroke

biteli z-1 q 1 irvonc
vxcxx v ▼ et uiimt.

UV41I11

rolas Carney, kuris atsto
vaus admirolą Radford, 
jungtinių štabų viršininką.

skerdė.
Marakeš mieste metė stip
rią bombą Į prancūzų ka-
vziivrin ii* ii7muČLn rln lza_ICITrtJ VU1Į XI V44-.III V<iC7V^ UU rac*~
reiviu, o 41 žmogus iš karei
vių ir civilių buvo sužeistas.

Teroristiniai aktai ąbie-:gonines, o lėktuvnešis pasu 
įjuose protektoratuose pasi-’ko j Quonset Point uostą 
kartoja dažnai ir dažnėja, kur vedamas tyrinėjimą:

teroristai'roję 75 mylios nuo Quonset provincijoj, Vakaruose, 
Point, R. I., uosto.

Po sprogimo sužeisti
vininbai x tinimui K 1 i Vfi n t u i -i a i sXIV
vo gabenami i 
Point ir Newport uostų li-

'[Prancūzai Saukia
80,000 Naujokų

Daugelis stebėtojų mano, 
kad Įvykiai Indokinijoj ska
tina Šiaurės Afrikos nacio
nalistus pradėti karą prieš

naujokų Prancūzus- 
užuot!

vvriausvbė

darbą ir teikti jam slaptus šaukimą i armiją ir 
dokumentus, generalinis lapkričio mėnesio pasaukti PfjVjcfsirifjįį Pni'nrė 
prokuroras tuoj pat, su pre-Į 80,000 naujokų birželio mė-
zidento Eisenhowerio prita-!nesl- Kartu su tuo samdo- 
rimu, paskelbė, kad valdi-mieji kanai savanoriai bus 

< ninkai neprivalo užmiršti telkiami i atskiras dalis ir 
savo priesaikos ir neturi'Paskubomis gabenami Į In-
duoti jokių slaptų dokumen
tų pašaliniams asmenims. isiasi

dėl nelaimės priežastie 
Kol kas nelaimės priežas-

tai
Į jo gabenimas i rytinę Ka

jų- nadą yra sunkus. Dėl tos 
hn-j priežasties Kanada pradeda 

Quonset’»avo aliejų eksportuoti Į už
sienius ir jau pardavė ne
mažai aliejaus Japonijai, o 
rytinė Kanada ir dabar at
sigabena aliejaus iš Jungti
nių Amerikos valstybių ir 
kitu kraštu. Kanados alie-

tis nėra išaiškinta, bet karo jaus gamyba galėtų būti žy-• 7 . I •
laivyno vadovybė sako, kad 
nėra pagrindo Įtarti, jog ne
laimė kilo dėl sabotažo.

Sprogimas 32,000 tonų; 
talpumo laive Įvyko žemai 
ir daugelis jūrininkų buvo 
staiga ugnies apsupti ir ne-

miai didesnė, jei 
jui būtų rinka.

Rytinę Vyriausybę
Pakistano vyriausybė jė-!b?8alėj° B degančio laivo

ga pašalino rytinės Pakis- gilumos pabėgti.
Prancūzai ruo- tano dalies autonominę vy-

pasiųsti i Indokiniją riausybę, kuri prieš du mė- Darbiečių Vadai
'nuo 30 iki 40 tūkstančių ka- nešiu buvo išrinkta ir buvo 

Senatorius McCarthy bet-b-įų. Pranešimai sako, kad‘griežtoj opozicijoj viso Pa- 
gi tuoj pat atsiliepė, kad jis prancūzai paskirsiu naująĮkistano vyriausybei ir vai

vadą Indokinijai ir dančiai Mahometonų Lygosims iš valdininkų slaptas 
informacijas ir savo šaltinių 
niekam neišduos. Senato
rius pakartojo, kad gaudy
mas komunistų ir kitokių 
prasikaltėlių yra daug svar
besnis dalykas, negu prezi-Įbe. 
dento įsakymas valdinin
kams.

Taip dabar santykiai tarp 
administracijos ir senato
riaus McCarthy ir stovi. Se
natorius McCarthy ne tiktai 
atsisako išduoti savo “infor
matorius” senato tyrinėjimo 
pakomisijai, bet jis nepri
leidžia

karo
esą pasiūlę tą 
maršalui Juin. 
nai buvo pašalintas iš visų 
pareigų prancūzų armijoj 
dėl nesutikimu su

GORDON CLAPP 
TARNAUS NEW YORKE

Buvęs Tennessee
Authority (TVA) direkto-tvarkos 
liūs Gordon Clapp, kurio 
prezidentas Eisenhoweris 

__ __ prie senato pakomi-■ nepaskyrė direktoriaus vie
ši jos archyvų nė demokratų [tai, nuo birželio 15 d. per- 
senatorių, tos pakomisijos-sikelia Į New Yorką ir ten 
narių. Jis sako, kad prilei- eis miesto administratoriaus 
dimas demokratų reikštų,’padėjėjo pareigas su 20,- 
jog jo slaptieji informato-jOOO metinės algos. Spau- 
riai būtų išduoti, o jis to jo- doje daug buvo rašoma apie

vietą užimti partijai. Rytinio Pakista- 
kuris nese- no vyriausybė pašalinta už 

“išdavikišką veiklą.”
Centralinė Pakistano vy- 

vyriausy- riausybę pasiuntė 10,000 
! kareivių Į rytinį Pakistaną

------ iir kariuomenės pagalba pa-
j šalino autonominę vyriau
sybę.

j Pakistano vyriausybė nu- 
’rodo, kad autonominė vy- 

\ allev riauSybė nepajėgė atstatyti 
lytinio Pakistano 

jutos ir popieros dirbtuvėse, 
kur streikuose ir riaušėse 
nesenai žuvo 600 žmonių.

nė mažiausio pagrindo ma-riuomenė deda pastangų 
nyti, kad jie laikysis savo' dar iki birželio mėnesio ga- 
pažadų Indokinijoj. Jų tiks-Įlo įsigalėti visoje šiaurinėje 
las yra aiškus ir tik aiškus'Indokinijoje ir ypač Raudo- 
apsisprendimas priešintis 'nosios upės žiotyse ir Hanoi 
komunistų agresijai gali už-Į miesto apylinkėse. Prancū-
kirsti kelią naujiems komu
nistų laimėjimams.

Prancūzų Socialistai 
Už Europos Armiją

zai ryžtasi Hanoi ginti ir 
gabena į šiaurinę Indokini
ją naujos kariuomenės da
linius.

Besiderant Ženevoj visos 
Vakarų valstybės, ypač 
Amerika, turės apsispręsti

kiu būdu negalįs pakęsti 
Tokiu būdu vienas sena

torius pasisavino sau teisę 
rankioti žinias, imti iš val
dininkų slaptus dokumentus 
ir atsisako net savo kolegas 
senatorius prileisi* prie se
nato pakomisijos ai'-ovvų 
ir dokumentų.

Gordon 
pareigų 
je
vyriausybė jį paskirtų ir to
liau tas pareigas eiti, bet 
prezidentas nusprendė ki
taip. Kas bus paskirtas 
TVA direktorių, dar nėra 
žinoma.

Clapp pavyzdingą 
ėjimą TVA įstaigo

Prancūzijos socialistų par
tija, po ilgų diskusijų ir po ar daryti ką nors rimtesnio 
balsavimų atskirose partijos Jadokini jai gelbėti, ar ati- 
federacijose, savo suvažia- duoti tą kraštą bolševikams, 
vime gegužės 30 d. pasisa- Prieš toki pasirinkimą stovi 
kė 1,969 balsais prieš 1,215 Amerikos užsienių politika, 
už Prancūzijos dėjimai į! Rusijos užsieni reika, 
Europos gynimosi bendruo- ministeris Molotovas ,)erei- 

vynausybė;me”t ,<uz Europos ainują). tos gaĮe gvyko įį
Ženevos Į Maskvą, bet žadė-

tam alie-

Prancūzai Gins
Hanoi Apylinkes

•Prancūzijo 
nutarė visomis išgalėmis 
ginti Hanoi didmiesti Indo- 

ir jo apylinkes. Ji

PaiiijoŠ'. .kongresas nuta
rė, 
parla

visi partijos nariai. , , a. * jo grįžti po kelių dienų. Jo- 
te ttui balsuoti uz informacijų apie jo ke- 

nėra.suradai Hanoi pasiųsta dvi naujos įEuroP°'s'armijos .sutartį, bet>Jionės tikgl
1 liks i Kiniįū divizijos kariuomenės iš kongresas nenumaJjp kokios _______-• • - »/.- koncmoc ičfivč parlamentojPrancūzijos, šiaurinės Afri

kos ir Indokinijos kitų vie
tų. Prancūzai aiškina, kad 
kol Ženevoje eina derybos 

nuo bolševiku,

Anglijos Darbo Partija 
nutarė pąsiųsti delegaciją 
vasaros gale iš 8 žmonių 
į komunistinę Kiniją susipa-'reikia gtnti 
žinti su padėtimi ir su kinu'nes kitaip derybos neduos 
komunistų “atsiekimais.”jj°kill rezultatų, nes bolševi- 
Delegacijai vadovaus C. At-kyi laukia prancūzų kariško 
tlee, buvęs darbiečių minis-'pralaimėjimo ir tyčia tęsia 
teriu kabineto pirmininkas,'derybas, kad kariškomis 
ir A. Bevan, darbiečių kai-1 priemonėmis galėtų gauti 
riosios opozicijos vadas. ko negali išsiderėti Že- 
Daugumą delegatų sudarys nevoje.
C. Attlee šalininkai.

Anglų spaudoje darbiečių'DU SENATORIAI
PRIEŠnutarimas siųsti delegaciją 

komunistinę Kiniją verti
namas toje prasmėje, kad
darbiečiai nelaukia iš Žene- sus valstybės tarnautojus

i

MIRĖ ŽURNALISTĖ
ANNE McCORMICK

Plačiai žinoma “The New 
York Times” užsienių poli
tikos publicistė Mrs. Ane

ir buvo raginama, kad McConnfoick, mirė gegužės
28 d. New Yorke. Publicis
tė per eilę metų buvo “The 
N. Y. Times” redakcijos na
rė ir yra daug keliavusi po 
visą pasaulį. Ji mirė su
laukusi 72 metų amžiaus.

bausmės ištiks
narius, kurie kongreso nu-.GINKLŲ 
tarimo nepaklausys. Iki šio- 
liai 59 socialistų frakcijos 
nariai (iš 105) yra pasisakę 
prieš Europos armijos sutar
ties patvirtinimą.

GABENTOJAI 
DAVĖ PARODYMUS

“Alfhem”
jūrininkai

Dėl Indokinijos
Kalti Demokratai

Viceprezidentas R. Nixon 
vienoje kalboje išaiškino, 
kad Indokinijos krizė yra 
demokratų valdymo pasek-

Švedų laivo 
karininkai ir 
pereitos savaitės gale buvo 

Į apklausinėjami Key West, 
Fla., uostei Tas laivas nu
gabeno apie 2,000 tonų įvai
rių ginklų iš Lenkijos uosto 
Ščecino į Gvatemalos uostą 
Puerto Barnios. Laivo ka
rininkai ir jūrininkai savo 
parodymus davė laisva va-

McCarthy ™? .. Jei ,nebū5 i,ra,a?ta iia.
Kinija, tai nebūtų jokios 
krizės Indokinijoj. Taip 
pat ir dėl Korėjos karo kal
tė krenta ant demokratų, 

doku-l^ur’e Praraflb Kiniją ir tuo

Sen. McCarthy šaukia vi-

vos derybų tarptautinių san-Į^ūti

DR. R. J. BUNCHE
LIEKA TARNYBOJE

tykių pablogėjimo, 
nieji laikraščiai 
kritikuoja, kaipo 
reikalingą nuolankavimą bandymą būti sanes virspre 
prieš kinų bolševikus, kurių zk^entu k°l kaf5 pasisakė tik 
režimą Anglija pripažino/ke^etas. republikonų senato- 
bet kurie iki šioliai dar net r^- pasmeikė senato įe-

teikti
privatiniais 
jam slaptus

snipais,,kurie

neatsiuntė
atstovo.

į Angliją savo publikonų daugumos vadas 
Wm. Knowland ir senato- 

Smith iš New Jersev.nu
Per šventes Amerikoj žu

vo 446 žmonės, iš jų 316 ne
laimių atsitiko keliuose.

Laikraštis—žmogaus pa
žangos ir laisvės pagrindi
nis varyklis.

lojalu- 
įsų ame- 

Jung-
Amerikos užsienių politika tinių Tautų organizacijoj, 
dabar neturi aiškių gairių. Buvo tikrinamas ir negro 
Buvo kalbama apie “vada- diplomato Dr. Ralph J. 
vimo politiką,” buvo žada-'Bunche lojalumas. Jis bu
rna ginti Indokiniją, buvo vo apklausinėjamas dvi die- 
pasigyrimų, kad Amerikos nas. Pereitos savaitės gale 
rankose dabar yra iniciaty-Jpaskelbta, kad R. J. Bunche 
va, bet Indokinija parodė, lieka tarnauti JT organiza-
kad aiškios politikos Ameri
ka dabar iš viso neturi.

cijoj. Jo lojalumas nubal
suotas vienbalsiai.
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Vienas Pavyzdys
Gegužės 25 d. federalinis teismas Washingtone pa

naikino kriminalinę bylą. iškeltą prieš vieną buvusi vals
tybės departamento tarnautoją Vai R. Lonvin. dėl jo 
tariamo melo. kad jis nepriklausęs pne komunistinių or
ganizacijų. Byla buvo panaikinta justicijos departamen
to pasiūlymu, nes patys kaltintojai susekė, jog kaltinimai 
prieš Lonvin yra visai be pagrindo.

Vai R. Lonvin yra Amerikos socialistų partijos narys 
ir to fakto niekam neslėpė. Jo byla yra Įdomi tuo, kad 
jis buvo vienas iš ši '•Įtariamųjų" asmenų, kuriuos sena
torius McCarthy savo laiku išvardijo kaipo "komunistus, 
tarnaujančius valstybės departamente." Senatorius Mc- 
Car.y apie Vai R. Lonvin sakė:

“Tas asmuo buvo susirišęs su visa eile komunistų fronto 
organizacijų ir aktingai veikė norėdamas išgauti vienam 
prancūzų komunistų vadui neimigrantinę vizą. Tas asmuo 
dabar tarnauja valstybės departamente.”

Šitaip senatorius liudijo apie socialistą 1950 metų 
vasario 20 d., kada valstybės departamentas jau buvo 
ištyręs pasaką apie Lonvin’o "pastangas" išgauti vienam 
prancūzų komunistui vizą ir buvo išaiškinęs, kad tai yra 
tiktai pasaka.

Vai R. Lonvin buvo vienintelis asmuo iš senatoriaus 
McCarthy išvardytųjų ši "komunisto." kurie būk tai tar
naują valstybės departamente, kuriam iš viso buvo iš
kelta byla. Kitiems net ir bylos nebuvo iškeltos, nes ne
buvo jokio pagrindo.

Ir Vai R. Lonvin’ui bvla buvo iškelta gana keistose 
aplinkybėse. Justicijos departamento pareigūnai dabar 
teisme pripažino, kad vienas to departamento prokuro 
ras patiekė "grandžiurei" neteisingus davinius apie Vai 
R. Lonvin ir tokiu būdu. suvedžiodamas “grandžiurės 
narius, išgavo apkaltinimą prieš Lonvin. Kai vėliau pa
sirodė, jog kaltinimas yra be pagrindo, prokuroras Will- 
iam Gallegher buvo atleistas iš savo pareigų, o byla 
dabar panaikinta.

Vai R. Lonvin atsitikimas yra vienas pavyzdys, ko 
verti yra senatoriaus McCarthy kaitinimai ir jo rėksninga 
‘“kova prieš bolševizmą.” Senatorius McCarthy plačia 
burna mėtosi kaltinimais, jis jau keturi metai medžioja 
bolševikus, bet iki šioliai jis dar nėra išaiškinęs nė vieno 
bolševiko valstybės aparate, kuris policijai ar justicijos 
departamentui nebūtų buvęs žinomas. Nė vienas senato
riaus McCarthy tariamai išaiškintas komunistas nėra 
patrauktas teismo atsakomybėn ir nubaustas. Bet užtat 
sėn. McCarthv vra aukaitines daus visai nekaltu žmonių.• * * " X* r (— «. < -
kurie dėl senatoriaus kaltinimų yra turėję daug nemalo
numų ir skriaudos.

Vai R. Lonvin atsitikimas geriau negu kas kita rodo. 
kad senatorius McCarthy medžioja komunistus savo rek
lamai, savo politinei karjerai, o ne krašto interesuose, ir

KAIP PAREINU

Eulk. J. E. Pepper iš l.exington. Ky.. apsirengęs 18 am
žiau.- drabužiais ir dviejų arklių tempiamame vežime at
vyko i sostinę ir kaso sau peruką nežinodamas, kaip par- 
kinti savo žirgus, jei jo senų laikų penis nelenda i meteri. 
Ir kur pririšti arklius?

stovios organizacijos ne
daug ką gali prisidėti prie 
darbininkų būvio pagerini-' 
mo. Jo Įtakoje prancūzų 
darbininkų. unijos pasidarė 
aisakomingos organizacijos,! 
kurios ne tiktai kovojo už Haile Salassie jmokslą. Jis turėjo veik vi-
darbininkų būvio gerinimą,! Pereita savaitę Amerikon bus saval.tSallus “ dau^.va" 
bet ėmėsi už savo narius ir atvVko Abisinijoss impera-karJ* J?15'113. se?ato,laus 
atsakomybės dėl darbo su- torius Haile Salassie. Čia ?4<;^aithy da‘j

demokratijai ir jos garbingoms 
tradicijoms.

Kaip žinia, mūsų gynimosi 
byla jau atsidūrė teismuose. Su 
tuo susietos nemažos finansinės 
išlaidos. Tai jau gerai žinoma 
visiems nariams. Čia mes tik 
norime dar kartą priminti vi
siems, jog labai reikalinga grei
ta finansinė parama iš kuopų kurmio 
ir pavienių narių bylos vedimui. 
Kiekvieno nario ir kiekvienos 
kuopos būtina pareiga pagal iš
galę prisidėti - prie Draugijos 
apgynimo.

‘Taukiame nuo visų ir iš vi
sur teigiamo atsiliepimo.”

Vadinasi, broliai Malen
kovo dvasioje, duokit pini- 
gu TnuSŲ Oi'gHniZaCijai ginti.
Duokit todėi. kad Amerikos 
demokratija siekia pašalinti

"turime 
ti. kad 
prie

jis, nors ir buvo eili- 
<

žuvis ir siūlė savo kuopos

tarčių laikymosi ir sąžimn-buvo mūsu šalies prezi- . , .
go darbo atlikimo. Leono įento svečias ,nis’ bet jautes1’ kaip dldele

prancūzų Haile Salassie vardas pa- . ... .. ... ..
kada KaPltonui pavažinėti jį po 

’ ’ jis buvo pa-

Jouhaux Įtakoje 
unijinis judėjimai susiaiti- garsėjo 1935 metais,

Floridą; kaino su socialistų judėjimu ir Italijos fašistinis režimas , . . . , , . .
kanu sudarė dvi įtakingas nutaįė vis, Abisiniją ijunv-*"^5 1 "nuv« b“lvuJ skus- 
darbimnkų judėjimo šakas. ti j “Mussolinio imperiją”,11’ kaseiliniamskaieiviams

t r»_ ---- 2--------- i:_r. i„ * . .. ,-j“ J pasitaiko, jo bičiulis adv
pasiuntė i puslausine ‘ .., .. .,1 - 1 * i /Ahn noL’olo nucrncPo pirmojo pasaulinio ka- }r 

jsiai (
Jouhaux Įtakai
ro svarbiausiai dėka Leono Abisiniją savo' legionus. Su Cohn

fašizmas
dideli riksmą 

dėl tokio Shine pažemini-

teisės pasididžiuo- 
ir mes prisidėjome

prancūzų Abisinija Italijos
unijinis darbininkų judėji-šiaip taip “apsidirbo” ir bu-m(į.r . c,. . ..
mas buvo išlikęs vieningas;vo ų kraštą prijungęs prie’ Elbnis, SLn(” pagal Mc' 
ir komunistai nepajėgė uni-jkitų Italijos kolonijų. Bet Cailby .komisijos ^afnaU^" 
jų susivienijime Įsigalėti.'vėliau, kada Mussolini ivėlė įų. aiskinim.ą’r yra la^ai. d!' 
Tas jiems betgi pasisekė po Itaiįją j didįjį karą, fašiz-dells specialistas bolšev 1- 
antrojo pasaulinio karo dėl mas pasirodė ne ką stiprės-’k’^ . gai?dy?- Bet B^niu, 
vokiškų nacių paliktų pėd-'nis už pusiaukine Abisinija Jei Jo l!xal ?eturetM mih?’ 
sakų Prancūzijos gyvenime.!ir subyrėjo. ' i?1*’ ar J.°
(Vokiečių okupacijos metuj Abisinija buvo pirmoji b^tų,talp . u , , ...
daugelis unijistų, dėl jų pa-^auka “Vakarų pasanlvU ” mi> kaiP dabar, kada dėl 

buvo
Japonijos imperializmo au-T".“"1.^ SU.IUUOC t 
ka Tolimuose Rytuose. Abi. kraštui nemokamą televiz.-
sinija pirmoji laisvę prara- ta -'

ls" do, ji pirmoji antrame kare w
savo laisvę ir atgavo, 

j Abisinijos valdovo lanky
tinasis priminė tuos netoli-

b Abisinija buvo 
auka “Vakaru pasaulyje,

cifizmo, tarėsi turi bendra-jkaip Kinija buvo pirmoji'10 . .. 
darbiauti su naciais. Po jaDoniios įmDerializmo au-'komislja 
karo visi tie unijistai, dau
gelis jų Įtakingose ur.ijų

{pareigūnų vietose, buvo 
įmesti iš unijų ir Į jų vietą 
• įsipiršo komunistai, kurie 

žmonių' (ja »dėjosi esą Prancūzijos

gabumai ir tada 
aukštai vertina-

Gvatemalos Ginklai

io Amerikos
laimėjimo. .'patriotais.)

Kad bolševikai bazijasi, Kai
nesą “subver 
ra jokia naujiena
nas bolšev

darbą demokratiš-Į ktl
kai tvarkai panaikinti, pa-mu istai Jo7 W

Atrodo, kad Amerika ne
pakęs, kad Centralinėj 
Amerikoj, netoli nuo Pana-mus laikus, kada Romos

uv i VZ.IUU1V, uc aaryu ranamos Kanaią. 
ir i Mussoliniopareigose, ko-įvi;ninau __ _____ ____ _

Tokį Amerikos nusistaty
mą galima spėti iš to, kad, 
nusipirkus Gvatemalai daug 
ginklų iš bolševikiškų kraš- 

Aukščiausiojo t e i s m o tų, Amerika tuoj pat, net 
1947 metais Leonas Jou- sprendimas prieš segregaci- lėktuvais, pradėjo siųsti 

..... .. ; , .. haux Įsitikino, kad darbas! ją mokyklose nuskambėjo'ginklus Gvatemalos kaimy-
einr.iai lietuviai bolse-,su komunistais unijose yra: po visą pasauli ir ypač gar-nams, Nikaragvai ir Hondu- 

, , . , gel.?1 neįmanomas ir jo vadovy-'siai nuskambėjo spalvuotų rui. Jei Gvatemalos bolše-
ne?a beje susidarė socialistinių'žmonių gyvenamuose kraš- vikuojanti valdžia tikėjosi

bolsevtkat. Tokių per akis unijų centras ..Force Ouv-’tuose. Bet tai nėra visas paremti bolševikiškus per-
vtena asm. :T" 1‘" a ‘~.r. -/-’V'13 riėre," kiirio įtaka darbinin-'nėgių laimėjimas Ameriko-'versmininkus savo kaimynuMeną dėmę sa\o gyvenime! daug. Tik oasidairvkime t.-oiL- nri »• b .. * • • *Prvzirv- ' - u k • i<i- ik 4 judej įme dabai veiK pn-je. kraštuose, ta viltis nueis nie-Rodos. koKs čia įvsja musu klubuose ir kitokiose mietu UoVoi t , d i b •k.įizv.-n-,, “• ■ komunistų įtakai. L. Pereitos savaites gale taškais.bolse\ikų orgamzaci-,organizacijose ir paziure-A ,.k...,v z,r,u;rr,.v- ot * i• •- I

'J0uhaux apsispiendimas at-pats auksciausias teismas is-Į Bet ką Amerika gali da

gautas už kalnieriaus, 
džia riksmą, kad jis 
bolševikas, bet šiaip

'įti, bet užtat jie nutarė rink-j 
a ti du centro sekretorių ir,' 

sau šalia Jouhaux, sekretorių -5e§re§aclJa
nėra

tarp

., „ . ___  Jouhaux,
pažangus žmogus. Taip buvo ižrinklas frachon.

rėkia ir Literaturos Draugi
jos “centrinis komitetas.”

vikai dabar jau

jau jokiu būdu ne teisingumo ir politinio apsivalymo su-jos. kuri siekia demokrati-, kime. kaip seniau aktingi 
metimais. Iją visai panaikinti

Vai R. Lor\v
varde Metz. Tas
jam rodęs komunis.^ ------ , . , . , - -----
esąs komunistų partijos narvs. Vėliau pasirodė, kad tas'darytl kapitaI? ir. aPkraus’Jeigu Lokiam uzsimaskavu- nigtu įtaka darbininku eilė- 

?avo nanų ir pnjau- šiam oolsevikui pasakysi, ' ‘
''T0X1|čiančių kišenes. Jie net kad jis vra bolševikas, tai 

yra "Komunistai. Jam!kukliaj savinasi .au daliną'jis rėks,’ k

ir tarp ir atviri bolšev

ponas Metz “komunistais” skaito visus, kurie 
kairiau nuo jo. Jam socialistai vra “komunistai.”. , , . , ... . -------- ----- “įKUKiia; savinasi sau Galiną jis rėks. k
H e^0 iatai"ypac nev* dea 11 f3” dea^ demokratai nuopelną dėl aukščiausiojo'Andruliu v 
yra ‘komunistai." Tam tipui ir eisenhoueriniai repub-teismo 'sprendimo, girį, ką rojų. 
likonai yra "komunistai.” Tas ponas Metz ir buvo vie-I__________________________ _____ '
nintelis liudininkas prie Vai R. Lor\vin. bet kada tas 
liudininkas pasirodė esąs politinis glušas, tada visas kal
tinimas prieš Loįvvin susmuko ir senatoriaus McCarthy 
“vienas numeris ’ iš 81 pasirodė vėju pamuštas reikalas.

Tas parodo, kad ir visa McCarthy “kova” yra tik 
pigaus politikieriaus skysta demagogija.

A p z v a 1 g a

'.\!ia.u ..aKL"lgl siskirti nuo komunistu ve-sprendė dar šešias bvlas? Vtlį"? ūkai šiandien _ TV- • ’ rytl> kad Gvatemaloje pasl
ankiai pasmerkia-geistų vyriausybė? Pati 

ma ne tiktai segiegacija Amerika vargu siųs ten sa- 
,mokyklose, bet ir pat? seg-.VQ kariuomenę. Toks žygis 
,1-egacijos piaktikaumas. ,būtų labai nepopuliarus ki- 

... Segregacija čia piaKti*;tose Amerįkos respubliko
se žymiai buvo susilpninta kuojama daugelyje valstijų'^ Tartfe su kit0Js Ame. 
ir naudojimas unijų komu- „e tik mokyklose, bet ir su- rfkos respublikomis dži 
mstų politiniams tikslams sisiekimo priemonėse, ir gy- fcendro ž,.gio prieš bolševi- 
pasidarė daug sunkesnis. Įveliamuose namuose, ir vie-'-

Leonas Jouhaux visą savo šuose parkuose, ir teatruo- 
gyvenimą buvo pacifistas,'se, ir viešosiose valgyklose 
taikos šalininkas. Bet ant-'ir daug kur kitur, 
rajame pasauliniame kare'. Aukščiausio teismo

Prūseika suiaip knistu
rezami i sovietis-*

Leonas Jouhaux

kuojanti nykštuką? Bet
bendras žygis vargu būtų
sutartas, ypač kad Gvate-

. Įmala garsiai rėkauja, kad 
pasi-1, .x. , , .................. i , ... iji nesanti bolševikų valdo-____________ jis skaitė, kad pnesinimasis į sakymas yra įspėjimas vi-^a

r> i t- oo j r. -- • • i , r. , x (ginklais vokiškam fašizmui:siems segregacijos šaliniu-'Balandžio 28 d Paryžiuj j degtukų fabnką ir ten, pa- kūtinas. Už savo pat-'kams, kad atėjo laikas keis- 
mire Leonas Jouhaav (ta- lyginus greitu laiku, pasi-Įriotizm? JOuhaux skaudžiai!! negerus papročius ir mo-

u pabhui maišalu reiam u 
visų unijų vyriausybė ji išdavė na- 

centro sekre-'ŠVIESA, TIESA IR atsišaukimą tuo reikalu ir
KIŠENIŲ KRAUSTYMAS tą aukščiausio teismo spren-

Amerikos aukščiausias di™3 ?uriša 5U savo Partj- 
teismas išnešė sprendimą,bizneliu. Tame atsi- 
kad rasinė segregacija vie-Įšaukirne’ ka’P Jis paskelbtas 
šosiose mokyklose turi būti >Iaskvos propagandos rud- 
panaikinta. nes vaikų skirs-įlaPyje “Laisvėje,” skaito- 
tymas pagal jų rasinę kilmę me:
yra nesuderinamas su kon-^ "Mūsų organizacija per visą 
StitUClja. savo ilgą gyvavimą tiek savo

Šitas aukščiausiojo teis-{lei^iniuose tiek šiaiP apšvietos 
mo sprendimas parodo, kad

Dėl būdų yra visokių abe
jonių, bet dėl Amerikos nu- 

asto padorumo sistatvmo abejonių mažai 
su kitokios odos tėra, o, kaip sakoma, kur 

yra noių, ten atsiranda ir 
būdu.

—J. D.laukęs 74 metų amžiaus. jau išrenkamas
Su Leono Jouhaux vardu "iciams ir Jis buv0 laikomas

rišasi moderniškas darbi-Pa.J^ose J?s,vokiečių koncentracijos sto-• , .............. .... daugiausiai prisidėjo pnei.~_r.inianinku unijinis ^Judėjimas prancūzijos darbininkų ju-iV?kl°je
, J dėjimo pasukimo į moder- buvo' --i -... . iniska, atsakonungą uniuz-profesinių sąjun- ‘

susivienijimo | gavo ]aiku

Prancūzijoje. Nuo 
metų Leonas Jouhaux 
prancūzų
gų (unijų’

veiksniuose visuomet stojo ir
<-i__ i •• Įstoja už pilna Amerikos žmoniųdemokratišku procesu ga-’ . .
Įima pasiekti didelių pei;-:kultariniamc ir ^„(3™ 
mainų mūsų gwenime 11 ;venjme ^įps turjme teisės pa
galima pašalinti net senai;sj<iįdžjuoti, kad ir mes prisidė- 
isigyvenusias neteisybes irĮjome prie šio Amerikos žmonių 

laimėjimo.

“Šis teismo nuosprendis turė
tu paakstinti kiekvieną Draugi
jos nari prie didesniu gynybos 
pastagų. Mūsų pusėje tiesa. 
Mūsų organizacija niekuomet

(Confėderation Gėnėral du darbininku judgjime vyrav0 
Travan—CGT) centro sek-i —7 _
retorius ir tose pareigose
su pertrauka karo metu,

sindikalizmas,” žodis pa
imtas iš prancūzų kalbos

•-v -t - x i i ,(prancūziškai unijos vadi-įsbuvo iki 194/ metu, kada narnos sindikatais). Ame-

nelygybes.
Paminėjo aukščiausiojo 

teismo sprendimą ir lietu
viškų bolševikų spauda.
Ypač įdomiai dėl to teismo 
sprendimo atsiliepė bolševi
ku neva kultūrinė organiza-j nebuvo ir nebus subversyviška 
ei ja Lietuvių Literatūros ;organizaci ja. Ji visuomet buvo 
Draugija, kuri paskelbė netpr pasiliks ištikima Amerikos

jis pasitraukė iš CGT ir Įkū
rė naują unijų, susivieniji
mą, vadinamą Force ^uv-',V.c
riėie (Darbininkų .Jėga). jnu0 jndustlia, Workel, of 

the World organizacijos

rikoje sindikalizmas buvo 
pasisavinęs kitokį vardą, jis 

vadinosi “aidoblizmu,”

Leonas Jouhaux buvo gi 
męs Paryžiuje 1879 metais 
darbininkų šeimoje. Jo tė
vas buvo degtukų dirbtuvės 
darbininkas ir jaunas Leo
nas, vos 12 metų amžiaus, 
turėjo nutraukti mokslą mo
kykloje ir uždarbiauti sau 
duoną. Būdamas 16 metų 
amžiaus jis irgi stojo dirbti

pirmųjų raidžių.(IWW).

Ir Leonas Jouhaux savo 
karjerą unijiniame judėji
me pradėjo kaipo sindika- 
listas, bet jis greit įsitikino, 
kad radikališkumas be at
sakomybės, be politinės 
veiklos parlamente ir be pa

iki amerikiečiai, 
1945 metais, jį iš stovyklos 
išvadavo. Po karo Jouhaux 
ieškojo būdų taikai užtik
rinti ir tikėjo, kad pasaulis 
gal ir be kruvino sukrėtimo 
prieis prie taikos. Už jo 
taikos pastangas 1951 me
tais jis gavo Nobelio taikos 
dovaną ir sakė, kad ta do 
vana yra pripažinimas dar
bininkų klasės reikšmės ko
voje už taiką.

Su Leonu Jouhaux iš 
tarptautinio darbininkų ju
dėjimo pasitraukė vienas 
veteranas, kurio pastango
mis darbininkų judėjimas 
išaugo, sustiprėjo ir todėl 
to judėjimo atsakomybė pa
sidarė daug didesnė. Jei 
seniau darbininkų judėji 
mas siekė pagerinti darbi
ninkų būvį, tai šiandien

žmonėmis.
Persimokymas daug kam 

bus skaudus ir ilgas proce
sas, bet neužtvenksi upės 
bėgimo. . . :

Private Shine
Pereitą savaitę šen. Mc 

Carthy ir armijos vadų gin
čo tyrinėjime pirmą kartą 
išgirdome, kaip eilinis ka
reivis Shine, milionierių vai
kas, ėjo pagrindini karišką

darbininkų judėjimui dau
gelyje šalių tenka nešti at
sakomybę ir už savo kraštų 
likimą.

Tarptautiniame darbinin 
kų judėjime Leono Jouhaux 
vardas yra taip pat reikš
mingas, kaip Bebelio, Dėb
so, .J. Jaureso ar Leono 
Blumo, kurie visi neišdil
domai įrašė savo vardus į 
socialistinio darbininkų ju
dėjimo istoriją.

P. D-ja..

New Yorko Uoste Padėtis 
Nepaaiškėjo

Gegužės 26 d. laivų kro
vėjai balsavo, katra unija 
turi teisę juos atstovauti. 
Už senąją, raketierių apsės
tąją. už tai ir iš AFL pava
lytąją, balsavo 9,110, už 
naująją, kuri priklauso 
AFL, 8,791 ir 1,797 balsai 
yra neaiškūs, juos reik pa
tikrinti. Tam reikalinga 
apie 2 mėnesiai laiko. Tai
gi, per tą laiką nebus aišku, 
kuri unija gali visus krovė
jus atstovauti derybose su 
darbdaviais.

Nelengva kova ir darbi
ninkų organizacijose, jei 
jas apsėda padugnių vado
vai, bet atrodo, kad galų 
gale New Yorko-uosto dar
bininkams jie nebeatsto- 
vaus.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

JTO NIEKAS NEPKIKJA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje I

KA8 SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEFRAJG

Du Dideli Darbai Sykiu
Paskutiniuoju metu Chi- 

cagos lietuvių atlikta du di
deli ir svarbūs darbai. Vie
ną tų darbų atliko finansi
ninkai, verslininkai, profe
sionalai, susispietę i Lietu
vių Prekybos Rūmus. Jie

salės buvo naujai išdažytos, 
pasieniais ir per vidurį bu
vo padirbdinti stalai. Ant 
sienų iškabinti laikraščiai, o, 
knygos tam tikroje tvarko
je išdėstytos ant stalų. Su- 
į inkta knygų, spausdintų 
seniausiais laikais, ir viso-

. . x šokiais laikotarpiais leistu ivare vajų uz vrsokjo hetuv.ų ,aikl.aJiių Tas Įisas SI,ausl J
dintas turtas gautas iš į vai-, 
rių Įstaigų—iš vietos laik-1, 
rašeių redakcijų, iš mari jo-! 
nų seminarijos, iš kazimie-1 
riečių vienuolyno, iš evan-i 
gelikų ir reformatų archy-' 
vu ir iš daugelio senienų

verslo rėmimą. To darbo 
isiūbavimui Lietuvių Preky
bos Rūmai rinko atsakymus, 
kodėl reikia remti lietuvių 
profesionalus, finansininkus 
ir visokius lietuvių versli
ninkus. Už geriausius pa
reiškimus žadėta dovanos,
kurių didžiausia 
Tas vajus ėjo

rinkėjų. Tokiai parodai su-iyra $1CU. 
nuo balar.-. 

džio 15 iki gegužės 15 d. į 
Gegužės 16 d. Bismarck. Spaudos parodos rengė- 
viešfcutyje įvyko Lietuvių jai girtini, kad nesigailėjo 
Prekybos Rūmų banketas.'savo darbo, bet 
Dabar laukiame kontesto jie ta proga 
rezoliucijų paskelbimo. Ti- rimtesnio rašto 
kimės, kad visų kontestantų tenkino menka 
nuomonės lietuvių verslo le. O plakatas, 
rėmimo reikalu bus spaudo-'spaudos parodą, tiesa, me- 
je paskelbtos. Įniškas, skoningas, bet visiš-

Šis profesionalų ir viso- kai nepraktiškas. Reikia! 
kio lietuviško verslo rėmi-J atsidėti, kol jį per margu
mo vajus nėra ypatinga mynus išskaitai. 
naujiena. Nuo senai lietu-J Senas Parapijonas,
vių tarpe buvo skelbiamas —*—
šūkis: savas pas savą. Ge-'Lietuvių Spaudos Paroda 
įai, kad Lietuvių Prekybos’
Rūmai daro pastangų tą 
šūkį labiau išgarsinti. Ge-'

ruošti
darbo

reikėjo 
ir lėšų.

labai daug!

gaila, kad
neišleido, .• iir pasi-j 

programė-; 
skelbiantis?

KORĖJOS PREZIDENTAS BALSUOJA

Korėjos prezidentas Syngman Rhee ir jo žmona balsuoja 
Korėjos parlamento rinkimuose. Tuo tarpu Ženevoje dip
lomatai kalba apie naujus rinkinius visoj Korėjoj, norė
dami tuo būdu sujungti tą kraštą i vieną valstybę.

(prisidėjęs ne tik Amerikoj' 
lietuviu tautinio žadi-:

DETROIT, MICH.

įai, kad stengiasi surasti

j prie

Kuo daugiau na- 
stipresnė bus Balfo

Kas Naujo Brooklyne
Iš Socialdemokratų 
Susirinkimo

tuvių šalpa, nariai yra labai, 
reikalingi—jie atneša nau
ju jėgų-
rių, tuo
veikla, tuo geriau atliekami
uždaviniai. Būtų gražu, 
kad visi lietuviai, ypač nau-į Gegužės 14 d. Lietuvių 
jakuliai, kurie Europoje bu-. Atletų Klubo patalpose įvy- 

kuopos susirin- 
inkimui pirmi-

vo Balfo globojami ir aprū-iko LSS 19 k 
pinami, įsijungtų į Balfo or- kimas. Susir 
ganizaciją ir taptų veikliais'ninkavo J. Gganizaciją ir taptų veikliais ninkavo 
lietuvių šalpos darbo daly
viais. Nario mokestis tik 
$1 metams. Tad visi tap
kime Balfo organizacijos

Operetės Choras, Stankūno 
vadovaujamas.

Kitą dieną Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugija vie
tos lietuvių evangelikų sa
lėje pagerbė E. Simonaitį 
suruošdama vaišes. Ir per 
šias vaišes buvo aukojama 
Mažosios Lietuvos Tarybos 

i veiklai paremti.
J. Vilūną.

Glaveskas. Su
sirinkimas buvo gausus ir 
darbingas. Jame išdisku 
suota įvairūs reikalai, liečiąi 
kuopos veiklą. Vienas di-Į 
džiausiu reikalų buvo, kaip' 

iišplėsti kuopos veiklą. Kuo-
Jpai svarbu didėti narių’ Vaikų vasaros stovykloms 

Magdalena M. Graves skaičiumi, savo darbais ir Vokietijoje pirmieji atsiun- 
• prieš mirdama testamentu'užimti prideramą vietą lie-tė aukų: Balfo 72 skyrius 
paskyrė Baliui $100. Tą tuviškoje visuomenėje. Iki (Brockton, Mass.) $150, šv. 
pavyzdį turėtų sekti visi ir šiol kuopa daugiausia yra Mykolo parapija (Bayonne, 
skirstydami savo palikimą'prisidėjusi prie LSS Litera- N. J.) $200, N. Jankevičiū- 
neturėtu pamiršti d i.’.žiau- tūros Fondo stiprinimo fi- tė iš New Yorku $15 ir M.

organi-!naminiai ir ateityje šiam Virbickienė iš Brooklyno
{reikalui savo dosnumo ne- $5.
manoma mažinti. Paskuti- --------------------------

’niu laiku kuopa daug pri-’
--------  ’sidėjo prie “Darbo” plati-'

Netekome ir gegužės 27 nimo. Susirinkimas, apta- 
d. palaidojome Joną Grinių, jęs visą kuopos veiklą, nu
buvusio Lietuvos preziden- tarė: “Lietuvių Socialdemo- 
to Kazio Griniaus brolį. kratų Sąjungos 19 kuopa 

Jis jau Lietuvoj 1905 Brooklyne jau eilė metų 
metais žygiavo socialdemo- iš savo tarpo duoda narius

nariais

Imkime iš Jos Pavyzdį
Jie Pirmieji Atsiliepė

sios lietuvių šalpos 
zacijos.

PHILADELPHIA, PA. PATERSON, N. J.
i

Gegužės 8 d. Piliečių Klu
bo salėje gražiai paminėta 
Antano ir Emos Gustų 25 
metų santuokos sukaktis. 
Abudu Gustai yra gimę

~ - .. j Amerikoje, bet gražiai dar-*,uo duo- buojasi ,ieluvi Ar_
tanas Gustas ilgametis Pi
liečių Klubo narys ir pirmi- 

Jam pirmininkau
jant klubas įsigijo namus. 

Į minėjimą gausiai susi- 
. . ... rinko Patersono ir apylinkės

perkeltas i kitą lietuviai. Vakarienę pradė- 
yietovę, o per tą laiką leist. jo Adomavičienė, „ prave. 
kuopai sustiprėt,, atsigaut. dė j Jakubavičius. Eilė 
1 r išpiešti veiklą vietoje Ipalbėtojų-Gudonis, Jacke- 

. Šis nutarimas priimtas via Obeleviėius, Jasiuke- 
įvienbalsiai. , . • vičius, Baublys, Kinderas,

Bendrovė turi pinigų ir . ,vlioTa laiKo, Raa įspietu-. Adomavičienė, Jakubavi- 
gamybos priemonių, bet saY° 'eiklą daugiau negu ~us ir —gražiai įvertino
neturi mokančių reikalus1. s.’ galės daugiau pn- (justa nuopelnus Patersono 

.vesti žmonių, todėl vadovy- Sldėtl P’.le vietos visuome- iįetuvjų veikloje, o jiems at- 
jbė tamposi ir nieko gera ne- nil\es YelkJos’ didesni įnašą sakg Antanas Gustas, pasi- 
sutaria. Ar ji kada ką su- įnestl J Lietuvos laisvinimo žadėdamas ir toliau dirbti, 
galvos ir galės stovinčias kov3 11<!auPail.Pata™^ut.1 kiek galės. Stapra.« . . . mileli riirivnnn iriom rvlofroi ■

kratų eilėse, jų tarpe dirbo
ir atvykęs į Ameriką. V ė- dama didelę duoklę visai 

Balfo 76įliau jo ryšiai su socialistiniu Sąjungai. Dabartiniu lai-
bet jis ku, atsižvelgiant į vietos są- cinkas* 

lygas ir visos Sąjungos la- 
laiko, kad kitai 
Centro Komite-

Įnimo, o ir prie Lietuvos ne-’ Čia veikiančio
vienas iš veik-Į judėjimu nutrūko, 

įsoje Amerikoje.'.netapo jo priešu.
žmona ir Amerikoj išmoks-^Jo veikėjų gražų bendra-’ Velionies vardas Ameri- bą, kuopa 

vaikais ten persike-darbiavimą Detroito lietu- kos lietuvių tarpe yra pla- kadencijai

i priklausomybės atkūrimo, skyrius yra vi 
ILietuvai atsikūrus, jis su liausiu visojeo ' v • a -i • •* ’ i r _ ______Lietuvių spaudos paroda 

užima Lietuvių Auditorijoj lintais
norėdamas padėti jaunai viškoji visuomene 

valstybei sustiprėti. ! gausiai remia, ką
i gerai pasisekę vajai ir

dvi sienas ir tai permaza jg 
vietos. Knygų, ypač laik
raščių, tikrai gausu, nore dar 
nevisi ten pateko. Katali-

naujų būdų lietuvių susipra 
timui kelti, tarpusaviems ry
šiams palaikyti. Brie P1 kiškos ir tikybinės spaudos rašė ir leido laikraščius bei1 
kybininkų priskaitytini ir.—daugiausia, kitos, net knygas ir kitus skatino. O 
laikraščių leidėjai. Todėl įvairiuose skyriuose rodo-!spaudos parodoj Šliupui
artima kooperacija laikraš
čių su kitų rūšių prekybinin
kais ir verslininkais yra 
naudinga abiem pusėm. Be “Kardo” 
to tokiomis progomis reikė-’

Šliupas, pats skursdamas,

mos. O pažangiečių ar lais-’skirta maža, kukli
jvamanių daug mažiau, bet 

išstatyti net 
.‘Šakės” pavyz-

visgi buvo

džiai.
ir

prie pat dinų.

labai’čiai žinomas 
liudija

—K. tas būtu

LAWRENCE, MASS.

Woolen Bendrovė 
Nesusitvarko

įvai-
rūs parengimai Balfo nau
dai. Gegužės 8 d. skyrius 
buvo surengęs vakarą, da- 
TJiici m o7 0iic nnlnn T iannc 

\n ten^n d. numatoma suruošti ge-
:gužinę. Detroitiečiai neuž- 

Gaila ir skauda, kad di-miršta, kad Europoje liku 
džiausiąs lietuvių švietėjas, siems lietuviams labai rei 
ne tik kaip laisvamanis, bet kalingi rūbai ir dažnai 
ir pirmas Amerikoj lietuvių siunčia didelius jų kiekius 

kun. Tumo,ba£ny
tų ne vien skelbti šūkis sa 
vas pas savą, bet reikia už- . ,
siminti ir apie prekybinin-ta./‘u T‘t 1 “""j j bažnyčių steigėjas, atskyręs
kų bei profesionalu parei- ne.\ • * 1Ka^S a Lj (lietuvius nuo lenkų, ir pats. Vienu didžiausių Detroi- todėl daugelį
gas. Jų patarnavimas turi “"JĮetuvius kunigus kvietęs to Balfo skyriaus laimėjimų esančių darbininkų pavasa-

vie- reikia laikyti labai uoliai ris nedžiugina.

. Daugiausia atvaizdų ka- siunčia didelius 
į centro sandėlį. gaivos ir galės stovinčias _**

[dirbtuves paleisti, neaišku, didžiųjų idėjų plėtrai.

, . Palei; peikiu kun. Tumo.patarnavimas turi 1 
būti be priekaišto. Jei ne,i 
tai pastangos bus tuščios. I

be darbo'

Antrą didelį ir 
darbą atliko mūsu

mos lietuviškos 
vynainis, daug 
vių tarpe, mylėjo Lietuvos 

svarbų’senovę, ko kiti kunigai bi- 
kultūri- jojosi, nes ji

dvasios tė- Amerikon, paskutinėn 
veikė lietu- ton nustumtas. ir sėkmingai vedamą Balfo

ninkai ir visuomenininkai. Kaipo kunigo, jo veikla bu-.sugaudyti, bet netikiu, k

■«- Galima manyti, kad visu naill4 ’jnkimą. Skyrius vra Erdmonas Simonaitis
pagoniška, jo knygų nebegalima buvo P;‘vyzd'nt-’;‘f lr "ano m°ke», VaUtybe. Departamente 

surinkimu. Vien tik -----

—K.R.P.

E. Simonaitis Brooklyne

Gegužės 15 d.' Mažosios

RUMFORD, ME.

Patys Kalame
Karstą

Vinis !

ciu
tarpe tokių, 
skubina sau

Tas darbas—tai
atgavimo minėjimas 
daug darbav 
kėjų būrys.
kilmingą minėjimą ir su- zai
ruošė didelę spaudos paro-! Dr. Jonas Šliupas, ne vien 
dą. Spaudos parodos su- amerikiečiams lietuviams 
ruošimas buvo tikrai nepa- žinomas, kaipo laisvosios 
prastas užsimojimas. Tam
reikalui buvo paimta Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj 
dvi apatinės salės. Abi šios

spaudos vo ribota, kaltinti inorint nebūtų buvę galima šiais metais jis jau pasiuntė Gegužės 25 d

įame iš-1 
Lietuvos rei-

Arimantas. ! 10,000 Europoje likusių lie-kalus.

minties skiepintojas, švietė
jas, bet visiems lietuviams 
kaipo didžiausias lietuvybės1 
ir Lietuvos mylėtojas, daug

Ar žinote---
Ką sakė lietuvių atstovas socialistų konferencijoj 

Briusely, Belgijoj?
Kas buvo, laike lietuvių spaudos draudimo, “Prū

sų pirklys” Naujokas?
Kaip vienas vokietis buvo paruoštas Lietuvos ka

raliaus nesamam sostui?
Koks lietuvis tapo kinų generolu ir pagelbėjo galu

tinai sunaikinti Manču dinastiją Kinijoj?
Kaip dabar yra Vakarų Vokietijoj?
Kodėl reikia priklausyti Lietuvių Darbininkų 

Draugijai (LDD)? >
Atsakymus į šitas ir daugybę kitų įdomybių rasite 
žurnalo “Darbo” šių metų pirmam numery. Kaina 
metams $1, atskiro numerio kaina 25 centai, žurna
lą “Darbą” leidžia LDD kas trys mėnesiai. Užsaky
mus ir pinigus siųskite: ,

N. JONUŠKA
15 Cotton Street Roslindale, Mass.

'Lietuvos Tarybos pirminin- Yrą mūsų 
kas E. Simonaitis Brookly- kurie patys 

, k, , !ne padarė vietos lietuviu vi-karstą, jnjkalti. Štai senutė, 
suomenei viešą pranešimą gana stora kišene, eina iš 
apie Mažosios Lietuvos pa-j krautuvės į krautuvę ir iš 

L“(dėtį ir jos išlaisvinimo ve- tolybės tempia vienu centu
Ii bulvių mai- 

kita turi per 
70 metų, galėtų išeiti į pen
siją ir gauti apie $185, bet 
eina dirbti.

Vėl kitas, turįs kelias de- 
dalyviai gausiai aukojo Ma- šimtis tūkstančių, susirgo, 
žosios Lietuvos Tarybos'Gydytojas neleido eiti dirb- 
veiklai paremti. Įti, bet jis nepaklausė. Vė-

Oficialiajai daliai pasi- liau jam teko eiti į ligoninę, 
baigus, įvyko meninė dalis,j Vis tai pavyzdžiai žmo- 
kurią atliko solistė Vincė nių, kurie patys sau duobę 
Januškaitė ir Brooklyno kasa. J. Kaulaičia.

damą kovą.
Į pranešimą atsilankė

tyvioji lietuvių visuomenė 
ir šiltai priėmė Simonaičio 
pranešimą.

Po pranešimo susirinkę,

; pigiau gavusi 
ak- šelį. Arba vėl

A r jūsų vakas trokšta mokslo, žinių? 
Taupyk šiandien. Rytoj jį leisi į kalidžių!

^SATIN6SBANK5
of Massachusetts ■

Thtrf ’« ftear — 
l9nk /or tbf vrordt 
“Sarings Renk" or 

”lostitotion for Savinft.

švietimas vaikams, geresni namai, 
daugiau džiaugsmo—štai priežastys, 
kodėl protingi žmonės taupo. Du iš 
trijų Masachusetts žmonių pasiren
ka Taupymo Bankus savo pinigams 
saugoti. Indėliai yra pilnai apdraus
ti pagaly Massaehusetts įstatymą. 
Visi bankų uždarbiai eina indėlinin
kams, kaipo dividendai, po padengi
mo išlaidų ir atidėjus atsargai. Ati
daryk taupymo sąskaitą šiandien!

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
liu, 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 krautuvėn 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 Broadway, So. Boston 27, Maas.
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Maikio sa Tėvu

—Sei,

igų. Radijušnikas tada su-[noriu surasti kostumerį, kas buvo dar sumažintas, 
tiko patrostyt. Sako, užmo-'galėtų tą trubeli nuo jo nu-j Darbininkai pradėjo ne
kęsi, kai prabagotėsi. Su-'pirkti. Jeigu tu tokį kup-’rimauti. Unija dar buvo 
rašė advertaiziną, liepė Ku- čių žinotum, tai Kukurūzas maža ir silpna. Darbdaviai 
kui-uzui pasirašyt ir išėjo.’tau užfundytų. Įsu jos atstovais atsisakė net
Tada atėjo trys gražiai ap-l —Bet tėvas sakei, kad kalbėtis. Pritrūkę kantry- 
sirengusios leidės ir sako,'tas biznis geras. ! bės darbininkai sustreika-
kad jos renka aukas strei- ■» . . , ,5,- - , • - —Jeigu nori ka parduo-i,kienam, ba jų sapa šįryt is-'.. .. . ... , įku’ -i iz j iti, Maike, tai reikia girti, ba 4ėjo ant streikų. Kukurūzas'
patraukė pečiais ir sako: " . . . . ir

Maik, gal tu žinai, nieriams tikėtus. Padėjo 
kas norėtų nusipirkti gerą1 prieš Kukuruzą biletą ir 
bizni? įprašo dviejų dolerių. Sa-

—O kas toki bizni
duoda?

—r

Apie 30,000 darbinin- 
metė darbą. Tai buvo 

'neregėtas Įvykis Lavvrence. 
Prieš streikuojančius darbi- 

lan-Jninkus sukilo visos juodo- 
Įsios jėgos. Darbdaviams 

—Jes, Maike, išmuštas,'tarnavo ir policija, ir ka- 
žiūrėkit/ale to nereikia sakyti. riuomenė, ir prieš darbinin- 

Viena' —Pirkėjas pats tą pama- kus nusistačiusi spauda, 
streikierka tada pakišo jam tys. 'Policijos ir kariuomenės be
kuloką ponosim ir sako: tu,' —Nu, kaip pamatys, tai pasigailėjimo Į darbininkus 
pasmirdęs buržujau, tu mus paaiškinsim, kad taip rei- šaudyta, areštuota. Buvo 
paminėsi. Mes, sako, tave kia, ba visi mokyti daktarai užmuštų. daug sužeistu, 
pafiksysim! Trenkė dūri- pripažįsta, kad visiems rei- areštuotų, šlykščiausių pro- 
mis ir visos išsinešė. Dar kia šviežio oro. vokacijų sugalvota: padėjo
apspiaudė naują Kukuruzo —O ką Kukurūzas veiks, dinamito Įvairiose vietose
sainą. Vakare uždarant ša- tėve, jeigu savo bizni galės ir apkaltino streikininkus, 
pą, kai tik žiburį Kukuru- parduoti? nušovė moterį ir apkaltino
zas užgesino, per langą įlė-Į —-Jis, Maike, turės eiti į streiko vadus tą padarius,
kė plyta į komunistų gazie- jurauzę. Tai ką? Ar ži- tik vėliau paaiškėjo, kad tą
tą suvyniota. Ir policija nai kupčių? .buvo padarę pačių darbda-
nematė. Langas buvo ne-' —Jeigu ir žinočiau, tėve, vių agentai. Net suimtieji 
inšiurytas ir Kukurūzas ne- vistiek nenorėčiau žmogų vadovai, po 10 mėnesių, bu- 
turi už ką naują įdėti, todėl apgauti. vo teismo išteisinti,
jis dabar nori tą savo šapąl —Jeigu taip, Maike, tai Blaiviai galvojanti visuo- 
parduoti. Kadangi aš jam man neužsimoka nei laikas menė streikui širdingai pii-i 
tą biznį įkalbėjau, tai dabar marudyt su tavim. Gugbai! tarė, aukos plaukė iš visų; - 
________________________________________________  kampų. Lietuviai socialis

tai visokeriopai streiką rė
mė, bet vietos kunigų tarpe

Sony, leidės, negaliu nie
ko jums paaukoti, ba netu- gas išmuštas? 
nu nei cento. Išvertė savo
kišenius ir sako: 
jeigu nevieryjat!

AMBASADORĖ LANKO MONTE ('ASSINO

.Virs. ( kire Boothe Luce. Amerikos ambasadorė Italijoj, 
lanko su italu aukštais pareigūnais Monte (assino vienuo
lyną. kur prieš 10 metu ėjo kruvini mūšiai. Greta am 
basadorės eina lenku kariuomenės vadas gen. W. Anders, 
kurio 5ėdami kariai Monte ( assino paėmė kruviname mū
šyje. Prie Monte ( assino lenkai neteko 1.000 vyru su
žeistais ir užmuštais.Rašo Kreivą Istoriją; ie neturėjo užtarėjų. Jiems 

darbdavių reikalai buvo ar-Į
nori istorikas, čiau negu alkanų darbinin-Į 

kų vargas.
himną, mes kartoja- buvo. Todėl kai kas ir sa- Kai streikas senai fcuvoj 

yteris Kukurūzas par-Jno frentas pasikasė sau pa-me: “Iš praeities tavo sūnūs ko, kad mūsų praeitis yra baigtas, tai Chicagoj ėjęs 
duoda. Jis mano senas Rausi ir padėjo du doleriu. te stiprybę semia.” Himno tokia, kokią ją kas parašo. “Katalikas,” stengdamasis'
fientas: ant to paties šipo’Nu. ką padalysi, sako: juk autorius tais žodžiais nore- Imkime, sakysim, komu-paneigti 

i, ’

Įvairiomis iškilmingomis tokia, kokio; 
iznį par-; ko, kai tavo sapa užsidegs/progomis giedodami mūsų o ne tokia, kokia iš tikrųjų 

itai mes ją užgesinsim. Ma-'tautos himną, mes kartoja- buvo. Todėl kai kas ir sa-
Rūpinosi, Kad Negražintu

Ralfo vicepirmininkė Ale- kius pačiame valstybės (Ie
na Devenienė

įtudu Amerikon atvažia-'nuo ugnies apsisaugot rei- j0 pasakyti, kad žinoti savo nistų istorikus. Jie visiškai paramą 
vom. Pirma jis turėjo fai-.kia. Pirmą dieną jokio biz- tautos praeitį yra svarbus nesivaržo rašydami. Jie, streikas laimėtas

i socialistų didelę dai strai 

streikui, rase, tad Amerikos Lietuvia

ale-nio dar nebuvo, bet Kuku-'daiyka; 
dabar paseno, sunkiai dirb-’ruzui kaštavo jau $4. Cys- 
ti nebegali, tai farmą pa- tas trotkas, sako mano fren-

ma Mišiugano steite,

metė ir atvažiavo į Bosto
ną. Atėjo pas mane rodos 
klausti, kaip čia reikėtų gv - 
venti. Aš daviau jam rodą 
užsidėti šiušapę. Sakau, 
šiušius visi nešioja, o dabar 
juos taip siuva, kad už mė
nesio jau reikia naujų pad- 
nackų. Sakau, nors sunkiai 
dirbti jau negali, ale kiau
rą padą vis jau užlopysi. O 
uždarbis nesiektas, sakau. 
Seniau už $1.50 nusipirkda- 
vai porą naujų šiušių, o da
bar už vienus padnackus 
reikia mokėti $2.50. Mat. 
ant visko unijų praisai. 
Vienu žodžiu, tikros aukso 
mainos geram šiaučiui.

laminu. Račas. (/ aS 1! miliniu. x a- • j ... sigaudo.
lauk, sakau, rytoj gal jau 
ateis kiek biznio. Jis už
merkė porą padnackų į sin- 
Rą, kad rytoj
tesni dirbti, ir abudu 
jom pas

... . , . eiti, istoriją žinoti,
kad rvtoj butų minks- . ,\ . nėra lengva,dirbt:, ir abudu nue- • _.... A. sinztame

Zacirka sušerti ..ta

ne so eiu-- - v -1 , 1-4. 1 - U 4 1 1 • ’Vž Tremtiniujei bus reikalo, net svar- lįstų nuopelnais, bet kad vi- ; a;pve -> 
biausį istorinį dokumentą sos visuomenės opinija bu-rag0-‘ 
pataisys—išbrauks nereika- vo prieš darbdavius, prieš

sakinį jų agentų žiaurų elgesį su “Kaip 
matyta,

Iš tikrųjų, kas nežino pra
eities, tas ir dabartyje nesu

Vadinasi,’ norėda- lin^ Jiems Parašą, 
mi ta ar kitą reikalą geriau ir Šiandien Lietuvoj jie moterimis ir v<
?imunvtl turime ir io I)Įa. l aso visiškai naują Lietuvos; Tai buvo po streiko, o ^menr.o.-.

Bet^tas istoriją, viską savaip pada- streiko metu kunigai, kurie tūkstančiai 
Kai mes pa

išsiuntinėjo 'partamente ir ten ginant 
Kaip tremtinių teises, reikėjo la

bai atsargiai reikšti mintis, 
nes ten pastebėdavo, jog 

Jame ji be ko kita'mes savo reikalavimais už
stojam nacinio nusiteikimo 
elementą ir tuo būdu einam 

karui baigiantis/!1™^, Amerikos sąjunginin- 
liciuviai išgirdo?!5 Ru?,J?s Ą»e-

... ........... .. Tikos vyriausybe jau buvo
musu icvv, L, .’sutikusi

lai Kovojo 
Teises ir

ir buvo mūsų nu

ro. Bet ne vieni komunis- tada turėjo didesnės negu nainių, vengdami bolševikų ***^*?** gr^zin 1 iniu»
tai taip rašo istoriją. Yra dabar galios, ne tik streiki- pavojaus, pateko į \ akarus. , ,r *’ez,n,a» uo 
tokių ir ne iš jų tarpo. Jie ninkams^nepadėjo, bet juos Alums, Amerikos lietuviams, * • t'6' "
mokvti vvrai, bet nepaken-dar visaip niekino. Šitaip tu°j parūpo, kaip ir kuriuo ..." ėmimų
čia. kad praeity yra buvę esant, ar reik aiškinti, kaip būdu galėtumėm savo Uu-'tra"e(,l« P'aneuzijoje ar- 
dalykų, kurie jiems nepa-darbininkai turėjo žiūrėti į 1 icčianis padėti. Bet di- j- . ų«, ....,, -
tinka, todėl jie, negalėdami bažnyčios atstovus? ,džiausiaš rūpestis ir pavojus
tu dalvku nutvlėti išverčia \ - - •• 'buvo, kai Sovietų Rusijauaiynų nutyieu, .įsveiua čia nerašau išsamios * J

_............... . darni kuri nors klausimą, 'Juos antį a puse ii tada, ži-didelio streiko, kuris bai-
. .it j. n i siu.~anę jau ne d-j hj0gOS vaijOS) bet dėl noma, i.- teigiamo dalyko ggsj darbininkų laimėjimu.

radom'duomenų stokos padaro ne-.Padaro neigiamą. kuris • - • -• - ■ •»!

buvo

vi-;—Tėvas klysti. Ne 
siems biznieriams taip ge- 
įai sekasi. Laikraščiai kas 
savaitę skelbia tūkstančius 
bankrotų.

—Vistiek, Maike, mano 
rodą Kukuruzui patiko. -Jis 
atsivežė kelis šimtus dole- 
į ių, prisipirko reikalingų 
tulšių, užsidėjo šapukę ir 
davė nupentyt gražų sainą 
ant lango: “Kiaurus šiušius 
Padarau Kaip Naujus.” Ale 
vos tik duris atidarė, tuoj 
ateina policmanas ir siūlo 
tikėtų ant policijos baliaus. 
Padėjo tikėtą ant stalo ir 
sako: Tik du doleriai. .Ma
no fientas klausia, ar reikia) 
kaneč pirkti? Nu, gali ir 
nepirkti, sako policm; 
ale -jeigu nupirksi, tai me.- 
vaktuosime tavo šapą, kad! 
lomai langų neišdaužytų. 
Sako, tikėtas tik du dole
riai. o apsauga gera. Nu, 
ką
policija 
kuruzas išsitraukė du dole
riu ir padėjo policmanui.

—O tėvas nežinojai, ka 
1 iznieriai taip išnaudojami?

—Nu. kas čia gali viską 
žinot, vaike! Ale žinai, tas 
c ar nebuvo viskas. Vos tik

z m ogu-

įkurutves.
—O kaip 

dieną, tėve?
—Nu, įkurtuves šventėm

biskį ilgokai ir ant rytojaus 
mano frentas biskį užsimie
gojo.
popiet. Prie durų -------- .
jau tris vyrus stovint. Jie.J
pasveikino mus ir 
•sa Septvniu Broliu Mie-C Iv*. *.
gančių Klubo komitetas. 
Sako, jų klubas nori įsitai
syt ilgesnį barą ir ant tos 

rijos rengia banketą.

išsiaiškinti, kaip 
kitas klausimas bu- 

. ’vo sprendžiamas, mes tuoj 
!?L,,jaU' ieškome, ką apie tai yra pa- 

'sakę to klausimo žinovai, 
istorikai. O šių tarpe yra 
visokių. Vieni jų, nagrinė-

ar

turėjo didelės įtakos

buvo, 
pareikalavo 
tremtinius, 

dantis,

Vokietijoje, 
Ten

UNRRA 1945 metais prie-
grazmti visusvarta ..ati<la??'!ėii

Gi 'tada, karui 'u?ams uki ainteetus. _ Nelai-
tiek Amerikos m,,nRle? i'™flnr,s' '.soluais 

galimais budais, bet, nega-
teisingas išvadas, kurios su-j Šį kartą aš turiu galvoje vėliau visoj plačioj apylin-'tle f^Cia^e lėdami apginti savo laisvės

,)aslSciKe klaidina ir kitus negalinčius mūsų žinomo istoriko S. Su-kėj kilusiems streikams, is-' a p T -*•'*h™V* ° i?" »' teisių, pradėjo žudytis, -• - -• .-i. vietų Rusijos itaKa ouvo la- , .. , \ĮJOS lt 
didelė ir nuotaikostų išvadų patikrinti. Kiti žiedelio parašytą storoką tori jos. Man rūpėjo n.v į 

suklysta ir neteisingai pra- (416 pusi.) knygą—“Šv. mesti kelis apmatus, kad u Vf) 
eiti atvaizduoja dėl savo ne- Pranciškaus lietuvių para-skaitytojas gaktų susidaiy- ,l! ’ ,ernLiniam

tlK ne
palankios.1

sugebėjimo turimus duome-'pija

atsiveši
frentas

L. ’ ' v ~ —
spaudos atgavimo 50 metų įvykusiam audėjų streikui.; 

. . . k,a,G.sukaktį. Daug kur ta pro-Tai buvo tikrai didelis įvy-
’f“1' • '“m 1U.,"a; e,ga ruošiamos senųjų knygų kis, kuris labai sukrėtė

įa nu-iitif zia.'.j. laikraščių didesnės ar Lawrencą ir nuskambėjo
.ako, imK nu, tai pinigu 

bus, ba visi mūsų 
memberiai atneš šiušius 
pyt.

mažesnes

bijodami patekti bolševi
kams. Tik tada įsikišo 
amerikiečiu karinė vadovy- 

ir. I). I). Eisenhoueris, 
, tuo meiu buvęs Europoje 
karo vadu, įsakė ukrainie
čių grąžinimą sulaikyti.

“Amerikoje pasisekė lai
ku palenkti visuomenės opi-

-į visuomenę per spaudą, or-niją tremtinių naudai. Vals- 
iename tik Lawrence ganizaeijas ir bažnyčias, tybės departamentas su tuo 

visą saikuojančių buvo apie nušviečiant tikrą tremtinių turėjo skaitytis ir atmainė 
Ksir. darbininkų. Ūžti u- padėtį ir nurodant tuos tūk- savo spaudimą prievarta1 L4 \ i JL\ ICcl IvC d L > i vile et ii ll Ui'fl c* lll * y v. J vz ■ k y 1 * * * • •

parodos. Kas jas per visą‘ Ameriką. Aišku, kę?... chenas ^ikas nu-standus į Sibirą išvežtųjų, grąžinti tremtinius į jų kil- 
nese jiems l,3o0,0C0 dole- Kartu siuntinėta delegaci-mės kraštus. Tuo būdu lai- 
rių atlyginimo, o fabrikan- jos į Washingtoną, kur rei- mėta pirmasis kovos eta
tams buvo nuostolio dar už kalauta, kad tremtiniai ne- pas, nors UNRRA vadovy-

klubo r'" 7*.“ / j*i^- • nešė jiems 1,350,000Janke, tas mate, kokios ma- negalėjo jo nutylėti ir para- J
. . J°.'jžos, menkos savo išore buvo'pi jos istorikas,

augiau nupn >i, Onegos ar laikraščiai. O! Lavvrence jau 
.augiau gaus, biznio. OI- jej Ru^ gpėjo daf ir . jų'didelis audimo

v\ -ulU7-a'< f uo-vidurį žvilgterėti ir pasi- centras. Joje dirbo
< ,i. a jau. zrn<’ ’e‘ skaitvti, tas nerado jose tos 30,000 darbininku. Ju pa- _ R , ,

įo 6 dolerius ir laukia biz- •- * . ... , < v v i i- < centu uz valandą.' jėgos ir šilumos, kun anuo- dėtis buvo be galo sunkinio. Ogi ateina vienas džen-p 
’Įtelmonas su knyga ir pensi

liu. Pasakė “laba diena"

met uždegė visos mūsų tau- Darbo savaitė buvo w »«- tokju 
tos protus ir širdį. Jei mes landų, daugumas teuždirbo n

tada buvo .,. , , . *4t • • . ....................pramonės mri,on^ dolerių. Atlygini- būtų verčiami grįžti į savo bė, kurioje buvo ir rusai su 
apie maS strę'k° buvo pakei- kilmės kraštus. Kada iš-veto teise, iki pat savo gy- 

tas vidutiniškai nuo 5 iki girsta, kad Švedija žadanti vavimo galo neturėjo širdies 
Račiau pabaltiečius atiduoti ru- pabaltiečiams.

56 va- S’S, jaimėjimas buvo pirktas gams, apeliavom į Švedijos “Apgynus pačią pagrin- 
nerimu, kuris nuaidė- visuomenę ir į jos vyriausy- dinę politinių bėgliu teisę 

\meriką.” bę.,.................... . tik iš išvaizdos ar net turi-'$6 per savaitę. Vargas ’iO i)el Vlsa ‘ mei 1 bę. Mūsų paveiktas John leisti patiems laisvai apsi-
:r pradėjo girti siusapę, kad|nio pprę?tume apie jų Ver-spaudė audėjus, o audyklų’ Aiškus autoriaus streiko Foster Dulles pasiuntė tele-spręsti dėl grįžimo, Ameri- 

!iai>\ ta. ,eikia . neįsijausdami į anų savininkai milionus kišo į pasmerkimas: reikėjo sutik- štamą Švedijos protestantų kos lietuviams iškilo nau-
Ale žinai, >ako..fjįenu bendras sąlygas, mes kišenes. , ti su darbdavių atlyginimų bažnyčios vadovybei, pra-jas rūpestis: kur ir kaip

viskas gerai 
tik biznio.

darysi? Juk su 
nesisprečysi. Ku-

,-iznio negausi, jeigu nepa-, darvtume visai klaidingas 
garsinsi savo sapos per mu-':
sų radijušą. Kaštuos ne
daug, sako, tik 10 dolerių.), *£« 

’ad'ale bus gerai apgarsinta ir) ’
‘ visi žinos, kad senus šiušiusi 

padarai kaip naujus.

Iš dalies tas yra tiesa, 
te re. Be reklamos biznio

tas policmanas išėjo, ateina nepadarysi.
s;axo,

1911, 
setts valstijoj

metais Massachu- mažinimu ir tų nuostolių ne- -\y0amas sulaikyti pabaltie-juos išvežti is Vokietijos. 
Įstatymu bu-būtų buvę! i^ių atidavimą Rusijai. Daug “Tokioms nuotaikoms

■ a ;ermonas.
monai irgi rengia savo 
tini balių ir parduoda

fajer- 
me- tas

■ išvadas.
Bet yra dar blogesnių is- _________________ , .. . .

Tai tie, kurie visą kus versti dirbti ilgiau kaip kad vieni Lawrence darbi- "kos Lietuvių lai/ba. ,kan. prof. J. I 
istoriją nori matyti tokią,'54 valandas per savaitę, ninkai tos “maišaties nebū-i “lai buvo tikrai sunkus vyko į Europą, vietoje susi- 

ikokia jiems patinka. Jei ji Kadangi audyklose dirbo tų užkūrę,“ jei jiems nebū-Į darbas ir laimėti kovą bu- pažinti su tremtiniu klausi- 
buvo kitokia, tai tie istori-daug motenj ir paauguolių, tų iš kitur atsiųsti kurstyto- vo sunkiau, nei gauti lėšų mais. Tai buvo gana sun
kai mums viską apverčia tai ir vyrams teko įvesti 54 jai, kad sukurstyti darbinin-j šalpai. Juk tada reikėjo kus uždavinys, nes ne apie 
aukštyn kojomis, vienus da-valandų darbo savaitę. Su- kai priešinosi policijai, jė-’priešintis visagalės Mask- viską galėjome atvirai kal- 

os akcijai. Kalbantis su bėti Amerikoje, o Vokieti- 
N'RRA (tarptautinė orga- joje, kur viešpatavo 

ba ir visai naujų sugalvoja nu atlyginimą. Vadinasi, darbininkus visame krašteĮnizacija pabėgėliais rūpin-,UN’RRA, buvo dar sunkiau.

vo uždrausta moteris ir vai- Toliau Sužiedėlis rašo, l aitui čia padėjo ir Ame- esant, Balfo pirmininkas 
Končius iš-

dURMyi! MJJOIIliOy VltJIlUc* Vi d“ VdldlJlIU 'Ietį i)() odvdlly. OU“ Kdl j/I 1vk>111VOA ivl 1

lykus nutyli, kitus,nors iritrumpinę darbo valandas,ga laužėsi į uždarytus fab-Į vos 
menkus, be galo iškelia ar-;darbda\ iai numušė ir 2 die- likus, norėta “sudrumstiiUN

biz- jauI

-Gali būt. Maike, kad 
teisybė, ale Kukurūzas 
neturėjo daugiau pini-Jr tuo būdu istorija išeina ir taip mažas atlyginimas (Nukelta į 7 pusi.) Jis) vadovybe arba atsilan-1 (Nukelta į ’ pusi.)

k
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Radijo Aparatų Mažiau 
Kaip Pirma

Patys komunistai sako,

nevėžio archivyskupija,” 
į 1953 metais išleido auklėti
nių, kurie buvo paskirti

kad dabar Lietuvoj yra SO,-Į Vilniuje
ir provincijoje. Dėl jų pa-o,-000 radijo priimtuvų ir 

000 radijo tašku, tai yra t A
viešųjų radiju, kurie duoda,tart\,suu.L‘.etuvos, kompart.- 
tik tokią prugamą, kokią ją J08 tjkybmnis reikalus tvar- 
tvarkantis nori. ' ‘ ’kanelu skyrium, o vietiniai

kompartijos skyriai taria
mai gavę instrukcijų tų ku
nigų nepulti ir netrukdyti 
jų darbo. Nurodoma, kad 
šių “naujų katalikų dvasi
ninkų” prieaugliu ir jų 
mokslinimu rūpinamasi su 
kompartijos pritarimu ir jos 
priežiūra.

Tokių “naujų laikų kuni- 
dėjo ir ••zuikiu," todėl' S|.ė- sy” pačiame Vilniuje buvę

kad iš viso bus buvę aP,e 8- JM v,enas buv0 Pa' 
prie šv. Jurgio baž- 

Provincijoje “nau- 
Mai- 

-šiandien, net ne ——• —
laimė, kad jų negali gauti

skyrimo buvę tariamai su-

Nepriklausomoj Lietuvoj 
1940 metais jau buvo regis
truota radijo priimtuvų 
apie 124,000, o pridėjus vi
sus
tus
truoti priimtuvus—jų bus 
buvę apie 150,000. 1944
metais registruotų priimtu-, 
vų jau buvo 130,000. padi-'

“zuikius”—neregistruo- 
ir neprivalomus regis-

viso bus buvę 
radijo priim-

jama, Kad iš 
apie 200,000 
tu vu.

Nori turėti savo radiją bu\? Paskirtj. I .
žmonės ir šiandien, bet ne- šiogalos, Švenčionėlių ir

tas parapijas. Paprastai šie

kirtas
nvčios.

LIETUVOS LAISVINIMO VEIKSNIŲ KONFERENCIJA

Gegužės 18 ir 19 dienomis New Aorke įvyko po įtinę lietuviškųjų veiksniu konferencija, ku
rioje dalyvavo Vliko, diplomatu, Amerikos Lietuviu Tarybos. Lietusos Laisvės Komiteto, In
formacijos Centro ir Mažosios Lietuvos Tarybos atstovai. Foto}:rafijoje iš kairės į dešinę, 
pirmoje eilėje (sėdi): LLK pirm. V. Sidzikauskas, ALT sekr. D. P. Grigaitis, Lietuvos genera
linis konsulas New Yorke J. Budrys, ALT pirm. L. šimutis. Vliko pirm. prel. M. Krupavičius, 
Vykdomosios Tarybos pirm. K. žalkauskas, Mažosios Lietuvos Tarybos pirm. ir Vliko narys 
E. Simonaitis ir J. Kaminskas; antroje eilėje (stovi): LLK narys .1. Audėnas. LLK narys V 
. Vaitiekūnas. Lietuvos vicekonsulas A. Simu-tis. V. Rastenis. LLK narys P. Vainauskas, In

Darbo Fronte

Sovietų Sąjungos 
nepajėgia 
kiek reikia.

fabrikai naujosios dvasios” dvasi-
pagaminti tiek, ninkai .sav0 pamoksluose 

nevartoja pasakymų Ko-
mos katalikų bažnyčia,” bet

Mažėja Bažnvčią Skaičius katalikų bažny-
čia ir save vadina kuni- 

Pasak “Eltą, 1953 metų gaįs katalikais—lietuviais.” 
gegužės mėnesi vietoj anks- Tačiau tų bažnyčių, prie ku- 
čiau Kaune prieš karą vei- j-jų jįe buvo priskirti, para
kusių 15 bažnyčių beveikė pijiečiai Į juos šnairuoja, 
jau tik pusė. Kitos buvo laikosi labai rezervuotai, 
uždarytos. Ukmergėje is už- bijosi prie jų eiti išpažin-
darytų bažnyčių viena pas- ties ir Įtaria, 
kiau buvo atidaryta, bet ne “naujosios dvasios” kunigai' 
pamaldoms, o lankymo tiks- nebendradarbiauja arti- 
lams. Tauragėj veikia vie- miau, negu normaliai tat 
na katalikų bažnyčia, viena Įmanoma ir reikalinga, su 
metodistų ir kapinėse cerk- komunistinės
vė. Šakiuose evangelikų sluogsniais.

mos darbo unijomis. Jie 
sako, kad, aišku, Amerikos 
ir kitų laisvųjų kraštų unijų

UiZvojo”^lToF‘darbin^,judėji'"as,<Įar turi daa? nc' 
Riją, kad ji padėtų boiko-;^P^'į„.jkla,,s,,n'i’ *“* 
tuoti Įvežimą ir pirkimą tų
prekių, kurios gaminamos
vergų rankomis anapus ge- „ x j •ležinės uždangos, šis nu-'l,a??n8» vystydami savo 
tarimas bus Įteiktas pasauli- uniJas-
nei laisvųjų darbininkų uni
jų sąjungai, kuriai priklau
so 60 valstybių unijos, jun- Buvo pavojaus, kad gali 
giančios 54,000,000 narių, sustreikuoti apie 2,000 Nau- 

AFL reikalauja, kad lais- josios Anglijos didžiųjų ke- 
vieji kraštai išleistų Įstaty- pyklų darbininkų. Dabar 
mus, suvaržančius Įvežti tas tas pavojus yra praėjęs, nes 
prekes, kurios gamintos ver- šiomis dienomis pasirašyta 
gų rankomis; kur tokių Įsta- sutartis, kuria darbininkams 
tymų nebus, ten darbininkų pakeltas atlyginimas 7 cen- 
unijos turės kovoti vienos, tai valandai.
atsisakydamos imti i rankas --------
žaliavas, pusfabrikatus ir Baigėsi 10 Mėnesių Streikas 
produktus, pagamintus prie- Hat Corporation of Ame- 
vartos darbo Įmonėse. rica, Norwalk, Conn., dar- 

AFL sekretorius Schnitz- bininkai baigė 10 mėnesių 
ler pasakė, kad darbininki- užsitęsusį streiką. Ta ben- 
ja turi perimti kovą, kurią drovė pamažu savo Įmonę

Prieš Vergų Darbo Prekes
Amerikos Darbo Federa

cija nutarė kreiptis į viso
bet vis 

dėlto nėra mažiausios abe
jonės, kad čia darbo žmo
nės yra padarę didžiausią

Kepėjai Nestreikuos

formacijos Centro direktorė Marijona Kižytė, J. Aistis (sekretoriavo konferencijoje), LLK . .... - - -
narys M. Brakas, LLK sekr. Dr. A. Trimakas ir LLK iždininkas K. Bielinis. Fotografijoje nė- silpnina pelno iŠtlOŠę pirk- kėlė Į pietus. Darbininkams 
ra konferencijoje dalyvavusių ALT iždininko M. Vaidylos ir LLK nario Dr. B. Nemicko.

Ka J ie Papasakojo
, . , .. Minėdami šiemet spau- kuriam jau ir jis pernešda-
KHC1 3.1 LIK Šie i . * i„ ,__ :__; dos atgavimo oO metų su-,vęs knygas per sieną.

kaktį, turime progos prisi
minti ir tuos plikuosius pir
mųjų

, , ~ - liūs — valdžios .
Tilžės atsiveždavęs knyga:

Būtų gera, kad Milašaus- 
ki dar atsimenantieji pla
čiau apie jį parašytų.

Antanas Kazlauskas (133
•Emerson St., So. Boston),

me- kilęs iš Deltuvos miestelio, parašė

liai, pasiruošę ir 
velniu prekiauti, 
galėtų uždirbti.

su pačiu buvo aišku, kad netrukus 
kad tik vjsa Įmonė galės būti iš

kelta ir jie paliks be darbo.
--------- Į Jie reikalavo, kad bendro-

Uniju Teisių Patarėjai Gina vė pasižadėtų neiškelti dirb- 
Unijas (tuvių. Dabar bendrovė su-

AFL, CIO ir angliakasių ^Ko pasirašyti sutartį, ku- 
vyriausieji teisių patarėjaiiaa pasižadėjo, kad Nor- 

laišką Pasaulinei vvalke pasiliks bendrovės 
svarbiausias centras.

bažnyčia uždaryta, veikia 
viena katalikų. Mariam- 
polėje liko tik viena bažny-

'i

Tai buvę 1898-1903

pasienio,

Nevv Yorke Gali Sustoti 
Judėjimas

Čia birželio 14 d. gali su-
Plepa Be Galo ir Apie
Paprasčiausius Dalykus

KĮphona iviįšaliniLs. _  _
Kas čia ypatingo ir kasJ”1” apsigyveno ru- .. , , &r? nežino, kad pavasarį uki-Baznvcia buvo . , ’ . * ... .mnkas turi sėti, vėliau piau-

mokėjimą mokesčių, bet, ku!ti. Tai visiems',” 
reikalaujama-2 — zlnomi dalykal kltur aPle

I x JV • n/im
klebonijoje 
sų kariai, 
laikinai uždaryta už nesu

sumas para-

do lietuviškai knygai kelius1. .į ir laikrascius _  r_____ , . . , . _ _ .
i palikdavęs jas Pėžaičiuose lietuviškas knygas, kurias goj tėra apsaugotos piliečių stoti miesto traukiniai ir 

ture-'vokiečio August Strempel-'jai atnešdavęs didelis vyras, ir darbo unijų teisės. autobusai, jei nebus paten-
vi- ie»' smuklėje, tuščiomis per- plačiu apsiaustu užsivilkęs,! Minėti patarėjai sako, kinti darbininku reikalavi-I " ’ ' - - _---- - -

skaitytoją. 
Atrodo, kad iki

pipeaams sumokėjus, ji *ai "u^t^vėliau^^Uuoya4^14.0 “Knygnešio” dvi jie knyga

Petro \Zpovilo bažnyčia te-kaip mūras> aruodai pilni ir P° 300 su viršum pus-Stelmokas
retio n rouio oaznycia te .. ,lapių, bet jose, aišku, visa ryšulį ant

Bet#komunistų užimtuose knygnešius liečianti 
kraštuose apie tai visa gerk- džiaga negalėjo būti 
le šaukiama. Štai ir čio- Pinta-

ir
beveikia. Buvusis vienuoly
nas atiduotas raudonosios 
armijos reikalams, o moki-

tt.

nių bažnyčia paversta san-

pakankamai

vį-1 jos nebetinka vadina- lūmat ir tvaii#4Urniimua

me-'vęs, nesakydamas kur. Bud-'(dami 
negalėjo būti šutai-,vičio tėvas gaudavęs išdavę, 
Šiuo metu Lietuvoj'Amerikos Olševskio leistą'šas-

atnešdavę, tai davo mokintis. Daug 
tuoj mesdavęs šokių maldaknygių ėję per 
pečių ir išeida-'jos rankas. Žmonės pirk- 

maldaknyges, žiūrė- 
ar yra vyskupo para

dėlių. Telšiuose veikia tik nykštė maskvinė spauda ba- ^®
viena bažnyčia, kitos uždą- rabanlJa. kad V1,enas kol-|'J’ali 

-r.,/ t;__ -„„„.ūkis jau pasėjęs linus, ant-

tas klausimas niekam ne-| “Lietuvą,” kuri ateidavusi! Didelės

Skaitykime Vertingas Knygas!
RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 

parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 226 puslapių .............................. $2.56

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 256 puslapių '2.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas 
421 puslapio platus istorinis romanas iš 
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap

darais, kaina .............................................. 3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po- 
pieryje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų 
istoriją. Kaina ...................................... 5.00

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų 
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais 
$3, minkštais viršeliais ........................... 2.00

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

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą -Jurgą ir šaunų jaunikį 
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 Vilniau*? krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises 
lenkų okupacijos metu ........... ............... $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu; 

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

baimės turėję, i
Čia esantieji taip patminėtojo vokiečio adresu, ol^ai 1905 metų revoliucijai 

ito reika-'iš jo nesunku buvę ir kiše-’kilus, į miestelį atvykęs ka 1daug priejau pasėjęs linus, ant- --o—- ---- t— — --------- »—
'pradėjęs ankstyvųjų'10 Pridėti, bet šiek tiek.nėj paslėpus atsinešt:. .

bulvių sodinimą trečias medžiagos dar yra ir čia.itėvas parašydavęs ir žinių ilgesių laiką. bijodamas 
baigiąs sėti vasarinius grū-M^ reikėtų nedelsiant su-Tilžėj anuomet leistiesiems i kratos, jo ievas knygas už 

laikraščiams.

rytos. Tas pat Varniuose;
Raseniuose liko viena kata- Ia> 
lįku bažnyčia, taip pat 
evangelikų ir provoslavų . . .
cerkvė. Kalvarijoje veikia (iniu> Ja'us n u. 
tik viena katalikų. Kėdai-j Kokia čia naujiena? 
niuose kalvinų bažnyčia už-pjGpa> jr planus perviršija,;, - 
daryta, Radvilų karstai iš-0 patys sako, kad Lietuvoj j/J ‘ 
mesti ir perkelti Į kalvinų didžiausi plotai dirvonuoja! 
kapines. '.Kas čia kaltas?

Kunigai ‘Patriotai’ Vilniuje I
“Elta” sako, kad Lenki-!

Jo'zokų būrys ir jame stovėjęs 
bi—laika.

.rinkti.
i “Keleivis”

- i
buvo prašęs 

'atsiliepti Bostone ir apylin- 
gyvenančių knygnešių 

ir apie juos žinančių. Vie
nas antras paklausė ir at
siliepė.

kasęs po bulvių krūva, bet 
baimė buvusi be reikalo, 
nes kratos pas juos nedarę.

Aleksandras Limontas' V-gas.
(14 Gartland St., Jamaicai------------------------
Plain, Mass.) atėjęs papa- Rt PINOSI, KAI) 
šakojo apie prieš 30 su vii-' NEGRĄŽINTŲšum metų Bostone mirusį 

j.jPraną Milašauskį. Jis bu-
, .vęs Limonto kaimynas, abu,.. . . . . .

Mass. (433 l’el- ,• -- • . - * As pati, kai atvvl, \ - .. I Kuršėnų miestelio gyvento-, 1 ......*
i, rašo, kad jo tevis- . . - karu Vokietiją,

Neringa kė buvusi prie pat Vokieti-
nukentėjo: Jos sienos ir kad vaikas bū

Sako, Apželdina Neringa . . _ ,Štai Stasys J.
, . . , , . “Vilnyje” miškų ūkio in-,Methuen, Mass.

joje tuos dvasininkus, kunę stituto direktorius A. Kve- ham St ) i 
eina su režimu, paprastaiĮderas rašo, kad
oficialiai vadina “kunigais’dėl karo labai nukent---'
patriotais.’ Pastaruoju me-'įšnyko briedžiai ir kiti gy-Įdamas jis nešęs per sieną,

y»'a vūnai, nudegė žymi dalis lietuviškas knygas. Jis at-Uą Cai° 
panašiųImiško, kuris saugojo nuo siuntė ir savo eilėraštį! ,^5 ,jam 

. riekjVėjo smėlynus. |“Priespaudos Laikai,” kuris S1SUKU-
daug, esama ir okupuotojj Kvedero žodžiais, šį pa- Stasio Gargždiškio slapy- 
Lietuvoj. Tačiau sios ziniosiVasarj jaunais medžių dai-\-ardžiu buvęs paskelbtas 

gaiš apsodinta 75 hektarai. (nenurodo kame), kai bu- 
ploto. Vietoj seniau augu-.vo minima spaudos 25 metų 
sios kalninės pušies dabar'sukaktis. Gaila, kad Baub

tu laisvuosius Vakarus 
pasiekę žinių, kad 
reiškiniu, nors dar ne

oar nėra patvirtintos, todėl 
Į jas reikia žiūrėti su dide
liu atsargumu. Vis dėlto

Baublys įsi
(433 Pel-1

jai. Milašauskis Kuršėnuo-į 
se buvęs žinomas lietuviškų 
knygų platintojas ir nekar

ta rnų varginamas, 
vis pavykdavę iš-

tenka manyti, kad bolsevi- sodinama banksinė ir pa-'jyg neaprašė smulkiai, kaip 
kai kaip kitur, taip ir Lietu-!prastoji pušis, topoliai ir 
voje yra dėję ir tebededa juodalksniai.
nemaža pastangų tokių sau '

Pasprukęs 
apsigyvenęs 
Milašauskis 
spaustuvėlę ir leidęs 
viskas knygas. Viso jis

i Amerika ir

(Atkelta iš 4 pusi.)
kai atvykau Į Va- 

gavau
UNRRA Įspėjimą, kad kur
stanti tremtinius negrįžti Į 
tėvynę ir tuo einanti prieš 
įsąjungininkų interesus. Man 
išbuvus Vokietijoje vieną 
mėnesi, UNRRA nepratęsė 
vizos ir būčiau turėjusi griž-

So. Bostone, 
Įsigijęs mažą

ti Amerikon, bet amerikie
čių generalinis štabas, i ku- 

lietu-r! kreipiausi ir išaiškinau 
atėjo į pagalbą irnpldalvkus 

•*‘L

Ji

palankių dvasininkų Įsitai
syti, juo labiau, kad tarp 
kai kurių kunigų atsiranda 
manančių, jog bažnyčios ro 
padėtį esą Įmanoma Lietu
voje išgelbėti tik ar viena

Anuomet knygnešiai ne
šė knygas nebijodami Sibi-

tą spaudą nešė.
*

Petras Budvitis (246 W.

išleidęs apie 25 (“Inkvizici-!Pa*s pratęsė mano vizą: tuo 
ja,” “Jeronimas Savanorol-'^ūdu Vokietijoje išbuvau 
la,” Naujos Kantičkos ar
ba Politiškos Giesmės” ir

pusę metų. 
Laisvajame

5th St., So. Boston) atėjęs tt.). Tas knygeles jis pats
rašęs arba vertęs, 
vęs tikras knygų

Tai bu- 
kurmis.

papasakojo, kad jis yra ki- 
musu kaimo žmonės jas lęs iš Mikužiu kaimo, Švėk- 

pirko ir skaitė, nors už tai šnos parapijos. Jo tėvų ūkisĮTik jos jam terūpėję. Jis 
caro valdžia persekiojo, o buvęs prie pat sienos. K ' [buvęs laisvos minties pase-

ar kita forma “bendrajai- šiandien daugelis mūsų pri- 
biaujant su režimu.” Gau-Jsipirkę namų, šaldytuvų, te- 
tosiomis žiniomis, Kaunodevizijų ir automobilių ma- 
kunigų seminarija, kuriai, no, kad galime gyventi ir 
vadovauja “Vilniaus ir Pa- k e knygų ir be laikraščių

jis gali prisiminti, tėvas nei
davęs per sieną kontraban
dą.

Vėliau pas juos pradėjęs
lankytis Pranas Stelmokas, e ęs džiova.

kėjas, todėl ir savo raštuo
se nesigailėjęs Kristaus 
mokslą pamiršusių jo tarnu. 
Jis gyvenęs vargingai ir nu-

pasauly jsi- 
ateiviai turė

tų visuomet atsiminti tas 
Balfo pastangas ir dosniai 
remti tolimesni jo darbą 
Kas tą pamirštų, tas tikrai 
nevertas ne tik lietuvio, bet 
ir žmogaus vardo.

kūrę naujieji

Remkit
skelbiasi

biznierius,
‘Keleivyje.”

kurv
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MYKOLIS:

, Moterų Skyrius
I ' __
Ar Galime Sulaukti 100 Metu?

kad parūpina 
Izao- gyvenimo

žmogui idealias 
tu-

Biblija pasakoja,
Abraomas, Jokūbas, 
kas ir kiti patriarchai gyve- retų sulaukti daug senes-; 
nę po 500 ir ilgiau metų. nio amžiaus kaip 6S metai. Į

Tas biblijos pasakojimas Pagrindinis oalykas ii-j 
yra tuo Įdomus, kad jis ro- gam amžiui yra geras mais- Į 
do, jog nuo senų senovės tas. Daktarai, kurie tyrinę-1 
žmonės norėjo ilgai gyventi jo maistą, priėjo išvados, 
ir ilgą amžių laikė tam tik- kad suaugęs žmogus per 
ia malone. Šiandien žmo- dieną turėtų gauti tokį 
nės tuo atžvilgiu nepasikei-maistą: 1 pante pieno, dvi 
kė. Net vargingiausiai gy- ar vieną porciją bulvių, dvi i 
venas žmogus, sulaukęs 70 porcijas vaisių ir daržovių.' 
metų, nesiskubina mirti ir vieną porciją mėsos, žuvies Į 
nori savo gyvenimą pratęs- arba paukštienos, prie kiek-į 
ti kuo ilgiau. Gyvybės in- vieno valgio — duonos ir 
stinktas yra toks stiprus, “cereals,” du ar tris šaukš- 
kad net tie, kurie šią žemę tus sviesto arba riebalų per!

4-8 stiklines van-

sąiygas, jis

įr

KELEIVIS. SO. BOSTON
VIENA Iš DIONNE PENKETIKIŲ STOJA VIENUOLYNĄN

Pagarsėjusi Dionne šeima, kurios penketuk'ės seserys per ilgą laiką buvo garsinamos 
laikraščiuose, dabar pradeda išsiskirstyti. Viena iš penketukių seserų, mažiausioji 
.Marija, šiomis dienomis Įstojo i katalikų vi.nuolyną. Viršuje matosi, kaip ji (centre) 
baltais rūbais apsivilkusi duoda įžadus. Apačioje visa Dionne šeima, nutraukia baž
nyčioje.

nos plutą, minkštimą jau
kartą, balandžio kareiviai buvo perdaug nu- ^uvau kelyje žvalgęs. At

sirado tuoj ir karininkas.

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis prisiminimų)

(Tęsinys)
Tremtis

Neišsisukau 
policijos nagų

angliškai, išaiškino, kad jis 
buvo Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas ir, kaip toks, 

ir aš iš karo tikrai žmonių šaudyme ne- 
Kaselio šio- galėjo dalyvauti. Amerikos

vykią saugojo Amerikos ka- karo policija suprato esanti 
ro policija. Karas sunaiki-Įsuklaidinta. Skundėjai tu
no ne tik tautas, bet ir at
skirų žmonių turtą. Liki- 

imas lėmė, kad po karo pa

rėjo atpažinti žmogžudį. 
Salėje buvo aprengti DP 
i ūbais dešimt Amerikos ka-

ilikau su vokiška unifor-heivių, kurie niekad Euro- 
ma, sudaryta iš kelių gaba-!poje nėra buvę. Skundėjai 
lų. Turėjau karininko kel- atpažino tariamą žmogžudį.

vadina “ašarų pakalne” ir dieną 
apie dangų kalba kaip apie dens.
“amžiną tėvynę,” atėjus Ii- Kitas svarbus dalykas yra 
gai, šaukiasi daktarą, kad valgyli su saiku. Nesveikai 
tik kuo ilgiau pagyventi yra persivalgyti, arba valgy- 
šioj žemėj. ti tiek, kad pasidarytų sun-

Amerikoje vidutinis žmo- ku nuo stalo atsikelti, 
gaus amžius dabar yra apie ge to, reikia dėvėti lais- 
68 metus. Australijoj ir VUSj kūno nevaržančius rū- 
Naujojoj Zelandijoj jis yra )JUS jr daug laiko praleisti 
kiek ilgesnis. Su mokslo ir gryname ore. Geriausias 
medicinos pažanga, o taip sportas yra vaikščiojimas,’, 
pat kylant gyvenimo stan- tuo labiau, kad juo gali už- 
dartui, atitinkamai ilgėja siimti kiekvienas žmogus, 
žmogaus amžius. Prieš ke- kuris tik nėra invalidas, 
liasdešimt metų didžiausias Vaikščiojimas neapsunkina 
žmogaus priešas buvo įvai- širdies ir kartu mi
rios ligos, ypač epideminės, menis. (į nelaisvę buvo paimta slau-Kg”^:
kurios pakirsdavo visai jau- Be gero maisto svarbu yra’įė Genevieve (Genovaitė) !x.^ntė Jn’nanrasta j^jo-pibė :laisve kartu <u 
nus žmones ir vaikus. Da-žmogaus dvasinė savijauta, ‘de Galard Terraube Ji au- ~ te n.ePaP lsslgel )e ?Iai: .ę .. V .S1J o
bai beveik visos epidemine. Nuoiatlnls rūpestis, baime,'eultoie tvirtovėm išbuvo 41. G’egužės 7 d. ouvo lemia-sužeistus, kol dabar ją

nes, tankisto juodą švarką, 
priešlėktuvininko melsvą 
milinę (apsiaustą). Tie daik
tai po karo buvo visai dar 
nauji, o dabar, po mano il
gų kelionių, labai nutrušę, 
bet visvien juos dėvėjau, 
nors jų suderinimas buvo 

igana savotiškas. Taigi, ei- 
,nu pro Kaselio stovyklos į 10>
l vartus su savo kuprine, tik U • •__ i-_ _______  ____Jjo., pripuolė prie manęs sargy 
•ba ir vieni šaukia “nacis,” 
kiti sako “džiorman,” treti

senatvės jie buvo 
ir nemanė, kad 
nuobodi tuštuma.

tai patvirtino ir kiti šeši liu
dininkai, kurie matyti su
spėjo susitarti.

Sumuštas pulkininkas bu
vo apžiūrėtas, surašytos pa
darytos žymės, kurios buvo 
visiems skundėjams toje 
pat vietoje Įdėtos. Po to- 

keistos procedūros 
skundimai iš kart sumažė-

Policija labai stropiai sa
vo pareigas ėjo, ir dėl to

darbingi’ Vieną
senatvė yra'vidury, pasakoja Genovaitė,'vargę ir išsekę, o sąlygos 

prancūzų lakūnas buvo pri- prasilaužti labai nepalan- 
verstas šokti su parašiutu kios. Buvo nutarta kovoti!klausinėja,

sugedusio lėktuvo, iki paskutinio šūvio, o pas-;mentus» a netiki, kad atvy- 
a.'kau iš Detmoldo, nors ir ly- 

raštą parodžiau.
Dienbienphu tvirtovei Pa*.krito už nrancūzu linini J minto kareiviai įsiveržė į Kui gi tavo maistas, klau-

VĖL LAISVA!

plėšo kuprinę. Iškratė kup-, W 1
rinę-rado knygas ir duo- ka"als

Kartą vv įesbadene skau
tų sąjunga gavo leidimą pa
daryti suvažiavimą. Buvo 
gautas Amerikos karo poli-

įs savo sugeuusio įeKtuvo. iki paskutinio šūvio, o pas- 
! Parašiutas atsiskleidė vos kui sunaikinti ginklus ir pa-(
50 jardų nuo žemės ir nu-’siduoti. Vidurdienį Viet-'^j11'^-’. 

už prancūzų linijų.Įminto kareiviai įsiveržė i ^ur

Per vertėją (DP lenką) iš- 
ištikrina doku-

ap^un'ina tekus į komunistų lankas, Laimė, kad prancūzų patru-požeminę ligoninę, kurioj s*a* Nugi 'e> sakau, ir ro- 
. ...t.a iau-^kaity >u rtirtovės~gynėjaispjaj netojį buvo ir lakūną Genevaitė slaugė sužeistuo-.fiau i . ^supratau,

Tą naktį visi‘sius. Ji buvo paimta į ne_iką angliškai įsakinėjo, tik 
kariais bet v*en* vienuD kiti kitur,

rūpestis, baimė,‘gultoje tvirtovėje išbuvo 41, GeffUžės 7 d
WS- y’ susikrimtimas; pritina arkleną, o komunistų nelais-'ma f a rvt generoIas suiau-'leido i laisvę.

‘i" net iššaukia daug ligų. Ypač yėj išbuvo 17 dienų. Da-kė t komandicriu Pabuvu? ' Hanoi
mai, difteiiuu kitos, ne-nesveika yra sesti prie stalo] bar, kai_ bolševikai sutiko, tar*į apie pl.asi]aužim?. Kai dienas, Genovaitė 

ai «a ghiai sUsijau-išleisti 8o8 sunkai sužeistus kurie pritarė prasilaužimui, Prancūziją, kur jos 
kartu buvo išleista daugelis buvo prieš,

ir slaugė Genovaitė. Ji su Į_____________________
Jsužeistasiais atvyko i Ha-j 
• noi, o iš ten grįš į Prancū-,

Krkci iui/v'unvi iu 1 tu i m
VUI i I Z

ma,
supykus 

kovoti, dinus.
- -•» 11 •_gllKAI

kaip su jomis
Daktarai sako, kad zmo- ginusiai atsiliepia į virs 
gaus kūnas yra taip sudary- ma įr sukelia viduriu ligas, 

jog

Lucijau- isieisu

karininkas vis akių nenu
leidžia nuo manęs: žiūri ir 

j galv ą kraipo. “Na,” ma- 
kelias'nau £au’ “PaPu°liau tai pa

grįš

Pakrikę nervai dau-'karius, kartu buvo išleista bet daugelis buvo prieš, nesmotina ir sesuo.

ibį ,
j puoliau!!” Neklydau—vei-

_ _ - biru z. inluV.kiU rkItil ^UMuju nz.ipar*, iJMivrr 
tbitona benzino ir

cijos pritarimas, ir polici
ninkai gavo parėdymą skau
tams padėti. Tuo laiku Vo
kietijoje traukinių eidavo 
nedaug, o norinčių važiuoti 
begalės, tad žmonės ištisas 
valandas laukdavo galimy
bės patekti į traukinį.

Suvažiavimo dienomis 
Frankfurte buvo didelis ka
ro policijos judėjimas. 
Kiekvienas bet kuria kryp
timi einantis traukinys bu
vo kratomas. Visur polici-
niukai suKaVO; r>ov

tas, jog gali laikytis
šimtą tnetų. Kodėl gi žmo- Dr. Bird, kuris tyrinėjo* 
nės miršta anksčiau, nesu- grupę žmonių, pagarsėjusių) peĮ. 
laukę 100? Tuos, kurie 100
metų pasiekia 
ant pirštų sus

Yra optimistų, kurie ma 
no, kad jei nugalėti vėžio ir voje ii
širdies ligas ir jei panaikin- supamoj kėdėj. Visi jo ty-|nu tvirtovėje, t 
ti nelaimingus atsitikimus rinėti “seniai” buvo darbš-!noma vjąaj p,- 
bei katastrofas, tai

bent

nesėdėti valandas pusių.

tuomet tūs žmonės, kurie anksti gu-visam

Genovaitėj 
vienintelė slaugė 15,000 ka-:

pasidarė ži-'1 ..... tancuzijai ir 
pasauliui moteris.žmonės mirtų tik nuo senat- lė ir anksti kėlė, bet ką da-; yarp 

vės ir sulaukę labai seno rydami laikėsi “aukso vidų-’ 
amžiaus. Girdi, šiais lai- rio” ir, svarbiausia, mažai
kais, kada medicina labai rūpinos. Senatvės ir mir-ina purvo jj ryžtingai ėjo* 
pažengus, kada higiena, ties baimės jie visai neži-jgavo pareigas laukdama li-i 
švara ir protingas maistas nojo. Užtat sulaukę gilios'pjmo kuris žadėjo arba!

“ mirtį, arba nelaisvę. •

nuolatinio artilerijos 
griausmo, tarp sužeistųjų ir 
mirštančiu, tarp kraujo kla-

L A / Al Ė
Labai- supratau jau, kad laimė—šešėlis, 
Kad laimės, kaip jo, nepasiekt niekados: 
Belaukei reikėjo tiktai truputėli,
Kad laimę pasiekus—tik štai ir po jos.

Kaip kvailas išrodo toksai, kurs sugauti 
Norėdams šešėlį vis vejasi jį.
Begalvis toks pat ir, kurs laimę pagauti 
Dar mano, kuri dar vilioja viltis.

Dabar -upratau jau, kad laimė—svajonės, 
Kad ji—tai miražas pasaulį viliojąs,
O juk apvylimas nevertas karionės,
Nes' kvailas jėgas tik beprasmiai aukoja.

J. JANONIS.

nusirengti, 
visą kūną.

liepia 
Šaltis pervėrė 

Tai velniai, gy

here!” Ir vargas bet ko
kiam skautui pasirodžiu
siam uniformuotam ir atsi-

vą sudegins,—galvojau vi-'liepusiam. Jie buvo renka
mai nusiminęs. Veikiai visi mi ir prievarta į VViesbade-

KIRVIO Al KOS ŠEIMA PRISIMENA

Mrs. Ruth \\es>Jer ir jos sūnus Charles prisimena savo 
v\r;/ ir tėvą. kai naujai iškilo klausimas, kas jj nužudė 
prieš «S metus Vokietijoj. Amerikos pareigūnai Vokieti
joj kaltina buvusi armijos pareigūną kapitoną James M. 
Leecli dėl kapitono \Vessler ir dar kitu dviejų armijos 
pareigūnų nužudymo kirviu. Kap. Leech ginasi esąs ne
kaltas.

Atvykus Genovaitei į j 
Hanoi, spaudos atstovai J 
apibėrė ją klausimais. Ji į! 
juos atsakinėjo labai trum-j 7
pai ir savo pergyvenimus! Nesenai '. ėjome Moti- 
apibūdino labai suglaustai.jnos Dieną, o greitai sulauk-

Draugiškumas tvirtovėje 
buvęs nepaprastas, ir tai, ką 
ji ten pergyveno, atskleidė 
jai daug nepažinto ir nepa
tirto. Jos sunkiausia valan
da buvo kovo 30 dieną, per 
pirmąją komunistų ataką. 
Artilerijos ugnis buvo be
veik nenutrūkstanti. Tai 
buvo pirmas kaitas, kada 
jai teko matyti tiek daug 
sužeistų ir mirštančių, lau-

Įtyti, kaip susitikę kaimynai 
pasišneka apie savo vaikus: 
vieni giriasi, ką vaikai jiems 
dovanojo, kaip pasveikino, 

ii- Tėvo Dienos. Norsjo kili tyli suspaustomis lūpo- 
Diena dar nėra taip-mis, nes jie iš savo vaikų 

įsigyvenusi kaip Motinos(nieko negirdi. Tiem nelai- 
kaimvnų 

ir pasida-

APLEISTI TĖVAI

įme 
T ė vo

mano rūbai buvo sukrauti 
į krūvelę, apipilti benzinu 
ir juodų dūmų kamuolys pa
kilo į orą. Iš visur pradėjo 
bėgti DP smalsuoliai, bet 
jau iš tolo ginkluoti MP 
reikalauja grįžti atgal,
si bėga atgal—su MP juo
kų nėra. Tuo tarpu atva
žiuoja kitas “džipas,” ir sa
vo akims netikiu: ištraukia 
visai naują karišką unifor
mą, naujus, kvepiančius 
baltinius—liepia vilktis. O 
šalia jie krauna pieno mil
telių, baltos duonos kepa
lus, net šokolado su cigare
tėmis. Velkuosi rūbus, o 
skruostais ašaros kaip pu
pos rieda. Visi tyli: nemo
ku net ačiū pasakyti, jie ne
žino nei kas aš, o taip gau
siai apdovanojo. Karinin
kas prieina, žiūri drėgnomis 
akimis, paploja per petį ir

ną vežami. Nei vienas ne
turėjo ganmybės iš jų išsi
sukti. Vienas skautas man 
pasakojo, kad net kelis kar
tus bandęs per Frankfurtą 
pasiekti Miuncheną, bet 

i- kaskart po policijos globa 
atsidurdavo VViesbadene.

Diena, bet ir ą jau dauge- mingiem tėvam
lis šeimų švenčia. Tačiau pasipasakojimas

Į stovyklą nebuvo galima 
atsigabenti mėsos ir kitokio 
maisto. Turėjom gyventi iš 
to, kas buvo duodama 
UNRROs, o vėliau IRO or
ganizacijų. Tiek ameriko
nų policija, tiek vokiečių 
policija dabojo, kad nepasi
rūpintume maisto “juodoj 
rinkoj” arba mainykaudami 
su vokiečiais už rūbus, ciga
retes ir kitokius dalykus, 
kurių DR šiaip taip susigrai
bydavo.

Vieną kartą vokiečiai pa- 
nieko nesakęs pasišalina. mat^’ ^a(^ stovyklon veda- 
Išsiskirsto ir kiti. Sujaudin- ma karvė. Kacangi jie pa-

tos dvi šventės ne visiem 
tėvam vra malonios. Yra,
motinų ir tėvų, kurie liūdi mą, 
dėl savo vaikų ne todėl, kad 
jie būtų mirę. bet todėl, kad 
nuėjo blogais keliais arba 
kad. sukūrę savo gyvenimą,

linimas džiaugsmu sukelia 
tik ašaras ir

kiančių pagalbos, 
vo baisu.

Iš apgultos tvirtovės Ge
novaitė išsinešė daug ne
paprastų prisiminimų: karių 
didelį draugiškumą, genero
lo de Castries šaltakraujiš
kumą, nenutrūkstančius bol- 
ševikų bombardavimus, 
greitomis įrengtą požeminę 
ligoninę, kurioje sužeistieji, 
tarp purvo ir kraujo gulė
dami, drebėdavo su kiekvie- 
|nu artilerijos sviediniu.

Tai bu-!vlsai tėvus užmiršo.
Ir mūsų tai pe yra daug 

tėvų, kurių sūnūs ir dukte
rys gyvena turtingai ir be 
rūpesčio. Gerai gyvendami, 
jie užmiršo savo tėvelius. 
Paskendę savo reikaluose ir 
savo gyvenime, jie nesu
pranta, kad pora meilių žo
delių, pasveikinimas laišku 
arba kukli dovanėlė pra
džiugintų tėvų širdis ir nu
šviestų jų vienodas ir pilkas 
senatvės dienas. Tenka ma-

tys neturėjo teisės įeiti į sto
vyklą, tai pranešė ameriko
nų policijai. Komendantas 
užsispyrė paslėptą karvę su
rasti. Penkiasdešimt poli
cininkų kelis kartus nuo
dugniai iškratė stovyklą, 
bet karvė pražuvo kaip ug
nyje. Pagaliau kapitonas, 
pagautas smalsumo, paža
dėjo, kad mėsa nebus kon
fiskuota, jei parodys, kur 
karvė paslėpta. Jis buvo 
nuvestas į ketvirtą aukštą,

tas, aprengtas naujais rū- 
širrlioę bais> pasiimu savo kuprinę,e' “ Įsikraunu visas gėrybes ir 

svyruodamas žygiuoju pro 
vartus, o akis užlieja aša
ros.

Anelė Liutkuvienė.

Knygu leidėjų pranešimu, 
Amerikoj per paskutiniuo
sius 3 metus lietuviškų kny
gų pirkimas sumažėjo per 
pusę.

Nejaugi mums po 50 me
tų spaudą atgavus knyga 
nebereikalinga?

Nepamirškime, kad Amerikoj 
kas 14 minučių eismo nelaimėse 
žūna vienas asmuo.

Nepamirškime, kad Amerikoj 
kas 15 minučių eismo nelaimė
se sužeidžiamas vienas asmuo

Kaip jau minėjau, ameri
koniška policija turėjo sa
vo metodus, kartais gana 
savotiškus.

Miunchene buvo kelių 
tautybių stovykla. Ypač
daug buvo žydų. Kartą sto-!į sporto salę, kur karvė ra- 
tyje buvo atpažintas vienas miai kramsnojo šieną. Jos
lietuvis, neva šaudęs žydus. 
Jis buvo tuojau suimtas ir, 
kaip žmogžudys, Amerikos 
policijos stipriai sumuštas. 
Kitą dieną tardant pasiro
dė, kad žmogus mokėjo

kojos buvo- apvilktos vilno
nėm kojinėm, kuriomis ne
slidinėdama užlipo akme
niniais laiptais į ketvirtą 
aukštą.

(Bus daugiau)
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ŽUVININKAI IŠGELBĖTI Iš AUDRINGOS JŪROS

i Iš Plataus Pasaulio
EGIPTO KARININKAI

Egipto kariškieji diktatoriai teisia 16 karininkų, ku
rie būk tai ruošę perversmą prieš savo brolius karininkus. 
Sąmokslininkus teisia “revoliucinis tribunolas” sudary
tas iš diktatoriams ištikimų karininkų. Pagal praneši
mus, kai kurie karininkai prisipažinę ir visas sąmokslo 
paslaptis išdavę. ,

PANAMOS KANALE

Amerikos valdininkai pereitą savaitę iškratė vieną 
prancūzų laivą, plaukiantį per Panamos kanalą. Valdi-1 
ninkai ieškojo laive ginklų vežamų Gvatemalos respubli
kai Centralinėj Amerikoj. Iš pranešimų atrodo, kad lai-Į 
ve jokių kariškų ginklų neužtikta.

SIAMAS SKUNDŽIASI JUNGTINĖMS TAUTOMS

Siamo (Thailando) vyriausybė nutarė kreiptis i į 
Jungtinių Tautų saugumo tarybą su prašymu ištirti gre
siantį pavojų iš Indokinijos karo plėtimosi. Siamas keta 
prašyti, kad saugumo taryba paskirtų komisją Siamo- 
Indokinijos pasieniui prižiūrėti.

....*1" -v

Nuotrauka iš oro rodo, kaip pakraščiu sargybinis iriasi su mažu laivuku prie krašto 
su keliais išgelbėtais žuvininkais. Atskirai nutraukti trys išgelbėti žuvininkai. Iš 
viso pakraščių sargyba ir policija išgelbėj » ties Ne* Yorku 17 žuvininkų, kurie pen
kiuose laivukuose buvo audros užklupti toli jūroje ir šaukėsi pagalbos. Tarpe žuvi
ninkų buvo ir jaunas berniukas Sleve Terody, 14 metų.

GVATEMALA SIŪLO DRAUGYSTĘ
Gvatemalos vyriausybė pasiūlė savo kaimynei Hon-‘(kę. Panašūs atsitikimai 

duras respublikai pasirašyti draugiškumo ir nepuolimo kartojasi.^ šis ponas vadina 
sutartį. Gvatemala tokį pasiūlymą padarė 7 valandos
po to, kai vienas nežinomas lėktuvas skraidė virš Gvate
malos sostinės ir barstė atsišaukimus prieš vyriausybę.

aiškiai nusako jo asmeny- ną nebūtų buvę.
Ta pačia proga

Mes kita proga prie šio 
įdokumento grįšime.

AUKOS

Gegužės 9 d. Bostone su-

Ptiė'bElg
Sužiedėlis davė visai krei

vą vaizdą, jame vieną spal
vą ištrindamas, kitą be rei
kalo sutirštindamas; jis net 
patį pagrindą iškreipė: gau
ni įspūdį, kad streikas kilo 
ne sunkioms darbo sąly-rengtame spaudos atgavimo su-. . . .

lėšoms pa-'S°ms Pagerinti, bet Ameri
kai aukštyn kojoms apvers
ti, tikėjimui ir bažnyčiai su- 

Biržiška ir griauti. Tas mokytas isto-
J tikas į įvykį pažiūrėjo taip, 

Končius, V. praeivis į me-
c. . . I džioSirutavi-' .

Gedvylai. Paukš- *ad _
*• Suziedelis

kakties minėj ime 
■ dengti aukojo:

t Po $5—prof. V 
Gedminienė.

Po $2—prof. I.
Bajerčius ir Stolas.

Po $1—Ausiejus,
čius, Gružas,
tys, Mizara, Kneitis, Vilėniškis, 11

J Andriukaitis, čeikis, X, šeikū- neprideramą vietą krentan- 
inas. Adamonis. X, Levenas. Ba- čias skiedras, ir dėl to nieki- 
! nulis, Mickevičius, Janeliūnas.'na patį naudingą darbą. Jis 
'Kubiliūnas, Vaitkevičius, Krikš-'rašo istoriją taip, kaip jam 
Jčiukaitis, Andrius, Vasys, Len-'patinka.
tdraitis, Vizgirda, Beller, Čepe-j J Vanagas.
Inas, Michelsonienė, Čepas, An-|__________________________
Idriušis, Kulbokas. Strazdas,*
| Stapulionienė. Skardas, Manei-

tašytoją: pasipistino, 
tašant skiedros laksto.

temato gal į

GRE1TA PAGALBA
įkiš, Brazdžionienė, Baliukonie- 
Jnė, Krikščhikaitienė, Leveckis, 
iButvytis. Barnius, šalna. Kės

Ar jūsų kojos dega, niežti, skau
da? Vartok ZAI.B ir vėl šypsokis! 
Taip pat suminkština sauspūsles 
(kurnus) ir nuospaudas. Septynios 

suteikia grei-ler. Kontautas, Čaplikas. Stan-j^1^,,Si (C.O.D. ne-

1950 nie

kus, Virbickas, Balčiūnas, Kon-Jriunčiąmi Prisiuntimą 
tautas, Vaislys, Paukštytė, Mu- - 1>r“t
činskas. Matjoška, Ivaška, San-J
tvarus.

apmokant. 
C*.

Dept. B. IBI Gresorv St. 
Bridgeport, Conn.

į Išnuomuojamas Kambarys
Vidutinio amžiaus moteriai išnuo- 

muojamas kambarys gražioje vieto
je. Pageidauju, kad mokėtų siūti. 
Gyvenu viena ir norėėiau teisingos 
ir tvarkingos gyventojos. (24)

Mrs. M. Gilder 
535 Park Avė.

Brooklyn 5, N. Y.

(klubas įsteigtas 
reikia tais, narių jau turi

priminti, kad tas pats Laz-'šimtus, o mūsų klubas Kur,§95.95.
gi narių turi Likusieji 25.85 paskirti Vasa- 

Jrio 16 d. Pinigai pasiųsti per
išiurkščiu išsišokimu prieš L o • • , . ĮBalfą

'save salės direktorių. Be dutis jau kartą buvo minėtas kas senesnis, 
to jis yra vienas iš bažny- šio laikraščio skiltyse, savo daug mažiau.JIS
čios komiteto narių

Gardaus juoko turėjo Jeronraą Valaitį, norėjusį
šias scenas mačiusieji, kai susipažinti su pakabinta 
Lazdutis lakstė ir vaikė nuo apyskaita.
žolės suaugusius ir vaikus* Nejaugi bažnytinė vado-narių.

FARAONŲ LAIVAS

Egipte šalia faraono Cheopso piramidės viename,savo nekultūringais išsireiš-vybė neranda kultūringes- 
urve atrastas medinis laivas, kuris, pagal atradėjo Kamai |.jmaįs Jeigu būtų minė- nių žmonių savųjų tarpe, 
el-Malakh pranešimą, turi turėti 5,000 metų. Laivą fa-‘tas “direktorius” pastatęs kuriems galėtų patikėti pa- 
raonas “naudojęs” tam, kad jo siela galėtų keliauti į ge- ant žolės reikalingus ženk- našias pareigas, 
resni aną pasaulį. Laivas buvęs išteptas kvepalais prieš lūs, tai tikriausiai tokių sce- Matęs.
5,000 metų ir dar dabar kvepiąs. |-----------------------------------------------———---------------

KOLUMBITAS ANGLŲ GVIANOJ

Iš Anglų Gvianos Pietinėj Amerikoj praneša, kad 
ten atrasta didelės atsargos kolumbito rūdos žemėje, 
prašyti, kad saugumo taryba paskirtų komisiją Siamo- 
gaminti ir yra labai retas ir brangus metalas. Visos pra
moningos šalys tą metalą labai brangina.

iKorespondencijoS

mazesne-
surinkta

i Buvo aukojusiu irkplis' - X-neus:mis sumomis. \ įso 
kur;g»5.95. Išlaidu buvo $70.10.

Klubo Susirinkimas
i Visiems 

Susirinkimas įvyko gegu-:ačjū_ 
žės 10 d., dalyvavo apie 30

Muzikos Savaitė

1
auktojams nuoširdus

.Minėjimo Komitetas.

Reikalingas Darbininkas
Reikalingas darbininkas mažoj viš

tų farmoj. Valgis, kambarys ir 40

(RAŠO KREIVĄ ISTORIJĄ!
Nuo gegužės 2 iki 8 die- “

nai Miami buvo muzikos (Atkelta iš 4 pusi.) 
savaitė. Ištisą savaitę tu-,ir» Jej Sali™a Pavesti prie 
liejome toj ar kitoj vietoj revoliucijos. Girdi, strei- 
' koncertą, kai kuriomis die-;^° užkulisiai vedę 
Įnomis net po kelis.

dolerių į mėnesį. Rašykit: (23)
George Simonaitis 

Wolf Den Rd.
Pompret Center, Conn.

arba telefonuokit Putnam B-49S7.

REIKALAUJAME agentų
Didelė proga dėl moterų ir vyrų 

pardavinėjimui Deksnio mosčių. Tu
rėsi naudinga ir pelningu darbų, su 

„„.geru atlyginimu. (28)
uz DEKEN’S PRODUCTS

2inO.J Amerikos sienų į marksisti- p- New»ra i, n. j.

Naujienos is Kanados

tos ALT skyrius.
--------- ikolona pasižymėjo

H= Herman Džiovininku ’gumu ir nešamų
Sanatorijoj Įspūdingumu, kuliuos paga-

August W. Herman, ilgus mino “Šviesos” sambūris, 
metus dirbęs dulkėse, gavo! Įdomu, kad šiais metais 
atsigulti į P.ock Knoll džio-’vietos komunistai suglebo 
vininkų sanatoriją. Kol kas'kaip lepšiai ir nebegalėjo 
gydytojai dar tebetiria, ar suruošti lojalumo parado

SHEBOYGAN, WIS.

ma. dalyvavo toj savaitėj ir;ni internacionalą.
T iPtnvi,ilpabaltieČiaL Lietuvius Se’i Dar toliau: “Kai audvk- 
?Xk,-n gužės 8 d> atstovavo daini- lų savininkai 
plakatų A nitą 

latvius

MONTREAL, QUE.

Nedarbas Nemažėja

Nors ir pavasaris, bet be
darbių skaičius nemažėja. 
Jeigu viena įmonė priima 
20-30 asmenų, tai kita tiek 
ar daugiau atleidžia.

Lėktuvų dirbtuvė Canada 
Air atleidimus vykdo jau 
nuo ankstyvo pavasario. 
Dar ir dabar per savaitę 
iki 200 žmonių paleidžia. 
Siuvyklos, jeigu neužsidaro, 
tai dirba 2-4 dienas savai
tėje.

Tas pat ir kituose fabri
kuose.

dvti nauji vaistai, “barga-įj plaučiu:
til.” Juos išrado ir jau sėk-' ____
mingai pavartojo Dr. Heinz 
E. Lehmann.

Šią žinią Montrealio spau
da paskelbė kaip “Great 
Step in 20 Years.”

J. Valeika.

HAMILTON, ONT.

Lietuvių Susirinkimai

įkartais džiova nėra įkibusi Maskvai.
Taip pat vietos visuome- 

---------------- 'nei nesunrantama. kodėl J.
NEW YORK, N. Y.

!J.
10

Apsijuokimo Garsai , ,paradą,
A. Dimas-Dimavičiaus per sušaukė 
Ginkaus radiją surengtas susirinkimą tuo būdu

nvcios, po pamaldų, dauge
lis girdėjo, kaip nekultūrin- 

Didelis mokslo laimėji-'gai rėkavo Lazdutis ant ša
mas atsiektas Verdun’o pro- vo tautiečių, kad šie. girdi, 
testantų nervų ligoninėjJmindą žolę. Piemeniškas 
Atrasti nervų ligoniams gy- jo kalbos tonas ir mostai

Didelis Mokslo Laimėjimas

.1 •
iii
: f t

Kas gyvena Miami, Floridoj, arba 
- . į ja aplanko, neužmirškit aplankyti nusileido ir,' Lietuvių Susirinkimo. Galima kiek- 

rodos, neliko pagrindo'pamoksifru"kas n,zmskevičiu7°k*2?)
maištauti, nerimas vis dėlto 513 w St-

estus — Meeta buvo palaikomas
*1912 metus.”

ninkė 
Karas, 
terson,
Seep.

Kur Gyventų Jenkins?

o

Navickaitė 
Amalia Pe-

ištisus
Girdi, rugsė-

ijo mėnesį atsibaladojęs ita-
„tlų socialistų vadas Tresca

... ..ir suruošęs demonstracija
. . .a )ai ge,a gyventl,'net su radonomis vėliavo- bet jei jis ten neturėtų savo;

Jenkins sako, kad Havvaii - 
salose

APSIVEDIMAI
Paieškau gražios ir teisingos gy

venimo draugės nuo 45-56 metų am
žiaus. Aš esu 60 metų. Atsiliepkit 
iš Bostono ar Brocktono apylinkių.

, . . _ . ;mis ir plakatais, kurių vie-'.kBd *»lėtume pasimatyti. <20
sunaus. tai gal jam ir Flon-’ turėj raša. G^j
da butų gera. į__ T r ~

Tysliavos “Vienybė” nėra- jįs kviečia
do reikalo plačiau parašyti sekti savo ,
apie rengiamą lojalumo Brazevicių—Fred E. Tru-;Vos vos ne pasaulinės re-.ir turiu tunų $30.«» vertės. Norė-

minučių “montažas ma- lietuviu atitraukdama nuo

ir mane pa-j 
ūnų Vytautą!

-no Mastei’.” 
Tikrai baisūs

I Brockton. Mas.

į Paieškau gyvenimo draugės, kuri 
dalvkai! vasarą gyventi farmoje. o

!ir tuo pačiu laiku maną. kuris šiuo metu gyve- voliucijos pradžia, o 
savo bendradarbių na Guam saloje, Pacifike.'Amerikos garantuotai!

dal! Bėda, kad mano Vytautas taip vaizduoja mums

žiesiems buvo visai nevykęs, šio parado. 
Ačiū J. Ginkui, kad jis savoj Be reikalo
kaštu skyrė 10 minučių ma- dovybė raštu 

tačiau ‘

t>»
• t

Būkime Kultūringesni

Liūdna, kad reikia spau- 
doje minėti mūsų nekultū
ringumą. Bet, kai matai................ x -
savo tautieti elgiantis ne- z.^’ V1S^ Pats nežinojo, 'ą ruošti ir
kultūringai, negali tylėti. l en?‘a !!', ka,P. ]ls rez>- rado.

Aną sekmadieni prie baž- suoja. Todėl n is tos pio-

jau 
Ir

ĮVjr-

jau 4 metus plaukioja savo kius mokytas istorikas, 
laivu po pasaulį, toj Guam.“Darbininko” vyriausias re-

‘Šviesos va-saioj jjs pasirašė darbo su-daktorius!
savo tarti 18 mėnesių ir kur va-] j žjnot tje baisQs d

a>- žilins ia o-al ir lis1, , . , , . .J lykai butų įvykę, jei ne vie
tos kunigas James T. O’-

primine
A. Dimas-jnariams apie rengiamą as- žiuos ją baigęs', gal ir 

Dima\ ičius, kuris 1 engė tą meninį Tysliavos bizni, pjųg šiuo tarpu nežino, 
dešimties minučių “monta- tarytum, ji negalėjo jo su-

po lojalumo para

J. Vilūną.

Iš antros pusės, Floridoj

ATLIEKAM .. .
VISOKIUS SPAUDOS D A UBU S

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 East Broadway, South Boston 27, Mass.

gramos nieko neišėjo. Tai 
tik apsijuokta prieš visus 
klausytojus. Negalima su
tikti, kad būtų kalti jau
nuoliai bei jaunuolės vai
dintojai: montažas buvo be 
jokios minties ir taip išpil
dytas, tartum dalis jo iškri
tusi, tartum dalis vaidinto
jų nebūtų atvykę. O buvo 
paties A. Dimavičiaus skel 
biama, kad čia kažkas bus 
nepaprasto, kad ypatingas 
laimėjimas: tas “kūrėjas,” 
tas “režisierius” turi pirma 
pats pasimokinti, pasi
praktikuoti ir neatmesti la
biau nusimanančių pagal
bos.

Nuolatinis Klausytojas.

Lojalumo Paradas

Eilė metų New Yorke 
rengiamas gegužės 1 d. 
paradas Amerikai lojalumui 
pareikšti paradas. Toks pa
radas įvyko ir šiemet gegu
žės 1 d.

MIAMI, FLA.

Drožkite j Key West

aš turiu dvi dukteris ir sū- surengtoj demonstracijoj 
nų. o kiti sūnūs yra Wis-;pasakęs kalbą ir viskas bu- 
consin ir Illinois valstijose.jvę baigta, agitatoriai net 
Kame gyventų Jenkins tiek centrui pranešę: “Lawrence 
vaiku turėdamas? 'daugiau nieko negalima pa-

C. K. Braze.

Klubu Skirtumai

Važiuojantieji i Floridą /rfomus 20 AmŽiūUS 
įdomaujasi keliu į Key ui. i
West. Prašau žinoti, kad l/OKUfn€fliaS
nuo balandžio 15 d. mokės- --------
tis tais tiltais panaikintas. Pranciškonų “Darbinin- 
Taigi, ten galite važiuoti be kas (Nr. 38) paskelbė šito- 
'mokesčio. kl New Yorko ir New Jer-

sey valstijų lietuvių kunigų 
. pranešimą:

Iš “Naujienų” pastebė- “Kunigų Vienybės New 
jau, kad Tampa klubo na- Yorko ir Nevv Jersey pro- 
rių metinis mokestis yra $1, vincijos kunigai, žinodami 
po susirinkimų nariai ne-'savo atsakomybę prieš Die- 
mokamai gauna užkan-Įvą. įspėja lietuvius tikin- 
džius. Narių klubas turi čiuosius, kad jau kuris lai- 
kelis šimtus. Miami klubo kas ‘Vienybė' tapo prieš 
narių mokestis buvo $1.20. katalikų tikėjimą nukreip- 
bet dabar jis pakeltas iki tas laikraštis. Kiekvienam
$3. Daug narių klubą dėl tikinčiam primename, kad
to apleido. Tie patys gud- draudžiama skaityti prieš 
ruoliai sako, kad kitą metą įtikėjimą nukreiptus raštus, 
mokestis bus $6. Neskel
biama ir narių skaičius.
Man rodos, kad jų nebus

Lietuviams vadovavo vie- daugiau kaip 100. Tampa

siekti. Padėti užvaldė kun. 
O’Reilly.”

čiau. kad atsilieptu su turtu. (21) 
Elmer Brown 

Route 1 .
Dimandale, Mich. «

NERVINĖ
Alexander’s Nervinė, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų litrų, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suįrimu. 
jralvos skaudėjimų, 
kvaišintų. isterijos, 
rūpesčio, susikrimti

mo. bemiegės, karščiavimų, išjrųsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas ta mišinį (rauni 
maistą nervams. Šios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. Į Kanadą $2.25.

ALEXANDER’S CO.
414 Broad»ay 

South Boston 27. Mass.

Reilly. Jis spalio mėnesį

dar labiau draudžiama to
kius raštus remti.

“Prašome iš to pasidary
ti išvadas.”

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS 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 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
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.



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietinės Žinios
11 kalauskas, J. Vasiliauskas, 

j B. Galinis, J. Raščiauskas ir 
J. Okunis.

Adv. Grigalius Dalyvaus 
Demokratų Konvencijoje

Adv. John Grigalius So.

Grįžo iš Konvencijos

J. Lekys dalyvavo siuvėjų

Išvyko į Europą

Eleonora Čaplikienė išvy-
unijos konvencijoje, kuri ko atostogų i Europą, gris

Baigę posėdžiauti suv a- Bostono demokratų išrink-'nesenai įvyko Atlantic City,[apie birželio 24 d.
žiavimo daly \iai turėjo po-atstovu į Massachusetts|N. J. Jis atstovavo Bosto-I 
būvi, kuname solistės Dau-, j u . knnvpnciia. ku- no lietuviu skvriu. Be io'

VILNIUS YRA MŪSŲ
IR JŪSŲ SOSTINĖ

BOSTONAS—LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ CENTRAS

Taip kalbėjo gegužės 30 Karo audra privertė pa- va(Jovo JIanomaiiio 
d. Mažosios Lietuvos Tary- likti savo kraštą ir kelis 
bos pirm. E. Simonaitis So.Išimtus lietuvių inžinierių

lame solistes L»au-i(jemoį.rat konvenciją, ku 
gebene ir Adomavičienė įri nominuos kandidatus į
gražiai padainavo, o vėliau gubernatorius, senatorius ir 
jų sužavėti dalyviai patys 
traukė sutartines, pobūvio'

Sandariečiu Pikniaasnarni.
.. . - , . . . . .. , , Svečias Simonaitis paša- .. , ,. . o ,Bostono Jlumcipal Buildin-I Pasitraukę i \ akarus,'kė u umpa kalbą. be ko kita' . sekmadieni Sandaros

musų inžinieriai tuoj susi-|priminęs inžinieriams tuoj pirmoji apskritis rengia di-l'jko Nevv Yoike. 
|būrė į savo organizaciją,’^^ namo_ kai uk delj pikniką f raminghame,
•kuri apima visame pasauiy.jauk,al,ia valanda. .vaikų vasaros stovyklą-
gyvenančius lietuvius inži-‘ 2-į- Je orkingmen s Cncle

ge, palyginti, negausiai susi- mūsų inžinieriai tuoj susi-;, 
rinkusiems tautiečiams.

—Bet.—tęsė jis toliau,-
ir Tilžė ir Karaliaučius taip menui

no lietuvių skyrių Be jo'Dariaus Postas pasižymėjo 
toje konvencijoje dar buvo 
lietuvių atstovų: 5 iš Bal- 
timorės, 4 iš Brooklyno ir 
1 iš Chicagos.

K. Mockus ir S. Lūšys . 
dalyvavo krikščionių de
mokratų konferencijoe, kuri

Gavome Sveikinimų

Nr. 22, Birželio 2, 1954

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiarižkos Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WH1L, 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. AV 2-3531.

Amerikos Legiono Stepo
no Dariaus postas 317 perei
tą pirmadieni pusėtinai 

ga eisena dalyvavo 
kapų puošimo iškilmėse ir 
savo eiseną baigė kukliu po
būviu posto namuose South Į 
Bostone. Sekamą savaitę 
apie šį įvykį bus plačiau pa
rašyta.

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

s* įCamp’. Toje vietoje san- 
• dariečiai jau trečius metus 
•rengia piknikus ir publikai 

APLEIDŽIA AMERIKĄ vieta jau yra žinoma. Skel-
--------- ibime skaitytojai ras ir nuro-

Bostone baigęs savo vie-*dymą, kaip ta vietą pasiek
us pranešimus, Erdmonas ti.

turėjo >axotSimonaitis išvyko i Toron-1

šiame krašte vra ’
pat yra jūsų. Kaip mes sto- £. • V Inžinierių ir Archi-i 
Sime uz Vilnių, taip jus tu-. L. ,*• . • !'ilnių, taip jūs 
lite stoti už Mažąją Lietu
vą.

Trumpai, bet aiškiai Si 
monaitis išdėstė, kad Mažo
ji Lietuva nėra tik Klaipė
dos kraštas, bet 
visas žemes iki 
čiaus. ' * * * . I--  ~c -  ------ ------------------- JJJkietino (dar prieš kelias de-!ko, Philadelphijos ir Cleve-‘SĮ 
šimtis metų daugybė vaikų’iando 
tik mokyklose pradėdavo

tektų Sąjunga, kuri turi sky- E- SIMONAITIS 
, rius didesniuose miestuose 
•ir jungia apie 3U0 narių.

h » n - U
Gegužės 29-31 d. Bosto-

ne si sąjunga
ji apima trečiąjį suvažiavimą. į kuri 
Karaliau-lbe bostoniečių atvyko Ht-lg,.}^ 

kaip ją vokiečiai vo-’stovų iš Chicagos. Nevv Yor-

to, o iš ten šiomis dienomis! Petras Ketvirtis Bostone
Į Europą. Išvykda- 

jis prašė padėkoti vi- 
įems jo pastangas remian-

Prieš metus i Floridą iš
sikėlęs Petras Ketvirtis su-

“Keleivio’’ skaitytojas Joe 
Burke, gyvenąs Los Ange
les, atsiuntė sveikinimą iš 
Meksikos, kur jis nuvyko 
pasižmonėti.

Bronė Spūdienė, žinoma 
Brooklyno visuomenininke, 
mus sveikino iš Montreal, 
Canada, kur ji buvo nuvy
kusi aplankyti savo senų 
prietelių, nes drg. Spūdienė 
ten yra ilgai gyvenusi.

ptiems ir palinkėjo “laikyti'grižo i Bostoną, bet tik ke- 
Suvažiavimas įtemptai frontą čia, o mes laikysime į liems mėnesiams. Jis n

.....................................dirbo dvi dieni, buvo tarta-,jj ten pasimatymo Lie-:išleisti atostogų savo sū
tos lietuviai veržėsi prie Lie- si ne tik profesiniais reika-;tuvOj ”
tnvnc ir kaip 1923 metaistlais. Be ko kita buvo per-j 

skaitytas prof. J. Kaminsko 
pranešimas Lieutvos atsta-i 
tvmo klausimais. Inžinieriai!

vokiškai kalbėti); kaip vie

tuvos ir kaip 1923 
prie jos prisijungė: kaip 
naciai vėl pagrobė ir žiau
riai persekiojo ir kaip vo
kietininkai ir šiandien Ma-

non 
sūnų

ir tuo metu tvarkyti krautu-:

Piknikas Naujoj Vietoj

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stotie? 
YVBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 VYrentham St., Durciiestei 

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

Frasideda Meno Šventė

, L. R. K. Susivienijimo 94 
vę. Sūnui sugrįžus, Ketvir- kuopa rengia savo pikniką 
tis žada vėl vykti į Miami. Įgj sekmadieni naujoj vietoj, 

jRayham, Mass. Rengėjai
. ši sekmadieni Bostonvisą laiką daug sielojasi bū-- 

žąją Lietuvą laiko vokiška Įsimos Lietuvos ūkio atsta-',Common sode prasidės me- 
žeme; kaip \ akarų Vokie-jtymo reikalu, daug dėmesio n° šventė, kuri tęsis iki bir- 
tijon nuo rusų pasprukę'jam kreipė ir šiame suvažia- želio 20 dienai. Per tą lai-

Mass.
Pakalbinkim draugus ir Įsako, kad vieta labai graži, 

pažįstamus užsisakyti “Ke-iSkelbime yra nurodymas, 
leivį”. Kaina metams $4. kaip pikniko vietą pasiekti.

Mažosios Lietuvos lietuviai 
ir šiandien daro visa, ką ga
li. norėdami vėl savo tėviš-

vime.
Pažymėtina, kad 

leidžia savo laikrašti

ka sode bus ivairiu meniniu 
sajunsa parengimų. Birželio 14 d

'Tech- 8:30 vai. vakaro čia

vU ' I *» *u.:
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

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkus.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St.. East Bridgewater, Mass.. on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

Ideali Vieta Žuvininkams
Šokiams groja orkestrą trečiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. Tinkama 
vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl susitarimo 
telefonuokit: BRidgewater 855. .Plačiau klausykit YVBET

radio stoti sekmadieniais 12:30—1 P.M. 
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Povilas Lapenas .Ir.. Petras Peldžius. Alfonsas Steckis

bu 
Da-

diją techniką studijuojan- iyvauja 10 Įvairių grupių, 
čiam studentui, turi savo kurios išrinktos iš 32 norė- 
pašalpos fondą ir gausiai ju^hj dalyvauti. Į tą gerųjų! 
remia aukomis visus bend- tarpą
ruosius svarbesniuosius rei- tautietė 
kalus. Suvažiavimo proga dovaujamos šokių o a. 
buvo suruošta ir narių dai - •jaunesniųjų ir vyresniųjų j . j

kės sujungti su nepriklauso- nikos Žodi.” skiria stipen- tautinių šokių vakaras.
ma demokratine Lietuvos 
valstybe.

Klausytojai šiltai sutiko 
kalbėtojo žodžius, sudėjo 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
reikalams $219.

Tą pačią dieną Simonai
tis dar kalbėjo Minkų ii 
Laisvės Varpo radijų pus
valandžių programose.

Simonaitis, “Keleivio” 
bendradarbio pasklaustas, 
kaip pavyko jo kelionė ir 
kokių Įspūdžių išsiveža iš 
Amerikos, atsakė:

—Pavyko daugiau negu j'dujančia 
tikėjau. Ypač malonu, kad diktuoja.

«. Z “ tė £
yra patekusios ir mū-i 
utietės IVaškienės va-'

LAISVĖS VARPAS
-.1

’!

grupės1

bu paroda. Iš jų buvo ma-soks: Našlaitę (dainuoti 
tyti, kad mūsų inžinieriai ir pakviesta solistė Daugelie 
architektai jau įtraukiami į nė . Malūną ir Suktinį, 

kraštoatsakingesnius šio 
technikos darbus.

Iš 184 sąjungo; 
apie kuliuos surinkta žinių,', 
matyti, kad 13 turi vado-į 

vietas. 135 pro-'

narių. į

Iš pabaltiečių 
latviai.

dar šok;
J

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15. Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Vedėjas—P. VIŠČINIS 

31 Bunker Avenue 
Brockton 1. Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

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

15 braižo ir 21 į 
ir jau senai čia apsigyvenu-dirba atsakingus darbus pa-’ 
šieji labai domėjosi mano čiose statybose.
kelionės uždaviniais ir ją Sąjungos valdyba siemet 
rėmė. iš Chicagos persikėlė į Bns-

Ž-is. tona. I ia išrinkti: J. Mi-

Pirmoji, Didžioji Pavasarinė

6 EdLŽJNR-PIKM K, 1S
Rengia L. R. K. Susivienijimo 91-tos kuopos jaunimas

1954 m. birželio (Jone) 6 d. 1 vai. po pietų

Naujoje, nepaprastai gražios gamtos apsuptoje vietoje 
prie didelio ežero

M YLI. YRI) (H1LDREN HEALTH ( AMP. RYYNHAM. MASS. į

Programoje: p. O. Ivaškienės vadovaujama tautinių šokių grupė 
ir muz. .Juliaus Gaidelio vadovaujamas Bostono vyrų choras, 

šokiams gros Al Stevens orkestras.

Autobusai pradės kursuoti 12 vai. nuo Lietuvių Piliečių Klubo. 
Broadvtay ir “E” gatvių kampo. Važiuojantiems savo masino 
mis važiuoti nuo Mattapan Sųuare 138 keliu iki Elm Street kuri 
yra pirmoji gatvė iš plento į kairę pavažiavus 1 mylia už šunų 
lenktynių aikštės. Važiuojant Elm Street, nedavažiavus Rožėno 
ūki, pasukti į kairę prie ežero.

TAD VISI. KAS GYVAS. I GAMTA!

DIDŽIAUSIA GEGUŽINE
Rengia ALT SANDAROS PIRMOJI APSKRITIS

Birželio " June 6,1954
WORKINGMEN’S CIRCLE CAMP, FRAMINGHAM (ASHLAND’, MASS.

Gegužinės dalyviams bus duodamos penkios dovanos: US bonais $50 ir $25 
ir grynais pinigais $15, $10 ir $5

Programoje bus dainų ir prakalbų. Kalbės Dr. B. Matulionis, Rhode Island 
State Sanatorium vedėjas, Alena Devenienė iš VVaterbury, Conn., ir advo
katas K. Kalinauskas, SLA prezidentas.

Šokiams Gros Al Stevens Orkestras

Į PARDUODAMI NAMAI
Parduodu trijų šeimų narna su ga- 

Irazu. geroj vietoj. Kaina neaukšta. 
I Skambinkit Hyde Park 3-2128 arba

sekmadieniais kreipkitės:
752 Hyde Park Avė.
Hyde Park, Mass.

lšnuomuojami Kambariai
Išnuomuojami du gražūs 

iambanai, vienas dviem as
menim, o kitas vienam. Tik 
vyram. Galima naudotis 
virtuve ir kitais patogumais. 
Kreiptis telefonu L>L 8-1292
arba

V. Zička 
80 Corbet St. 

Dorchester, Mass.

(22)

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešame lietuvių žiniai, 

kad So. Bo-tono Evangelijos Su
rinkimas iš E. 4th ir Atlantic Sts. 
maldos namo persikėlė į kitas pa
talpas, į L ir 4-tos kampas. South 
Baptist Church. So. Bostone.

Kurie nori išgirsti Dievo Žodi, yra 
- viečiami atsilankyti kiekviena sek
madieni 1 vai. 30 min. po pietų.

Evangelijos Surinkimo Komitetas 
(23)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Y’artoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

^OSOSOO0CO900&SOSO&SOOSOS*9
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.

soscosoosoooeceosoooooooooi

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.

Rengėjai.

Puiki Vieta Gegužinėms, Parengimams
Pono Rožėno farmo.ie. Raynham. Mass.. prie gražaus 

ežero pastatyta nauia. didžiausia ir patogiausia 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 į: (26)

Mr. F. Rožėnas. 488 No. Main St.. Raynham, Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

Pusė gegužinės pelno skiriama “Laisvės Varpo” radijo programai paremti.

KELRODIS Į GEGUŽINI:

Važiuojant Į Framingham imkite kelią Nr. 9. Netoli Framingham rasite 
kelią 126 su užrašu “to Framingham.” Sukite į tą kelią ir važiuokite juo 
apie 4 mylias, kol rasite užrašą “Workingmen’s Circle Camp.” Ten sukite į 
dešinę. į pikniką.

Bušai išeina nuo Piliečių Klubo 12 valandą dieną, Broadway ir “E” gatvių 
kampas, South Bostone.

Visi į Gamtą! Visi į Šią Įdomią Gegužinę!

Rengėjai.

Pigiai Parduodu Krautuvę
Camb’-ids’e parduodu mėsos krau 

tuvę. Yra sprocery ir ice oream 
skyriai. Biznis išdirbtas per 40 me 
tų. Darbo yra vyrui ir moteriai 
Pajamų per savaitę $.800. Rendos 
per mėnesį $30. Y’ienas kambarys 
laisvas gyventi. Kaina tik $2.500 
Skambinkit: ELiot 4-3783 arba

574 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRON’IS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. 80 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėma ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosuMo. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

<




