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McCloy Sako, Europoj Artinas 
Tikras Krizis

Rusija Jaučiasi Stipresne, Gali Pulti; Pavojus Gresia ir 
Tolimuose Rytuose, Bet Vokietijoj jis Yra Daug

Didesnis; Rusija Siekia Užvaldyti 
Visą Vokietiją

' Amerikos aukštasis komi-j —------ -----------------------------------------
sionierius Vokietijoj, John Sovietai Stiprinasi 
J. McCloy, liudijo uždara-
me atstovų rūmų komisijos 
posėdyje, kad labai rimtas 
krizis Europoje atrodo be
veik neišvengiamas. Rusija 
yra pasiruošusi pulti, ji jau
čiasi šiuo tarpu stipresnė ii 
tikisi greito laimėjimo. Ru
sijos propaganda šaukia, 
kad Vakarai ją nori pulti, 
bet tikrumoje rusai yra įsi
tikinę, £ad jie yra stipresni 
ir todėl daro spaudimą, ke
lia drumstą ir ruošiasi puo
limui.

Pavojingiausia vieta šiuo 
metu yra Vokietija. Mask
va neatsisako nuo minties 
prijungti prie “liaudies de
mokratijų’’ bloko visą Vo
kietiją. Bet ir Tolimuose 
Rytuose msų imperializmas 
siekia naujų laimėjimų ir 
gali bet kada pulti Indoki
nijoj ar kur kitur.

John J. McCloy atstovau
ja Ameriką aliantų priežiū
ros taryboje ir yra atsakin
gas už Vokietijos saugumą. 
Jo Įspėjimas padarė labai 
dideli įspūdį į kongresą. 
Dalis to įspėjimo buvo pa
skelbta visuomenės žiniai. 
Europoje šį pavasarį bręsta 
labai rimtas krizis ir Ame
rika turi būti pasiruošusi tž. 
krizį pasitikti..

Vakarų Vokietijoj
Tarptautinis komitetas 

Europos klausimams studi
juoti skelbia, kad Sovietų 
Rusija labai sumaniai stip 
liną savo įtaka Vakarinėj 
Vokietijoj. Savo okupuotoj 
zonoj rusai sukurė stiprią 
vokiečių armiją, vadinamą 
“policija,” kuri ruošiasi 
prie pirmos progos Įsiveržti 
į Vakarinę Vokietiją, o ša
lia to rusai, kurstydami vo
kiečių nacionalizmą, kurs
tydami protestonus prieš 
katalikus ir viliodami Ruh- 
ro srities pramonininkus 
plačių rinkų ir riebių pelnų 
pažadais, randa nemažai 
pritarimo Vakarinėj Vokie
tijoj. Komitetas išvardija 
visą eilę naujų vokiškų par
tijų, kurios ieško ryšių su 
lytinės Vokietijos polieti- 
kieriais ir ruošia dirvą įjun 
gimui visos Vokietijos į ru
sų “įtakos sferą.”

Siuto Graikams
Geriau Susitvarkyti

PENKTOJI KOLONA PKOTESTI OJA PRIEŠ ATLANTO PAKTĄ

Praeitą savaitę Haagos mieste. Olandijoj, posėdžiavo 'Atlanto Pakto saliu karo vadai. 
Prie posėdžiu rūmų olandų komunistai suruošė demonstracijas, protestuodami prieš 
Vakarų pasiryžimą gintis nuo rusiško imperializmo. Komunistai visame pasaulyje 
turi tik viena tikslą, šaukti už Rusiją, rem i Rusiją ir, jei kiltu karas, padėti Rusijai 
kara laimėti.

$3,102,150,000 Paryžiuje Mirė 1949 Metais Buvo
Marshall Planui Tęsti Leonas Blumas Daug Streikų

Atstovų rūmai šeštadieni Praeitą ketvirtadienį, ko- Darbo statistikos biuras 
nubalsavo paskirti Marshal- vo 30 d. Paryžiuje mirė Washingtone praneša, kad 
lo plano vykdymui ateinan- Prancūzijos jsocialistų va- per 1949 metus Amerikoje 

buvo 3,606 streikai, kuriuo
se dalyvavo virš 3 milionų 
darbininkų. Viso per tuos 
metus metus dėl streikų bu 

- vo nedirbta 50,500,000 dar
badienių. Palyginus su 1946

čiais metais 3 bilionus ir das Leonas Blumas, sulau 
ilionus dolerių. Tą sn- kęs 77 metų amžiaus. Jis 

turės dar persvarstyti mirė nuo širdies smūgio.
1AO ... 

III

mą
senatas. Atstovų rūmai iš. . p, 
vyriausybės prašomų lėšų ‘ umas 
nubraukė 250 milionų dole- 'a( yvavo ...
riu, o iš “ketvirto punkto” iCla .^.ai ^vo .V1.e metais pel nai dėl streiku
lėšų (ekonominiai atsiliku-!nas. f. Um° buvo nedirbta tiktai pusė

* - socializmo vadų. r

per 40 metų 
Prancūzijos so-

KINAI PRANEŠA
NAUJĄ PERGALĘ

Kinijos nacionalistai pra
neša naują žymią pergalę 
Hainan saloje. Praeitos sa
vaitės gale komunistai buvo 
įsiveržę j tą salą, bet nacio
nalistų armija komunistus 
išvaikė,' 5,000 jų išmušė, o 
2,500 paėmė į nelaisvę. For- 
moza ir Hainan yra dvi sa
los, kurias nacionalistai dar 
laiko savo rankose. Hai
nan yra tik 10 mylių nuo 
Kinijos pakraščio.

Amerikos ambasadorius 
Graikijoj, Henry F. Grady, 
praeitą, savaitę pasiuntė 
laišką naujajam Graikijos 
ministerių pirmininkui, S. 
Venizelos, siūlydamas grai
kams geriau tvarkyti savo 
šalies ūkį ir vesti liberališ- 
kesnę politiką. Jei Graiki 
jos vadai nenorės ar nesu
gebės vesti geresnę politi
ką, Amerikos ambasadorius 
žada nutraukti Graikijai 
teikiamą ekonominę pagal
bą?

ISPANIJOS FRANKO
GIMDO BAJORUS

SKRAIDANČIOS
LĖKŠTĖS VĖL ČIA

Iš įvairių Amerikos vietų 
praneša, kad “skraidančios 
lėkštės” ir vėl pasirodė 
Radio komentatorius, H. J. 
Taylor, sako. kad jis suži
nojęs, jog tos lėkštės esan
čios “naujausias” Amerikos 
slaptas ginklas, o dažnai už 
skraidančias lėkštes esą pa
skaitomi greitieji, apvalios 
formos besparniai karo lai
vyno orlaiviai

Kinijos nacionalistai pra
neša, kad netoli Kantono 
miesto rusų karo orlaiviai 
nušovė du nacionalistų or
laivius. Komunistų orlaiviai 
esą msų darbo, tik vieto, 
sovietiško ženklo jie nešio
ja kinų komunistų žvaigž 
dę.
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KomunistąMedžioklčValstybės 
Departamente Nieko Neįrodė

McCarthy-Lattimore Ginčas Klausomas Kongreso Komi- 
\sijoj; Šen. McCarthy Kaltina, Bet Neįrodo; 

Lattiicore Skelbia Slaptus Savo “Pata 
rimus” Valstybės Departamentui

Eisenhovver Siūlo 
Stiprinti Alaską

—I
• Senatoriaus McCarthy su- 
, keltas skandalas dėl 81 ko- 
Įmunistų partijos nario vals
tybės departamente dar ne- 
pagavo nė vieno komunis
to. Senatorius visus savo 
kaltinimus sukoncentravo 
prieš profesorių Owen Lat- 
timore, kuris, girdi, esąs vy
riausias Maskvos agentas.

Prof. Lattimore šią savai
tę liudija senato specialinėj 
pakomisijoj. Prieš liudy
damas kongrese, O. Latti
more paskelbė viešai vieną 
savo memorandumą su pa
tarimais valstybės departa
mentui, kokią politiką vesti 
Azijoj. Profesorius tame 
savo slaptame patarime tik-

Generolas Dvvight D. Ei- 
senhower, liudydamas sena
te, siūlė sustiprinti greitu 
laiku Alaską, pasiunčiant 
stiprius garnizonus į Fair- 
banks-Anchorage sritį; ge
nerolas dar siūlė, kad visas 
šiaurės kraštas butų geriau 
saugomas RA DAR aparatų 
tinklu, o dėl kitų krašto gy
nimo pajėgų generolas ap
gailestavo, kad Amerika 
apleido tankų gerinimą ir 
jų skaičiaus dauginimą ir 
nesustiprino užtenkamai sa
vo artileriją, ypač naujau
siaia pabūklais. , . giulė leigti Kiniją t.

Savo pastabas apie Ame-L^i...*: tz__ j_

sioms šalims remti) nuniau
kė 20 milionų dolerių.

Marshallo plano vykdy
mo administracija sako, 
kad Amerikos pagdlba žy
miai padėjo sustiprinti Eu
ropos šalis ir buvo didelis 
ginklas kovoje prieš bolše
vizmą Vakarų Europoje.

Atlanto Šalių 
Ministeriai Susitarė

Ispanijos diktatorius gen. 
Franko suteikė keturiems 
pilietinio karo generolams 
markizų titulus (padarė 
juos bajorais). Tas buvo 
padaryta 11 metų sukaktu
vėms nuo pilietnio karo ga
lo paminėti. Vienas betgi 
pagarsėjęs pilietinio karo 
Sovietų Rusiją r jie žada 
tik nebuvo padalytas mar
kizu, bet susilaukė nemalo 
nes ir buvo pažemintas sa
vo pareigose.

ANGLIJOJ KILO
RAUPŲ EPIDEMIJA

Karo orlaiviai paskubo
mis gabena į Glasgotv, An
glijoj, skiepus nuo raupų. 
Ta liga pasirodė Škotijoj ir 
į Glasgow gabenama 300,- 
000 skiepų, kad galima bu
tų įskiepyti visus vakarinės 
Škotijos gyventojus nuo 

| raupų.

1936 me
tais jis vadovavo Prancuzi- ; 
jos vyriausybei audringais 1 
“liaudies fronto” metais, o 
karo metu buvo kalinamas 
Vichy Prancūzijoj ir vėliau 
per du metus Vokietijoj 
Buchenvraldo koncentraci-

tiek dienų, kiek 1946 nie
kada kjašto ūkis dėl 

streikų prarado 116,00,000
darbadienių.

Didieji streikai pernai 
metais ėjo dėl uždarbių ir 
senatvės pensijų. 52'• strei-
Ru ,)UV(J Ri] ()ėj uždarbiy.

jos Stovykloj. Sėdėdamas .buv0 iššauktj
Bourrasol kalėjime ir vėliau 

i Pourtalet tvirtovėj 1941

Haagoj praeitą savaitę 
posėdžiavo Atlanto Pakto 
šalių karo vadai ir krašto 
gynimo ministeriai. Buvo 
tariamasi apie praktiškus 
gynimosi planus ir dabar 
praneša, kad prieita visiško 
susitarimo dėl gynimosi pla
nų. Amerikos krašto gyni
mo sekretorius, Louis John
son, sako, kad po Haagos 
pasitarimų Atlanto Pakto 
šalys perėjo prie praktiško 
gynimosi planų vykdymo. 
Buvo susitarta ne tik clėl 
ginklavimosi, dėl -strategi
nių planų, bet ir dėl ekono 
minio bei finansinio bend 
radarbiavimo gynimosi rei 
kaluose. z

Haagoj galutinai buvo 
sutarta, kokių gynimosi

metų gale L. Blumas parašė 
demokratijos idėjai apginti 
knygą “A l’Echelle Hu- 
maine,” kurioje teisingai 
Įvertino totalitarizmo įsiga 
Įėjimą Europoje, kaipo lai- 

J kiną reiškinį. Po karo, 194Č 
metais, L. Blumas dar kar
tą davovavo Prancūzijos 
vyriausybei. Iki pat mirties 
L. Blumas rašinėjo prancū
zų socialistų dienraštyje 
“Le Populaire” įvykių ver 
tinimą.

Šalia politinės veiklo< L. 
Blumas buvo žinomas, kai
po literatūros kritikas, poe
tas ir mokslininkas.

CECHŲ VIENUOLIAI 
‘PRISIPAŽĮSTA’ KALTI

Bolševikiškas teismas če 
choslovakijoj teisia 10 ku
nigų ir vienuolių, kaltina
mų “šnipinėjime” Vatikano 
naudai. Kaltinamieji teis- 

priemonių imtųsi kiekviena'me daro prisipažinimus ir
iš dvylikos Atlanto Pakto sakosi šnipinėję Amerikos 
šalių, jei karas iškiltų. naudai Vatikano raginami.

Linkime Musų Skaitytojams, llendradar- 
biams, Platintojams ir Visiems Rėmėjams 
Linksmų Pavasario Švenčių.

“Keleivio” Štabas.

CIO unijų. 20'' nepriklau
somų unijų ir kiti Darbo 
Federacijos unijų.
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ITALIJA PERĖMĖ

SOMALI KOLONIJĄ
Balandžio 1 d. Italija for 

maliai perėmė Somali kolo
niją Afrikoje Į savo globą. 
Pagal Jungtinių Tautų sei
mo tarimą Italija valdys tą 
koloniją 10 metų ir paskui 
Juos jai nepriklausomybę. 
Prieš karą Somali žemė bu
vo Italijos kolonija, bet 
Mussolinis tą koloniją pra 
laimėjo Įsikišdamas Į karą 
’alia Hitlerio.

GRASINA ITALIJAI
PILIETINIU KARU

Italijos komunistų partijž 
skelbia, kad ginklų gabeni 
mas iš Amerikos i Italiją 
esąs “karo veiksmas” prieš 
Sovietų Rusiją ir ji žada 
Italijoj kelti neramumus n 
net pilietini katą, jei Itali
ja ir toliau gaus ginklų iš 
Amerikos
Alaskoj 135,000 Gyventojų

Cenzo biuras praneša 
kad Alaskoje dabar yra 
135,000 gyventojų. Senatas 
šią savaitę pradėjo svarstyti 
klausimą, ar pripažinti 
Alaskai ir Havvajų saloms 
valstijų teises. Atstovų ru 
mai

rikos karo pajėgų sustipri-; 
nimą generolas Eisenhovver 
paskelbė viešai, jis pagarsi
no laišką rašytą senatoriui 
slmer Thomas, o tas pačias 
mintis jis išdėstė ir senato 
vienai komisijai žodžiu.

Kur Rusai Darys
Savo Puolimą?

Amerikiečiai daug spėlio
ja, kur rusai darys savo 
puolimą, jei Maskvos dikta
tūra apsispręs šį pavasari 
pradėti karštąjį karą. Nu 
rodoma į kelias vietas, kur 
Maskvos imperializmas gali 
bandyti prasilaužti pro ge
ležinę uždangą. Šiuo tarpu 
pavojingiausios vietos yra 
Balkanuose, kur, pagal pra
nešimus, rumunų, vengiu ir 
čechoslovakų armijos ruo
šiasi žygiuoti nuversti 
trockistą” Tito. Kita pa

vojinga vieta yra Berlynas, 
kur bolševikai žada daryti 
kruvinas demonstracijas ir 
keta bandyti išvaryti ame
rikiečius lauk ne tik iš Ber 
lyno, bet ir Vokietijos. Grei
tu laiku laukiama bolševikų 
veržimosi į prancūzų Indo
kiniją. Pavojus Iranui ir 
Turkijai nėra praėjęs ir ten 
gali prasidėti karštasis ka
ras. Italijoj ir Graikijoj 
bolševikai gali pradėti vidu
jinius sukilimus, o rusų ir 
jų sąjungininkų armijos ga
lėtų įsikišti i vidaus nėra 
mumns.

Pranešimai sako, kad Ry
tinėj Vokietijoj rusai kon
centruoja stiprias ginkluo
tas pajėgas, su daug orlai
vių ir artilerijos.

SIŪLO STIPRINTI
ORO LAIVYNĄ

sisakyti nuo Korėjos ir da
ryti panašių nuolaidų Ru
sijai Azijoje, bet ar jis dėl 
to yra Maskvos agentas?

Senatorius Henry Cabot 
Lodge, Jr., senato tyrinėji
mo komisijos narys, kalbė
damas senate šį pirmadieni 
sakė, kad visas tyrinėjimas 
dar nepagavo nė vieno ko
munisto. Senatorius siūlė 
kitaip vesti tyrinėjimą, ne
kelti skandalo, bet bešališ
kame ir viešame tyrinėjime 
bandyti ištirti kaltinimus. 
Dabartinis skandalas ir vie
šas taškymasis purvais daug 
kenkia Amerikos geram 
vardui užsieniuose ir nepa
deda pagauti valstybės prie
šų valdininkų tarpe, jei to
kių ir butų.

Šen. McCarthy lengvapė
diški kaltinimai sukėlė 
daug drumsto, bet nieko 
dar neišaiškino, jo taria
mieji “komunistai” dar ne
pagauti.

SOVIETAI MEDŽIOJA 
URANĄ VOKIETIJOJ

Atstovų rūmų ginkluotų 
pajėgų komisijos pirminin
kas, kongresmonas Vinson, 
šį antradienį pasiūlė kon
gresui tuoj pat paskirti pa-

Rusijos ekspertai daro di
deles pastangas surasti Vo
kietijoje, Saksonijos krašte, 
naujas urano rudos atsar
gas žemėje. Ne mažiau, 
kaip 70,000 vokiečių dirba 
Saksonijos urano rudos ka
syklose, bet rusams to ne
gana, jie ieško naujų urano 
atsargų. Saksonijos urano 
kasyklas rusai laiko savo ži 
nioje, kasyklas saugo rusų 
kariuomenė ir visa kasyklų 
sritis yra griežtai atskirta 
nuo likusios Saksonijos.

Garry Davis, amerikietis, 
prieš du metus atsisakė nuo 
Amerikos pilietybės ir pasi
skelbė esąs “pasaulio pilie
tis.” Dabar jam pakyrėjo 
valiukautis Paryžiaus kavi
nėse ir jis paprašė leidimo 
grįžti namo. Jis buvo įleis
tas į Ameriką, kaipo imi
grantas ir šį antradieni išė-pildomą sumą pinigų, 583,- 

ati nubalsavo Alaskai j 289,000 dolerių, oro laivv- jo iš Ellis Island kempės įIIKU ..... . .. •
nuteikti valstijos teises. įr.ui sustiprinti. laisvę.
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DIDLIETUVIAI IR
MA2LIETUVIA1

Skaitančioji musų visu - 
menė, be abejonės, žiu . ką 
reiškia šio musų strainsr.v- 
lio antraštės žodžiai. Nuo 
amžių okupuotiems musų 
tautiečiams.

E. Simonaitis. < 211 Dėt 
Oesterhausstr. 19. 

British Zone. Germany.

KUR TAI BUVO?

mold.

. . uy.ėr.:rr.as aUp.r.a.' ;vy- 
Nčbėrsi *<• siėgianco sus-

g.Tr.o. . . . Rodosi, vakar su- ‘ 
Nemano žiotyse ir Baltijos tikome 1949-ruosius. o štai am | 
juros pakrašty, pritapo| slenksčio jau I95o-ji. Kirps k- 
“mažlietuvių” pavadinimas. Ii --e. cukrainėse, prie teatro

gyvenamiems

gi atsidurusiems rusų ne- j kas o—\. s u r pilna žmoni j visur 
laisvėje, atiteko ‘’didlietu-iff?vas judėjimas. Gotas

buvome' ' vedėja:- nespėja savo
; bloknoto iš• raiž-. ti iiž.-akvnw

vių” vardas, mat 
skaitlingesni ir gyvenome
platesniuose plotuose. Abie- v ...... f , . nuvežti tortus, ojų broliu likimas buvo vie- kefaos &. teįIai„ 
nodai sunkus. _ _ pirkėju atakuoja

Dabai, sąn-vje su di- vis i—> jr ruso. 
džiąja politika, dažnai pa
kalbame apie Mažąją Lie
tuvą ir apie šios Lietuvos 
dali,—Klaipėdos kraštą.— 
bet apie mažlietuvius ir vi
sas jų bėdas, čia pat užmirš
tame. Tačiau i vargą pate
kęs mažesnysis musų bro
lis dažnai i musų pusę pa
žiūri ir iaukia paguodos ir; 
broliško žvilgsnio. i

“Nepriklausomos Lietu-; 515 ^aka^;
vos (Nr. 12-155), Kanadoj .a?'kuA bel.Rur v??a :a! 
išeinančio laikraščio skilty- bejosi. - a &1- ^ad ^"ai 
se, tilpo straipsnelis: “Tra
giška Mažlietuvių Padėtis.”
Jo autorius V. P. rašo:

“1939 m. kovo 23 d. maž
lietuvius ištiko didelė nelai
mė. Tą dieną nacių Vokie
tija atplėšė Klaipėdos kraštą 

Respubli kos=

reikalauja acheson galvos

N. H. senatorius, Šlyta Bridges. pradėjo smarkią kam
paniją senate prieš valstybės sekretorių Dean Acbesom 

reikalauja, kad sekretorius pasitrauktų iš savo virto-.ir
Senatorius iškėlė spėjimą, kad koks tai rinaster spy** 
stumia Amerikos politiką nuo pralaimėjimo prie pralai
mėjimo.

pavojų ir Į tą pavojų reikė- 
atsakyti ne tiktai gink

lais, bet ir protingomis vi-, 
idaus reformomis. Viena iš! 
pagrindinių ir labai pri-1 
brendusi Lietuvoje reforma 
buvo žemės. Ji pradėta vy
kinti dar ir prieš Steigia
mojo Seimo

Kas Savaite

susirinkimą. ....
■e-; tintai Steigiamasis Sei- Re!I“~ 
m a 
n
ju

... gatvę— į 
;s. Dešimtys 
vedėją ir tas

O tuo metu j
iš kiemo išrieda dailios trans
portinės mašinos, išvežiojan-i 
čios po . . . (seno miesto pa va-j 
dinimas) skanėstus Naujųjų; 
Metu stalui. . . . Kirpyklose. j 
ypač moterų salionuose. kaip 
visuomet prieš šventes—eilės.
. . . Limuzinai sustoja prie ope
ros ir baleto teatro . . ir tt..: 
ir tt.

Kad čia kalbama anie

Uivvu
Toji padėtis tęsėsi iki šiol. 
Šia proga reikėtų apžvelgti 
mažlietuvių tragedija ir ieš
koti būdų išvengti visiškos 
katastrofos.“

'.'.liaus, bes vadai sako, kad•T •* r
jie negali leisti kongreso

, . nariams raustis po slaptus
sau urnas (ĮojKUrr!entus> nfes tafja ty do-

ida- 
nau-

, • , -j... ..ad
kol senatas n at-

Pagirių Puota
Senatoriaus McCarthy ,-u- 

baitiniu
nas turėjo galią senai pri-pa]"*- departamentopa j,,,ni(.nly slaptumas panda

kusi žemės .Gausima pa-l1*^*** ',a rytų abejotinas, o jų nai
udinū ir ji «si. ' ' i £ P^.anr.eji.-no

o . Kimioj.>eimo .r . -. stovu rųmaiLietuvos atstatvmui vado- , , ‘
vavo laikinoji vvnausvbe. ..... .___ • . . •i- . .. mas įsuko Amerikos uz.-»e- .Ji savo įgaliojimus eme is - ,. . ,............ »• o-ists matyti »laptu& vyrao" - u - nia DolitiKa Kinijoj, praėjo, , <t,nusigyvenusios urachmes*., . .-v be.- dokumentusilgas laikas, o dabar, zut į 

, ... , . būt. ieškomas atpirkimo
-j . . . - ožys, ant kurio kupros ga-mui vadovauti, nei autonte- ,. , , ...f ,... -, ... . .. . . •ūma butu sukrauti pi alui-,to kalbėt i Lietuvos zmo- ... -r, , : . - meilino nuodėmės ir pasiųs . . --nes. Pakeisti ta nepopuie- ,r re.- spręsti tiecioji

na ir moraliniai nusibank-•, ,v • • - t. . „...valdžios saka — teismas.

Iki Steigiamojo įsisąmonino,; 
skaudus pralaimėji

ijie niekada nepatenka vie-

tarybos, kuri neturėjo nei

yra kokie tai rinkiminiai ’ žimą gegužės 28 d. 
blokai. , rikiečiai yra paruošę ,

Rinkimuose d a 1 y v a v o kareivių kovai su komunisti- 
99.98 procentai. Balsavo nėmis riaušėmis, kurių tiks
iu milionų 90 tūkstančių Į las butų išvyti sąjunginin- 
ir 10 rinkikų. Nuo sąrašų: kus iš Berlvno. Galimas

sumon.
Pats ginčą- dėl kongreso 

iau- 
yra taip

enas, kaip sena musų res
publika, nuo prezidento 
\Vashingtono laikų.

ši kaitą, rodąs, ginčą tu- 
musų

valdžios1 ti ji i dykumą. . . . Todėl 
i kalbama apie “master spy.’
Iapie kokia tai išdaviku gen-■ . . . ,, .- . , ' , kvmas ginčą užbaigtu ir ou-valstvbes departamente

moraliniai nusibank 
rutavusią taryba teisėta ša 
lies gyventojų atstovybe bu
vo ninr.os -eilės reikalas, v- ~ . • o • - i • - ir pan.steigiamojo Neimo rinkimai r
tą padarė ir padėjo pagrin-, Tuo tarpu Kinijos pralai
da tolimesniam Lietuvos at- mėjimas neatmezgamai sie- 
statvmui. 5U takai garbingu gene-

Lais«.;arpL< iki Steigia-: rolo Marshallo vardu. Gar- 
mojo Seimo Lietuvoje buvo sas Laro vadas, kada jis 
drumsto ir netikrumo lai-.ėmėsi naujo jam

Aukščiausio teismo • a.-isa-

tų precedentas ateičiai.

nevarginti «kaity*ojo paša- nudarymo iki balsavimo die-Į dalykas, kad Sovietai. Bei- 1

Airijos Vienybė
Atstovų rūmai lyg ir 

nubalsavo nutraukti Mar
shallo plano paramą Angli- 

arr.ato!j’ai’ Je5 ji nesutir-ka leisti
■^ika;: YumiVai^s vii diplomatijos, tarėjo pradėti "g P

"o/V’/U Kauno Xve-’ir pimoji jo pamoka .lipi., *“'? >espubl,KOs Tas nu-
Lmu: i.i '-eigiamoj/sei- matijoj buvo Kinija. Ten Tri/t n//'

mo .. . V. tad sulaukėme :£> » ,lė Marshallo plano
Sodomoo-Gomoros. Ir, ,.:rI: v,,,'..v^atparamoe teikimo Anglijai,
tiesu, tai buvo drumstas n ėmėsi stiprinti Euiopą. kad Į 6 -bet rodo. kaip 

prasiveržia 
KP Amerikos kongreso balsavi

muose. - Airių suvienijimas 
. maža ka turi bendra su

nos paprastai praeina šiek: lyno visiškam užvaldymui, 
tiek laiko, per kuri žmonės suvaidins “Vokiečiu" suki 
miršta, būna kelionėse, ar Įima Berlyne.
keičia gyvenimo vietovę, tai Vakarų Vokietijos spau-
ir čia sovietinė statistika da praneša:
bus persistengusi, nes kaip’ -vokiškieji komunistai, itab
gi kitaip padarysi tuos jr francuzu komunistu pavvz-
aUKStus procentus. »džįu. griebsis ‘tiesioginė' ve:k -

------------------------------— mo akcijos’: politinių derr.on-
! stracijų. susirėmimų gatvėse.
i streikų ir tokių aktų. kurių pa-

v- or* j ; sekoje susidarytu suirutė. !Kovo 26 d BerhTie, ang- vokje..y mases
zonoie. SUSinnko ap;e Įtakos nepararys. Komunistai 

900 komunistų ii pradėjo vęjjęjg p^j- -Laisvojo Vokietjo- 
rėkauti "Tegyvuoja Piec- Jaunimo Sa tngą’ ir per kito- 
kas” (“Rytų \ okietijos pre- kias specialiai sudarytas ir

.pakrikęs laikas, koks tik m ten MasKva neapstatytų 
įgali būti pilietinio karo.1 Amerikos. Euroi^je gene;
• sauvalės ir anarchijos laiko-; rotas Marshall laimėj 
įtarpiu. lniJ’oj pralaimėjo.

Steigiamasis Seimas Į i *”*
anarchija ir netvarką Įnešė; Už Wallace Nugaros
.karr,ą tuo žv ilgsniu tat Lietuvių bolševikų prav: t- svori rinkimuose. Todėl 
buvo vienas is ..idziųjų į dyrins. Antanas Bimba, rinkimų metais gudrus poli- 
Į.riKiausomos Lietu\os ‘ai- \vorcestere turėjo pasikal- tikieriai meta meškerę al
mėjimų. Steigiamojo y5lir‘° j bėjimą su spaudos atstovais riu balsams gaudyti. I ša- 

jiems skundėsi. Kad lies užsienių pontiKą tOKie

kyšime visą teisybę, tai dė
josi Vilniuje. Komunistinis 
"Tėvynės Balsas” (tas laik
raštukas Lietuvoje visai ne
platinamas • atspausdino! 

i straipsni "Kaip Lietuvos 
Į Sostinė. Vilnius. Sutiko į 
: Naujuosius Metus/“ gi 
; brooklyniškė "Laisvė per 
Į keturias špaltas tą straipsni 
perspausdino.

Gal Kas pasakvs. kad mes' 
iš Davvdo bolševikams ir

Marshallo planu, bet airių 
balsai Amerikoje turi dideli

REPETICIJA“

lų zonoie. susirinko
Kelios dešimtys tūkstančių i okupantams bandysime vi- 
mažlietuvių, karo ir okupa-įsą tą užginčyti. Visai nei 
cijos pasėkoje, atsidūrė Kaip sąrančiai išalkusi bol- 
tremtyje Vokietijoj. Klai- ševikiškoji biurokratija—o
pėdiečiams ir mažlietu-, jos nususintame krašte la- ... - -va • -d i .
viams netaikoma tarptauti- bai daug—tikrai taio pra- r®J° Patatati Į darbą gumi- Kadangi Berl\ 
nė globa, mat naciai atėmė šmatniai sutiko Naujuosius n^us “bananus. Is tikrų mo komec.ja bergždžiai 
jiems Lietuvos
jie negali emigruoti, jų 
nieks neremia ir nešelpia.
daugelis jų turėjo Įsijungti' tus. keksus, tešlainius dai 
i skurdų vokiečių ūki; jų ‘ lios transporto mašinos ne-
kultūriniai ir dvasiniai rei- vežė nei Į šnipiški (skurdus r-x . . i • I’t Ct * *
kalai visai netenkinami, žo- Vilniaus priemiestis . nei Į p aminCKllIl L-.’ClUVOS OtClgiaiTiai 1 
džių. musų mažieji broliai darbininkų apgyventą Nau- U
yra palikti patys sau be ma-jjąją Vilnią! Tenai gyvena jPIITIH

vargo žmonės, kurių žmo-» * v
nos nešturmavo kirpyklų ir . . 7
dailumo salionų. O kodėl Amerikos lietuviai

Kas gi toji katastrofa?

ridentas”). Kad išsklaidyti Maskvos finansuojamas organi- 
demonstrantus policija tu- aacijas.“

venimą.
šiandien daug kas "bara 

iteigiamąjĮ Seimą už. jo iš-

papas
„ nalistams, kad jis atstovau-. x

ja tiktai pažangumą, taiką Padėtis Kritiška 
'ir • - • 'taomi> keturiomis Amerikos aukštasis komi-kr.u/rituciia kuri ne- j ’ ' - - L Amerikos ankstasis Komi-

yno užėmi- tįk: urvbo-! dan^l.e?1 H' )'ailace p1'0' sionierius Vokietijoj. John
rcždžiai te-'; D - %• “V- i? gresyvių partijos skraiste, j McClov liudydama* kon-

ros pilietybę:i Metus, ir ko jai varžytis, iltinių pranešama, kad čia sesi apie penketą metų. pa--vien25’ galvojantis lietuvis K^dai k^nekenčia ik 
emigruoti, jų jei nieks nė cypt. Bet krei- buvusi tik “repeticija, mat tarriime -Ioskvai ?a\ęs re-.-no -Ka^ Lietuvai; įad 5IC ' “ “ "ake

ir už AVallace. .
jei
piame dėmėsi, kad tuos tor-: komunistai planuoja masini žeminti 

Į sąjungininkų zonas Įsiver- kas.

grėsė praeitos savaitės gale
.................,.......... kad kaip tik Lietuvai LU,” Ld 'Ifc'į.,V: ž ta fe, "T’ *?**- bręsta

ir pradėti. Pats .ai-1 hus vėl atgauti savo1 ;r M ,?k.ra5 k"zlf- Kuflja
! laisvę, jos atsistatymo pa-i anace. . . . j siasi puolimui, Rusija yra
grindar. bus dedama ta pa- A. Bimbai neužteko drą-! Įsitikinusi, kad ji šiuo metu 
ti Steigiamojo Seimo išleis- i sos pasisakyti, kad jis yra

terialinės ir moralinės pa
ramos. Rašinio autorius to
liau sako:

“Dabar dar nevėlu išgel
bėti bent dali mažlietuvių 

nuo visiškos katastrofos. Su
būrę savo jėgas lengvai gali
me juos moraliai sustiprinti 
ir materialiai paremti.“

Tuo tikslu siūloma didės- PO RINKIMŲ Į 
niuose lietuvių emigracijos VYRIAUSIĄJĮ SOVIETĄ 
centruose kurti Mažosios ir --------

tun
bolševikiški auksaburniai paproti paminėti Įvai-
neparašo kokiais keksais rius tautos ir nepn-
naujuosius metus sutiko iš
buožinti ir i kolūkius varo 
suvarvti ūkininkai?

klausomos Lietuvos 
besniuosius Įvykius.

svar-
Pami

yra stipresnė ir J. J. Mc- 
kad iis vra Ru- Cloy kvietė amerikiečius 

teigamasis Seimas priims sijos patriotas ir Maskvos, nemanyti, kad Rusija bijo 
ritą Bet koki kita laiki- valdžios agentas. Jam ne- ’A akarų puolimo.” kaip ru
noj: konstitucija Lietuvos užteko drąsos parodyti sąvokų propaganda šaukia. Prie- 
žmoniu akvse bus tik popie- “revoliucingumą” ir jis pa-pingai. nišai patys ruošiasi 

sislėpė už Wailace nuga- pulti ir tikisi laimėti. . . . 
ros. kaip Chamberlainas po Rusų imperializmas šiuo 

i lietsargiu. Tokios “civili tarpu siekia plėstis dviem 
nės drąsos" vyras vadovau
ja lietuviškiems Maskvos 
pataikūnams. Tuo tarpu 
lietuvių akyse A. Bimba yra 
šlykštus musu tautos ne-

toji konstitucija, iki naujas

mo reikšmė kraštui, nes 
Steigimaasis Seimas prabi 
lo Lietuvos gyventojų var
du ir pirmą kartą musų tau
tos istorij tautos teigtai

riaus gabalas.

bolševikas.

kriyptimis — Vokietijoj ir 
Tolimuose Rytuose: bet ni
šų svarbiausias tikslas yra 
Vokietija ir ten Amerikos

—H. S.

Tl RI TEISINTIS

Profesorius 0wen Lattimore

aiškinasi kongrese dėl sena 
toriaus McCarthy jam iškel
tų kaltinimų, kad jis esąs ko
munistų šnipas ir Rusijos 
a gotas valstybės departa
mente. Profesorius tą griež
čiausiai užginčija ir vadina 
senatorių “pamišėliu.“

nime gerus ir liūdnus Įvy- rinkta atstovybe paskelbė 
k lūs. paminime laimėjimus pasauliui. <ad Lietuva nori 

pralaimėjimus. būti nepriklausoma ir tvar-
Šiemet sueina 30 metų, kytis be svetimųjų kišimosi 

susirinkimo Lietuvos ! jos vidaus reikaius.
Steigiam jo Seimo reikš-, 

mę teisiniai galime supras-1 
ti tiktai prisimindami, koks: 
buvo besi k irančos Letuvos 
gyvenimas prieš Steigiama 
jam Seimui susirenkant.

įr

nuo
Steigiamojo Seimo. Tai yraDidžiosios Lietuvos bičiulių' Dabar, kada rinkimai ~ w

draugijas, kurios be kitko: Rusijoj jau praėjo, pasipylė vienas is svarbiųjų JvytaM, 
rūpintųsi ir šalpos reikalais.'pasigyrimai. Sovietiniai nepnklausornos
užmegstų tiesioginius ryšius laikraščiai rašo apie 
su Įsijungusiais Į vokiečiui “reikšminga komunistų ir be- 

partyvių bloko laimėjimą, 
nes tai esąs didingos- Lenino- 

10 partijos triumfas, ro-<s-
dąs sovietinė-
gumą. . .

tautos vienin-

ukj ir tuo juos bent mora
liai paremtu.

Mes manome, kad šis pa
siūlymas yra dėmesio ver
tas. Vokietijoje jau nuo se
niau veikia Mažosios Lietu- Bet iš kur gi atsirado tas 
vos Taryba. Ši organizaci- “blokas”? Juk Sovietų rin- 
ja rūpinasi visais Mažosios j kimuose visuomet figuruoia 
Lietuvos

Lietuvos
gyvenime. Steigiamojo Sei
mo rinkimai buvo 1920 me
tų balandžio 14-15 dieno-
iri-. Ji linko visi Lietuvos Neprikiaus Lietuva pra-1 

demokratiskuo-i ... . ............. _gyventojai
se balsavimuose. Pats Stei
giamasis Seimas susirinko 
1920
Tą datą ir reikėtų paminė- 
ti, kaip Steigiamojo Seimo 
susirinkimo datą.

Su Steigiamuoju Seimu

• dėjo atsistatyti po 191? me- į
tų lapkriti 11 d., kada s

j griuvo Vokietija, kurios al mėtais gegužes 15 į mija ,aiK- Lietuvą okupa
Lietuvos atsistaty

mas vykr audringoje sąly
gose, kada iš Rytų ir Vaka
rų Lietuvą supo revoliuci-l

kariuomenės vadai jaučia 
prietelius, kurs. Maskvos'besiartinanti rimtą krizi. 
kviečiamas, lankėsi Lietu-Į Taip Įspėjo Amerikos vi- 
voje (vienintelis Amerikos! suomenę atsakingas Ameri- 

j lietuvis, kuriam ta “garbė“ pos diplomatas, atvykęs iš 
buvo suteikta), o parvažia- Vokietijos painformuoti 
vęs. pagal Maskvos Įsaky- kongresą. Tuščiais žodžiais 
mą. melavo ir meluoja, kaip: įjs nesisvaido, 

i pirmos rūšies begėdis.
w “Pareiga TiKeti”?

Nuo Wa»hngtono Laikų .. J Harvardo teisių mokyk- 
\Vashingtone eina ginčai loj nesenai buvo Įdomus dė

tai p prezidento ir kongreso batai tai o kun. jėzuito G. 
dėl kongreso teisės “maty H. Dunne ir mokslininko 
ti“ slaptuosius valdžios do- Paul Blanshard dėl "parei- 
kumentus. ypač policijos su- gos tikėti.” .šią savaitę tie

reikalais, ji Ame-,tik vienas sąrašas, bolševi- 
rikoje turi savo atstovus, kų kandidatų sąrašas. Blo-I
tad visi kam šis reikalas išįkas tik tuomet pasidarvtų, nepriklausomos Lietuvos į niai kraštai. Rytuose bol Ne
tikrųjų rupi, tesikreipia Į'į jei nepartiniai turėtu savoj gyvenimas įėjo į naujas, tei- vizmas ką ;ik buvo isigalė-j 
tuos atstovus, kurių adre- legalią politinę vadovvbę ir 'sėtas vėžes ir šalies gyven-
sus čia dedame: pastaroji susitartų su bolše-'tojų rinktas parlamentas

(1) M. Nagis, 2532 W. vikais ir sudalytų bloką,1 pradėjo tvarkyti krašto atr
46th Pk, Chicago 32, III. J tuomet butų blokas. Dabar, statymą. Svarbiausias Stei- 
. (2) V. Peteraitis, 5155:kalbos apie komunistų irįgiamojo 
Bourbonniere Avė., Apt. 6, - - - -
Montieal, Canada.

Mažosios Lietuvos Tary
bos pirmininko adresas:

jęs ir skverbėsi į buvusios] 
Rusijos imperijos žemes, 
paskui besitraukiančią vo
kiečių aimiją, o Vakaruose, 

Seimo uždavinys buvo vidujinių sukrėtimų’ 
liantų armijų pa-jnepartinių bloką yra tuščios į buvo priimti Respublikos purtoma. a;j< 

:r kvailos, bet kvaišams ir konstituciją ir išleisti žemės tiesta \ ,;įietija. Įvykiai
tų kvailų kalbų užtenka,; reformos įstatymą. Bet tuo (kaimyninėse šalyse ir Lietu- Biznieriams geriausia rie- 
kad patikėti, buk Rusijoj neišsisėmė Steigiamojo Sei- voje sukėlė pilietinio karo ta pasiskelbti “Keleivyje.”

rankiotus davinius apie val
džios pareigūnų ištikimybę, 

grižo iš Afganistano ir dabar Prezidentas atsisako tokius 
dokumentus rodyti senato- 

‘ riams ir atstovų rūmų na- 
I riams, o senato komisija pa 
Įsiuntė generaliniam pro- 
! kurorui ir valstybės sekreto- 
; riui Įsakymą dokumentus 
pristatyti. . . .

Įsakymas prieš Įsakymą, 
teisė prieš teisę, ir kas bus
stipresnis? Vykdomosios' gyje

debatai išėjo atskiroj kny
gutėj ir yra gaunami Har- 
vard Luv School Forum, 
Gannet House, Cambridge 
38. Mass.. po 50c už kopiją.

Blanshard Dunne debatai 
palietė esmėje tuos pačius 
klausimus, kokius kartais 
mūras tenka aptarti, tik su 
mažu skirtumu, kad Har
vardo mokslainės debatai 
buvo vedami kitokiame ly-

D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje į
■

Nauji Akademijos Rymai j toj lenkų bažnyčioj anglis-> 
. . kos kalbos nėra, parapiji-Į

Sekmadienį, kovo 26 d., n^j mokykloj vaikai pote-, 
per Margučio radi o pro- rįų mokinami tik lenkiškai, 

rimtai dėstoma lenkiška 
kalba, vaikai gatvėse kalba
si lenkiškai.

Jei pas lenkus tas gali
ma, tai kodėl lietuvių para
pijose lietuviškumas pana 
šiai negalima palaikyti?

ISPANIJOS DIKTATORIUS SVEIKINA AMBASADORIŲ PHILADELPHIA, PA.

gramą tapo paskelbta, kad 
dar šį pavasari prasidės ka 
simas pamatų naujiems šv.
Kazimiero Akademijos rū
mas. Pranešimą padarė in
žinierius Antanas Rudis,1 
akademijos rūmų statybos 
fondo prezidentas. Tas fon
das pradėta auginti dar Įdomu* ir Pamokinantis 
prieš 10 metų . Naujieji Pasikalbėjimas 
rūmai bus didžiausias, gra-j 
žiausias ir brangiausias 
Amerikos lietuvių

Viename pažįstamų būre
lyje įvyko pasikalbėjimas,

, .. . . Pastata®’ kuris verias paleisti i visuo-
Inzmienus Rudis nesakę. Pasikalbėjimas bu-
kiek tie rūmai atsieis, bet iš •
jo vedamo fondo rėmėjų- ’ I
teko sužinoti, kad visas rei-i —Gavėnia man primena,
kalas pereis du milionu do kad Romos katalikų bažny- 
lerių. šion sumon Įeina že-, čia labai griežta savo pra 
mė, rūmų pastatymas, jų simanytuose mažmožiuose, 
įrengimas, sodo įveisimas ir o visai nekreipia dėmesio į

labai svarbius Kristaus Įsa
kymus.

—Kaip tai?
—Ogi va kaip: kunigai

tt.
Naujiesiems akademijos 

rūmams žemė—čielas blo
kas—jau senai nupirkta.
Senieji akademijos rūmai jaį»ai griežti isakvme užlai 
su sodu, daržais, pievelė
mis taipgi užima ištisą blo
ką. Abu akademijos žemės 
blokai stovi greta viens ki
to.

Senieji rūmai frontu yra 
atgręžti į šiaurę, į Mar- 
<juette bulvarą. Naujie mi
mai bus atgręžti į vakarus, 
į California Avė., už kurios 
tęsiasi didelis parkas, kurio 
kampe čia pat stovi

kyti gavėnios pasninkus, su- 
ilaikyti nuo šokių, atsiža-

Ispanijos kruvinasis generolas Franco (kairėj), pasirėdęs 
kaip lėlė ant parado, priima Brazilijos ambasadorių Mad
ride. Brazilija, nežiūrint Jungtiniu Tautu seimo nutari
mo nelaikyti Ispanijoj ambasadoriaus, pasiuntė aukštą 
diplomatą pas ispanu diktatorių.

Tai Taip, Tai Šitaip

Musų kilhasinių parengi
mų veikėjai keletas metų 

į atgal buvo sugalvoję gerą 
i skymą—kartas nuo kario 
(papenėti narius kilbasais 
arba vištiena ir nusipelnyti 
narių malonę. Tai buvo ge
ras gešeftas, galima duoti 

Į kredito "Keleiviui,” kad 
į per spaudą išjuokė tuos 
j veikėjus, tai prisiėjo ieško- 
jti ko nors geresnio. Apart 
to, netoli musų nedideliam 
miestuke vienas pagalbinis 
klubas paliuosavo savo na- 

i rius nuo mokėjimo duoklių, 
' kurie priklauso prie to klu
bo per 30 metų ar daugiau, 
i as musų miesto veikėjus 
dar laidau pastatė ant juo
ko.

Naujienos is Kanados

snaiKyu nuo somų, j žinoti tikintiems ir šliuptar- kus. Kilusi
dėti įvaniųniams ir pačiam Maikio Tė-Į lapijos. Amerikoj išgyveno 

vui? į 40 metų. Gyveno Špring-
Tai tiek šiuo sykiu. Link-'field, Ilk, i Akroną atvažia-

tokie dalykai, tai ne Kris
taus įsakymai, o bažnyčios, 
vadų prasimanymai. Iš ki-! 
tos pusės Kristus labai į 
griežtai įsakė šalpos darbu? i 
daiyti. 6 kur kunigų griež
tumas, kad tas įsakymas

•mu Velykų visiems linki
Laisvamanis.

AKRON, OHIO

įsi iš Viekšnių pa-

vo 1919 metais ir visą laiką 
gyveno pas dukterį iki mir
čiai. Duktė gražiai pj 
dojo.

Mes, Yarašiai, norime pa- 
j dėkoti už atjautimą liūdnoj 

už

_ -[butu vykdomas?
• - • vi DU —šventą

riaus-Gireno paminklas. } jei
Nesiseka su Klebonais

Šv. Jurgio parapijos da
vatkos bėdavoja, kad jų pa
rapijai nesiseka su klebo
nais. Pirmasis klebonas a. 
a. kun. M. Kriaučiūnas bu
vęs nesugyvenamas. Sekan
tis klebonas a. a. kun. M. 
L. Kruszas irgi buvęs sun
kiai sugyvenamas. Be to 
buvęs ligotas ir todėl dau
giau laiko praleisdavo Flo
ridoj, Kalifornijoj ar kur 
kitur, negu parapijoj. Da
bar gautasis klebonas pra
lotas M. Urba išrodo kaip 
invalidas. Sunkiai paeina, 
užkimęs, matosi energijos 
stoka.
Pas Lenkus Kitaip

Chicagos lietuvių parapi
jų tarpe nėra nė vienos, kur 
nebūtų įvestos angliškos 
evangelijos ir angliški pa
mokslai. Parapijinėse mo
kyklose lietuvių vaikai ir 
poterių angliškai mokina
mi. Teko išsikalbėti su yie- 
nu lietuviu, kurs gyvena to
li nuo lietuvių bažnyčių ir 
mokėdamas lenkiškai pri
klauso prie artimos lenkų 
parapijos. Jis tvirtina, kad

tiesą pasakei, 
parapijonas pasninkų 

neužlaikytų, arba kokia 
jauna parapijonka gavėnioj, 
po šokius landžiotų, tai tas 
kunigų akyse butų skanda
las. Bet jei koks parapijo
mis nei dolerio nėra auka
vęs lietuvių šalpos darbams, 
tai kunigas tokiam prie
kaišto nedarys.

—Ir man yra parėję gal
von tokios "nuodėmingos” 
mintys. Va bažnyčia griež
tai įsako moterims bažny
čioj būti su apdengta gal
va. Skandalas butų, jei 
kuri to įsakvmo nesilaiky
tų. O tai vėl mažmožis. Ir 
tą mažmožį bažnyčios va
dai įtraukė į kanonus. Iš 
kitos pusės Kristus savo se
kėjams liepė broliškai su
gyventi. Sakė Jis: Is to vi
si pažins, kad esate mano 
mokiniai, jei mylėsite viens 
kitą. Šis Kristaus įsakymas 
ir karai katalikiškų tautų 
tarpe taip derinasi, kaip 
dangus ir pragaras. Jei gi 
moteris į bažnyčią ateitų su 
neapdengta galva, tai butų 
skandalas. O jei katalikiš
kos tautos įsivelia į karą, 
tai tvarkoje.

Na dabar sakykite, ar 
' neverta apie tokius dalyku?

Iš Klubo Veiklos
Amerikos Lietuviu Piiie-• va*andoj giminėms uz ge- 

tiu Klubas progresuoja.|,es> Raugams už atsilanky-

AngKSkai • Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5Vt formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.
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Šiems metams išrinkta kone 
visa nauja valdyba. Pirmi
ninkas G. Brazas, sumanus 
ir gabus veikėjas, užimda
mas vietą pareiškė, kad 
jau bus gana stumdytis po 
svetimu? kampu? kas buvo 
daroma per 14 metų, laikas 
įsigyti nuosavą vietą ir į 
traukti jaunimą prie veiki-1
mo. Vice-nirmininku iš-. *
rinktas jaunuolis. Alfonsas 
Jaekson. tikras lietuvis, kal
ba lietuviškai. Užimdamas 
vice-pirmininko vietą pa
reiškė, kad jis stengsis išju
dinti jaunimą prie veikimo. 
Tegu jo žodis pildos. Jo 
sumanymu nutarta rengti 
šokiu? su užkandžiais ir gė
rimai?. Į komisiją Įeina ko
ne visi jaunuoliai, išskiriant 
oirmininką. Balius ivvks 
gegužė? 27 d., German 
American Hali, 834 Grant 
St. Tikietai jau platinami.

Du Nauji Lietuvių Kapai

Kovo 5 d. mirė Jonas Ga- 
rijonis, sulaukęs 61 metų, 
palikdamas tris brolius, 
Juozapą Akrone, antrą Bos
tone, trečią Vokietijoj. Ve
lionis priklausė prie SLA 
354 kuopos ir prie Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo. 
Abidvi draugijos prisiuntė 
po gražų gėlių bukietą ir 
išrinko grabnešius.

Jonas buvo labai malo
nau? budo, su visais gražiai 
sugyveno. Palaidoti į ka
pu? tiek jo draugtj suėjo, 
kad netilpo graberiau? kop 
lyčioj. Tegu tau, Jonai, bū
na lengva ilsėtis šio? laisvos 
šalies žemelėj.

B. Yarašius.
Kovo 11 d. mirė Barbora 

Banevičienė, sulaukusi 79 
metų, palikdama dideliame 
nubudime dukterį, Kastan

mą į laidotuves. Tariame 
širdingą ačiū draugui G. 
Brazui ir jo moteriai už 
gražų gėlių bukietą ir pasi
rūpinimą grabnešiais, taip
gi ačiū grabnešiams ir vi
siem?. kurie palydėjo į ka
pus.

K. ir B. Yarašiai.

Todėl buvome sušaukti į 
susirinkimą ir pasiūlyta, 
kad paliuosuoti visus narius 
nuo mokesčių, kurie sulau
kė 65 metų. Tas gerai An
tanui, kuris prisirašė prie 
pašalpinio klubo turėdamas 
45 metus amžiaus, tai per 
20 metų išmokėjo savo na
rystę, bet kaip su tais, ku
rie prisirašė 21 metų?< Vi
suotinas narių susirinkimas 
nutarė, kad nuo 1950 metų 
sausio 1 dienos bus paliuo- 
suoti visi nariai nuo mokes
čių, kuriems suėjo 65 me
tai. Tokių, kurie mokėjo 

lai- j narystės duokles per 35 me- 
s tus ir daugiau randasi 61 
narys, o viso šiuo tarpu tu
rime paliuosuoti 145 narius.

Galima dėl to nutarimo 
turėti Įvairių nuomonių, be: 
tai visgi geriau, kaip suruo 
Šimas nariams girtų puotų.

J. Rutkauskas.

BROOKLYN, N. Y.

NEW BR1TAIN, CONN.

Pirmas Toks Koncertas
kuria

•eiją Yarašienę ir žentą, še
šis anukus, devynis proanu-

Iniciatorių grupė, 
sudaro A. Brinius,
Poškus, Piju? Poškus, B. 
Mičiunienė, Pranas Lember 
tas, Juozas Maksimavičius 
ir K. Demikis, sutarė balan
džio 16 d. suruošti čia lie
tuvių svetainėj nepaprastą 
koncertą. Jame dalyvaus 
solistė Vincė Jonuškaitė, 
buvusi Kauno operos artis
tė, su plačiu liaudies dainų 
repertuaru. Dainininkė sa
vo pasirodymai? Waterbury 
ir Hartforde yra sukėlusi 
ypatingą publikos palanku- prie 
mą. Jos sugebėjimas išpil
dyti lietuvių dainas tokiu 
giliu jautrumu tikrai jaudi
nančiai veikia kiekvieną 
klausytoją. Tai bus jos pir
mas pasirodymas New Bri- 
taine.

Su plačia dainų progra
ma dalyvaus koncerte Vla
das Ivanauskas, solistas, da 
vęs visą eilę koncertų įvai
riose lietuvių kolonijose 
Amerikoje ir Kanadoje.

Literatūrinę dalį su hu- 
moristika išpildys Vitalis 
Žukauskas, šis lankstus hu
moristas pasirodys pas mu? 
pirmą sykį.

Reikia tikėtis, kad New 
Britaino lietuviai dalyvaus 
kuo gausingiau šiame kon
certe ir galės tikrai pasige
rėti įspūdingomis lietuvių 
meno jėgomis.

Korespondentas.

Jonas

Kaminskiečių Diskusinis 
Susirinkimas Brontėje

Prof. Kaminsko vardo 
lietuvių socialdemokratų or
ganizacija sėkmingai vei
kia ugdydama savo narius 
ir simpatikus idėjiškai. Nuo 
metinio tos organizacijos 
susirinkimo eina tiktai ant
ras mėnuo, o kaminskiečiai 
jau įvykdė du labai Įdomius 
ir gyvus diskusinius susirin
kimus, kuriuose aptarė ak
tualius ir svarbius klausi 
mus. ,

Pirmas iš paminėtų susi
rinkimų įvyko Frenzelynėj 
kovo 5 d. ir buvo pašvęstas 
Darbo Partijos 50 metų ju- 
bilėjaus paminėjimui. Su
sirinkime išklausytas ir gy
vai išdiskusuotas platus ir 
įdomus Dr. Ancevičiaus re
feratas “Darbiečių Pirma- 
masis Penkiosdešimtmetis.”

provincijos konvencijos.
Baigiant norisi pažymėti, 

kad kaminskietis Kęstutis 
Kupčinskas nesenai išlaikė 
su atsižymėjimu mechaniko 
egzaminus. Kupčinsko žmo
na prieš savaitę pagimdė 
stiprų ir sveiką sūnų, kurs 
yra antras jų vaikutis. Drg. 
Kupčinskas, kaip ir visi ka
minskiečiai, yra
skaitytojas.

—o—
Rengia Puikų
Pasilinksminimą

Toronto, Ont., lietuviai 
socialdemokratai rengia 
puikų pasilinksminimo va
karą balandžio 15 d., 8 vai. 
vakare, gražioje YMCA sa
lėje, College ir Dovercourt 
gatvių sankryžoje (ten kur 
buvo kovo 4d.).

Puikus orkestras, įvairio
mis šviesomis iliuminuota 
salė, jaunųjų sugalvoti fan
tai laimėjimui ir kitos įdo
mybės. Vakaras bus įdo
mus, verta atsilankyti. Visi 
socialdemokratų vakarai 

buvo skaitlingi, 
Toks

ir ateinantis. Pelnas 
eis Tautos Fondui arba lie-

“Keleivio”
—K-s.

Antrasis susirinkimas bu
vo pašvęstas išdiskusavimui 
Dr. Ancevičiaus paskaitos 
“Socializmas Tarptautinėj 
Plotmėj,” kuri buvo skaity-. 
ta vasario mėnesi. Tai bu-1Ę1 aei ??,e. 
vo kovo 25 d. S 
įvyko draugų Žemeckų bu
te Brontėje, netoli nuo Oak- , . .. . ....
villės. O jtyko pas žemec-ituv?« ?e^1!n1?«
kus todėl,' kad kaminskie-|emlS™otl sel>’lmul- Tal ,,e' 
čiai norėjo pareikšti savoj 
bendros idėjos draugams i

ius,rinkimas Jraugižki ir jaukus 
bus ir ateinantis.

tuviškas ir labdaringas dar
bas.

uz"°,ja?lą JS“ : "?J1dar ir todėl, kad jis bu
Mildą ir Vincen-įY’"'7*’ Jls

nepersenai iš- Pasku !nls P° stogu’ ° 
x., i • - • - .-i i pirmutines gemizvnes. žaliotiko nelaime: mirė tik ka 1 ... , ° " - . - ... . ' miško lapų pavėsyje, dargimęs įu pirmutinis vaiku- . K*.1, ,r. m • i u • menuo su priedu laiko,tis. Tas smūgis labai su-i . .. .
krėtė jaunus tėvus ir d vau Kanadiečiai Veikia

nelaimėj, 
tą Žemeckus

Tas
tėvus

gai labai gerai padarė, kad 
jų skausme susirinko pa?

Krepšininkai Remia BALF
Lietuvių Atletų Klubo 

krepšinio komanda Brook- 
lyne. laimėjusi 1950 m. E, 
D. YMCA Church League 
meisterio vardą, balandžio 
15 d. (šeštadienį) iš YMCA 
gauna nemokamai salę su
rengti įungtynes ir šokius 
labdarybės tikslams.

Krepšininkų nutarimu to 
parengimo pajamos skiria
mo? BALF organizacijai 
ūkininkų transportacijos 
reikalams. Rungtynės bus 
Įdomios, rengiamos labai 
svarbiam tikslui. Tai ir bu
tų paskutinės LAK rungty 
nės šį sezoną. Priešininku 
bu? stipri amerikiečių ko
manda. Tuo budu Brook- 
lyno krepšininkai prisideda 

BALF'o veiklos. Kvie
čiame visuomenę skaitlin
gai dalyvauti.

Balandžio 6, 7 ir 8 CCF 
(socialdemokratų) Ontario

juos, kad parodyti jiems sa- provincijos suvažiavimas 
vo širdį. Į įvyks King Edward viešbu-

Diskusijose buvo atkreip
tas ypatingas dėmesys Į de
mokratinio socializmo nusi
statymą tautų
mo klausimu,

tyje, vidurmiestyje. Kana
diečių socialistų sąjūdis au
ga, todėl suvažiavimai kas 

apsisprendi- metai būna skaitlingi ir įdo- 
religijos ir mus. įdomus tuo, kad juo-

bažnyčios klausimu ir bol se sužinome, ką Kanada tu- 
ševizmo atžvilgiu. Disku-1 ri ir ko neturi, o turėtų tu
šuojant paskutinį klausimą rėti. Bus svarstomi poiiti- 
buvo paliestas ir incidentas niai, ekonominiai, sociali- 
su Bimba Clevelande. Tas niai, kultūriniai, sveikatos, 
incidentas buvo apibrėžtas,' švietimo, apdraudos, darbo 
kaip apgailestavimo verta? ir nedarbo, pensijų ir kiti
chuliganizmo reiškinys, ku
ris demokratiško nusistaty
mo lietuviams jokios garbės; kio mokesčio ir 
sudaryti negali. j kamantinėjimų.

klausimai. Svečiai bus įlei
džiami į suvažiavimą be jo- 

be jokiu 
—J. N.

Laikas užsisakyti “Keki- 

Kalendorių 1950 me

tams. Daug skaitymų ir in

formacijų. Kaina 50 centų.

vio

Geriausia? ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite ši A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dv’em da
limis.
Neįrištas $12. Įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA

.-,16 East Broadway 
So. Boston 27, Mas*.

Kaminskiečiai nusitarė' 
dalyvauti Kanados socialis
tų partijos (CCF) Ontario 
provincijos konvencijoj, ku
ri Įvyks balandžio 7 9 die
nomis Toronte. Ateinan
čiuose rinkimuose socialis
tai čia bandys pasidaryti 
valdžios partija. Kamins- 
kiečių atstovu i tą konven
ciją išrinktas drg. J. Čer
niauskas iš Hamiltono. Pa 
raginta, kad svečiais toje 
konvencijoj dalyvautų kaip 
galima daugiau lietuvių so
cialistų, kurie tuo budu ga
lėtų sueiti Į artimesni kon
taktą su Kanado? socialis
tais. Konvencija žada būti 
visais atžvilgiais Įdomi ir 
pamokinanti.

Susirinkimas Įgalino sa
vo organizacijos pirminin 
ką ir sekretorių atstovauti 
kaminskiečius Oak villės 
apielinkės lietuvių bendruo
menės organizacinio komi
teto pasitarimuose. Sekan
tis diskusinis kaminskiečių 
susirinkimas Įvyks balan
džio mėnesį ir bus pašvęs
tas aptarimui Kanados so
cialistų partijos Ontario

LA CROSSE, WASH.

Minėjo Auksini Jubiliejų
Adomas ir jo žmona Mat- 

tusevičiai (Mattus) šias die
nas minėjo savo vedybinio 
gyvenimo auksini jubiliejų. 
Jie abu yra gimę Lietuvoje, 
Gudeliuose, atvyko Į Ame
riką iš Anglijos 1911 metais 
ir apsigyveno La Crosse.

Čia begyvendami Matu- 
sevičiai susilaukė gražios 
šeimos, užaugino 7 vaikus, 
o dabar turi jau 14 anūkų 
ir vieną proanuką. Mrs. 
Mattus-Sakevičaitė jau su
silaukė 73 metų amžiaus, ji 
turi vieną seserį, ievą, Seat- 
tle, Wash., ir broli Vincen
tą čia, La Crosse miestelyje. 
Jos vyras jau 79 metų. Abu 
sveiki ir per visą savo darb
štų gyvenimą nėra rimtai 
sirgę ir nėra buvę ligoninėj.

Paminėti jų auksinį ju
biliejų susirinko plati gimi
nė, draugai ir kaimynai ir 
visi linkėjo tų iškilmių kal
tininkams dar ilgo ir ra
maus gyvenimo.

Koresp.

/ *
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jimas 
Maikio su Tavu

Galvų Skaitymas
Septynioliktą kaitą musų jimas parodys virš 150 mi- 

respublikoj daromas visuo- lionų galvų. Per 160 metų1 
tinas gyventojų surašinėji- gyventojų skaičius čia pa- 
mas. 140,000 surašinėtojų didėjo 40 kartų! Padidėjo 
balandžio mėnesi vaikščios svarbiausiai dėka ATEI- 
iš vieno namo į kitą ir su- VIAMS, o ne iš natūralinio 
rasinės ne tik gyventojus, gyventojų prieaugliaus. Aiš- 
bet namus, ukius, žmonių ku, statistika nori gauti tik- 
pajamas, dirbančius ir ne- ras žinias, kiek ateivių ir jų 
dirbančius, žmonių išmoks- vaikų čia gyvena, 
linimą, jų kilnojimąsi iš vie-1 Mums lietuviams svarbu, 

i tos Į vietą ir tt. kad gyventojų surašinėji-
Pirmas gyventojų suraši- mas parodytų kiek galima 

nėjimas Amerikoje buvo teisingesni LIETUVIŲ

—Alau, Maik, ar nežinai —Aš, tėve, taip nesakiau,
liekarstvų nuo šumo? —Okei. vaike, tu sakei

—Gera diena. tėve. ko tu braukti per marmūzę. O 
toks uždusęs ir kokių vais
tų tu nori?

—Skubėjau, vaike, tai ir
uždusęs, susirgo musų ščes- 
lyvos smerties susaidės pre
zidentas Pipiraitis, Įpuolė i 
Šurną.

—Kas jam pasidarė, tė
ve?

—Pamatė bilą ir pradėjo 
bludyti.

—Nesuprantu, tėve.
—Musų prezidentas, vai

ke, nelaikina bilų, kaip tik 
pamato, tuoj jam akyse pa
sidaro žalia, kaip buliukui 
pamačius raudoną škarma-

i padarytas 1790 metais.
Amerikos konstitucijoj yra 
Įrašytas patvarkymas, kad 
kas dešimtis metų butų da 

į romi tokie gyventojų sura- 
i šinėjimai. Toks patvarky
mas konstitucijoj buvo Įra
šytas todėl, kad jau ir tais 
laikais, prieš 160 metų, 
Amerikoje buvo didelės ir 
mažos valstijos ir reikėjo 
žinoti, kaip tų valstijų gy
ventojai bus atstovaujami 
kongrese. Kaip žinome, se
nate kiekviena valstija, di
delė ir maža, turi du sena
torius. Rhode Island turi 
tokią pat atstovybę senate, 
kaip ir Texas; tirščiausiai 
apgyventa New Yorko vals
tija turi tokią pat atstovy
bę, kaip mažiausia gyven
tojų skaičiumi valstija Ne- 
vada. Bet atstovų rūmuose 
yra atstovaujamos ne valsti
jos, o gyventojai. O kiek 
kuri valstija turi gyvento
jų? Taigi, Į tą klausimą ir 
atsako gyventojų surašinė-

sakyk, vaike, tuos alijonkos 
lašus ar su šnapsu ima, kaip 
ant gumbo?

—Ne. tėve, su šaltu van 
deniu.

—Tai nogud liekarstvos. 
vaike, jei su vandeniu, ne
gali būti pamačlyvos ir ved-į jimas kas dešimtis metų.

pasiūlysiuiug to as
susaidei gydyti prezidentą 
per marmūzę.

—Isterija, tėve. yra keis
ta liga. Pats didžiausias is
terikas ar isterikė moka su
sivaldyti. kada turi reikalo 
su žmogumi, kurio bijo ar 
nuo kurio priklauso, bet ka

lą, ir tuoj ima šurmuliuoti, i ca isterikas ar isterikė pasi
o kaip ant zlasties susaidės junta “bosu," arba kada
sekretorius jam parodė rie- ‘puola Į bejėgi pykti, tada 
bią bilukę. Tai. kad tu ži- nebegali susivaldyti ir pri- 
notum, musų prezidentas i šneka visokių nesąmonių.
akis išvertė, galvą papurtė j 
ir griebė tą bilą iš sekreto
riaus rankos, suplėšė Į ma
žus pysius, sukišo Į burną, 
pakramtė, šmakšt nurijo, o į 
paskui atsistojo, atsidūsėjo
ir kaip pradės bliauti, kad 
net strošna pasidarė.

—O ką jis sakė, tėve?
—Vaike, jis prikalbėjo • tėve, buvau

—Ale. vaike, veizint iš 
kito šonkaulio, toks Šu
rnas memberiams yra nemo
kamos fonės, paskui visi 
čielą nedėlią turi apie ką 
kalbėti.

I —Organizacijų gyveni
me. tėve. tokie “sumai” nė
ra sveikas dalykas. Aš pats,

-įlcvc, .-uv«u viename susi- 
visokių dzivoliongų. sako, į rinkime, kuriame dalyvavo 
tu ... tu ... tu ... ar tu ži- “ponas kiaulė.” “ponas pie
nai, sako, kad tavo močiaka į muo” ir “ponai fašistai.” 
su žvdpalaikiais patvoriais'Man visai nepatiko, 
voliodavosi? Ar žinai, kad —Tu. \aike. sėbraujiesi
tu pats su blaivininkų su-;su ponstva. vedlug to ir ta- 
saidės mergomis bedievis- vo mitingų Šurnai vra kito- 
kame saliune romą su kaka-Įkie, gaila, kad aš nebuvau, 
kole mauki? Ar tu žinai.
sako. kad tu du metus na-

Fraeitą savaitę cenzo biu
ras VVashingtone pasl&Ibė. 
kad Amerikos gyventojų 
skaičius šiais metais vasa 
rio 1 d. pasiekė 150,388,-. 
000. Bet tas skaičius yra 
apytikris. Jis yra gautas 
iš gimimų ir mirimų regis
tracijos. Tas pats cenzo 
biuras spėja, kad kasmet 
Amerikoje apie 200,000 gi
mimų nėra niekur užregis
truojami. Gimė vaikas, tė
vas Įrašė i seną bibliją n 

'reikalas baigtas, gyventojų 
statistikoj toks gyvas žmo
gus visai ir nepasirodo. Tur 
būt, dar daugiau mirimų 
nėra niekur užregistruoja
mi. Mirė žmogus ir su tuo 
pasibaigė jo vargai, o kam 
čia dar bėgti Į policiją ar 
Į gimimų ir mirimų statisti
kos biurą pranešti, kad mi
rė. . . .

Gyventojų surašinėjimo 
svarbiausias tikslas yra nu

skaičių Amerikoje. Statis
tika parodo tiktai pirmas ir 
antros kaitos lietuvius, at
eivius ir jų vaikus. Pavyz
džiui, lietuviškame “Šena- 
doryje statistika parodys 
mažai lietuvių, nes ten mu
sų tautiečiai jau yra trečios 
ir ketvirtos kaitos amerikie
čiai ir statistikoje yra tik 
amerikiečiai. Mes patys ga
lime prisidėti prie teisinges
nio lietuvių skaičiaus paro
dymo, jei pasisakysime esą 
lietuviais (kilę iš Lietuvos) 
ir jei musų vaikai pasisakys 
esą lietuvių kilmės.

Gyventojų surašinėjimas 
yra taip senas reikalas, kaip 
mokesčiai. Biblija pasako
ja apie gyventojų surašinė 
jimus; Egypto faraonai 
darydavo jau gyventojų su
rašinėjimus. Tą pat daly
davo Romos valdovai. Žmo
nių mintyje per amžius gy
ventojų surašinėjimas yra 
susijęs su kokia nors nelai
me. Senais laikais tai ir 
buvo daroma “ne prieš ge 
ra.” Valstybių valdovai su- 
rašinėdavo gyventojus, kad 
žinotų, kiek jie mokesčių 
gali iš jų išlupti, kiek dar
bininkų gali imti prie Įvai
rių prievartos darbų, arba 
Riek yra žmonių privalan
čių eiti i karą.

Senovės laikų Lietuvoje 
gyv e n t o j ų surašinėjimai 
svarbiausiai buvo darom? 
kad gavus tikrą vaizdą, 
kiek yra bajorų, kurie turi 
eiti kariauti, ir kiek žem
dirbių, kurie turėjo duoti 
Įvairias duokles ir karių šei
mų išlaikymui ir krašto iž
dui. Egypto faraonai regis
truodavo darbininkus pira
midėms statyti, romėnai— 
mokesčiams rinkti.

Amerikos vyriausybė iš
kilmingai pareiškė, kad gy
ventojų surašinėjimo davi
niai bus laikomi paslaptyje

PAGERBĖ PERLŲ POSTO ŽUVUSIUOSIUS

Amerikos Pacifiko laivyno vadas, admirolas A. W. Rad- 
ford. Pearl Harbor uoste dalyvauja iškilmėse pagerbti 
1,092 jurininkus, žuvusius su karo didlaiviu “Arizona.’’ 

kai japonai tą laivą su visais jurininkais nuskandino 1941 
metais gruodžio 7 d. puolime iš pasalu, karo laivas ir 
žuvę jurininkai tebėra juros dugne.

Mr. ir Mrs. J. Mikuckai, 
Akron, Ohio, $2.

E. Trumpickienė, Akron, 
Ghio, $3.

Viso $76. Kartu $303.- 
40.

Visiems aukojusiems šir- 
dingasačiu. Kadangi ligonis 
guli ligoninėj, tad norintieji 
jam padėti, prašomi atsi
liepti. Aukas siųsti adresu: 
J. Andreus, 144 Herbert 
Rd., Arlington, Mass.

Sergančio draugo opera
cijai reikalinga $500. Taigi 
dar stoka $196.60:

K. BIELINIS. Kom. Pirm. 
N. JONUŠKA, Sekr.

SOCIALIZMAS
AMERIKOJE

Amerikoje daug kalbama 
apie socializmą. Vieni šau
kia žmones Į kovą prieš 
“socializmo pavojų,” o kiti 

! dairosi, ieško, kur tas so
cializmas čia yra. Apie so
cializmą Amerikoje galima 
' pasiskaityti “Keleivio" ka
lendoriuje 1950 metams, 
kur yra Įdėtas platus straip-

---------------------------------------------- ----------------------- snis, kokiomis jėgomis
v Amerikos darbininkų judė-

Žmones Plaunasi Del Religijos
----------------- j nių gyvenimą.

Nuo šių metų vasario pra- daugiau žemių, tą koloniją; Kalendoriuje yra daug 
žios Indijoj žuvo apie 3,- prarado. Atsitiko taip, kaip įvairių straipsnių, inforoia- 

‘ cįjUi eįjįu patarimu, yra
Eidamas lieptu su gabalu įdėta saulės užtekėjimai ir 

rudis pamatė vande

500 žmonių—žuvo ne nuo tam šuniui Aisopo pasakoj, 
rado, ne nuo ligų, bet iš
žudė vieni kitus besipiauda 

nu
pati Ir.-

:ni dėl religinių skirtumų
Tą skaičių skelbia 
dijos valdžia.

Indijos gyventojų didžiu
mą sudaro indai, kurie lai
kosi Dramos tikybos. Gi
rakistanO z* 1 1/Vip: uvmvijvj, P-.-tnIV V VU
Bengalijoj, gyvena muzul- 
monai, kurie garbina Ala
chą. Pirmiesiems kaivė yra 
šventas gyvulys, kuri neva 
iia užgauti, o pastarieji, t. 
v., muzulmonai, piauna kar
ves maistui. Tai yra viena 
priežastis, dėl kurios indai 
su muzulmonais amžinai 
mušasi: bet yra ir politinių 
ginčų, kurie tą neapykantą 
didina. Na, ir plaunasi tie 
žmonės.

Bet ne vienoj Indijoj lie
jasi religinių fanatikų krau
jas. Liejasi jis ir Afrikoj, 
Raudonjurio pakraščiuose, 
Eritrėjoj.

Eritrėja seniau buvo Ita
lijos kolonija. Bet Mussoli- 
nis, norėdamas apžioti dai

APVALĖ FILOSOFĄ

ir nebus naudojami nei mo
kesčiams padidinti, nei ku
riems kitiems nemaloniems

H. S.

įystės duoklių nemoki ir -aš 
tave išmetu iš susaidės, kad 
numirtum neščeslyvai? Ai
tu .. .

—Gana, gana, tėve. Aš
suprantu. Jūsų draugijos į daržj 
pirmininkas Įpuolė į isteri-Įgerą im 
ją. Tai yra keista liga, ka fundiję, 
da žmogus nebesusivaldo Į —Tėvą? 
ir, kaip tu sakai, ima bliau
ti. Isterija nėra pagydoma.

—O kodėl. tėve. tau gai
la. kad nebuvai mano minė 
tame susirinkime?

—Aš. vaike, tuoj buč da
vęs Įnešimą, kad ponas pie
muo paimtų botagą ir išva
lytų poną kiaulę i bundo- 

ponai fašistai už 
imą man butų už-

O

*V?
tik “fundų" ieš

kai, o butų daug geriau, jėi 
tokie, kaip tu ir kitokie, iš- 

bet ji yra suvaldoma liga. moktumet žmoniškai kalbė- 
Jei maži vaikai pradeda is-įti susirinkimuose ir gerbtu- 
teriškai kirkti, gultis ant met save ir kitus, tada su- 
grindų ar kojomis trepsėti, sirinkimai butų malonu lan- 
patartina jiems smarkiai; kyti ir po susirinkimų nepa
pilti šalto vandens stiklinę; liktų gerklėje kaltumo, kuri 
i veidą. Tas pagelbsti. Su- reikia šnapsu ar alumi maz- 
augusi sunkiau suvaldyti,; goti.

—Vot, čia, vaike, tu. pa

statyti teisingą atstovybę 
kongrese. Toks bent buvo į reikalams, 
pirmutinis gyventojų sura! 
šinėjimo tikslas. Tik pra- Į Debesų Melžimas 
dėjus daryti gyventojų su
rašinėjimus pasirodė, kad 
ta pačia proga galima ir 
daugiau žinių surankoti ne 
tik apie šalies gyventojus, 
bet ir apie jų gyvenimą, tur- 
tingurųą, apie farmerius ir 
pramonę. Taip, palengva
gyventojų surašinėjimas pa 
sidatč didelio užsimojim' 
patikrinimas šalies gyven
tojų, jų pragvvenimo šalti
nių ir jų pasiskirstymo pa
gal amžių, kilmė ir rase.

Pirmas gyventojų surasi 
nėjimas Amerikoje, 1790 
metais, parodė 3.,929,326! 
galvas. Šių metų surasinė

bet
vus

kartais pagelbsti suda- 
su plokščia ranka per perėjai ’ šventą teisybę* 

žandą, arba reikia duoti va-Įšnapsas yra geriausias Iie- 
krijonkos lašų. | karstvas nuo nezgados. Ai

—Firmą kartą, vaike,'beč jurlaif, Maike, kad ju-
girdžiu, kad 
yra vaistai.

pilti i snuki sų ponstvos mitingas užsi
baigė su

musų ščeslyvos smerties su
saidės mitingas.

—Tėvas šĮ kaitą lažybas 
laimėtumei.

—O ką aš už tai gausiu, 
vaike?

—Apie tai, tėve, pakal
bėsime kitą kartą.

—Jep, vaike, visi malo-
šnapsu, kaip irįnumai kitą kartą.

New Yorko didmiestis 
rimta: bandė pamelžti de
besis ir parūpinti ateinan
čiai vasarai gyventojams 
vandens. Bet bandymas 
pasibaigė “vvashout,” nes 
numatytą bandymo dieną 
pradėjo lyti ir be debesį, 
“melžėjų” pastangų ir pri
lijo daugiai!, negu melžėja 
galėjo tikėtis dirbtinu lietu
mi iš debesų išvirkdinti.

“Oro taisymas,” kaip ma
tome, iau Įeina i madą ii 
kartu kelia daug rimtų 
klausimų. Ir dėl New Yor
ko neįvykdyto bandymo 
teismai jau turi galvosūkio, 
nes vienas apskritis papra 
šė teismą išleisti “indžionk- 
šiną” prieš miesto bandymą 
debesis melžti, o New Yor
ko seimelis svarsto kelis! 
Įstatymų projektu*, kaip 
oro taikymą reguliuoti ir 
duoti tam naujam amatui 
teisinius rėmus. Turės tuo 
reikalu ir kongresas susirū
pinti.

Šitas jaunas Bostono vyras. 
George Roden. 22 metu. už
tiko Hollywoodc filosofą, ku
ris moka vertinti žemiškas 
gerybes, ir rado to filosofo 
seife už 311.009 dokrin bran
genybių ir popierių. Jaunas 
žmogus seifą išvąlė ir filoso
fą. W. DtieanUa. palengvino. 
Bet įsikišo policija ir dahar 
jaunas žmogus atsidūrė ka
lėjime, o filosofas Durant vėl 
džiaugiasi savo turtais.

mėsos,
ny kitą šunį su mėsa. Jis 
šoko vandenin atimti kąsni 
iš kito. Ne tiktai negavo 
kito grobio, bet ir savąją 
porciją pametė. Panašiu bu
do Mussolir.is prarado Eri-Į 
i! e jos knloniia.

Dabar stovi klausimas: 
ką su Eritrėja daryti? Jos 
gyventojai pradėjo ginčytis. 
Jie {asidalijo Į du priešin
gu religiniu frontu. Vienoj 
pusėj stovi muzulmonai, ki
toj—krikščionys. Vieni sa
ko, kad dangaus karalystę 
valdo Dievas Tėvas, o.kiti 
tvirtina, kad tenai viešpa
tauja pasaulio kūrėjas Ala
chas.

Kaip tie dangaus valdo
vai išrodo, niekas nežino, 
tačiau žino. kad jų prisaky
mai yra kitokie: ką Alachas 
leidžia daryti muzulmo- 
nams, tą Dievas draudžia 
krikščionims. Kadangi nei 
vieni nenori nusileisti, tai 
susitaikyti jie negali. Pra
dėjo ginčytis, susipyko ir 
užvirė kova. Eritrėjoj da 
bar liejas: kraujas, taip 
kaip ir Indijoj. Žmonės žu
do vieni kitus vardan reli
gijos.

Religiniai karai buvo di
delė žmonijos nelaimė pra
eitais amžiais ir tebėra 
skaudi įykštė dar ir musų 
laikais.

—S. M.

Aukos Draugui V. 
Gervickui Gydyti

Surinkta ir paskelbta au
kų (žr. “Keleivio" Nr. 7, 10 
ir 11) viso $227.40.

Pastaromis savaitėmis pa 
pildomai aukojo:

N. Trumpickas, Akron, 
Ohio, $5.

L. Banys, Stoughton, 
Mass., $5.

K. A. Bukaviackas, Cliff- 
side, N. J., $5.

P. Motiečius, Waterbury, 
Conn., $10.

Prof. J. Kaminskas (iš 
tremties) $20.

E. Žilinskas iš Australi
jos (4 svarus) $11.

K. Dauginis, Burlington, 
Yt., $5.

LSS 20 kuopa. Akron, O., 
IS10.

eilių, 
saulės

nusileidimai visiems me
tams, tautišku vardu kalėm 
dorius ir naudingų žinių. 
Dar galima užsisakyti. Kai
na 50 centų.

“Keleivis"
636 E. Broadway 

S©= Boston 27, Mass.

Liuoslaikiui Sunaudot

Vietoj lošti kortomis ar 
kitokiais niekais liuoslaikĮ 
leisti, padarykit šitokį eks
perimentą :

Paimkit apigili stiklini 
bliudą ir Įdėkit gabalą kie
tos anglies.

Aplink anglį Įpilkit šešis 
šaukštus vandens, kad ap
semtų anglį iš apačios, be: 
jos viršus turi būt sausas.

Įdėkit 6 šaukštus druskos 
i tą vandeni.

įpilkit 6 šaukštus lazur- 
ko, 2 šaukštu amonijos ir 2 
šaukštu raudono rašalo.

Nemaišykit ir bliudo ne- 
judinkit.

Atsisėskit ir žiūrėkit, kas 
atsitiks. Pamatysit “ste
buklus.” Bliude pradės 
augti ir plėstis visokių spal
vų koralai.

ARTISTĖ KERŠIJA

Italijos garsi artistė. Anna 
Magnani. dabar vaidina vie
name filme, kurs bus labai 
panašus į Ingrid llergman 
filmą “St rombo Ii.” Ta artis
tė sako. kad ji nori parodyti, 
jog jos filmas bus geresnis, 
kaip “Stromboli.“ Filmą ji 
daro iš keršto, kad atsimokė
jus artistei llergman už pavi- 
l'ojimą iš jos Roberto Rose!- 
lini.
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Tikrieji Dvidešimto 
Amžiaus Kryžiokai

Pereitą syk trumpai mi
nėjom, kad atvyko trys pa
žangus vyrai su savo šeimo
mis ir vienas jų, Kazys Dau
ginis, apsigyveno Burling-

Ikurių tikslas sekti gyvento-', 
i jų nuotaikas, kad sunaikint 
' ir menkiausį, net spėjamą 
pasipriešinimą smogikams.1 
Šiandien Lietuvos žmonės 
vilto nebyliais, nepašįstamo' 
turi lenktis, bijotis, ar nesi 
kalbinamas partizano bei 
kokio kito “liaudies prie-

tone, mus kaimynystėj, tam šo,” nes jau tik dėlto gre- 
pačiam bute, kur musų uni- šia netekti laisvės ir net gy- 
jos raštinė. Dažnai tenka Ivybės. Arba gali būti užtenka jvybės. Arba gali būti 

' kalbintas komunistosu juo susitikti ir maloniai Kalbinus Komunisto provo- 
pasikalbėti. Kazys buvęs 'katoriaus ir netyčiom pra 
Lietuvos socialdemokratų spruks netinkamas žodis ir 
partijos narys ir kai drg. V~1 jau buk tikras, nakties prie- 
Gervickas išvyko Ameri- ! blandoj dingsi, 
kon, tai jis užėmė Lietuvos! —Visgi jus kalbat apla-i 
Tremtiniu Darbininkų irĮmai, duokit duomenų.
Amatininkų Profesinės Są
jungos centro valdybos pir-Į 
mininko vietą.

—Ką manot apie tuos pi- 
kietus, kurie eina prieš ko
munistus visose kolonijose, 
kur tik įvyksta bent kokie 
komunistų parengimai?

—Manau labai gerai,— 
sako drg. Dauginis,—tik 
neikvaliai jų įvyksta. Ten
ka pastebėti, kad daug kuri 
komunistų jomarkai būna, sį. 
bet pikietininkai nepasiro
do. Kiekvienas jų parengi
mas, kiekviena pramoga tu
ri būt užpikietuota,—pa
reiškė Lietuvos darbininkų 
vadas. '

—KomunisUi šaukia, kad 
tuose pikietuose eiliniai di
pukai nedalyvauja, tik ko
kie ten kryžiokai, smogi
kai, teroristai ir tikrieji fa
šistai po kunigų vadovybe 
juos pikietuoja—ką dėl to 
turit pasakyt?

—Komunistai savo pri
prastu riksmu ir maskoliš
kais keiksmažodžiais bando 
nukreipti visuomenės dėme
sį, bet tas jiem nepavyksta, 
visi žino ir mato, kad ne 
vien tik dipukai pikietuoja, 
čia eina kova prieš mirti
nus Lietuvos žmonių prie
šus, aršius teroristus, Rusi
jos šnipus ir šioj kovoj da 
lyvauja visi Amerikos lietu
viai. kurie tik trokšta Lie
tuvai laisvės.

—Kokis tikslas, ką ma
note tuomi atsiekti?

—Iškelti aikštėn komu
nistų budeliškus žygius ir 
parodyti žmonėms jų biau- 
riausius darbus ir numas- 
kuoti tikruosius teroristus, 
dvidešimto amžiaus kry
žiuočius.

—Gerai, duokit tam pa
rodymus.

—Gerai, duosiu. Areštai, 
kankinimai, ašaros, motinų 
ir mažų vaikų klyksmas,; 
senelių sunkus atdusiai ir 
jų kančios seka iki galutino 
nugalabinim.o, o išlikusius 
gyvus naikina masinėmis 
deportacijomis. Tokios ma
sinės deportacijos įvykdyta
šešios per antrąją okupaci- « • 
ją:

1. 1945 m. rugsėjo mėne-

KELEIVIS, SO. BOSTON

NAUJAS ATOMINĖS KOMISIJOS VIRŠININKAS

Amerikos garsus mokslininkas. Thomas E. Murray, iš 
New Yorko (dešinėj), prezidento paskirtas vadovauti 
atominės energijos komisijai i vietą pasitraukusio D. E. 
Lilienthal. Mokslininkas kalbasi su kongreso senato ko
misijos pirmininku šen. McMahon. .

bent musų kultūriniai rei
kalai turės progos iš to puo- 

pasisemti pastiprinimo.

2. 1946 m. vasario 16 d.
3. 1947 m. gruodžio 19 d.
4. 1948 m. gegužės 22 d.
5. 1949 m. kovo 24-27 

dienomis.
6. 1949 m. birželio mė

nesį.
Per tuos trėmimus yra 

nugalabinta bei išvežta 
apie 400,000 lietuvių, musų 
žilgalvių tėvelių, brolių ir 
sesučių. Tardymas vykdo
mas žiauriausiomis priemo- 

jnėniis, kaip tai. mušimais 
ligi sąmonės netekimo, už
darymais į rūsį su bjauriais 
gyvūnais, uždarymas į rusi 
ligi- kelių vandenyje, badi 
nimas, psichologinio smurto 
priemonės ir k., kad tuo bu- 
du nekaltas žmogus butų 
taip nuvargintas, kad tik 
greičiau prisipažintų prie 
visų nusikaltimų, kurie ko
munistinių teroristų padik
tuota. Daugeliui mirtis tė
ra vienintelis išsigelbėji
mas. Bolševikai, kad ir to 
liau galėtų ciniškai pasau
liui meluoti ir pridengti jų 
vykdomą terorą ir deporta
cijas, žmones verčia pasi
rašyti, kad jie vyksta lais
vai, nenorinčius pasirašyti 
tuojau sutvarko biauriausio- 
mis priemonėmis.

—Jvardykit kaimus, ap 
skričius. pasakykit žmonių 
pavardes, kaipo faktus,— 
dar priminiau drg. Daugi-

Alytaus apskrities, senukas 
Krilavičius, per kelius me
tus ligonis, išvežtas ar nu 
galabintas, dingo nežinioj; 
3—Seirijų valsčiuj išvežė 
moterį begimdančią kūdikį: 
iš Leipalingio miestelio iš
tremtas buvęs kumetis, o 
vokiečių okupacijos metu 
gatvių šlavikas; 5—1948 
metais gegužės 22 d. Medi
nų kaime, Birštono valsčiu
je komunistai atvyko trem
ti kelių šeimų, Petraškų šei
mos 15 metų berniukas ban
dė bėgti, smogikai peršovė 
jam abi kojas, pagavo, 
kraujuose apalpusį įsimetė 
į sunkvežimi it medžio šmo
tą ir išsivežė. Ar norite dar 
daugiau faktų?

—Taip, dar keletą prašy
čiau suminėti.

—Leipalingio valsčiaus, 
Saulėnu kaimo mažažemis 
M izaras, kurio dargi sūnūs 
tarnavo bolševikų kariuo
menėj. o vistiek senelį kan
kino ir išsivežė. Iš Leipa-

Iš Čivonių kaimo, Veisėjų 
valsčiuj, Jurelionis, ligonis, 
jau 10 metų išgulėjęs lovo
je, o vistiek išsivežė. Ar 
daugiau dar norit?—klau
sia brolis Dauginis.

—Gana, užteks, j^u man 
ne tik pikta, bet ir baisu da
rosi. Juk tos visos suminė
tos vietos, tai Dzūkijos gra- 

1 žusis kraštas, tai mano gim
tinės mylimiausias kampu
tis, kur jaunystėj savo die
nas smagiai leidau ir kas 
taip malonu būna prisimin
ti. Dabar ten siaučia tokis 
baisus teroras.

—Ar dabar aišku, kas 
yra smogikai, kryžiokai ir 
tikrieji teroristai? Ar aiš
ku, dėlko “dipukai” ir visi 
lietuviai privalo pikietuoti 
ir visaip kovoti prieš šituos 
žmonijos neprietelius?— 
mus visų klausia brolis Dau
ginis.

Broli lietuvi, klausk pats 
savęs, kuomi Dzūkijos kraš
tas ir visi Lietuvos žmonės

tingio dvaro tris kumečių nusidėjo, kam jie nusikalto 
šeimas — Žereškienės, Bu-į ir už ką jie tūri būt kanki- 
kausko ir Sukackienę su 5 i narni?
mažais vaikučiais—išsivežė. A. Jenkins.

POLEMIKA IR KRITIKA
Pasaulio Lietuvių j ka lietuviška širdis, kurio

Bendruomenės Klausimui gyslomis sruvena lietuviš- 
Skaičiau “Keleivy,” kad;^® kraujas, kuriam lietu 

kas tai nori tylėjimu palai-;' 1?^umas >®iskiasi bude.
doti Lietuviu Bendruome- lietuviškoje

—Lietuvių tautos naiki- 
nimas komunistų vykdomasĮ niui. ....
įvairiausiais ir žiauriausiais j —Gerai, duosiu it tokius 
budais: areštais, inkvizici- jum faktus: 1—1948 metais 
niais kankinimais, trėmi-, iš Alytaus valsčiaus buvo įs- 
mais ir masinėmis deporta- vežtas senukas mokytojas 
cijomis. Visam krašte ne- Gavelis, sergantis išimtas ,is 
svietiškai išplėstas šnipų lovos, kaip kokį jąstą isl' 
tinklas, kiekvienas komu- vertė į sunkvežimį ir išsive- 
nistas kartu yra ir šnipas, žė; 2—iš Jezno miestelio.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”

636 Eaat Broadway, South Boston 27, Mass.

nės reikalą Amerikoje. Bet. 
“Keleivio” bendradarbis 
mano, kad klausimą reikia 
kelti “iš apačios” ir tada 
viršūnės turės savo tylėji
mą nutraukti.

Aš nesu nei iš tų aktin
gųjų apačių, nei iš tų viršū
nių, kurioms tas klausimas 
esąs nemalonus. Esu eili
nis lietuvis, kuris į bendruo
menės organizavimą Ame
rikoje žiuri labai skeptiš
kai. Noriu pasiaiškinti, nes 
tylėjimas skaitoma lvg ir 
koks prasikaltimas.

Iki šiolei dar niekas nepa- 
simpino nuodugniau paaiš
kinti, kas tai yra ar butų ta 
“Lietuvių Bendruomenė.” 
Pagal VLIK’o paskelbtą 
statutą ir “įvedamąjį žodį” 
Lietuvių Bendruomenė bu
tų toki lyg ir organizacija, 
kuri jungia VISUS LIETU
VIUS, be jokių skirtumų— 
visu srovių, visų partijų, vi
su luomų, visų kraštų, viso
kio amžiaus, visų tikybų ir 
visai be tikybų, arba kal
bant “įvedamojo žodžio” 
kalba: “Lietuvių Bendruo
menei priklauso, savaime

papročiuose, 
kilmėje.”

Žodžiai apie lietuvišką 
širdį ir kraują yra pasakyti, 
tur būt, dėl didesnio įspū
džio, nes iki šiolei niekas 
dar neįrodė, kad žmogaus 
tautybė pareina nuo jo 
“širdies plakimo” ar ji 
kraujo ypatybių. Bet pali 
kime tą rasistinį nukrypimą 
nuo sveiko tautybės supra
timo ir pažiūrėkime, kaij 
atrodytų praktiškai toki 
bendruomenė.

VISI lietuviai, kokiu ta 
keno tai pasisakymu, staiga 
pasidaro Lietuvių Bendruo 
menės nariais. Narius rei 
kia suregistruoti, paskui 
reikia daryti vietos, rajonu, 
valstijų ir visos Amerikos 
vykdomųjų organų rinki 
mus. Paskui reikia apsidė- 
ti mokesniais, reikia mokes
nius išrankioti ir vėliau, su
rankiotus pinigus reikėtų 
skirstyti įvairioms lietuviu 
kultūros įstaigoms, nusipel 
niusiems asmenims, kultini 
ninkams, mokslininkams, 
mokykloms, teatrams ir tt. 
išlaikyti ar palaikyti.

Toki yra idėja. Visi dt
be jokio pareiškime, kjek- dame į vieną puodą ir visi 
vienas lietuvis, kuriam pla- srebiame iš vieno puodo, ar

< o
Nesunku įsivaizdinti, kad ir 
pirmo, i reikalo dalis—puo-
< o pripylimas, ir antroji da
lis—pripilto puodo gerybių 
skirstymas, sukeltų eibes 
neaiškumų, ginčų, nesusi- 
j i atimu, įtarinėjimų ir pa
prasčiausių varžytynių, nuo 
kurių, jų dar negirdėjus, 
au norisi apkursti.

Imkime pradžiai pirmą 
;'alį. Paskelbimas, kad VI- 

1 SI lietuviai yra bendruome
nės nariai yra tuščias žodis,

: ko: už to paskelbimo nėra 
jokios sankcijos (įstatymo 

j ar patvarkymo). Įsivaiz-
< inkim. paskelbimas pada 
rytas. Pradedame regis
truoti lietuvius. Nueina re
gistratorius į namus ir sa
ko: Surašinėju lietuvius į 
bendruomenę, prašom pa
sakyti, kiek jūsų šeimoje 
yra narių, kokio amžiaus, 
vardai, pavardės, adresai ir
tt. Toks surašinėtojas daž
niausiai išgirs kontrklausi- 
mą: Kokia teise tamsta no
ri surašinėti mano šeimos 
narius? Kas tamstą įgalio
jo ir kur tamstos kredencia
lai?

Atsakymą reikės duoti. 
Reikės pasakyti, kad tai 
daroma keturių ar trijų rai
džių autoritetu (VLIK’o. 
ALT’os, LTBA-oj ar kokio 
nors kito). Daugelis sura
šinėjamųjų ten pat vietoje 
pasakys, kad jie tokio au
toriteto nepripažįsta ir pa
prašys surašinėtoją eiti to
liau. Panašiai bus ir kal
binant žmones apsidėti pa
stoviais mokesniais lietuviš
kos kultūros išlaikymo rei
kalams. Klausimas bus— 
kokia teises tamsta siūlai 
man apsidėti mokesniais? 
Ir vėl reiks remtis autorite
tu. kurs neturi jokios sank
cijos, o todėl 99 atsitiki
muose iš 100 bus nepripa
žįstamas.

Išvadoje liks, kad į bend
ruomenę susiregistruos tik
tai tie, kurie savanoriškai 
nori į ją dėtis ir fikcija, kad 
bendruomenė jungia VI
SUS lietuvius subiręs Į 
smulkius šipulius. Iš bend
ruomenės visuotinumo liks 
tik dar viena lietuviška or
ganizacija Amerikoje, kuri 
statys sau uždaviniu remti 
lietuvišką kultūrą, rinks pi
nigus tam reikalui savano 
riško apsidėjimo mokesčiais 
ir skirstys juos pagal tos or
ganizacijos narių daugumos 
nuožiūrą.

Bendruomenės idėjos su
manytojai užmiršo vkną 
dalyką, kad pati bendruo
menės idėja yra neatskiria 
mai susijusi su sankcija. Is
torijoj žinome galybę bend
ruomenių, bet visos jos bu 
vo autoritetų su sankcija 
padaras. Žinomiausios yra 
žydų tautiniai tikybinės 
bendruomenės, kurių istori 
ja siekia 2,000 metų. Žy 
dai įvairiose valstybėse gy
veno per šimtmečius bend 
ruomenėse, bet tos jų bend- 
ruomenės buvo valstybių 
sankcionuotos ar net priver
stinai Įkurtos. Krikščionys 
kai kuriuose mahometonų 
kraštuose irgi gyveno bend 
ruomenėmis. Hitleris pasi
stengė Įvairiuose kraštuose 
ir vokiškas mažumas subur
ti Į bendruomenes ir to jis 
pasiekė Rumunijoj, Vengri
joj ir kituose jo viena al
kilą forma pajungtuose 
kraštuose, bet tai buvo pa
siekta sutartimis ir nacių 
partinės organizacijos “to- 
talizmu” vokiečiuose.

Jei imti laisvas bendmo- 
be autoriteto sankci-

jų, tai arčiausiai prie klasiš- [Gelbėkime 600 
ko bendruomenės tipo pri
siartina žydai Amerikoje.
Jie čia apsideda mokesčiais 
(pagal pajamų dydį) ir tik 
retais atsitikimais nesugeba 
tų mokesčių iškolektuoti. Iš 
kitų tautinių grupių gal tik

Lietuvių Ūkininkų
Jau Atvyko Pirmas 
Ūkininkas

graikai yra užtenkamai “žy
diški” tame reikale.

Jei imsime lietuvius, tai 
pirmas pasipriešinimas 
bendruomenės idėjai bus ir 
jau pasireiškė iš tų organi
zacijų, kurios turi didelį 
turtą, turi mokyklas, ligoni
nes ir tt. Tokios organiza
cijos yra parapijos. Jos 
per savo federaciją jau ir 
pasisakė PRIEŠ bendiuo 
menę, bet tą pasisakymą 
pridengė “moraliniais’’ 
samprotavimais, nors daug 
geriau butų padariusios, jei 
butų iškėlusios į pirmą vie
tą dolerinį klausimą.

Bendruomenės sumanyto
jai argumentuoja tuo, kad 
lietuviai Vokietijos kempė
se turėjo savo bendruome 
nę. Šventa tiesa, bet už 
tos bendruomenės nugaros 
ten stovėjo okupantiškų ar 
mijų sankcija ar paveliji
mas. Kiek mažai bendruo
menės idėja yra prigijusi 
lietuviuose matosi iš to, kad 
lietuviai naujieji ateiviai 
(“tremtiniai”) neatsivežė 
su savim jokio noro ir ūpo 
bendruomenės idėją čia 
skleisti ir tik paskiri žmo
nės dėl Jo reikalo sielojasi.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas bendruomenės klau
simo iš viso negalėjo svars
tyti, nes pats klausimas ne
buvo užtenkamai išsamiai 
referuotas ir delegatai tei
singai padarė, kad į neaiš
kaus klausimo diskusijas 
neliejo tuščių žodžių virti
nes. Kongresas pavedė 
ALT klausimą studijuoti. 
Aš į tas “studijas” šiuomi 
ir įdedu savo dvilekį.

Kesminas.

Jau Pradeda 
Atvažiuot Ūkininkai

Gautomis žiniomis jau 
yra parinktos lietuvių ūki
ninkų šeimos atvežimui į 
Michigan valstijos ukius. 
Parinkimas vykdomas iš šių 
stovyklų:

Wentorf — 41 šeima; 
Butzbach—3 šeimos; Stutt 
gart—3 šeimos; Schwein- 
furt—2 šeimos; Augsburg 
—20 šeinių; Kempten—4 
šeimos; Memmingen—3 šei
mos; Schwaebisch Gmuend 
—4 šeimos; Monheim—1 ros 
šeima; Bad - Kissingen—1 
šeima ir darbo kuopų—13 
šeimų.

Viso jau 113 šeimų yra 
parinkta (apie 400 asme
nų). Lieka dar parinkti 47 
ūkininkų šeimas. Šios šei
mos bus vežamos paga1 pla

Pagal sutartą planą yra 
numatyta atvežti apie 6O0 
lietuvių ūkininkų į Michi
gan valstijos ukius. Trans- 
portaėijos išlaidas nuo uos
to įsipareigojo apmokėti 
BALF’as iš visuomenės lė
šų, nes tik tokiomis sąlygo
mis 'dauguma ūkininkų su
tiko priimti ir duoti darbą 
ir butą.

Prasideda ūkininkų veži
mas. Kovo 28 d. laivu at
vyko į New Yorką pirmas 
ūkininkas Vladas Gustys, 
36 metų amžiaus.

Uoste jį pasitiko BALF’o 
atstovas su kuriuo jis pasi
dalino įspūdžiais.

—Ar tamsta turi patyri
mą ūkininko darbe?

—Taip,—atsakė V. Gus
tys,—aš nuomavau ūkį Lie
tuvoje ir pats ūkininkavau, 
todėl su ūkio darbais esu 
gerai susipažinęs ir turiu 
gerą patyrimą.

—Ar žinai pas kokį ūki
ninką važiuoji?

—O taip, Michigano D P 
štato komisija man prane
šė, kad aš vykstu pas ūki
ninką Mr. Rex Hill, Wil- 
liamston, Mich.

—Ar tamsta patenkintas 
atvykęs į Ameriką?

—Esu labai patenkintas, 
nes čia galėsiu pats sau pra
gyvenimą užsidirbti ir gy
venti laisvame krašte. Dar
bas ūkyje man labai patin
ka ir aš džiaugiuos, kad pa
tenku į ūkį.

—Ar kiti kandidatai ūki
ninkai į Michigan valstiją 
taip pat atvvksta?

—Taip, visose stovyklose 
vyksta ūkininkų parinki
mas, egzaminavimas ir do
kumentų pamosimas. Grei
tu laiku prasidės lietuvių 
ūkininkų atvykimas dides
niu mastu. Lietuviai ūki
ninkai labai džiaugiasi, kad 
broliai amerikiečiai ir jau 
atvykę tremtiniai padeda 
jiems atvykti į Amerikos 
ukius. Ypač džiaugiasi ūki
ninkų šeimos su vaikais, ku
rios neturi giminių Ameri
koje ir tik tokiu budu jiems 
atsirado galimybė atvykti į 
Ameriką.

—Kaip vyko kelionė lai
vu, ar sirgote?

—Kiti sirgo, tik ne aš. 
Buvo labai didelė audra, 
laivas pavėlavo 4 dienomis.* 
Tačiau, buvau sveikas ir ju- 

bangos manęs neveikė.
Visą laiką valgiau su geru 
apetitu. Maistas buvo ge
ras ir esu patenkintas kelio
ne.

Palinkėjęs Vladui Gus
čiui laimingai įsikurti Ame
rikoje, jis išvyko 6:30 vai. 
vakaro i paskvrimo vieta.

mene;

ną “Gelbėkime 600 Lietu
vių Ūkininkų.” Jų vidaus 
transj)ortacijai reikia su
kelti $20,000, iš kurių jau 
įplaukė $4,000. Liko dar 
sukelti $16,000. Pirmas ūki
ninkas pagal šį planą jau 
atplaukia laivu “General 
McRae” kovo 28 d. į New 
Yorko uostą. Jis yra Vla
das Gustas.

Tautiečiai ir tautietės 1 
Parinkite aukų šiam svar
biam ir labai skubiam rei
kalui. Plano vykdymas na 
reis nuo turėjimo lėšų. 
Kiekviena nors ir kukli au
ka yra labai reikalinga ir 
brangi. Visas aukas siųski
te neatidėliodami:

United Lithunian Relief 
Funf of^America, Ine.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

“MISSOURI” KAPITONAS
r

Pagarsėjęs kara jurinin
kas, kap. Irving T. Duke, 
dabar paskirtas naujuoju 
karo didlaivio kapitonu. 
Iki šiolei jis buvo sunkio
jo kruzerio “Rochcster” 
kapitonas.

I
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Klaiki Senatvė
“Ar tamsta numanai, kur 

busi susilaukusi močiutės 
amžiaus? Tamsta, veikiau
sia, neturi aiškios nuovokos 
apie tai; bet tikimės, kad i 
pamišėlių namus nepatek 
si.”

Tokiais žodžiais Albertas

j GRAIKAI MINftJO SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ—v JMBI . ; ----- - - --

daryta 2,500 vyrų ir mote 
rų. Jie laikomi tenai kaip 
pamišėliai. “Bet aš radau 
pakankamai faktų.’ sako 
A. Deutseh, “Kad daug u 
mas jų buvo tenai atiduoti Į
tyčia.
mais.'

melagingais liudiji-1

Deutsehas pradeda savo Daugumas jų esą jau virs 
straipsni “Women*s Home i 60 metų amžiaus. Jie kim- 
Journal’e,’’ iškeldamas aik- šte sukimšti i aukštas užpa- 
štėn pasibaisėtiną pasenu- kalines patalpas—patalpas; 
siu tėvų ir motinų likimą beviltingųjų. Dienomis jie 
Amerikoje. ’ išleidžiami

Tūkstančiai senų moterų!tarp niūrių sienų. Jie 
ir vyrų, jis sako, šiandien1 ratu, rankas sunėrę, nieko 
baigia savo gyvenimą pa-1 nekalbėdami, liūdnai, bevil- 
mišėlių namuose, visų ap- tiška; i nykias muro sienas 
leisti ir užmiršti, nes “su-į žiūrėdami. Nakčiai juos su-Į 
modcrnėję.” tikriau paša varo i didelę patalpą, kaip 
kius. išsigimę jų vaikai ne- i tvartą, kur lovos sustaty- 
nori su seniais gyventi. A i- tos taip tankiai, kad beveik 
sai sveiki ir padorus sene-\ susisiekia viena su 
liai padaromi "bepročiais”
ir atiduodami Į pamišėlių 
prieglaudas.

Tokios Įstaigos Ameriko
je šiandien yra paverstos 
šiukšlynais, sako Albert 
Deutseh, kur via "dum-

pasivaikščioti
eina i 
IzA-z. i

kita.

VALGIAI
KELEIVI?, SO. BOSTON

i

Graikijoj ir po visą pasauli išsimėtę graikai minėjo -savo 
tėvynės nepriklausomybės sukaktuves. Tas minėjimas 
buvo juo iškilmingesnis, kad dabar graikai vėl apgynė 
savo nepriklausomybę nuo Rusijos pavojaus, kaip prieš 
120 metu iškovojo laisvę iš turkų. Paveikslas rodo grai 
kų karalių išeinant iš minėjimo iškilmių.

Beveik kiekvieno Įnamio 
veide matosi irašvta trasre- klausimas, kodėl gi beprot
ei i ja. Kenčia tie žmonės ne 
dėlto, kad jie butų proto li
goniai. bet dėlto, kad yra i 
pašalinti iš namų. atstumti 

. nuo saviškiu. Jie jaučia 
puojami (išmetami) Jau sUnkią skriauda, žiąuru ne- 
paženę ir nusilpę, tac.au fej a
sveiko proto žmones. ! kinima

senatvės

Kone visi tokių 
viršininkai sutinka.

•Binzai” Vakarienei
Smulkiai supiaustyk koki 

ketvirtdaii svaro bekono. 
Taipgi smulkiai suraižykite 

• dideli svogūną ir kartu su 
bekonu paspirgink. Dabar 

I paimk skardinę “binzų,” 
kurie padaryti su tomeičių 
sosu, ir sudėk prie spirgan
čio bekono. Išmaišyk ir 
duok kelias minutes pakak
ti.

Karalius Aukštai Iškėlęs 
Savo Vėliavą

M. GORKI J
Tarnas, apsiginklavęs ii-'matęs karalių, 

gu kardu ir pasipuošęs diiu- nori sužinoti? 
gybe margų ordinų, palydė
jo mane i jo didybės kabi
netą ir atsistojo prie durų, 
greta manęs, nenuleisda
mas akiu nuo mano ranku.

Jautienos Sunka (beef tea)
Jautienos sunka arba, 

taip amerikonai vadina, 
"beef tea,” yra duodama 
silpniems ligoniams ir kū
dikiams. Ji daroma taip: 
Supiaustyk i mažus gabale-' 
ius švara liesos jautienos, 
-udėk i prezervų stiklą, už
pilk stiklą šalto vandens, 
uždėk viršeli ir pavirink 
3-4 valandas puode su van
deniu. Išėmus mėsos gaba
lėlius. duok karštą sunką 
gerti.

K a tamsta

tokius žmones prt- 
priėmę laiko, jeigu 

jie yra sveiki ir 
neturėtu tenai būti?

namiai
: ima ir 
j žino, kad

Štai kaip ši dalyką aiški
na vienos tokių ištaigu su- 

i^nie- perintendentas, kalbėdamas

Šitą patvirtina ir neabe 
jotini autoritetai, kaip. pa 
vyzdžiui. Dr. George S. Ste- žmones neturėtų 
venson, American Psychiat-i būti, bet priduria, kad
ric Association pirmininkas 
ir National Committee for 
Mental Hygiene direkto
rius. kuris sako:

“Tai yra tokia padėtis, rupi 
dėl kurios mes turėtume la- ” 
bai gėdytis. Juk tai nepa
kenčiama. kad civilizuotoji 
visuomenė leistų tokiai si
tuacijai egzistuoti.”

Albert Deutseh sakosi ao-

Dėl Musų Vargų
Jau rodos keli mėnesiai 

praėjo kaip Moterų Skyriu
je tilpo Anelės Liutkuvie 
nes straipsnis apie moterų 
vargus ir rūpinimąsi senat
ve. Tas straipsnis tikrai ne

—Kaip tamstai patinka 
tamstos amatas?—paklau 
siau.

—Kara i i a v i m a s nėra 
amatas, o pašaukimas!— 
rimtai pasakė jis.— Dievas 
ir karalius—du padarai, ku
rių būvis negali būti suvo
kiamas proto pagalba.

Jo didybė pakėlė ranką 
aukštyn, ištiesė ją vertika
liai vienoj linijoj su kunu 
ir, rodydamas i lubų stiklą, 
tarė:

—Tatai padaryta tam, 
kad Dievas visada matytų, 
ką daro karalius. Tik Die
vas supranta karalių, tik jis 
gali kontroliuoti kaialių. 
Karalius ir Dievas—kūrė
jai! Viens! Du! Ir Dievas 
sukurė pasauli. Viens! Du! 
Trys! Ir mano senelis su
kurė Vokietiją. O aš ją to
bulinu. Aš ir vienas mano 
protėvių valdinys, toks Goe- 
thė—mes bene daugiausia 
busime padarę vokiečiams. 
Gal būt, kad aš kiek dau
giau negu Goethė. Ar šiaip 
ar taip, aš be abejojimų 
Įvairesnis, negu jis. Paga
liau jo Faustas yra abejoti
nos doros žmogus. Aš pa
rodžiau pasauliui Faustą. 
(Faust vra vokiškai kumš-

Karaliaus nebuvo, ir aš 
ėmiau atydžiai apžiurinėti 
laboratoriją, kurioje didysis 
žmogus dirbo savo darbus, 
stebinusius visą pasauli.
Lubos buvo stiklinės. Prie 
kairiosios sienos buvo mil
žiniškas baseinas, kuriame 
plaukiojo karo laivų mode
liai. Pagal sienas tęsėsi len
tynos, simetringai nustati
nėtos mažutėmis Įvairiomis 
uniformomis apvilktų karei
vių statulėlėmis. Dešinioji 
siena buvo visiškai užstaty
ta molbertais, kuriuose bu
vo pradėti paveikslai, o 
prieš tuos molbertus grindy
se buvo Įdaryti dideli me
džio ir drambliakaulio ga
balai, sutvarkyti piano kla- 
vituros tvarka.

Visa kita taip pat buvo 
didinga.

—Paklausyk, bičiuli,— 
kreipiausi Į lekajų. Bet jis 
žvangtelėjo kardu ir atkir
to:

—Esu karaliaus tvarki- 
ninkas!

—Labai džiaugiuos,—ta
riau, bet paaiškink tamsta! tis Tatai suprato visi ir 
man ' ' ’ iš karto, ko negalima pasa-

Veršienos S t ei kas
2 svarai veršienos steiko. 
išplaktas kiaušinis.
Puodukas krekių ar duonos tru

pinių.
2 šaukštai sviesto.
2 šaukštai taukų.
Pusė puoduko rūgščios Smeto

nos.
Druskos ir pipirų.
Pusė svaro šviežių grybų, jei 

norima.
Steiką supiaustyk i tiek 

porcijų, kiek bus valgytojų. 
Apibarstyk druska ir pipi
rais, pavilgyk išplaktam

apie vienos moteriškės by- į vienai galėjo padėt suprast:
ištaigu 
jog

į bereikalingą rūpinimąsi 
našlė.! aP*e save *r kaip tai ne 

cį vienai išrodo, nelaiku atėju- 
ir marčios. Pastaruoju lai- senatvę. Gerbiama Liut 
ku senelės atmintis pasida-kuvienė rašo, kad ji jau 71 
rė trumpa: su senais tas at-^me^^ jr vjsa^ netur 
sitinka dažnai. Marti pra-, galvoti apie senatvę 

visuomenei! dėjo senelės nekęsti, liepė žodžiai tiesiog i gal-

^ilą:tie!
riUi iiinsi t? jųę- I ji 

“čia

‘Šita moteris yra 
gvveno prie savo sunaus; L' *"-•I\IclU?III V , CIVZ* ’ ZC*I . Ičsrls irs .'itrlvKZ. IčCŪ12 !»•

ne musų kaltė, bet visuome
nės. kuri nenori tuo reikalu 
sukti sau gaivu.” 

Amerikiečiu
tiktai “futbolas.' 

sai, “numberpoolai” 
tokie raketai.

Vienas pamišėlių

laikG
Mar.

vą įstrigo ir as patarčiai 
kiekvienai, kurios skaito ši

”rei sėdėt atskiram kambarėly 
ir ki- = h- nesimaišyt po kojų. Se*.

nelė pradėjo bartis ir išme- Į Moterų Spynų, juo? gi 
prie- tinėti, kad vaikai jos nepai- liai ^galvon jsidėti 

glaudos perdėtinis Naujojoj (50. Sūnūs su marčia tada 
Anglijoj sako: nutarė jos nusikratyti. Jie

"Daug šitų nelaimingųl pripasakojo daktarui nebu- 
lankęs daugiau kaip 40 vie- į žmonių, kaip tik juos čia at-Įtų dalykų apie ją. Šeimy- 
šųjų beprotnamių ir visuo- veža, po kelių dienų numir-;nos daktaras ją išegzamina- 
se matęs apverktiną padėti šta. Jie miršta ne nuo pro- Vo. Būdamas paprastas ; tinki
Eilių eilės pasenusių vyrų'to ar kūno ligų. be; nuo į praktikantas ir tokių daly--^ jau žinai, ką ji pasakys .

Jie nusižudo kų nestudijavęs, jis pripa-, nespėsi paklausti, kaip ja • ne i 'e ai 
žino ją turint ‘smegenų ar-i sekasi, o ji jau pradės ai 

ėliu teriiu ‘sukietėiima.’ Pasi- manuoti. kas jau čia gero

Man tokie musų sesucn 
vargai ir skundai jau tie
siog įkyrėjo, nekuriu ai 
tuos skundus jau atmintina 
išmokau. Jei tik tokią su 

tai nepradėjus kalbė

niais ir sudėk i karštą kep
tuvę su ištirpytu sviestu ii 
taukais. Gerai apspirginus, 
nesą užpilk Smetona ir už 
lengus kepink ant labai lė- 
os ugnelės 30 minučių. Ta

da, jei norima,, sudėk su- 
piaustytus grybus ir dar pa
kepink kitą 30 minučių.

PASODINO PAČIĄ 
ANT KARŠTO PEČIAUS

ir moterų, neteisingai tenai 
atiduotų, sėdi sielvartauda
mi ir tylomis laukia mirties.

širdgėlos.
dvasiškai.''

Marvlando p a m i
kad užbaigtų jų tragingą ii- prieglaudos rekordai paro

do. kad iš kiekvienu šešių

teriju sukietėjimą.’ ----
remdamas šita diagnoze,!tik.sergu ir sergu,senatve n
teismas nusprendė, kad šitą s riek, o koku 

, ran Karta I
kimą.

Retai kurios prieglaudos 
viršininkas ginčys, kad jo
Įnamiai klastingai tenai ati- kęs. Per metus numiršta p- štai mes dabar čia ją tu- 
duoti. Daugumas viršinin- beveik pusė. Psichiatrai Hm. Mes negalim jos ne
itų labai nori, kad visuome- aiškina, kad jie mirštą iš priimti, nes teismo Įsaky 
nė žinotų visa tiesą. nusiminimo, nuo didelio(mas liepia ją laikyti.”

Manhattan širdies skausmo. ;
Panašiu budu yra užda

ryti tūkstančiai senų žmo
nių, vyrų ir moterų. Ar ne 
klaiki iu senatvė?

įnamių vienas numiršta per senelę reikia atiduoti Į štei-ivau 
pirmąjį mėnesi tenai pate- to silpnapročių prieglaudą. Jau,

Ne\v Yorke,
State Hospitalvje, esą už- Nevienam čia gali kilti

DRAMBLYS IR MERGIOTĖS RUOŠIASI

Kai ateina pavasaris didysis Bamum and Bailey-Ringting 
Bros. cirkas pakyla iš savo žiemos stovyklos, Sarasotoj. 
Ffcu ir ruošiasi j kelionę po visą Ameriką. Paveiksle ma
tytis, kaip cirko mokyčiausias dramblys praktikuojasi su 
mergiotėmis džiuginti stebėtojus plačios Amerikos mies
tuose.

VELYKOS
Artėja pavasaris, 
Jau matos Velykos, 
Žiaurių žiemos vėjų 
Beveik jau neliko.

Štai laukia Velykų 
Mergaitė jauna,
Širdis jos visokių 
Vilčių kupina.

Nes tuoj po Velykų 
Ji rengias tekėti 
Ir naują gyvenimą 
Reikės jai pradėti.

Jinai tiki, kad eina 
Pašauktu keliu,
Bet širdis jai kukžda: 
Aš jo nemyliu.

širdis jai vis sako: 
Manęs neapgausi 
Ir savo klaidą 
Tik vėliau pajausi.

Pagalvok, brangioji, 
Kol dar laiko liko, 
Kad nebūtų liūdnos 
Tau kitos Velykos.

Vargo Dūkto.

as drūta bu 
Kartą tokiai pastebė 

kad ir kiti ant vieto.- 
nestovi ir negali norėt, kad 
butume kaip buvom prie: 
20 metų. Ale. kur tau. at 
sako jinai, kaip aš žiuriu Į 
kitas, tai jos vis geriau iš
rodo už mane. Aš irgi ma
nau, kad tie žmonės, kurie 
rūpinasi daugiau apie kitus, 
geriau išrodo, negu tie. ku
rie vien tik savo vargus i: 
ligas mato. Tokiam be lai
ko senstančiam tikrai bu
tų j sveikatą, kad jis pa 
mirštu save. o pasirūpinti 
padėti kitiems, kurie reika
lingi kokios nors pagalbos.

Aš esu labai dėkinga 
Anelei Liutkuvienei, pir
miausiai iškėlusiai ši klau 
simą.

Lockienė.

KASDIEN PO KŪDIKI
PER TRIS DIENAS

Vieno neturtingo Louisia- 
nos žvejo pati. 36 metų am
žiaus moteris, kuri turėjo 
jau 10 vaikų, šiomis dieno
mis pagimdė dar trejatą— 
po vieną kasdien per tris 
dienas, žvejas tiek netur
tingas, kad neturi nei na
mų. Visa io šeimyna gyve
na nedideliame ir purtina
me laivuke ir maitinasi žu
vimis. Ar nereikalinga to
kiems gimdymų kontrolė?

---I\aua ju uiuyOe iScl!
pasveikins tamstą, ką tams
ta atsakysi?—paklausė jis, 
nutraukdamas mano kalbą.

Ryti apie antrąją 
kurinio dali. Taip

Z’v iwuie>

—Jūsų didybė daug lai-

Tai buvo Italijoj, Parmos 
apielinkėj. Senyvas vyras 

sugryžo namo ir 
rado savo jauną žmoną be 
simyluojant su kitu. Įdūkęs 
senis pagriebė savo žmoną 
ir pasodino ant karšto pe
čiaus. Moteris skaudžiai 
apdegė. Ji vra 25 metais 
jaunesnė už savo vyrą. Tą 
žinią paduoda Associated 
Press agentūra.

—Laba diena!—atsakiau, ko skiriat menui?—paklau-
—Tatai bus Įžulu,—rim

tai Įspėjo jis mane ir ėmė 
mokyti kaip atsakinėti ka
raliui.

Jo didybė tvirtai žengė, 
kaip žmogus, kuris Įsitiki
nęs, kad jo rūmai pastatyti 
stipriai. Jo laikysenos di- ja—karalių stichija. Terei

kia matyti mane parado 
metu, ir tuojau paaiškėja.

siau.
—Visą gyvenimą!—atsa

kė jis.—Visą gyvenimą. 
Valdyti tautą yra sunkiau
sias menas. Kas nori ji to
bulai pažinti, turi žinoti vi
sa. Aš visa žinau. Poezi-

dingumą dar kėlė tas daly
kas, kad jis nelenkė nei ko
jų, nei rankų ir laikydamas kad aš esu Įsimylėjęs i visa, 

kas gražu, tiesu. Matai, 
tamsta, pati tikro i i poezija 
yra drausmės poezija. Ją 
tegali suprasti parado metu 
ir eilėse. Pulkas kareivių.

rankas prie kojų prispaudęs 
nejudino nei vieno sąnario.
Jo akys taip pat nejudėjo, 
tokias akis ir privalo turėti 
tiesi bei ateitin žvelgti Įpra
tusi būtybė. i tai poema! žodis eilutėj ir

Aš linktelėjau, mano pa- karys rikiuotėj, tai tas pats

KAI KUR ŠILTA

šita Tucson. Ariz., mergaite. 
Marčia Ltiglon. pusnuogė va
žinėjasi dviračiu ir lanko kar
ves ganyklose. Seniau ji .jo
dinėdavo arkliu, bet progre 
sas atėjo iki Tucson. todėl ji 
įsigijo dviratį karvėms lan
kyti.

lydovas karštai pasisveiki
no, jo didybė maloningai 
pajudino usus.

—Kuo galiu tamstą pa
daryti laimingą?—paklausė 
jo didybė iškilmingu balsu.

—Atėjau išgerti keliate 
lašų nemirtingos drėgmės iš 
didybės išminties vandeny
no, atsakiau kaip pamoky
tas.

—Tikiuos, aš dėl to ne 
tapsiu kvailesnis?—sąmo
jingai pastebėjo karalius.

—Tatai negalima tams
tai, jūsų didybė!—garbiai 
palaikiau jo švelnų juoką.

—Tai pakalbėsime!—ta
rė jis.—Su karaliais kalba
ma stovint, bet tamsta gali 
sėsti, jei tat tamstos nevar
žo.

Aš greit apsipratau nau 
joj būklėj ir todėl—atsisė
dau. Jo didybė tylomis 
kilstelėjo pečius, o paskui 
juos nuleido. Aš pastebė
jau, jog, kada karalius kal
ba, jo liežuvis juda, bet vi
sa kita yra didingoj ramy
bėj. Jo didybė žengė du 
vienodo ilgio žingsnius ir 
kalbėjo stovėdamas viduiy 
kambario, Ivg monumentas.

—Vadinasi, tamsta matai 
karalių, t. y., mane. Ne 
kiekvienas gali pasigirti

dalykas. Sonetas, tai žo
džių būrys, kurio uždavinys 
—tamstos širdie? ataka. 
Durk! Ir Į tamstos širdį 
Įsminga ištisa eilė gražių 
sąskambių. Ugnis! Ir tams
tos protas sušaudvtas de
šimties taiklių žodžių. Ei
lėraščiai ir kareiviai, tikėk 
tamsta manim, vra tas pats 
dalykas. Karalius pirma
sis savo krašto poetas, štai 
kodėl aš taip puikiai žy
giuoju ir lengvai rašau ei
les. Žiūrėkite. Ž e n g t e 
mar-rš!

Kairioji jo koja beregint 
pakilo aukštyn, o paskui 
dešinė ranka išlėkė ligi pe
ties.

(Bus daugiau)

Centas Išgelbėjo Dolerius

Tai buvo Chicagoj. Plė
šikas . užpuolė krautuvę ir 
liepė savininkui atidaryti 
kasą su pinigais. Bet ka
sos stalčius užkliuvo ir ne
sidavė atidaryti. Plėšikas 
pabūgo ir spruko per duris. 
Vėliau kasa buvo atidaryta 
ir pasirodė, kad tenai buvo 
įstrigęs centas. Dabar sa
vininkė juokiasi, kad centas 
išgelbėjo jos dolerius.

♦
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ils Plataus Pasaulio
Rusija ir Aliejus

Sovietų Rusija susitarė su 
komunistine Kinija bendrai 
eksploatuoti Kinijos Tur
kestano žemės gelmių tur
tus ir ypač aliejų. Rasai 
išsiderėjo sau pusę viso Tur
kestane iškasamo aliejaus ir 
kitų mineralų bei metalų. 
Eksploatacijos tikslu suda
romos mišrios kompanijos.

Ginklai Italijai

Brooklyn, N. Y., uoste 
praeitą savaitę buvo pa
krauta pirmas laivas su gin
klais Italijai. Komunistai 
Italijoj šaukia savo šalinin
kas demonstruoti ir neleis
ti ginklų iškrauti. Italijos 
vyriausybė grasina imtis 
griežtų priemonių prieš de
monstrantus.

Šveicarija Ruošiasi

Šveicarijos vyriausybė nu
tarė daryti dideles maisto, 
kuro ir pramonės žaliavų 
atsargas, kad iškilus karui 
ji galėtų likti neutrali ir ne
pritruktų duonos ir žalia
vų. Užpirkimai atsargų jau 
daromi.

Bombos Ulsteryje

Iš ketvirto karto Airijos 
“republikonų armijos” te
roristai išsprogdino bombą 
šiaurinės Airijos (Ulsterio)Į 
sostinėj Belfaste. Vistelio 
ministerių pirmininkas Sir 
Basil Brooke atidėjo savo 
lankymąsi Amerikoje dėl 
airių čia ketamų daryti de
monstracijų prieš jį.

“Piekistano Rinkimai”

Rytinės Vokietijos (rusų 
okupuotos) vvriausybė, ku 
rios priešaky stovi rusų pa
statytas prezidentas Pieck, 
skelbia, kad spalių 15 d. 
bas daromi “rinkimai” vi-1 
soj rytinėj Vokietijoj. Bus 
renkamas vienpartinis par
lamentas.

KELEIVIS, SO. BOSTON 

KOMUNISTAI TYČIOJASI 18 TANKŲ

Rytinėj Berlyno miesto dalyje komunistai vežioja gat
vėmis medini tanką, su parašu “Made in USA.” o viršuj 
tanko iškelta vokiečių socialdemokratų vado Kurt Schu- 
macher karikatūra. Bolševikai nori įtikinti vokiečius. 
Kad amerikoniški tankai yra niekis prieš Stalino didelę 
galybę. . . .

pamokslus. Jie sucialis-dingos vietinės spaudos, ku-; KĄ DARYT! dėl SKAUSMŲ 
tams sudarė puikią rekla
mą ir patikrino jų gavėnio 
je rengiamiems šokiams 
gražų pasisekimą. Norime

n visuomet mums pritarda 
vo ir simpatizavo mošų ko
voje už Lietuvos laisvę iri

REUMATIZMO 
ARTHRiTIS

Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros
nepriklausomybę, šių metui K*j»n»e»ų

j , * . , " •>" tiko-;, strėnų -Uii-mii. Neuralgijos.tikėti, kad kun. Ažubalis ir1 Vasario lt>-tos šventę tik! sąnarių sustingimo. Netiršti*. i*ud»-
vietos katalikų dienraštis m.
”E1 Bien Publico” ir Uru- ! rime, kad jus pamėgintumėt RADĘ 

. . .. ,, , ■ TABI.ETS (Bandomąjį Kiekį) be jo-gvajuje gyvenančių rranko kių lėšų jums. -siųskit pinigų, o
ėo livsl.iu-ii -IG.I/en.jmnl’/ tiktai savo vardų ir adresų, tad mes 
s.ailnillKU UiailO Lspaniol 'jums tuoj pasiųsime tabletėliy. Vi- 
teliaminėlO. i s* nurodymai ant pakelio. Nieko

* . J ; jums nekaštuos, jei nepatiks.Raudonojo internaciona-,

Filipinų Maištininkai

Filipinų armija išsklaidė 
stiprias ginkluotų valstiečių 
(hukbalahap) gaujas, ku
rios artinosi prie sostinės 
Manilos. Vyriausybė prašo 
kongresą paskirti 10,000,- 
000 dolerių kovai prieš gin-
kiuotas bandas L- *■« 1 1 1. .. ..A. dili
kur maištininkai laikosi jau 
penki metai.

Jugoslavijos Balsavimai

Jugoslavijos diktatūra 
skelbia, kad kovo 26 d. bal 
savimuose už vyriausybės 
(liaudies fronto) vieninteli 
kandidatų sąrašą buvo pa
duota 93.2'/' visų balsų. Jo
kio opozicijos sąrašo nebu
vo, todėl rinkimai neparo
dė tikros krašto gyventojų 
nuotaikos.

Cecilijos “Šnipai”
Cechoslovakijos komunis

tų valdžia teisia 10 katalikų 
kunigų ir vienuolių “už šni
pinėjimą Vatikano naudai." 
Tas “šnipinėjimas” reiškėsi 
tuo, kad policija susekė, 
jog kaltinamieji kunigai tu- 
įėję susirašinėjimą su savo 
bažnyčios galva Romoje.

Skaitytoją Balsai
Gerbiamieji!

Atsiprašau, kad ilgokai ne- 
prisiunčiau prenumeratą apmo
kėti. Bet aš labai mėgstu “Ke
leivį.” tai geriausis darbo žmo- 
r/'ų laikraštis, tad. kad ir tokį 
ilgą laiką praleidusi ir jo ne
skaičiusi, atnaujinu prenumera
tą. nes be “Keleivio” ilgiau ne
gabu būti. Tegul senas Tėvas 
lanko mano bakūžę.

šiandieną siunčiu money or
derį $12.50. Tai bus už “Ke
leivi” su palūkanomis $6. už žo
dyną $3. kalendorių 50c. Be 
to. užrašau “Keleivi” mano sū
nui Edvardui Vozbutui. Jis 
šiuo metu eina mokslus Lincoln 
Universitete. Nebraskos valsty
bėje; jis nori prasilavinti lie
tuviškai ir. kaip tikras lietuvis, 
pažinti savo kalbą. Baigęs 
mokslus, jis bus filosofijos dak
taru. ’ f

Su tikra pagarba.
Mary Iiannis.

Sioux City. Iowa.

užsisakę kalendorių šie musų 
skaitytojai pridėjo laikraščiui 
sustiprinti dovanų:

Atsiuntė $2 A. Laurusonis iš
Chicagos; po $1.50 prisiuntė 
Mrs. C. Bulot iš Gan'. Ind.. ir 
A. Tuchcus iš Harvey. III.

Po $1 atsuntė: Ig. Motie- 
jaštis iš \Vaukegan. III.. P. Am
brose iš Dorchester, Mass., ir 
J. Dudėnas iš Edmonton. Al
berta. Kanada.

Po 50c atsiuntė: P. Grigas 
iš Chelsea. Mass.. Fr. Zuinklis 
iš Providence. R. I.. Mrs. B. 
Malinowsky iš Johnston City, 
III.. J. Burinskas iš Norfolk. 
Conn., Ig. Grigaitis iš Agamn. 
Mass., J. Buchniss iš Chicagos, 
F. Yagulis iš Cleveland. Ohio. 
ir A. Shilala iš I-os Angeles. 
Gali f.t

į P. Stankevičius ;š Brooklyno 
ir K. Labutis iš Coleman, Altą.. 
Kanada, prisiuntė po 25c.

Maikio ir Tėvo Kraičiui Visiems laikraščio rėmėjams 
Atnaujindami prenumeratą ir, tariame širdingą ačiū.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir |x>mirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. ___
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa są va i tėję $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubilienms Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

UTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30tb SU N«w York 1, N. Y.

KorespondencijoS
TORONTO, ONT.

Lietuviškų Katalikų 
Pamokslai Toronto 
Socialdemokratams

Musų lietuviškiems kata
likams, ypač tiems, kurie 
nesenai Kanadon atvyko, 
labai nepatinka lietuviški 
socialdemokratai. Nepaslap- 
tis, kad ių “kriščioniškai” 
širdžiai butų maloniausia, 
kad Kanados lietuvių tarpe 
iš viso nebūtų socialdemo
kratų, kad lietuvių bend
ruomenė butų perdėm ka
talikiška, kaip kad, šaky- 
sim, yra gen. Pranciškaus 
Franco “krikščioniškai” 
valdoma Ispanija, kur.dai 
gyvi likę socialistai yra lai- 
komi kalėjimuose ir kon-‘" 
centracijos stovyklose. Bet 
Kanada ne Ispanija ir čia 
demokratiškomis laisvėmis 
gali naudotis įvairiausių po
litinių įsitikinimų ir religi
nių sektų bei bažnyčių pa
sekėjai. Lygiai su katali
kais tokiomis pat laisvėmis 
gali naudotis ir socialistai. 
Todėl ir katalikams norom? 
nenoroms reikia pasirinkti 
kitoniškus kovos metodus ir 
budus prieš socialistus negu 
kad yra praktikuojami Is
panijoj, Stalino imperijoj 
ar buvo praktikuojami 
Smetonos Lietuvoj.

dvasios vadas kun. Ažuba
lis per savo gavėniškus pa
mokslus, taip Toronto lietu
viu kataliku laikraštis “Tė 

• viškės Žiburiai.” O progos 
lietuviškųjų katalikų gavė- 
niškiems pamokslams davė 
Toronto lietuvių socialde
mokratų suruošti gavėnios 
metu šokiai. Tuose kata
likiškuose pamoksluose To
ronto socialdemokratams, 
bene svarbiausias, bet kartu 
ir juokingiausias argumen
tas prieš socialdemokratus 
buvo tas, kad jie ruošdami 
šokius gavėnios metu pažei 
dė gražų lietuvišką paprotį 
nešokti gavėnios metu. Esą 
tik komunistai sulaužė tą 
tautišką tradiciją ir rengią

“Tėviškės Žiburiai” ir atei
tyje nepamirš musų ir pa
reklamuos socialdemokratų 
ruošiamus šokius šeštadie
nį, balandžio 15 dieną, 8 
vai. vakaro, toje pat YMCA 
salėje, kurioje įvyko ir ga
vėnios metu Toronto social
demokratų šokiai. O iš sa
vo pusės prašytumėm visų 
įsidėmėti šeštadienį, balan
džio 15 d., ir atvykti į so
cialdemokratų ruošiamus 
šokius puikioje YMCA sa
lėje. —S-a«.

Iš Pietą Amerikos.
Raudonieji ir Juodieji

Prieš 25 metus prasidėjo 
didesnė lietuvių emigracija 
į Argentiną, Braziliją, Uru
gvajų ir kitus Pietų Ameri
kos kraštus. Vėliau atvyko 
iš šiaurės Amerikos toks 
“Mikas Rasoda” (R. Miza- 
ra) ir kiti komunistų inter
nacionalo agentai mokinti 
Stalino vieros tik ką atvy
kusius čia, daugumoje iš 
kaimu kilusius, religingus

Norisi musų katalikų pa
klausti nuo kada jie suta
patino lietuviškas tautines 
tradicijas su katalikų baž
nyčios papročiais ir katali
kiškų vyskupų ar klebonų 
parėdymais? Bent mums 
socialistams katalikybė ir 
lietuviškumas tai du skir
tingi dalykai. Tai viena.. 
O antra, ką Kristaus kan
čių metas turi su lietuvių 
tautos kančiomis? Juk lie 
tuvių tauta kenčia nuo bol-

lo komunistų agentai visai 
nesigėdindami ir atvirai| 
tarnauja Rusijos imperializ
mui. Bet labai tenka ap 
gailestauti, kad kuniginiai 
lietuviai, kurie nuolat kal
ba apie vienybę, visai neina 
prie vienybės. Jie tarnau
ja Romai, visai pamiršda
mi tikruosius savo tautos ir 
bendrai lietuvių interesus. 
Jie patys gerai žino kokią! 
žalą daro tuom savo tautai, 
už kurią jie sakosi kovoją. 
Skaidydami lietuvius, kleri
kalai ne stiprina, bet silpni
na musų kovą už Lietuvos 
laisvę.

M. Krasinskas.

NOKTU A A ) I* 11 i.Ii M A( A1. 
439 Norih Street 

Ruchester. New York. 
liepi. s*

CO.

(21)

DARBAS ANT l KĖS
Reikalingas darbininkas ant ūkės, 

prie pieninės darbo. «Alga neįpra
tusiam į dalba $20 per savaitę ir 
visas užlaikymas, o mokančiam dau
giau. Gali atsišaukti ir DB. Dar
bas pa.-.tovus. Rašyti: (U)

John Sadauskas,
R. 1>. 1.

Cortland, N. V.

APS! VEDIMAI

Kolumbijos Lietuviai

Vasario mėnesį Kolumbi
jos lietuviai galutinai sasi- 
organizavo į to krašto Lie
tuvių Bendruomenę ir spe-

lietuvius. Ir tai buvo ne be cialiame suvažiavime išrin
pasekmių komunistų labui. 
Tiems agentams nebuvo 
jau taip sunku mažai išsila
vinusius žmones paveikti. 
Laike keletos metų, tie dau
gumoje buvę ūkininkų vai
kai, kurie Lietuvoje netgi 
nežinojo kas per žvėris tas 
komunizmas, pasidarė “ko
munistais,” o dalis jų net 
komunistiniais fanatikais 
virto. Ir persiveiię rago
žium, kaip anksčiau į po
mirtinį gyvenimą ir dan
gaus karalystę, taip dabar 
jie
aklai tiki Į Stalino agentų 
peršamą visai nesamą že
mės rojų.

Dabar susilaukėme nau
jos emigracijos. Su dabar
tine emigracija, su apsišvie
tusiais ir smetoniškai išpru
sintais lietuviais emigran
tais, atvyko ir dar vis at
vyksta nemažas skaičius ku
nigų. kurių jau yra daug 
Argentinoj, Brazilijoj, Či
lėj, Bolivijoj, Yenezueloj ir 
kitur. Ir taip, kaip raudo-

Ieškau vedybų tikslu merginos ar 
našlės nuo 45 iki 51 metų. Aš esu 
suaugęs vaikinas 51 metų ir gerai 
užsilaikantis. Daugiau žinių suteik
siu per laiškų. Prašau rašyti:

Krank Lenkus,
1*. O. l!ox 747,

Amherst, .Mass. (15)

Vedybų tikslu ieškau Amerikos 
lietuvaitės, nuo 20 iki 25 metų am
žiaus. Aš esu lietuvis, rimtas vai- 

j kinas, 26 metų amžiaus, gyvenu Ka- 
I nadoje. Atsakysiu tiktai į rimtus 

laiškus. l’rasau rašyti ‘Keleivio”
adresu ir |»ažvmėti .Sir. M. K.

(14)

ko Bendruomenės valdo
muosius organus. Bendruo
menė organizuoja šeštadie- 
nio-sekmadienio lietuvių 
mokyklą, kuria skaityklą su 
laikraščiais ir knygomis ir 
greitu laiku įrengs lietuviš
ką seklyčią. Ypatingą dė 
mesi bendruomenė žada 
kreipti į jaunąją kartą ir į 
vaikus.

Paieškau moters, neviršaus 40 
metų, kuri norėtų gyventi šiltame 
pietų krašte. Prašau ir paveikslų 
atsiųsti, kuris bus sugražintas. Ra
šyti: (15)

M r. Z. B. J.,
4927 W. (’ommerce,

San Antonio, Texas.

MEDUS

TREJANKA
Musų Trejanka yra 
pasaulinė Trejanka. 
Musų Trejankos šak
nys ir kiti dalykai su
rinkti nuo saulės te
kėjimo ligi saulės nu
sileidimo. Japonijoje 
pirmučiausiai saulė 
teka , ir musų Tre
janka prasideda iš 
JaĮonijos, Kinijos, In-

do-Kinijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakaru In
dijos, Pietų Amerikos, Centralinės 
Amerikos, Mexieo. šiaurės Ameri
kos, Canados- -ir čia saulė leidžias, 
įmerk Trejankų į ruginę ir gerk po 
čerkutę viso pasaulio gerų mišinį.

Gardus, 100% Michigan farmų 
medus. Pirkėjai patenkinti visose 
valstijose. Galionas $4 su prisiunti-

nipkn nentKimnnvdnmi mu- 5 Pal- 60 svan) kenas $9. Siųs- Musų Trejanka 75 centai už pakelį, 
’ kit cash ar money orderius su už- o trys pakeliai $2.00. Bet jeigu no- 

sakymu. Pristačius pirkėjas apmo- ' rite "gauti C. O. D., tai $2.25. 
ka siuntimo išlaidas (mažiau $2 iki
5-tos zonos). Adresas: (14)

GEORGE M. OLOM* ACH 
RKI) 1

Custer 2, .Mieli.

BROCKTONE PARSIDUODA 
BARRUIMIS

Cn ’iai įrengtas, geroj vietoj par- 
sidu< a tuoj pat. Galima daryti ge
rų pragyvenimą. Parsiduoda pigiai 
dėl savininko nesveikatos. Kreiptis 
336 No. Main St.. Brocktone. (16)

ševikų okupacijos ne tik ga- nieji agentai anksčiau, taip
dabartinieji juodieji čia 
skverbiasi ir per gvoltą len-

vėnios metu, bet visą laiką 
kol ta okupacija tęsiasi.,

... . Taigi jeigu jau musų kata- da į jau buvusias ir naujas
Plūdimai n demagogiftki jr vadai nori būti! organizacijas ir bendrai į

Toronto tokie Ura-patriotiškai lietu- Pietų Amerikos lietuvių vi- 
viški, tai jie privalo pasisa
kyti bent prieš kokius pasi 
linksminimus, kol bus Lie
tuva išlaisvinta iš bolševikų 
okupacijos. Tuomet mums 
jų pamokslai butų supran
tami ir nekvepėtų tokia nai
via demagogija.

Bet mes socialistai esame

pamokslai — štai 
katalikų kovos būdas prieš 
jiems nepatinkamus lietu
viui socialdemokratus. Ka
nadoj žinoma yra žodžio 
laisvė. Taigi demonstruoti 
savo nusistatymą kaip žo
džiu taip ir raštu galima vi
sai nevaržomai. Tą teisę 
plačiausiai išnaudoio, kaip
Toronto lietuvių katalikų dėkingi katalikams už J u

ŠLIUPTARNIAI
Pirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi KNYGA 

(ISTORINIS ROMANAS) apie 
Amerikos lietuvių tautinį ir 
kultūrinį atgimimą, apie jų 
sunkumus, vargus, kančias ir 
kovas dėl geresnio būvio ir 
Šviesesnio rytojaus...

652 didelio formato pusla
piai; Dr. Šliupo, “dėdės” šerno 
ir Kun. Dembskio atvaizdai; 
audeklo viršeliai.

Kaina tik $5.00: mažiau kaip 
1 centas už puslapį!

Reikalaukite šiuo adresu:

DR. AL MARGERIS
3325 So. Halsted Street 

CR1CAOO S, IUL

suomenę. Jie visur sten
giasi paimti vadovybę į sa
vo rankas, ne tik visai nesi
skaitydami, bet netgi steng
damiesi izoliuoti tuos lietu
vius, kurie nėra artimi jų 
idėjoms, nors šiaip tie lie
tuviai ne tik ne mažiau, bet 
net daugiau kovojo ir kovo 
ja dėl Lietuvos laisvės ir 
n e j r i k 1 a us o my bės.

Štai, pavyzdžiui, imkim 
paskutini Vasario 16-tos 
minėjimą, kuriam iniciaty
vą pasiėmė l rugvajaus Lie

tuvių Kultūros Draugija, po 
iministerio K. Graužinio ir 
(iš Argentinos atvykusio čia 
kun. P. Brazio vadovybe. 
Kadangi kitos lietuvių or
ganizacijos, kad nepaken- 

' kus Kultūros Draugijos ren- 
I giamam paminėjimui ir 
' tuom nepasitarnavus Stali- 
; no agentams, nuo bet kokio 
parengimo susilaikė, tai ir 

i publikos kulturiečiai turėjo 
nemažai. Bet pati progra- 

' ma ir kalbėtojai buvo, kaip 
visuomet, silpni, o taipgi iš 

{vienos ir tos pačios srovės 
'žmonių, kurie publikos ne- 
I suidomino. D iš taip gau-

ALEXANDER’S CO.
414 W. Brnadway 

South Boston 27.. Mass.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jte 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimų ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 

Paieškau kunigų Gadeikj, kurs tu-lLEGULO Ointment. Jų gydomo* 
rėjo klebonija E. St. I.ouis. III.,I ypatybės palengvina jūsų skaudė#* 
mieste 1910 metais. Meldžiu ka nors ir galėsite ramiai miegoti n*k-

PAIEŠKOJIMAI
%

is parapijonų 
pijos adresų 
John Ri 
GoJo.

. . duoti man tos para-■ tj- Vartokite jas taipgi nuo skaudžiu 
-esu, turiu svarbu reikalų, i nudegimų. Jos taipgi pašalina nle- 
skus, Steamboat Springs,' žėjimų ligos vadinamos PSORIASISl 

Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimą 
tarppirščių Jos yra tinkamos var
toti nuo d/iustančios ir suskilusi** 
odos. Jos yra gero - gy-

nuo visų išvirši-

Paieškau savo seserų Veronikos 
Elsakov gim. Steponaičiutės ir Ma
rės Steponaičiutės, tėvo vardas En- 
driejus. Kilusios iš Vilkaviškio ap
skrities. Rementiškių kaimo, išva-į duolės 
žiavusios prieš didįjį karų. Prašau' nių odos ligų. LEGU- 
jas pačias, ai- kas apie jas žino, man I LO Ointment suteiks 
parašyti, už kų busiu labai dėkingas. Į jums pagelba nuo nu-

Jonas Steponaitis.
139 .Moultrie Str-et. 

Pittsburgh, Pa.. USA. (14)

vargusių, 
niežiančių 
Ointment 
damas po

perčtamų ir 
kojų. Legulo 
vra parduo- 
75c., $1.25 ir

Paieškau Balio Ciapšio. kuris pas- $3.50. Pirkite varlinėse 
kutintu laiku gyveno So. Bostone. Chicagoje ir apylinkėse 
Jis pats ar kas jį žino malonėkit arba atsiųskite rnonev
parašyti šiuo adresu:

Balys Maculevičius, 
6143 Hamilton St., 
Montreal, Canada.

(11) orderį i (11-li
I.EGUI.D, tirpt. 2, 

<847 W. I Ith Street,
CICERO 50. ILL

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pi'ipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nu’viestns visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip lis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su dalu, i vėtą ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mas*.
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Saugokimės Apgavikų

BUS ĮDOMUS
DAINŲ KONCERTAS

Pradedant gyventojų su
rašinėjimą po namus lan
kosi prekybos departamen
to centralinio statistikos 
biuro Įgaliotiniai ir apklau
sinė ja gyventojus. Tuo pa
sinaudoja ir visokie suk
čiai, kurie pasivadinę gy
ventojų surašinėtojais ir Įsi 
prašę i vidų tyko ką nors 
pavogti ar šiaip koki savo

Ne į Ta* Duris Pataikė giamas didelis piknikas, jį 
--------- organizuos komisija iš pp.

T. M. Draugijos vietinio Šimkienės, Bakienės, And- 
skyriaus naujasis pirminin- liaus, Merkelionio, Montvi- 
kas, J. Andrius, praeitos sa- los ir Kapočiaus, 
vaitės gale “apsižiūrėjo,” Nutarta kviesti visus lie- 
kad jis pateko i organizaci- tuvius, kad, sąiyšyje su bir- 
ją, kuri esanti ne pagal jo želio liūdnųjų Įvykių pami- 
skonį, o todėl padavė pa- nėjimu, sekmadienį po bir- 
reiškimą, kad jis pasitrau želio 15 d. visi susilaikytų 
kia ne iš pirmininko vie- nuo pramogų ir parengimų, 
tos, bet ir iš narių. Pareis- o tuo budu sutaupytus pini- 
kimas buvo priimtas ir Į gus skirtų likusių Europoje 
vietą paklydusiojo ex-pir- tremtinių šelpimui, 
mininko išrinktas Kostas Taip pat nutarta atsi 
Nenortas. kreipti i visas draugijas,

kad atnaujintų savo nario

Gečas, Stepas Griškis, Jadvyga 
Janušauskas. Vladas Janušaus- 
kis, Benedikta Janušauskienė, 
Juozas Jasiunas, Ipolitas Jakš
tas, Vladas Kaupis, Feliksas 
Klimaitis, Marija Krecinas, 
Stasys Kreivėnas, Jonas Laitu- 
šis, Voldemaras Mackevi$us. 
Petras Malėta, Vladas Matulis. 
Bronė Milašauskaitė, Leonas 
Nalivaika, Martynas Nastopka, 
Vilius, Naujokas, Emilija Pur- 
perienė. Gertrūda Reišytė, Ur
šulė Rūkas. Zigmas Rumšą, Jo
nas Sakalauskas. Aleksas ša- 
kunas. Vytautas Saldaitis, Vy
tautas Skrebutėnas, Alfonsas 
Snarskis, Juozas Turčinskas, 
Juozas Vaičaitis. Gediminas 
\ asiliauskas, Leonas Vasilie- 
vas, Vladas Vaškelis. Romual
das Vildžius. Jonas Vyšniaus
kas. Silvija Zauka ir Zigmas 
Žiupsnis.

—o—
Balandžio 7 d. laivu “General 

Langfitt“ i New Orleans žr tuo 
pačiu laivu apie balandžio 13 i 
New Yorką atvyksta šie lietu
viai :

Į New Orleans—Gretė Biele- 
vičiutė, Leonas Gružas. Veroni
ka Koroliovas, Jonas Margis, 
Juozas šžrvinskas. Jokūbas 
Skudra. Antanina Stašauskas, 
Hiacintas Suvaizdis ir Jurgis 
Vamauskas.

Į New Yorką—Kvirinas Alek
sandravičius, Jonas Andriušis, 
Kęstutis Černiauskas. Tomas 
Čžunka. Pranas Gaigalas, Kazi
miera Jeneliauskas. Pranas Kū
ra. Andrius Liliškis. Dogirtas 
Mitronovas, Vincas Narkevi
čius. Vladas Petuchovas. Q&a 
Plepienė ir Vincas šarka.

PARDUODAMA
C šeimynų namas So. Bostone, ne

toli Thomas Park, 3-4-4-J-3-3 kamb. 
Balti sinkai. Pajamų *90 mėn. Tuš
čias butas pirkėjui. Kaina *6,500. 
Vieta garažui.

B. Kalvaitis
545 E. Broadway, So. Boston. 

Tel. SO 8-0605.

.Muzikos mokytoja p-lė A. 
Tataronis balandžio 16 d. 
rengia Įvairų dainų koncer
tą. Koncertas bus Munici- 

KIEK KAINUOJA Pal svetainėje So. Bostone.
MIESTO MOKYKLOS Niek teko girdėti, koncerte

_____  dalyvauja dainininkės: Mil-
Bostono miesto mokyklų j da Anestaitė, Eleanora 

komitetas pasiūlė ateinan-į haplik, Eleanora Vinciu- 
tiems metams mokyklų biu-ina^ė, Anna Balchas, Mar- 
džetą sumoje 26.994,486 £ai et Butvitis, Josephine 
dolerių. Dabar tą biudžetą H'as, Carol Ivas, Anita 
švaisto miesto majoras pavel ka ir Prances Baluko- 
Hynes, kurs nori išlaidas pa
klek sumažinti. Ateinan , laip pat dalyvaus daini 
tiems metams mokyklų ko- ninkas tenoras Ralph Pre- 

copio, baritonas James Vip- 
cer.t. 11 metų nepaprastai 
gabus dainininkas Francis 
D’Addario ir “Miss Midcen- 
tury,” televizijos ir radio 
artistė Terri Mayfair.

Koncertas prasidės 2:30 
vai. po pietų.

mitetas siulo mokykloms iš-
Gausios Aukos Vokietijoj

Likusiems Ligoniams

Ar KurKą

bizni padaryti. Todėl Bos-! leisti $1.2 <0.000 daugiau.
ton Better Business Bureau 
pataria visiems namų savi
ninkams ir šeimoms pir
miausiai patikrinti gyvento
jų surašinėtojų kredencia
lus. Kredencialai yra ma 
žas, geltonas popietis, ku
riame yra pažymėta suraši
nėtojo vardas, pavardė ir 
yra pridėta prekybos depar
tamento antspauda.

Jei kuris “surašinėtojas” 
negalėtų parodyti savo kre
dencialų. patartina pranešti 
policijai apie toki apgaviką.

Airer. Lietuvių Prekybos 
Bendrovė Užvedė Bylą

nesu siais metais.

Mirė J. Kamarauskas

Kovo 8 d. mirė Jonas
Kamarauskas, gyvenantis,---------------------------
Readville. Mass. \ eiionis Lietuvai Remti Draugijos 
paėjo iš Birštono miestelio,. Seimas Gegužės 21
iš kur paeina ir jo žmona ______
Monika L rbonayičiutė: is- i Pereitą penktadienį Lie- 

! gyveno Amerikoj apie 50 tUVai Remti Draugijos Bos- 
metų ir skaitė '■Keleivi per tono skyrius narių susirinki* 
40 metų. Jis paliko nuliu-į me nutarė, pagal centro val- 

*ns(t}ybos pavedimą, šaukti 
draugijos seimą gegužės 21 
d. So. Bostone, Sandaros 
svetainėj.

diine žmona. duKteri 
anukus. seserį Mary Laužo- 
nis iš Niagara Kalis ir tris 
seseris Lietuvoj. Nuliudusi 

Į šeimyna dėkoja visiems da-
. t • . • n ~ ivvavusiems šermenyse irAmerikos Lietuviu Pre-;.-., ., , D \ . laidotuvėse, ir denoia uz įs-kvbos Bendroves pnesakvie• . - - reikšta užuojauta nuliudi-per 20 metu stovėjo nesenai i - , , r g , • , „. i f . t r I mo valandoj. Palaidotas miręs advokatas Juozas tu- , ,. , į. . - ,Kovo 11 d. rairview kapi-advokatas Juozas Cu

nys. Pirmininkui mirus ben
drovės direktoriai turėio
1-------OQKOVO

nese.
d. posėdi ir nutarė ;

pirmininku iš- j BILLY GRAHAM

Padėka iš Tolimos
Australijos Musų

Geradariams Firevičiams

Me» pranešam, kad turima mu
sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
randavojimui. kaip tai Floor San
ders. wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų. varnišiu, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A- J. ALEKNA, Prop.

S28 E. Broadvay. Sa.
TeL SO 8-4148

Įmokėjimus Į BALF’o sky
rių ir paskirtų delegatus į
susirinkimus.

Rep. DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: naa S iki 4 

Ir naa T (U S

546 BROADWAY
■O. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1*M

South Bostone Cable 
Raincoat Co. fabrike dirba 
keliolika lietu\ ių tremtinių. 
Dalis iš jų Amerikon atvy
ko vos prieš mėnesi ar porą 
mėnesių ir dirba tik 2-3 sa
vaites. Besiartinančių Ve
lykų švenčių proga ten dir 
bantieji lietuviai suaukavo 
virš 50 dolerių, už kuriuos 
nupirko maisto ir kovo 21 
d. pasiuntė lietuviams ligo
niams, sergantiems plaučių 
ligomis Gautingo ligoninėj 
(Vokietijoj). Pasiųsta: 39 
sv. cukraus, 25 sv. rūkytų 
lašinių, 20 sv. taukų. 18 dė
žučių kavos. 10 sv. kokavos. 
10 sv. šokolado ir 16 gaba- 
ų muilo.

Iš ten dirbančiųjų nė vie
nas neatsisakė prisidėti prie 
nelaimės ištiktų žmonių su- 
šelpimo. Šio fabriko lietu 
viai darbininkai yra pasiry
žę kas 4-6 savaitės pasiųsti 
maisto produktų Gautingo 
ligoninėj sergantiems musų 
tautiečiams, kurių ten iš vi
so gydosi 46 asmenys.

Tai gražus, girtinas ir pa- 
sektinas pavyzdys, kaip at
jausti nelaimės ištiktus sa 
vuosius.

—J. K. V.

BALF’o Skyrius
Ruošiasi Parengimams

Naujieji Lietuviu 
Transportai

Balandžio 
Blatchford” 
vyksta 53 lietuvių 
vyksta:

5 d. laivu “General 
į Xew Yorką at- 

šeimos. At-

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Vincas Adomaitis, Kazys Au
gulis. Andrius Balsys. Zenonas 
Baltušauskas, Stasys Dirban 
tas. Petras Dzegoraitis, Vladas 
Eigelis. Vytautas Elertas. Juo
zas Garbačiauskas. Stasys Gel- 
vickis. Elena Gerulaitis. Povi
las. Geštautas. Vytautas Gir- 
dauskas. Stasys Grėbliauskas. 
Pranė Guobienė. Pranas Janča- 
ras. Juozas Juchnevičius. Ka
zys Kazlauskas, Jonas Keler
tas. Stasys Kemežis. Juozas 
Kirvelaitis. Andrius Kolis. Juo
zas Krivickas, Petras Kvesele- 
vičius. Marija Laimutis. Povi
las Legeckis, Vincas Marcevi- 
Čius, Stasys Meškauskas. Anta= 
nas Mickevičius. Vytautas Mi- 
kalojunas. Viktoras Motušis, 
Boleslavas Petryla, Valerijonas 
Puodžiūnas. Mečislovas Puzelis. 
Joana Raubertas. Antanas Rau
donaitis. Kazys šiaudinis. Kęs
tutis Sidabras. Juozas Skirke
vičius. Vytautas Stakvs. Jonas 
Stasys. Česlovas Stirbys. Petro
nėlė Stragauskienė. Jonas Stri- 
iauskas. Karolis Strunga. Juo
zas Tolusas. Klemensas Urbšai- 
tis. Stasys Ūselis, Ignas Užgi
ris. Felicija Zikus. Justinas že
maitis. Petras Žibunas ir Bene
diktas Žilinskas.

—o—
Balandžio 6 d. laivu “General 

Haan” i New Yorką atvyksta 
52 lietuvių šeimos. Atvyksta:

Alfonsas Adomaitis. Kazys 
Atkočaitis. Bronius Avižius. 
Petras Babarskis, Petras Bag
donas. Marija Barkauskas. Ste
fanija Blandis, Antanina But
kuvienė. Valerijonas Butkus, 
Valentinas Buzinskas. Elena

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAO 

arti Upham’a Corner

RADIO PROGRAMOSLaimingai pasibaigus vi
siems vargams, sukurus ra
mų gyvenimą Australijoj, 
nuoširdžiai mes 
jums, mums
daug padėjus siuntiniais— 
rūbais ir maistu—nuo 1947 
-49 metų kas mėnesį siųsda
mi į Vokietiją po keletą 

jį siuntinių, kuriuose rasda- 
' vom daug gerybių. Daug 
džiaugsmo sudarė laikraštis 

' “Keleivis,” kurį visada ras- 
1 d a vom siuntiniuose ir jį

i

DARO STEBUKLUS
dėkojame 

varge taip

Graudentojas pamoksli
ninkas, kun. Billy Graham, 
dabar vėl lankosi Naujojoj 

į Anglijoj su pamokslais, 
direktoriai pa-1 kiekvieno savo “atgijimo’ 

rcitingo jis ar jo manadže- 
iai praneša šimtus atsiver

bendrovės
rinkti bendrovės steigėją ir. 
buvusi per 10 metų pirmi
ninku Joną J. Romaną.

Velionies adv. J. Cunio 
našlė. Mrs. Blanche Cunys, 
išrinkta bendrovės direkto
rių. Dabar
siskirsto pareigomis seka
mai: pinu. J. J. Romanas, 
vice-pinn. A. Ivaška, sekre
tore Mrs. B. Cunys ir iždi
ninke Mrs. Ona Siauri?.

A. L. P. Bendrovės (Lith
uanian Sales Corp.) visas
turtas Lietuvoje buvo bolše- į pamokslą su kriukiais, 
vikų valdžios nusavintas be namo grižo be kriukių, 
jokio atlvginimo. Direkto- , .. TTriai nutarė užvesti bvla dėl I M^hester. N. H., pro-
irreikalavimo bendio'vri at-u' PeC 

sako, kari Billy Graham su 
kelia “jausmų orgijas,” bet

tėliu. Ši pirmadieni buvo, , . , ..
net pranešta. kad pamoksli- skal«™. su dideltu dziaugs- 
ninkas daro tikrus stebuk- mu-. Siuntimai musų dide- 
ius. Vienas žmogus. 78 me- i seimai suteikė . ga o
tu Stephen A. Boston, atėjo dWel« l,a!an>« sunklam mu 

1 sų tremtinių gyvenime, iro

lyginimo už nusavintą Lie
tuvoje turtą. Bylą užvesti 
Įgaliotas adv. William H. 
Healey. Žymi dalis tos 
bendrovės šėrininkų gyvena 
Amerikoje ir todėl jų žiniai' 
paduodame tas informaci Į 
jas. Rep.

dėkojam taip pat už pastan 
gas mus atsiimti į Ameriką 
bet gaila—gyvenimas mus 
nubloškė į kitą kraštą. La
bai gaila, kad neteko pasi
matyti ir jums už visą gerą 

jos gilesnių pėdsakų žmonė-, pa<iėkoti. Tat viešai ir nuo
šė nepalieka. Jo bažnyčioj'
1,000 žmonių pasirašė “at
sivertimo” kortelę, bet tik-j 
tai du įstojo Į parapiją.

širdžiai dėkoja
J. Endrulis ir vis* šeima.

$531,000 Kovai Prie* Vėžį

Praeitą penktadieni vieti
nis BALF’o skyrius laikė 
savo narių susirinkimą. Nu
tarta daryti tris parengi
mus, kurių laikas bus pra
neštas vėliau. Bus rengia 
ma uhist parė, ją suruošti 
pavesta pp. Namaksienei, 
Tumavičienei, Bakienei, 
Pulkaur.inkienei ir Vilučiui. 
Bus rengiama vakarienė, 
kurią pasiėmė suruošti ko
misija iš pp. Kropienės.

i

RADIO ŽINIOS
Lietuvių Radio Korpora

cijos vedėjai praneša, kad 
;os metinis vasaros pikni-

Televizija Common Darže?

Miesto taryboj kilo su
manymas Įtaisyti Common 
darže didelius televizijos

kas Įvyks Maynarde, sek-1 ekranus, kad susiri
madieni, Augusto G tą. ir 
prašo lietuvius, kurie nori

salos metu žmonės 
pasižiūrėti futbolo

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadieni per stoti WBM9 
1090 kįl. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Muzika.
2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court sL Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus
PARSIDUODA NAMAS IR ŠTOKAS

Dvejų familijų namas ir storas, 
prie kurio yra 6 tušti kambariai, 
galima tuoj užimti. Store yra visi 
inrcprovementai. vienas didelis šaldy
tuvas S!.OrtO vertės, antras šaldytu
vas 10 pėdų ilgumo *850 vertės, vie
nos svarstyklės, slieing machine. 
vienas eandy sbow keisas, vienas 
meatbloek ir vienas tonjko šaldytu
vas. Yra ir prekių. Namas šildo
mas automatiškai aliejumi, įvedimas 
kainavo $1,500.. Parduodu namų už 
morgičių *5.000. Kas nori apžiū
rėti telefonuokit susitarti dėl laiko: 
SO 8-4196. (15)

Wm. Yanus,
224 W. E St., So. Boston.

NAMAI PARDUODAMI
So. Boston, City Point, arti juros 

3 šeimų pA 5 kamb. su jįHiiomis, 
šiluma (steam), ąžuolo grindys, už 
$7.000.

Dorchester, geroj vietoj 3 šeimų 
po 5 kamb. su voniomis, šiluma, už 
$4,300. Parduoda

Antanas Juknevičius 
545 Broad»ay. So. Boston

Tel. SO 8-0606.

A. J. NAMAKSYtBTAn B INBUBANCB

406 W. Bro*dway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Hm. 87 ORIOLE 8TEEHT

Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arfca BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LAN0B1US)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Treaiont SL, Kimbal Building 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraajo Patikrinimų Santuokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

Svilienė.-, Jodko>. ^tanns-, ęhm-eliaiiskaitė. Petras čyvas. 
ko, Venio ir Januškevičie-Į Grasilda Darulienė. Jonas Eige- 
nės. Vasaros metu bus ren- lis, Romualdas Gasiunas. TadasPrasidėjo visoj Ameriko, 

vajus pinigams sukelti ko 
vai prieš vėžio ligą- Bosto
no miesto kvota vra $531," 
000. Vajus čia prasidėjo 

•y, p 7-0 !pirmadieni vakare, kalbėjo 
* gen. W. J. Donovan, kuris 

vra nacionalinio komiteto 
prieš vėžio ligą P“‘ 

mininkas.

ralėtu:

Q5affic

beisbolo; --
padėti palaikyt tą progra- ir kitokių rungtynių ir ma- kovai 
mą oro bangomis ir nori pa-'žiau turėtų laiko iiiepėti vi- 
gelbėt ja gerinti, ateiti i i šokius “neamerikoniškus 
talką. Taipgi nuoširdžiai! nonsensus.” Televizija bu- 
prašome organizacijų tą'tų Įtaisyta toje vietoje, kur 
dieną pikniko nerengti. dabar Įvairus pamokslinin 

Ačiū. kai dėsto savo išmintį
Steponas ir Valentina Minkai, tintiems klausvti.

Dorchesteriete

no-

MUZIKOS MOKYTOJA AMEL1A TATARONIS 
Rengia

KONCERTĄ!c
Dainų kiekvieno maloniam pasitenkinimui

Solo Duetai Grupių dainavimai

Sekmadieni, Balandžio (April) 16
MUNICIPA LSVETAINĖJE, SOUTH BOSTONE

įžanga 83c. taksai 17c, viso $1.
Pradžia 2:30 Vsl. Po Pietą

i i

Dingo
.Jauna, 16 metų dorches- 

terietė. Barbara McCabe, 
nuo šeštadienio vakaro kui 
tai dingo. Kartu su ja iš
nyko ir jos bernas, Ricnard 
Watts, iš Newton, Mass. 
Policija jaunų pabėgėlių 
ieško ir tikisi juos surasti 
kur nors jau po vedybų.

Mass. seimelio narys, ak
las atstovas James E. Han- 
non, anksti šį antradienį iš
ėjo pasivaikščioti su savo 
vadovu šuniu. Pereinant 
jam Nashua gatve, jį P€1.’ 
važiavo automobilis. Drai 
veris padėjo aklam atstovui 
įeiti į artimiausio vienbučio 
prieangį ir paskui jį paliko 
ir pabėgo,

Lithuanian Florists, Gift and Card Shops 
Nelyginės Lelijos—Tulpės—Velykiniai Žiedų Daigai

BALTIČ FLORISTS and GIFT SHOPS 

F L O W E R S
Easter I.ilies—Tuiips—Easter I’lants 

Cm I'lowers—Euneral Designs—We<lding Bouųuets
Corsages

G I F T S
Suitaii Gifts for Showers. \Veddings, Anniversaries—of 
Uhina at d Glass ; Tea Sets, Cake and Berry Sets, Luncheon 
and Pinner Dis'nes. Novelty Salt and Pepper Shakers, 
Dainty 1 igurines. Gandy Dishes, Ash Trays, etc.

G R E E T I N G C A R D S 
502 E. Broadnay. cor. G St. 211 Adams Street

S«. Boston. Mass. FieWs Corner, Dorchester
< OI»MAN S<1. FLORIST. GIFT and CARD SHOP 

6<>6 W.ishinglon Street (odman Sąn Dorchester

Tel. SO 8-0489 a V 2-8440 TA 5-8956 
South Boston ( odman Sq. Fiefcls Comef

offcri$f5, 502 

STEPHEN J. MINKUS, Prop.

ILSINI OMUOJA KAMBARYS
Geras kambarys, su baldais ir su 

virtuvės privilegija išsinuomuoja 
Dorcbestere. Kreiptis telefonu: TA 
5-2690. (14)

APSIDRAUSK NUO LI-
GOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalai? 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston. Mass.
Tel. SO 8-1761 ir

SO 8-2488

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viao- 

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms i namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

Lietuviška Aptie
Savininkas H. CABIT

ieka
ht Į

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 29 metų.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI

BROADMAY,
SO. BOSTON. MASS. 

T»|. ROntli a-46ia

VtrOipKraB 
skelbiasi

tęs pas ti 
“Keleivy,

topą, kurie
* ♦»




