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3 Didžiųjų Valstybių Atstovai 
Pradeda Tartis Londone

Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos Ministeriai Tarsis
“Šaltojo Karo” Klausimais; Paruošiamieji Pasitari 

mai Prasidėjo Šį Pirmadienį; Ministeriai Šuva* 
šiuos Gegužės 11 Dieną

Londone jau prasidėjo 
Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos pasitarimai dėl su- 
bendrinimo trijų demokra
tinių valstybių politikos vi
suose ginčijamuose klausi
muose ir santykiuose su So
vietų Rusija. Darbų tvarka 
numato aptarti Berlyno, 
Triesto ir Dardanelų gyni
mo reikalą ir bus bandoma 
sutarti, kokį vaidmenį skirti 
Vokietijai Europos bendra
me gynimesi nuo rusiško 
imperializmo.

Šalia Europos bus aptar
tas Kinijos klausimas. Ang
lija pripažino Kinijos ko
munistų režimą, bet tas nė- 
kiek nepagerino Anglijos 
santykių nei su komunistine 
Kinija nei su Maskva. Lon
done bus bandoma sutarti 
bendra politika ne tik Ki
nijoj, bet visos Azijos gyni
mo klausimuose.

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija daro pasitarimus 
Londone, kad turėtų vienin
gą ir aiškią politiką dėl Vo
kietijos ir Austrijos sutar
čių surašvmo ir dėl Atlanto 
Pakto valstybių bendro gy
nimosi suderinimo.

Londone derybose, ku
rios jau prasidėjo šį pirma
dieni, dalyvauja iš Ameri
kos pusės ambasadorius 
Philip C. Jessup, iš Pran
cūzijos Renė Massigli ir 
Anglijos William Strong. 
Tie atstovai su ekspertais 
bando išlyginti skirtumus ir 
paruošti neišspręstus klau 
simus spręsti užsienių rei
kalų m misteriams, kurie ge
gužės 11 d. suvažiuos posė
džiauti.

Svarbiausias klausimas 
užsienių ministerių pasitari
me bus galutinas subendri
ni mas kovos prieš rusišką 
imperiazlizmą.

JORDANAS PRIJUNGĖ
ARABIŠKĄ PALESTINĄ

Visame Krašte 
Telefonų Streikas

Šį pirmadienį ir antradie
nį virš 11,000 telefonų tar
nautojų jau išėjo į streiką, 
o trečiadienį rytą 195,000 
darbininkų ir tarnautojų iš
eis į visuotiną telefonų 
streiką 43-se valstijose, jei 
paskutinį momentą nebus 
susitarta dėl naujos darbo 
sutarties. Vyriausybės at
stovai tarpininkauja dery
boms tikėdamiesi paskutini 
momentą išvengti streiko.

Keturių gelžkelių kompa
nijų darbininkai buvo nuta
rę išeiti į streiką, bet pir
madienį gelžkeliečių unijos 
sutiko streiką atidėti iki ge
gužės 10 d., o tuo tarpu ves
ti toliau derybas, kad strei-
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Jordanijos arabų valsty
bės karalius paskelbė, kad 
jis prijungia Jordanijos ar
mijos okupuotąją Palesti 
nos dalį prie savo valstybės 
Tuo savo žygiu Jordanijos 
arabų valstybė iš karto dvi
gubai padidino savo terito
riją ir savo gyventojų skai 
čių. Prieš tą “aneksiją” Iz 
raelio valstybė neketa pro
testuoti.

Kenuota Mėsa Anglijoj
Neracionuojama

Chrysler kompanijos 
streikas dėl pensijų, kuris 
tęsiasi jau nuo sausio 25 d., 
vis dar nebaigiamas, nors 
derybos buvo atnaujintos ir 
skirtumai tarp darbininkų 
ir kompanijos nebėra tokie 
dideli, kaip buvo.

Drąsus Kunigas
Pagavo Vagį

Kunigas Paul M. Block, 
Maldeno Švenčiausios Šir
dies bažnyčios klebonas, 
praėjusį sekmadienį anksti 
rytą išgirdo, kad koks tai 
neprašytas svečias krausto 
jo kambarį ir tuština kiše
nes. Kunigas šoko iš lovos 
ir bebėgantį vagį pagavo 
patiesė ir vėliau pašaukė 
policiją vagį atsiimti, gata 
vai surištą ir su prasikalti 
mo įrodymais rankose.

Kun. P. M. Block sveria 
250 svarų, o jo pagautas 
vagis yra lengvesnio svorio 
Vagis, Edward G. Sheehan 
iš Bostono, padėtas į kalėji 
mą ir bus teisiamas už įsi 
laužimą į svetimą butą ir 
vagystę.

Anglijos vyriausybė skel
bia. kad konservuota mėsa 
nebebus racionuojama. An 
glijos gyventojai tą žinią 
sutiko su dideliu pasitenki
nimu, nes po 10 metų griež
to mėsos racionavimo da
bar žmonės galės be korte
lių mėsos pirktis.

VARYKLINIS KBLEIVIŲ ORLAIVIS
' < ' T"7 ■■■

Kanadoje padirbtas keleivinis orlaivis, varomas varyklinliais motorais, atskrido iš 
Toronto į New Yorką savo pirmoj kelionėj per 58 minutes, arba virš 400 mylių per

valandą greitumu. Orlaivis padirbti kainavo 10.000.000 dolerių.

Vyskupas Pabėgo 
Nuo Pašventinimo
Austrijos sostinėje Vie-i 

noje praeitą sekmadienį tu-' 
rėjo būti pašventintas į vys
kupus pralotas Franz Ya 
chim. šventinimas turėjo 
įvykti garsiojoj šv. Stepono 
bažnyčioj. Iškilmių pažiū
rėti susirinko keli tūkstan
čiai žmonių. Bet kada bu
simas vyskupas, jau apsi
rengęs vyskupo rūbais, tu
rėjo prieiti prie altoriaus

Naujieji Lietuviu 
Transportai

Šeštadienį Pavarykime
Laikrodžius Pirmyn

Sekmadienį, balandžio 30 
d., 2 vai. iš lyto laikrodžius 
reikia pavalyti vieną valan 
dą pirmyn, nes nuo tos die
nos ir valandos pereinama 
prie vasaros “šviesos taupy
mo laiko.” Geriausiai šeš 
tądien į einant gulti pavary
ti laikrodžius, tai sekmadie
nį iš ryto atsikelsime pagal 
naują laiką.

Kalifornijos Universitete 
sudegė atominės energijos 
komisijos administracijos 
namas su daug brangių 
prietaisų. FBI tyrinėja, ar 
gaisras nebuvo sabotažnin- 
kų pakurtas.

Prezidentas Sako: Bolševizmo
Pavojus Gręsia iš Sovietų

Triukšminga Komunistinė Mažuma Yra Sukontroliuota;
Tikrasis Bolševizmo Pavojus Yra Galimas Sovietų 

Puolimas; Komunistų įtaka Valstybės Aparate 
Yra Naikinama

35 Žmonės Žuvo 
Orlaivio Nelaimėj

Praeitą savaitę vienas 
Amerikos transporto orlai
vis su 35 žmonėmis nukrito 
Japonijoj. Orlaivis lėkė iš 
Filipinų į Japoniją ir vežė 
aukštus Amerikos pareigū
nus Japonijoj, jų skaičiuje 
ir artimus generolo MacAr 
thur patarėjus. Per tris 
dienas orlaivis buvo ieško
mas ir tik praėjusį sekma
dienį orlaivio griuvėsiai bu
vo atrasti. Visi 35 žmonės

Prezidentas Trumanas šį 
pirmadienį kalbėjo Ameri
kos advokatų suvažiavime 
Washingtone ir griežtais 
žodžiais atmetė “tariamų 
patriotų ir širdingų reakci
ninkų” keliamus kaltini
mus, kad valstybės aparate 
esą privisę komunistų. Pre
zidentas sakė, kad Ameri
kai negresia pavojus iš 
triukšmingos, nežymios ir vi
sų paniekoj laikomos komu
nistinės mažumos viduje, 
o vyriausybė deda pastan
gas, kad komunistai čia ne-

, . .. , I pasidarytų jėga. Bet tik-
zuvo nelaimėje. Pasirodo,' gįg pavojus kraštui gresia 
kad orlaivis dėl miglų atei- g komunistį„jo imperializ
mu“ ) 4,800 pėdų aukštų mo ir ,;m0 Rusijos 
Hirugatake kalną ir sudege., ,im0 ^<,8^ sakė:

“Šiandieną pasaulyje yra 
tironiška galybė, kuri ne
pripažįsta teisingumo, kaip 
mes jį žinome, kuri sumin
do pavergtųjų žmonių dva
sią ir kūną ir kuri siekia 
plėstis agresijomis .ir mela
gingais laisvės ir ekonomi
nio saugumo pažadais.”

Prieš tą tironišką galybę 
Amerika turi kovoti ir vi
duje ir užsieniuose, sakė 
prezidentas. Viduje reikia 
kovoti ne tiktai šalinant ko
munistų įtaką iš valstybės 
aparato ir visuomenės, bet 
ir užtikrinant žmonėms tei
singumą ir gerbūvį, o už
sieniuose reikia priešintis, 
kad karingas komunizmas 
negalėtų pavergti laisvų 
tautų ir taip susistiprinęs 
negalėtų ruoštis galutinam 
puolimui prieš Ameriką.

Prezidentas pasmerkė ne
įvardydamas senatorių Mc- 
Carthy, kurs sukėlė daug 
purvų ir įtarinėjimų, be jo
kių įrodymų. Šiandien svar
bu yra krašto vieningumas, 
o “tariami patriotai ir šir
dingi reakcininkai’’ tą vie
ningumą ardo nepamatuo
tais kaltinimais.

Į
Prezidentas Stebėjo 

Oro Manevrus

Acheson Kaltina
Senatorių Mcarthy
Valstybės sekretorius 

Dean Acheson, kalbėdamas
-------- j Amerikos dienraščių redak-

Balandzio 2-> d. į Bostoną,' t0,.įu suvažiavime, griežtai 
laivu “General Heintzelman.“, ‘ erkė sektoriaus Mc-
vtteU1“ 61 liet“ViŠefai‘' At’' Ca! thy Vedal”.ą Purv>n'mo 

Bronislova Adakauskaitė. Jo- kampaniją prieš valstybes
departamento pareigūnus 
Sekretorius sakė, kad “toks 
beprotiškas ir piktas puoli- 

! mas” prieš valstybės depar-

nas Adomėnas, Antanas Bag- 
džiunas. Juozas Baltramonaitis.
Pranas Banevičius, Juozas Ber
notas, Alfonsas Budnikas. Mag
dalena Budziunienė, Vytautas I tamentą sąmoningai siekia 

gauti pašventinimą, jis pa Busrys, Petronėlė Dailidė. Pet- į parauti žmonių pasitikėji- 
reiškė, kad nesijaučia ver- ras DimKaila. Juozas Doveika. i ma mUsų šalies užsienių po- 

Andrius Dzekciorius. Liudmila , litįkog va(JOvais tuo metu, 
<ada kraštui gresia krizis dėl

tas tos garbės ir nuo alto
riaus išėjo tiesiai į gatvę, 
sėdo į automobilį ir nuva
žiavo namo. Susirinkusi 
publika šventinimo iškilmių 
taip ir nematė.

Kinų Komunistai 
Paėmė Hainaną

Kinijos nacionalistai pa
sitraukė iš Hainan salos po 
to, kai komunistai iškėlė i 
salą savo armijas ir atėmė 
iš nacionalistų salos sostinę 
Hoihow. Kinų nacionalis
tai Hainan saloje turėjo 
125,(100 kareivių, bet gynė
si taip blogai, kad nepajėgė 
atsilaikyti prieš desėtką 
tūkstančių komunisų. Na
cionalistų vadas Čankaišek 
šį pirmadienį davė įsakymą 
salą visai užleisti komunis
tams.

Hainan sala yra 13*500 
ketvirtainių mylių ploto ir 
vra turtinga visokiomis ža 
liavomis, ypač saloje yra 
daug geležies rudos ir alie 
jaus. Komunistams padėjo 
salą užimti vietiniai “parti
zanai,” kurie ir prieš komu 
nistų išsikėlimą į salą laikė

Gaidukas, Higinas Gečas, Sta
sys Grubliausfcas, Vladas Ja- . . . ~ p
gadinskas, Alfonsas Jankaus- i įsitempusių^ . , •»»
kas, Jeronimas Jankevičius, Sija. Senatorius McCaiUly

irgi buvo redaktorių suva
žiavime

Ona Jurkevičienė., Alina Jure
vičius. Antanas Kazakevčius.
Vladas Keiba. Sofija Kuraitie-
nė, Juozas Lesevičius. Aldona $en(lto Komisija 
Lesevičius. Jj-nas Liaupsinąs.
Feliksas Mackevičius. Domicėlė į I (įSltt l ynnejlulų 
Marcišauskas. Angelas Matuze- i
vičius, Povilas Mudrovas. Ka-j Senato užsienių reikalų

Praeitą šeštadienį prezi
dentas Trumanas buvo nu
vykęs į Elgin karo laivyno 
)azę Floridoj stebėti kariš- 
<ų manevrų. Visų rūšių or- 
aiviai dalyvavo manevruo
se.

Ta proga karo aviacijos 
sekretorius Symington pra
neša, kad bandymai su sun 
daisiais B-36 bomberiai pa- 
odė, jog tie orlaiviai yra 
rirmos eilės ginklas ir gali
mame kare butų vienas iš 
svarbiausių karo ginklų. 
Sunkieji orlaiviai manev
ruose Išmetė kiekvienas ne 
mažiau, kaip 200 bombų po 
500 svarų. Orlaiviai gali 
skristi kelis tūkstančius my
lių.

ATRASTI BALTIJOS 
ORLAIVIO LIKUČIAI

komisijos paskirtoji pako 
misija, kuri tyrinėja komu
nistų įtaką valstybės depar 
tamente, nutarė pagreitinti 
savo darbą ir daiys posė 
džius dieną ir vakarais. Pa 
komisija antradienį dar 
kartą uždarame posėdyje 
apklausinės buvusį “Daily 

Simaškevičius, Petras Sirutis. į Worker” redaktorių L. Bu 
Juozas šležys, Adomas Skėte-. fjenz įr eilę kitų liudininkų 
ris. Mečislovas Sandavičius.
Petras Strikaitis, Juzef Siru- 
touicz, Gediminas Surdukevi- 
čius. Kazys švabas. Gintautas 
Vaitkevičius. Emilija Vilčins- 
kienė, Mikas Vitkus ir Kazi
mieras Vitkus.

zys Miltakis. Česlovas Norkevi
čius. Leonora Pakturis. Pranas 
Pauliukory's. Antanas Petraus
kas. Justinas Pusdešris. Dona
tas Pauliukaitis, Janina Petrai
tytė, Edvardas Poška. Kazi
mieras Prišmantas, Alfonsas 
Didikas, Juzefą Rineviča;tė. Sa
lomėja Rimša. Marija Rozen
bergas. .Jonas Rudaitis. Vincas

Cambridgc, Mass., teis
mas baigia svarstyti buvu
sio turtuolio, Marshall W

Pakomisija nori galutinai 
išaiškinti senatoriaus Mc 
Caithy iškeltus kaltinimu 
prieš ' valstybės departa 
mento pareigūnus ir už 
baigti tą pagarsėjusį skan

—I dalą.

Amerikos karo orlaivis 
“Privateer,” kurį rusai ba 
landžio 8 d. nušovė virš 
Baltijos juros, dingo be jo
kių pėdsakų su 10 vyrų įgu 
la. Bet po ilgo ieškojimo 
dabar jau surasti kai kurie 
to orlaivio likučiai. Atras
tas vienas gelbėjimosi gu
minis balionas, kuris esąs 
kulkų sugadintas ir kitas 
guminis balionas atrastas 
pusiau pripustas, kas rody
tų, jog kai kurie to orlaivio 
lakūnai buvo likę gyvi po 
apšaudymo. Atrasti ir smul 
kesni daiktai. Karo laivy
no vyresnybė visus tuos li
kučius atydžiai tyrinėja. 
Siūlo Pripažinti

Alaskai Valstijos Teises

Vidaus reikalų sekreto
rius Oscar L. Chapman siu 
lo senatui tuoj pat pripa-

TĖVAS BANDĖ
NUŽUDYTI 4 VAIKUS

Šį antradienį vienas Law- 
rence, Mass., tėvas bandė 
nužudyti 4 savo vaikus. Bu
vęs pašto tarnautojas, 
James M. Ryley, 36 metų 
vyras, pririšo savo keturius 
vaikus prie kėdžių virtuvėj, 
atsuko gezo kraną ir tuo 
budu bandė vaikus nugala
byti. Bet jo vyresnis sūnūs, 
14 metų, pasiliuosavo ir pa
bėgo pas kaimynus, iš kur 
jis pranešė policijai apie 
tėvo kėslą. Policija rado 
tris vaikus prištus prie kė
džių, gezą atsuktą, o tėvą 
užtiko namo viršuje. Vaiku 
pamotė buvo išėjusi prie 
darbo. Suimtas tėvas atsi-

_____ Anglų keleivinis De Ha
Cox, bvlą, kuris “iš gailės-i villand varyklinis orlaivis 
čio”, kad io žmona jam nu- sumušė greitumo rekordą, 
si bankrutavus, neliūdėtų Iš Kairo Egypte jis atskn-
dėl skurdo, ią nužudė ir do į l>xidoną per 5 vai. ir - •

savo kontrolėje kai kurias j pranešė policijai apie tą sa- 8 minutes. Pirmesnis re- yra nutarę, o senatas tą dėl to žiauraus pasikesim- 
salos vietas. Į vo žygdarbį. I kordas buvo 6 vai. 35 min. klausimą dabar svarso. mo.

žinti Alaskai valstijos tei 
sės. Atstovų rūmai tą jau sakė policijai pasiaiškinti
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Puslapis Antras
Nr. 17, Balandžio 26, 1S5<)

“PENKI APROCENT1NIŲ” TEISMAS U’ASHINGTONE PASTABOS

i APŽVALGA

TOKS TOKJ PAŽINO nebijo, tik, sako:
“Atsimename tą kaimyną, i 

kurį mes išdavėme Hitleriui. 
Tiesa, jo nebėra, jį nužudė, 
bet likusi jo šeima musu ne
užmiršo. . . .”

Po tūlo laukimo, atsida
rė durys i Ameriką ir pra
dėjo visus šaukti, kas tik 
naikino bolševikus Lietuvo
je, “dabar galėsite Ameri 
koje naikinti komunistus,’*

Plunksnos darbininkai ar
ba, kaip įprasta juos vadin
ti, laikraštininkai, laikosi 
tam tikru nerašytų, bet vi
siems jiems žinomų, pado
rumo taisyklių—ne viską 
dėti | laikraštį, ką kartais 
jiems pakiša pašaliniai, ne
kviesti ii- pripuolami bend
radarbiai. Tai daroma tam, 
kad apsaugoti laikraščcio 
vardą ir neklaidinti skai- rašo minėtasai “Laisvės

..V '

Spiaudosi Prieš VėjąI
Tur būt visi žino, ką reiš

kia spjovimas prieš vėją. 
Bu komunistai to nežino 
ar tik nuduoda nežiną. Nes 
dipukus jie vadina kiyžio 
kais, naciais, chuliganais ir 
kitokiais nebutvardžiais. 
Bet tyčia nors trumpai pa
žiūrėkime ir paieškokime 
faktelių.
Kryžiokai, Kas Jie Tokie?

Kas Savaite
apie “teisę” ir “vienybę,’ 
bet pradėjus iš antro galo 
bus prieita ir pirmųjų pos
mų. O tada, nuo Pranctui- 
jos iki Lietuvos, nuo Itali-

* .... jos iki Danijos (kaip tot." tarptautinę sutarti, pa- įimno ltksu;s

Vėl Dardanelai!
Praeitą savaitę Maskvos 

radio ir spauda vėl “iškė
lė” Dardanelų klausimą. 
Rusija reikalauja “peržiurė-

tancios visuomenės, nes 
laikraštis ne tam yra lei
džiamas. Jei kartais laik 
raščio redaktoriui atrodo, 
kad pašalinis pranešimas, 
kad ir kartais prieštarau
jantis laikraštininko supra
timui, vistik butų vertas 
patiekti visuomenės žiniai, 
tuomet laikraščio redakto
rius, dėdamas i laikrašti 
abejotinos rūšies rašinį, de
da skaitytoją įspėjančią pa
stabą, kad redakcija laikosi 
kitokios nuomonės. Bet yra 
ir tokių pašalinių rašinių, 
kokius redaktorius meta į 
krepšį, kaipo neskelbtinus, 
nes jie savo turiniu yra ne
švarių rankų ir piktos gal
vosenos padarinys.

“Laisvė’’ šitokių padoru
mo taisyklių nesilaiko ir 
jos jai neprivalomos. Tik 
todėl šio lapo redaktorius, 
jei jis dar yra to titulo ver-

bendradarbis, patentuotai 
melagis ir kriminalistas.

Dabar tas išdavikas ir 
provokatorius jau Ameriko
je. Jo paties žodžiais ta
riant, jis jau artimas komu
nistams žmogus. Šis niek
šas, dėl kurio, kaip jis pats 
sakosi, žuvo tūkstančiai, 
kaip matote, rašo i “Lais
vę.” Tad dar kartą įsidė-j 
mėkite su kuo tie “svieto 
lygintojai’’ bendradarbiau
ja, kas jų pritarėjai!

“Laisvės” redaktorius to 
kriminalisto rašinį tik tuo
met galėjo talpinti, jei tas 
tipas butų savo rašinį pa
sirašęs pilnu savo vardu ir 
pavarde, priešingu atveju 
rašiniui vieta—mėšlyne. Iš 
šito pavyzdžio visi padorus 
žmonės gali spręsti ko yra

gal kurią Dardanelų sąsiau 
rius tvarko Turkija.

Maskva sako, kad “ i ur-
kas apetitas vėl bus galan
damas ir aštrinamas, iki 
Fricai pasijus stiprus savo 
kaimynus griebti už gerk
lės. Taip istorija ir vėl 
kartojasi.

Jeigu ir ne visi, tai l>ent 
dauguma žino, jogei kry
žiokai ugnimi ir kardu prie
vartavo žmones prie savo
tiškos tikybos. Tai ar ne 
tokias pat priemones varto 
ja komunistai? Juk nė vie
na tauta ar tautelė liuos- 
noriai nenusibalsavo komu- 

1 nizmo, jos visos užgrobtos 
į ginklais. Taigi komunistai 
Į tai tikri kryžiokų įpėdiniai, 
i Naciai, Kas Jie Per Vieni?

Visi žino, kurie tik nori 
ką nors žinoti, jogei 1939 
metais rugpiučio mėnesį 
Stalinas susitarė su Hitle
riu. Ir susitarė ne diplo
matiniais ar komerciniais 
klausimais, bet dėl karo. 
Sutarė pasidalinti Europą, 
o gal ir visą pasauli. Karo 

j pasekmių čia neminėsime, 
nes ne ta tema klausimas. 
Užteks paminėjus, kad Sta
linas susidraugavo su žiau
riausiu naciu Hitleriu. 
Reiškia, toks toki pažino ir 
į karą pavadino. 0 juk 
komunistai tiki, kad Stali
no ir kelnės šventos. To
dėl kad ir kažin kaip ieš
kotum, bet tikresnių nacių 
už komunistus neįmanoma.
Chuliganai, Kas Tie
Per Paukščiai?

Jeigu dipukai chuliganai, 
tai kuomi buvo komunistai, 
kuomet jie užpuldinėjo ir 

Baltijos jura savuoju ežeru, l aidė socialistų prakalbas?
■ kuri niekį neturėtų tei jKuomi gi buvo dipukų mu- 

piktą piopagandą, metas „,„„^,5 čelninkas A. Bimba kuomet

John Maragon (viduryje) su savo žmona ir advokatu eina 
į teismo salę Washingtone, kur klausoma jo byla dėl pa
garsėjusiu “penkiaprocentiniy“ biznių, kai įtakingi žmo
nės ėmė i& įvairiu biznierių už tarpininkavimą gau
nant valdžios užsakymus.

tadienį įspėjo tautą, kad 
Amerika yra pavojuje. Jai 

verta geltonoji komunistinėj gresia pavojus iš Rusijos 
spauda ir jos redaktoriai! imperializmo, kuris dabar 

1 pradėjo savo pavasarinę

'Amerika Pavojuje’
Vai s t y h ė s sekretorius, buvo sąmoningai Maskvos 

Dean Acheson, praeitą šeš- vyriausybės iššauktas, kad
uždarius Baltijos jurą Ame
rikos laivams ir orlaiviams. 
Spėjama, kad rusai nori 
okupuoti Danijos salą Born- 
holm. Jie jau kartą reika-

ofensyvą ir Azijoj ir Euro Į lavo iš Danijos, kad jiems 
1 butu leista ten išsikelti, o

tas, skyriuje “Laisvoji Sa-ĮNE KEISTA . . .- e? = •'i TriCIklC A
kykla” įsidėjo tūlo Dipuko DE-1 poj.

Amerika yra pirmutinis ir į dabar laukiama, kad rusai 
svarbiausias Rusijos puoli- ir be leidimo bandys tą ša

kija pardavė savo nepn 
klausomybę Amerikai, o 
todėl per turkų valdomus 
sąsiaurius į Juodąsias ma
rias gali atvažiuoti Amei i .. . .
kos karo laivai ir padary ti 
rusams nemalonumų. Ru
sai patys norėtų sėdėti Kon
stantinopolyje ir laisvai va
žiuoti Į Viduržemių jurą 
daryti nemalonumus Ame 
rikai.

Amerikos nota Rusijai 
dėl Baltijos juroje nušauto 
neapginkiuoto orlaivio su 
10 vyrų įgula, reikalauja, 
kad Rusija iš naujo ištirtų 

1 visą įvvki ir reikalauja, kad
Iš Maskvos noro šiuo tai- ateityje tokie incidentai ne-

pu nieko neišeis. Nuo Jo
no Baisiojo laikų Maskva 
“nori” Caregrado (Kon
stantinopolio. Carai “no
rėjo” vardan pravoslavijos 
(išvaduoti šv. Sofijos sobo
rą), o batiuška Stalinas no
ri vardan “saugumo,” bet 
esmėje tas noras yra tas

kepasi kartotų.
Kartu Amerika

tikėjimu laukia,” kad Rusi
ja atsiprašys dėl užpuolimo 
orlaivio Baltijos juroje, kad 
ji nubaus to užpuolimo kal
tininkus ir sumokės už su
naikinimą Amerikos vyrų 
gyvybių ir turto.

Galima pasakyti, kad

“su pasi

pats—imperializmas.
Maskvos diktatoriai, kaip j Amerika labai ilgai lauks, 

iežų apsėsti, neiškenčia iki Maskva teiksis padaryti
nesikabinėję prie visų savo 
kaimynų, kurie dar nėra jų 
pavergti-
Žmogus su Patyrimu

tą. ko iš jos laukiama. Mas
kva demonstratyviai apdo
vanojo savo lakūnus, kurie 
nušovė beginklį amerikiečių

ilgoką rašinį “Turiu Prisi
pažinti prie Kaltės” (“Lai
svės” Nr. 64), be jokios re
daktoriaus pastabos. Ta
riamasai Dipukas rašo:

“Turiu pasakyti, kad Lietu
voje gyvendamas ir net Hitle
riui užėmus Lietuvą ir paskui 
pabėgęs su Hitleriu Į jo šalį. 
gaudavau iš Amerikos laikraš
čius. kaip ‘Keleivi’ ir ‘Darbinin
ką.’ 0 ko jie naujo ir gero 
mus mokino? Ogi to. ko mokė 
mus musų gaspadorius Hitle
ris. Mat būdavo tik išduok 
Hitleriui žydą ar kitą kokį jo 
priešą, paprastą darbo žmogų, 
tik ne fašistą. O jei išduodi 
kelis tokius jo priešus kokiam 
kaime, tai Hitleris būdavo nu
siunčia pulką policijos ir karei
vių ir išžudo kaime visus vy
rus, vaikus ir moteris. Tai tū
liems musų ir būdavo geriau
sias gyvenimas prie pono Hit
lerio. Ir štai gauni laikrašti iš 
Amerikos, ‘Keleivi’ arba ‘Dar
bininką’ ir randi, kad jie giria 
musų darbus, skaito mus did
vyriais’’ (musų pabraukta).

Niekšas rašo, o niekadė- 
jas redaktorius talpina. Čia 
aišku, kad su panašiais 
“didvyriais” tik “Laisvei” 
pakeliui. Protingi žmonės 
žino, kad Smetonos, Hitle-

Tremtyje išeinąs “Lietu
vis” Nr. 11 (56) Įsidėjo 
Petro Buteikio šitokios ant
raštės straipsnelį: “Keista 
ir Teisinga.” Autorius dės
to jame, kaip lietuviai ger- šaulyje. Todėl prieš Ame- 
bia kunigus ir kaip kunigai riką rusai ir kreipia savo 
savo tarne vra vieni kitiems

mo tikslas, nes šiandien tik-į lą užimti, 
tai Amerika stovi skersai; 
kelią Rusijos imperializmui' Į? ?altl.-l°s. kras$ ™sai 
plėstis ir Įsiviešpatauti pa-P»dare sttpnas m.l.tannes 

Trv.aAi ~~~ a bazes ir norėtų padalyti

pikti priešai. P. Buteikis “ 
turi galvoje JAV gyvenan-

šaltojo karo” ofensyvą. isėi Piauk,i 'r* ,eidimo 
‘ Baltijos incidentas” bu i Rusų “ofensyvą” reiškia-

čių kunigų su lietuviais DPI Vf) vjenas jį Įvykių, kuris-si ir kitose Europos vietose, 
kunigais santykius. 
taip rašo:

Jis si-

“Tikrai keista. Turtingai gy
venantieji klebonai leidžia DP 
kunigui eiti i fabrikus ir drrbti 
paprastu darbininku. dirbti

jis socialdemokratą Bielini 
1925 metais vaikėsi po ko- 

• lonijas ir kai kur Bieliniui
visiems amerikiečiams pa-į Pranešimai sako, kad rusai, jungtas prakalbas pavertė i 
rodė, kad rusai nesiskaito į Bulgarijoj turi sukoncen- komunistu kermošių? 6 
su jokia tarptautine teise, -travę daug kariuomenės, o

Maskvos valdiška spauda 
pradėjo vėl puldinėti Tur
kiją ir reikalauja peržiūrėti 
sutartį apie Dardanelų tvar-

su įprastu tarp tautų man
dagumu ir elgiasi, kaip ga
lima elgtis tik karo metu. 

sunkiai, ir tai po visų tų sukrė-Į py^j laisvoje juroje nuŠO-
timu ir išgyvenimų Lietuvoje Amerikos neapginkluotą kymą. čechoslovakijoj, 
ir tremtyje. orlaivį, bet patys būdami ; Maskvos lėlių vyriausybė

kalti, protestuoja, kad buk! uždarė Amerikos informa- 
tai orlaivis “įsiveržęs” į jų ei jos biurą ir patraukė Į 
okupuotos Latvijos žemę.'teismą “už šnipinėjimą” vi- 
Rusai užmušė dešimtį Ame- eilę cechų, tarnavusių

“Mes piktinomės rusais bol
ševikais, kad negerbia musų 
kunigų. Mes piktinomės vo
kiečiais, kai jie su kunigu nesi
skaitė ir varė darbams. Bet
jei tiesa, kad kai kurie DP ku-; l ikos lakūnų, bet patys pro- 
nigai dirba Amerikoje fabri- } testuoja ir meluoja, kad 
kuose. nes jie negauna darl>o amerikiečiai pirmieji pradė-
ir pragyvenimo klebonijose ir 
parapijose, tai to bent aš su
prasti negaliu.

“Tiesa, fizinis darbas nėra 
pažeminimas. Beveik visiems 
kunigams butų pravartu padir
bėti kuri laiką sunkesnį fizini 
darbą, kad pažinus darbininko

no ll bolševikų . laikais gyvenimą ir vargus ant savo 
joks Keleivis į Lietuvą ir kaino. Bet, jei tiesa, kad kai 
karo metu į Europą nepa
tekdavo, tai kuriais keliais 
tas “Laisvės” Dipukas “Ke
leivį” butų galėjęs gau
ti? Gal, kaipo Gestapo 
ar NKVD agentas, jis tą 
privilegiją turėjo? Tas pats 
niekšas, dėl kurio išdavimų 
būdavo išžudomi ištisi kai
mai, toliau rašo:

ję šaudyti. Rusai žinojo, 
kad amerikiečiai, po orlai
vio apšaudymo, žuvo juro
je, bet savo protesto noto
je jie melavo, kad orlaivis 
pasuko iš Latvijos į jurą ir 
ten dingo.

Atsakydama į Amerikos 
notą Maskva pakartojo vi

“Atsidūrėme Vokietijoje. 
Hitlerio vietą užėmė Ameri
ka. .. . Bet mus krėtė bai
mė, kad mus neluptų . . .
kam mes tiek daug žmonių 
ttdavėm Hitleriui ^žodyti.”

Pas tą kriminalistą, kaip 
matote, vien tik baimės 
jausmas egzistuoja, kitokio 
jausmo pas jį nėra. Išda-

kurie kunigai dirba Amerikoje 
paprastais darbininkais tik dėl 
to, kad klebonijoje jiems nėra 
nei ‘kampo.’ nei ‘duonos,’ tai čia 
gėda ne tiems kunigams, kurie 
dirba, bet tiems vargšams 
Amerikos kunigams’”

Autorius čia pat atžymi 
tūlų Amerikos lietuvių pa
siaukojimą ir savęs išsiža
dėjimą,
“kurie patys vargingai gy
vendami, atsikvietė iš Vokie
tijos ištisas šeimas ir dalijasi 
su jomis paskutiniu duonos 
kąsniu. Ačiū Dievui, dar yra 
be priekaištų, pagal krikščio
nybę gyvenančių žmonių.”

P. Buteikis vienoj vietoj 
primena, kad yra popiežių

sus melus ir grubiai kaltina 
Amerikos nužudytus lakū
nus, kad jie “išprievartavę 
sovietų teritoriją. Iš to aiš-

Amerikos konsulatuose ir 
įstaigose. Ir ’.ėl Triesto ru
sai siunčia savo protestus ir 
reikalauja, kad amerikie 
čiai ir anglai ištrauktų savo 
kariuomenę iš to miesto ir 
teritorijos. Rusų apsuptame 
Berlyne gegužės gale bolše
vikai ruošia savo demons 
tracijas ir keta “pasivaikš
čioti” po vakarinę miesto 
dalį. Jei rusai norės, ten 
liesis kraujas ir gal būti bus 
mesta pirmoji karo kibirkš- 

” tis.
Azijoje eina karas, o Eu-

ku, kad Baltijos incidentas ropoję šį pavasarį kvepia 
parakas. Bet ir Azijoj ir 
Europoj vyriausias Rusijos 
priešas yra Amerika.

Valstybės sekretorius tei
singai įspėja tautą, kad at
eina kritiškos dienos ir rei 
kia būti pasiruošus viso
kiems įvykiams.

—H. P.

vikas norėtų grįžti į savo socialinės enciklikos, bet 
tėvų žemę ir nieko kito jis kad ir jos Amerikos lietu

viams kunigams neprivalo
mos. Mes iš savo pusės pri
minsime, kad savanau
džiams bažnyčios mokslas 
yra nurodęs žiaurias praga
ro ir skaistyklos bausmes, 
bet kadangi jos bus taiko
mos tik po mirtie^ tai gy
vieji jų visai neboja ir ne
paiso. Mes iš savo pusės 
pridurtume, kad pastabus 
žmonės žino, jog dvasinin
kų luomas, kaip visi luomai, 
turi savo proletariškas apa
čias, proletarai su proleta
rais susipras, neabejojame.

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief

Fund of America, 
Brooklytl 11, N. Y.

105 Grand st.,

mosiu
kaip pavadinti tuos, kurie 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seime Chicagoj 
staugė net per tris dienas, 
pakol policija juos sutvar 
kė? Juk jokių dipukų tais 
laikais nebuvo.

Galima butų suminėti ir 
tuos baublių chorus, kurie 
nabagui Piuseikai visur 
baubdavo. Bet užteks to, 
kas jau paminėta. Kai kas 
gali užmesti, kam čia rei
kėjo prikaišioti komunis
tams senus dalykus. Bet ar 
komunistai dėl tų, anot jų. 
chuliganiškų žygdarbių, vi
suomenei pasiaiškino ir pa
sakė “mea culpa”? Ne, to 
niekas negirdėjo ir nematė. 
Todėl jie palieka tokiais 
pat, kokiais vardais krikš
tija dipukus. Tenka pa
reikšti, jei dipukai pikietuo- 
ja parengimus, tai komu
nistai geria patys savo vais
tus. Bet vaistai lieka vais
tais, kad ir savi, jie vistiek 
kartus. Todėl jie tiktai rau
kosi ir spiaudosi, bet tai 
spiaudalai prieš vėją.
Kam Naudingi Tie 
Pikietai?

Logiškai pagalvojus tie 
pikietai labiau naudingi 
komunistams, negu kitiems. 
Nes jie pasidaro kankiniais, 
skundžiasi policijai, veid
mainiauja reporteriams, o 
pagaliau jau susikūrė ir 
“apsigynimo” fondą. Esu 
tikras, kad ne vienas šiau- 
dadušis įmes doleruką kitą 
į komunistišką skrybėlę. 
Mano nuomone sveikiausiai

Musų šalvje lankosi Čili Ollaivi ^isvoje juroje ir jo- 
respubl i kos prezidentas, kl^ atsiprašymų, atlyginimų 
Gonzalez Videla. Prezi- ‘‘ apdovanotųjų lakūnų nu- 
dentas Videla 1946 metais 'audimo netenka laukti, 
buvo išrinktas “liaudies ^Ci^jos incidentas, 
fronto” balsais Į savo vietai ,s v*sai nebuvo prie Lie- 
ir pradžioje buvo Įsileidęs bet laisvoj juroj, ro-
tris komunistus į savo vy-jGO’ kad Maskvos banditiz- 
riausybę. Bet gyvenimas mas ne popieriniais protes- 
parodė, kad su komunistais iai> bus suvaldytas, 
negalima bendradarbiauti.! Maskvos atsakymas į 
Komunistai iš valdžios bu- Amerikos notą, atsiųstas 
vo “išprašyti,’’ o vėliau įi jpyaejtą penktadienį, dar 
ju partija buvo uždrausta. : aiškiau parodė amerikie- 
‘Po Gonzalez Videla is čiams kad Maskvos totali- 

rinkimo lietuviškų komunls-i barinis režimas visai nema
tą pravadyrius, A. Bimba,
buvo paskelbęs savo pase
kėjams, kad Pietų Ameri
koje prasidėjusi nauja era, 
nes komunistai pirmą kartai ®udenz Liudijo 
įėjo i vyriausybę! Senatoriaus McCarthy vy-

Bimbos pranašystė pasi-iriausias liudininkas, buvęs 
rodė trumpomis kojomis. į komunistų dienraščio re- 
Po “liaudies fronto” paty-'daktorius Louis Budenz, 
rimo Čili respublika bolše-jpraeitą ketvirtadienį liudijo 
vikiško kvapo ir iš tolo bi-‘ viešame senato tyrinėjimo 
josi. —o— i komisijos posėdyje. Louis
Deutschland, Ueber Alks! Budenz liudijo apie prof.

Vakaru Vokietijos kanc-' ^ttimore bolševikiškumą. 
leris, K. Adenauer, praeitai Jls,sake’ kad eilė bolševikų. _ * T i T7* 1 T>.. — ,1 T T

no pripažinti “įprastų tarp
tautinio mandagumo tai
syklių.”

savaitę lankėsi vakariniame 
Berlyne, rusų apsuptame 
mieste, kuriam gresia viso
kie nemalonumai iš Mask
vos nepasotinamo apetito. 
Kancleris Berlyne kalbėjo 
dvejuose masiniuose mitin
guose už Vokietijos suvie
nijimą per laisvus rinkimus, 
kaip tą nesenai pasiūlė 
Amerikos aukštasis komisi- 
onierius, J. McCloy.

Iš K. Adenauer lankymo
si Berlyne betgi vokiečiams 
ir pasauliui liko tik vienas 
“atminimas.” Kancleris, jo 
garbei suruoštuose mitin
guose, kvietė susirinkusius 
giedoti kaizerinės ir hitleri
nės Vokietijos himną, “Vo
kietija, virš visako.” Tie
sa, buvo giedamas “tik” tre
čias posmas, kuris kalba
butų, jeigu kaip dipukai, 
taip ir kiti geros valios lie
tuviai Lietuvos ir kitų tau
tų smaugliams komunis
tams padarytų sit-down 
streiką. Lai jie kalba tuš
čioms sienoms ir lai patys 
vieni save monkina.

Menkutis.

vadų, Earl Browder, F. V. 
Field, J. Stachel jam sakę, 
jog Lattimore esąs komu
nistas. Bet tiesioginiai L. 
Budenz’ui netekę susidurti 
su prof. Lattimore ir jis 
apie jo bolševikiškumą ži
nąs tik iš antrų rankų, iš 
kitų pasakojimų.

Prof. Lattimore tuoj pat 
L. Budenz tvirtinimus už
ginčijo ir sako, kad jo at- 
stovaujjima politika link 
Kinijos buvusi visai kitoki, 
negu L. Budenz siūloma po
litika per melu laikraštį 
“Daily Worker.”

Klausimas, ar prof. Lat
timore yra ar buvo komu
nistas, taip ir lieka neišaiš- , 
kintas ir senato komisija 
keta dar daugiau liudininkų 
kviesti ir tą klausimą aiš
kinti. Bet McCarthy “ko
munistai“ valstybės depar
tamente iš 207 sutirpo iki 
vienų vieno, O. Lattimore, 
kurs, beje, visai ir nėra val
stybės departamento tar
nautojas. Iš didelio purvų 
lietaus, regis, nieko kito ne
liko, kaip kartumas ir 
drumstas. —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEREIKIA

KELETviS, SO. BOSTON

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Puslapis Trečiai

KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

Matėme ir Girdėjome 
Čuirlioniečius

Ciurlioniečių atvykimas iš 
Clevelando Chicagon ba
landžio 16, j Civic Operos 
rumus, sutraukė veik tiek 
žmonių, kiek Vasario še
šioliktosios minėjimas i 
Amalgameitų salę.

Kaip j Vasario šešiolik
tosios minėjimą žmonių mi
nios netilpo ir turėjo nuo 
salės durų grižti namo, taip 
panašiai atsitiko ir balan
džio 16. Pasaulio didžiau
sieji teatralio meno rūmai 
Chicagos lietuviams pasiro
dė permenki. Tikietai iš 
anksto buvo platinami ir be 
ypatingos reklamos greit 
visi buvo išparduoti. Savai
tė prieš koncertą buvo pa
skelbta, kad tikietai išpar
duoti. Išėjo pagal priežo
di, kad gera prekė pati save 
giria. Kaip galima buvo 
spėti didelę daugumą pub
likos sudarė naujieji lietu
viai. Daugeliui iš jų an 
samblio koncertas nebuvo 
naujiena, nes jie jo koncer
tų buvo girdėję ir Europoje. 
Senesniems gi ansamblis 
buvo tikra naujenybė. Pa
našiai tobulo koncerto se
nieji lietuviai nebuvo nei 
matę, nei girdėję.

Tas faktas, kad ir po to, 
kai buvo paskelbta, kad vi

Dar primintina, kad kon
certo dienai oras buvo la
bai gražus.
Velykinės Aukos

Praėjusioj koresponden
cijoj buvo minėta, kad per 
Velykas Chicagoj oras bu
vo nepaprastai blogas, bet 
kad tas nesulaikė žmonių 
gausingo ėjimo bažnyčios- 
na ir kad oras nesutrukdė 
aukų rinkimo. Taip ir bu
vo. Štai Marųuette Parko 
lietuvių parapijos lapelis 
atvelykio laidoje paskelbė, 
kad per Velykas aukų su
plaukė $5,152.87. Pernai 
velykinių aukų buvo $5,- 
438.07. Išeitų, kad pernai 
tų aukų buvo daugiau, bet 
skelbiama, kad šių metų ve 
lykinės aukos dar tebeplau- 
kia, ir jei ko, perviršys per
nykštes.

Tos pačios dienos lapely
je skelbiama, kad tos para
pijos vienas jaunuolis gegu
žės 3 d. busiąs Įšventintas i 
kunigus, o primicijos bu 
siančios gegužės 7 d. Ir

PRINCESE LAUKIA KITO REIRfiS

Ang Išjos karaliaus duktė EKzaheth atvyko j Maltus salą, 
kur jos vyras Philip tarnauja karo laivyne. Iš Anglijos 
praneša, kad busima Anglijos karalienė laukia kito kū
dikio.

Kas Nauja Brooklyne
LDD Prakalbos kraštus ir traukia i savo iš-

Kovo 25 d. Lietuvi, Dar- ~

Atletų Klubo name buvo 
1-DD 7 kuopos gražus mar- 

i gličių vakarėlis. Tiesa, žmo
nių atsilankė nedaug, nes 

į toji pramoga buvo suruošta 
tik saviškiams.

Musų rengėjos—B. Spu- 
; dienė, E. Ramanauskienė, 
i L. Kraus, M. Akelienė, A. 
Buivydienė, U. Balas ir T. 
Styrienė — paruošė puikią 
vakarienę. Margučių ku
pinos lėkštės. Baigiant va
karieniauti drg. B. Spudie- 
nė pakvietė keletą iš daly
vių pasakyti žodi kitą apie 
LDD organizaciją, kuriai 
sukanka lygiai 20 metų 

i kaip ji Įsikūrė. Kalbėjo J.
I Buivydas, Paukštys, Buka- 
viackas, G. Puidokas, N. 
Stilsonienė ir dar vienas ki- 

| tas, kui ių pavardžių neatsi
menu. Visi reiškė LDD or
ganizacijai geriausio pasi
sekimo augti ir bujoti.

Užbaigus vakarienę ir 
i prakalbėles, prasidėjo va
karuškos. Vyda Ramanaus
kaitė rinko plokšteles ir dė
jo i gramofoną. Svečiai 
šoko. Iš Operetės Choro 
kelios dainininkės ir iš 
tremties keli vaikinai

Worcesterio Naujienos
Lietuvai Remti Draugijos ras, vedamas muziko Snars- 

1 skyriaus veikla labai pa-įkio, sudainavo keletą gra- 
gyvėjo. Susirinkimai gau-, žiu dainelių. Keturios jau
stis. Naujakuriai domisi nutės, gražios kaip - lelijos 
šia organizacija ir daly vau-1 mergaitės padainavo juo 
ja skaitlingai susirinkimuo-! gingas daineles. Vilniaus 
se. Valdyba mišri. Ypa- operos buvusi solistė Juzė 
tingai aktingai Įsijungė į Krištolaitytė taip pat sudai- 
darbą sekantys naujaku-i navo porą dainelių. Vi
riai :P. Aukštuolis, Jonas! siems nesigailėta karštų ka- 
Vizbaras-Sudavas, K. Bla-!tučių. Publika buvo suža- 
žys, A. Vagelis, V. Pajau-j vėtą tokiomis vestuvėmis.
jis, J. Matjošaitis, A. Pet
rauskis ir daug kitų.

Gegužės 7 d. L. P. Klubo 
vasarnamy (bungalovv) 
Įvyks gegužinė. Bus pa
gerbtos motinėlės.

—o—
Tremtinių Meno Ratelio

—o—
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystės prezidentas Ed 
ward E. Shipman per vie
tos dienraščius veda pole
miką su dipukais. Bet pa
kol kas dipukai turi viršų. 
Vietos dienraščiai duoda 
vesti diskusijas per “The 

choras, vedamas gabaus j Peoples’ Foram” ir “Read

tikietai jau išparduoti, o 
visgi daug žmonių teiravo
si ar negalima bent “stand- 
ing room” tikietų gauti, ro
do, kad dar daugelis žmo
nių Į koncertą norėjo pa
tekti, bet negalėjo. Pagal 
Civic Operos rūmų taisyklę 
“standing room” tikietų ne
valia turėti.

Teiraujantis tų, kurie 
ciurlioniečių koncertus yra 
matę ir girdėję Europoj, 
štai kas paaiškėjo: Europoj 
ansamblis koncertuodavo 
daug mažesnėse salėse, kur 
žmonių tetilpdavo nuo 600 
iki 800. Reiškia, čia pri
siėjo koncertuoti prieš 4,- 
000 žmonių. Taigi, sakė 
tie naujieji lietuviai, čia 
jiems tas koncertas išrodė 
lyg atskiestas. Todėl, gir
di, antru sykiu kviečiant 
ansambli, reikėtų paimti 
bent dvigubai mažesnės pa
talpos. O jei Į tokią salę 
publika nesutilptų, tai ko
dėl nerengti trečiu, ketvirtu 
ir penktu sykiu? Juk an
samblis ir yra tam susitve
ręs, kad koncertuoti ir kel
ti lietuvių teatrai} meną.

Didieji Chicagos angliški 
laikraščiai nepašykštėjo vie
tos duoti palankius aprašy
mus apie ciurlioniečių pasi-. 
rodymą Chicagoj.

padaryta tokia pastaba:, ________________  ___
“Jei žinote kokias kliūtis, bininkų Draugijos 7 kuopa nau^as 
dėlko jis negalėtų tapti ku- čia buvo surengusi prakal- 
nigu, praneškite šios para-tkas paminėjimui dvidešim- 
pijos klebonui.” Dėl tokios. ties m nuo LDD Įsikūrimo, 
pastabos parapijonai trau-; Kalbėjo vienas iš LDD ku 
ko pečius ir sako: “Argi;,.^ j v. Stilsonas, ir J. 
pritinka tokias
kelti?”

Drg. stilsonas kaiOejo 
apie priežastis, kurios pri-

abejones. Buivydas.
. • u

Serga

Marųuette Parko parapi
jos vikaras kun. P. Lapelis 
randasi Šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Viduriuose jis turė
jo vėžį. Nesenai jam pa- 

Pasiro-daryta operacija. ------- , . ...................
dė, kad vėžys buvo labai mimą į Rusijos užsienių po
išsišakojęs ir, po operacijos 
šiek tiek pagerėjęs, vėl at 
krito.

Šv. Jurgio parapijos nau
jasis klebonas, pralotas B. 
Urba, nesveikauja. Para-' 
pijonai sako, kad jis retai 
tepasirodąs žmonėms. 
Pavasaris Prasidėjo

Nuo atvelykio oras page
įėjo ir jaučiama, kad atėjo 
pavasaris. Priemiesčiuose 
žmonės
žuose. Kai kurie savo dar
žuose turi žieminių svogū
nų. Tie svogūnai pavasari 
greit atgyja ir jų laiškų jau 
dabar žmonės skinasi, val
go ir gardžiuojasi.

Laisvamanis.

tautas ir tauteles. 
Prieš tą politiką Amerika 
p riešpastato teisingos ir pa
stovios taikos siekimą ir sie
kia visur užkirsti Maskvos 
imperializmui kelią. Toje 
milžiniškoje kovoje, kuri 
dabar eina “šaltojo karo”

13 1 zl lzX 
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v iz'anrc;

muziko, buvusio čiurlionie- 
čio Snarskio, išpldys dainų 
programą. Šis dar visai 
jaunutis choras Worceste- 
ry, bet jis vertas didelio dė
mesio. Aš buvau sužavėtas 
jų sutartinu dainavimu.

Sanuarieciai ruošiasi prie 
mergaitės puikiai padaina- vasarinio veikimo. Birželio
v... Vienu žodžiu, visi pui -} Babrausko pav.i.one,

1 Leister, Mass., bus matine 
šventė, ten dalyvaus Wor- 
cesterio lietuvių drum corps

ir

šiuo

musų visos jėgos ir pastan- 
vedė prie Įsikūrimo Lietu- S°s yra Amerikos pusėje, 
vių Darbininkų Draugijos ir į prieš Maskvos grobikus, sa 
nurodė, kad svarbiausioji i kė kalbėtojas.
bMn"«iSprotXVnri3 T^į Po drS' Stilso"° kalbos
ėiojo Internacionalo išsigi- buvo .P^lartla nnkhava deni. tai būna metiniai Iran- 

j s 'sergančio musų draugo, V.

kiaušiai pasitenkinę 
parengimu.

Tiesa, nebuvo iš Union,
N. J., H. Brukęs, iš Paterso 
no Sarpaliaus ir iš Long Is- 
land Balvočių. Jie buvo 
bilietais aprūpinti ir jiems 
vietos buvo paruoštos, bet
dėl kokiu tai priežasčių tie' „ . . . - .

*• i • • . maršuos miesto gatvėmismusu geri kaimynai nepn-, • °,f ... . gegužes 30 d., Memonaibuvo. Mes visi jų pasige- ~ ’ .. . , •j't i- » Day. Gražus lietuvukai. fioriK? * -
t . t mergaitės ir berniukai, kuoLDD i kuopa i metus da-l ® .. . . ’ .

ro du parengimus, vieną ru-

(bubnų, trimitų orkestras) 
ir tų pačių vaikučių choras, 
vedamas muziko Alberto 
Jodžionio. Orkestro nariai 
turės gražias naujas uni- 

Orkpst.i'ii nariai/nrmoc AVZi inar. -w» v

litikos Įrankį ir prieš Mask
vos vedamą zigzaginę revo
liucinės gimnastikos politi
ką.

LDD Įsikūrė pirm 20 me
tų, kada pas komunistus 
buvo išgalvotas taip vadi
namas “trečiasis periodas” 
ir vesta komunistinių raga- 

Į nų gaudymas. Per kuri lai- 
• ką ji veikė kaip komunistų 
opozicijos organizacija, bet
vėliau atėjo i socialistini ju-

jau darbuojasi* dar- Susijungus “sklo-
J - kimnkams su Lietuvių So

cialistų Sąjunga LDD ir 
LSS kelias pasidarė tas pats 
socialistinės demokratijos 
kelias.

Gervicko, gydymui. Surink
ta $42.

Paskui kalbėjo J. Buivy
das, LSS centro sekretorius. 
Jis kalbėjo apie padėti siu
vėjų unijos lietuviškame lo- 
kale Brooklyne, kur dėka 
nesutarimams tarp demo
kratiškų grupių komunistai 
sugebėjo prieiti prie lokalo 
valdžios ne savo vardu, bet 
apsimetę “patriotais,” skleis
dami melus ir šmeižtus. Di
delė lietuviško lokalo narių 
dalis yra aiškiai antikomu-' 
nistiško nusistatymo, bet lo
kalo priešakyje stovi žmo
nės, kurie savo išminti ir 
dvasišką amuniciją semiasi

kietai, o pavasari suruošia- 
me margučių bankietėli. 
Kuopa turi virš 50 narių. 
Užsiima platinimu literatū
ros ir apsvietos. Turėjome 
prakalbas atžymėti 20 me
tų musų organizacijos gy
vavimo. Tarpe narių geras 
sutikimas.

Kuopos Narys.

DETROIT, MICH.

met jie maršuoja, svetim 
taučiai labai domisi ir jiem? 
katučių nesigaili.

• Dar galima gauti “Kelei
vio” Kalendorių 1950 me

tams. Daug skaitymų ir in

formacijų. Kaina 50 centų.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

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

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
So. Boston 27, Mass.

Kalbėtojas kiek ilgiau su-'Js gazietos “Lai-
stojo ties lietuviu socialde-1 Toki lokalo vado
—, —.... vybė netun nei aiškios po

litikos, nei aiškių Įsitikini
mų, bet laikosi viršūnėje 
tik todėl, kad sugeba melais 
ir šmeižtais suvedžioti na
rius ir “užtemdyti” visus 
tikruosius klausimus. Toki 
unijos lokalo vadovybė ii 
tiesioginių darbininkų rei 
kalų gynime parodo visiška 
nesugebėjimą, nes su šmeiž 
tais ir pasipuošus “tautinin 
kiškomis” plunksnomis, ku
rios yra dažytos “Laisvės’ 
purvuose, negalima vesti 
jokios unijinės politikos, 
bet galima tik murdytis ii 
stumti laiką.

Po J. Buivydo kalbos 
kalbėtojams buvo duota ei 
lė klausimų i kuriuos abu 
kalbėtojai aiškiai ir išsa
miai atsakė.

Prakalbų pirmininku bu 
vo drg. P. Kriaučiukas.

——S. B.

LSS 116 kuopos susirin
kimas Įvyks balandžio 30 
d., 2 vai. po pietų, Armano 
svetainėje, 2386—24th St. 
Kviešiame narius dalyvauti 
ir atsivesti draugus.

Valdyba.

Balandžio 15 d. teko būti 
naujakurių vestuvėse. Ro
mutė Kasakaitytė (buvusio 
Lietuvos seimo nario dūk 
tė) ištekėjo už Algimanto 
Čepulio. Vestuvių puota 
buvo Aušros Vartų parapi
jos salėje. Buvo labai gra
ži programa; Tremtinių 
Meno Ratelio vedėjas Leo
poldas Jokubauskas progra
mai vadovavo.

Piršlys V. Garsys pasako 
jo ir gyrėsi “vestuvinin
kams,” kaip jis apgavo jau
nąją ir jos tėvus. Bet vė

eis Round Table.” O ar 
žinot, kas tas ponas Ship 
man? Nagi buvęs lietuvis 
Ignas šiupėnas.

Apvaikščiojant vasario 
16-tą dieną programos ve
dėjas, L. R. Draugijos 1 
skyriaus pirmininkas M. 
Žemaitaitis, perstatydamas 
vieną kalbėtoją pavadino 
draugu. Vietos dvi buvu
sios aukštos ponios Lietu
voje persigando to žodžio, 
net per du ištisus mėnesius 
buvo nutirpusios. Tik da
bai1 atsipeikėjo. Tos leidės 
dienraščio “Draugas” tikrai 
neskaito.

Lietuvai Remti Draugijos 
1 skyrius ruošiasi skaitlin
gai dalyvauti seime gegužės 
21 d. So. Bostone.

-o-
la. R. Draugijos 1 skyrius 

nutarė paaukoti Dr. Jono 
Šliupo paminklo fondan 
$25. Sandaros 16 kuopa 
taip pat paaukojo $25.

—o—
Vietos naujakuriai pra

dėjo grupuotis ir jungtis i 
vietos organizacijas. Jau
nesnieji rašosi i L. R. Drau
gijos skyrių, Sandarą, SLA 
kuopą ir klubą, savąjį 
Tremtinių Meno Rateli; se
nesnieji, buvę prie Smeto
nos visokiais viršininkais, 
jungiasi Į A. L. T. Sąjungą 
—ten jie visi tūzai. Iš se
nesnių amerikiečių su jais

liau už apgaulę ir melavi- dalyvauja viena moteris ir 
mus tas piršlys buvo “pa- vyras, abu neaiškios krvp- 
kartas.” Meno Ratelio cho- ties. J. Krasinskas.

mokratų užimta pozicija 
Įvairiais musų gyvenimo 
klausimais. Svarbiausias 
reikalas šiuo metu yra kova 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.
Toje kovoje lietuviai so
cialdemokratai dalyvauja 
aktingai ir daugelyje vietų 
jiems teko imtis iniciatyvos 
jungiant visus lietuvius Į 
bendrą kovą už musų seno
sios tėvynės išlaisvinimą.
Tarp kitko ir Brooklyne 
LSS pastangomis, susitarus 
su katalikais, sandariečiais 
ir kai kuriais tautininkais,
Įsikūrė New Yorko Lietuvių 
Taryba, kuri dabar yra 
Amerikos Lietuvių Taiybos 
skyrius.

Kalbėtojas vėliau nušvie 
tė musų šalies dabartinę 
politiką. Amerika yra taiki 
ir siekia teisingos taikos. Bet 
Amerikos vadai dabar jau 
mato, kokius siekimus turi 
komunistinė Rusija ir ge
rai Įsisąmonino, kad Rusija 
siekia pavergti vis naujus Balandžio 15 d. Lietuviui

Gražus Margučių Vakarėlis

Ką tik išėjo iš spaudos

’ Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS 
Surinko ir parengė spaudai kompozito. 

riaus sūnus ALGIS SIMKUS
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1. Da - ti • nau pasmw-ge-!g io -
2. Dar ai ne-rf - se * dau ant bė-ro-lir - ge -
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I
Knyga paikiais virieliais, su plastikos juostele, 64 pusi., labai į #

lengvai atsidaro ir akambinan pianu neužsiverSia. Kaina $2.00 į §
Užsakymus siųskite: Į

KELEIVIS Į |
636 Eaat Broadway South Boston 27, Mass. • | s
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Maikio su Tėvu

džiau stikliuką ir

Anglijos Tekstilėje
Sukasi, sukasi 
Fabriko ratai.
O aplink juos—
Mus dienos ir metai

Oi, toji tekstilės 
ne
liui svetimšalių,

ir be 
minkšto

kalkių 
vandenio,

•šiai kaip Lietuvoje, vidujeIpios, nerūkančios, gerai už- nes galvoja vesi jau vie i 
Išvarų, vaizdas tikrai malo-įsilaikančios, nors, žinoma, tinęs, bet tuo pačiu gy\e 
; nūs. Baldai, nors daugelio pasitaiko ir išimčių. Gal ir nimo našta < ai anau pa 

.. i dar tebėra kuklus, bet atei- bus nenuostabu,
pi įemaiso tyje jr jy sąstatas pakitęs, vienas stengiasi

lietuvaitę. To pasėkoje kar
tais pasitaiko ir juokingų 

būdų.
plunksnos kolega, 

lietuvių kolo-, “Britanijos Lietuvy 
nijose yra suorganizuotos žinutes, meilės svaigulio ap- 
musų atžalynui—jauniems! imtas Įterpia, kad jam Bi- 
lietuviams — šeštadieniais1 vutė scenoje pasirodžiusi 
tautinės mokyklos, jose vai-' žvaigždele, vėliau dar pa-

...... . ... . V?;Salionėlyje paprastai pas

.kaip tik ir yia Anglijoj. Įs‘kiekvieną matosi Lietuvos
O‘, lou tekstilės pramo- kitos pusės kiek blogiau, ži-į Vytis, knvgu, laikraščių, ra- piršlvbų 

e viliote vilioja ir dauge- novai tvirtina, kad vande-Įjjo 1 (Unnksnos
Didesnėsekurie dar ni be kalkių vaitojant, 

tebedirba farmose ar mai- greitai reikia atsisveikinti 
nose ji yra kaip tikra sva-įsu savo natūraliais dante- 
j°nė. Tikrumoje tekstilė liais ir naudotis dirbtinais 
tai ir yra viena iš geriausių, dantimis; tas vietiniuose 
kitašaliams leidžiamų dirb- nebenaujiena, retas kuris 
ti pramonės šakų. Darbas turi savo nuosavus dantis, 
joje nesunkus, bet ir atly- Lietuvių tekstilėje sutiksi 

į ginimas lengvas. Bemaž kiekvienos paskirties fabri- 
; pusę dirbančiųjų sudaro at- ke,
i vežtieji svetimšaliai, mote- apdirbimu 
; rys ir vyrai, jų tarpe jau irise, verpyklose, audyklose ir 
; nemažai lietuvių. Anksčiau medžatru natūralizacijoje, 
“pusbrolių” *- “--------  *
pastangom!

—Alau, Maik, kaip svei
kata? kas čia. ar žinai

—Gera diena, tėve. ma- dėjau rokuoti: 
no sveikata tvarkoje, ačiū. arielka, degtinė, šnabė, bal-ik . ^u<u

—Malonu girdėti, vaike. akė. rupūžių ašaros, skais- 
kad tu sveikas ir drūtas, ba čioji. golė. gyvatinė, velnio 
aš, vaike, šiandien noriu su pramonė, rojaus skystimė- 
tavim vesti moksliškas dis- lis. pasiutimo syvai, gumbo 
kusijas apie lietuvišką lie- riekarstvos. alkagolis, mun- 
žuvį. šalnas, buiza, šmučkė, sa-

—Nesakyk, tėve. “liežu- magonas. karčioji, gaidžio į 
vį,” sakyk lietuvišką kalbą, ašaros. . . . Sakau, ar gana. 
ir pasakyk man, koks ryšis ar daugiau nori? 
yra tarp mano sveikatos ir —Tėvas atrodai tikras
lietuvių kalbos? j ekspertas . . .

nauji, bet dabar jau retas 
i atsitikimas, nes ir tekstilėje 
buvęs darbo jėgos truku
mas nebejaučiamas.

Tekstilės fabrikų centrai
—Bradford. Leeds, Hali 
fax, Manchester, Notting- 
ham, Rochdale ir kt.—rei
kia pasakyti, kad svetimša
lių “užkariauti.” šeštadie
niais ir sekmadieniais gre
ta anglų kalbos gatvėse, 
turguje, kinuose išgirsti sla
vų, italų, germanų ir baltų 

P*a į kalbas. Darbo dienomis 
^napsat, Vykstant j darbą ar grįžtant 

ustojimo vietose, 
girgždančiais stabdomų 

busų stabdžiais, girgžda au 
syse ir slavų kalba, nes jie 
ypatingai tiek buse, tiek 
laukdami jo. mėgsta garsiai 
kalbėti.

Anglija nors savos vilnos

kad kiek- 
rasti sau

Viena-
parašęs

kelias

sunkėja, nes ne tik dirbsi 
fabrike, bet grįžęs iš jo 
dirbsi ir visus namų apyvo
kos darbus. Tad vengiama 
šią “koronę” užsitraukti. 
Dabar šeštadieniais ar sek
madieniais jei kur išeini, 
maisto namuose nepasiga
mini, tai vietinių papročiu 
nupirkęs dvigubą fish and 
chips porciją sukerti ir vėl

—Yra, vaike. Jei nefy- 
lini gerai, niekada nestok i 
diskusijas, ba praluzinsi. 
Aš aną vakarą ėmiau čen- 
čių ir įsivėliau Į tiligentų
diskusijas apie musų šnek-; kolekcinių apdūmojimų ne
tą ir jei bučiau nesijautęs 
diutas, buč atsidūręs už du
ra, vot kaip, vaike!

kučiai mokomi būti 
viais, nepamiršti savo 
tą, kalbą, papročius.

pradedant žalios vilnos Susidarius sąlygoms griž- 
irbimu, toliau dažyklo- ti i laisvą Lietuvą ir šie j 

skaitomi pastoviai įsikuru- i 
šieji, likvidavę tas savo 
“hauzes’’ skubėtų Į tą šąli. 
kur Nemunas banguoja, 
kur Šešupė miela plaukia!

lietu- kartoja, kad Birutės tauti- pradedi naują darbo savai-
graziau-

įr “pusseserių” . pastarojoj tedirba tik mote
ris atvykdavo' rys, lietuvės ypatingai suge-

ha tą darbą dirbti ir neblo
gai uždirba.

Taigi, mielas tautieti, 
kur begyvensi—Amerikoje. 
Australijoje, Argentinoje 
ar Kanadoje—jei pirksi an-į 
gliškos gamybos rabą, vi
suomet prisimink, kad jame 
yra Įdėta tavo brolių ir se
sučių darbo prakaito.

Grįšim, grįšim ten.
Prie Nemuno plataus.
Kur liko graži sodyba.
Kaip gėlelė po lietaus . . . 

šiandien tokiomis minti-

kraš- nis kostiumas yra
i sias, nes kur tai šokiuose 
buvo premijuotas.

Ach, toji meilė. . . .
Nesu aš artistas.
Ir nei kapitonas.
Tad sunku sukurti 

Motervstės stonas . . .

tę-
Sklnda kaliais.
Sklinda gandai.
Plečias kelias 
Propagandai . . .

Ach, toje tekstilėje, kuo
met nustoja fabriko mašinų 
ūžesys ir nedarbo dienomis 
susitikę draugas draugą ar 
pažįstamą, užsimezga kar 
tais sudėtingiausi pasikal 
bėjimai, kurie dažniausia 
pavirsta i tikrą žodžių tva
ną. Medžiagos tam nestin
ga. juk čia dirba Įvairių 
tautybių ir Įvairiausių pro
fesijų žmonių. Dirba buvę 
karininkai, agronomai, mo
kytojai. buhalteriai, inžinie
riai ir dar visa eilė Įvairiau 
siu profesionalų. Pasiklau
sius kartais net nuostabu, 
kad daugumas tarp kitko 
vis Įperša tą savo “aš bu
vau ... aš žinau ... aš ga
liu. . . .” O, tos mintys vis 
būna dažniausia skirtingos. 
Vienas Įvairiais “motyvais” 
remdamasis skelbia ilgalai
kę taiką, antras pranašauja 
skubų karą ir bolševikams 
galą. Dar kitas skelbia, 
kad jam patinka demokra
tija, o sekantis garbina dik= 
taturą. Dar kiti analizuoja 
sporto, meno, mokslo sritis. 
Paskutinysis nagrinėja lite
ratūrą ir dažnai iš.viso-šito 
kalbų tvano tesigauna tik 
paprasta žodžių makalatu- 
ra.

Gi musų bičiuliai anglai 
tokių temų visiškai nevirš
kina ir neįtraukia i savo po
kalbius. Jų kalbos vis su
kasi apie futbolą, kriketą, 
šunų, arklių, motorciklių 
lenktynes, orą, barą ir kino 
aktualijas.

Taip pamažu slenka mu
sų dienos tekstilėje, tarp 
mašinų ūžesio, kalbų kalbe
lių. gandų gandelių, nieko 
šviesesnių pragiedrulių ne
pranašaudamas musų atei
čiai. šiuo kart užbaigiant 
mes
Būdami kur miglos.
Ir tik lietus lyja . . .
Lrnkim, linkim mes jums lai

mės
Dolerio šalyje!

J u su Jonas.

Vedybų klausimas yra la
bai aktualus ir aktualiai 
gvildenamas. Rimtai rūpi
namasi prie Lietuvių Sąjun
gos Įsteigti net vedybų biu
rą, kurs tarpininkausiąs no
rintiems sukurti šeimos ži
dinius. Vyra viengungių 
nemažai dirba tekstilėje. 
Jiems tenka pakelti Įvai
rus gyvenimo sunkumai. 
Apsigyvenę daugiausia pas 
savo tautiečius, vieni kaip 
reikiant kambariuose, kiti 
palėpėse. Vieni maitinasi 
prie šeimų, kiti patys mais
tą gaminasi. Produktus su- 
siperka, baltinių skalbimą 
tvarkosi, kojines prakiuru
sias taisosi, sagas i rubus 
susisiuva ar kur nors lopelį 

ratas sukasi, iš buvusių lie-' uždeda. Vargas visko iš-

Sveika. sesyte lietuvaite.
Gal liūdi vieniša?
Parašyk! Sudarom pažinties 

pradžią.
Vėliau*sukursime ateitį gražią.

Panašiomis skelbimų 
prasmėmis mirga *musų ofi
ciozo skelbimų skyrius, ieš
kosi viengungiai sau žmo
nelių šeimvniniui lizdeliui 
susukti. Raitais ieškosi 
musų tautiečiai iš Kanados 
ir Australijos Anglijoj mer
gaičių. Pasitaiko, kad Ju-

.... . . goslavijos, Čechoslovakijosmis gyvena kiekvienas tau-i«okietjs al. ]atvjs ,aik. 
t.ete brautas is savo gim- ,aš je ješko t|f 
tosios pastoges. Likimo aud-
ros atblokšti į Vakaras, 
ypatingai šeimos dirban
čios tekstilėje pradėjo vie
tinėse sąlygose Įsikurti. 
Daugelis jau yra nusipirkę

lietuvaičių. 
Laikas bėga,

ų pačių

gyvenimo

kaip ir neturi, ją importuos namukus, kiti dar perkasi1 ištekėjo ir

tuvaičių jau teliko tik vie
na, kita. Visos daugumoje

mokina, tačiau vyrai nenu
simena. sako, mums niekas

ja daugiausia iš Australi
jos, Kanados, Brazilijos, 
Afrikos ir kitų kraštų, ta
čiau tekstilės pramonę ir

ar pirksis. Namelių įsigy
jamas praktikoje labai apsi- 
simoka. ypatingai kaip pri
siima nuomininkų gyventi.

daugiausia už nebaisus, galima ir ant kel-
lietuvių. Ištekėjusios už ki-;mo išgyventi. . . . Valdžia 
tataučių, pagyvenusios su viengungius irgi neglosto, 
jais pirmuosius medaus mė . kuris šiek tiek daugiau už- 
nesius, paprastai skiriasi ar dirba, tai income taxais 

taip nublizgina, kad jis vis- 
vien negali aukščiau pakil

tų gyvenimo 
verčiami žmo-

—Siur. vaike, ir tu sutin
ki. kad aš betą laimėjau, o
vedlug to ii^ Pa’eikala\audriausią pasaulyje. Sakoma, gražiai tvarkosi, prie jų ne-į kad bučiau žinojus tokią 
kad bu ».ų am stalo. Ale jis j.a(j greras vilnos apdirbi- pastebėsi šiukšlių, darželis 
sako. ne. Sako. jam po re-1

jos gaminių kokybę turi ge- Lietuviai pirkę namelius! nusivylusios dažnai pasako,

maž
geras vilnos apdirbi- pastebėsi šiukšlių, 
reikalauja drėgno oro gražiai sutvarkytas, pana-

nedalią. .
Šiaip mūsiškės

i ti. Kaliais 
yra tau- aplinkybių

—Kas tai buvo per dis- kusijos.
kusijos, tėve, jei galėjai už 
durų atsidurti?

—Vaike, musų prabas 
čius prieš šventas Velykas 
sušaukė visus tiligentus i 
spešel rekolekcijas, sako. 
ateikit visi, katrie esate ti- 
ligentiškai prigriešiję, aš 
jums suteiksiu dvasiškų my-

pritinka niekam drinksų 
pirkti. Vot. vaike, iš to ir 
prasidėjo musų tikros dis

—Aš suprantu, tėve. jūsų 
diskusijas, jus barėtės dėl 
to. kas turi pirkti tą skysti
mą, kuriam tu surinkai aš- 
tuonioliką vardų, o daug 
geriau butumet padarę, jei 
butumet pašnekėję apie lie
tuvių kalbą. Aš tėvui duo
siu viena lietuviu kalbos

*,

to

listų. Aš. vaike, nėjau, ba Į turtingumo pavyzdi: paimk 
mano griekai yra praščio-l žodi “mažas” ir pasiūlyk 
kiški, ale visi su spešel tili- kam nors išversti jį Į anglų
gentiškais griekais nuėjo.

—O ką. tėve, rekolekci
jos turi bendra su tavo dis
kusijomis?

—Veidiminit, vaike, ži
nai juk, kad istorija turi 
turėti pradžią ir pabaigą, o 
pradžia ir buvo tose reko
lekcijose. Po rekolekcijų 
keletas frentų grįžo namo 
ir pakeliui užsuko Į saliuną 
perdumoti prie stikliuko pa
saulio marnastis ir vot, vai
ke, ten turėjome diskusijas. 
Vienas toks jaunikaitis pra
dėjo klumočyti. kad lietu 
viskas liežuvis yra visu tur-

kalbą. o kaip gausi atsaky
mą. pasiūlyk išversti tą pati 
žodi kiek kitaip pasakytą, 
pavyzdžiui, mažutis, mažiu
kas. mažutėlis, mažytis, ma 
žučiukas, mažaitis, mažutė
laitis, mažilėlis, mažokas, 
mažutaitis, mažitelytis, ma- 
žutėliukas. mažutytis, ma- 
žiokas ir tt. Tu pamatysi, 
tėve. kari atsakymas bus tas 
pats, kaip ir vertimas žo
džio “mažas.” O lietuvių 
kalboje visu< daiktvardžius 
ir būdvardžius galima “ma
žinti,” kiek tik nori, todėl 
musų kalba ir yra labai

tingiausias, va, sako, imkit, lanksti ir turtinga savo for
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tą paukšti, ką vaikus nešio
ja, jis musų šnektoj turi 
penkis vardus — gandras, 
garnys, busilas, gužutis ir 
starkus! Sako, kuri kita 
šnekta turi tiek vardų tam 
išdykusiam ilgasnapiui?

—Tas teisybė, tėve, lietu
vių kalba yra turtinga.

—Vot, čia, vaike, aš ir 
įsivėliau į diskusijas. Aš su

momis.
—Jes. vaike, tu man da

vei gerą mislį, aš žinau vie
ną toki ekspertą, ką dedasi 
visokių kalbų žinovas ir 
angielskai beria, kaip žir
nius Į sieną, čia šiur bus 
drinksas.

—Tėvas ir po Velykų tik 
apie “drinksus” tegaivoji. 
lyg butum velykinės nėjęs.

tai nekau, nori betinti, kad yra —Ar ėjau ar ne,
toks daiktas, katras musų tavo biznis, vaike, 
šnektoj turi penkolika var- —Sudiev, tėve, tu jau
dų? Jaunikaitis pradėjo pyksti, 
sprečytis, o aš jam paro- —Gudbai, akyplėša.

Jie Tariasi kaip Pagerinti 
JUSlį Telefoną

Karts nuo karto reguliariškai jūsų vietos 
telefono viršininkas tartasi su bendradar
biais, kaip pagerinti telefono patarnavimą. 
GERESNIS BENDRAS TELEFONAS

Svarbos dalykas kiekviename telefono 
ofise yra bendro telefono patarnavimas, 
šitame reikale musų inžinieriai dirba ben
drai su vietos žmonėmis, kad visi galimi 
pagerinimai butų padaryti. Kiekviena vie
tovė yra stropiai tyrinėjama ir kaip tik 
galima padaryti pagerinimus individualiuo
se ir bendruose telefonuose, tas ir daroma. 
BENDRO TELEFONO GERESNIS NAUDOJIMAS

Dtdama pastangos pašalinti nesusiprati 
mus dėl bendro telefono naudojimo. Pap
rastai tai yra pačių žmonių kooperavimo 
klausimas. Kartais laiškas pašalina sunku
mus; kartais pasikalbėjimas telefonu; ret
karčiais ir atsilankymas į namus gelbsti.

Kaipo bendra taisyklė, žmonės mielai 
bendradarbiauja. Jie žino. kad paprastas, 
kiekvienos dienos mandagumas padaro tą. 
.iog l-endras telefonas duoda GERA patar
navimų. o toks mandagumas visada yra 
n ertu. imas ir AT MOKAMA TUO PAT.

NIW england telephonk a tilioraph company

«KELEIVIO’ 
KALENDORIUS
Musų Kalendorius 1950 

Metams jau baigiamas iš- 
pardūbti. Norintieji Įsigyti 
prašomi paskubėti. JĮ gali
ma užsisakyti kartu su pre
numerata ar skyrium.

Kalendoriaus kaina yra 
tokia pat, kaip kitais me
tais—50 centų. Užmokestį 
atskirai siunčiant galima 
prisiųsti ir pašto ženkleliais 
po 3 arba po 5 centus. Tik 
prašom nesiųsti oro pašto 
ženklelių, ir nesiųsti pašto 
ženklelių iš Kanados, nes 
mes negalim jų suvartoti.

Užsisakiusiems kalendo
rių jau pasiuntėme, naujus 
užsakymus tuoj išsiunčiame.

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway 

South Boston 27, Mass.
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Laiškas iš Lietuvos
i rike lupa runkelius ir iš tų 
lupynų siuvasi batus, uždir- 

iba gerai ir iš to uždarbio 
Švenčių proga buvau par- net plytų narną pasistatė— 

vykęs viešnagėn pas savo nuogas, basas ir gyvena ru 
žmoną ir kartu užėjau Law-
renco Lietuvių Ukėsų Klu- 
ban. Sutikau dipuką.

—Gavau laišką iš Lietu
vos, ponas gal norėtum pa
matyt, kokie laiškai iš ten 
dabar ateina,—padavė eu- 
ropietišką voką su rusiš
kom pečetim, rusiškais kra- 
sos ženkleliais ir iš kairės 
komunistų emblema.

—Tai kam čia šitas už
tupdyta?—klausiu rodyda
mas Į kreivą kryžių iš ku- 
jo-piautuvo ant voko pana
šų i Hitlerio svastiką.

—Piautuvas reiškia Lie
tuvos žmonėms gerkles 
piaustyti, kūjis galvas skal
dyti, o kartu sudėjus būna 
dvidešimtojo amžiaus kry
žiokų emblema,—paaiškino 
dipukas.

Skaitau laišką:

syje įsikasęs. Bet vilties 
nenustoja:

“Įsigijau medžioklini šau
tuvą, išeinu kiškių pame
džioti, laiką leidžiu gerai.”

Broli lietuvi, pagalvok, 
kaip ir kuomi gali prisidėt 
prie musų tautos kovos už 
mus visų tėviškės laisvę? O 
ponui Bimbai ir visiems ko
munistų šnipams žinotina, 
dėlko tai penergingai juos 
dipukai visur pikietuoja.

A. Jenkins

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

KELEIVIS, SO. BOSTON

PREZIDENTAS ATIDARO BEISBOLO SEZONĄ

Ar siaučia šaltas karas, ar ne. o beisbolo sezono atidarymas Amerikos 
didelis įvykis. Prezidentas Trumanas su savo šeima ir artimaisiais 
pats asmeniškai sezoną atidarė ir meta pir ną bolę sostinėj.

gyvenime yra 
bendradarbiais

‘Kaltas o Dabar Bauskite’...
(iš gen. Drag«mir«»o gyvenimo) j denybei. Carskoje Selo.

D1 .. . Z. „ o ITrečią parą geriu i Jūsų
Plačiai pagailėjęs uz Ru- imperatoriškos Didenybės

“Dėkuojam už laišką per 
kuri sužinojom jus esančius 
sveikais, nes daug metų ne
galėjom susirašinėti.”

Vien iš to jau matyt, 
kiek Lietuvoj yra laisvės, 
apie kurią vietos komunis
tai tiek daug ciniškai me
luoja per savo spaudą.

‘Mes esam visi sveiki,!rininku kaimo.

Andrulaitienė - Haverzotaitė, 
Mylė, iš Užbalių km.. Mariam
polės apskr., ir jos sesuo Jetė 
Dumšaitienė bei sesers vyras 
Jonas Dumšaitčs.

Brazinskienė - Sakalauskaitė, 
Michalina, ir duktė Ona Bra- 
zinskaitė.

Butkeris. Jonas, ir šeima, iš 
Užbalių km.. Mariampolės ap.

Dubauskienė-Masolaitė, Do
micėlė, iš Smukutės km.. Sar
tininkų vals., Tauragės apskr.

Endriukaitytė, Ona. iš Kubi- 
liškių km.. Griškabūdžio vals.. 
Šakių (buv. Naumiesčio) apskr.

Grvbauskas. Juozas, iš G:-

KorespondencijoS

tik Vaclovo nebėra, 48 me
tais rugpiučio mėnesį re
montavo mokyklą 3 asme
nys, kai užėjo perkūnija, 
tai buvo nutrenkti, 2 atgai
vino, o Vacys liko negyvas. 
Visi buvom susirinkę palai
doti, tik vienos Stasės ne- • — «“> *• •
buvo. nes tuo laiku buvo 
išvažiavusi pas Baltrušaiti 
ir kitus gimines . .. . brolis 
Bronius gyvena Kaune, o 
Jonas netoli Kauno.”

Reiškia “perkūnija”—su
sirėmus partizanams su 
okupantais, Vaclovas buvo 
ant vietos nušautas, o Bro
nius su Jonu mirtinai su
žeisti, atgaivinti ir dabar 
randasi vienas Kauno kalė
jime, o kitas arti Kauno, 
Mickevičiaus slėny, kator
goj.

Vaclovo laidotuvėse visi 
dalyvavo tik Stasės (šio di
puko žmonos) nebuvo, nes 
jinai išvežta pas Baltrušaiti 
ir kitas gimines, o tos gi
minės su Baltrušaičiu jau 
senai Sibire. Skaitom to
liau :

“Aš tarnavau raudona 
jai armijai, padėjau išva
duoti Lietuvą, sugryžęs iš į 
armijos stojau dirbti į cuk
raus fabriką batsiuviu, už
dirbu gerai, nes pasistačiau 
nuosavą namą iš plytų, kur 
fašistų laikais darbininkas 
sulig savo uždarbio negalė
davo pasistatyti.

Aišku, kad cukraus fab-

Juodienė ir sūnūs Stasys Juo
dis. iš Dakaru km.. Židikų v., 
Mažeikų apskr.

Lavonavičiutė-Star.kiene ir 
jos vyras Jurgis Stankus, abu 
iš Notėnų km.. Platelių vals.. 
Kretingos apskr.

Liudvinauskas. Andrius.
Malauka. Ciprijonas, iš Ar- 

mališkių km.. I žpalių vals.. 
Utenos apskr.

Morkūnas, vyras 
Onos Haverzotaitės.

Vaitkunas. Juozas ir Kazys, 
ir ju seserys Magdutė. Marytė 
ir Onutė Vaitkunaitės. iš Cyč- 
kų km.. Alvito vals.. Vilkaviš
kio apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti Į:
fonsulate General of Lithuania!** 

II West S2nd Street 
New York 24, N. V.

ir , < L1 k.l 1

.mandagiau elgiasi. Tai ga
ili būt gera pamoka ir ki
ltiems, kad ant unijų nerei-

„ .. , . , . įkia numoti ranka. Bet rei-CAMBR1DGE, MASS. joms reikėtų daugiau mokė- > • , , ,» Kia aktingai jose dalyvauti.
„ _ , . , v. .^. . P ,\or; dabar labai sunku pra-
Kas Trukdo! Čia randasi ir kitokių įn- K

Jau gana ilgas laikas, dustrijų, tai darbai eina ga-
kaip yra girdima diskusavi , na gerai. Gal kiek šlubuo- 
mas dėl ALT skyriaus įstei-i ja siuvimo industrija, bet 
gimo Cambridge. Nieko jų nedarbas skirtingas. Jie 
konkretaus tuo reikalu ne- dirba kelias valandas į die- 
girdint ir nematant kyla ną, bet eina į darbą penkias 
klausimas, kodėl šis kilnus dienas.
organizacinis srovių susivie- Bedarbių čia virš 20 tuk 
nijimas, dėl bendro musų stančių, bet apie du tuks- 
tautos labo, taip ilgai yra tančiai nusenę, tai dirbti 
dvelkinamas čia Cambri- negali. Jie pašalpą gauna

simušti aukščiau, bet 
apsimoka unijose veikti.

J. V. Stanislovaitis.

JUOKAI
Nojaus Arka

sijos ribų jos karvedys 
karo rašytojas gen. Myko
las Dragomirovas buvo uk 
rainiškos kilmės ir nesveti
mas ukrainiečių tautiniam 
sąjūdžiui. Jo mintimis apie 
santykius tarp karininkų ir 
kareivių (“kareivis nėra gy
vulys”) vadovavosi ir Lie
tuvos kariuomenės auklėto
jai ir pedagogai. Rašė tais 
reikalais pulk. Įeit. Vaclo
vas Biržiška, pulk. Žukas ir 
kiti.

Dragomirovas vadovavo 
Kijevo karinei apygardai ir 
karo metu turėjo perimti 
vadovavimą pietų fronto 
armijų (prieš Austro-Veng
riją). Jis gerai susigyveno 
su visa administracija ir bu
vo labai žmonių mėgiamas. 
Kaip ir visi didieji žmonės, 
turėjo ir generolas savo 
silpnumą: mėgdavo kartą 
per mėnesi smarkiai išsiger
ti. Po 2-3 dienų girtuoklia
vimo grįždavo prie darbo.

Ir štai atvažiavo į Kijevą 
naujai paskirtas žandarų

'1S^ generolas, -tuolaikinės poli
tinęs policijos %’ądovas apy
gardoje. Apąigyveno, ap
sidairė

11 sveikatą. Generolas-adju- 
tantas Dragimirovas.”

Nusiuntė adjutantas tele
gramą. O po kelių dienų 
ir atsakymas telegrafu at
ėjo: “Gen. Adjutantui Dra- 
gomirovui. Kijevas. Butų 
laikas ir sustoti. Aleksand
ras.’’

Tai buvo vasarą. O rudenį 
Kijevo įgulos karininkų ra
movėje buvo rengiamas ba
lius. Į jį buvo pakviesti 
abu generolai. Pirmą kar
tą po to vasaros įvykio tu
rėjo jie susitikti.

Žandaras avyko pirma
sis. Nejauku buvo jam ar
mijos karių tarpe, nemėg
davo rikiuotės, nei štabo 
karininkai tuolaikinės MVD 
žandaru korpo karininkų.

Pagaliau pasigirdo suti
kimo maišo garsai ir į salę 
įžengė gen. Dragomirovas, 
mažutis, truputį susikūpri
nęs, praplikęs ir ilgu surdu
tu su epoletais (paradiniais 
antpečiais) apsivilkęs.

Žandaras pasiskubino pa
reikšti savo pagarbą, pasi
lenkė, ištarė “Jūsų Aukštoji

dge? Visiems sveikai gal- iš to paties fondo, tai bend- 
skaitomi bedarbiais.vejantiems lietuviams yra 

"erai žinoma, kad visose 
Amerikos lietuvių kolonijo
se šis kilnus srovių susivie
nijimas yra senai įvykęs 
faktas. Neabejojant tenka 
ką nors klausti, kas čia yra 
trukdytojas šio kilnaus or
ganizacinio darbo ? Nesi
norėtų manyti, kad tai “biz 
nis” ar penktoji kolona? 
Cambridge gyvenantiems 
lietuviams butų labai Įdo
mu kad kas nors iš iniciato- 

į rių bei steigėjų pasisakytų 
(šiuo reikalu.

J. Saras.

rai
Dar dalis vra veteranu. Jie
ir gauna per metus konųien- 
saciją. Be šeimos, pas tė
vus gyvenant, galima pra-: 
gyventi savaitę su $25.. 
Daug buvusiu kareiviu eina 
į amatų mokyklas. Jie gan 
na $120 į mėnesį.. O jei 
nori, tai dar dirba keletą, 
dienų prie kasimo anglies, 
kur vidutiniškai uždirba i' 
dieną $1-2.80. Tai daug jau
nų žmonių turi gana smagu 
gyvenimą.

J. V. Stanislovaitis.

Mokytoja užklausė savo 
jaunų mokinių, ką Nojus 
veikė liuoslaikiu plaukioda
mas savo arkoje?. Mokiniai 
tvli. Pagaliau mokvtoja sa
ko:

—Mano supratimu, No
jus leido laiką žuvaudamas, 
ar ne taip, vaikai?

—Ne.—atsiliepė mažasis 
•Jonukas.

—0 kodėl tu manai, kad 
Nojus nežuvavo?—klausia 
mokytoja.

—0 kaip jis galėjo žu
vauti. jei jis tik du sliekus 
teturėjo!—atsiliepė Jonu
kas. '

Geras Patarimas

nesi- 
ankos. 

nusilenkė 
žandarui net tris kartus ir 
garsai pasakė: “Esu kal
tas, Jūsų Ekscelencija . .. .” 
Po to kareiviškai apsisuko, 
vėl pasilenkė, praskleisda- 
mas užpakaliiuns surduto 
skvernus, ir pridūrė: “O 
dabar bauskit!”

Žandaro karjera buvo 
baigta. Išsikėlė j tolimąjį 
Sibiro Irkutską.

A. J. R-s.

AMERIKOJE DAUG
STUDENTŲ IŠ SVETUR

Geriausias ir plačiausia.' 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODY N A S

WILKES BARRE, PA.
PLYMOUTH, PA.

įsigykite ši A. 
talini veikalą' 
da su ištarimu 
limis.

I^lio kapi- 
Nau.ia lai- 
dv-iem da-

Neirištas $12. įrištas $1 1. 
Gaunamas pas:

DR. D. PILKA 
346 Easl Broadwav 
So. Boston 27. Mass.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir paiieškojimus.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

paustuvė padarys tamstoms viską 
ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

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

“Keleivio 
ir nusiųs greičiau

Lietuvių Progresyvis Klu
bas sulošė komediją “Uoš
vė j Namus—Tylos Nebus' 
balandžio 16 d. Vaidvlos

gomn
tarė iš to pasipelnyti, kart .fis"' irgi žemai 
jerą padalyti.

Ir kai Dragomirovas dėl 
visiems žinomų priežasčių 
vieną kartą “sustreikavo,” 
išmintingas žandaras mušė 
šifruotą telegramą į Petra
pilį vidaus reikalų ministe- 
riui (atskiro žandarų korpo 
šefui). Raportavo apie ivy= 
kį, apie tai, kad visas dar
bas apygardos štabe susto
jo ir prašė tuojau painfor
muoti apie tai imperatorių 
Aleksandrą III.

Tačiau žandarų generolo 
adjutantas buvo didelis 
Dragom irovo garbintojas.
Jis nubėgo pas Dragomiro- 
vo adjutantą ir viską išpa 
šakojo.

Dragomirovo adjutantas 
tuojau pas savo viršininką, 
su savim pasiėmė telegra
mai rašyti blanką.

Vienais marškiniais ge
nerolą rado sudedamoje lo
voje, visada vasarą joje 
miegojo. Truputį pagalvo
jo Dragomirovas, iš karto 
prablaivėjo ir

Amerikos aukštosiose mo
kyklose, kolegijose ir uni
versitetuose studijuoja 26,- 
433 studentai iš svetimų 
kraštų. Svetimtaučiai stu
dentai iš 125 kraštų atvyko 
čia pasisemti žinių ir stu
dijuoja 1,201 mokykloj. 
Prieš penkis metus Ameri
koj studijavo tiktai 7,000 
svetimtaučiu studentų.

Mena blaivininke mote 
sakė prakalbas ir įsikar 

ščiavusi pradėjo šauktis 
—Kas turi daugiausiai 

pinigu? Saliunininkai! Kas 
važinėjasi gražiausiais au- 

Saliunininkai ! 
Kas nešioja gražiausius kai- 

Saliunininkų žmo
nos I O kas už tą viską už
moka? Jus, mano mieli 
klausytojai 1

Po kiek laiko vienas iš 
klausytojų vėl pamatė tą 
blaivybės platintoją, priėjo 
prie jos ir pareiškė, jai savo 
širdingiausios padėkos žodi 
už puikią prakalbą. Blaivi
ninke buvo labai patenkin
ta padėkos žodžiais ir sa-

ris

šitas miestelis apgyven
tas lietuviais jau apie 70 
metų. Ir dar dabar daug . . . , 
lietuvių gyvena, nors kultu- tomobiliais. 
riniame darbe mažai pasi

buvo iš klubo narių. Pa-i rodo. Bet seni veikėjai, iš- Hinius?
sėkmės geros. Publikos su- 
sirinko virš čJmto. Lošimas 
išėjo vidutiniškas. Veika 
las labai sunkus vaidinti: 
kalba sunki ir mintys susi
pynusius. Bet humoro tu
ri gana sveiko.

Prieš lošimą deklamavo 
eiles Skirgaudų vaikučiai. 
Jauni metais, bet eiles pui
kiai perdavė. Dainavo se- 
seiys Murynaitės ir J. Ja
nuška. Bendrai programa 
buvo gera ir publika buvo 
užganėdinta.

Angliakasiai dirba tik 
tris keturias dienas per sa
vaitę. Tai rėkimas apie 
anglių trukumą neturi pa
grindo. Čia reikia žiūrėti

ėję į pensiją, dar dirba 
SLA kuopoj ir Romos kata 
iikų bažnyčioj. Pastarojoj 
dirba daugumoj čia augę. 
Tai pasirodo ir lietuvišku
mas baigiasi.

Čia reikia priminti .Jurgi 
Rymavičių. Jis dirbo ir 
dirba SLA. bet buvo veik
lus ir U. M. W. of A. Per 
29 metus buvo unijos sky
riaus iždininkas. Tiek

5lusų tėvų krašto Lietu- 
, vos išlaisvinimo siekia Ame- 

padiktavo fjjęog Lietuvių Taryba ir jos 
adjutantui telegramos teks- vykdomas Vajus. Paremki, 
tą: “Jo Imperatoriškai Di tautieti, tad jos darbus!

KAVALIERIUS PLAUKIA PAS PANELĘ

Akrobatas Sam Hedųe. 61 metų metų chicaKiškis. išplau
kia laitu “Mashington“ į Austriją vesti jauną mergaitę. 
Išvykstant laivui jis demonstruoja savo mokėjimą ~ba- 
lansuntis” ant laivo užtvaros.

iš-įko: . . .
tarnauti viršininku, tai rei ! —e?u ^bai laiminga, 
kia būti apsukriam. Duok J“™ patiko mano kai- 
lių i unijos skyrius grįžta.į1' kad tamsta nutarei 
doleris nuo nario, o skyriai pasidaiyU aninin m.
vidutiniškai turi apie tuks- ne-atsake pra

Tai algos vii- kalbos klausytojas,—as nu- 
sipirkau saliuną ir dabai 

kaip ponas, o tam-
didelėl^i esu dėkingas, kad pa- 

Isakei kokiame amate yra

tantį narių, lai algos vn 
šininkų būna geros. Todėl 
ir kandidatų būna gana. oj£.v\em’’

į rinkos kompeticiją. Ga- rinkimuose būna
zas ir aliejus nulėmė kainų 
žemuma. O šiuo kart ku-

kompeticiia. Augusiam Lie
tuvoj tai ir su kalba sun- 

ro visokio randas užtekti- kiau einas. Bet Jurgis bu
nai. Anglies kaina čia su 

i pervežimu $15 už toną. Tai 
kietoji anglis mažai parduo
dama industrijai. Vartoja 
ma tik apšildymui. Todėl 
pirkėjų vasarą turi labai 
mažai. Darbininkai norėtų 
dirbti savaitę pilnai, o kitą buvusiu U

daugiausiai pinigų. . . .
B. Blinstrub.

vo darbštus ir sumanus, tai 
vis atlaikydavo poziciją.

Bet dabar, sulaukęs 63, 
metų, išėjo i pensiją. Tai 
automatiškai pasišalina ir 
iš valdybos.

Tarp lietuviu nėra 
M. W. of

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va via svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri

sidėk savo darbu ir auka 
daug-".je jo išlaisvinimo. Aukas 
f siusti Amerikos Lietuvių

| nedirbti ir gauti bedarbį viršininkais, o būti skyriau: farybai, 1739 So. Halsted 
Į pašalpą. Bet kompanijos viršyla yra ir ypatiška nau- st„ ‘Chicago, III., ar vietos 
, neleidžia tą daryti, nes da. Ir užveizdos darbe ALT skyriui.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

Moters Teisės Rusijoj
Kasmet kovo S d. Sovietų Tokie skaičiai buvo prieš 

Rusijoj minima "tarptauti karą. Per karą ir po karo 
nė moters diena.” šiais moters našta Sovietijoj bu- 
metais Maskvos "Pravda” vo dar labiau padidinta, 
ta proga rašė: j Dabar Sovietijos moteris j

"Pirmą kartą pasaulio <:s- *Uli . Ą giaurias teises- >U 
torijoj lygios moters teisės vyrais. Kadangi užuai olai 
buvo Įgyvendintos Sovietų Sovietijoj yra labai žemi, 
valstybėje. . . . Kaip šviesa tai visi šeimos nariai turi 
skiriasi nuo tamsos, taip mo- dirbti, nes kitaio negali pra 

i gvventi. Tuo budu sovietiš- 
ka diktatūra moteris priver

kė eiti i dirbtuves, prie sa-į 
! tybos darbų, i anglių ir alie
jaus kasyklas, prie gelžke 
lių darbų, i plieno liejyklas 
ir prie kitų sunkiųjų darbų.

. , Moterų darbas pramonėjetiesa, kad . , * , , -o -J n' kasyklose nėra išimtis, moterų padėtis Sovietų Ru- kaf(lie„inis daĮvkas.; 
sijoj vra visai k.tok. negu D j ka5vk]ose mourį vr;l
bet kur kitur. Savo lvgias , , “ , * . „. . ,. . . labai daug ir. pavvzdziui. ■.teises ir teise būti išrink- r rc-- . , *,, , !,Estijos aliejinio akmens ka-, 

isyklose moterų darbininkių 
vra 35 '<

terų padėtis 
goję skiriasi

Sovietų Sąjun- 
nuo moterų pa

dėties kapitalistinėse valsty
bėse. . . . Aukščiausiame 
SSRS Soviete yra daugiau 
moterų, negu visuose kapi
talistinių šalių parlamentuo
se kartu paėmus. . . .”

Yra visiška

RFlETVt?, SO. BOŠT6S

REVOLIUCIJOS DUKTERŲ PARV AITAI KONGRESUI

Amerikos Revoliucijos Dukterų kongresui šitos dvi aktor- 
kos Jo Carrol Berger ir Milės Hopkins. pasipuošė Ameri
kos revoliucijos laikų papuošalais su dirbtinais plaukais 
ir taip dalyvavo Revoliucijos Dukterų kongrese.

Smulkiai sukapotas svogūnas.
11 kiaušinis.
Druska -r pipirai.

Viską sumaišyk, padalyk 
kotlietus ir gerai karštuose 
taukuose apspirgink. Tada 
užpilk pusę puoduko šalto 
vandens, uždenk ir lėtai 

i pašutink 20 minučių. Nu
imant, i likusį sosą galima 

įiplakt porą šaukštų rugšč- 
i tios Smetonos ir užpilt ant 
; kotlietų. Gardus valgis.

Viita su Makaronais 
Kaserolaj

Divorsų Tragedija
Kasmet Amerikoje tuks-1 patyrimo žino. kad divor

tanėiai porų skiriasi, eina 
į teismus ieškoti laisvės ir 
ją atgauna. Visa armija 
advokatų iš perskyrų bylų 
turi puikių pajamų. Yra 
darbo ir teisėjams. Lot ma 
žai kas įdomaujasi, kaip 
gyvena “divorsantai” atga
vę laisvę. Apie tą įdomų 
klausimą “Look” žurnale
rašo Jacąues Bacal, advo-i malonumų

suotos moters likimas nėra 
pavydėtinas. Pradžioje tas 
advokatas suteikė penkias 
tokias moteris, kurios pra
dėjo, pagal advokato nuro
dymą. lankvti kandidatus i 
perskyras ir jiems aiškinti, 
iš savo patyrimo, kad di- 
vorsas nėra joki išeitis iš 
gyvenimo sunkumų ir ne-

v , .. I katas ir rašytojas, kurs at-Kaseroles vardu amenko- sid4j t ■< 0 <. kvru 
nai vadina tą puodą ar bl
bliudą, kuriame maistas iš- *

toms į aukščiausią sovietą’ 
Rusijos moterys apmoka 
sunkiausiu darbu lygiomis' 
su vvrais.

Du sovietų eko
nomistai, M. Sonin ir B.

- .. . , „Mirosmeenko, savo Knygojlame pačiame Pravdos . ...1 , , ,, apie paruosima ir įsmoki-numervje, kuriame kalbai *. 1 . . . . , .,. nimą darbininkų kadru,apie lysras nimą 
sako:moterų teises 

Sovietijoj, yra Įdėtas Asla- 
novos laiškas iš Azerbei- 
džano. Ji rašo, kad “De
šimtys tūkstančių moterų 
dirba pagrindinėj Azerbei- 
džano pramonės šakoje, 
aliejaus kasyklose. . . .” Ki-; 
tame straipsnyje sakoma,' 
kad virš 500 moterų dirba. Tai taip

"Seniau visi amatai meta
lo liejyklose skaitėsi vyrų 
darbais. Bet dabar moterys 
ima ir dirba tuos sunkius 
darbus ir pasiekia gerų re
zultatų per savo užsispyru
sias nasitanaras. . . .”• J---  ——--t, - -

atrodo moters
Sovietijoj. Į įmonės

moterų mo-'
moksli- ----

moteris turi eiti ir vėl įi 
dirbtuvę ar prie statybos, 
darbo ir turi, kaip ir vyrai,, 
žiūrėti, kad nepavėluotų į į 
darbą, nes pavėlavimas Ru-Į 
sijoj skaitomas kriminaliniu; 
prasižengimu. Pavėlavus 20 
minučių pirmą kartą reikia 
mokėti pabaudą, o antrą1 
kartą gresia kalėjimas iki 
šešių mėnesių.

Tai toks yra moterų ro
jus Sovietijoj, kur moteris 
turi “lygias teise 
visi Sovietijos

lrain Irivmijz a>
pavergti

—B. R.
prie Stalingrado atstatymo, , “lygios teisės’
“daugelis iš jų dirba mūri- Tiesa, ten yra 
ninku, cemento maišytojų, ky tojų, inžinierių, 
stalių darbus. . . .” Tame ninkiu. vra ir išrinktu i so-

nyje sakoma,! vietus, bet tokiuose darbuo-«F^gerbkime MotmaSpat
kad

straips 
“Stalingrado motervs se motėm vra ir . • * 1 ' aktingai dalyvauja miesto siuose 

atstatyme ir pašvenčia dali tuose 
savo laisvo laiko tam patri- ruošė 
otiškam reikalui.’’

Darbo našta, kūną sov._ , ------- . ... . .
tų vyriausybė užkrauna ant krovėjų ir angliakasių po'tino- pageibimą.
Rusijos žmonių, kasmet di- žeme. įnos r-ue • s\ „ _ .
dėja. Kadangi užsimoji-! Sovietijoj moteris dirba, j'0 , parapijos bažnyčioje
mai yra dideli, o darbo or-. kaip ir vyras, ilgas valan- ■ ta .
ganizacija bloga ir kadangi clas prie sunkiausių darbų ?las moDnas. .
labai daug žmonių “dirba”, ir dar turi dirbti “savar.o- gegužės 14 d., toje pat baz- 
neproduktingą propagan- riškai” be mokesnio iš “pa-,nycioJe 11 val- Ped pama - 
distų, valdžios agentų, poli- triotiško pasišventimo” prie|f*a'
cininkų ir šnipų darbą, o Įvairių darbų, o parėjusi iš;°P^ro 
dar daugiau turi vietas mil- darbo ii turi rūpintis savo
žiniškame biurokratiniame šeima, pagaminti valgi, ap- ‘ skyriaus narės motinos 
aparate, tai visose pramo-Į žiūrėti vaikus. Dėl didelio i tenciAa 
nės šakose trūksta darbinin-i butų trukumo Rusijoj mo-' muniJOS. .
kų ir sovietų valdžia vis teris turi naudotis “bendro- maldoje uz motinas Lie u- 
daugiau ir daugiau darbo mis virtuvėmis.” kur pap- 
krauna ant moterų. Pagal rastai penkios ar šešios šei- 
msų statistiką 9.400,000 mos gamina sau valgi. Mo- 
moterų Rusijoj dirba indus- teris turi savo mažame bu- 
trijoj, arba moterys sudaro te ir drapanas skalbti, nes 
45^ visų dirbančiųjų pra- viešų skalbyklų Sovietijoj 
monėje. yra labai mažai. O iš ryto

Vakaruose.''
‘supuvusiuose
nėra moteiu mun

upuvu-;
Bet PHILADELPHIA, PA.— 

y aka- Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuviu Atstovybės Phila-

ninkių, plieno liejyklų dar- Delphi jos skyrius 
de-i bininkių, medkirčių, laivų c“- šeštadienį, i

gegužes
ruošia mo- 

Tos die
vai. šv. Kazimie- 

. ijos t . . . 
pamaldos už mini-Į 

Sekmadienį,

motinos garbei giedos 
solistė Juzė Augai- 
Lietuvių Atstovybės 

in-
eis bendros šv. ko- 

Šioje bendroje

Mirties Vizija
Laikas bėga. laikas mainos. 
Viskas keičias su laiku;
Tėvų vieton vaikai auga.
Vėl tėvai bus iš vaikų.

Amžiai slenka, lyg šešėliai. 
Ir negrįžta niekados;
Nesugrįš ir mano dienos.
Ką praslinko be naudos.

Kol krūtinė buvo jauna.
Kol turėjau daug jėgų. 
Netikėjau, kad reiks mirti ... 
Buvo linksma ir smagu.

Bet tolydžio žemė sukės 
Apie saulę vis ratu;
Rytas vakaru vis baigės, 
Vakars baigėsi rytu.

Ir pabalo, tarsi sniegas. 
Kitkart juodi man’ plaukai; 
Išs’eikvojo visos jėgos. 
Atsidarė ir kapai. . . .

Pažiurėjau tad aplinkui.
Ar tikrai viską matau.
O pamatęs, kad nemiegu. 
Atsistojęs sušukau :

“žmonės! žmonės! raskit būdą 
Laiko bėgį kad užtvenkt;
Kad mirties, ką visus žudo. 
Butų galima išvengt.’’

Tačiau niekas to negirdi 
Ir išgirsti nenorės;
Akys temsta, vos tik mirga. 
Vėjas pūstels—jos užges.

O kai giltinės 
Mane visiška! 
Vardas sykiu 
Jis su manim

jau ranka 
pakirs, 
eis į kapą: 
sykiu mirs.

kepamas ir kuriame paduo 
'damas ant stalo, 
į Višta 
sėrolėj 
būdų:
Imama 4-5 

(fowl).
žalias pipiras.
Apie svarą makaronų.
Puodukas virtų žirnių, 

i Pusantro puoduko stipraus’ tar
kuoto sūrio.

Salierų, druskos ir pipirų. 
(Svogūnas.

Užpilk vištą verdančiu
{vandeniu ir užkaisk. Kai 
pradės virti, nugraibyk pu
tas, sudėk salierus, svogū
ną, pipirus, druską, puodą 
uždtnk ir tegul verda lėtai 
iki višta pasidarys minkšta. 
Nukelk nuo ugnies. Vištą 
išimk iš puodo. Tegul at
vėsta mėsa ir skystimas. 
Nugriebk taukus, išimk dar
žoves ir išvirk tame skysti
me makaronus, tik neper- 
virink. Taukuose paspir
gink pusę puoduko sukapo
to svogūno ir vidutini žalią 
pipirą. Nupiaustyk nuo viš
tos visą mėsą.

J puodą su makaronais ir 
skystimu sudėk supiaustytą 
mėsą, paspirgintą svogūną 
su pipiru, puoduką virintų 
žirnių, tarkuotą sūrį ir vis
ką pasudyk kiek reikia.

Dabar sudėk viską į ka- 
serolę ir pakepink apie va
landą laiko vidutiniame 
karšty (325 laipsnių).

PAVASARI
Man išėjus ankstų rytą,
Veidą saulė pabučiavo,
Gėlių žiedai iš pavydo 
Tik galvomis palingavo.

Liepon paukščiai susispietę. 
Rytmetinę uždainavo; 
žemyn vėjas nusileidęs 
Plaukus mano sušukavo.

J. N.

su makaronais ka- 
gaminama šitokiu

svaru sena višta

Tyrinėtojas prieina išva
dos, kad divorsai yra mo
terų tragedija, o divorsų di
džiausios aukos yra vaikai,

Dabar tas advokatas jau 
turi sutelkęs didelį skaičių 
savo padėjėjų ir jei tik kur 
sužino, kad kurios nors šei
mos ryšiai braška, jo talki 
ninkės yra pasiruošusios pa
dėti griūvančias šeimas vėl

kurie turi augti persiskyru- sulipdyti ir sulopyti.
siose šeimose. ; “Readers’ Digest” žurna- 

vis le yra Įdėtas įdomus straip- 
mo- snis apie tų šeimų “lopyto- 

ralė,” kas vyrui atleidžiama! jų” veiklą. Paprastai i griu- 
ir dovanojama, tas moteriai į vančias šeimas vyksta vie- 
skaitoma dideliu prasikalti- na ar dažniausiai dvi mote-

Musų visuomenėje 
dar vyrauja “dviguba

mu. Ir po divorso i vyrą 
nieks nežiūri su panieka, 
bet į moterį visada kreiva- 
kiuojama, o labai dažnai 
“perskyi-ukė” skaitoma len
gvu grobiu, kurią tik pavi
liok ir sugausi į savo tinklą 
trumpam pasismaginimui. 
. . . Perskyrukė nėra pagei
daujama viešnia šeimose, 
dargi tarj>e savo buvusiųjų 
draugų.

Vienas Chicagos persky
rų advokatas, Samuel Starr, 
kartą pagalvojo pasiteirau
ti, kaip su jo pagalba išsi
skyrusios moterys gyvena, 
kaip jos jaučiasi ir ar nesi-

atgavusios savo laisvę 
ir praradusios šeimas? Pa 
sirodė, kad labai daug mo
terų apgailestauja “neap
galvotą žygį” ir sako, jei 
jos DABAR turėtų apsi
spręsti, ar skirtis nuo vyrų,

—iiigani

rys, kurios skyrėsi nuo vyru 
maždaug dėl tų pačių prie
žasčių, kaip ir ieškantieji 
divorso kandidatai i laisvę. 
Ir labai dažnai toms mote
rims pavyksta griūvančią 
šeimą sustiprinti ir nuo di
vorso atkalbėti.

Šeimų lopytojos, būda
mos pačios išsiskyrusios, 
gali griūvančiai šeimai tei
singai papasakoti, kas jų 
laukia po divorso, kokie 
gyvenimo nemalonumai 
juos tyko persiskyrus, o 
“šaltai” apsvarsčius šeimų 
nesutikimų priežastis, daž
nai ir patys kaltininkai įsi
tikina, kad jų visi “trobe- 
liai” yra daugiau Įsivaiz
duojami, ūpo padiktuoti, o 
ne rimta priežastis skirtis.

Pagal Chicagos pavyzdį 
dabar ir visuose miestuose

. veikia “šeimų lopytojų” ra- 
JOS apsispręstų kitaip ir ki- te|iai kul. kandidatai j per.

skyras galtaip tvarkytų savo gyveni
mą. Tas advokatas nutarė 
“lopyti” griūvančias šei
mas. Kai pas jį ateina vy
ras ar žmona ir prašo paim- 

! ti vesti perskyrų bylą, jis 
pirmiausiai bando tokius 
kandidatus į “laisvę” atkal
bėti nuo divorso. Iš penkių 
atsitikimų du leidžiasi per
kalbami ir nuo divorso at
sisako. Kad geriau įtikinus 
jaunus žmones nuo skyri
mosi, tas advokatas sumanė 
šauktis pagalbos “perskvru- 
kių,” moterų, kurios pačios 
yra išsiskyrusios ir iš savo

įgauti patarimų 
ir gali bandyti irstančius 
šeimos ryšius sudrutinti.

Daugiausiai perskyrų da
roma lengvapėdiškai, neap 
galvojus visų pasekmių. Ge
ras išsiaiškinimas tarp vyro 
ir žmonos, tarpininkaujant 
patyrusiam advokatui ar 
ant savo kailio patyrusiai 
perskyrukei, labai dažnai 
griūvančias šeimas sulopo.

Moteris.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyie.”

REVOLIUCIJOS DUKTERYS POSĖDŽIAI JA

I^ike Amerikos revoliucijos įsikurusi. savo laiku revo
liucinė, o dabar genealogijos rūpesčiuose paskendusi Ame
rikos Revollocijos Dukterų organizacija (DAR) turėjo 
savo 59 kongresą. Paveiksle matyti tų revoliucijos duk
terų organizacijos vadovybė, viduryje pirmininkė Mrs. 
Roscoe O’Ryme.

vių Atstovybės skyriaus 
valdyba kviečia dalyvauti 
ir kitų Philadelphijos or
ganizacijų nares.

Gegužės 13 d., šeštadienį,! 
7 vai. vakare, Lietuvių Pa-{ 
šnipinio Klubo salėje, 928- 
3G E. Moyamensing Avė., 
Įvyksta motinai pagerbti 
koncertas. Koncerto pro
gramą atliks operos solistė 
•Juzė Augaitytė ir pianistė 
Galina Leonienė.

Menininkės šia proga pa
rengė programą, kurią su
darys lietuvių ir pasaulinių 

(kompozitorių kuriniai, skir
ti motinoms ar vaizduoją 
motinos meilę ir jos atsidė
jimą vaikams.

Koncertan kviečiame at-. 
vykti visus, kurie norite 
prisiminti motinas ir paro
dyti, kad jas mylite. Atei
kite kartu ir su močiutė
mis, kad jos matytų, kad 
jas gerbiate.

Lietuvių Atstovybė*
Philadelphijos Skyrius.

Pakalbinkite 
draugus užsisakyti 
vj.” Kaine

Niekas manęs negailėsi*. 
Kapas piktžolėm apaugs. 
Gal pravirks tik debesėlis. 
Ir gal vėjas dar pastaugs..

s.

2
1
1
4

VALGIAI
Knistai su Romu

kiaušiniai, 
šaukštas cukraus, 
šaukštas romo. 
šaukštai -tirpyto sviesto.

2 su puse puodukai miltų. 
Druskos.

Persijok miltus su drus
ka. Išplak kiaušinius su 
cukrum, supilk romą ir iš
tirpytą sviestą. Sumaišyk. 
Dabar pilk į>o truputį mil
tų ir maišyk, kad pasidary
tų krustams tešla. Tada pa
dėk tešlą i šaldytuvą ir ge
rai atšald vk. Tuomet pa
daryk knistus ir išvirk tau
kuose. A pi barstyk cukraus 
milteliais.

“KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA MOTINOS DIENAI 

Uzrašykit Jį Savo Mamytei

PAAIŠKINIMAS:

Motinos Diena šiemet pripuola gegužės 14 d. Liek
nas geras sūnūs ir gera duktė tą dieną nuperka savo mo
tinai kokią nors dovaną. Jeigu jūsų motinėlė da neskaito 
“Keleivio.” mes patartume užrašyt jį jai kaip dovaną 
Motinos Dienai.

Prašom prisiųsti mums jos pavardę ir adresą, pridėti 
$3.00 ir paaiškinti, kad tai yra motinai dovana. Musų 
administracija nusiųs jai apie tai pranešimą ir pasvei
kins, kad ji turi tokį gerą sūnų ar dukterį. Ir siuntinės jai 
“Keleivi” apskritus metus. Tai bus jai maloni dovana.

MKELEIVIS”
636 Broadtcay, So. Boston 27, Mass.Floridos Kotlietai

1 svaras maltos jautienos su 
kiauliena.

2 puodukai tarkuotų bulvių.
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Iš Plataus Pasaulio
Streikas Anglijoj

13 tūkstančių Londono 
uosto laivų krovėjų išėjo i 
streiką praeitos savaitės ga
le protestuodami prieš at
leidimų trijų darbininkų iš 
darbo dėl vadovavimo pra
eitų metų krovėjų streikui. 
Vyriausybė sako, kad strei
kų sukurstė komunistai po
litiniais sumetimais.

Rytų Vokietijoj

Bolševikų valdoma lytinė 
Vokietija išleido Įstatymą, 
pagal kuri vyriausybei duo
dama teisė kilnoti darbinin
kus iš vienos darbo vietos Į 
kitą. Ypač numatoma dar
bininkų perkėlimas Į kasyk
las ir pramonės centrus, 
kur gaminami 
Rusijai.

Maskva ir Triestas

Sovietų Rusija pasiūlė 
Anglijai ir Amerikai tuoj ■ 
pat ištraukti sav okariuome- j 
nę iš Triesto miesto ir teri-į 
torijos. Pasiūlymas pada
rytas, kad dar labiau sukir 
šinus Italiją ir Jugoslaviją, 
kad tuo tuo budu izoliavus 
pasišiaušėli Tito nuo Vaka
rų ir kad Maskvai lengviau 
butų ji sudoroti.

Amerika ir Čechija

Amerikos vyriausybė Įsa
kė balandžio 22 d. uždaryti 
Čechoslovakijos generalini 
konsulatą Chicagoje. Nu
tarimas padalytas dėl per
sekiojimo Čechoslovakijoj 
Amerikos konsulato tarnau-

išdirbiniai! tojų ir dėl uždarymo Ame 
' rikos informacijos biuro 
Prahoje..

KELEIVIS, ŠO. BČSTOft 

BUČIUOJA MERGYTĘ Už GYVYBfiS ISGELBfcJIMĄ

Mažas vyras, 8 metų David Thomas, besikarstydamas po 
medi su šnittru Įsipainiojo Į tą šniūrą ir pasikabino ore 
už kaklo. Tą pastebėjo maža kaiminkėlė, Sandra, pašau
kė tėvą ir vaikas dar laiku buvo išgelbėtas. Dabar jis 
nutarė atsimokėti savo išgelbėtojai saldainiais ir bučkiu.

rengti komiteto pirminin
kui šiuo adresu: Joseph P. 
Varkala, 2401 YV. 63rd St., 
t’liicago 29, 111.

A. Balionas.

Ką Girdėjau

strukcijas gyventojų sura- Gerb. PATRI A Klijenturai 
šymo personalui visame Pranešame. kad Lietuvos Iš
krušto, kad tokiom klaidom u>rijos spaus.iiidinas baigia- 
buių užkirstas kelias. mas. Preminn-r:iia renkama

Cenzo Rimas Į ALT tek- ik/ metu gegužes ir, d. Pa-
Iiedelsiant rėnP'avo 'Vilkėkite . iiiuudoli pa-kuii-

Indonezijos Maištas
, , Bombos SirijojIndonezijos federaline;

kariuomenė okupavo Cele- Praeitą savaitę trečiadie- 
bes saloje Makassar miestą, ni nežinomi teroristai paki- 
kuri prieš dvi savaites bu- j šo bombas Į Amerikos pa- 
vo užėmusi maištininkų ka-Į siuntinybių namus Damas- 
riuomenė. Miesto okupa
vimas Įvyko be mūšio, nes

Chicaga Ruošiasi Amerikos
Lietuvių Ekonominei Konferencijai

ko (Sirijoj) ir Beirutu (Le- 
banone) miestuose. Da- 

sukilėliai pasidavė |>o dvejų, maske bomba sužeidė vieną 
savaičių maišto. Amerikos mariną, kuris

saugojo Amerikos pasiunti-
Ginklai Norvegijai

Praeitos savaitės gale Į 
Oslo uostą Norvegijoj a> 
plaukė pirmas Amerika* 
laivas prikrautas ginklų, 
skirtų norvegų armijai su-( 
stiprinti. Visos Atlanto pak-, 
to valstybės dabar gauna’ 
ginklus iš Amerikos. Ko
munistai bandė ir Norvegi
joj ginklų iškrovimą su
trukdyti, bet nepajėgė to 
padaryti.

nybės namą.

Amerikos lietuvių ekono
minė konferencija Chicago
je prasidės gegužės 28 d., 
tačiau jau dabar vyksta pa
ruošiamieji darbai. Lithu- 
anian Chamber of Com-

tuvių Ekonominio Centro 
veiklos atgaivinimo klausi
mu pranešimą darys lietu
viškų ekonominių organiza
cijų Amerikoje veteranas 
chicagietis Juozas P. Var

Rumunija Konfiskuoja

Rumunijos bolševikiška 
vyriausybė nutarė paimti 
vyriausybės žinion visus 
viešbučius ir turtingesniųjų 
žmonių namus visuose mie
stuose. Namų nusavinimas 
daromas be jokio atlygini
mo. Tai yra dar vienas 
žingsnis krašto sovietizaci
joj.

merce of Illinois iniciatyva į kala. Po kiekvieno prane- 
Įvyko keli pasitarimai, ku- Šimo Įvyks diskusijos, 
riuose išdirbta smulki kon- Konferencijos metu bus 
ferencijos darbų programa, išklausyti vietinių Chamber 
Konferencija Įvyks Bis- of Commerce atstovu pra-

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji! Gavau praneši

mą, kad mano “Keleivio” pre
numerata pasibaigė. Siunčiu 3 
Maikio Tėvui ant batų, kad jis 
ir toliau lankytų mano namus, 
ir 50c- kalendoriui, šiuomi pra
nešu, kad Jonas Bradauskas 
mirė šių metų kovo 24 d. bet 
aš. jo moteris. labai mėgstu 
skaityt-: “Keleivi.” man labai 
patinka senis Tėvas ir jo jau
nas Maikiukas ir jų nepabai
giamos diskusijos. Prašau ir 
toliau siuntinėt-: “Keleivi” ma
no vardu. Viso gero.

Petronėlė Brada oskienė.
Hammond. Ind.

kaip ilgai trauksiu gyvastį, bet 
prisiunčiu pinigus------2 dole
rius pusei metų, doleris ir pusė 
Maikio tėvui, o 50c kalendoriui.

Adam Zilinski.
Virden. III.

Mes pranešam gerbiamo “Ke
leivio” administracijai, kad ma
no moteris serga, tai jinai skai
tė “Keleivį” ^e? norim skir
tis kolei esame gyvi. bet neži
nome kol gyvensim ant šio pa
saulio. Tai lik sveikas, mano 
drauge.

Joe ir Elzbieta Latvis.
Melrose. Ia.

Gerbiamoji admnistracija: 
Mane patiko didelė nelaimė— 
nelaboji mirtis atėmė nuo ma
nęs mano gyvenimo draugę, pa
baigusią 84 metus gyvenimo. 
Aš taipgi į 83 metus žengiu 
įr labai nesveikuoju. Nežinau.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” Kalendorių 1950 me
tams. Daug skaitymų ir in
formacijų. Kaina 50 centų.

SUSIVIENIJIMAS UETIjVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių 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 sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraiyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą artu Į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. SOth St. N«w York 1, N. Y.

J

marek Hotel salėje. Kon- 
ferencijon pakviesti daly
vauti visi Amerikos lietuvių 
vaizbos butai, ekonominių 
ir profesinių organizacijų 
atstovai, o taip pat pavie
niai verslininkai ir ekono
mistai. Tikimasi susilauk
ti biznierių iš visos plačios 
Amerikos. Norima, kad 
gegužės 28 butų Amerikos 
lietuvių verslininkų (biz- 
nierų) diena. Konferenci
ja prasidės 9 vai. ryto ir 
tęsis ligi 5 vai. vakaro su 
trumpa pietų pertrauka. 
Pietų metu bus sudalyta 
proga susitikti prie bendro 
stalo visiems tos pačios ša
kos verslininkams, k. t. pre
kybininkams, taupomųjų ar 
skolinamųjų kasų darbuoto
jams, nuosavybių pardavi
mo agentams, pramoninin
kams, gydytojams, advoka
tams ir p. 8 vai. vakare 
Įvyks Lithuar.ian Chamber 
of Commerce of Illinois or
ganizuojamas tradicinis 
banketas, kuriame kalbėto
jais pakviesti Amerikos fe
deralinės valdžios pareigū
nas iš Vv'ashington, D. C., 
Illinois valstybės guberna
torius, Chicagos miesto ma
joras ir kiti. Šiame ban
kete turės progos susitikti 
visi lietuviai biznieriai iš 
visos Amerikos.

Konferencijoje manoma 
apsvarstyti pačius svar
biausius Amerikos lietuvių 
ekonominio gyvenimo klau
simus. Pranešimą “Ameri
kos Lietuviai Savarankiš
kuos Versluose” skaitys inž. 
Antanas Rudis. Jis yra vie
nas žymiausių lietuvių pra
monininkų, stambaus plie
no apdirbimo fabriko Rock- 
well Engineering Co. pre 
zidentas. Amerikos lietu
vių profesionalų reikalu pa
kviestas kalbėti žymus lie
tuvis advokatas. Naujų at
eivių Įkurdinimo klausimą 
pavesta referuoti ekonomis 
tui Adolfui Baliunui, buvu
siam Vilniaus Uuniversite 
to ekonomikos fakulteto 
dėstytojui. Amerikos Lie-

nešimai iš visos Amerikos. 
Iš tų vietų, iš kur atstovai 
negalėtų Į konferenciją at
vykti, prašoma atsiųsti pra
nešimus raštu. Atskirų lie
tuvių vaizbos butų veikėjai 
raginami atvažiuodami i 
konferenciją atsivežti kuo 
pilniausias statistines žinias 
apie vietos lietuvius biznie
rius. Visa konferencijoje 
surinkta medžiaga bus vė
liau išleista atskira knyga, 
kurioje tilps visų konferen
cijos dalyvių fotografijos, 
atskirų lietuvių kolonijų 
biznierių sąrašą su adre
sais, o jei galima ir su jų 
biznio Įmonių atvaizdais, 
konferencijoje skaityti pra
nešimai, diskusijos ir nuta
rimai. Todėl svarbu, kad 
vietiniai vaizbos butai jau 
dabar parinktų visą reika
lingą medžiagą. Ten, kur 
nėra vaizbos buto organi
zacijų, arba buvusi organi
zacija neveikli, patariama 
aktyviam lietuviui sukviesti 
biznierių susirinkimą, at
gaivinti vaizbos buto veik
lą, išsirinkti delegatus ir 
atsiųsti i konferenciją. De
legatai yra kviečiami vykti 
i Chicagą su žmonomis, nes 
yra sudarytas moterų ko 
mitetas, kuris rūpinsis atvy
kusiomis viešniomis. Lais
vu nuo konferencijos posė
džių laiku svečiai bus su
pažindinti su lietuviškąja 
Chicaga, pavežioti po mies-

Girdėjau dipukus kal
bant, kad vienas vienuoly
nas R. L, norėdamas varg
stantiems dipukams kempė
se pasitarnauti, pagarsino 
jų laikraščiuose, kad vie
nuolynui yra reikalingos ke
lios didelės ir drūtos lietu
viškos šeimynos prie laukų 
ir namų darbų. Neilgai tru
kus kelios lietuviškos šei
mos atsiliepė Į pagarsini
mą. Vienuolynas tuoj pa
siuntė darbo ir buto garan
tijas.

Dipukų šeimos atvažiuo
ja. Vienuolynas juos pri
ima, paskiria darbus, duo 
da gyvenimui namą, kuris 
randasi ant salos. Namo 
stogas pusiau dangum deng
tas, aptvertas vandens tvo
ra su siauru tilteliu susisie
kimui su sausžemiu. Na
mas be jokios švaros, be pa
togumų, be šviesos, paluby
je kabo kerosino lempa, o 
apie pamatus ir kerčias yra 
apsigyvenę vietinės salos 
gyventojai.

Dipukai apsidairė ir sa
ko: Kas daryt, reikia dirbt 
ir kentėt, gal priprasim, gal 
bus geriau negu kempėse. 
Juk tik čia Amerika.

Dipukai susiramino ir 
dirba jiems paskirtą darbą. 
Darbo daug, maistas pras
tas, darbo valandos ilgos ir 
netrukus nuo sunkaus dar
bo ir prasto maisto ant nu
garkaulio jau galima ro
žančius kalbėt, pradėjo spė
kų netekt. Dipukai prabu
do ir vienas sako Į savo už- 
veizdą:

—Kuomet mes čia atva
žiavom, aš svėriau apie du 
šimtu svarų, o dabar beveik 
tik pusė to! Vežkite mane 
atgal, vežkite pas dėdę Juo
zą, lai jis užbaigia musų 
dienas, tai nors žinosime, 
kad rojuje gyvastį prarado
me, o ne Amerikoje. . . .

Kilo nesusipratimas. Su
sirūpino kai kurie lietuviai, 
kas daryt? Surasta išeitis. 
Dipukai’ perkelti Į lietuviš
ką vienuolyną netoli Wor- 
cesterio. Dipukų šeimų pa
dėtis naujoj vietoj pagerė
jo ir jaučiasi patenkinti.

Vienuolynai buvo ir bus 
patamsių galybė, nežiūrint 
kurios tautos jie bebūtų. 
Bet vistik lietuvio gailestin
ga širdis gelbėjo ir gelbsti 
savo broli nelaimėje, nežiū
rint kas jis bebūtų.

B. Blinstrub.

gramą nedelsiant reagavo 
ir balandžio 13 d. visam gy į ne 
ventojų surašymo aparatui 
krašte išsiuntinėjo instruk
ciją (17th Census Techni
kai Memorandum No. 23). 
kad Lietuva turi būti nuro
dyta kaip atsakymas i sura
šymo lapo klausimus 13 ir 
25, jei apklausiamasis taip 
pareiškia. Šią instrukciją 
gavo visi gyventojų surašy
mo sričių ir rajonų viršinin 
kai ir technikiniai instruk
toriai.

Reikia tikėtis, kad Cenzo 
Biuro tarnautojai, gavę toki 
paaiškinimą iš Washingto-I 
no, liovėsi žymėję “Russia”! 
kaip lietuvių gimimo vietą. 
Gal būt, jie atitaisys klai
das, kurios gyventojų sura
šymo pradžioje buvo daro
mos.

ALT Sekretoriatas.

NEBŪK ŽILAS

Stebuklingos

(1«J
P ATRI A 

iv> SI. J<>hn s PI. 
Sianiford, (onn.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHR1TIS
Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros

SkautejiHij. Laauienų gėlimo. Scia- 
liko^. Strėlių skau- am. Neuralgijų.-, 
Sąnarių sustingicio. Neuritis, Poda
gros ir lt.. l'abar.Jvki: l< \1)Ė 'l'AB- 
LETS dėl geri; p.isc! mių. Mes no
rime, tai jų paiilcgiiilutnėt KABE 
TABI.ETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųsk it pinigu, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad nu-s 
jums tu. j pasiusi:,,<• tabletėlių. Vi
si nur «ly mai ant pakelio. Nieko 
juros nekaštuos, jei nepatiks. 

NORTHM'AY l’H'.KMACAI. CO. 
435) Norih Street 

Rorhester. N'e» ork. 
liepi. 30

(21 >

PAIEŠKOJIMAI
Ieškom Liudviko Pociaus, kuris 

15)15 metais gyveno Rumford, Me., 
1 ant River St. Jo yra palikta fdni- 
Į gų Rumford Nartional Rauk. Pra- 
I šom tašyti: (17)

P. Jocius,
4 llolyok Avė.,

l Rumford, Me.

Paieškau (1) Agotos Arkušauskie- 
nės-Seniur.aitės. Zigmo, Vlado, Ago
tos ir Mati'.dos Arkušauskų ir (2) 

j Vinco Račiukaičio. Prašau atsiliepti 
ar žinančius man pranešti: (17)

A. Seniūnas-,
P. O. Bos S75,

Malartic, Uue.f Canada.

APS! V ĖDIMAI
Ieškau vedybų tikslu senos mergi

nos arba našlės iki IKI metų amžiaus. 
Aš našlys <52 metų. Prašom rašyti: 
Mr. Jonas Kaspara, 1S04 latram

TREJANKA
Musų Trejanka yra 
pasauline 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 
Japonijos, Kinijos, In- 

Pęrsijos, iš Egypto, 
Ispanijos, Vakarų In-

' _ 7 ___ v Amerikos, Centralinės
Kaina $2.00., Amerikos, Mexico, šiaurės Ameri- 
patenkintas, |ęOS, CanaJes—ir čia saulė leidžias, 

jums pinigai bus sugrąžinti. i Įmerk Trejanka į ruginę ir gerk po
Pasarga:—Jeigu atsiusite kainą čerkutę vi o pasaulio gerą mišinį, 

su orderiu, tai mes paštą užmokė- ' Musų Trejanka 75 centai už pakelį, 
sim. Arba galima užmokėt pašto-j o trys pakeliai $2.00. Bet jeigu no
riu i kaip atneš vaistus. rite gauti C. O. !>.. «ai $2.25.

FLORAL HRRB CO. ! ąi cy ANDERE COBox 305. Dept. A-l. (linton. Indianai AlAAANUfcK □ V-VF.

gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plaukų slinkimą ir i 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen-1 
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus praūktis kąkie buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau.
Jeigu nebusite pilnai

Prancūzijos, 
dijos, Pietų

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiekų Skausmų 
Arthritie

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Kaunteninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu. 
Artkritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

111 W. Broadmay 
South Boston 27.. Masu.

DYKAI SKAITYTOJAMS
LAIKRAŠČIO

ŠIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j: (20)

Rosse Products Co- Dept. x-9 
2708 Earwell Avė., Chieago 15. III.

Lietučių Surašymas
Cenzo Biuras Davė 
Patvarkymą Tarnautojams

ALT Vykdomasis Komi
tetas yra gavęs iš Bureau of 
the Census, Washington, I). 
C., atsakymą Į balandžio 11

.......  ^/telegramą, kurioje buvo
tą, atlankytos lietuvių biz- iškeltas nesuprantamas kai 
nierių Įmonės ir tt. kurių gyventojų surašinėto

Visi, kurie rengiasi at- jų nusistatymas žymėti Ru- 
vykti Į šią konferenciją, siją kaip Lietuvoje gimusių 
kviečiami iš anksto apie tai JAV gyventojų vietą ir bu-
pranesti raštu konferencijai vo pirašyta duoti aiškias in-

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rugšli* ir 
ga šlanuma Jei jie netvarkoje, nuodinga materija lieka kūne* ir ju«ųCkraujuje. Jęį tunte sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit kelti - J ei g . 
svaigsta, nugarą skauda, jaunate nuovargi, j i ju. ų 
paakiai patinę, vartok it

«OMV ARBATĄ SAVITAS NO. KU
Musų žolių arbata yra 

ilgų metų patyrimu. 
Užsakymus su pinigais adresuokit taip. (22)

SANITAS HERBS, Dept. K 
1128 Mflwaokee Are., Chicafo, III.

Kaina 21.10 sU prisiuntimu. 
ekspertų sudaTNta remiantis

VIETA KARMOJE
Paieškau vyro apie 00 metų am

žiaus, kuris norėtų gyventi farmoje 
prie našlės šeimininkės. Turi būti 
negirtuoklis ir reikia mokėti važiuo
ti automobiliu. Pinigų negaus, bet 
geras užlaikymas ir geroj vietoj gy
venti. Prašom rašyti: Mrs. E. I.ood, 
R 2, Mayville, Mich.

NUO UžSISENfcJUSI V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IK ODOS LIGŲ

' Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jb 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, nes jų ožsisenėjusios žait- 
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite

■ LEGULO Ointment. Jų gydomą* 
ypatybės palengvina jūsų skaudė#- 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASI9L 
Taipgi pašalina perštėjimą ligų* 
vadinamos ATHLETE'S KOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppiršėių. Jos yra tinkamos var- 
toti nuo džiustančios ir suskilusiu*

J odos. Jos yra geros gy- 
| duolės nuo visų išvirši- 
i uių odos ligų. LEGU

LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c„ $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite mooevj 
orderį į: (11-1 i

LEGULO. liept. X,
4847 W. llth Street, 

CICERO 50. II.U

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. PilipnuskaR. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip lis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var- 
du 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 j j nusineš?

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mas*.
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KONFERENCIJOS
PADĖKA Dainininkė S. Griikaitė VISŲ DĖMESIUI!

Nuoširdžiai dėkojame p. 
Antanui Ivas (Ivaškevičiui) 
iš So. Bostono už paaukoji
mą 20 dolerių sušelpimui 
lietuvių teisininkų, esančių

DRABUŽIŲ IR
APAVO RINKLIAVA

Apie 5,000 musų tautie
čių tremtinių dėl nesveika
tos ar senatvės negalės iš
emigruoti iš Europos.

IRO globai pasibaigus 
birželio mėnesi jų ligšioli
niai vargai tikrai peraugs 
jų išsekusias jėgas.

BALF, visų Amerikos lie
tuvių remiamas, daro visas 
pastangas musų brolių 
tremtyje vargui sumažinti.

Tarp kitko tenka musų

GABIJA SUTRAUKĖ 
DAUG KLAUSYTOJŲ

Praeitą sekmadieni So.
Bostone posėdžiavo Massa- 

! chusetts apskričio socialde
mokratų konferencija. Per 
kelias valandas buvo tartasi Vokietijoj ir dėl ligos ar se
apie pasiruošimą prie LSS 
suvažiavimo South Bostone 

Gabijos Choro statyta gegužės 27-28 dienomis, 
operetė ‘‘čigonai’’ ir kon- Aptarta suvažiavimo dar- 
certas praeitą sekmadieni t bot\aikė ir išrinkta laikina-1 
sutraukė apie 800 klausyto- Į rajono komitetas, ku-
ju i South Bostono aukšto- j fiam pavesta vykdyti suva- 
sios mokvklos svetainę, žiavimo paruošimą, o vėliaunę

vaidin- 
buvo

išmokę ir vaidino sklan- L organizacijai sustiprinti.
džiai. Pati operetė, krūvi- —-----
nas čigonų ir grafų ketui-1 Lankėsi Petras Jurgutis 
kampis, persūdytai šiurpi ir)
mažai įtikinanti, todėl tra-

Operetės amatoriai 
tojai savo roles gerai

nelaiminguosius aprūpinti' giškiausiuose momentuose 
drabužiais ir apavu.

Kiekvienas Amerikos lie
tuvis gali rasti savo spin- 

rubą

ir

jo pareiga bus sušaukti 
naują rajono konferenciją

natvės negalinčių emigruo
ti.

Lietuvos Teisininkų 
Draugija Užsieny,

Bostono Skyrius

Sunkiai Serga P. Blažys

Musų laikraščio senas 
skaitytojas drg. Petras Bla- 
;žys iš No. Wallpole jau trys 
savaitės sunkiai serga, gu

Panelė Susana Griškaitė, 
dainavusi Philadelphia 
Opera kompanijoj ir New

Įėjo Norwoodo ligoninėj. Yorko Civic Opera kompa- 
kur jam pakartotinai buvo nijoj, ši sekmadienį dainuos 
padaryta operacija. Dabar L. R. V. koncerte Jordan

GRAŽI REZIDENCIJA
Rąndolph. arti Main St., 3% akrai 

žemės, modemiškas 7 kambarių na
mas, garažius, vaisių sodas, višti- 
ninkai. Viso trobesiai nauji. Kaina 
$13,000, nedidelis įnešimas. Parduo
da

Antanas Juknevičius 
545 Broadway, So. Boston.

TeL SO

Į pirmąjį H. Kačinsko 
dramos studijos vaidinimą, 
kuris įvyks gegužės 7 d. 
Thomas Park High School 
salėje, 3 vai. po pietų, bi
lietai bus parduodami iš 
anksto, kad nebūtų didelio 
susigrūdimo prieš spektaklį 
ir kad visi tie, kurie labai 
nori vaidinimą pamatyti, 
butų tikri, jog į teatrą pa
teks. Bilietus galima įsigy
ti 545 E. Broadvvay (kreip
tis pas adv. B. Kalvaitį) ir 
abiejose So. Bostono lietu
viškų laikraščių redakcijo
se. Bilietų kainos $1.50 ir 
$1 (balkone). Bilietai bus 
parduodami ir tą pačią die
ną prieš vaidinimą.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turima mu

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
randavojimui, kaip tai Fioor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, vamiiių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Harchvare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadvay. So.
TeL SO 8-4148

DR. D. PILKA
Praeitą šeštadienį musu 83'dosi namie. Linkime pa- Hali. Bostone, 3:30 vai. po 

įstaigoj lankėsi ką tik iš į sveikti. pietų.
Anglijos atvykęs Petras
Jurgaitis su savo giminai-

Ofiao Va S fU 4 
T iU IŠį Sekmadienį

Sandar iečių Banketasgirdėjosi salėje juokas 
niekas ašarų nesišluostė.

s čiu J. Endzeliu iš Worces- 
ter, Mass. Nuo 1946 metų 
Petras Jurgaitis laukė “ei- 

ziko J. Dirvelio vedamas j atvykti iš Anglijos i
D visas choras dailiai padai-1 *^mel 11 po ketunų 

visus Bos- navo naujai feimokv. metų. dėka gimimų pastan-
tų dainų.’ Akompanavo E.!?oms' l)as,eke mus>i k™"- 
Bendoraitė ir A. januškevi-1lus* 
čienė. Operetės režisieriu 
buvo \\ tautas Bakuna*. Dalyvavo Tautinių

R- Grupių Festivalyje

, Koncertine dali išpildė
toje neieika.ingą rūbą a*! dammmkai yp Buavitienė 
batus, kurių taip stinga mu- ir v Bakunai_ „
sų ligoniams ir seneliams 
tremtyje.

BALF kviečia

pasKUi niu-

tono ir apielinkių lietuvius 
peržiūrėti savo drabužių 
ir apavo atsargas ir jas tru
puti sumažinti, atiduodant 
jų dali BALF. kuris persiųs 
tas gerybes Europoj vargs
tantiems lietuviams tremti
niams..

Drabužių ir apavo komi
siją sudaro: Y. Šimkienė. 
A. Kropienė, P. Svilienė, J. 
Tumavičienė, A. Januškevi
čienė ir M. Stakutienė.

Surinkimo punktai: “Dar
bininko” admnistraciia ir 
šv. Petro bažnyčia.

VERONIKA ŠIMKIENĖ, 
BALE Drabužių Rinkliavos

Komisijos Pirmininkė.

Gegužės 14-tą Bus
Minima Motinos Diena

ŠĮ SEKMADIENI i Ponios °- Ivaškienės ve-
L. R. V. KONCERTAS ;dama tautinių šokių grupė

______ balandžio 12-15 dienomis
Pono A. Kneižio vedama |da?-Xa'° Louis, Mo., di-

Lietuvių Radio Valanda sį 
sekmadieni rengia puikų 
koncertą. Jordan Hali

s; džiuliame tautinių grupių 
festivalyje. Lietuvių grupė 
pasirodė iš dvejų kartų, ba-

Gainsboro St. ir Hunting-'a.nda? J? dienąį ir vakare., , r, T totnunai snkiv pitrnnoli m-ton Avė. kampas, Bostone.

Kaip kasmet, taip ir šiais 
metais, tik žymiai plačiau. 
Bostone bus paminėta Mo
tinos Diena. Minėjimas, ku
ri rengia nesenai persitvar
kęs Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos Bostono skyrius, Įvyks 
gegužės 14 d. po pietų So. 
Bostone, Municipal salėje. 
Numatoma paskaita ir me
ninė programa. Pasirodys 
solistas baritonas J. Saluč- 
ka. Lietuvos baleto solistai 
(pirmą kartą Bostone), bus 
vaikų pasirodymas, dekla
macijos ir kt. Minėjime bus 
prisiminta ir pagerbta lie
tuvė motina.

Grįžo Drg. Michelsonai

Pradžia 3:30 vai. po pietų. 
Koncerte dainuos South

Bostono parapijos choras, 
vedamas Jeronimo Kačins
ko, ir solistai Stasė Dauge 
lienė. Susana Griškaitė ir 
S.. Liepas. Akompanuos J. 
Kačinskas ir R. Juška. Ti
kietai $1.20 ir $1.80.

Mirė Povilas Mažionis

ietuviai šoko: čigonėli ru
gučius, oželį ir malūną.

Lietuvių Teatras Bostone
HENRIKO KAČINSKO DRAMOS STUDIJA

— Stato —
ANTANO GUSTAIČIO

“Šilkiniai Pančiai”
VIENO VEIKSMO KOMEDIJA

“Sekminių Vainikas”
VIENO VEIKSMO VAIZDELIS

VIKTORO ANDRIUŠIO 
Dekoracijos ir Kostiumai 

Pirmas vaidinimas įvyks
Gegužes (May) 7 3 Vai. Po Pietų

THOMAS PARK HIGH SCHOOL SALĖJE

Bilietų kainos $1.50 ir $1.

Sekmadienį, balandžio 30 
d., Sandaros 7 kuopa ren
gia metini banketą Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetainė
je, 309 E St., So. Bostone. 
Pradžia 5:30 vai. vakare. 
Bus muzika ir kiti prašmat
numai. Visi kviečiami.

Rengėjai.

Įsigykite “Stickerį”!

Musų valstijoj per balan- 
(Jžio mėnesi VISI automobi
liai ir trokai turi būti patik
rinti. Nepatikrinus ir nega
vus “stickerio,” teks mokėti 
pabauda.

Sandaros Moterys
Rengia Whist Parą

Šį šeštadieni.

84$ BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

SOUth Boston 11

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Kuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Praeitą savaitę iš Flori
dos grižo draugai S. ir M 
Michelsonai. kur jie buvo 
išvvke vasario mėnesi.

Arlingtone balandžio 15 
d. po trijų savaičių ligos 
mirė Povilas Mažionis, su-Į 
laukęs tik 56 metų amžiaus, j 
Velionis paliko nubudime 
žmoną ir sūnų 21 metų. o 
taip pat paliko Detroite 
broli. Palaidotas balan-| 
džio 18 d. Arlingtono ka-! 
pinėse. Iš Lietuvos velio
nis paėjo iš Pabiržės, Į šį 
kraštą atvyko 1912 metais? 
ir visą laiką gyveno Cam-; 
bridge: priklausė prie SLA į 
371 kuopos ir prie Lietuvos į 
Sūnų Draugijos. Per 32 > 
metus dirbo Elliot kompa-! 
nijoj. Tebūnie jam lengva* 
Amerikos žemelė.

—A. A.

KONCERTAS
—Įvyks—

Sekmadienį, balandžio (April) 30, 1950 
3:30 Vai. Po Pietų 
JORDAN HALL

Huntington Avė., kampas Gainsboro St. -:- Boston, Mass.

Programą išpildys choras, solistas Stasys Liepas, solistės Susana 
Griškaitė (Grisli) ir Stasė Daugėlienė. Akompanuos kompozi
torius Jeronimas Kačinskas ir artistas Rapolas Juška.
Salėje visos vietos rezervuotos. Tikietai—$1.20 ir $1.80 su taks.
Tikietų galima gauti “Darbininko“ ir L. R. V. ofisuose. :’,66 W. 
Broaduay: pas Bronę Cunys. tel. I’Arkuay 7-1864-VV, ir pas Į 
kitus platintojus.
Kviečiame visus iš anksto įsigyti tikietus ir koncerte dalyvauti.! 
Dalyvaudami koncerte, parausite ir Lietuvių Radio Valandos1 
programą šeštadieniais nuo 1:15 iki 2:15 vai. po pietų iš WESX 
stoties, Salem. Mass
Pranas Razvadauskas. Koncerto Rengimo Komiteto Pirmininkas 
Felicija Grendelytė. Sekretorė
Antanas F. Kneižys, Lietuvių Radio Valandos Programos Ved.

balandžio 
29 d., 7 vai. vakare, sanda- 
rietės rengia šaunią whist 
parę su dovanomis. Sanda
ros svetainėj, 124 F St., So. 
Bostone. Visi kviečiami da
lyvauti.

Komitetas.

RADIO PROGRAMOS

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 vpnanrs Csraer
DORCHESTER, MAS*.

vandens j*ga
-"■"■-as.,1“!; 

M "S-E“

dens jėgos-

Ten, kur jie auga 

milion&is, ananasai yra 

atatinkamai pigesni. 5,000 

mylių transporto išlaidos 

turi būti įskaitytos į jų kainą 

čia, Naujojoj Anglijoj. 

Panašiai yra ir su elektra. Anglis ir aliejus, 

didžiosios Naujosios Anglijos elektros 

žaliavos, turi būti atvežami ii tolimų vietų.

Tai yra viena, pagrindinė priežastis, kodėl 

elektros kainos atskirose krašto vietose 

yra skirtingos.

BET Rl TESTINGA VADOVYBĖ IR 
TECHNIŠKAS SUGEBĖJIMAS PADARĖ

ELEKTRĄ LENGVIAUSIAI PAKELIAMA 
BIUDŽETO DALIMI ŠEIMOS IŠLAIDOSE— 
CENTAS Už CENTĄ GAUNAME VISĄ

MUSŲ PINIGŲ VERTĘ.

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

1— Muzika.
2— Dainininkas, buvęs 

Vilniaus Operos artistas, 
Julius Kazėnas iš Cam- 
bridge.

3— S. Levickienė, baleto 
pianistė.

3—Magdutės Pasaka.
Po programų! prašome 

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

Steponas M inkus
PARSIDUODA

ar išsircmlavoja duonkepykla South 
Bostone su gerais pečiais, kepti lie
tuvišką duona. Rašykite ar atsi
šaukite: Mr. I.. švelnis, 163 I St.. 
So. Boston, Mass. (18)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadvray,
So. Boston, Mas*.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

eleetrie light and zpowėr companies
•r new BueiAus O

BOSTON EDISON COdMNT

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

A. J. NAKAKSY
HTATC B INSURANCE

400 W. Brosdvvay 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Baa. S7 OBIOLB STBBHT

Tel. PArkvrey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. K1LLORY
18 Tr SU Rimbai Building 

K*in)>Arvs 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų Santookai 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rnfties alų baliams, vestu
vėms I namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Tekphone: SO 8-3141 

arba namuose, 1660 Colutnbia 
Rr., So. Bostone, Tek SO 8-
2414.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRĄUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI
(Inoerod

0

«a pat Iri

0/
.‘-•Vi

t

SU BROADWAT.
80. BOSTON, MA88.

Tol. SOsth Bortas S-M1S




