
■ .J

KELEIVIS
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoje .....................................>3.00
Pietų Amerikoje ......................... 3.00
Kanadoje ....................................... 3A0

KELEIVIS
6.‘!6 Broadvay, So. Boston 27, Mass.

KELEIVIS
THE TRAVELER LITHUANIAN VVEEKLY

NO. 20 “Keleivio" Telefonas: 
SO 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS., GEGUŽĖS (MAY) 17, 1950 ,
"Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Pt*t Office at Boston, Mass., under the Act of March S, 1879.

Trys Didieji Traukia Vokietiją 
I Vakarų Koaliciją

• ■ ■ ■■ ■ SI ■

Vokietijai Palaipsniui ir Greitai Grąžinama Suverenu* 
iras; Vokietija Turi Būti Suvienyta Demokra

tiniais Pagrindais; Šiuo Tarpu Vokie
tija Dar Neginkluojama

Trijų Didžiųjų užsienių 
reikalų ministerių pasitari
mai Londone pasibaigė pra
eitą šeštadienį. Pasitarimai 
lietė bendrą gynimąsi nuo 
rusiško imperializmo Azijo
je ir Europoje. Svarbiau-

Uždaro Čechijos
Du Konsulatus

Amerikos vyriausybė, at
sakydama į čechoslovaki- 
jos nedraugišką politiką, 

šias Amerikos’’Anglijos" ir isak® Čekoslovakijai su-
Prancuzijos nutarimas lie
čia Vokietiją. Vokietijai

mažinti savo diplomatinių 
tarnautojų skaičių Amen-

nutarta grąžinti palaipsniui bent dviem trečdaliais, 
Cechų konsulatai Pittsbur- 
ghe ir Clevelande uždaro
mi tuoj pat

Čekoslovakijos vyriau
sybė praeitą savaitę parei
kalavo, kad Amerika suma
žintų savo diplomatinių tar
nautojų skaičių Čekoslova
kijoj.

Gelžkelių Streikas 
Jau Pasibaigė

ir labai greitu laiku jos ne
priklausomybė, jei ji norės 
bendradarbiauti su Vaka
rais prieš Rusiją. Taikos 
sutarties Vokietijai surašy
ti negalima, kol Rusija tam 
priešinasi, bet Vokietijai 
bus grąžinta teisė vesti sa
vo užsienių politiką, o vė
liau jai bus leista turėti ir 
savo kariuomenę. Aliantų 
kariuomenė iš Vokietijos 
nebus ištraukiama, bet ali
antų priežiūra bus visai su
mažinta. “Okupacinis sta
tutas’’ dar šiais metais bus 
peržiūrėtas ir sušvelnintas. 
“Vakarai” tikisi, kad Vo
kietija ves demokratišką 
politiką ir praves kai kurias 
reformas (švietimo, teismų 
ir k.).

Prieš susirenkant Trims 
Didiesiems Londone Pran
cūzijos vyriausybė pasiūlė, 
kad Vokietija ir Prancūzija 
sujungtų savo plieno ir ang
lių pramonę po viena bend
ra vadovybe tikslu pakelti 
plieno gamybą, ją atpiginti 
ir pašalinti varžytynes. Tas 
pasiūlymas dabar plačiai 
diskusuojamas Prancūzijoj 
ir Vokietijoj. Jei prancūzų 
pasiūlymas butų įgyvendin
tas, tai prie prancuzų-vo- 
kiečių prisidėtų ir Belgija, 
Luksemburgas ir Olandija.

Šią savaitę Londone po
sėdžiauja 12 Atlanto Pakto 
užsienių reikalų ministeriai 
ir tariasi apie sustiprinimą 
Vakarų Europos kariuome
nių, kad rusams sumažinus 
pagundą pulti Europą.

18.-
000 garvežiui inžinierių ir 
pečkurių išėjo į streiką ke
turiose gelžkelių linijose va
karinėse valstijose. Savai 
tės gale gelžkeliečiai ir 
penktoj gelžkelių linijoj 
prisidėjo prie streiko. Maž
daug du penktadaliai visų 
gelžkelių yra sustabdyti. 
Dėl gelžkelių sustojimo jau 
keli šimtai tūkstančių dar
bininkų laikinai neteko dar
bo, nes be transporto pra
monė negali dirbti. 

Gelžkeliečiai streikuoja

x i <rciv<į tvppiuflioniVI

PAVOGĖ KOSTARIKOS 
PATRONKOS STATULĄ
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TYRINĖJA BALTIJOS INCIDENTO LIKUČIUS

Baltijos juroje buvo atrasti paveiksle matomi likučiai 
Amerikos orlaivio, kurį rusai balandžio 8 d. nušovė lais
voje juroje ir paskui melagingai paskelbė, kad orlaivis 
lėkęs į jų okupuotą Latvijos teritoriją. Likučiai aty- 
džiai tyrinėjami Pentagono pastate Washingtone. Juroje 
atrastas guminis gelbėjimosi laivukas, karį orlaivis su

Diplomatai Mano į 

Rusija Kariaus
“The New York Times” 

korespondentas D. Middle- 
ton praneša iš Londono, 
fad dabar Vakarų diplo
matų tarpe jau vyrauja 

i mintis, jog rusai nevengs 
Įkaro, kad pasiekus savo 
i tikslo dominuoti pasaulį, 
j Misijos kariška persvara 
'dabartiniu metu ir iki 1952 
metų yra paskatinimas Mas
kvos diktatoriams mestis į 
karą prieš Vakarų valsty
bes, kad užtikrinus Rusijos 
viešpatavimą pasaulyje. Jei 
rusai ilgai lauks, ypač po 
1952 metų, jų kariška per
svara išnyks ir tada jiems 
nebebus vilties laimėti ka
rą.

Prez. Truman Užbaigė Savo 
’Nepolitinę Kelionę’

Chicagoje Demokratų Masiniame Subuvime Siūlė “Fair 
Deal” Programą; Kvietė Išrinkti Pažangų Kon

gresą Šį Rudenį; Gyrė 81-ąjį Kongresą

McCarthy Siuto Prezidentas Trumanas už-
Išmesti “Išdaviką" £

dideliame demokratų parti-

VPIPSI.

Nauįieįi Lietuvių Transportai
Gegužės 13 d. laivu “General das Jasinskas. Jonas Juška. Al- 

Ballou” į New Yorką atvyko 65 girdas Kuraitis. Liudvikas Kir- 
k'etuvių šeimos. Atvyko: kus. Ieva Kindytė, Adelė Ki-

... ... , - !žys. Stepas Lavinskas, AnelėStasys Alinauskas. Vladas . , „ , ... ,. i oi. 1 Lazauskas, Bronius Lescinskas,Aranauskas, Kazys Baltramo-1. .. ». , ,... oi i i Jonas Marciauskas, Česlovasnaitis, Stasys Balys. Medardas ....r, . ... . o __ . - Masalcas, Donatas Mašiotas,Kavarskas, Stasys Bematavi- T ’ ..
T t>- >- v i*i Jonas Maskoliūnas, Ona Mazr.o-cius, Jurgis Bigelis, Peliksas „ . „ , .T> , • T oi-i -»« įnytė. Petras Melnikas, Leoni-Bobinas, Juozas Budzeika, Ma- • , _ ... .

rija Čižikas. Stasys Danisevj- , aa E'e"a
čius. Ona Danisevičius. Adolfas Mitrota, BnpU Natke-

,J lnikis Izidorius Dambrauskas Vlciene’ Zygmantas Paulauskas, dėl ginčo, kiek peckunų tu- LhKis. Izidorius vamorauskas Petkevifrus Adolfas
ri važiuoti d iželiu hinse <rar- Antanas Dubauskas, Apolina- *Vlcr‘“8’ 38n važiuoti dizeliniuosegar Franckevjčius Antose Ga_ Remikis^ Aleksandra Reket.s. 
vėžiuose I streiką šią sa- vc Ateksandra Gavelienė;Julius Kukas Valerijonas š.m-
vaitę aktmgiau ĮSlklso Gružauskas_ Konstanciia kus Stasys Skorupska.. Vyta-
valinės valdžios atstovai rliripik» Paulina Heininras tas slelcys, Henrikas Solommas. 
siekdami streiką kaip gali Jalmontas. Petras Vr-
ma greičiau užbaigti. !Jautokas, Ona Juozupaitis. Pra- “?nas’ Pranas Urbonas. Laima

Šį antradienį, vyriausybei nas Kačionis, Juozas Karalius, *ansauskas’ Fdiksa.^ .Vl®as_ 
tarpininkaujant, gelžkelie--Jonas Kliučinskas. Petronėlė !*cas; *^a ’eavičiute ir *- 
Čiu streikas pasibaigė. Uni-įKurapka. Motiejus Kvederas, au as Žukauskas, 
ja ir gelžkelių kompanijos!Vladas Kalvelis. Irena Kuras,
patenkintos susitarimu. Stafęys Laurinavičius. Vladisla-
Darbas visose Denkiose li-,va Mac,eJauskas- Karol,s Ml1'uaroas vistye peniuose n )kovaitis Henrikas Malinaus- ______
nijose piasideda tuoj pat. kas Viktoras Mikulskis, And-Į Austrų pralotas Franz 

irius Naujokas. Jurgis Naumo- Jachym, kuris bešventinant 
į vyskupus balandžio 2.3 d. 

____  -____ pabėgo nuo altoriaus ir sa-
DIDELI KOMUNISTŲ ,vas, Juozas Paulikas, Petronėlė 

VALYMAI LENKIJOJ Pačenkytė, Aleksandras Pisare- 
Jonas Pladys. Antanas

Lenkijos komunistų par- Pumputis, Mykolas Ramanaus- 
tijos centro komitetas nuta- kas- J°nas Rauba. Irena Raz- 
rė pradėti naują komparti- mus’ Liudas Eivydas. Vytau-

Nežinomi piktadariai pra
eitą penktadienį pavogė

jos valymą nuo neištikimų- -t .. , • ‘ , nas, Motiejus Sarpalius, Ona
«- drunS1’W«. lr nedrau gylytė. Petras šikšnius. Auta- 

Kostarikos respublikos pat-'£™gU Rusijai elementų. nas šnejka, Juozas Simaitis, 
rankos, švenčiausios Fane-!Valymai jau ir eina ir ypač Kazy, Sipa'la- Magdalena Ste
lės. statula, kurios vertė Rnezta' valomi vist Įtaria-^uitis. Kazys Sutkaitis. An- 
siekia vieno miliono dole-zmones “ armijos .r Una, Tarasas Jonas Traki- 

Statnla hnvo navotrta lwHa“ aparato. Armijos mas. Povilas Tyrulis. Monika ^a^i^iva^ui vadovauja sovietų Vaitekauskait, Kazys žydą..

Sovietai Areštavo 
Komunistų Vadą

Rytinės Vokietijos “ges
tapo” (politinė policija) 
skelbiax kad ji suėmė vaka
rinės Vokietijos parlamen
to narį, komunistų atstovą 
Kurt Mueller, kuris praei
tos savaitės gale kur tai 
dingo iš savo namų Hafiu= 
veryje. Rytinės Vokietijos 
policija sako, kad K. Muel
ler ilgą laiką išdavikiškai 
tarnavo svetimai valstybei.

‘NEVERTAS’ SUTINKA 
BŪTI VYSKUPU

Senatorius McCarthy vie
noje kalboje sekmadienį 
kreipėsi į prezidentą, kad 
jis pašalintų iš vietos vals
tybės sekretorių Dean 
Achesoną, kurį senatorius 
vadina Azijos išdaviku. 
Kartu senatorius skundėsi, 
kad valstybės departamen
tas patiekęs senato tyrinė
jimo komisijai “išvalytas” 
bylas apie to departamento 
tarnautojus.

Valstybės departamentas 
į tai atsiliepė, kad pats se
natorius McCarthy yra pa

jos sąskridyje Chicagoje, 
kur per tris dienas buvo mi
nima Jeffersono atmintis. 
Prezidentas užbaigė savo 
nepolitinę kelionę aiškiai 
politine kalba ir sakė, kad 
jis tęs kovą už jo pasiūlytą 
“fair deal” programą ir ki
tais metais, iki visi jo pa
siūlytieji socialinės įstatym- 
davystės įstatymai bus pri
imti. Ypač prezidentas mi
nėjo ligonių kasų įstatymą 
(priverstiną draudimą nuo 
ligos) ir atšaukimą Taft- 
Hartley biliaus.garsėjęs bylų “išvalymu, 

nes 1941 metais, kada Mc-( 25,000 žmonių Chicagos 
Carthy buvo Wisconsin val- įStadiume klausėsi preziden- 
stijoj teisėju iš jam pavestų'to, o per visą savo 10 dienų
spręsti bylų dingdavo svar
bus dokumentai.

Turkijoj Griuvo 
Diktatūros Valdžia

K. Mueller areštas yra 
vokiečių komunistų savitar
pinių kovų išdava. Tikrie
ji maskviniai komunistai 
įtarė, kad K. Mueller esąs 
užsikrėtęs “titizmu,” o to
dėl jie jį išviliojo į sovietų 
okupuotą zoną ir ten padė
jo į kalėjimą, kaipo išdavi
ką. Kidnapinimas komu
nistų vado, sako, įvykęs su 
žymios komunistės, Hedvvig 
Fischer, pagalba.

BRAZILŲ DEMOKRATAI
IŠSTATO KANDIDATĄ

kėši esąs nevertas tos gar
bės, dabar pakeitė savo 
nuomonęę ir šį penktadienį

Rusija Sumažina
Vokiečių Reparacijas

Sovietų Rusija paskelbė 
kad ji sumažina per pusę 
vokiečių reparacijas Rusi-

patronkos statulą ir vogė 
Vagys nepasitenkino vagys
te, bet užmušė bažnyčios

Brazilijos demokratinė 
unija išstatė kandidatu į 
prezidento vietą šio rudens 
(spali 3 d.) rinkimams ge
nerolą Eduardo Gomes, ku
ris nuo 1922 metų dalyvau
ja politikoje. Prezidento 
rinkimuose keta ir buvęs 
Brazilijos diktatorius, Ge* 
tulio Vargas, statyti savo 
kandidatūrą.

Praeitą sekmadienį Tur
kijoj po 27 metų buvo pir
mą kartą pravesti laisvi 
parlamento rinkimai. Per 
27 metus valdžiusi kraštą 
“liaudies” partijos diktato
riška valdžia susmuko, rin
kimus laimėjo demokratų 
partija, kuri paskiausiomis 
žiniomis iš 487 vietų parla
mente laimėjo 375 vietas.

Liaudies partija buvo 
diktatoriaus Ataturko su
kurta, o mirus Ataturkui, 
laikė valdžią toliau dikta
toriškomis priemonėmis. 
Jos priešakyje stovėjo pre
zidentas Inonu. Dabar val
džia pereina į opozicinės 
demokratų partijos rankas, 
bet Turkijos užsienių poli
tika nesikeis.

kelionę prezidentas kalbė
jo į kelis šimtus tūkstančių 
klausytojų ir aiškino jiems 
aaininištračijoš užsienių i“ 
vidaus politiką.

Prezidentas pagyrė 81-jį 
demokratų valdomą kon
gresą dėl jo išleistų įstaty
mų, bet kartu nusiskundė, 
kad kongrese vis dar yra 
daug “į užpakalį žiūrinčių” 
įstatymų leidėjų, kurie 
trukdo priimti visą prezi
dento programą ir reiškė 
vilties, kad kitais metais 
kongrese bus mažiau tokių 
atgaleivių.

Stebėtojai sako, kad pre
zidento Trumano kelionė 
buvo labai vykusi demokra
tų propaganda šių metų rin
kimams.

RUSIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ IRANO ŠNIPUS

DAUG SAVANORIŲ 
PLAUKAMS ATGAUTI

Viena Australijos slaugė, 
Mrs. E. M. Ross, paskelbė, 
kad ji ieškanti jauno visiš
kai pliko vyro, kuriam ji 
žada atauginti plaukus. Pa
siskelbė šimtai plikių, kurie 
visi norėjo, kad jiems at
augtų plaukai

Ta Australijos slaugė sa
ko. kad ji ataugino plaukus 
savo 75 metų vyrui, kuris 
per 40 metų buvo visiškai 
plikas. Dabar ji daro ban

šeimynos bėdos R«*U6j TąjĮorių
Vurtilituic uotnirt'Agota Blechertaitė, Motiejus',? leciŲ karo belaisvių 

sargą. Visoj Kostarikoj po- r «... - . Boguta. Antanina Budzienė, į Maskva paskelbė, kad ii
liciia dabar ieško niktada-!??^ 13 ls^e.e^° uz v,eT?°iJonas Butvilą. Algirdas čap-isus belaisvius grąžino na . . .
licija dabar ieško, piMaclaj«paprasto zmOgaus, tūlo linskas> česlovas cironka, Ade. mo, o vokiečiai tvirtina, dvmus su kitais plikiais li
nų, bet jų pėdsakų niekur.Krikščiomes Riad Ghali, iė Duobienė, Vladas Gečas, kad nuo 400,000 iki milio- mano galutinai įtikinti zmo 
nesuranda. Vagystė sukėlė kuris paėmė jos širdį ir Juozas Griška. Ona Grinkevi-no jaunų vokiečių kur tai nes. kad plaukus galima at- 
didelę sensaciją. |$120,000. ^čiutė, Aleksas Jankauskas, VIa- dingo Rusijoj. įauginti. ,

STALINAS KALBASI
SU TRYGVE LIE

Rusijos diktatorius Stali
nas priėmė Jungtinių Tau
tų sekretorių Trygve Lie, 
kuris nuvyko Maskvon “pa
sikalbėti apie taiką.” Ką 
diktatorius sakė sekretoriui 
dar nėra žinoma. Šį pir
madienį vakare Maskvoje 
buvo suruoštas banketas T.. 
Lie garbei ir ta proga buvo 
išlenkta daug “tostų” už 
taiką.

Orlaiviai Gelbės
Winnipego Gyventojus

Sovietų Rusija pasiuntė 
griežtą protesto notą Ira- 
nui ir sako, kad amerikie
čiai “šnipai” Irane fotogra
fuoja Sovietų Sąjungos šie
nas ir šiaip sudaro pavojų 
Sovietų Sąjungai. Wash- 
ingtonas sako, kad Maskva 
propagandos tikslu išgalvo
jo “šnipų pavojų” Irane.

ISPANIJA “NESIDĖS”
PRIE VAKARŲ

Dėl didelio potvinio dau
gelis Winnipeg miesto gy
ventojų Kanadoje turėjo 
apleisti savo butus. Kana
dos vyriausyl)ė sutelkė daug 
orlaivių, kad potvinio gre
siamus gyventojus gabentiįšomas ir gerai apmokamas 
ir oro transportais, jei po- pirma negu jis sutiktų “ko- 
tvinis dar eis didyn. voti prieš bolševizmą.”

Ispanijos diktatorius gen. 
Franko pareiškė INS spau
dos agentūros atstovui, kad 
Ispanija nemano dėtis prie 
Vakarų gynimosi bloko, nes 
“kai kurios valstybės” neti
kusiai pasielgusios su Is
panija.

Ispanijos diktatorius ne
sako, ar jis buvo kviečia
mas dėtis prie Atlanto Pak
to, bet jis dedasi užsigavęs 
ir, matomai, nori būti pra-
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patriotizmu šiek tiek kve
pia, paėmė ir nusuko Esti* 
jos respublikos tūliems mi- 
nisteriams galvas. Tik pa- 

| manykite: nušalino respub- 
likos valdžios vyrus, juos

KUO DANGSTOSI 
KAUNO ‘VERSLININKAI*

Ne bet kas, bet pati 
“Pravda” (balandžio 19 d. 
numery) spausdina nusi
skundimą Kauno tarybine 
kooperacija. Laikraštis ra
šo:

“Kauno gatvėse eina gyva 
pramoninėmis prekėmis preky
ba. Apsukrus pirkliai siulo 
praeiviams mezginius, kojines, 
šokoladą, kvepalus, poperosus, 
indus. Parduodamos prekės pa
žymėtos pramonės Įmonių ir 
pramoninių kooperatyvų ženk
lais. šias prekes pardavinėjan- 
tieji žmonės neturi jokio ryšio 
su pramonės Įmonėmis, su so
vietine prekyba ir su kooperaci
ja. Tai paprasti “verslininkai 
privatininkai.” [čia skaityto
jas privalo žinoti, kad privatu? 
verslas Sovietuose draudžiamas. 
—Red.]

“Pravda” pasakoja, kad 
tie “verslininkai” sukčiavi
mo budu išnaudoja pramo
ninę kooperaciją tikslu pa
sipelnyti. Ji rašo, kad Se- 
navičevo gatvėje (matomai 
ir tokia gatvė Kaune jau at
sirado), namuose Nr. 3, 
esanti prisiglaudusi kukli 
įmonėlė, pasivadinusi pra
moninės artelės “Utilizaci
ja” vardu. Ši artelė gami
nanti medžio ir skardos iš-

valstybės bankas reikia kre- *r gun?^^o‘.
ditus algoms apmokėti ir vi- ^in5 11 Pyuseikuiė. lietuvis- 
soms kitoms išlaidoms' 1̂ sPauda daina* ‘Wtwa,

ikad Estija, Latvija ir Lietu
va esančios “nepriklauso
mos valstybės,” o kas kalba 

Iš

dengti, bet prekės neina i 
valstybės prekių sandėlius,
o oatenka i Freizingeriu.................. , .
Pol'ianskiu, kaemanu ir dar ! Png«W «*» ™f»Wa- 
kitą rankas. ^“1°?

Sovietinė spauda, komu-k,ek ‘“J* salele t,k 
nistiniai plepiai visą laiką j 
rėkia apie tai, kad pramo
nė gamybos planus virš šim
to procentų išpildo, kad ge
rovė • klesti, o tikrenybėje 
prekių nėra. gerovė klesti 
tik spekuliantams, biuro
kratams ir partijos bosams. 
Kai skaitysite

'rai yra nepriklausoma, jei 
taip su jos vyriausybės vy
nais ir komunistais elgiama
si. Estijos sostinės Talino 
radio labai trumpai prane
šė pašalintųjų pavardes ir 
to užteko. Tai mat kokia 
sovietinė tvarka. Mes čia
apie Bimbos peiliuką šim- 

komunistų s tus jpaltų prirašėme, o ten 
spaudoj apie klestinčią ir j £g^joj respublikos valdžios 
laimingą Lietuvą, prisimin- yymg sunaikino ir viskas 

ramu. Pabandykite čia
Amerikoje neduoti Bimbai

kitę feljetoną, kaip Kaune 
tūlas “Kacmanas rankutes 
šildosi”!

SUKTI IŠSISUKINĖJIMAI

žodžio jo peiliuko reikalu, 
kas čia pasidarytų!

Keturias paras komunis-
Musu skaitvtojai piisi-!l« !>a,rt!'>?s_“dj.dvyrjai” buv° 

mins (“Keleivis” Nr. 17),|surlnktl ! Talliną, kad tenai 
kaip mes reagavome į "Lai-aPtartJt apsivalymo reika- 
svės” bendradarbio tūlo Di

BEVIN PASITINKA ACHESON LONDONE

Amerikos valstybės sekretorius. Dean Acheson, dabar ta
riasi Londone. Ten nuvykus ji pasitiko Anglijos užsie
nių reikalų ministerLs Ernest Bevin. Pasitarimuose da
lyvauja ir Prancūzija. “Trijų Didžųjų” pasitarimai bai
gėsi praeitos savaitės gale. o dabar tariasi Atlanto Pakto 
šalys apie gynimosi reikalus.

Kas Savaite
' luotą ir ar ji bus užtenka- 

_ A. . m *mai rimta, kad įsisiūbavusį
Juzumų Tautų gene.bo«evfenw> veržimąsi salė

mis sekretorius, r^gra
Lie, nuvyko .Maskvon ieško- ** w
ti “naujo priėjimo” prie 
Vakarų - Rytų ginčijamųjų 
klausimų. Tokie klausimai, 
kaip atominės energijos 
tarptautinė kontrolė, nacio
nalinės Kinijos palaidoji
mas, ginklavimosi lenktynių 
sulėtinimas ir taikos sutar
čių su Vokietija ir Austrija 
surašymas, dabar yra užsi- 
kirtę ir nejuda iš vietos.

Jei prie tų klausimų pri 
eiti iš kito šono, gal jie pa
sirodytų “išsprendžiami”?
Bent verta bandyti, mano 
J. T. sekretorius. Jis ir ban
do pasikalbėti su generalisi
mu Josifu.

Išvykdamas i Maskvą ge
neralinis sekretorius sakė,

Trygve Lie Maskvoje

pūko rasini “Turiu Prisipa
žinti prie Kaltės” (“Lais
vės’* Nr. 64). Musų dėl to 
rašinio išvada, kuria čia pa
kartojame, buvo tokia:

“Laisvės” redaktorius to kri
minalisto rasini tik tuomet ga
lėjo talpinti, jei tas tipas butų

dirbinius, minkštus baldus savo rasini pasirašęs pilnu savo 
ir vejanti virves. Artelė tu- ' ” 
rinti valdybą, laikanti Vals
tybės Banke sąskaitą, ji ir 
samdomų darbininkų turi, 
bet pramoninių prekių ji 
negaminanti. Spekuliantai, 
prisidengę pramoninės ko- 
oprecijos iškaba, varo čia 
savo biznį. Jie gauna iš 
valstybės žaliavas, naudoja 
si kreditais ir, tą, ką paga
mina leidžia Į privatų par
davimą iš po skverno. Pa
vyzdžiui, toliau rašo laik
raštis :

vardu ir pavarde, priešingu at
veju rašiniui vieta—mėšlyne.

Prie tos išvados dar pri
dėjome, ko yra verta gelto
noji komunistinė spauda ir 
jos redaktoriai.—šiuo atve
ju “Laisvė.”—jei jie i laik
rašti toki šlamštą deda.

lūs. Išvalyti buvo:
Hansas Krus, žinomas 

Estijos istorikas. Tas “drau
gas” po 1940 metų buvo 
Įstojęs i komunistų partiją. 
Buvo išaukštintas į užsienių 
reikalų ministerius ir buvo 
Estijos mokslų akademijos 
pirmininkas. Dabar jis vis
ko, o gal ir galvos, nustojo.

Atstatytas teisingumo mi
nisteris Jėėrs; sveikatos mi
nisteris Hion: aukščiausios 
tary bos vice - pirmininkas 
Anderson.

Paskutinis Tallino radio 
pranešimas skelbia, kad pa
pildomai atstatytas krašto

Minekim Lietuviu

Dabar, “Laisvėje” (Xr.!apsaugos ministeris Kromm.
84), kitas slapukas, prisi-'- ,Tal “““ ‘‘°>™“1?as- 

1 Taipgi atstatytas auksciau-

“Minėtos artelės skardos dir
binių dirbtuvę žmonės vadina 
tikruoju vardu — Freizingerio 
dirbtuvė. Freizingeris tipingas 
‘verslininkas,’ skaitomas, kad 
pats dirba kooperacijoje, nors 
tikrumoje verčias: savo biz
niu. Tūlas Polianskis čia pat

dengęs “Išvietintas L.’’ var
du, komentuoja “Keleivio”
(Nr. 17) rasini “Toks Tokį 
Pažino,” bet apie tai, kad! . .... ... „
reikėtų to kriminalisto “Di- nuĮ, dievaičių. . 
pūko,” kurio rasini “Lais-1 Po *"> ?arsI4 ketunaįPa

savo skiltyse buvo isi- f“ P03^1^
laikraštis Rahva Haal

sios tarybos pirmininkas 
Pell, politinio biuro narys 

I! Korotami ir visa eilė mažes-

vė” -
dėjusi, vardą ir pavardę pa
skelbti, nei pusės žodžio. (“Tautos Balsas”) patalpi-

Šitoks išsisukinėjamas' ai- ?.° ?ad*k?s
škiai rodo. kad “Dipukas.” hnul teį?t*’.8*r?* su “k’ 

-------- “buržuazinių nacio-parasęs straipsnį “Turiu 
Prisipažinti prie Kaltės,” ir

atidarė prekių sandėli, kuriame;“Išvietintas L. nėra jokie 
nelegaliai viską gausi. . . . (dipukai bei išvietintieji. 

“Artelė ‘Utilizacija’ laiko ke- —
turis tiekėjus. Oficialiai jie iš

mmgu
nalistinių elementų pašali
nimu iš Estijos visuomenės 
tarpo.”

Kad visa šitoji istorija

“Birželio Įvykiai”
Birželio viduryje kasmet 

lietuviai mini liūdnus įvy
kius. šiemet itin svarbu 
birželio liūdnas dienas pa
minėti. Prieš 10 metų ga
linga Sovietų Rusija ultima* 
tumu ir tankais pasigrobė 
Lietuvos žemę ir pradėjo jo
je aziatiškai šeimininkauti, 
o prieš 9 metus, 1941 metų 
birželio viduryje, rusai pra
dėjo vykdyti pirmą masini 
lietuvių vežimą i Sibiro ir 
kitu tolybių rusiškas vergi) 
stovyklas.

Liūdnos birželio dienos 
lietuvių tautai ir dabar ne
sibaigė, nes piktas okupan- 

kad jis bandys prie aitriųjų j tas tęsia Lietuvos žmonių 
klausimų prieiti pagal “gi ve j naiki nimą ir negirdėtą iš- 
and take” principą, arba naudojimą, lodei birželio 
ieškos kompromiso. Bet p. į viduryje lietuviai visame 
Lie užmiršo, kad Maskva pasaulyje ypatingai ir pri- 
bet kokiame susitarime pri simena musų senosios tėvy-
pažįsta tiktai “take” dali, nes pavergimą ir musų bro-
o ką ji pažada “duoti,” tą-lių kančias žiauraus oku- 
ji nukniaukia. Todėl visas i panto priespaudoje. Pada- 

į sekretoriaus bandymas su-pykime tas dienas protesto 
sives nrie to. ar salima dariu- pasiryžimo dienomis ko-liPflflPlHA sives Prie to’ ar £alima dar!ir Pa . . , . .

LFlVllCl kartą iš Amerikos padarytiįvoje už Lietuvos laisvę.
----------------- * “tarptautinį sakeri,” koki w

1941 metų birželio ketu- priminti tą musų tautos ii rolė, pagal D. Acheson. Abejotinas Pranašas 
rioliktoji diena amžiams įė- kitų Sovietų Sąjungos nai-;Amerikai jau yra įgrysusi. ! Marshallo plano vykin- 

i-s_____ w įtojas, Paul G. Hoffman,
Kaškiaučius “Didysis” j praeitą savaitę pranašavo,

keturioliktoji j “Laisvėj” tūla* “rašyto-Stalino tironija subiręs, 
sovietines vergų darbo, ba- įpareigoja laisvojo pasaulio ;jas., kaIba apie bolševikiš-'^P subirėjo Hitlerio ir
do ir mirties stovyklas So- lietuvius taip šūktelti, kad dnktnrn KaStiančiu Mussolinio režimai. Kaipo vUtn tori.r •• • _i.i-_.-_-K* aahtai ą ivasKiaucių 11 - ___rvietų Sąjunga tada pradėjo kultieji išgirstų ir aklieji 
vsuotinį musų tautos naiki- praregėtų, koks baisus žmo- 
nimą. Tuo vienu sykiu bu- gaus ir tautų naikinimo nu- 
vo deportuota mirčiai apie sikaltimas vykdomas ana- 
40,000 lietuvių. Bet tai te pus “geležinės uždangos.” 
buvo pirmoji Sovietų Są- Birželio keturioliktoji' ypa- 
jungos pavergtosios Lietu- čiai įpareigoja tuos laisvo- 
vos kruvinųjų Kai
stotis. Birželio keturiolik 
toji musų tėvynėje kartoja
si kiekvieną dieną! Sovie
tų Sąjungos genocidinis re
žimas Lietuvoje jau yra su
naikinęs daugiau kaip ket
virtąją dalį visos musų tau
tos. Kas ketvirtas lietuvis 
yra nužudytas, nukankin
tas arba pasmerktas mirti.
Esantieji krašte kiekvieną 
baimės ir nerimo dieną lau
kia, kada nepasotinamas 
NKVD molochas pareika
laus ir jų laisvės ir gyvybės 
aukos.

Chartos ir deklaracijos, 
sutartys ir tarptautiniai So-l 
vietų Sąjungos įsipareigoji-i 
mai jų neapsaugoja ir ne 
apgina. Diena dienon, me
tai iš metų milionai ir de
šimtys milionų sovietinės 
diktatūros kankinių šaukia
si teisingumu ir išvadavimo.
Bet laisvasis pasaulis tikrai 
yra savotiškas. Jis jaudi
nasi dėl nelaimės ištikto gy
vulio, bet yra kurčias ir ne 
jautrus milionams žudomų 
nekaltų žmonių, milionams 
kankinamų kūdikių ir sene
lių, milionams našlaičių ir 
suardytų šeimų, milionų ka
pams Komi. Kolymos, Alta
jaus ir kitose Sibiro ir ark- 
tikos srityse.

šitaip sako: •
“Didysis už darbo žmonijos 

išlaisvinimą kovotojas, didy
sis rašytojas . . . didysis 
Darbo Tribūnas Dr. .Jonas 
Kaškiaučius.”

vieną iš Stalino silpnybių 
P. Hoffman minėjo 15 ar 
16 milionų vergų Sovietų 
Rusijoj.

Tokias pranašystes malo
nu klausyt, bet kaip tik kas 
ako, kad Stalinas susmuks,'arijų jo pasaulio lietuvius, kurie L Ta?p, . •<lį^- !)^5\l“kaip Hitleris," tuoj neno-

riolik-'patys yra buvę anų siaubo aras3' * v.3,1 J.35 •’ ,a< , Y*'jomis tenka prisimiftti, kad
dienu liudytojai, kad jie tą,"®^. ya.didy^> meluok ir 
siaubą liudvtų laisvojo pa-i^aI,ln? lr,Js .ni?k° lsPu?l 
šaulio sąžinei, ir drąsintų |burbid?- u 'P*lsves.. ra^t<T „
laisvojo pasaulio valią ryž-iį^n*. €. a Jan®st zĮn0’ a. ,ės ” tai džiaugtis nėra kuo. 
tis žmogaus ir tautų naiki-j dld>’s,s rašytojas’ Kas , 
nimą Sovietų Sąjungoj su-j
stabdyti.

Hitleris subirėjo po šešių 
metų kruviniausio karo. Jei 
ir Stalinas tiktai taip “subi-

Įkiaučius savo didžiausias! dėl vergų buvimo
eiles parašė žuvu rinkos Rusijoj, tai klausimas, ar

milionai 
: silpnina

vergų stiprina ar
Stalino režimą? 

!Mes sakytume, kad turėji
mas 15 milionų vergų, ku- 

Kitoki to daktaro “didy-rfe dirba tik už skurdų ba- 
bė ’ išsisemia abortų dary- (jo prasimaitinimą ir neturi 
mu, pinigų “Laisvei” parų-jokios galimybės sukilti, 

■ pinimu ir lytinių hormonų vra rimčiausias Stalino stip-

dvasioje:
“pučia, pučia šiltas vėjas, 
tarsi iš burnos . . .”

Vyriausias Lietuvos

Išlaisvinimo Komitetas. 
HIMMLERIENĖ LIUDIJA

Buvnsin (Gestapo viršininko 
Himmlerio našlė, Marparet 
Himmler. liudija Bremene, 
Vokietijoj, vienoje byloje, 
kurioje gestapininkai kaltina
mi nužudę tris vokieėią ka
reivius. Užpakalyje matosi 
Gestapo Jeisiamieji kaltinin
kai. W’. Ijicmuth. O. V. Ste- 
Ren ir H. Jacofei.

Tuos purvinus straipsnia- , x 
palaikius rašinėjo ' Lais- ,bu!« '?? (' pagrjsLa, Estijos

54 vės”" redaktoriai? dangstosi i ko'chozin!nk?i bu\°. slaPtai 
pakurstyti siuntinėti smer-

artelės gauna nuo 4 iki 
rublių atlyginimo mėnesiu:, bet 
tiekėjai nesiskundžia. Jiems 
reikalinga tarnyba kooperaci
joj, kad pridengti tikrąjį užsi
ėmimą. Artelės sandėlninkė 
gauna apie 20 rublių mėnesiui, 
bet ji patenkinta. Pabandykite 
pasiūlyti jai tūkstantį rubliu 
atlyginimo kurioj nors kitoj 
vietoje, ji būtinai atsisakys.”

Artelės pirmininkas, nu
jausdamas savo priešus, 
nuo jų atsikratydavo ir į jų 
vietas sodindavo spekulian
tus. Laikraštis “Sovietska- 
ja Litva” (“Tarybinė Lietu
va”) š. m. sausio 12 d. at
spausdino feljetoną: “Kac
manas Rankas šildosi.”
Feljetone atpasakojama, 
kaip spekuliantai apvaldė 
Kauno maisto pramonės ar
teles. Tarp kitko ten ra 
soma:

“Respublikinės [suprask Lie
tuvos] pramoninės kooperacijos' 
vedėjai susigyveno su speku
liantais ir jiems pataikauja.
Kacmaną gina raikomo sekre
toriai Vildžiūnas ir Rostov.” «. , --•»<, , ,Atvyko iš Maskvos koks

Amerikos skaitytojas turi nors “moskalenko,” pasi
gersi įsivaizduoti, ką visašvaistė po Estiją, pauostė 
tai reiškia. Iš krašto ištek-1 orą, pajuto, kad čia ne ra
lių artelės gauna žaliavas, sišku nacionalizmu, o estišku

svetimais vardais, šmeižia ir 
žemina nekaltus žmones. 
Nuo tokių akrobatų mus ski
ria ne tik pažiūrų skirtu
mas, bet visiškas tų spau
dos klounų moralinis su
menkėjimas.

ESTIJOS KOMUNISTŲ 
GALVELĖ SUNAIKINTA

Pasaulio spaudą jau apė
jo žinia apie tai, kaip Mas
kvos satrapai nusuko Esti
jos komunistų partijos ir 
valdžios galvelę ir ją sunai
kino. Vakaruose ar Ame
rikoje, jei valdžioje pasida
rytų negerai, ji atsistatydin
tų arba butų parlamento at
statyta. Apie tai rašytų 
spauda, diskusuotų pilie
čiai ir, jei toji valdžia bvtų 
padariusi kokį nors krimi
nalą, jos nariai atsiduriu 
teisme ir tenai taip viską iš
žiūrėtų, kad ir siūlės nepa 
siliktų nepaliestos. Stalino 
satrapijoj kitaip elgiamasi

kiančias pašalintuosius te
legramas ir reikalauti jų nu
baudimo. Po tūlo laiko ir 
patys kolchozininkai susi
laukė tokio pat valymo. Pa
šalintųjų (yra žinių, kad da
lis jų jau likviduota) visa 
kaltė tame, kad jie pataika
vę “nacionalistams,” nesi
stengę sudaryti gerų (su
praskite vergiškų) santykių 
su rusais ir tt.

Bet tikroji tų valymų prie
žastis bus ta, kad į atstaty
tų estų komunistų vietas 
jau pasodinti rusai. Vyriau- 
sis, iš Rusijos atsiųstasai, 
valytojas Moskalenko savo 
karjerą pradėjo nuo Ukrai
nos kolektyvizacijos ir ant 
jo komunistinės galvos 
krinta atsakomybė už tūks
tančių Ukrainos ūkininkų 
sunaikinimą.

šis Estijos pavyzdys ver
čia amerikoniško tipo ko
munistus gerai pagalvoti 
ar yra jų tarpe bent vienas 
tikras komunistas.

Dar
rio” 1
tams. Daug skaityafll Ir br 
formacijų. Kaina 80

Laisvojo : asaulio lietu
viai, birželio keturioliktoji 
mus įpareigoja ne tik prisi
minti Sovietų Sąjungos vyk
domo genocido aukas: nu
kankintus ar tebekankina- 
mus musų artimuosius— 
musų motinas, žmonas, vy-

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė- 

rus, vaikus, musų brolius, kinga. Aukas priima Ame-
musų gimines, draugus ir rikos Lietuvių Taryba ir jos 
pažįstamus. Birželio ketu
rioliktoji mus įpareigoja skyriai.

pedliavojimu.
w

Indokiniją Gelbėt!

Amerika pasižadėjo pran
cūzams siųsti greitą pagal
bą, ekonominę ir militari- 
nę, į Indokiniją, kuriai da
bar gresia labai rimtas pa
vojus ir iš vidaus ir iš kinų 
komunistų. Pietryčių Azi
jai (Indokinijai, Malajams, 
Burmai ir Siamui) numato 
ma skirti $64,000,000 ūkio 
stiprinimui, o prie to bus 
pridėta ir kariška pagalba 
ginklais. 20 karo laivų iš 
Hawajų praeitos savaitės 
gale jau išvyko į Pietryčių 
Azijos uostus, kaipo “mora
linė paspirtis” gresiamiems 
kraštams.

Po Kinijos, Indokinija 
yra “logiškas kelias” komu
nistams veržtis į likusią 
Aziją. Per Indokiniją eina 
kelias į Burmą ir Siamą, į 
Malajus ir į Filipinus, į In
doneziją ir net į Indiją. 
Maskvai tas reiškia kelią į 
naujas ūkiškas gerybes, į 
gumos ir akmens anglių, į 
cinos ir aliejaus šaltinius.

Klausimas tik, ar pagal
ba Indokinijai nebus pavė-

rybės šaltinis. Keista, bet 
taip. iš tikrųjų, yra. Ver
gai ne tik gamina visokias 
ūkiškas gerybes, bet vergų 
buvimas nuspaudžia ir “lai
svuosius” darbininkus į pu- 
siauvergišką padėtį ir laiko 
juos tokioj baimėj ir iškri
kime, kad joki organizuota 
opozicija vra neįmanoma. 
O tai reiškia, kad Staliną 
gali nuversti tik “palociaus 
perversmas” arba užsienių 
kanuolės, “kaip Hitlerį).”

-J. D.

Skaitytojų Baltai
Prisiunčiu Mar’kio Tėvui 

ant batu ir 50 centų už kalen
dorių. Atleiskite, gal pavėla
vau. mat jau 90-tus metus ei
nu. Maikio Tėvas senas, o aš 
dar senesnis, tai jis numano, 
kaip sunku surinkt; $3. Renku 
per visus metus po centą, kitą 
ir žiariu, kad dar trūksta. Bet 
ką padarysi, nenoriu skirtis su 
Maikiu kol gyvas busiu. Pra
šau prisĖųskite korčiukę, kad 
gavote pinigus; kai aš jos ne
gaunu. tai man vis ant mislies 
ar gavot ar ne.

Augustas Shiiukua.
Rhinelander, Wis.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Blogiau, Negu Icrodė

Kai Chicagon atvyko ge
nerolas Černius BALFo rei
kalais, tai išrodė, kad dar
bas pradedamas be pride
ramo* prisirengimo. Plačio
ji visuomenė apie jo atvyki-

jo kun. Valaitis. Jj buvo 
atsiuntęs Telšių vyskupas 
Staugaitis. Kun. Valaitis 
buvo vienas iš gabiausių 
meškeriotojų, kokis tik bu
vo iš Lietuvos atvykęs. Ne 
visi klebonai lygiai svetin
gai priima tokius meškerio-

mą nebuvo informuota. Jo tojus. Juk tokie žvejai mes 
maršrutas nebuvo pridera- į kerioja jų prūde. Bet jei
ni^ įgarsintas. Dabai* pra- ^ėl kun. Valaičio meškerio- 
detla išeiti aikštėn, kad čia 
buvo dar blogiau, negu iš 
pradžios išrodė. Ima aiš
kėti, kad BALF’o valdyba,

jimo tuo laiku vienas kitas 
doleris mažiau Įplaukė i jų 
kromelj, tai kun. Valaitį 
tūkstanteriopai kunigams

£en' Če’niy vyk-i atsilygino pra vesdamas il
tį Chicag<ąu, nepranešė nei ištmniil0rind»ma« viena sn- 
plačijai visuomenei, nei •manymą.
BALFo skyriams apie jo i Kun. Valaitis pastebėjo,; 
atvykimą. Tas paaiškėjo kad žmonės čia perka gėlių“ 
Chicagos BALF’o skyriaus vainikus mirusiems pagerb- 
susinnkime, laikytame ge- y, o likusiems užuojautą iš
gūžė.- o d. Ir sis susirinki- reikšti. Kun. Valaitis su
mas ne be keistenybių. Ja- prato, kad pinigai

KITAS KANADOS LENTP FVHT .MIESTAS IIEPSNOJA

Po garsaus Rimouski miesto gaisro Kanadoj iškilo didelis gaisras lentpiuviu mieste 
Čabano. 4.000 žmonių buvo paskubomis isdangenti iš liepsnojančio miesto. Gaisro 
nuotrauka padaryta iš oro. Čabano miestas yra netoli nukentėjusio Rimouski miesto.

Eastono Padangėje
Pikietavo Bolševikus I Žiūrovų tarpe matėsi ir

Komunistai, prisidengę įiet.uvi« K1,ubo Prezi<lentas, 
ALDLD vardu, segužfc 1 d k^ gę-oka, susinervinęs 
Kaštone turėjo brinkimą, aplinkui ir net
kuriame buvo demonstruo- pne-,ęs J™ pohcųos P?'“"
jama komunisto, propagan- sbn0 “k,nosl: ia<* Lle.tu‘ 
dūlė filmą -Paparčio žie-'v,« Klubas nieko bendro 
mas,” kurią atvežė Bimbos netu‘!s su S1OS '°:|y
draugas George Klimas iš,”11}; . .. . . ... ,
r,rooklyno. I ,pa L,etav,U- K

Sužinoję apie šį komunis- tą uzgmeijo, kad
tu pasirodymą, Kaštono ir' l-'aejusių meto, t^abor Day 
Bethlehemo lietuviai ant? ^organ.zavo p,lną busą
komunistai susiorganizavo 
pikietavimui.

žmonių Į “Laisvės ’ pikni
ką?

me turėjo dalyvauti pats ge
nerolas, o jis jin atvyko tik 
apie 10:30 vai. vakaro. 
Toks pasivėlinimas buvo 
aiškintas tuo, kad reikėjo 
kitur būti. Tai mat ir ant 
vietos kokios maišaties bu
tą.

Išeina, kad šalpos reika
lai Chicagoje keistoje pa
dėtyje.
Geriau, Negu Išrodo

Užtat Chicagoj yra daly
kų, kurie einasi geriau, ne
gu daugeliui išrodo. Kai 
čia šaipos ir Lietuvos laisvi
nimo reikalai paskutinėj 
vietoj, tai bažnytiniai reika
lai yra pirmoje vietoje ir 
jie šauniai varomi pirmyn, 
šauniai čia juda ir marijo
nų ir kazimieriečių vienuo
lijos. Abi vienuolijos nuo 
senai yra užsibrėžusios Įvy

vaini
kams išleidžiamieji gali su
birbti i kunigų kišenius. 
Tai kodėl to nepadaryti? 
Taigi kun. Valaitis pravedė 
minti, kad žmonės vietoj i 
pirkus “vystančių gėlių” 
vainikus, pirktų 
čių.” O tie nevystančių gė
lių vainikai tai, girdi, mi
šios. Girdi, vietoj gėlių, 
pirkite mišias. Mintis pri
gijo. Nuo tada Įėjo madon;

6:30 vai. vakare, vienoje' ^retysi dar pastebėti ir
iš judriausių Eastono gat- Paklaustl: A?_.ne fa£lst° 
viu, Northampton St., tiesKlovo?, lakėjai prasmuko 
sale Nr. 429. kur turėjo būti P1“ elles 1
lodoma komunistams ir jų
simpatikams filmą, pasiro
dė išsirikiavę pikietininkai 
su prieškomunistiniais pla
katais ir pradėjo pikietuoti.

Pirmieji atvykę komunis- ManchesteFio Lietuvi-} 
tai buvo sumišę, nes patek-, Bendrovė rengia paminėii 
ti Į salę reikėjo prasiskverb- raą 25 metų svetainės Įkur
ti pro pikietininkų eiles.1 tuvių. Ta proga ruošiamas 
Pats Klimas stovėjo lyg kankietaS gegužės 28 d. pir- 
stabo ištiktas prie savo ka- ma vaiancją pO pietų. Lietu- 
ro ir nežinojo ką daryti, ar d Svetainėj, 24 Golwav 
grįžti atgal is kur atvykęs, gt Bnietus galima nusi-
ai drąsos paėmus skverbtis'jj.jęy vadybos narius 
pro pikietininkus į salę. ,ir im0 komisija.

Buvo didele staigmena
ne tik Eastono komunis- Kviečiame draugijas, vie- 
tams, bet ir visai Eastono’tinius ir apielinkės lietuvius 
visuomenei. Praeiviai ste- (dalyvauti šitame musų isto- 
bėjosi antikomunistiškais riniame parengime.
Šukiais ir rimtai domėjosi! Jau praslinko 25 metai, 
pikietininkais. Daugelis žiu-'kaip grupė lietuvių pasiry- 
rovų klausinėjo kame rei-'įo čia Įsigyti nuosavą sve- 
kalas ir sužinoję reiškė sim-dainę. Jų pasišventimas ir 
parijas pikietininkams. Su-jtriusas nugalėjo visas kliu- 
sirinko nemažas būrys žiu- Įjg. Pasiryžimas buvo Įgy- 
rovų, kurių tarpe matėsi ir — - -
vietinės spaudos atstovų bei
policijos pareigūnų. Gi pa
čių komunistų ir jų simpati- 
kų pro pikietininkų eiles 
tepraslinko tik keliolika.
Kiti pritruko drąsos pralys
ti pro pikietininkus ir grįžo 
atgal.

Pasibaigus pikietavimui, 
pikietininkai organizuotai 
grįžo Į parapijos salę, kur 
priėmė atatinkamas rezoliu
cijas ir tvarkingai išsiskirs
tė.

Charakteringa, kad A. L 
D. L. D. finansų sekretorius 
L. Tilvik kitą rytą, duoda
mas vietinės spaudos atsto
vui pareiškimą, pažymėjo, 
kad ši draugija, A. L. D. L.
D., esanti kultūrinio pobū
džio ir su komunistais nie
ko bendro neturinti, ši or
ganizacija turinti 2-3,000 
narių, ir 30 Eastone.

Gal keletas iš jų Įkerta Į 
raštą, bet apie literatūrą, 
tai nėra ko nė galvot. Toks 
melagingas užsigvnimas ir 
norėjimas apmulkinti kitus 
savo paaiškinimu atrodo 
Amerikos lietuvių komunis
tų tarpe darosi labai popu
liarus, nes vargšai bijo, tur
būt, gauti vizas Į Stalino 
rojų.”
Tokiems tik galima paša 

kyti: katės maiše nepaslėp
si ir tikrumos neužginčysi 
Faktai patys už save kalba.

Norėtųsi L. Tilviko pa 
klausti, už ką pats L. Til
vik balsavo, kada vyko 
sklokininkų atsiskyrimas.
Ar ne už revoliuciją Ame
rikoje?

Pastebėtina, kad praneši
mai apie šią filmą buvo iš
kabinėti Lietuvių Klube 
Eastone. Nejaugi ir Lietu 
vių Klube randasi A. L. D 
L. D. narių, atseit komunis
tų?

Sena* E&stonietis.

MANCHESTER, CONN.

: svarbiausius šių dienų klau-. Noriu pranešti, kad par- siems, buvo iškeltos Ameri- 
simus. Įžanga nemokama, kas jau yra užimtas visai kos ir Lietuvos vėliavos. 
Kviečiame visus skaitlingai vasarai, sekmadieniais, ir Paminklinė lenta buvo is- 

i daugiausiai yra užimtas lie kilmingai Įteikta Tautinių 
tuviškų organizacijų. Ku- Kapinių viršininkui, pulki- 
rie dar norėtų gauti ŠĮ par-,ninkui R. J. Williamson. 
ką savo pramogoms, tai tik!Kalbėjo ir Lietuvos pasiun- 
šeštadieniai yra liuosi. šlitinys Washingtone, pulk. 
pavasari dar potvinio nebu- P- Žadeikis. Iškilmes už- 
vo ir jokios' žalos nebuvo baigė Amerikos armijos be
padaryta, gal ir nepadarys. nas Amerikos himnu.

Visos iškilmės praėjo, la-
Lietuviai Legionieriai 
Dalyvaus Parade Gegužės 
30 Dieną

“nevvstan- ... ,. atsilankyti
Komisija.

Prakalbos ir Dainos
Ruošiamos Dariaus-Girė-

dėti prie nabašninkų korte- no paminklo reikalu. Bus 
les su užpirktomis mišiomis.'aiškinama paminklo vietos;
Tik iš to kartais kyla nesu
sipratimų. Mat nupirktos 
mišios yra garsinamos baž
nyčiose. O “nevystančių 
gėlių” vainikų skelbimų ne
girdi. Kai kurie eina pas 
kunigus teirautis, kodėl 
taip. Gauna atsakymą, kad, 
girdi, tokios mišios atlaiko
mos vienuolynuose. Vieni 
tokiu paaiškinimu pasiten-

kinti plačius statybos dar- kiną, kiti lieka abejutiški.
bus. Kapitalai tam jau nuo 
senokai buvo ugdomi. Da
bar šventųjų metų proga 
abi vienuolijos sumanė sa
vo sumanymus vykinti.

Gegužės 7 d. Įvyko šv. 
Kazimiero vienuolijos rė
mėjų seimas. Aukų ta pro
ga naujai statybai sudėta 
virš $10,000. Turima Įvai
rių planų tolimesniam aukų 
rinkimui. O naujųjų rūmų 
statyba- prasidės birželio 11 
d. Tą dieną Įvyks iškilmin
gas rūmų pamatų prakasi
mas.

Panašiai marijonų judėji
mo ratas sukasi. Juda čia 
ir Labdaringosios Sąjungos 
veikimo ratas. Sukasi ir ju
ta visų parapijų veikimo 
ratai. Tik nesisuka tremti
nių šelpimo ir Lietuvos lais
vinimo ratas. Nei “Šven
tieji Metai” nepajudino šito 
rato.
Iš Praeitie* Sau 
Stiprybė*

Dabar tenka išgirsti apie 
vykinimą naujo keno tai

klausimas ir jo išvaizdos 
leidimas iš New Yorko mie
što.

Kalbės Dr. Juozas Pajau
jis, komiteto nariai, adv. S. 
Briedis ir kiti.

Dainas pildys Harmoni
jos Ansablis, vadovaujant 
Violetai Tamkiutei-Prans- 
kus.

Pramoga Įvyks gegužės
(May) 21 d., Lietuvių Pi- „ .
liečiu Klubo salėj, 280 Un- S^.,2UVUS1“® kan}>s- daI-v 
ion Avė., Brooklyne. Pra

pravesto sumanymo. Prie,džia 3 vai. po pietų . Visus 
ligonio atsilankantiems ku-Į nuoširdžiai prašome atsilan- 
nigams mokama po penki- kyti.
nę. Ar tas sumanymas taps 
populiarišku, ar jis išsiplės, 
tai dar nėra aišku.

Laisvamani*.

BROOKLYN, N. Y.

Kalbės Dr. Grigaitis ir A. 
Škėma

Svarbias prakalbas ren
gia Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos 19 
kuopa penktadieni, gegužės 
26 d., 7 vai. vakare. Pra
kalbos bus Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubo svetainė
je, 280 Union Avė., Brook
lyne

Paminklo Statymo Kom. 

HARTFORD, CONN.

bai Įspūdingai ir jaudinau 
čiai. Daugelis dalyvių 
stėsi ašaras iš susijaudini-

Kaip kas metai lietuvių mo. Paminklinės lentos 
legionierių F. Sabonio pos- perdavimo iškilmėse daly
tas Nr. 7 su moterų grupe vavo virš 1,000 lietuvių iš 
maršuos parade gegužės 30 Įvairių Amerikos vietų, 
d., kuris yra rengiamas ^pač gausios^ delegacijos 
miesto pareigūnų. Postas
nutarė užpirkti mišias už vi-

Parko Atidarymas
Praėjus šaltai žiemužei, 

pasibaigs ir žieminiai pasi
linksminimai svetainėse. 
Žmonės visi skubės iš mies
tų Į laukus, i pajūrius ir ki
tur.

Hartfordo lietuviams ne
reikės keliauti labai toli 
nuo savo miesto, nes Lietu
vių Draugijų Sąryšio par
kas randasi visai arti mies
to ir lengvai pasiekiamas. 
Pasipuošęs didžiuliais me-

tis, “Naujienų” redaktorius 
ir Amerikos Lietuvių Tary
bos sekretorius, ir antras 
kalbėtojas bus menininkas 

Prieš porą desėtkų metų artistas Antanas Škėma.

buvo iš New Jersey koloni
jų ir iš Chicagos, bet buvo 
ir iš kitur stiprios delegaci- 

vauti su vėliavomis pamal- J05- *5. Newarko važilavo
dose lietuvių šv. Trejybės (lU busai ir labai daug ma-
bažnyčioje ir nupirkti va?-!finŲ- » .
niką prie žuvusiu kareiviui pašventinimo iškilmių 
paminklo. O po parado tu-'[turė)ome Pro«os 
rėš vaišes lietuvių parapi-iP0
jos mokyklos svetainėje 

Kas metai yra atliekamo
po paradui tam tikros cere

musų gražią sostinę,
Washingtoną. Miestas ir

, vpač Kapitolius daro labai
gilų Įspūdi ir tikrai nė vie-

, • • i inas ekskursijos dalyvis tosmonijos kareiviu kapuose,! i„:
. . . „ . * 1 ,i keliones neužmirš ilgą lai-dalyvaujant miesto valdi-į,
ninkams ir veteranų gru-1 ' 
pėms su savo vėliavomis.;
Šiemet lietuviu

\evvarko lietuviai vetera-
____  nai ėmėsi padėti paminkli-

siemet lietuvių parapijos i k>nta Arlingtono Jauti- 
vikaras kun. F. Pranskus at J K:ipin&e todėl,'kad
.... „ iki šiolei jokio lietuvių pa
Apie kitas smulkmena 

lietuviai legionieriai 
nos sekančiame susirinki
me, kuris ivyks gegužė- 2- 
d. toie pačio :e vietoje kur
ir visuomet. Susirinkimas...

minkiėlio Nežinomojo Ka- 
?uzl rcivio garbei dar nebuvo 

padėta. Daugiausia tame 
reikale pasidarbavo J. J. 

tukas. veteranų organiza-

Kalbės Dr. Pijus Grigai džiais, žaliomis pievomis il
gėlėmis, jis laukia visų lie
tuviu atvažiuojant
Connecticut upės kranto. 
Visi, kurie negali toliau nu

vendintas. Tą sukaktį pa
minėti ir kviečiame lietu 
vius gausiai atsilankyti Į 
musų parengimą.

Per 25 metus Mancheste- 
rio Lietuvių Bendrovė gerai 
gyvavo ir dabar gerai gy
vuoja. Tiktai labai gaila, 
kad iš musų narių tarpo 
apie 30 šėrininkų-draugų 
nebėra musų tarpe. Iš ben
drovės kūrėjų penki irgi at
siskyrė iš musų tarpo—An 
tanas Dixsa, Jonas Keldu- 
šis, Antanas Brazauskas, 
Petras Ambrasas ir Jonas 
Brazauskas. Čia paminėtieji 
veikėjai buvo nuoširdus lie- 
uviai, lietuvybė jiems visa

da rūpėjo ir jie brangino 
visa, kas lietuviška, dirbo 
ietuviškose organizacijose 
ir kėlė lietuvių vardą.

Jonas Brazauskas tiktai 
šiomis dienomis atsiskyrė iš 
musų. Mirė jis gegužės 5 
d., 4 vai. po pietų. Jis daug 
dirbo bendrovės labui. Pa
iko liūdesyje du sunu, Sta

sį ir Leoną, abu yra bend
rovės valdyboje. Jonas Bra
zauskas prieš daug metų at
vyko Amerikon iš Lietuvos, 
buvo taupus ir darbštus, 
vertėsi čia mėsos prekyba. 
Vėliau, sveikatai pairus, tu
rėjo nuo prekybininko dar
bo atsisakyti. Mancheste- 
ryje išgyveno daug metų. 
Čia paliko jo liurlinti žmo 
na, duktė, anūkas ir, kaip 
jau minėjau, du sūnus.

Bendrovė giliai apgailes
tauja netekusi mylimo drau
go, o jo šeimai reiškiame 
gilios užuojautos liūdesio 
valandoje.

Ilsėkis, brangus drauge, 
šioje laisvoje žemėje.

A. Biretto,
Bendrovės Raštininkas.

_____ ....... , W. Kra-
nra ridės 7:30 vai. vakare. Lau?kas, komanderis, J. Ar- 
Visi legionieriai būtinai da iždininkas, ir A. And- 

rews. P. Mitchell ir J. Le
di ašių.s valdybos nariai. Au
ka? sudėjo Įvairios lietuvių 
organizacijos ir pavieniai 

! aukotojai.
Paminklinė lenta yra pa

daryta i? bronzos ir aukso, 
■jo? atvaizdas buvo įdėtas 
praeito? savaitės “Keleivy-

prie beaukite susirinkime.
A. Sabei’^i

važiuoti, galės laiką links-
Chicagoj dolerius meškerio- Abu kalbėtojai gvildens mai praleisti tyrame ore 

kiekvieną sekmadieni su 
lietuviška daina, smagiomis 
polkutėmis ir panašiai.

Oficiališkas parko atida
rymo išvažiavimas Įvyks 
gegužės 21 d., sekmadienį, 
prasidės 12 vai. dieną ir tę
sis iki sutemų. Autobusai 
išeis nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainės ant Lavv
rence St., 2 vai. po pietų, 
jie tiesiai nuveš Į parka ir 
vakare parveš namo. Tai
gi draugijų sąrvšio valdyba 
ir direktoriai kviečia visus 
hartfordiečius ir apielinkės 
lietuvius atvažiuoti pas mas 
Į svečius.

LENGVAS BUDAS ... .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖIJS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliaifl.

KELEIVIS
636 East Broadaray So. Boaton 27, Mat*.

cijos pirmininkas,

NEWARK, N. J.

Lietuvių Diena 
Wa*hingtone

Gegužės 6 d. per New; 
ko lietuvių veteranų pasi
darbavimą buvo suruošta 
didelė lietuvių šventė VVa-

ir

iJe Garbė Newarko vete-
•anams, kad ėmėsi ir atliko 

Į ta kilnų darbą.
shingtbne, D. C. Tą dieną 
Arlingtono Tautinėse Kapi 

Port Myer, Va., 3 val i 
po pietų buvo atidengta lie
tuvių paaukota paminkline .
lenta garbei Nežinomojo'; Keli šimtai blokų Wmni- 
Kareivio, žuvusio pasauli- neg mieste, Manitobos pro- 
niame kare. Grojant JAV vincijoj, Kanadoj, yra po 
armijos benui Lietuvos him-'vandenų dėl išsiliejimo Red 
ną buvo padėta Lietuvos upės. Gaisrininkai ir ka 
spalvų gėlių vainikas prie reiviai padeda žmonėms 
didžiojo paminklo žuvu- gelbėti? iš užlietų vietų.

Nevrarkietė.

Nukentėjo nuo Potvini©



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 20, Gegužės 17, 1050POBlapig Ketvirtai

—Gut mornink, Maik! i Celibatas” ir ją galima 
—Labas rytas, tėve. Ar'gauti “Keleivio” knygyne, 

vis dar pyksti ant manęs? Kainuoja tiktai 25 centus. 
—Maike, aš ant tavęs ne- —O kas ją parašė?

Lietuviu Teatras Bostone
Gegužės 7 d. Dramos Stu- nes, smailanosės ir smaila- 

dija Bostone, vadovaujama liežuvės kaimynės, kuri sa-
aktoriaus H. Kačinsko, sta 
tė pirmą kartą Antano Gus
taičio dvi komedijas—“Sek
minių Vainikas” ir “šilki
niai Pančiai.’’ Žiūrovų pri
sirinko veik pilna didžiulė 
So. Bostono aukštosios mo
kyklos svetainė.

Dramos Studija Bostone 
Įsikūrė peniai spalių mėne
si. Per septynis mėnesius 
jauni aktoriai mėgėjai rink- 

■ davosi po du, tris kartus 
per savaitę ir mokėsi ne tik 
tų veikalų pastatymo, bet 
gavo ir bendrųjų aktoriams 
reikalingų žinių. Galima 

' apgailestauti, kad dramos 
| studija kūrėsi vien iš nau
jai atvykusios medžiagos ir 
kad nebuvo ieškoma ryšių 
su senesnės kartos teatro 
mylėtojais ir mėgėjais vai
dintojais, kurių ir Bostone 
yra nemažai, o tų musų se
nųjų scenos meno mėgėjų 
tarpe yra ir itin ryškių ta
lentų. Biskutis tolerancijos 
ir noro susiprasti butų ’ir 
dramos studijai išėję Į svei
katą. Ji butų iš karto pasi 
jutusi turinti šaknis Bosto
no lietuviško teatro praeity 
je ir butų tęsusi gražias bos
toniečių meno tradicijas

Dramos Studija Bostone 
turi 24 mokinius. Visi jie 
ir dalyvavo veikalų pastaty-' 
me, kaimo jaunimo sueigoj,! 
“Sekminių Vainike.” Sko į 

, , . .... , ningi kostiumai ir švelnių*
pletkais Pakūrė pirtį, o gale SpaiVų v. Andriušio deko- į 
iš bėdos išsipainiojo racijos ne mažai prisidėjo
magaryčioms berną pnsiM-jp,^e vaidinimo pasisekimo. 
Įlojo. Gyvai vaidino Pet- 2iurovai turėjo porą valan-Hiiliono mc/ocic AntoniiL’Oi .dų ramaus smagumo.

Teko girdėti, kad Bosto
no dramos studija turi jau 
pakvietimų vykti ir Į kai
mynines lietuvių kolonijas, 
kvietėjai neapsiriks pava

dinę bostoniškius pasirody
ti jų kolonijose, o ir Bosto
ne butų malonu dar kaitą; 
ritą pamatyti A. Gustaičio 
komedijas. Gero pasiseki
mo jaunam musų teatrui.

Žiūrovas K.

rulienė, mažasis Antanukas, 
’uplesis ir Petrulių bernas. 
Siti vaidylos atrodo lyg 
nublukę ir mažiau ryškus.

pykstu, ba ir aš pats buvau 
taip pat duinas, kaip tavo 
metuose buvau. Būdavo, 
pamatau mergą ar gražią 
leidę, tai taip ir norisi prie 
jos prisiglausti. Ale kaip 
suaugau ir i razumą atėjau, 
tai jau kitaip Į bobas žiū
riu. Taigi aš ir tau noriu 
duoti gerą priklodą, kad tu 
savo galvos už jas neguldy
tum, ba tos maliavotos lu
pos gali tave Į trubeli 
Įtraukti. Žinai, kai aš pa
sakiau zakristijonui, kad tu 
už bobas užsistoji, tai jis 
net nusispiovė. Sako, mo
kytas vaikas, ale durnas.

—Bet kodėl mokytas tu
rėtų vengti moterų?

—Mokytas žmogus ture 
tų tui eti daugiau razumo. 
vaike. Juk valuk to ir ku
nigai nesiženija, kad nepa
žeminti savo stono.

—Tėvas klvsti.
—Kodėl?
—Todėl, kad ne visiems 

kunigams draudžiama pa
čiuotis.

—O kur tu, Maike, matei 
ženotą kunigą?

—Protestonų bažnyčia, 
tėve, nedraudžia savo dva
siškiams tuoktis. Graikų 
katalikų ir rasų stačiatikių 
dvasiškiai irgi pačiuojasi. 
Iš visų krikščionių, tiktai 
viena Romos katalikų baž
nyčia draudžia savo kuni
gams kurti šeimynas. Bet 
ar tėvas žinai, kodėl?

—Nu, tai kodėl gi?
—Todėl, kad kunigai ga

lėtų eiti savo pareigas ge
riau. Matai, vedęs žmogus 
turi rūpintis savo šeimynos 
reikalais. Jis ir išlaidų dau
giau turi. Ir jam netaip 
lengva kilnotis iš vienos 
vietos kiton. O katalikų 
bažnyčia reikalauja, kad 
kunigas visą savo laiką pa
švęstų jos reikalams. Todėl 
ji ir draudžia savo dvasiš
kiams pačiuotis.

—O iš kur tu tą žinai, 
Maike?

—Gali ir tėvas žinoti, jei 
nori.

—Siur kad noriu.
—Jeigu taip, tai prašau

—Ją parašė kunigas G.iGal tas ir dabar dar nėra
Toįvnsend Fox. Išversta 
lietuvių kalbon.

—Tai tu rokuoji, Maike, 
kad kunigams uždrausta že- 
nytis tiktai dėl biznio, kad

vėlu padaryti?
“Šilkinių Pančių” ir “Sek

minių Vainiko” vaidinimas 
išėjo, kaip sakoma, “sklan 
dus.” Jauni aktoriai vaidi-

galėtų daugiau pinigų pa- no nemikčiodami, be sufle- 
daryti? "

—Taip, tėve. zų,
—Sakai, ne dėl kūno čys- 1’~ “

tatos?
—Ne, tėve.
—Bet ar tu neskaitei 

šventose knygose, kad ir 
Kristus buvo singelis?

—Tai kas?

•nan-;11U if Oe KaiiKiRSnCių 
zų,” kokios kartais pasitai
ko “klojiminiuose” mėgėjų 
vaidinimuose. Bet iš dra
mos studijos mokinių gali
ma daugiau ir reikalauti, 
kaip iš tų musų mėgėjų, ku
rie savamoksliškai sulipdy- 
davo vaidinimus kartais ga-

Šilkiniuose Pančiuose” 
žiūrovams padarė geriausią 
spūdį Amerikos lietuvis 

Tilvelis, kurį autorius sukū
rė simpatišką, palinkusi Į 
, umorą ir taikų, kaip nekal- 
ą teliuką. Tokiam links- 

maus budo ir ramiam “žmo
gui “likimas” lėmė Lietuvo
je paskubomis gauti gražią, 
bet raganingą diktatorę 
žmoną. Jis laimingai nuo 
jos atsikratė, kelis metus 
□rveno ramiai, kol atvažia
vo sūnėnas ir “padarė gera 
darbą,’’ vėl suvedė išsisky
rusią poią i tikrai nelaimin
gą gyvenimą. Abudu, ex- 
vyras ir ex-žmona, yra gyvi 
žmonės, kiek sukarikatūrin
ti, bet naturališki ir gyvai 
vaidintojų atvaizdinti. Ma
žiau įtikinantys išėjo sunė 
nas ir “dėl kamšos” Į sceną 
išvesti du pakeleivingi ex- 
tremtiniai su kūdikiu, kurie 
scenoje atrodė, lyg butų pa
klydę. Komedija baigiasi 
pačiame laike, kada dikta
torė žmona perima valdžios 
vadžias į savo rankas ir 
pradeda “daryti tvarką. 
Dar 10 minučių veiskmo ir 
komedija butų virtusi divor- 
so tragedija. . . .

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

Musų Kalendorius 1950 
Metams jau baigiamas iš
parduoti. 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

—Tai parodo. Maike, kadina painių komedijų.
ir jis nenorėjo su bobomis 
užsiimti.

—Bet tos pačios šventos 
knygos, tėve, pripažįsta, 
kad ir Kristus turėjo moti
ną. O kas ji buvo? ar ne

Stebint So. Bostono vai
dinimą metėsi į akis kai ku 
rių aktorių palinkimas duo
ti perdaug laisvės rankoms. 
Lietuviai kalbėdami retai 
rankomis mosikuoja, o spė-

moteris? Jei tėvas kalbi įjant iš scenos atrodė, kad,
rožančių, tai turi žinoti, kad 
jisai yra pašvęstas vien tik 
“Sveikai Marijai” garbinti. 

—Dac rait, Maike.
—Reiškia, tos šventos 

knygos prieštarauja pačios 
sau. Vienoj vietoj jos mo
teli niekina, kitoj garbina.

—Bet ar tu žinai, Maike, 
kad ir žmonės taip daro. 
Aš atsimenu. Lietuvoje sa

kaip italai ar žydai, lietu
viai kalba rankomis.

Bežiūrint i rankomis šne
kančius vaidylas man prisi
minė anekdotas apie žydą, 
kurį banditai sugavo, sūri 
šo iam rankas ir pradėjo 
kamantinėti, bet iš žydo nič 
nieko negalėjo išgauti, kol 
jis buvo surištomis ranko-

kydavo: “Ožka ne galvijas, mis-’-
boba ne žmogus.”

—Tai vis bažnyčios Įta
ka, tėve.

—Dac inaf. Maike. Jau 
tu pradedi bažnyčią kaltin
ti. Aš nenoriu su tavim 
ginčytis. Gud bai.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Musų ska’tyto.iai. užsisaky
dami “Keleivi," prisiuntė Tėvo 
sveikatai sustiprinti ir nau
jiems puspadžiam.* prisikalti 
paramos:

$2—Mrs. A. I’aulartis iš 
Brooklyn. N. Y.
$1.50—V. Guntor iš Eurnace. 
Mass.

Po $1—Mrs. Bogdąn ir M. 
Sabeckis iš Taylorville, III.: T. 
Mickus iš New Haven. Conn.

Po 5Oc—A. Pranevičius iš 
Montreal. Canada. J. Uždavinis 
iš Philadelphia. Pa., Mrs. M. 
Shell :» Paterson. N. J.. W. Ur
bonas iš Chicago. III., ir J. 
VVhite iš Grand Rapids. Mich.

Rankos scenoje padeda 
išryškinti vieną kitą mintį, 
vietoje padarytas žestas 
kartais byloja iškalbingiau, 
kaip žodžių virtinė. Bet ne 
visur ir ne visada, o “Šilki
niuose Pančiuose” aktoriai, 
atrodo, persistengė, ypač J. 
Kikilis, Įtikinėdamas savo 
dėdę susitaikinti su buvusia 
žmona ir vesdamas diskusi
jas “mes” ir “jus” tema, 
apie senųjų ir naujųjų atei
vių tai pusavius nesusigk/lo* 
jimus.

Norėtųsi dar ir daugiau 
papešioti musų jaunuosius 
aktorius, bet bijau apsirik
ti. Didžiulėj salėj, gal vi
sai ne dėl aktorių kaltės, 
kai kurie pašnekesiai salėje 
prasklido pro ausis, bet 
kiek čia kalti aktoriai ir 
kiek svetainė, spręsti nesi 
imčiau.

“Sekminių Vainike,” ku
riame vaizduojamas svar
bus Įvykis Petrulių ūkyje— 
sunaus daktaro grįžimas 
įmoksią baigus—svarbesnė

.... 25c—A. Armanavičius išnoeipirkb knygą, kuri ais Medfonl. Mass
I Jla Utą pa.-laptį. , . . Į Vieno skabytojo siūlymą įsi-

O kaip . ji vadinasi ir gyti vyžas Tėvas griežčiausiai. _ _
1 ttr aš galėčiau ją gauti? jatmeta. sako. jis esąs ne ne ir vykusiai suvaidinta rolė 

—Ji vadinasi “Kunigų kolchozininkas. įbuvo Rozalijos Didžbalie-

NAl’JAS STALINO AMBASADORIUS PARYŽIUJE

Naujas Sovietų Rusijos ambasadorius (dešinėj su barzda) 
Aleksas Pavlov prisistato Prancūzijos respublikos prezi
dentui. Vincent AurioL, Eliziejaus palociuje.

IMARGUMYNAI
Kiek Giliai į Žemę? ; savo

Per 1949 metus Amerikos 
aliejaus ieškotojai išgręžė 
232 gilius šulinius i žemės 
gilumas ir kiekvienas šuli
nys buvo gilesnis, kaip 12,-

nepaprasto kietumo 
prasiskverbia per kiečiau
sias uolas ir leidžia Įsibriau- 
ti i žemės gilumą kelias my
lias.

Amerikos aliejaus kasyk-
000 pėdų. Iš tų giliųjų šu-' los daro gręžimus i žemės 
linių 124 davė aliejaus, o-gilumas ne tiktai ieškoda- 

. kiti pasirodė sausi.. Tiek tuos aliejaus, bet ir natūra
liam gazo. Jei nei aliejaus 
nei gazo neužtinkama, tai

pasu
giliųjų šulinių buvo išgręž
ta Amerikos teritorijoje.

Pats giliausias aliejaus 
šulinys pernai buvo išgięž

iš žemės gilumos išgauta že
mė parodo giliųjų požemių

tas prie Sublette, Wyoming; sąstatą ir nors tuo pasitar-
valstijoj. Jis siekia Į žemės 
gelmes 20,251 pėdą. Pirmą 
kartą Amerikos aliejaus ka
syklų istorijoj aliejus buvo 

kalendo- išgautas iš 20,000 pėdų, ar

nauja mokslui.

Keistas Milionierius

Kadaise “Keleivyje” bu-
rių jau pasiuntėme, naujus į7’v~eik keturių m?Hų”gita- vo a?.r.aš-v;tas vienas 
užsakymus tuoj išsiunčiame. mog» ‘ ~ no milionierius, italų kilmes

ep i ■ ... .... • vaisiu pirslvs John Defer-KELElVIS” 1 Tokius gilius sulinius ga- . L. n_  • ... ... , . ® i ran. Jis 194 < metais pa-636 East Bro*dway Įima įSKasti tik su deiman- , ■ n . *. .dovanojo Bostono viešajaiSootb Boston 27, Mass.

3S00 rimtų 
piliečių 
saugoja jūsų 
sutaupąs

Norėdami investuoti keletą dolerią, jąs 
drąsiai tą padarytumėt, jei tą patartą 

'pasekmingi jusą apielinkės biznio ir 
profesiją žmonės.

Tikrumoj, jąs turit tokios naudos, 
kuomet dedat savo pinigus į vieną iš 
190 .Savings Banką Mashactiusetts 
valstijoj.

Kiekvieną tą banką valdo Globėją 
Taryba . . . žmonės kuriem sekasi savo 
bizniuose ... ir kurie dirba I anke 
depozitorią labui.

Prie išmintingos globėją vadovybės, 
tvirti, senai įkurti mutual savings 
bankai akstino taupymą per daugelį 
metą—-daugelis per šimtmetį su
virsi

Jei jąs nesat vienas iš tą 3.000.000 su 
viršum žmonią. kurie taupo pinigus 
šiuose bankuose, tai kodėl nepradėti 
šiandien? žiūrėkit, kad prie banko vardo 
butą žodžiai “Savings Bank“ arba 
“Institution for Savings.“

tiniais grąžtais, KUI IC UAl

Th'

Savings Banks
of Massachusetts

CiNrieM (M

bibliotekai (knygynui) virš 
1,500,009 dolerių, o dabar 
po jo mirties, jo testamen
tas tam knygynui paveda 
ir visą likusi jo turtą, spėja
ma, kelių desėtkų tūkstan
čių dolerių vertės visokių 
namų, šėlų ir tt.

John Deferrari mirė 87 
metų. Jis buvo viengungis. 
Jis negėrė, nerūkė, nėjo i 
jokius teatrus, neturėjo nei 
telefono nei radio. nemėgo 
net strytkariais važinėtis, 
nekalbant jau apie automo
bilius. Jis krovė centą prie 
cento, o sumaniai prekiau
damas namais, pradėjo 
krauti doleri prie dolerio, 
šimtelį prie šimtelio, paga- 
liaus tūkstantį prie tukstan- 
ties ir sukrovė kelius mi- 
lionus. Bet ir praturtėjęs 
lis nekeitė savo gyvenimo 
—gyveno, kaip tikras “mai- 
zeris” ir mirė pigiame kam
barėlyje, o kadangi gyveno 
vienų vienas ir viską pats 
sau darė, tai ir jo lavoną 
žmonės atrado tik dvi die
nas po mirties.

John Deferrari buvo Įdo
mus šykštuolis. Jis nieko 
nemėgo, niekuo nesiįdoma- 
vo, savo giminėms paliko 
tik seseriai $100,000.

Visas io gyvenimas bu
vo pašvęstas pinigų kali
mui. Jis juos kalė ir, ma
tomai, tas jam sudarė dide
lį malonumą, nes kitaip ne
galima butų supratsi. kodėl 
turtingas žmogus vedė šuns 
gyvenimą ir krovė turtus, 
kuriais nei jis pats nei jo 
giminės nesinaudojo.

John Deferrari, tiesa, bu
vo pamėgęs Bostono viešą
jį knygyną ir tame knygyne 
šykštuolis nutarė Įamžinti 
savo vardą. Viešoji bilio- 

, teka Bostone po kiek laiko 
i susilauks naujo sparno, ku- 
i ris nešios John DefeiTari 
i vardą. Bet ir tą knygyną 
John Deferrari buvo pamė
gęs tik todėl, kad jame jis 
išmoko pinigus kalti, o ne 
dėl ko kito.
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Turėsim Radynas, 
Krikštynas, Baliavosim

Keistai atrodo, kad

j kas tau, pilnas kambarys 
į žmonių. Susėdom ir lau
kiam savo eilės. Įėjo slau
gė, registruoja.

se- —Tamstos vaidas, pavar
dė, adresas ir koku reika-nam žmogui reik rūpintis 

jauniklių problemomis. Bet du? 
ne ką dalysi, kas reik, tai Į —Ne savu, su tos moters 
reik. Gavau laišką nuo di-j reikalu,—parodžiau Į mano 
pūko, kuriame prašo kuo 
greičiausiai atvykti, nes šei
mininkas nemoka jam al
gos. Atrodė gana rimtas 
dalykas. Kadangi guziką 
paspaudus elektros srove
nuvykti negalima, užsiver-' jas.—Atsiprašė, surase 
tęs darbais, o man visgi ro- kordą ir pradingo, 
dos, kad ten didelio pavo-j Už dviejų valandų, pusę 
jaus negali būti, nes šeimi-!po trijų, ir mus iššaukė ki- 
ninkas yra stambus, inteliltan kambarin. Daktaro nė- 
gentiškas ir unaravas far-! ra, tik slaugė dar vis klau 
meiys, tai apie nuoskaudą! sinėja ir tokius keistus

kuo palydovę.
—Ho, tai duktė, o gal 

žmona?—lyg susimaišius, 
nei šį, nei tą prakošė.

—Ne žmona, ne duktė ir; 
ne marti, aš tik perkalbėto-;

re 1

KELEIVIS, SO. BOSTON

DARBININKO NELAIMĖ ŠULINYJE

Ooįrinick Atteo, 49 metų brooklynietis, kasdamas šulini užgriuvo. Skubiai buvo su
organizuota pagalba, bet gelbėtojai 5 minutes pavėlavo ir tik ištraukė nelaimingo 
darbininko lavonų iš šulinio gilumos. Kairėj matytis užgriuvęs šulinys, o dešinėj gel
bėtojai buvo pasirengę nugabenti j šulinb dugną kraujo plazmą sužeistam darbinin
kui gelbėti.

Naujienos is Kanados
Gyva Socialistų 
Kaminskiečių Veikla

Malonu, kad prof. J. Ka
minsko vardo lietuvių so
cialistų organizacija Oak-' 
villėj, Ont., yra gyva ir 
veikli. Nutarusi savo metl;-vinis

bose su iškilomis gaivinan
čios gamtos prieglobsty. 
Artimiausiems trims susi
rinkimams, kurie Įvyks ge
gužės, birželio ir liepos mė
nesių pabaigoje, numatyti 
referatai: (1) “Konštrukty- 

Sociaiizmas,” referan-niame sus,rinkime kreipti tal(i vincas jr Mi,(,a ž(!. 
didžiausią atydą j saviauk-' (2 „A|. B„,jevi
los reikalus, ta organizacija!^ Yra Nenugalimas?-. re. 
sėkmingai ir vykdo savo nu-'

negali būt kalbos. Laišku 
užklausiau, kiek gi jam šei
mininkas skolingas? Atsa
kė, už visą savaitę net $25. 
Iš to jau aišku, kad pasilie
ka vienos savaitės alga “at
sargoje.”

Prie progos nuvykom pa
žiūrėti, kas gi ten darosi. 
Pasirodė, kad musų dipu
ką spaudžia rūpesčiai ne 
tiek algos, kiek šeimos— 
jauna žmonelė laukia kudi- 
kios, artinas laikas, kurio 
nei atidėsi, nei atsiprašysi. 
Kalbos stoka, tarp svetimų
jų, neparanku ir nedrąsu 
tokius dalykus laišku aiš
kintis—tikra bėda.

—Tai kada gi manai su
silaukti svečią ar viešnią sa
voj šeimoj? — užklausiau 
žmonelės.

—Nežinau, gal už mėne
sio, gal už dviejų,—nedrą
siai atsakė.

—Visgi turėtum žinot 
apie kuri laiką?—vėl klau
siu.

—Tikrai negaliu pasakyt, 
gal apie vidur} birželio.

—O kaip jaučiatės, ar 
neskauda nieko?—klausiu, 
lyg bučiau daktaras.

—Kur čia neskaudės, 
tankiai diegliai spaudžia, 
ypač kairįjį šoną, užima 
kvapą, kojas skauda ir dar 
kitos komplikacijos prisidė
jo.

—Čia jau ne mano, o gy
dytojo reikalas, tuojau vyk- 
sim pas daktarą.

—Tai kad daktarka, ar
ba akušerė, būt daug ge
riau. o su vyrišku nei susi
kalbėt, nei pasirodyt, ir ka
žin kaip čia bus. dievulė
liau tu mano, kokion mes 
bėdon patekom,—net verkš
lendama bėdavoja.

—Nebijok, viskas bus ge
rai, važiuojam Į miesčiuką 
(keturios mylios nuo Jef- 
fersonville).

Daktaro valandos nuo 
2-15 iki 4 po pietų, pribu- 
vom pusė po vienai, manėm 
palauksim pusvalandį ir bu
sim patys pirmutiniai. Bet

aš galiu zi-

ferantas Dr. Ancevičius. 
Pirmas referatas bus skir
tas supažindinimui su kon- 
struktyvio socializmo pra
dais. Antras bus skirtas 
kritiškam gvildenimui žino
mo New Yorko profeso
riaus James Burnham dvie
jų garsių knygų, “The 
Struggle for the World” ir 
“The Corning Defeat of 
Cornmunism.”

Be paminėtų susirinkimų 
kaminskiečiai nusistatė ar
tėjančios vasaros metu su
ruošti keletą pramogų. Nu
matyta šeštadienį, birželio

tarimą. Balandžio 28 d.
Maple farmoje netoli nuo 
Oakvillės pas draugus Kup
činskus įvyko trečias disku
sinis susirinkimas iš eilės.

Tame susirinkime be sa
viauklos reikalų ir praneši
mo iš Ontario provincijos 
socialistų partijos (CCF) 
suvažiavimo buvo nustaty
tas ir veikimo planas vasa
ros mėnesiams.

Diskusiniam referate bu
vo nagrinėjama John T.
Flynn knyga “The Road 
Ahead” (America’s Cieep- 
ing Revolution), Ta knyga
beatodairiniai kritikuoja J 24 d., suruošti didelį Joni- 
britų socializmą, suplaka jį nių laužą su šokiais ir Uito- 
vienon kruvori rusiskuo-'mjs pramogomis. Piknikas 
ju bolševizmu *ū* .stengiasi į numatomas suruošti draugų 
amerikiečius įtikinti, .kad^frenzelių i> Novogrodskų 
Amerikos kapitalizmuiOakvillėj. Be to, 
siąs socializmo pavojus iš .■ęutąrta pamėginti suruošti 
įvairiausių socialinių refor- savaitinę vasaros stovyklą 
mų šalininkų, kurie, sočia- arj£ Ontario ežero kranto

cagoj, matė, kaip dipukai liuku norėjo visus dipukus tariantis apie bendradar- 
pikietavo Amalgameitų uni-jišpiaut ir kaip ten viskas, iš biavimą, demokratiškos Lie- 

tikrųjų, dėjosi? tuvos ateitis savaime buvo
Konvencijoj bus daug lie suprantama, nes kova už 

tos, kaip unijos nacionalinę i tuvių—iš Montrealo, Bosto- kokią nors nedemokratišką, 
konvenciją pikietuoti. Žiu- no, Brooklyno, Rochesterio. savųjų okupantų pajungtą 

Baltimorės, Chicagos ir Lietuvą, nė vienam Ameri- 
Pennsylvanijos mainų sri- kos lietuviui net ir į galvą 
ties. Apsistosiu Allerton negalėjo ateiti. Nesveikos 
HoteJ ir per mane galėsit politinės sąlygos “vadisti- 
gaut ryšius su visais lietu- nėj” Lietuvoj kai kam tą 
viais delegatais ir svečiais, savaime suprantamą daly- 

prašom pasiskelbti, ką sudrtimstė, vienok bet 
A. Jenkins. koks atsisakymas nuo to rei

kalavimo yra visiškai neį-

ją N’evvark, N. J. Negalima 
būt geresnės progos ir vie-

klausimus, kad nebežinau 
nei kas ką reiškia ir pama
niau, ar tik nereiks.ir mani 
pačiam tlumočiaus dėl tų 
medikalių terminų. Paga
liau pasvėrė, pamieravo li
gonę ir vis klausinėja, kaip 
ir kada tas prasidėjo. O 
jau kelius kartus kartojau, 
kad jinai neatmena, o aš vi
sai nežinau, kartu negyve
nant, ir kaip gi
not svetimas paslaptis?

Pagaliau atėjo ir dakta
ras, dirstelėjo Į rekordą,* už
vyniojo juodą maišiuką ant 
dešinės rankos, paspaudė 
guminę pompukę ir sakė, 
kad “kraujas normalus,” 
bet mes to kraujo visai ne
matėm, dar užklausė kelius 
mažmožius ir Įsivedė žmo
nelę Į kitą kambarį. Ilgai 
neėmė, tuoj sugrįžo ir klau
sinėja, kaip tankiai skauda 
pašonę, kai}) tas, kaip anas 
ir dar kitas dalykas? Sa
kau, kad pas moteris tų vi
sokių dalykų, tai tikra galy
bė. Davė bonkutę cukerkų 
ir liepė imt po vieną prieš 
valgį: kiaulienos nevalgyt; 
avienos, jautienos, paukš
tienos, o daugiausia daržo
vių ir pieno produktų kiek 
tik" gali; už 15 dienų vėl pas 
jį ateiti.

—Ką tas daktaras darė 
anam kambary ir kai}) jis 
tau atrodo ?

—O, labai puikus žmo
gus, nedarė nieko, tik šir
dies plakimo klausėsi, pa
barškino į pečius ir dau
giau nieko,—su pilniausiu 
pasitenkinimu atsakė. Reiš
kia daktaras “okei,” tai ir 
viskas bus gerai.
Važiuojam į Clevelandą

Kai šis raštas pasieks 
skaitytojus, tuom tarpu jus 
reporteris bus jau Clevelan
de, Ohio. Ten įvyks Amai 
gameitų unijos konvencija. 
Vyks visą savaitę, nuo ge 
gūžės 15 iki 20 d. Ex-sklo 
kininkų ex-vadas Leonas 
Pruseika rašė Bimbos vais- 
kui, kad jis, būdamas Chi-

resim, ar pikietuos?
Jei jie -nepikietuos, tai

kviečiam nors pasirodyt, 
susitikt ir sueit į naujas pa
žintis. Mums bus įdomu iš
girst iš jų pačių lupų,
kaip jie pikietavo Bimbą, j Taigi, 
kaip jis su dviejų colių pei-į

LSS Suvažiavimo 
Klausimai

Srovių JCV^IKVCK Uvi« rkiavimat

Besiartinant Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos su
važiavimui kai kuriose or
ganizacijos kuopose buvo 
apsvarstytas klausimas dėl 
srovių bendradarbiavimo. 
Tas klausimas verta palies-: 
ti ir spaudoje.

manomas. Dargi nutylėji
mas to savaime supranta
mo reikalavimo butų nedo
vanotinas apsileidimas.

Atrodytų, kad LSS suva
žiavimas, aptardamas poli-

-------- tinių grtipiu bendradarbia-
li dirbti informuodami vimą. turėtų išeiti iš aukš- 
Amerikos vyriausybę ir vi- čiau paminėtų sumetimų if 
suomenę apie musų seno- i toje prasmėje pasisakyti

lįstais nesivadmdami, pro netoli Oakvillės, kad vasa- 
paguoja welfare statė idė
ją siekiančią palaidoti ka
pitalizmą. pakeičiant jį pla
ningu ukiu. Flynn’o knygąįsimaūdyt ežere, pasilsėti, 
vykusiai referavo kamins-;pasiklausyti įdomių refera- 
kietis Gintas Stanėnas.|tų, pasisportuoti ir tt., su- 

Po referato sekė drg. Jur- teikti tinkamos progos. Sto- 
gio Černiausko pranešimas vykia projektuojama pra- 
apie Ontario provincijos so- vesti liepos mėnesio pasku- 
ci'alistų partijos, CCF, me Etinėmis dienomis ir rugpiu

ros atostogų metu nonn 
tiems pabuvoti savaitę ar 
keletą dienų palapinėse, pa

sios tėvynės tragišką buitį 
ir noi‘ą išsivaduoti.

Į bendradarbiavimą visos 
grupės eina nekeisdamos 
savo pagrindinių pažiūrų. 
Butų keistą, jei, pavyzdžiui, 
laisvamanis.’* "dėdamasis i

J. Šelainis.

SLA RINKLIU Al

Yra žmonių, kurie “sro-i bendrą darbą, turėtų atsi- 
viškumo” baidosi, ar bent i sakyti nuo teisės išpažinti

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”

636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

nuduoda, kad jiems sroviš- 
kumas nepatinka. Ypač 
prieš sroviškumą pasisako. 
žmonės tos srovės, kuri Lie
tuvoje turėjo politinio gy
venimo monopolį ir kitas 
sroves galėjo ne tik “pa
merkti,” bet ir su policija 

uždrausti ir persekioti. Bu
vo tos “srovės” šalininkų ir 
Amerikoje, o dabar visa ta 
ex-monopolinė srovė įėjo ir 

Amerikos Lietuvių Tary
ba.

Seniau bendradarbiavi
mas tarp srovių buvo trijų 
pagrindinių musų politinių 
grupių reikalas. ALT bend
radarbiavo tradicinės lietu
vių visuomenės grupės—so
cialistai, sandariečiai ir ka
talikai. Prisidėjusi ketvir
toji grupė yra Lietuvoje vy
ravusių sąlygų padarinys ir, 
žinoma, jaučiasi ne visai 
aukiai. o kartais apsidrąsi 

nusi išlenda su “parmerki- 
mu’’ sroviškumo. Bet, rei
kia manyti, kad ir tos, dirb
tinai diktatūros sąlygose iš
augusios srovės žmonės ap
sipras su faktu, kad lietu 
viška visuomenė yra srovi
nė ir kitoki negali būti. nes 
tik nelaisva visuomenė yra
“nesroviška.”

Grtipiu bendradarbiavi
mo vyriausias tikslas visus 
pokarinius metus buvo ir 
dabar yra kova už Lietuvos 
išlaisvinimą, už grąžinimą 
Lietuvos žmonėms jų pa
vogtų teisių. Toje kovoje 
VISI lietuviai, kurie tik pri-

savo laisvamaniškuma ir už

Specialiai balsams skai
tyti komisija,—adv. Stepas 
Briedis, Viktoras Kama
rauskas ir Dominikas Klin- 
ga.—patikrinusi balsavimų

jį viešai pasisakyti. Taip jau balotus, skelbia tokius šiai 
sunku įsivaizdinti, kad at metais buvusių balsavimų 

už SLA Pildomąją Tarybą
davinius:

Prezidento pareigoms—
F. Laukaitis gavo 1,783 

ir atšaltų link savo bažny- balsus, F. J. Bagočius 842 
čios. Panašiai yra su sočia-:balsus, K. J. Kalinauskas 
listais. Stodami į bendrą'707 balsus.
darbą socaldemokratai ne- į \ ice - prezidento parei- 
turi jokio reikalo padėti įjgoms—P. Dalgis gavo 
šalį savo pažiūras dėl tin-931 balsą.
kamesnio visuomenės san- i Sekretoriaus pareigoms—; 
tykių ir ūkio gyvenimo tvar- M. J- inikas gavo 2,535 

balsus. V. Tysliavienė—778 
balsus.

Iždininko

sirastų bent vienas katali
kiškos srovės žmogus, kurs 
dėl bendradarbiavimo su 
kitų grupių žmonėmis imtu A\

tinį suvažiavimą ir nuveik
tus darbus. Suvažiavimas, 
kaip “Keleivio” skaitytojai 
žino, įvyko balandžio 6-8 
dienomis Toronte. Drg. Čer
niauskas tame suvažiavime 
dalyvavo kaip kaminskiečių 
atstovas. Jo pranešimą pa 
pildė kiti CCF suvažiavime 
dalyvavę socialistai ir tuo 
budu susirinkimas buvo vi
sapusiškai painformuotas 
apie Kanados socialistų są
jūdį, kuriam organizaciniai 
priklauso ir lietuviai socia
listai Ontario provincijoj.

Perėję prie veikimo be- 
artėjanččios vasaros metu, 
kaminskiečiai nusistatė sa
viauklos darbo nesustabriy-

2,- ti, savo diskusinius susirin- 
j kimus daryti kas mėnesį.
surišant juos galimumo ri- Ancevičius.

LITIVTIIIO

čio pradžioje, nes tuo laiku 
dauguma dirbančiųjų gau
na atostogas. Kaminskie
čiai yra nusistatę stovykla
vimą pravesti kuopigiau- 
siai, kad jis butų prieina
mas kiekvienam darbo žmo
gui. Stovykloj galės daly
vauti kaip vyrai taip ir mo
terys. Suinteresuotieji jau 
dabar prašomi kreiptis se
kančiu adresu: P. O. Box 
365, Oakville, Ont. Pareiš
kus norą stovyklauti atatin
kamam skaičiui asmenų, 
bus kuo greičiausiai atskirai 
paskelbtos stovyklavimo są
lygos.

Artimiausias diskusinis 
kaminskiečių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gegužės 27 
d., Oakvillėj, pas draugus

S-».

kymo, ar dėl darbininkų 
reikalų gynimo. Taip pat 
butų neprotinga laukti, kadi Iždininko pareigoms—K. 
liberalinių pažiūrų žmonės.! P. U ūgis gavo 2,074 balsus, 
dirbdami bendrai su sočia-i A. S. Trečiokas 1,208 b.dirbdami bendrai su sočia
listais, staiga priimtų sočia- Iždo globėjų pareigoms 
listų pažiūras Į tuos klausi- -I. Maceina gavo 2,094 
mus, kuriais liberalai nuo
socialistu skiriasi.

Todėl
kokiam

bet!

bal
sus, E- Mikužiutė—1,669 
balsus. A. Devenienė—1,- 
195 balsus, J. Arlauskas— 

S. C. Budvitis—pirmoji sąlyga ue^j bafcsą, 
srovių bendradar-' 92 balsus, 

biavimui yra pripažinimas.' Daktaro kvotėjo parei- 
kad kiekviena grupė eina iiorn<_or. s. Biežis gavo 
bendrą darbą toki, koki jį!9244 balsus, Dr. A. Šliu- 
yra, ir nė viena nenori būti "aitė_ 1,075 balsus, 
prievartaujama. Noras pri- Įslinkti. kaip daugiausia 
mesti kitoms grupėms savo ,jsu cavę, šie asmenys: 
pažiūras, ar bent savo “ce ' ‘ '
remonijas” yra
bendro darbo, o ne kas ki-,pari,js, sekretorius—M. J. 
ta. Panašiai yra, kai dėl yjnjkas. iždininkas—K. I 
srovių bendradarbiavimo
kas nors norėtų cenzūruoti 
kitų srovių spaudą ar kal
bėtojus.

Bendras darbas Lietuvos 
vadavimo reikale, pagal 
ALT grupių susitarimą, tu

savo ce-i prezidentas—W. F. Lau 
griovimas j.a]tjs vice-prezidentas—P.

įų bendradarbiavimo (,ueis globėjais—J.
E. Mikužiutė,Maceina

daktaras
Biežis.

ir
kvotėjas- Dr. S.

GELžKELIEčIŲ STREIKAS PASKELBTAS

PEHHSYLVANIA 
N 44
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.. . . . . ,ri tikslo kovoti už atstaty-
j pažįsta tautą apsisprendi- mą nepriklausomos demo- 
įmo teisę, yra vieningi ir ga-,kratinės Lietuvos. Grupėm.-

Dar galima gauti “Kelei
vio” Kalendorių 1950 me-Į 
tams. Daug skaitymų ir in-į 
formacijų. Kaina 50 centų.

kccumt mint 
ritu wiit 
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Keleivis \Vallace Slinson Chicagos Molyje skaito, kad jo 
traukinys neis. nes lokomotyvu inžinieriai ir peėkuriai pa
skelbė streiką. Streikas kilo keturiose gelžkeliu linijose 
dėl ginčo, kiek tarnautoju turi važiuoti kiekviename loko- 
motyve.
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENE

KOKIAS MOTERIS VYRAI MYLI?

Tikras Grožis ir Netikę Pagražinimai

Vyrai myli gražias mote- terš gražumo ypatybė, 
ris. Gražiai moteriškei ne- Sakoma, kad siauros ir.o- 
reikia nei deimantų, nei šil teries strėnos reiškia lyties 
kų; jos veidas gražesnis už silpnybę. Tačiau kitos ku- 
visokius blizgučius, o jos no dalys irgi turi būt ata- 
liemuo gražus ir paprastu tinkamos proporcijos: ypa 
perkeliu apvilktas. tingai turi būt pilnos, gera

Moterys labai dažnai kly- kiur,.-.
sta norėdamos padidinti sa-Į Žinoma, kiekviena mote- 
vo gražuma visokiais tena- ris turi turėt "tobulą for-

RTLOTŠ,' SO. TVOTOS

MOTINA I&GELfiRJO DEGANTI VAIKUTI

trijų meteliu vyras, Jimmy Thompson, iš San Pedro, 
( alif.. per neatsargumą vos neprarado gyvybę; jis priėjo 
pereiti prie degančios krosnies, jo drabužiukai pagavo 
ugni ir vaikas batų sudegęs, jei motina nebūtų spėjusi 
drabužėlius užgestinti. Vaikas ir motina stipriai apdegė. 
I’a\eiksle vaikutis aptvarslomas bandažais, o motina jį 
taiko.

V ALGI Al Daug Vokiečių Nori 
Vaidinti Hitlerį

Pirmoji Pagalba

gražumą
lais, dažais ir kitokiais dirb- mą." Bet retai kuri jų žino. 
tiniais pagražinimais, šito- ką fermos tobuiurnas reis- 
kie dalykai iš tikrųjų netiek ,kia. Daugelis jų mano. kad 
pagražina, kiek sudarko
prigimtąjį moters groži. Į 
apsitepusią moteriškę vyras 
žiuri su neužsitikėjimu, nes 
jis mato joje norą apgaudi 
nėti, būti tuo, kuo ji nėra.
Ir kas iš tų raudonų jos vei
dų, jeigu jie ne jos. o nu
pirkti krautuvėj?

laibos kojos, laibas liemuo, 
tai tobula forma. O iš tik
rųjų tobuliausiai yra išsi
vysčiusi moteris, kuri ge 
liausią tinka motinos parei
goms.

Vyrai Nemėgsta Blogų 
Papročių pas Moteris

Pagaliau, daili oda. tai 
tik veido paviršius. Tikra-, 
sis moteriškes grožis guli 
giliau. Jos daili forma, pil
na gracijos figūra, pilni t 
gracijos judėjimai, švelnus 
būdas, atvira širdis ir ma-

Moteris turi būt išsilavi
nusi. kad galėtų būti pavyz- 

vaikams motina ir 
igera vyrui draugė, taigi iš
mintingas vyras visuomet 
gei bia ir myli rimtą moterį. 
•Nors pats ir nevisai doras, 
! vyras tačiau nori. kad molont siela, tai didžiausios. - v . i • • •. . ... tens butu dora ir jam tstt-moters gražumo pažibos. . . J ., .c 1 L'imo sniivjnr'jm'j

iš Nosie*.—Yra
kuriems kartais 

kraujas.
Jeigu kraujo nedaug, jis 
paprastai sustoja pats ir tuo 

1 viskas baigiasi. Bet jei 
kraujas bėga smarkiai, pa
tartina štai kas:

1. Pasodinti pacientą kė
dėn ir atlošti jo galvą i už

Kraujas
‘žmonių,Kimšti Kopūstai Graikiškai

Kopūsto galva.
Svaras maltos mėsos, 
šaukštukas druskos, 
šaukštukas piprru.
Pusė puoduko ryžių.
2 česnako skliautelės. 
I^emono sultis. **
2 kiaušiniai, 
šaukštas alyvos.
Pusė keno tomeičių.

Pavirink kopūsto galvą, 
kad lapus butų galima nu
imti po vieną. Sumaišyk 
maltą mėsą su ryžiais, 
druska, pipirais ir česnaku. 
Pridėk šitos mėsos i apvi- 
rintus kopūsto lapus ir su
vyniok. Kad neatsivynio- 
tų, galima juos surišti su 
siulu arba susmeigti šipu
liuku. } skauradą supilk 
alyvą ir tomeites. Užkaisk 
ir sudėk į tą sunkų suvy
niotus su mėsa kopūstų la
pus. Dapilk vandens, kad 
apsemtų kopūstus. Uždenk 
ir šutink ant lėtos ugnelės 
iki bus gatavi.

Į tą sunką, kurioj virė 
kopūstai su mėsa, įmušk 2 
kiaušiniu, įspausk iš vieno 
lemono sulti, išplak viską, 
užpilk ant kopūstų ir duok 
staian.

Prieš kelis mėnesius vo
kiečių spaudoje tilpo se 1*!' nosf Pamuša 
uancio turinio skelbimas:

"Ieškomi žmonės, gali su 
vaidinti filmaje Hitlerį ir 
Coebbelsą. Reikliau j ~mas 
absoliutinis panašumas. Pa
tyrimas vaidyboje nebūtinas. 
Kreiptis į . . .”

Sekančią dieną žinomas! 2. Atsegti apykaklę, kad 
filmu režisorius Pabst gavo neveržtu kaklo, ir dėti šal-
šimtus laiškų, kurių autoriai 
siūlėsi vaizduoti Hitlerį ir 
buvusį propagandos minis
teri filmose. Prie laiškų 
buvo pridėtos foto nuotrau-' 
kos. Daugelis jų nustebino! 
Pabstą: visai panašių į Hit
lerį buvo labai daug.

Kai kurių laiškai 
taipgi įdomus.

tus kompresus ant sprando, 
(švari skepeta, sumirkyta 
šaltam vandeny ir išgręžta.)

Krislas Aky.—Kad paša
linti iš akies krislą, galima 
išbandyti šiuos budus:

Visų pirma reikia įspėti 
pacientą, kad netrintų 
akies. Patarti jam užsi
merkti ir pasilenkus smar
kiai pusti per nosį. Krislas 
dažnai išeina su ašarom. 
Jeigu neišeina, pabandyti 
kitokį būdą. Galima pa
kelti akies voką ir įšvirkšti 
tyro vandens, arba borinės 
rukšties skiedinio.

Jeigu krislas būna akies 
apačioje, tai apatinį voką 
galima pirštu patraukti že 
myn ir krislą iššluostyti šva
riu šmoteliu vatos.

Bet jeigu krislas būna 
akies viršuje, tai daroma ši
taip: užsimerkiama, viršu
tinį voką truputį pakeliama 
už blakstienų, apatinį voką 
pakišama po viršutiniu, vir
šutinį tada prispaudžiama, 
gi apatinį iš po jo ištraukia
ma. Šituo budu krislas daž
nai išsišluoja laukan.

Nudegimai.—Pats svar
biausias nudegintos ar nu
šutintos odos gydymas, tai 
apsaugojimas jos nuo oro. 
Kad oras negalėtų prie jos 
prieiti, reikia kaip galima 
greičiau aptepti ją tam tik
ra mostimi. Geriausia mos- 
tis yra baking soda su van
deniu ir trupučiu vazelinos 
arba kokio nors aliejaus. 
Atsargiai užtepk tos mos-

_____________ ___ ties ant nudegintos vietos,
[o paskui aprišk. Tokių daik- 

Kad senos daržovės butų kaip baking soda, vaze- 
skanesnės, pridėkit truputi jįna įr gazos žaizdoms ap- 
cukraus jas verdant.

isiuvo

"Aš taip panašus j Goeb- 
beLsą..’’ rašo vienas kandida
tas liūgo Pieck iš Hambur
go, “jog ne kartą turėjau ne
malonumų su i)ol'cija. Na
cių valdymo metu aš nusto
jau darbo pašte, mat man 
pasakė, kad žmogus panašus 
i propagandos ministeri. ne
gali sėdėti pašte prie langelio 
ir pardavinėti pašto ženklus.”

"Aš ne tik panašus i Hitle
rį,” rašo kitas kandidatas, bei 
aš taip gerai pamėgdžioju jo 
balsą ir kalbėjimo būdą. kad 
seni partijos nariai neatskiria 
ir suklysta.”

“Gauletieris Groge buvo ne
paprastai nustebintas mano pa
našumu j Goebbelsą. kad įsakė 
mane nufotografuoti ir nuo
traukas nusiuntė pačiam m mis
teriui.”

NETEKUS MOTINOS
(Liaudies Daina)

Kur srovena šaltinėlis per puikų sodeli,
Ten augino motinėlė vienturtę dukrelę.
(■ražus namas, stiklo gonkos, prie šalies darželis; 
Linksmos dainos ten skambėjo Lietuvos mergelės.

Vienturtė anksti nekėlė virti pusrytėlį.
Tik veidelį apsiprausus ėjo į darželį.
Josios visas rūpestėlis—gėlių prisiskinti 
Ir, nupynus vainikėlį, galvą sau dabinti.

liet vienturtė šitą laimę neilgai turėjo; 
žuvo viskas kaip į kapus mamytę padėjo.
Vieną rytą kai .mamytė lovoje dejavo.
Jos dukrelė, lyg gegutė, prie šalies kukavo:

Nepalik manęs našlaite, imk ir mane drauge; 
Daug vargelio turės kęsti širdis mano baugi.
Bet mamytė nepaklausė, pasaulį apleido.

Greita Sriuba su Senvičium

Amerikoje galima nusi- 
i pirkti gatavų sriubų skardi
nėse. Norint greitai užval
gyt, tokia sriuba yra pa- 
lankiausias daiktas. Vienos 
skardinės (keno) žmogui 
pilnai užtenka. Ant skar
dinės yra nurodyta, kaip tą 
sriubą reikia sušildyt. Tų 
sriubų yra visokių: iš žir
nių, iš grybų, iš daržovių, 
iš jautienos ir tt. Nusipirk 
kokia geriau patinka ir su
šildyk. Tuomet padaryk 
kožnam valgytojui po gerą 
senvičių ir duok prie tos 
sriubos.

kima. Suprantama, pašilei- 
idęs vyras nėra vertas doros 
moteriškės, bet vis dėlto jis 
tokios nori.

Vienu žodžiu sakant, 
ži išvaizda ir gražus, sva 
rus moters apsiėjimas, tai 
jos turtas, kuriuo ji gali nu
sipirkti kiekvieną vyrą. Vistiek, koks vyras pats

,bebūtų, jis nemėgsta blogųIšvystytas Kūnas

gra

i papročių pas moteris. Ci-
Moterys ir merginos šio- garečių rūkymas daugiau 

mis dienomis daro didžiau- žemina moterį vyro akyse, 
šią klaidą tyčia save liesin- negu degtinės gėlimas. Tai 
damos. Jos tyčia nevalgo,'turbut dėlto, kad seniau ta- 
kad išrodvtu laibutės. O iš baka rūkė beveik vienos• * I *- f
tikrųjų laibutė, silpna mo- paleistuvės. Paleistuvės, ži- 
teris niekuomet vyrui taip'r.oma. daugiausia ir savo į 
nepatinka, kaip stipri, gerai .veidus pudromis tepa. ir lu 
išvystyto kūno moteris. Pil- pas dažo. Dėlto vyrai tų j 
nas, apskritas ir kupinas gy-'įdalykų ir nemėgsta. Citra-: 
vybės liemuo, tai moteris-' retė moteries dantyse, mil- 
kės tipas, kurio ieško kiek-tai ant veido ir dažas ant 
vienas vyras. Vyro prigim- lupų—visuomet jiems pri-i 
tis mėgsta stiprias ypatybes mena parsiduodančio? mo-į 
pas moterį, ne? stiprumas teries papročius. Vyrai sa- 
reiškia sveikata, linksmybe ko. kad rimtos motervs ši 
ir laimę. Stiprumas reika-‘tokių dalykų neturėtų var-i 

ir kaip'toti. Jos jiems daug ge-i 
ir kaip riau patinka, kuomet jos ne-

O dukrelei tik pamo ašaros ant veido. 
Visas turtas—šaltas kapas kai be mamos liko. 
kitas skausmas, dar didesnis, našlaitę ištiko, 
Kai parsivedė tėvelis žiaurią moėekėlę.
Kuri draudė jai lankyti net mamos kapelį.
Ak tu varge, mano varge, kad valią turėčiau. 
Motinėlės šaltą kapą gėlėmis apsėčiau.
Kas rytelį, vakarėlį aš ją aplankyčiau 
Ir graudingom ašarėlėm žiedelius laistyčiau.

Tie vaikeliai tai laimingi ką tur motinėle;
Ji visada dėl jų šviečia, lyg skaisti saulelė. 
Bukit geri jus. vaikeliai, mamytes mylėkit. 
Vainikėlius gražių žodžiu joms po kojų dėkit.

Nevien Motinų Dienoje mamytes paguoskit.
Bet per metus ir per amžins meile jas papuoškit. 
Tai geresnis bus jom džiaugsmas už gėles iš aukso. 
Geras yra tasai vaikas, kurs mamytės klauso.

(Prisiuntė NAŠLAITĖ.)

Sūnūs Nužudė Motiną

lingas moteriškei 
namų šeimininkei,
vaikų motinai. Todėl svei
kas, drūtas, gerai išvystytas 
kūnas vra neatskiriama mo-

,iuko. mažai gena 
mažiau pudros bei 
vanoja. —

ir dar 
teoalu
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Kaip Nešiot ir Sodint Kūdikį
Kada kūdikis truputį pa- vaikščioti. Jis pamažu pa-

Tačiau būdingiausias 
visų buvo šitoks laiškas:

“Mano

is

tėvas — bankininkas 
o me

tais mirė gazo kameroj. Mano 
namai buvo sugriauti bombar
davimų. aš visko nustojau. Aš 
labai panašus į Hitlerį ir visu 
100 procentų pamėgdžioju jo 
balsą ir žestus. Aš busiu lai
mingas, jei iš Hitlerio užsi
dirbsiu pinigų—tai bus mano 
Hitleriui kerštas.’’

žydų tautybės. Jis 194?

KENGl RA IEVUTĖ SUSIDRAUGAVO

Melboume, Australijoj, zoologijos sode 
susitiko pirmą kartą su Ieva K. Kovas. 17 metu mergai
te, ir bematant susidraugavo. I. K. Kovas buvo pasam
dyta i zoologijos daržą gyvulių prižiūrėti ir. sako, parodė 
labai didelį sugebėjimą laukinius žvėrelius prižiūrėti.

įauga, pradeda įdomautis, 
kas darosi aplinkui, ima 
keltis iš lovytės ir nerimas- 
tauti—galima jį karts nuo 

įkarto paimti ant rankų ir 
į panešioti. Tai būna maž
daug tuo laiku, kada vaikas 

! pradeda sėdėti, 
patartina vaiką susupti 
pat pažastų į antklodę ar į 
kokią skepetą, tuomet jis 
bus apsaugotas nuo ūmių, 
netikėtų išsilenkimų šonan 
ar užpakalin.

Nešiojant kūdikį reikia

sikelia ir vėl krinta. Nie 
kados nereikia vaikui padė
ti vaikščioti. Geriausiai pa
likti pačiam tai daryti. Kai 
jo kojvtės bus užtektinai 
stiprios, jis pats atsistos. 

Labai yra gera palikti 
Nešiojant, Į vaiką sėdėti tiesiai ant giin- 

iki dų, užklotų kokiu patiesalu, 
ant kurio jis gali šliaužti, 
keltis ir griūti. Jis pats vie
nas tuomet pradeda vaikš 
čioti. Dar geriau, jei aplin
kui jo patiesalo yra tvorelė. 
įGeriausia nupirkti taip va-

Block’ų šeimoj, Brookly- 
ne, įvyko baisi tragedija. 
Gaston Block^»45 metų am- 
žaus vyrasi, nužudė pelių 
savo 81 metų amžiaus mo
tiną, kuri buvo nesveika; 
paskui paėmė nuodų ir pats 
mirė. Policija mano, kad 
jis tai padarė dėl finansinių 
nepasisekimų, nes prarado 
savo pinigus ir neturėjo iš 
ko gyventi.

Skiriasi ir Vėl Tuokiasi

JI PROTESTUOJA

rišti, visuomet 
turėti.

reikia namie

laikyti taip, kad jis sėdėtųIdinamą “play pen,” aplink 
tiesiai ant rankos,.kitaip jo kurį vaikas gali vaikščioti
kūnelis gali išsikreivinti. ir už tvorelė- laikyti: 

Nereikia vaiką nešioti
dažnai, nes nuo to jis grei-j9įų nepradeda vaikšččioti ai
tai išsipaikina ir paskui rei- stovėti, galima manyti, kad
kalauja, kad jį nuolat ne- jjs turi kokią ligą. Tąsyk 
Žiotų. . reikia pasitarti su daktaru.

Kai vaikas pradeda sėdė- Niekad o.» nereikia versti 
iti. galima jį sodinti kedytėn vaiką stovėti ai- vaikščioti, 
i rie tam tikro mažo stale- Jo silpnos kojytės pavargs
iu, arba į taip vadinamą ta, išsisemia jų visas stipru- 

žiu- mas ir nuo to dažnai nasi-

Mrs. G. Ettinger, kuri gy
vena Riverside, Calif., yra 
dar jauna moteris, bet turė
jo jau šešis vyrus, ir išrodo, 
kad dabar gaus septintą, 
nes jos “pastovus’" vyras 
šiomis dienomis vėl buvo 
nuteistas kalėjimam Jis 
mėgsta klastuoti čekius ir 

patenka už tai be

0* IO

dažnai
langėn ir kada tik jį tenai 

Jeigu vaikas iki 15 mene-1 pasodina, ji tuojau gauna k 
teismo divorsą ir išteka už 
kito. Bet kai tik Ettingeris 
iš kalėjimo sugrįžta, ji “lai
kinąjį” savo vyrą divorsuo- 
ja ir tuokiasi iš naujo su Et-
tingeriu.

I“high chair,” bet reikia žiu- mas
daro kreivos kojos, o ypač 
silpnesniems vaikams. Rei
kia turėt kantrybės ir lauk- 

perdaug ilgai nesėdėtų ir ti. kol vaikas pats pradės 
ne nuvargintų savo nugarė- vai scio i.

rėti, kad jo nugarėlė galėtų 
ramiai atsilošti kėdelėj., Ir 
reikia žiūrėti, kad vaikas

Kad ryžiai butų baltesni 
ir išsipūtę, įdėk šaukštuką 
citrinos sunkos juos ver
dant.

lės.
Baigiant pirmus 

i (kiti vaikai vėliau, kiti ank
sčiau), vaikas pradeda

Vedant vaiką už ranku
tės, jei jis krinta, niekada 
nereikia traukti, nes galima 
iinarinti jam ranką.**T. P."

Kad amerikoniškas suris 
nepagestų, suvyniok jį šva 
rion skarelėn, suvilgius ją 
uksuse. Laidyk sūrį vėsioj 
vietoj, tik ne šaldytuve.

v

11,

šita moteris. Mrs. Wihna 
Soss. atėjo į U. S. Steel kor
poracijos šėrininkų susirinki- 
mą, Hohoken, N. J., pasirė
džiusį taip, kaip moterys rė- 
dydavosi prieš 25 metus. Ta 
moteris sako. ji tyčia pasirin
ko “seną laiką“ madą tam 
susirinkimai, nes didžosios 
plieno kompanijos vadovai 
dar nesą atsikratę nuo gal
vosenos prieš 25 metus. . . .

Juoda Akis.—Užgautą ar
ba nudrėkstą odą, taip pat 
ir “juodą akį,“ geriausia gy
dyti šaltais kompresais. Bet 
jeigu užgauta vieta jau pa 
juodo, tada reikia dėti kar
štus kompresus. Stimirkyt 
švarią skepetą karštam van
deny, išgręžt ir prispausti 
prie užgautos vietos. Kar
toti dažnai, iki juodumas iš
nyks.

Namų Vaistinė.—Ameri- 
rikoj beveik visuose namuo
se, prausiamam kambary, 
yra spintelė vaistams, ang
liškai vadinama “medicine 
cabinet.” Toj spintelėj bū
tinai turėtų būti šie daly
kai:
Bonkutė iodo (iodine).
Bonkutė vazelinos.
Limpama juostelė (adhesive

tapė).
Stiklinis lašyklis (medicine

droper).
Keletas aklųjų sagučių (safety 

pins).
Gazos bandažams.
Sugeriamos vatos (absorbent 

cotton).
Karčiosios druskos (epsom 

salt) arba ricinos (castor 
oil) viduriams liuosuoti.

Milk of magnesia, vaikų vidu
riams kuosuoti.

Borinės rūgšties (boric acid), 
iš kurios padarytas skiedi
nys labai sveikas pavargu
sioms akims nuplaut, dėti 
ant žaiizdų, ant užgautos 
odos ir tt.
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Iš Plataus Pasaulio
Nesvetinga Čechija i šnipai Irane

Amerikos vyriausybė da-j Vienas pabėgęs Sovietui 
vė Įsakymą, kad 40 Ameri- tarnautojas Irane '(Persi-1 

joj) išdavė Irano vyriaus}kos konsulato tarnautojų 
Prahoje, Cechoslovakijos 
sostinėj, apleistu cechu že
mę iki gegužės 14 dienos, 
nes Prahos vyriausybė pa
reiškė, kad ji nebusianti at
sakom inga už tų tarnauto
jų-saugumą. Amerikos am
basada ir konsulatas čec-hi- 
joj pasilieka su 15 tarnau
tojų.

bei visą labai platų ir išsi
šakojusį Sovietų šnipų tink 
lą Irane. Smulkmeniškos 
žinios rodančios labai stip
rų bolševikų šnipinėjimo ir 
propagandos tinklą, tiek 
stiprų, kad Irano vyriausy- 
bė vis dar neišdrįsta įvar
dytuosius šnipus areštuoti.

----------- Anglija ir Burnr.a
Arabai Nesutaria ai-- iAnglijos parlamentas pn- 

Arabų valstvbės savo po tarė vyriausybės pasiuly- 
sėdyje Kairo mieste, Egyp-mui duoti Burmai 3,500,000 
te, svarsto kokių priemonių|sterlingų svarų paskolą
imtis prieš Jordano arabiš-'ukio kėlimui. Už paskolos 
ką valstybę, kuri neatsi- davimą balsavo darbiečiai 
klausus kitų arabų valsty
bių įjungė į savo sienas veik 
visą arabiškąją Palestiną, da irgi duoti Burmai pasko

TARIASI APIE LAISKV IŠNEŠIOJIMĄ

Amerikos laiškanešių unijos pirmininkas VMHiam C. Do- 
herty (kairėj) kalbasi su senato pašto komisijos pirmi
ninku. šen. VVilliam Laager, apie sumažinimą laišką iš
nešiojimą. Senato komisija išnešė protestą prieš keta- 
n«ą sumažinimą laiškanešiu skaičiaus.

ir konservatoriai. Kitos Bri 
tu Bendruomenės šalvs ža-

Arabų Lyga prieš šitą anek
siją griežtai protestuoja

Lenkija Smarkauja

Lenkijos vyriausybė at
šaukė savo 'diplomatinius 
tarnautojus iš Kanados sos
tinės Ottavvos, tik pali
ko vieną reikalų vedėją 
(charge d’affaires). Var
šuva aiškina tą savo žygį 
tuo, kad Kanados vyriausy
bė esanti “nedraugiška 
liaudiškai Lenkijai.’'

los 6,000,000 svarų sterlin
gu.

Švedų Išradimas

Švedijos krašto gynimo 
ministeris, "Ala n G. F. 
Vougt, praneša, kad švedų 
karo pramonė gamina nau
ją Bofors priešlėktuvinę 4.8 
colių kanuolę, kuri šaunan
ti iki 75 šūvių per minutę. 
Kanuolė šaunanti iki 60, 
000 pėdų aukštumos.

Ko resp ond enc
BROCKTON, MASS.

Korėja Pavojuje?

Pietinės Korėjos karo mi
nisteris, Sihn Sung Mo, pra
eitą savaitę sakė, kad iš 
šiaurinės, komunistų valdo
mos Korėjos bet kurią die
ną reikia laukti kariuome
nės įsiveržimo į pietinės 
Korėjos teritoriją. Sako, 
šiaurinės Korėjos kariuome
nė yra koncentruojama pa
sienyje.

______ Puslapis Septintas
lt EI K A 1.1 NG AS DARBININKASkidiocezijai ir 25 dol. Inter-'I pasižadėjusių svečių atva- 

' žiuoti ir iš kitų kolonijų, 
j Atvažiuos daug dipukų 
j naujakurių, su kuriais bus 
S P*°«a susipažinti, pasivai- 
Si?.ti ir gražiai padainuoti.

Kurie norit smagiai laiką 
I praleisti— pasidarykit deitą 
i gegužės 28 susitikti Sans 
Souci Parke.

Nuoširdžiai kviečia visus
SLA 115 Kuopa.

—o—
Pagerbs Motinas

Lietuvių Progresyvis Klu
bas minės Motinų Dieną su 
vakariene ir programa. Bus 
pagerbtos motinos—seniau
sia, jauniausia ir kuri turi 

■ daugiausia vaikų; joms bus 
I duotos dovanos.

Minėjimas Įvyks sekma- 
i dieni, gegužės 21, salėje po 
numeriu 206 Parish St. Pra
sidės 4 vai. vakare, vaka
rienė 6 vai.

Tai dienai priaikintą kal
bą pasakys buvęs Lietuvos 
sportininkas Bronius Ketur
akis ir p-lė Baldauskaitė; 
p-lės Murinaitės padainuos 
duetą; p-lė Ona Kuprytė ir 
ponios Ona Miliauskienė ir 
Aldona Grigaitienė sudarys 

koncertu kvartetą ir padainuos gra-

i j o S
Susidomėjimas 

yra labai didelis. Net bi
joma, kad pasirinktoji kon
certui Winthrop mokyklos 
salė, kurioje koncertas 
įvyks 7 vai. vakare, nebūtų 
permaža. Džiugu, kad kon-

Reikšmingi {vykiai
Gegužės 20 d. yra reikš

minga data Brocktono lietu
viams. Tą dieną įvyksta 
didelis pavasario koncertas
ir atidaroma lituanistinių i certu labai domisi čia gimę
dalykų mokykla. Abu šie! lietuviai* ir tie musų tautie- 

n o i~ 7 -j * jįvykiai vietos lietuvių sutin-.čiai, kurie iš Lietuvos išvy- 
Dar Baltijos Incidentas dideliu džiaugsmu J ko dar rusų priespaudos lai-
Washingtone kalbama, Į Pirmas jų sudarys gražią'kais, kurie laisvosios Lietu- 

kad rusai gal jau greitu lai-J kultūrinę pramogą plačiajai'vos ir jos padarytos {vai
ku paskelbs kurio nors i visuomenei, o antrasis su-Iriose srityse ~ 
amerikiečio lakūno, iš nu-'teiks galimvbę musų jau-įmatė.
šauto balandžio 8

pažangos ne- 
Butų gera, jei butų

k-q h Balti- najaį kartai, mokyklinio' sudarytos sąlygos šį kon-
jos juroj karo laivyno oriai 
vio, “prisipažinimus.” Sa
koma, visai galimas daik
tas, kad rusai turi paėmę į 
nelaisvę likusius gyvus to 
orlaivio lakūnus, po orlai
vio nušovimo.

NERRASKOJE DIDELI POTVINIAI

Nebraskos valstijoj išsiliejusios upes padarė daug nuo- 
strtlių. Paveiksle matosi Lincoln. Nebr.. miesto gelžke- 
lio stotis, kuri yra visai vandens užlieta. \ įsas trauki
niu judėjimas laikinai sustabdytas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiauiia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje „

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėję:-, 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. {stojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th SU Now York 1, N. Y.

amžiaus jaunimui, išmokti certą pamatyti ir išgirsti 
gimtąją kalbą, senosios tė- taip pat amerikiečiams, 
vynės Lietuvos istoriją, geo-'ypač musų draugams. Juk 
grafiją, arčiau pažinti tau-S tai koncertas, kuris musų 
tinę lietuviu kultūrą ir karš-į parengimuose sudaro išimtį, 
eiau pamilti visa tai, kas kuris yra retenybė!

-I

sava, lietuviška.
Abiejų šių sumanymų ini

ciatoriai ir vykdytojai yra 
musų tremtiniai, kurie nuo- 

į širdžiai ir darniai dirba su 
įvisa lietuviškąja visuomene 
be jokių pažiūrų ir gimimo 
vietų skirtumų. Vietinė lie
tuvių visuomenė — senieji 
ateiviai ir čia gimę jų vai
kai—pilnai šitiems darbams 
pritaria ir jų Įgyvendinimui 
teikia visokeriopą paramą. 
Tuo budu minimi darbai 
tampa visos lietuvių visuo
menės bendras reikalas, ku
lio pasisekimu yra suintere
suotas kiekvienas geros va
lios lietuvis.

Kaip gražus, Įvairiaspal-; 
vis ir veržlus yra pavasaris, 

į taip įvairus, Įdomus, mar
gas ir gražus bus jo atspin- 
dis — pavasario koncertas. 
Skambios lietuviškos dai
nos, grakštus lietuvių tauti
niai šokiai, gražus lietuvių 
tautiniai rūbai, žavios ope
rų arijos ir humoristika— 
linksmi eilėraščiai, iššau
kiantieji ne tuščią, bet nuo
širdų, kartais net per aša
ras juoką — tai koncerto 
programa. O tos programos 
vykdytojai—žinomieji musų 
menininkai, daugumai bent 
iš spaudos ir kitų pasakoji
mų girdėti—Vilniaus operos 
solistas Stasys Liepas (ba
ritonas), rašytojas humoris
tas Antanas Gustaitis, šv. 
Petro parapijos So. Bostone 
choras, Vadovaujamas kom
pozitoriaus Jeronimo Ka
činsko, ir tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Regi
nos špakevičiutės. Jie at
skleis koncerto dalyviams 
lietuvių meno grožį, paro
dys lietuvių meninį pajėgu
mą, nukels į senąją tėvynę 
Lietuvą. . . .

Lituanistinė mokykla pra
deda darbą parapijinės mo
kyklos patalpose šeštadieni 
(gegužės 20 d.) rjĘte. Tė
vai, norintieji leisti savo 
vaikus į tą mokyklą,—o to 
nori visi lietuviai tėvai,—te- 
atveda savo vaikus nurody
tą dieną.

Tai naujas, stiprus švieti
mo ir kultūrinio veikimo 
pasireiškimas. Linkėtina, 
kad jis nebūtų vieninteliu 
blykstelėjimu, o sudarytų 
tik pradžią tolimesnio pla
ningo darbo.

WILKES-BARRE, PA.

Pirmutinis Šį Pavasarį 
Piknikas

Sekmadieni, gegužės 28, 
Sans Souci Parke, SLA 115 
kuopa rengia smagų, pir
mutinį šį pavasarį pikniką. 
Jauniems ir -seniems bus 
proga pirmu sykiu šį pava
lą pasilinksminti.

Žiema visiems nusibodo, 
kiekvienas, sulaukęs pava
sario, nori kur išvažiuoti 
pakvėpuoti šviežiu oru.

national Institute Philadel-1 Man *"«**“* 
prijoj.

Perrenkant valdybą į ją
įėjo: pirm.—adv. C. Che-Į^7”“^=no a(lre>a>: John Sa. 
ledenas, pirm. pavaduoto-j,,auskas- u- 4- n.
jai—Dr. V. Mačiūnas, kun.l-------------------------------- --
S. Raila ir prof. Puzinas.
sekretorius — B. Volertas,

prie žemes 
ūkio darbų. Pageiuaujama, kad bu
tų patyręs iš Lietuvos. Turi mokėt 
dirbti su arkliais ir mašinomis, šie
nauti ir kitus ūkio darbus dirbti.

$25 į savaitę ir užlai- 
no

SANDĖLIS KNYGŲ-ŽOL1Ų
Vainikėlis, maldų knyga, mišių 

maldos su paveikslais, Tilžės
, . - r o 1 • spaudos ................................... 75cbos nariai---prof. Salys ir Rainy Lks šaltinis, stambiom
H Ič Amale lie I ra*dėm ..................................... $4.00• JVtMIientlfc. I Lengvas Budas Išmokt Anglis-

Susirinkimas nutarė reng- ...........,.••••••.•••••
tl BALFo gegužinę ir Jga-j ryt gerus sūrius ................... 25c
liojo valdvbą kviestis
iš klubų, organizacijų ir pa- _ re-epu# ................................... $1.25
vienių veikėjų. Tikslas yra 
sukelti lėšų pasilikusiems 
Vokietijoj tremtiniams, ku
rių padėtis yra itin sunki.

K. Tautkus.

iždininkas—Bakas, valdy-

Dainorius, apie 120 dainų rin
kinys .............................................

Laimė. Planetos ir sykiu Ka
balas .......................................

Pekla, kur ji yra kam reika
linga .........................................

Pralotas Alšaussas ir jo mei
lužė ...........................................

Duktė Marių, graži apysaka.. 
Gudrus Piemenukas ir keletas

D.Dt-imon* inTic I vkit<4 pasakų ............................ 25cI ARSI DI ODĄ LOTAS | Kaip Duktė Gyveno Pustynėje i>c
Parsiduoda vasarnamio lotas, prie Velnias Kapitonas, 3 tomų,

upės ir tarp gražaus pušyno. Ten 
pat išnuomuojama vasarnamis vie
nai šeimynai iš 4 kambarių.

Paieškau ir pažįstamų. Esu kili
mo iš Vaškų parapijos, Bejenų kai
mo. Antanas Armanavičius, 79 
Court St., Medford, Mass.

IOC

40c

25c
25c

400 pusi......................................$1.75
Vežimas Juokų ir kitokių

trumpų pasiskaitymų .......... 35c
Girtuoklių Gyvenimas su ke

liais paveikslais ..................... 35c
ŽOLĖS ARBATOS EORMOJE 

Nervų Tonikas, stiprina nervus $1.00
KĄ DARYTI DfeL SKAUSMŲ 5įtu,,;u<kuįįnės U*°s ‘|,ialxles> ** 00

REUMATIZMO 
ARTHRITIS

žiu dainelių.
Bus duota gera vakarie

nė. Programai užsibaigus 
bus šokiai.

Visi kviečiami pagerbti 
motinas.

Kliubo Veikiančioji
Komisija ir Valdyba.

PH1LADELPH1A, PA.

Graži BALF’o Veikla
Gegužės 3 d., Lietuvių

Suteikęs, eik Kudyn.... $1.00 
Stambi Trejanka arielkai, 75c

ir ............................................... $1.imi
Nuo visokių reumatiškų saus-

75c 
75c

75c 
75c 
75c 

75c

Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 
Skaudėjimo, Raumenų gėlimo, Scia- 
tikos. Strėnų skausmo. Neuralgijas,
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda. Nuo vandeninės ir širdies ligų 
gros ir tt-. Pabandykit RADĘ TAB- Nuo užkietėjusių vidurių .... 
l.ETS dėl gerų pasekmių. Mes no-į Plaukų Tonikas, sulaiko praži-
rime, kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Bandomąjį kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes

Nuo inkstų ir Strėnų gėlimo.. 
Nuo Kosulio, Dusulio, Mainų 

Astmos

limą
Pinigus geriausia siųsti money or

deriu. Bet jei norit, vaistus bei 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi-' knygas galim išsiųsti :i|>dėtu mokes- 
si nurodymai ant pakelio. Nieko, viu. C.O.D. (23)
jums nekaštuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAI. 
439 North Street

Koehesler, New York. 
Dept. 30

CO.

(21)

PAIEŠKOJIMAI

M. Žl HAITIS 
335 Dean l’ark. Spencerport, N. Y.

Banko patalpose, įvyko vi- ką busiu labai dėkingas. Mano ad- 
• . t n oo i ■ resas: Paul Chekaitis, Plvmouth St.,ŠUO tinas BALr 0 88 sky- yjo. Middleboro, Mass. (22)

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 
(Mušk Root> auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
ją vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių HėfVą fe= 
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti

Paieškau draugus Joną ir Stasį 
Buteikius, gyvenusius Philadelphi- 
joj, I’a., ir Petrą I^turušką, prieš 
kel is metus gyvenusį Brooklyne, N. 
Y. Jie patys ir žinančius, kur jie 
dabar randasi, prašau atsiliepti už 

dėkit

riaus narių susirinkimas. Jį Adomas Noreika, nuo prieškariniųatidarė skyriaus pirminin- laikų gyvenęs Bostone ar Brooklyne, _ .
. , ^7, , o f,-, i įkilęs >š Stumbrių, Deltuvos, Ukmer- vartoja tegalinę ir nuo nuomario irkas adv. Charles o. vnele- ges apskrities, prašomas atsiliepti paralyžiaus. Pasidaryk Begalines ar- 

savo seseriai, kuri jau nuo 1929. batos ir gerk. Prisiuntiam* į )us') 
metų gyvena Argentinoj. Jos adre-' namus. Begalinės svaras $7.00. 
sas toks: Salomea Noreikaitė, c.J $1.00 dvi uncijos,
Florida 2925, Vai Alsina, Prov 
Buenos Aires, Argentina.

denas, o pirmininkavo prof.
Puzinas, sekretoriavo B.
Volertas.

Pirmiausiai buvo svarsto
mas BALF’o 88 skyriaus 
laimėjimų apyskaitos priė
mimas. Tuo reikalu prane
šima padarė nenuilstantis , n 
BALF o veikėjas Henrikas sioux City, iowa. 
Kemeklis. Iš jo paaiškėjo, 
kad Philadelphijos BALF’o 
skyriaus suorganizuotas lai
mėjimas davė $490.25. H.
Kemeklis nusikundė tremti
nių abejingumu bilietų pla
tinime. nes Philadelphijoje 
esama apie 400 tremtinių 
šeimų, tad toks skaičius as
menų galėjęs ateiti Į talką.
Tačiau tikiųjų priežasčių 
reikėjo ieškoti lietuviškųjų 
parapijų vadovų abejingu
me BALFo laimėjimų rei
kaluose. Tas ir neleido sky
riui pasiekti didesnių rezul
tatų. H. Kemeklis pasiūlė 
išrinkti komisiją apyskaitai 
patikrinti, kas ir buvo pa-į 
daryta.

Laimėjimo pelno paskirs
tymas. atrodo, labai rtipėjo 
parapijų vadovams, kurie 
prie laimėjimų ruošimo ne
buvo prisidėję

Po diskusijų susirinkimas

Marija Graužinytė, kilusi iš Par- 
manatiškių dvaro, Ukmergės vals
čiaus, ir Stasys Grincevičius, kilęs iš 
Jasiuliškio vienkiemio, Taujėnų vals
čiaus, Ukmergės apskrities, kuriedu 
prieš du metu gyveno Vokietijoj, 
malonės atsiliepti šiuo adresu: He- 

" 15 Jackson St.,

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Artbritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS 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 Į: (20)
Rosse Products Co.. Dept. x-9 
2708 Faroell Avė.. Chicago 45, III.

Už

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

SouU^B«st«»n27^MasSį

NUO UŽSISENfeJUSIV. ATVIBŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjuaios iais- 

' dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkita 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 

1 Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
' vadinamos ATHI.ETE'S FOOT, su- 
' stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
Į tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo .visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
LO Ointment nuteiks 
jums pageltą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment ^ra parduo- 

i damas po 7oc., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 

: Chicagoje ir apylinkėse^ 
arba atsiųskite m«ncv< 
orderį į: (11-li

LEGULO. Dept. X,
4847 W. 14th Street, 

CICERO 5«. ILL.

šviežiu ___
Sans Souci Parkas tam yra nutarė laimėjimų pelną pa- 
gera vieta. Yra daug viso- skirstyti sekančiai: 150 dol. 
kių naujų ir įvairių žaislų BALF’o centrui dėl ukinin- 
ir pasivažinėjimų. kų atgabenimo į USA; 100

Jei oras bus palankus su- dol Catholic Resettlement 
važiuos daug žmonių. Yra Council Philadelphijos ar-

Ar Jugų Inkstai Gerai Veikia?
v . J1 Ici turite sunkumolieka kane it justi kraujuj«- •> . . • _a|va

nusjsla^nti, jei nakčia daąnai tur.t „ J jejKjuvU 
svaigsta, nugarą skauda, jaunate nuovargi, jei ju ų 
paakiai patinę, vartokit

ŽOUV ARBATĄ SANITAS 50. 101
Kaina $1.10 su prfciuntimu. Myap zoliy' 
ekspertų sudaryta remiantis men* Pa'ynmu-

Cisakymus su pinigais adresuok* taip:
SANITAS HERBS, Dept. K 

1128 Mihraukee Avė., Chicafo, III

(22)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuria pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankas ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, i vėtą ir var
dų nurodymais.

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

B’-išiura didelio formato, gražiais viršeliais. 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27, Mi



a I

Puslapis Aštuntai

Vietines Žinios
LIETUVIŲ KLASIŠKAS 

BALETO KONCERTAS

LEIVIS, SO. BOSTON Nr. 20, Gegužės 17, 1950

SOCIALDEMOKRATŲ 
VAKARIENĖ GEG. 27

BOSTONE PAMINĖTA
MOTINOS DIENA

Pereitą sekmadienį South 
Bostone viešai paminėta 
Motinos Diena. Municipal 
Bldg. svetainėje šaunų mi
nėjimą surengė Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos Bosto
no kuopa ir jį aplankė ne
mažai bostoniečių. Turint 
galvoje nedidelį mokestį, 
žmonių minėjime galėjo bū
ti dar daugiau.

Programoje buvo Dr. V. 
Čepo žodis dienos proga ir 
vvkusiai sudalyta meninė 
dalis. O. 1 Vaškienės grupės 
vaikai pašoko ir padainavo 
“Gėlyną,’’ buvo mažų mer
gaičių deklamacijos. Poe
tas S. Santvaras perskaitė 
visą glėbį motinos temomis 
eilėraščių. Bostono dramos 
studijos aktorius V. Juodka 
perskaitė J. Biliūno apsaky
mėlį “Iš Kūdikystės Prisi
minimų.” Dainos meną rep
rezentavo svečias iš Brock
tono bas-baritonas J. Saluč- 
ka, įspūdingai padainavęs 
Šimkaus. Griego, Bellinio 
dainas ir arijas, akompa
nuojant brocktonietei O. 
Breivaitei-Felcon.

Reikia manvti. kad TMD 
Bostono kuopos sumanymas 
viešu parengimu pagerbti 
motiną dabar virs gražia 
kasmetine tradicija.

PAMINĖJO LIETUVOS 
STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ

Bostoniečiai turės progą 
pirmą kartą matyti klasišką
baletą gegužės 28 d., 3:30 
vai. po pietų So. Bostono 

MUSŲ TAUTIETIS High School svetainėj, Tho-
VERBUOJA MARINUS mas Park. Baletą stato čia 

įsikurusi lietuvių baleto stu
dija. Matysite šokant Kau
no valstybės teatro artistus 
Babuškinaitę ir Liepiną. 
Programoje ištraukos iš 
“Kopelija,” “S i 1 f i d o s 
“Don Kichotas,” “Mieganti 
Gražuolė” ir k.

Seržantas 
Peter A. Abcunas

Be to programoj daly
vaus ir pagarsėjusi Bostono 

, baleto artistė Robertą 
Onigman, kuri tęsia studi
jas su lietuviais baleto spe
cialistais Babuškinaitę ir 
Liepinu.

šeštadienį, gegužės 27 d. 
vakare, Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos suvažia
vimo proga rengiama susi
pažinimo su delegatais va
karienė. Ji įvyks Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetainėj 
So. Bostone 7 vai. -vakare.

Vakarienės tikictai jau 
platinami. Bus muzika ir 
dainų programa. Rengėjai 
laukia svečių ne tik iš Bos
tono, bet ’ ir iš platesnių 
apielinkių.

LIETUVAI REMTI
DRAUGIJOS SEIMAS

f seimą laukiama delegatų 
iš visų L. R. Draugijos sky
rių, iš pritariančių organi
zacijų ir pavienių darbuo
tojų.

J. Kačinsko Choras
Bostono Esplanadoje

Šio koncerto rengėjų tiks- 
šias dienas marinu kor- parodyti Bostono lie- 

puso vvresnvsis seržantas i tuviams šių menininkų lygį 
P. T. Abcunas buvo pei kei- ir sudaryti sąlygas sukurti 
tas į Bostono marinų rėkiu-’Nortone pastovią šios meno 
tavimo ofisą. P. Abcunas
yra cambridgeietis, Cam- 
bridge Lietuvių Klubo na
rys. Jo ofisas vra Post Of
fice name. Post Office Sq.. 

702.kambarys
P. T. Abcunas sako. kad

marinai dabartiniu laiku 
yra gerai išmiklinta karo 
specialistų kariuomenė, jo
je mokoma iki 230 įvairių 
amatų, todėl atitarnavę ma
rinuose kareiviai pasiruošia 
ne tik kraštą ginti, bet išsi
moko ir civiliame gyvenime 
daugiau amatų.

DIDELĖS JUBILĖJAUS 
IŠKILMĖS BOSTONE

srities lietuvių baleto studi
ją. Atsilankydami j šį kon
certą padėsite rengėjams at
siekti aukščiau minėtus tik
slus. Ypatingai kviečiamas 
atsilankyti jaunimas su sa
vo tėveliais.

Dorchesterio S. L. A.
Kuopos Susirinkimas

SLA 359 kuopos narių 
susirinkimas įvyksta penk
tadienį, gegužės 19 d., Dor- 
chesterio klubo patalpose, 
1810 Dorchester AYe. Pra- 

’džia 8 vai. vakaro. Kviečia
mi visi nariai būtinai daly
vauti.

Praeitą šeštadienį pobaž
nytinėj svetainėj Tremitnių 
Ratelis buvo surengęs Lie
tuvos Steigiamojo Seimo 
susirinkimo 30 metų sukak
tuvių minėjimą. Kalbėjo b. 
Steigiamojo Seimo narys 
K. Bielinis ir Dr. Leimonas.
Drg. Bielinis padarė istori- 1 
nę Lietuvos kūrimosi ap
žvalgą iki Steigiamojo Sei
mo ir iškėlė Steigiamojo 
Seimo svarbą Lietuvos kūri
mosi laikotarpyje. Dr. Lei
monas kalbėjo apie Lietu
vos nepriklausomvbės ka
rus, ypač apie Želigovskio 
korpuso veržimąsi į Lietu
vą.

Mirė Petras Kaika

Pereitą ketvirtadienį ank
sti rytą staiga mirė south - 
boston ietis Petras Kaika, 
sulaukęs 62 metų amžiaus 
Velionis palaidotas šį pir 
madienį, laidotuvėmis rupi 
r.osi dukterėčia Mrs. Pup- 
chis iš New Hyde Park, N 
Y. Velionis paėjo iš Biržų 
miesto, Amerikoje išgyveno 
4<> metų. buvo pašarvota 
Zaletsko koplyčioj. Velio-

Bostono prekybos rūmai 
organizuoja nuo gegužės 18 
iki 22 d. jubilėjines “pusės 
šimto” metų iškilmes musų 
mieste. Pusšimtis bus atžy
mėtas eisenomis, koncer-; 
tais, liaudies šokiais, paro
domis, karišku paradu. įvai- 
iais suvažiavimais.

Nuo gegužės 15 iki 22 d.) 
bostono Common darže ’ 
dienomis ir vakarais bus į 
duodami puikus koncertai. 
Šeštadienį bus aviacijos die-' 
na, Logan oro uoste, kur' 
ms demonstruojami nau 
jausieji orlaiviai. Kelios de
šimtys visokių organizacijų 
suvažiavimų ir kongresų 
vyks Bostone iškilmių die
nomis. Jubilėiaus minėji
mo programa yra labai įvai-1 
ri. Ta proga laukiama, kad 
ne mažiau kaio milionas 
svečių iš visos Amerikos ap
silankys Bostone. Musui 
miestas visada yra didelis 
turizmo centras, o dabar 
ypatingai laukiama daug' 
lankytojų.

Rūbų Vajus Tęsiamas

BALF’o skyrius 
ir prašo vi

su lietuviu, kurie gali oaau-

Bostononis paliko Amerikoj dukte
rėčią. žentą ir anūkę. Gy-t^sla ,u’)’4 vaJlJ 
ven<> jis So. Bostone, Story

koti drabužių, apavų ir lo
[vos baltinių priduoti skv- 

Policiia Gaudo Vandalus riui pobažnytinėj svetainėj.
Bostono ir Cambridgei Aukotojai, kurie negali 

policija gaudo vaikėzų gau- rūbų patys priduoti, prašo- 
ją, kuir sistematiškai daužo Imi parašyti atviruką vajaus 
mokyklų ir biznio įstaigų vedėjai šiuo adresu: Mrs. 1 
langus. Tie “sportininkai” V. Shimkus, 30 Belmont 
jau pridarė daug nuostolių. St., Newton 58. Mass.

St.

Rengia Lietuvai Remti Draufgijos Bostono Skyrius
Sekmadienį, Gegužės (May) 21, 1950

SANDAROS SVETAINĖJ, F ir SILVER STS.
Pradžia 5 vai. vakare

Ši vakarienė yra ruošiama L. R. Draugijos seimo 
delegatams pagerbti. Visus ir visas kviečia Rengėjai. 1

Šį sekmadienį įvyksta 
Lietuvai Remti Draugijos 
seimas. Seimas tęsis nuo 
pietų iki 5 vai. Sandaros 
svetainėj, 124 F St., South 
Bostone. Po seimo delega
tams pasitikti bus vakarie
nė toje pačioje svetainėje.

Sekmadienį, gegužės 14 
d., pradedant Bostono jubi
liejaus iškilmes, 8 vai. va
kare Bostono esplanadoje 
(atvirame ore prie Charles 
upės) su 9 įvairių tautų 
chorais ir šokių grupėmis 
pasirodė ir So. Bostono lie
tuviai su J. Kačinsko veda
mu parapijos choru ir O. 
Ivaškienės šokėjais. Lietu
viai vykusiai pasirodė su di
džiausiu erforu iš visų daly
vių. šokėjai pašoko “Ma
lūną.” Lietuviai abėcėlės 
tvarka pasirodė šešti, tuoj 
no latvių, kurie be šokių pa
rodė ir savo žinomą oktetą. 
Iš kitų chorų padarė įspūdį 
graikų, italų, silpniau pasi-

rodė lenkai. Dėl šaltoko 
oro publikos buvo keli šim
tai, nors toje vietoje telpa 
daugelis tūkstančių.

Waltham laikrodžių dirb
tuvės dar kartą prašo fede
ralinės valdžios pagalbos 
dirbtuvėms išgelbėti nuo 
galutino uždaiymo.

RADIO PROGRAMOS

2 LOTAI PARDAVIMUI
Hyde Park, 80x167 pėdos per abu

du. Yra 2 vištininkai, vaismedžių, 
vynuogių ir aviečių. Gera vieta na
mui. Yra gaus ir elektra. Už 
$1300 abudu. (20)

John A. Lukow,
36 Frazier St.,

Hyde Park, Mass.

Arkliai Stoja 2:0# Popiet 
Oouble Baigias 1:40

8 Smarkus Reisai iki Birželio 10 
Kasdien su Turi Reisais

Sabą tos Įdomybe 
The Constitution Handicap

Pridėta $7.500
Treigiai Bėgs 

Mylią ir šešieliktadal;

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

1— Jono Shurilos orkes
trą.

2— Dainininkas artistas 
V. Bakanauskas iš So. Bos
tono.

3— Magdutės pasaka.
Po programų! prašome 

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

Steponas Minkus

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

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders. Wall Paper Removers, Boat 
Sanoers ir kitų. Taipgi turima vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

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

DR. D. PILKA
.. Ofiao Valandoa: am > Iki 4 

irmaTOdl

546 BROADWAY 
■O. BOSTON. MASS. 

TaMoam: SOUth Boston 1»

PRAMISTAM) 8| 
ĮŽANGA *

Su Taksais
Vieta Karams 

*
B. ir M. Treinai— 

Bušai, Strytkaria: 
iki pat Vietos

~ *

Iš Bostono Vakarų 
Per Mvakic Tiltą, iš 
Pietų. Sumner Tunel

Geriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite ši A. Lalio kapi
talinį veikalą’ Nauja lai
da su ištarimu, dv-iem da
limis.
Neįrištas $12. įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA

546 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Se rėdo mis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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 ROAD 

arti Upham’s Comer
DORCHESTER, MAS*.

. NOWZ
££ A Ntw LOW, LOW MfCE...

the Famous UNIVERSAL 
BAHTAIH Electric Range

Kempei ar Vasarnamiui, 
Kiekvienai Virtuvei

C * 9V, ^ »3995
Pr HU1'ts.es eomt, $sas montmiy

Gaukit šią vasarą savo 
kempei, vasarnamiai ar vir
tuvei garsą ir vėsą Vni- 
versal Rantam elektros pe
čiu dabar stebėtinai žema 
kaina—$39.95. Įjungiamas 
Į bet kokią AC srovę . . - 
dvi vietos virimai, dvigubai 
greičiau išverda ... pečius 
iškepa 22 svarą kalakutą 
, . . lengvai kontroliuoja
mas. Drūčiai enameliuotas, 
su blizgančiais chromo ap
vadais . . . stora insuliacija 
reiškia šaltą virtuvą. Pama
tyk L'niversal Baniam šian
dien.

MORE SAV/NGS...
UNIVERSALON THE BIG NEW

štai naujas 1950 modelio L’niversal 
pečius—pats kontroliuoja karštį ir laiką 
—už patraukliai žemą $189.95 kainą! 
O parankumai. . . Monotuba su septy
niais karščiais viršutiniam virimui . . . 
Septynių kvortą taupus katilas . . . 
Švičlentė su rodikliais . . . tvirtas, 
vieno plieno liemuo, porcelianu ena
meliuotas iš lauko ir iš vidaus. Pama- 
tykit šiandien.

TIKTAI ’IB©95
$5.95 į mokėt—24 mėnesiai išsimokėt.

Mitcn Shops or yovr Univrtal Dealor 

r —«AWOIWIRIMG OFFIR until JUIT 1, 1USO T

BOSTON EDISON COMPANY

Išsinuomoja Kambarys
Vienas didelis ir du maži for 

nišiuoti kambariai išsinuomoja 
tuoj pat bevaikei šeimai ar pa
vieniams. Galima naudotis vir
tuve. Kreiptis bet kada, pir
mame aukšte. Mrs. A. Masiulis. 
487 E. 7th St., So. Bostone.

(21)

Ieškomas Butas
Dviems vyrams reikalingas 

dviejų kambarių ir virtuvės bu
tas So. Bostone, nebrangus ir 
su baldais. Pranešti maisto 
krautuvei, 75 G St., So. Boston.

I AM IN NEED
of 3 to 4 room flat, lst or 2nd 

floor preferred, all improvements, 
at som« $16, $28 or $30 monthly. 
We are a family of 2 adults and 1 
rhild. Please write: Mrs. Agnės 
Martenot. 16 Beekler Avė., So. Bos
ton 27, Mass.

AMERIKOS LEGIONO 
STEPONO DARIAUS POSTO 
METINIS IŠVAŽIAVIMAS 
Sekmadienį, Birželio 4, ’SO

ROMUVOS PARKE 
Montello. Mass.

Bus militarinės iškilmės, laike 
kurių bus pagerbtas vienas už
sitarnavęs lietuvis veikėjas. 
Dalyvaus baleto artistai ir bus 
kitų pamarginimų. žinoma, bus 
muzikos, užkandžių ir gėrimų 
troškuliui numalšinti. Pasau
linių karų lietuviai veteranai 
nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius atvykti ir atnaujitni pa
žintis su draugais. (21)

APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

A. J. NAMAKSY
KKAL ĮSTATE * 1N8UBANC1

400 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Baa. r ORIOLE STOKIT 

Waat Rasbary. Mana.
Tel. PArkway 7-O4O2-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Cbirargas
Vartoja vėliausios konstrnkkijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. K1LLORY
18 Tramont SL, Kimba! Building 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Santaokal 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

liekai

LBIT

Street

Lietuviška Aptie
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester
SOUTH BOSTON 

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

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

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir salas. (->

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

L1TH U ANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
rauuiAUs- 

TTTOJAI

pat Ir | U-

m B*OADWAT.
80. BOSTON, MASS. 

Tel. SOetb Rmrtm*

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”




