
KELEIVIS
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoje ................................. >3.00
Pietų Amerikoj* ...................... 3.00
Kanadoje ................................... 3.60

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

NO. 22 “Keleivio” Telefonas: 
SO 8-3071

KELEIVIS
THE TPAVP.i.F.R--------------------------------EZU'THUANiAN WEEKLY

SOUTH BOSTON, MASS., GEGUŽES (MAY) 31, 1950
“Entered aa Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at hoston, Mass., unfler the Act of March S, 1879.

Valst Departamentas Nemato
Prasmės Derėtis su Rusija

Trygve Lie Parvežtos Informacijos Neduoda Pagrindo
Pradėti Derybas; Šaltasis Karas Tęsis; Apsiginkla

vimas Dabar Yra Pirmaeilis Reikalas
Jungtinių Tautų organi-f------------- —----------------------

zacijos generalinis sekreto -Į Adler-Draper 
l iūs Trygve Lie parvežė iš Į v »
Maskvos informacijų, ko-i Byla NeiSSpręsta 
kiomis sąlygomis Sovietų . ;
Rusija sutiktų derėtis su . ai,tls^al> Paul Draper
Amerika ir kitomis Vakarų 
valstybėmis dėl užbaigimo 
“šaltojo karo.” Amerikos 
valstybės departamentas 
dėl tų parvežtųjų informa
cijų sako, kad jos neduoda 
pamato manyti, jog dery
bos dabartiniu laiku galėtų 
būti sėkmingos. Visais svar
biausiais klausiniais Vaka
rų ir Rytų (Rusijos) nusi-

ir Larry Adler, apskundė 
Mrs. H. R. McCullųugh ir 
reikaavo iš jos $200,000 
nuostolių atlyginimo už pa
vadinimą tų artistų “pro- 
komunistais.” Bylą spren
dė prisiekusiųjų teismas 
Hartford’e. Conn. Artistai 
Įrodinėjo, kad jie nesą ko
munistai, nors jie esą daly
vavę įvairiuose komunistų

statymas nėra pasikeitęs, o Pa^engimuose. 
todėl deiybos dėl užbaigi- ,\os svarstymas tęsėsi 
mo šaltojo karo neduotu jo-i Pen..35 .^ava^es *r kainavo 
kių rezultatu. " (besiginčijančioms šalims

'apie $80,000, bet prisieku

DIDŽIAUSIAS AMERIKOS Tt NELIS \EW YORKE

New Yorke tarp Brooklyno ir Manhattan atidarytas naujas, didžiausias Amerikoj 
tunelis po East upe. Tunelis iškasti kam vo apie 100 milionų dolerių. Tai yra vie
nas iš didžiausių ir plačiausių tunelių ne tik Amerikoj, bet ir visame pasaulyje.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekiy

Representa over 75,000 Lithuanians in 
New Engiami and about 1,000,000 

in the United States 
KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Atskiro Numerio 
Kaina 7 Centai 45 METAI

Maskva Atšaukė Diplomatus Iš 
Aliantų Tarybos Japonijoj

Generolas Derevianko ir 52 Diplomatai Apleido Japoni
ją; Rusai Negalėjo Pasiaiškinti, kur Dingo 370,000 

Japonų Karo Belaisvių; Propagandos Karas
Japonijoj Tęsiasi

Berlyne Nebuvo 
Kraujo Praliejimo

Vakarų valstybės, po 
Londono pasitarimų, yra 
nusistačiusios pagreitinti 
apsiginklavimą ir paskubo
mis paruošti užtenkamai 
stiprias armijas Europoje, 
kad Sovietų Rusijai nebūtų 
jokios pagundos pulti. Ka
da apsiginklavimas bus pa
žengęs pirmyn, tada ateis 
laikas ir derėtis su Rusija 
dėl ginčijamųjų klausimų.

Valstybės departamento 
nusistatymas užpylė šalto 
vandens ant Maskvos veda
mos “taikos ofensyvos,” o 
Junginių Tautų sekreto
riaus tarpininkavimas šiuo 
tarpu pasirodė tik tuščias 
žertas be jokių pasekmių.

Prezidentas Truman pra
eitą šeštadienį asmeniškai 
pasitiko iš Londono grįžusi 
valstybės sekretorių Dean 
Acheson ir sakė, kad Lon
done padalyti nutarimai 
yra labai svarbus Amerikos 
ir viso laisvojo pasaulio 
saugumui.

Berlyne bolševikai grasi
no išvyti amerikiečius iš to 
miesto su savo jaunimo de 
monstracija. Bet kietas Va
karų pasiryžimas, jei reikė
tų, šūviais pasitikti provo
kaciją, bolševikus atšaldė 
ir jie visai ramiai pasiten
kino tuščiais keiksmais. Tas 
rodo, kad su Maskva gali
ma kalbėti tiktai turint ran
koje ginklą, o ne ieškant 
pantaplinio pašto tarpinin
kų ir leidžiantis Į tuščias 
derybas.

šiųjų teismas nepriėjo jo
kios vieningos nuomonės, 
ar Mrs. McCuIlough ap
šmeižė tuos artistus, ar ne. 
Todėl teisėjas jokio spren
dimo toje byloje nepaskel
bė. Dar nežinia, ar tie ak
toriai atnaujins savo bylą 
kitame teismo sąstate.

Uždare Cechų
Konsulatą N. Y.

Dėl Birželio Įvykių Sako, Senatorius 
r. •. . McCarthy MeluojaLietuvių Socialdemokra _____

Amerikos vyriausybė pra-tų Sąjungos suvažiavimas,

Praeitą šeštadienį ir sek
madienį lytinėj Berlyno 
miesto daly bolševikai buvo 
sukvietę masinį jaunimo su
važiavimą iš visos rusų oku
puotos Vokietijos. Bolševi
kai žadėjo, kad suvažiavęs 
jaunimas “peržygiuos per 
vakarinę miesto dalį” ir iš
mes amerikiečius iš Berly
no. Vietoje žygiavimo su
važiavimas pasitenkino de
monstracijomis lytinėj mie
sto dalyje ir pikta propa
ganda prieš Ameriką. Kru
vinų susirėmimų neįvyko, o 
kur mėlynais marškiniais 
apsirengę jaunuoliai bandė 
demonstruoti vak. miesto i 
dalyje, policija juos išvaikė. 
Bolševikų vadai to masinio 
jaunimo suvažiavimo proga

r._ į. === ___ . ., Valstybės departamentas
nešė čechoslovakijos v-y. įvykęs^ B^one 1950 metai? vįj skelbia, kad senatorius 
riausybei, kad ji uždarytų 11 dienomis, McCarthy yra melagis, ku-reikalavo, kad Amerika,

Atominių Šnipų 
Medžioklė Tęsiasi

Iš Kanados praneša, kad 
ten bus atnaujinta atominių 
šnipų medžioklė, kuri pra
sidėjo 1946 metais, kada 
keletas mokslininkų ir Ru
sijos agentų pateko j Ka
nados policijos rankas. Ten 
pirmiausiai paaiškėjo, kokį 
platų šnipų tinklą Maskva 
priveisė demokratinėse ša
lyse. Begaudant Kanadoje 
rusų agentus pirmą kartą iš
kilo ir anglų mokslininko 
Dr. K. Fuchs vardas. Dr. 
Fuchs dabar sėdi kalėjime 
už šnipinėjimą, o Jungtinė
se Valstybėse jau suimtas 
Harry Gold, kaipo vienas iš 
Rusijos šnipų, kuris priimi
nėjo iš Dr. Fuchs informa
cijas apie Amerikos atomi
nių ginklų gamybą. Dabar 
ir Kanadoje atnaujinama 
šnipų medžioklė ir bus ieš
koma kitų Rusijos agentų, 
kurie 1946 metais nebuvo 
susekti.

savo konsulatą New Yorke 
bėgyje dvejų savaičių. No
ta tuo reikalu pasiųsta pra
eitą šeštadienĮ.

atsimindamas, kad lygiai rjs viešai kelia kaltinimus 
prieš 10 metų birželio vidų- pr;ej įvairius valstybės de- 
ryje Lietuva buvo klastin- partamento pareigūnus, bet 
gai Sovietų Rusijos užpulta :ų kaltinimų negali įrodyti.
ir jos nepriklausomybė su
trempta ir daug gyventojų 
buvo išvežta ir vis dar iš-

įomatų skaičių Amerikoje vežama į Sibirą ir kitas to-'Įjy^ pakartojo savo kaltini- 
todėl, kad cechų bolševikiš-J Urnas Rusijos vietas i prie ma j)Uk ambasadorius Phi-

Amerika mažina Čecho- 
slovakijos konsulatų ir dip-

Šį kartą valstybės departa
mentas senatorių išvadino 
melagiu dėl to, kad senato-

Anglija ir Prancūzija trauk
tųsi iš Vokietijos ir paliktų 
visą Vokietiją Rusijos drau
gingoj globoj.

Vakarų Vokietijos 
Komunistų Skilimas

10,000 NAUJŲ
PABĖGĖLIŲ EUROPOJE

<a vyriausybė labai aprėžė 
Amerikos diplomatų skai
čių čechoslovakijoj.

Baltijos Socialistai 
Tariasi Danijoj

Šią savaitę Kopenhage- 
ne, Danijoj, vyksta šios so
cialdemokratų konferenci- 
tos: Vidurio ir Rytų Euro
pos socialdemokratinių par
ijų sąjungos vykdomojo 
comiteto konferencija, ku
rioje dalyvauja Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos socialde
mokratinių partijų delega
cijos. Čia pat posėdžiauja 
ir Socialistinio Internacio
nalo komitetas, kuriame 
Baltijos kraštų socialdemo
kratų partijų delegacijos 
dalyvauja stebėtojų teisė
mis.

MOTERŲ KLUBŲ 
KONVENCIJA BOSTONE

Bostone ši piiTnadienį 
pradėjo posėdžiauti visos 
Amerikos moterų klubų fe
deracijos delegatės. Suva
žiavo keli tūkstančiai atsto
vių iš įvairių Amerikos vie
tų. Moterų klubų federaci
jos konvencija tarp kitų 
klausimų svarstys ir mote
rų dalyvavimą politikoj ir 
išklausys rašytojos P. Buck 
pranešimą apie tarptautinio 
bendradarbiavimo perspėk 
tyras.

Per paskutiniuosius 7 mė
nesius iš bolševikų okupuo
tų ir valdomų kraštų Euro
poje atbėgo Į vakrinius Eu
ropos kraštus 10,000 pabė
gėlių. Taip praneša Inter
national Refugee Organiza 
tion (IRO) pareigūnai. Ti,i 
pabėgėlių padėtis yra labai 
sunki, nes IRO jiems šutei 
kia prieglaudos teisę, bet 
neparupina jiems nei dar
bo nei pašalpų. Atrodo 
kad pabėgėlių klausimas 
visiškai yra neišsprendžia 
mas, nes iš bolševikų pa 
vergtų kraštų žmonės nuo 
lat bėga ir vis papildo pa 
bėgėlių eiles.

Tuo pat metu įvyksta ir 
Baltijos kraštų socialdemo
kratų (Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos) partijų pasitarimai.

ATSARGIAI GINKLUOS 
VIDURINIUS RYTUS

vartos darbų stovyklas, kur 
jie miršta dėl bado ir nepa
keliamų darbo ir gyvenimo 
sąlygų ir

Atsimindamas, kad ir pa
čioje Lietuvoje žmonėms 
yra atimtos visos laisvės, 
dargi laisvė susižinoti su sa
vo giminėmis Amerikoje.—

Nutaria dar kartą pa
smerkti nežmonišką Sovietų 
Rusijos elgesį su silpnesnią- 
ja tauta ir kartu kviečia vi 
sas Amerikos lietuvių kolo
nijas minėti birželio 15 d., 
kada raudonoji armija už
puolė Lietuvą, kaipo musų 
tautos gedulo dieną ir reng
ti prakalbas, paskaitas ir 
iškelti pakartotinai musų 
nepalaužiamą nusistatymą 
kovoti visomis galimomis 
priemonėmis už atstatymą 
nepriklausomos, demokrati
nės Lietuvos Respublikos

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija sutarė parduoti Vi
duriniųjų Rytų (arabų val
stybėms ir Izraeliui) gink
lus, bet su sąlyga, kad tie 
ginklai nebūtų naudojami

lip Y. Jessup kadaise pri
klausęs prie šešių prokomu
nistinių organizacijų.

Rytų Vokietijos
Jaunimas Berlyne

Daug tūkstančių jaunų 
žmonių iš visos lytinės Vo
kietijos buvo susirinkę sek
minių šventėms Berlyne ir 
iš ten pasiuntė Stalinui te
legramą, kad jie “nevengs 
jokio vargo ir dės visas pa 
stangas, kad sunaikinus 
biaurų anglų - amerikiečių 
karo kurstytojų užsimoji
mą.

Kiekvieno Komunisto
švenčiausia Parci g a

čechoslovakijos naujasis 
užsienių reikalų ministeris 
Siroky, kuris užėmė pava
rytojo heretiko Clementi- 
vietą, skelbia, kad kiekvie 
nas komunistas “turi besą 
lyginiai tikėti į Sovietų Są
jungą ir į didįjį Staliną bet 
kokioj situacijoj ir visose

Daugelis iš tų į Berlyną 
suvalytųjų jaunųjų žmonių 
atsilankė pavieniai ir į va
karinę Berlyno miesto dalį, 
kur jie stebėjosi, kad krau
tuvės yra pilnos prekių, ko 
lytinėj” Vokietijoj nėra, o 
taip pat jaunus vokiečius 
stebino, kad vakarinėj Ber
lyno miesto daly galima lai
svai pirkti tokių vaisių, kaip 
orenciai, bananai ir kitokie 
atvežtiniai vaisiai. Ryti
nėj Vokietijoj to nėra.

ALBANIJOJ BALSAVO 
ŠIMTAS NUOŠIMČIŲ

Iš visų patikimų šaltinių 
pranešama, kad iš Ruhro ir 
Reino sričių komunistinių 
organizacijų pastaruoju lai
ku išstojo apie 30,000 na
rių. Stambiuose pramonės 
centruose komunistų parti
ja yra nustojusi 70 procen
tų savo narių. Šiuo metu V1S 
trijose Vakarų Vokietijos 
zonose komunistų partija 
dar turi 120-130 tūkstančių 
narių, 1947 metais ta par
tija turėjo 300 tūkstančių 

J narių. Ypatingą aktingumą 
nuo partijos atskilę nacio 
nalkomunistai rodo Reino 
ir Ruhro srityse, Hessene ir 
Bavarijoj.

Nacionalkomunistų va
das J. Schappe dar 1949 
metais buvo komunistinio 
laikraščio “Freies Volk” vy
riausias redaktorius. Esa
mais duomenimis opozici- 
n i s nacionalkomunistinis 
sąjūdis jaučiamas ir Rytų 
zonoje “socialistinės vieny
bės” (komunistų) partijoje.

Praeitos savaitės gale So
vietų Rusijos atstovai alian
tų priežiūros taryboje Japo 
nijoj staiga apleido Japoni
ją be jokio pasiaiškinimo. 
Maskvos vyriausias atsto
vas, generolas Kuzma De- 
revianko, ir 52 jo bendra
darbiai staiga išvyko į Mas
kvą, o į jų vietą atvyko 37 
mažai žinomi diplomatai ir 
keletas pulkininkų.

Generolo Derevianko at
šaukimas iš Japonijos aiški
namas tuo, kad Maskva ne
galėjo pasiaiškinti, kur din
go 370,000 japonų karo be
laisvių Rusijoj. Dalį karo 
belaisvių rusai paleido, bet 
didelė dalis jų kur tai din
go ir aliantų priežiūros ta
ryboje Japonijoj tas klausi
mas buvo nuolat keliamas, 
o Rusijos atstovas nežinojo, 
kaip pasiaiškinti. Todėl 
Maskvos prestižas Japoni
joj visai susmuko.

Visuose Azijos kraštuose 
eina propagandos karas 
tarp Rytų ir Vakarų. Japo
nijoj rusai tą karą pralaimi 
svarbiausiai dėl karo belai
svių dingimo Rusijoj. Dėl 
to nukentėjo ne tik Mask
vos prestižas, bet ir Japo
nijos komunistų partija ne
gali paaiškinti japonams, 
kur rusai padėjo 370,000 
paimtų į nelaisvę belaisvių.

Rusijoj “dingo” kur tai 
ir apie vieną milioną vokie
čių karo belaisvių. Dabar 
Vakarų valstybės pradeda 

griežčiau “teirautis,”
kur tie belaisviai dingo, ką 
rusai su jais padarė?

TENNESSEE MILICIJA 
PRIEŠ STREIKIERIUS

Tennessee valstijos gu
bernatorius davė įsakymą 
pašaukti prie -ginklo 300 
valstijos milicininkų ir pa
skirti juos į Morristovvn 
miesto vieną streikuojančią 
dirbtuvę tvarkai palaikyti. 
Streikas A. Enka korpora
cijos dirbtinio šilko dirbtu 
vėj jau tęsiasi 9 savaitės. 
Darbdaviai bando tą strei
ką sulaužyti. Dėlto pakar
totinai kilo susirėmimai 
tarp streikuojančių darbi
ninkų ir streiklaužių.

ADVOKATUI NOXON
ATIMTOS TEISĖS Anglai Panaikino

Gazolino Racionavimą

Albanijoj praeitą sekma
dienį buvo renkamas vien-

kaimynams pulti. Todėl aplinkybėse?’ Taip kalbė partnis parlamentas. Bol 
toms šalims bus parduoda- io tas minict-aono ikiški to mažo krašto
mi tiktai gynimosi ginklai
ir bus reikalaujama iš jų 
pasižadėjimo gerbti kaimy
nų sienas

jo tas ministeris kaltinda-lševikiški . ,
mas savo pirmtakuną. ko-diktatoriai skelbia, kad vi- 

adimira Clemen-babuotojų baisa-munistą Vladimirą Clemen- 
tis, už jo nukrypimą į “bur
žuazinį nacionalizmą.”

VO 1 • visi balsavo už valdan
čia bolševikų partiją.

Pittsfield, Mass., advoka
tas John F. Noxon buvo nu
teistas kalėti ilgus metus už 
savo palėgėlio sunaus nu
žudymą ir no keturių metų 
kalėjimo buvo paleistas į 
laisvę. Tas advokatas da
bar gyvena Pittsfielde ir 
norėjo vėl verstis advokato 
darbu. Bet Suffolk aukš-

Anglijoj praeitos savaitės 
gale panaikintas gazolino 
racionavimas. Iš tos prie
žasties per sekminių šven
tes labai daug anglų pasi
pylė keliais automobiliuose 
ir pasinaudojo švenčių pro
ga kelionėms. Anglijoj da
bar racionuojama tiktai

tesnis teismas šį pirmadienį,sviestas, muilas, bekonas, o 
nusprendė jam atimti advo- kiti produktai jau parsiduo- 
kato teises. |da laisvai.
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ATŠAUKĖ GUSEINOVO lei, tai neginčijamas faktas’ 
STALININĘ PREMIJĄ'Juk komunistų logika vi

siems aiški: jei Rusija ga
Azerbaižano istorikui 

Gaidarui Guseinovui buvo 
paskirta Stalino premija už 
veikalą “Visuomeninė Filo
sofinė Mintis Azerbaižane 
Devynioliktame Šimtmety
je.” Dabar toji premija at
šaukta. G. Guseinovas kal
tinamas “buržuaziniu na
cionalizmu” ir smerkiamas 
už tai, kad savo veikale ide
alizavo šamili.

Šamilis devyniolikto šimt
mečio viduryje vadovavo 
Kaukazo tautų sukilimui 
prieš Rusiją. Ginkluota 
kaukaziečių kova su caro 
kariuomene tęsėsi apie 60 
metų. šamilis buvo vienas 
žymiausių tos kovos vadų ir 
didvyrių.

Bolševizmo pradžioje, So
vietinėj Enciklopedijoj apie 
šamili štai kaip buvo rašo
ma:

“šomilio veikla yra ištisa 
grandis didžiausio didvyriš
kumo, sujungto su protingai 
vedama masių kova.”

Atsieit, prieš kelioliką 
metų Šamilis buvo tvarkoje, 
o dabar rusiškojo naciona
lizmo gadynėje teigiamai 
atsiliepti apie šią Kaukazo 
istorinę asmenybę yra dide
lis nusidėjimas. Kur čia 
čia protas ir logika?

minasi atominę bombą— 
gerai, net labai gerai, bet. 
jei Jungtinės Valstybės, tai 
jau gvoltas. Rusija pirmo
ji priešinosi tarptautinei 
ginklų kontrolei, tad kam 
dabar tas sukčiavimas ir 
melas.

TIE PATYS VĖŽIAI

MELAS BE. SAlltvr

“Vilnis’’ (Nr. 117) rašo
“Didelis vaidmuo Klaipė

dos muzikos gyvenime tenka 
muzikos mokyklai, kuri, 
įsteigta tik tarybiniais me
tais. jau pasiekė žymių lai
mėjimų.”
Melas per akis. Klaipėdo

je, nepriklausomybės lai 
kais, buvo įsteigta muzikos 
mokykla. Ji egzistavo visą 
laiką, ją suorganizavo Sta
sys Šimkus. Toji mokykla 
yra davusi muzikų su pla
čiai žinomais vardais,' pav., 
Švedas ir kiti. Apie tos mo 
kyklos “laimėjimus” tarybi
niais laikais tikrai dar nieks 
nieko negirdėjo ir negreit 
girdės.

TAIKOS BURBULAS

Priežodis sako: “Vėžiai 
tie patys, tik kitam maiše
ly.” Tai tinka “Tėvynės 
Balso” (kovo 20 d.) pa
skelbtam Lietuvos studentų 
kreipimuisi į lietuvių aka
deminį jaunimą užsieny. 
Tą ilgiausią, senai kartoja
mą plepalynę apie Tarybi 
nes Lietuvos pasiekimus, be 
abejonės, rašė ne lietuviš- 
kasai Stalino nelaisvėje; 
esąs jaunimas, bet prityręs 
biurokratas ir okupanto 
batlaižys. Kaip paprastai, 
iškoneveikti tūli garbingi 
visuomenininkai, vietoj Si
biro pasirinkę tremtinių lai
svę. Nepaprastų pasigyri
mų tarpe yra šitoks “cu- 
das”:

“Ar galėjo svajoti apie 
aukštąjį mokslą, pavyzdžiui. 
Liucijonas Miliauskas ? šis, 
kaipo sklypininko vaikas, ne
galėjo net lankyti gimnazi
jos. Tik tarybinė santvarka 
suteikė jam galimybę moky
tis. 1944 m. rudeni Miliaus
kas įstojo į Veterinarijos 
Akademiją ir po penkerių 
metu baigė ją vienais penke
tukais.”

Tai mat, be gimnazijos, 
atsieit, be tinkamo pasiruo
šimo, ėmė ir baigė Veteri
narijos Akademiją. Nelai
mingi gyvuliai, kurie pateks

GRĮŽTA ĮFORMOZĄ

-s

Kinijos nacionalistu armijos traukiasi iš visų salų į pas
kutinę gynimosi ar pasidavimo vietą—Formozos salą. 
Paveiksle matyti, kaip- iš laivų gabenami ligoniai ir su
žeistieji.

ir.as. Laikas yra, kad žmo
nės sužinotų apie tą didįjį 

Į sveikatos planą, kad mes 
įgalėtume pradėti spręsti fi
nansinį žmonių gydymo 

* klausimą.
Žemės ūkio sekretoriaus 

Brannan pasiūlymas, kaip 
palaikyti žemės ūkio gamy
bą. yra fair deal programa 
farmeriams ir vartotojams. 
Fanneriai turi turėti gali
mybę padoriai gyventi iš 
savo darbo, o vartotojai tu
ri turėti galimybę nusipirk
ti žemės ūkio produktų pri 
einamomis kainomis.

Brannan planas yra pa
prasta, protinga progra
ma, su kuria galima butų

Kas Savaite
ganymo planas, kuris nieko 
neišganys.

Pono Lie

Iš Dievo Malonės”

Generolas Franko, Ispani- rwilv ______
jos diktatorius i> Mu»oli , betgi su vienu mažu 

, imo ir Hitlerio malones, lie- P . ; ,, r.ik;llfls
‘bešališkumas*

pė nukalti naują monetą su apje sįjpnas šalis, ponas

dvejų tikslų pasiekti, kas iš- 
eitų ir farmeriams ir darbi
ninkams į naudą. Užkietė

savo atvaizdu ir prie to at
vaizdo pridėjo parašą: “Is
panijos vadas (Caudillo) is 
Dievo malonės.”'

Penkių pezetų moneta su 
“Dievo malone” sukėlė 
daug kalbų Ispanijoje, o is
panų monarchistai dėl to la
bai įsiutę, nes, jų suprati-

Lie jokio bešališkumo ne
pripažįsta. Jis yra bešališ
kas tarp galingųjų, o silpną 
Kiniją tas ponas už nikelį 
parduoda, silpnus Rusijos 
kaimynus tas silpnos norve
gų tautos žmogus neskaito 
net dėmesio vertomis. Tai 
yra sukto diplomato beša
liškumas.mu, tik karalius gali dėtis 

esąs tautos priešakyje iš 
....... . Dievo malonės. Bet Pran-

ję reakcininkai ir be va}Z“'ciškus Franko monarchistų . . , . .
duotės konservatoriai bijo neboja ir sakosi tulis tą ma-į11/ Jel kal^ Sa^tų baigti 
Brannan plano. Laikas yra į jone Mussolinio legionai Įviena Pantaldinio pašto ku-

O dėl šaltojo karo baigi
mo galima tik tiek pasaky-

Keis K jo Labdaros Valstybes?
Rašų OSCME R. EWIPtG.

(Kedeni Senrity Administrater)

įjį išbandyti.
Toki yra artimiausio lai

ško progiama, kuri duotų il
gametės naudos visai Ame
rikai. Jei tai yra labdaros 
valstybė-, mes to vardo vi
siškai nesibijome.

Reportz.”

mutė savo tarpininkavimu, 
tai tas karas nebūt visiškai 
nė iškilęs.

ir Hitlerio orlaiviai jam at
rodo tikriausia “Dievo ma
lonė.”

Ispanijos katalikų bažny
čia, su savo kardinolais, 
vyskupais, klebonais ir vie-į Praeitą savaitę Amerikos

x
Fuchc ir Gold

Maskva intensingai lei
džia taikos burbulus, atsi
eit, ji pati ruošiasi karui ir 
puolimui. Pavyzdžiui, “Vil
nies” Nr. 118, to laikraščio 
taikos burbulų skyrelyje, 
pranešime iš Budapešto pa
sakyta:

“Po atsišaukimu, reikalau
jančiu uždrausti atominę 
bombą ir sušaukti taikos 
konferenciją, pasirašė 7,123.- 
000 Vengrijos darbininkų, 
valstiečių ir inteligentų.”

Vengrija turi apie 10 mi- 
lionų gyventojų, o parašų 
surinko tiktai 7 milionus su 
viršum! Atrodo, kad Stali
no “taikos mašina” ten dir
ba ne pagal Stachanovo pa
vyzdį. Jei jau rinkti,, tai 
rinkti ir kodėl nepadaryti, 
kaip pietinėj Korėjoj, kur 
slaptai buvo surinkta visas 
100% parašų, nors 80 nuo
šimčių žmonių nei skaityti 
nei rašyti nemoka. Paga
liau, argi ką tik gimę kūdi
kiai nenori taikos? Ką 
“Vilnies” taikdariai apie tai 
mano?

Rusija ištisus penkis me
tus atkakliai priešinasi tai
kos konferencijos sušauki
mui ir ginklavimosi kontro-

policija suėmė pagarsėjusio 
Anglijos atominio moksli
ninko ir išdaviko Klaus 
Fuchs’o bendradarbį, Phila
delphijos chemiką Harry 
Gold. Tai pirma žuvelė 
fuchsinių šnipų gaudymo 

vertųsi diktatūrą suves są- tinkle šioj pusėj Atlanto, 
skaitąs ir su riebiais (likta-! Seks jų ir daugiau, 
turos parazitais.

nuoliais, kruvinąjį Franko 
remia, laimina ir dalijasi su 

į diktatūra ispanų žmonių 
prakaitu. Kada nors tie

Praeitą rudenį mes girdė-! Keturi didieji 1950 metų J ---------- *--------------
jome daug kalbų apie taip klausimai yra tokie: PERSIORGANIZUOJA

turi' BENDRUOMENĖ D*evo tarnai bliaus ne savo
vietoj; ______ i balsu, kad juos “persekio

jo butų galima išleisti pro- Vokietijoj veikusi Lietu-Ja’” kai isI>an^ tauta nu_ 
_ tingą, darbininką ir darb-Įvįu Tremtiniu. Bendruome-
Dabar tosdavių santykras tvarkanti nė’ persiorganizuoja į Pa.
Reakcinin- įstatymą. Me- perilgai lai- .aujj0 Lietuviu Bendruome- 

kėme tą įstatymą, kuris 
tvarko dvejų didžiųjų mu-

vadinamą labdaros valsty 
bę (\velfare statė). Iš tų 
kalbų atrodė, kad yra kas 
tai negera rūpintis visuoti 
nu gerbūviu.
kalbos nutilo, 
kai labai plačiai garsino

Taft-Hartley 
būti atšauktas,

bilius 
kad

“fair deal” programos tiks
lus, iki jie pagaliau su pa-įsų visuomenės grupių san 
sibaisėjimu pastebėjo, jogj tykius, bet kurį surašė tik- 
Amerikos žmonės tiems šie- tai vienos visuomenės gru- 

atstovais Tai vra liud-L'imo ma miname v’ieicLrai n fit-fl n a.

Niekas neišsigąsta Welfare nas ir neteisingas įstaty-
State, išskyrus tik nedauge- ,mas, kuris nemažai trukdė
lį savanaudžių ir trumpa- į sveiką pokarinį ūkio plėto-
žiurių reakcininkų. įjimąsi. Taft-Hartley bilius

, , > reikia panaikinti, yra ta, kadPriežastis
amerikiečiai
pasitikėjimo
reakcininkai.

turi daugiau 
savimi, negu

Mes nebijo-
me panaudoti vyriausybę, 

į šio tarybinio veterinariaus kad ji tarnautų žmonių ge- 
nagus! į rovei. Mes nebijome su-

Taiybinis, kaip savo Iai-įJ11^ musų išteklus bend- 
ku buržuazinis akademinis rai apsaugai nuo visokių 

gyvenimo nelaimių. Mes 
nemanome, kad padorus 
uždarbiai, geros darbo są
lygos, stiprios darbininkų 
unijos, senatvės ir našlių 
pensijos, bedarbių pašal- 

įpos, pigių butų statyba, ge-
Kuo gi bloga toji auklės rai ?!’

“vieta”? Tarybini jaunimą gonn! ,kasos bet kokl k? 
komunistiniai biurokratai ta ''azan«' P''«rama 
tempia ne į darbą, bet

jaunimas ruošiasi i ponus. 
Štai, pavyzdžiui, pasisaky
mas:

“Nebus daugiau tokios Lie
tuvos, kurioj jaunuolė su 
aukštuoju mokslu butų pri
versta -ieškotis auklės vietos.”

.i‘5 .. . , . . - žmoniųvietą, žinoma, aukštą vietą.: •

nės (PLB) Vokietijos kraš
to bendruomenę. Artimiau
siu laiku bus išrinkta tos 
bendiuomenės krašto val
dyba, vyriausias bendruo
menės vykdomasai organas. 
Vokietijos krašto bendruo-

GM Sutartis
Automobilių darbininkų 

unija pasirašė sutartį su di
džiausia automobilių kom
panija, General Moters, bo 
streiko ir be ilgų vilkinimų.

menės statutas jau paruoš- ■ Sutartis pasirašyta pen- 
tas. Jis, esamomis žinio- kįems metams. Dajbinin-
mis, jau esąs įteiktas vokie- 
Ičių teismui tvirtinti. Esą 

Civilės Teisės—tai yra vilčių, kad teismas statutą 
Amerikos laisvės tradicijų patvirtins, tuomet lietuvių 
ir padorių tai p žmonių san- bendruomenė atsistos ant 
tykių pagrindinis akmuo, visai legalaus pagrindo.

kams užtikrinamos senat
vės pensijos S100 po 65 me
tų amžiaus ir po 25 metų 
išdirbtų kompanijoj. (j!

Dr. K. Fuchso išdavystė 
buvo didelė nelaimė ameri
kiečiams ir anglams. Fuchs 
buvo ne tik vienas geriausių 
mokslininkų, bet jam buvo 
prieinamos visos amerikie
čių, anglų ir kitų šalių mok
slininkų atominės paslap
tys. Tų paslapčių perleidi
mas rusams neabejojamai 
pagreino atominių ginklų 
gamybą Rusijoje.

pensijas įskaitomi ir mokė
jimai iš senatvės draudimo, 

Prezidento numano civilių Statutą norima suderinti su q jgį draudimas bus pakel 
a - ‘ ” ” 'Jungtinių Tautų organiza

cijos čarteriu.
Britų zonoje gyvenantie-

teisių progiama užkliuvo 
kongrese. Daugumas reak
cinių politikierių lupomis

tas, tai pensijos sieks iki 
8117.50.) Sutartis numato,

unaikinti Amerikos

pasisako už tą programą, ji lietuviai tremtiniai jau
bet kada reikia ją priimti, 
jie kur tai dingsta. Ir man 
liūdna sakyti, jog ir libera
liniai tos programos šali
ninkai neužtenkamai drą
siai ir ryžtingai už ją ko
vojo. Diskriminacija ir seg
regacija yra šlykštus daly
kai betkur, bet ypatingai 
jie yra šlykštus musų kraš-

iniciatyvą. Prie-'te, kuris buvo sukurtas va-▼ dunčKi Vlcid.lv. i i i X • • i j • •Skirtumų tarp komunistinio sln«al;. mes mallome’ koduojantis principą, kad via 
ir biurokratinio galvojimų :a“enkl“1'». inlclalyva bus.rmones gimsta lygus. Lai-° t , v-k ir.i mAO.gGC Vimtni įmt’c miniu
jokio nėra—taigi tie patys 
vėžiai!

STALINAS PATAISĖ 
MARKSO “KAPITALĄ’

Markso-Engelso Institu
tas paruošė spaudai naują 
K. Markso “Kapitalo” lai
dą. “Pravda” praneša, kad 
iš tos laidos busią pašalinti 
visi “netikslumai’’ ir busią 
padaryti “butini pataisy
mai.” Žinoma, tuos “pa
taisymus” padarė “genialu
sis seminaristas” Stalinas.

PORTUGALIJA MINI 
PERVERSMO DIENĄ

Praeitą sekmadienį Por
tugalijos diktatūra, kurios 
priešakyje stovi dievobai
mingas diktatorius Antonio 
de Salazar, iškilmingai mi
nėjo savo neteisėto gyvavi
mo 24 metų sukaktuves. 
Diktatorius ta proga Lisa
bonoje pasakė kalbą, kurio
je griežtai smerkė komuniz
mą. . . .

tiktai skatinama, jei mesikas yra rimtai imtis civilių 
! apsaugosime patys save nuo į teisių programos pravedi- 
' galimų katastrofų.

Reakcininkai, savanau- 
žmonelės, kurie turi 

akis savo galvos užpakaly
je, aiškina, kad tiktai stam
busis biznis turėtų turėti to
kią apsaugą. Jie sutinka, 
kad vyriausybė juos gelbė
tų, kai jie patenka į kokią 
nors bėdą ir jie niekada ne
sirūpina apie iniciatyvos li
kimą, kada jie skubina į 
Washingtoną prašydami 
vienokios ar kitokios pagal
bos. Tie žmonės savo pri
vatų gerbūvį stato aukščiau 
už bendrąjį gyventojų ger? 
būvį. ,

šiuo metu tie savanaudiš
ki interesai sugebėjo užblo
kuoti keturių svarbių “fair 
deal” programos siekimų 
pravedimą. Jie šmeižė, me
lavo, prasimanė ir kraipė 
faktus. Bet ilgainiui jie 
pralaimės, nes musų krašto 
žmonės turi sveikos nuovo
kos ir galų gale žmonės pri
eis sveiko sprendimo.

mo.
Ligonių Kasos—yra tai 

konstruktyvus sveikatos kri- 
zio pašalinimas Amerikoje. 
Tūkstančiai amerikiečių 
kenčia nuo visokių ligų, ar
ba yra mirties pavojuje 
vien todėl, kad jie negali 
apmokėti gvdymo ir ligoni
nės išlaidų savo sveikatai 
pataisyti. Vienintelis būdas 
išspręsti tą klausimą yra 
įvesti draudimą ligoje, kad 
žmonės, gerai dirbdami ir 
būdami sveiki, pasirūpintų 
gydymosi reikalu, kad, 
jiems negrėstų nepakeliama 
gydymosi našta susirgus ir 
gulint lovoje. Amerikos 
daktarų draugija, remiama 
visų reakcininkų krašte, 
šmeižė tą pasiūlymą, kaipo 
socializuotą mediciną, kuri 
surikiuosianti ir daktarus ir 
ligonius. Tai yra aiškus me
las ir tas melas tik todėl ga
li būti pasakojamas, kad 
daugelis žmonių nežino 
faktų, kas tai butų nacio
nalinis sveikatos draudi-

turėjo PLB atstovų suvažia
vimą. Šis suvažiavimas su
darė PLB Vokietijos kraš
to apygardą. Suvažiavime 
dalyvavusieji atstovai i bri
tų zonos apygardos komi
tetą išrinko: Zunde, Simo
naitį, Glemžą, Karalių ir 
Sutkų. Iš komiteto sudė
ties aišku, kad į Vokietijos 
krašto lietuvių bendruome
nę yra įsijungę ir Mažosios 
Lietuvos tremtiniai.

kad kiekvieną metą darbi- nin^a3 
ninku uždarbiai bus pakelti 
po 4 centus į valandą, o jei 
pragyvenimo iškaščiai kiltų 
ar kristų, tai pagal tą ir už
darbiai bus kiek pakelti ar 
sumažinti.

CžMEšft MERGAITĘ

Jauna, 16 mėty efaieagietė
Patricia Svartz. grįžo iš baž
nytinio susirinkimo namo va
kare. Įeinant jai į savo na
rnos ji buvo nušauta paauglio 
bernioko.

Dr. K. Fuchs kalėjime sa
vo išdavystę neva apgailė
jo ir visus savo šnipinėjimo 
bendradarbius išdavė anglų 
ir Amerikos policijai.* Pa
kliuvęs į kalėjimą moksli- 

dar kartą išvertė
kailiuką ir pasidarė polici
jos bendradarbis. Jo “pa
sidarbavimu” dabar Mask
vos agentas Gold atsidūrė 
kalėjime. Laukiama ir dau
giau apsivalymų. H. Gold 
suėmimas neabejojamai su
kels nemažai ir politinių 
dulkių.

x
Unijų Apsivalymas

Gegužės 25 d. iš CIO uni
jų išmesta elektros darbi
ninkų unija gavo skaudų 
smaugį iš pačių darbininkų. 
Tą dieną ėjo balsavimai 
General Electric kompani
jos dirbtuvėse, kuri unija,— 
senoji, bolševikuojančių 
gaivalų vedama, ar naujoji, 
CIO-IUE unija,—turi atsto
vauti darbininkus derybose 
su darbdaviais. Daugumas 
dirbtuvių pasisakė už nau
jąją CIO uniją ir atmetė 
bolševikuojančios unijos pa
tarnavimus. Ypač skaudžiai 
bolševikai buvo nušampuo- 
ti Massachusetts valstijoj, 
kur tik kelios mažutės dirb
tuvės pasiliko su maskvi- 
niais.

Elektros darbininkų uni
ja (UE) buvo viena iš stip- 
riausių bolševikuojančių 
unijų visoj Amerikoj. Jos 
pralaimėjimas yra sveiko, 
demokratiško unijizmo lai
mėjimas.

—J. D.

Pakalbinkite kainynus 
draugus užsisakyti T 
▼j.” Kaina metams $3.

GM sutartis yra įdomi 
tuo, kad ji buvo sutarta ir 
pasirašyta be streiko, be 
viešų barnių ir atrodo svei-Į 
ko proto padiktuota. Chrys
ler kompanija, kuri tąsėsi 
su darbininkais per 100 die
nų, parodė, kaip nereikia 
derėtis, o GM kompanija ir 
automobilių unija surado 
taikų kelią, kuris užtikrina 
ir darbininkams ir kompa
nijai pastovumą.

x
Bešališkasis Lie

Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius buvo iš
rinktas į savo vietą “pen
kių didžiųjų.” Be Rusijos 
balso jis nebūtų sekreto
rius. Kitą metą sekreto- 
torium turės būti perrinktas 
arba . . . neišrinktas.

Visų išrinktas ir norėda
mas vėl gauti* visų balsus p.
Lie turi būti visiems geras, 
turi sėdėti ant tvoros ir nu
duoti bešališką išminčių, 
kurs iš UN plepalingųjų 
aukštybių žiuri į šalto karo 
purtomą pasaulį ir mato 
abejų pusių “už ir prieš.”

Toki bešališka vieta tin
ka “tarpininkavimui,’’ juo 
labiau, kad tuo galima ir 
balsus užtikrinti perrinki
mui. Iš p. Lie bešališkumo 
atsirado ir jo pasaulio iš-į formacijų. Kaina 80

Dar
▼io” Kalendorių 1960 na 

Daug skaitymų ir kr

Vlcid.lv


Nr, 22, Gegužės 31, 1950 KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis Trečias

i
KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Angliškai, Angliškai, 
Angliškai

laikymo židiniai išnyko.
Jėzuitų Čemodanas

Sekmadieni, gegužės 21 „d Marouette Parko lietu- Chlcaš°J Per Margučio
” k -° •• radio valandą ketvirtadie

ny parapijos bažnyčioj įvy- . . teikiama religine va ko pirmosios komunijos ce- "ia>s t£lkiamą re,ię.nf.m J - landelę pradėta, vadinti je- . emon.jos. Ta proga m.- zui ^'modanu_ Mat £ 
s.a= laike n pamokslą sake zuitai tos valanda& pr0- 
pats klebonas. Kaip kitais iž ild ti atvažiiOJa

i”- Pa' “ asmeniškai, bet atva-
ą saje angis ai. žiuoja su čemodanu, kuiin 

Vargu is pne komunijos y)a viskas įkalbėta įr igje.
ėjusių bernaičių bei mer- gu Wo čemoda„u
gaic.ų buvo tokių kurie ne- kai su kokįa šeina.kata 
butų supratę lietuviškos vienas jėzuitas g
evangelijos ir lietuviško pa- , ,
mokslo. O tikrai buvo to- .. - ,
k.ų, kurie nesuprato anglis- naudos mažaj - A lietu. 
ko pamokslo. Nesuprato ; tautos reika, ie ,ie_
dėl to kad prie komunijos lbėjima tremtJ.je,
ėjusių tarpe buvo <1,pūkinių aie\|a%us Lietuvai išlais.
vaikų ir mergaičių. Bet kai; Įnd nriš irei. o visokių 
klebonai užsispyrė patys niek tai gprej kiek tik n0. 
nertis is hetuvisko kailio, «a /žiui 18
Ui. nei su logika, nei su pa-:d g teko ?ir.
tnotizmu, ne, su Dievo pa- d ; ie Vo)teri Girdi>jis 
reoymu nesiskaito. Prirnin- b 0 prieš rair.
tina, kad sios ceremonijos j iž ie ,.omiškosios 
įvyko prieš pat Sekmines.;v ‘ j.

BAISAUS SPROGIMO VIETA SOUTH AMBOY

South Anboy, N. J-, uoste įvyko baisus sprogimas, apie 300 tonu amunicijos išlėkė į 
padanges, užmušė 31 žmogų ir kelis šimtus sužtidė. \aizde matyti So. Amboy mies
telis ir gelžkelio linija po sprogimo.

KAS SKAITO KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Brocktono Padangėje
' Vasario 16 d. proga vieti- čius $10.40 turėtų adminis- 
niai ietuviai naujieji atei 1 tracijos ir persiuntimo iš- 
viai buvo pasižadėję skirti laidų, pasiųsti Amerikos 
vienos dienos uždarbi Lie Lietuvių Tarybai, kurios 
tuvos laisvinimo reikalams, sekretorius atsiuntė tokio 
|Tą pasižadėjimą jie ištesė- turinio padėką:
jo. Jų surinktoji auka yra “ALT vykdomojo Komi- 
impozantiska, bet dar iro- tet0 vardu ,.eiškiu nuoši,.. 
pozant,skesnes yra atskirų džj padėkaiietuvos Tlem. 
asmenų ir kai kurių seimų tjni Komi’tetui iv vjsiems 
narių bendros paaukotos aukavūsienla už tamstos 
sum.^ Jos gah būt. pavyz- i do, w, auka 
dziu kitiems tremtiniams ,r|Taj _ži la U<?tuv<;uvos 

kurią
'remia visi geros valios lie- 

j Lietuvos laisvinimo rei- tuviai. Ypač džiugu, kad 
'kalams vienos dienos uždai-'naujieji ateiviai, vos spėję 
bi žemiau nurodytomis su-, pirmuosius žingsnius žengti 
momis paaukojo šie trem-jšiame krašte, gausiomis au
tiniai: (komis dedasi prie kovos už

Po $10—F. Janonis, J. j Lietuvos laisvę.
Laurinaitis, Šmitai; po $8

įsigyvenusiems 
lietuviams.

Ampvikfts'* “* s*“^a Pal<‘ : laisvinimo akcijai,

—J. ir B .Ludavičiai, V. “Siunčiu gautos sumos 
pakvitavimą ir prašau per

jci. s tokių žemų algų ne- Zenkevičius: po $7 P. Viš- duoti groektone gvvenan-
moka kai Amaigameitai.1“"'5- b. J\k'n;av'c'ui= R' tiems naujiesiems ateiviams

--------- . šiandien nanrastas eilinis 'Bldkevicius $6.40; po $6—
į reformas; uz tarptautinę Chicuoni uždirba J- Petronis, A. Bačiulis, E.
■darbo unijų vienybę, kaip . (h.. R .. ’Eitavičius, J. Salučka; po

i j •- i- Londono sutarta ir įsteigta ’ . ? $5—s Sužiedėlis J Mėly-Clevelande, gegužes 15- pTU; remti unijos ženk- ;alls.. organizatorius.. D>
j--------- .—a—1 — Bet kam jis pasiskųs?

AMALGAMEITŲ KONVENCIJA

2,000 Delegatų— 
35 Lietuviai

x x i j bažnyčios. Is tiki ųjų . - iv, j? ± u iPrieš tą šventę kada apas- zuituauk|ėtinis Volteris ne- M dienomis, pyko Amai- , _unjon label 
talams buvo suteikta kalbų buyo Jis savo gy-'Sameltll Rubsiuvių Unijos 4
dovana, kad jie Knstaus!venamoj vietoj netoli Švei- 'konvencija, kurioje dalyva- Prieš Rusiškas Unijas 
mokslą galėtų apsakinėti ir - J

Lietuviai

mokyti, visas tautas Dievą 
garbinti jų gimtąja kalba. 
Lietuvių kunigai elgiasi at
bulai. Eina ir prieš lietu
vybę ir prieš paties Dievo 
parėdymą.

Tą pat sekmadieni vyčiai 
vyko Į Labdarių Ukj reko
lekcijų. Rekolekcijų vedėju 
buvo šv. Kazimiero vienuo-

nis„ K. Baranauskas, J. 
Daniusevičius, V. Petravi- 
čienė, V. Grupiljonas, Z. 
Mereckis, L. Mereckytė, V. 

i Tamošaitis, V. Vaičiūnas,

geriausius Vykdomojo Ko
miteto sveikinimus ir linkė
jimus.”

Kiekvienam musų labai 
geirai žinant, kokia sunki 
gyvenimo pradžia naujame 
krašte tam, kuris atvyksta 
į ji tik su plikomis ranko-

Ūkiškąją dvasiškiją. Pašau 
linę ir dvasiškąją valdžią 

lyno kapelionas. Rekolek- Volteris be pasigailėjimo iš- 
cijas vedė angliškai. Vyčiai"
už tas angliškas rekolekci
jas kapelionui užmokėjo 25 
dolerius. Vyčių tarpe nėra 
tokių, kurie nesuprastų lie
tuviškai vedamų rekolekci
jų. O kadangi jos buvo ve
damos angliškai, tai prie 
vyčių negalėjo prisidėti 
naujieji ateiviai. Dėl ku
nigų vedamos nutautinimo 
politikos nukenčia ir lietu
vybė ir Dievo garbė.

Tie patys vyčiai buvo pa
skyrę $75 užmokėti už vie
nų metų mokslą Šv. Kaži 
miero Akademijoj pasižy
mėjusiai mokinei. Buvo pa
skelbti konkursiniai egza
minai. Tuose egzaminuose 
negalėjo pasirodyti dipu- 
kės, nes viskas buvo angliš
ka kalba.

Kadangi lietuviškoms pa 
įapijinėms mokykloms lie
tuvybė ne galvoj, tai nau
jieji lietuviai, kad palaikius 
lietuvybę, bando duoti šeš
tadieniais lituanistikos pa
mokas. Toms pamokoms 
palaikyti nei vyčiai, nei ki
ta kuri organizacija dar ne
ištiesė pagalbos ranką. Baž
nyčios ir bažnytinės mo
kyklos kaipo lietuvybės pa-į 
laikymo židiniai jau iš- ta

naciam Dievui. Volteris be i^munai atstovavo tarptau- —r**fe-* “r“*“”'? .............. nes jie patvs pirmutiniaidfevio vaidą Uigijo per tai, iU?ius lo,kal^; » t,k'f™ Vok‘etl’oj laisvoms dkraJtė'ko^uPistu intris
.aievio vaioą u g j *7 ’,nenas J. Russel (Rasevi-darbo unijoms nebuvo vie- 
kad jre be pasiga J atstovavo tarptautini (tos; kad Mussolinio laikais
kritikavo įsjuo e savo ai .jĮontl^ajo lokalą. Visi ki-Jltalijoj darbo unijos buvo 
kų įsigalėjusius ponus, a‘buvo netuvių lokalų dele-' pasmaugtos, vadai sukišti 
jorus ir kartu Romos_kata-Jgatai ar m^labvti

komunistų intrigan
tu, tai gali bent savo padė
timi rūpintis nieko nekliu- 

J, • domi. Prasčiausiai stovi 
__  Brooklyno siuvėjai, kurie

1 - i- • -okiu budu nepajėgia arsi-kaip Matteot. ir.kiti. Ly-;kratvti ,talinjškos koronės>
Kaiejimuvsiia ai RUga.dOV!

Tarimai, Rezoliucijos , . . . . ox.ji- r> •
„ -v- • ‘a.lln<°, kliedai-ir dabar tarp savęs

juoke ir kritikavo dėl to, Konvencija pasisakė pnes joj, kur Tomskis ir tukstan- nu(),a.of skandalinasi. Jie
, j • v - j-’i • masmį žmonių žudymą— ciai darbo unijų vadu nuga- • , . „ „kad los beširdiškai smaugėIM -j »> J 1 v u- 7 . i-x • - labiau patenkinti nukryzia-nciu ju. uco & “genocide ; uz visų darbo labyti. Visur totalitarinėse p,,;ir išnaudojo baudziaunm-! &.. . ? r-m avi . - 1 1 • j v •• lv<>je savo daibuotojus Bui-umjų vienybę, CIO ir AFL, salyse laisvos darbo unijos!..^ Vaitukaičiu, negu

.. .......................... užsmaugtos, todėl konyen-lkad infe abc)na kriau.
cijos delegatai v.enba s.ai ,^ lėtirais.
pasisakė uz Londone ikur-| *

kus. O jo atsivertimas p e^nutarė tejktj pagalbą išvie- 
mirtj tai tik fikcija. 'tintiems ir dar tebesan-

Kai V olterio klausimas tj€nls Europoj DP stovyklo- 
pakeltas, tai butų ne pi o sa- lavinti amatų, padėt pa- 
1Į, kad kas atskirą stiaijisni g^ovjaį jsįRvii-ti, visomis iš- 
apie ji parašytų. įgalėmis remti ORT ir dau

giau Įsileisti dipukų Į šią 
šąli; kovoti su nedarbu Įve
dant 35 valandų darbo sa

Laisvamam*.

tą Tarptautinę Laisvų Uni- RochesUrio Lokala* 
ju Konfederaciją ir prieš 1 ,
Rusijos kontroliuojamą Rothestcr.o lietuvių dėle

I. Laurinaitytė, J. Špakevi-j mis, stebėtis ir didžiuotis 
čius, špakevičiutės, J. Ras-Į tenka musų tremtinių kilnia 
kauskas, K. Klabis, V. Gry
bauskas, A. Labuckaitė, P.
Braška, J. Stankūnas ,A.
Petkelis, S. Kemzūra, A.
Kemzurienė, J. činčys, M.
Mandeikienė, J. Varneckas,
J. Orintas, O. Orintienė, B.
Orintaitė, S. Grušas,, T.
Mitkus, S. Vilkaneckytė, V.
Indriūnas, K. Daugirdas, J.
Kucinas; po $4—K. Keblin- 
skienė, M. Viščinienė, E.
Strazdienė, S. Mereckienė,
V. Duobienė, R. Šukys, F.
Stundžia, E. Lileikaitė, E.
Bliudnikas, J. Varoneckas,
S. Labuckienė, J. Varonec
kas; po $3—J. Monkus, G.

dvasia, reikalo supratimu ir 
atsižadėjimu savęs aukštes
niam ir kilnesniam tikslui. 
Juk tokias stambias sumas 
aukodami, jie tikrai turėjo 
atsižadėti eilės reikalingu

Ia.AIsavo gyvenimui dalykų, 
ta prasme jų auka yra dar 
didesnė, dar brangesnė, nes 
aukos dydis pareina ne vien 
tik nuo paaukotos sumos, 
bet taip pat nuo aukotojo 
materialinės padėties, nuo 
to—aukoja jis perteklių ar 
tai, kas jam pačiam reika
linga.

Šios aukos išryškinimui 
dar pažymėtina, kad visa

WFTU. gatų šioj konvencijoj jauįgjdlauskas, V. Tamulevi-; Brocktono lietuvių kolonija,

Aukos Drg. V.
Cfirvi^ktu dudutivaitę: kovoti prieš Plintan’ bei VITKUI kornfašistų reakciją,

stojant už ‘human rights 
and human freedom”; ak 
tyviai dalyvauti politinėj 
veikloj, visomis išgalėmis 
remti PAC; ragina visus 
darbo žmones daugiau la
vintis, šviestis, unijistai pri
valo aktingai dalyvauti 
švietimo sritv ir reikalauti 
iš valdžios daugiau lėšų ap-

Dorchester,

Detroit,

Papildoma*, gautos šios au
kos:

Mrs. N. Chesinas. Waterbu- 
ry, Conn., $2.

SLA 359 kuopa. Dorchester, 
Mass.. $5.

W. A. Anesta,
Mass., $5.

LSS 116 kuopa,
Mich., $5.

Lietuvių Piliečių 
Maspeth, N. Y.. $10.

Iš viso $27.
Aukojusiems širdingas ačiū. 

Aukas vis dar reikalingos, ko
misija prašo siųsti jas adresu: 
J. Andrews, 144 Herbert Road. 
Arlington. Mass.

K. BIELINIS. Pirm. 
N. JONUŠKA, Skr.

Klubas,

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS 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

I
KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 Eaat Broadway So. Boston 27, Mass.

Kalbėjo Amerikos 
Vice-Presidentas

nebuvo, lietuvių lokalas jau
pasmaugtas. Prieš du me
tu- Rochesterio lietuviams

T). , - - v pasisekė komunistus nuga-
Pirtiiu kart sios. sal.es ; konvencljon buv0 at- 

darbininkų judėjimo istonod ,iklu5 lietuvius,
joj, unijos konvencijoj cla-jįurie atstovavo to miesto 
lyvavo ir pasakė karštą kai kriauži^. Pirm to vis at- 
bą salies vice prezidentas,; , tnl„.Alben W. Barklev. - ’ |v>kdaV° tuU
buvo atsilankę ir kalbėjo 
darbo sekretorius, Maurice 
J. Tobin; senatorius, Her
bert H. Lehman; naciona-

__ Stalino pa-*T* * i. - Ataikunas Andrišiunas, o kai

svietai; pagerinti socialinęjlis CIO prezidentas, Philip 
apdraudą; už “national Murray, .ir New Yorko ma-uz
health’’ programą; už ly
gias teises moterims, lygus 
atlyginimas už lygų darbą, 
kaip numatoma biliuj S. 
1340 ir H. R. 2396; paliuo- 
suoti nuo taksų mokėjimo 
iki $5,000 Įplaukų, suma
žinti taksus smulkiems biz
nieriams iki $50,000 paja
mų, pakelti taksus ant tų, 
kurie lupa nežmoniškus pel
nus už darbininkų paga
mintus produktus; budavo- 
ti daugiau namų valdžios 
lėšomis dėl tų, kurie neišga
li mokėt aukštas nuomas; 
pašalinti generalĮ advokatą, 
Robert H. Denham, iš
NLRB pareigų; už organi
zavimą neorganizuotų dar
bininkų;; labiau plėsti uni
jinę veiklą; siekti minimum 
algų skalės $1 Į valandą; 
kovoti prieš Taft Hartley 
bilių; tarptautinėj politi
koj už Marshallo planą; 
abelnai, paremti prezidento

joras O’Dvvyer.
Unijos Turtas

Iš finansų raporto pasi
rodė, kad unija savo kasoj 
turi $7,500,000; New Y01- 
ko ir Chicagos unijos ban 
ke vertė siekia virš $80,- 
000,000; apdraudos ir pen-

komunistai prarado lokalo 
kontrolę, tai jiems pasisekė 
pasmaugt pati lokalą. Tas 
pats laukia ir Brooklyno 54 
lokalą.

Brooklyno Kriaučiams 
Pavojus

Galime būti tikri, kad 
Brooklyno lietuviai kliau
čiai nesutiks, kad juos bim 
biniai agentai ar jų priepla 
ko? visuomet kontroliuotų, 
kuriems darbo žmonių rei

čius; P. Navickas $2; A.
Bidva $1.

Iš viso aukojo 64 asme
nys, sudedami $326.40. Iš, 
jų pažymėtinos šeimos, ku 
rių narių bendra suma pa
aukota yra $10 ar daugiau.; $50 kiekvienas, o $218.52 
Tokiomis šeimomis yra:.surinkta suruoštame nepri- 
Orintai—$15, Laurinaičiai klausomybės minėjime pa- 
$15, Mereckiai—$14, Varo- rapijos salėje iš paskirų as- 
neckai — $13, Viščiniai—'menų. Naujų ateivių skai- 
$11, Šmitai—$10, Špakevi- čius su vaikais ir dar netu- 
čiai—$10, Kemzūrai—$10, rinčiais darbo čia nesiekia 
Janoniai—$10. nei 300.

Suaukoti pinigai, atskai- Stebėtojas.

„•4.. t ’ , 1 : vjsaį nerupi; jie vien
jų fonde yra vira $/0,- gvajoja? kad jų močiutė

Rusija gerai butų riebi, ge
rai gyvuotų, kad daugiau 
svetimų kraštų užgrobtų,

000,000. Kartu unijos tur
tas siekia virs $158,000,000, 
Amalgameitų unija finan
iuiy tUrtin^ausia Pa-S'daugia« UutąTaverg- 

itn kad labiau raudonoji
Viriimultų Algos

Unijos prezidentas, Ja- 
cob_S. Potofskis, ir genera_ i— , —

imperija plėstųsi. Jiems ne- 
rupi kad siuvėjų tokalas 
gerai gyvuotų, kad lietuviš-

o------  ,bn«e šapose butų darbo
lims sekr.-iždininkas, Frank į .naeliu. kad daugiau 
Rosenblum, gauna po $15,- £ iaučiai uždirbtų, kad dar- 
000 per metus; pirmas vice bo žmonės geriau gyventų,

I . . rrnvnail OTV-žmonės genau gy-prezidentas, Hyman Blum- ieicu 
bergis, $10,000; generalės n. taį kruvinos revoliu-
tarybos nariai po $5,000; o juk niekad nebus. Se- 
™ nuo $60 •'u Brooklyne buvo apie
iki $80 Į savaitę algos. Nei n

Trumano siūlomas socialesjviena unija savo darbuoto- (Nukelta i 7 pusi.)

kurioje yra apie6-7,000 lie
tuvių, Vasario 16-tos proga 
Lietuvos laisvinimo ir šal
pos reikalams surinko 
$468.52, kurių $250 sudėjo 
penki klubai, skirdami po

LIGONINĖ PERPILDYTA SPROGIMO AUKOMIS

Perth Amboy, N. viena ligoninė perpildyta baisiojo 
South Amboy amunicijos sprogimo aukomis. 312 žmonių

buvo sužeisti tame sprogime.
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—Tegul bus pagarbintas,. kad sapnuoti baliones reiš-
bloga ženklą. ro-

BAREIŠA

Socialdemokrato Laiškas 
Komunistui

Reikia Nuoširdžiai' 
Išsikalbėti

Maike!
—Labas vakaras, tėve!
—Sei, Maik, ar tu žinai, i 

kad Velykos jau praėjo?
—Žinau.
—Na. tai kodėl tu man 

jokio Drezento nenupirkai? 
Nei puslekortės neparašei 
su pasveikinimu.

—O kam tų pasveikini
mu reikia? Juk tėvas

Kandusis Prieteliau,
Atsimeni, kaip mudu su 

sitikom ir susipažinom Lie
tuvių Piliečių Draugijos 

i svetainėj Bostone per so
cialdemokratų metinę va
karienę. Nežinau ir dabar, 
kokie pikti šunys tamstą at
vijo pas tuos “buržuazijos 
pakalikus.” Gal turėjai 
draugo Bimbos pavedimą 
pasekti, kas dedasi priešų 

Į stovykloj? O gal tamstos 
sąmonėj krustelėjo abejoji
mas apie tėvo Stalino ne
klaidingumą?

Kaip bebūtų buvę, tams
ta kalboj su manim davei 
suprasti, kad esi komunis
tas — lietuvis komunistas. 
Tamsta ir kalbą pradėjai 
nuo to.kad visus, dabar 
Amerikon atvykstančius lie
tuvius išvadinai Smetonos 

į išperomis. Vadinasi, ir ma 
ne. Kai tamstai pastebė
jau. kad esu socialdemokra
tas ir su Smetona nieko ivje 
bendro neturėjau, tamstos 4rri

tasis kraštas!I
Tai tuo pagrindu, nors 

'esi komunistas, o aš social- 
demokratas—vadinasi, di
džiausi pasauly priešai— 
mes vis tik gal rasime bend
rus kalbos. O kalbėtis, 
prieteliau, reikia. Ir norė 
čiau* kalbėtis nuoširdžiai, 
kaip žmogus su žmogum, 
užmirštant visas tas riete
nas ir vienas kito kandžio
simą, kas ir Amerikos gy
venime pasidarė musų duo
na kasdieninė, kas iš musų 
vadinamojo visuomeninio

Kuoja, kad as gausiu nuo akyse žibtelėjo kieta ugne- 
ko nors mušti, arba kokia į ig. Vadinasi, tamstos ver

tinimu, esu blogiausias 
blogųjų; esu komunistui la
biausiai neapkenčiamas 
priešas. Tamsta tuomet nei

—Bet ai- tu 
žydai švenčia

—Žinau, tėve, žinau.
—Na, tai matai, vaike, 

kaip gražiai aš sugavau ta
ve meluojant.

—O kur čia melas?
—Matai, jau nori išsisuk-',

nors nelaimė atsitiks. Tai
gi. jeigu tu žinai kas yra 
iaimė. tai*gal galėtum išvi- 
rozyt. kokia man galėtų būt 
iš tų balionių

—Nebijok, 
iš to nebus.

ne-i —Ar tu žinai, ką
i stonas reiškia? i *žinai, kad ir —Žinau.

Velykas? | —Nu. tai ką?
—Jis reiškia, kad 

eini gult be vakarienes.
—Ju rait. Maike. Aš ke

letą vakarų atsiguliau be 
Jokio pasilko.

—O kodėl tėvas nepaval-

nelaimė? . daugiau patraukei iš 
tėve. nelaimės' jįuko> norėdamas kartu

stik-

ti! Ne, Maike, neišsisuksi.
Juk tu nesyki man sakei, 
kad žydai Kristaus nepri-'Pirma vi 
pažįsta. lis centu

—Tas tiesa.
—Maike, tu kalbi kaip 

šliuptamis. Tai viskas tie
sa. O aš sakau, kad čia 
melas. Jeigu žydai Kris
taus nepripažintų, tai argi 
jie švęstų Velykas?

•gai: 
—Kad pinigų negaunu, 

gaudavau po ke
tai ant padnackų.

yra kaip reikiant ir j socialinės demokratijos pra- kalbų aiske&, kad n bolše- 
Stalino saulė tikrai į dais. -vizme, ir socialdemokrati-

Vadinasi, prieteliau, turi ,oj ne viskas taip yia,. kaip 
reikalo su atviru priešu, su nusako gerbiamasai Bimba, 
grynu “socialfašisiu,” kaip Turėkime drąsos savo aki- 
sako draugas Bimba. Jei mis pažiūrėti i Stalino sau- 
bučiau likęs Lietuvoj, mano lę—ar ir jos m dengia dė- 
tikro i vieta butų buvusi mės. laip pat tuiėkime 
Vorkutos miškai su 60 laip-į drąsos savo protu paver- 
snių šalčio, kur pikčiausias tinti tą ‘socializmą gal 
bolševizmo priešas ilgiausia ir jame ne viskas dvokia. Is 
į du metu nutyla prieš “tė- anksto nereikalauju is tam- 
vą Staliną,” nes nustoja gy stos jokio vekselio išvadas 
venęs. pasidarysi ir tokias. kokios

Ir vis tik, prieteliau, siu- tau atrodys tinkamos, Taigi, 
lau tamstai musu pasikalbę- malonusis subatėnai, iki sė
jimo nenutraukti. Gal iš tų Ramo laiško.

v
kad Stalino saulė 
brandina musų tėvynės lau
kų derlių, daro darbo žmo 
g ui duoną vis skanesnę. 
Nebūk taip kietai įsitikinęs 
ir lengva širdim nevyk gal 
ir tamstą lankančių abejoji
mų.

Nemok atodairia ranka į 
visus tuos pasakojimus da
bar atvykusiųjų, kurie atsi
muša ir į tamstos ausį, dar 
nepaseikdami tamstos sie
los. Žmonių tūkstančiai ne 
gali kalbėti, kaip susitarę, o 
jie bisi pasakoja tą patį.

Ir ne tik jie pasakoja. 
Tas j ats šiurpus klyksmas 
tina iš Lenki’os, Čechijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Bal
kanų kraštų ir iš tos pačios 
rusu okupuotos Vokietijos.

’arbo dažnai daro koktu Man buvus Vokietijoj, teko
iukšlynėl:.

prieteliau?
Ar ne taip, matyti žmones, kurie tylė

jo, bet klaikus šiurpas mu- 
išė iš visos jų būsenos— 
tiek dar jie buvo pergyven
to pagauti. Jei netiki, kas 
sakoma ar rašoma, bent

Kalbėtis reikia visų pir
ma dėl to. kad mes gyvena
me didelių Įvykių laikotar
pį. Daug kas jau
Keičiasi ir dar daugiau kei-tapjm^ juog vertink

dabar i^įm-gk Į įvykius savomis

sis artimoj ateity. Vyksta 
dviejų pasaulių žūtbūtinė 
kova—tarptautiškojo bolše
vizmo ir kapitalizmo. Ta
me kapitalistiniame pasau- 

kova

savu
ir nesibijok padaryti 

Daugiau aš 
iš tamstos, prieteliau, nerei
kalauju.

Bet tam reikalinga, kad 
vienas kitu pasitikėtume:

protu 
savų išvadų.

MARGUMYNAI
Ką Žmonės Kartais Vagia bet vogti iŠ tų painoK-'ų jis 

vargu gavo patarimą. Iš 
Floridos zoologijos sodo ko 

tai vagys nukniaukė še-

Chicagoje vienas 
traktorius statė namus, 
vo jau pastatyti try

kon
Bu-; kie

, . . , J’ 1.eni šius aligatorius (dideliu mu rėmu aukštai, kai viena ... k , -• .. i driežus);vakarą atvažiavo naKties
ir per naktį ~

aukštą plieno
pamaina
viršutini

Kties .• tyievisa •. ,visąre-

viename didmies- 
nesenai vagys pavogė 
troką pilną šiukšlių ir

-j. , miesto atmatų. Tokiu keis-mų išardė, susiriejo i sunk- . ... -■ . .. A -;tu ir idotisku vagysčių pasi-vezimius ir dingo. Pavogė. * * 1taiko

—Bet jų Velykos, tėve, 
neturi nieko bendra su Kris
tum.

—.Jes, Maike, turi. Juk 
Velykos reiškia Kristaus iš 
numii
!u gali tokį dalyką uzgin 
čyti?

—Nesi karščiuok. tėve.
nes galvą pradės skaudėti.

—O ką tu žinai, kad ji 
f radės skaudėti? Juk tu ne 
daktaras.

—Pyktis reiškia žmogaus 
suerzinimą, tėve. Dėl to ir 
skauda galvą.

—Aš beeinu. Maike 
tu tą išskaitė! iš kokiu nors

fe
bestatomą namą!

Namas pavogti nors sun
ku, bet visgi yra niekis, pa
lyginus su Alabamos vieno
ten tilto dingimu. 100 pėdu 11 'v - • ,-r . j- ‘ bo, kad pavogus Kartaisplieninis tiltas ten dingo,• ’ . 1 . -
kaip kamparas. Visos pa
stangos tiltą surasti nuėjo 
niekais. Tik daug vėliau 
to tilto supiaustytos dalys 
buvo pastebėtos apielinkės

vienaip vien ir atro- 
kad vra žmonių, kurie 

vagia viską, kas tik pasipai 
niojo po ranka ir nevengia 
net didelio ir sunkaus dar- 

vi-
ai bevertį dalyką.

Jauniausios ir Seniausios 
Motinos

do,

taip pat vyksta
arp kapitalizmo gvnėjų pį1TOai pradžiai bent truputį 
tarp darbo žmonių, kuriuos- pasitikėtume. Tamstos ne- 
čia daugumoj atstov auja palįstu, kaip ir tamsta ma- 
socialdemokratai, o Amen- • *
koj—unijos. Kaip labai ne- tog 
apkęstum tų socialdemo
kratų. pats gyvenimas ro- 

iie yra esamos 
priešai ir taip 
už jos pakeiti-

1949 metais viena jauna 
Ohio Alabamos valstijos mergai

tė, Butler’iutė. 10 metų am
žiaus. pagimdė 7 svarų ir 
trijų ketvirtadalių vaikuti.

senų geležų laužuose, 
valstijoj, netoli Steubenio. kad ir

su, santvarkos • ■
oat kovoja
mą. .

Protaująs ir visuomeniš
kai veiklus žmogus, kuriam 
neužtenka tik savo gūžtos. pU£< 
okiu momentu negali pasi

likti tik Įvykių .stebėtojas.
Šiuo momentu veiklumas 
mums. kurie norime žmoni
jai naujo gyvenimo, nau
jų tarp žmonių santykių, 
yra ypatingai privalomas. 
Vienaip ar kitaip, bet esa
me pasiryžę už tai kovoti; 
kovoti, žinoma, ne svetai
nėse, ne mitinguose ir ne 
tik spaudoj, bet pačiam gy
venime. Kovoti tam, kad 
kiekvienas musų įneštume 
savąja dali i bendras dar 
bo žm< rų pastangas siekti 
geresnės ateities.

įr
ne

saldžiu skystimu nuryti 
kartų nemalonumą. Ar 

Itain buvo. prieteliau?» r-
Ir vis tik turiu tamstai 

atvirai pasakyti, kad jau 
tėvas į įUomet suabejojau dėl tam

stos komunizmo, kaip tam
stai draugas Bimba jį dėsto. 
Aš ir dabar abejoiu. kad 
tamsta butum šimtu nuo
šimčių klūsnus tėvo Stalino 
pasekėjas. Dėl ko? Pats 
esi kaltas. Kai pasakiau, 
kad esu gimęs tam pačiam
kaip ir tamsta Subačiaus

tai ant makorkos, na, ir at- valsčiuj ir kad pažįstu tam 
likdavo ant senvičių. Ale stos gimines, tamstos jau- 
kaip anąsyk pakritikavau nystėj gyventas vietas, kai
bobas, tai dabar jos tik tau ;j.af 
dovanas siunčia, o man ža
da kuprą išlyginti. Vadi
nasi. neužsimoka teisybę 
sakyt.

—Teisybę, tėve. visaip 
žalime suprasti. Kas tėvui 
išrodo teisybė, kitiems tai 
aii būti gryna nesąmonė.

. ... , —-Maike, nepradėk gin
.rusių prisikėlimą. Kaip Lo Vertiau ateigkirkiln ee. 
mli toki dalvka uzcin-1 rvoju Tu ejk ke]ju Q

aš eisiu kur man reikia.
—Gerai, tėve. pasimaty

sim kita svkį.

1 nygti.
—Iš knygų, tėve. galima 

išmokti labai naudingų da
lykų.

—O aš sakau, kad

ville, kiti vagys ir tuos tilt- 
vagius pralenkė. Jie pavo
gė visą mylią gelžkelio bė
gių. surankiojo bėgius, su
sikrovė Į sunkvežimius ir 
dingo. Ir gelžkelio bėgiai 
vėliau buvo pastebėti senų 
geležų kiemuose.

1948 metais toks pat atsiti
kimas buvo Delavvare vals
tijoj. kur 10 metu mergaitė 
pagimdė 7 svarų ir trijų 
uncijų vaiką. Bet rekordą 
sumušė n^ šitos jaunos mo-

Tokios vagystės stebina tinos, o viena Peru respub- 
savo beprasmiškumu. Juk likos mergaitė. Lina Medi- 
pavogti gelžkelio bėgius na, kurį {939 metais, buda- 
vra didelis darbas, dar di- ma penkių metu amžiaus, 

Mo-desnis darbas via juos su- pagimdė gyvą kūdikį.
piaustyti ir paskui nelen 
va parduoti, o tuo tarpu 
dirbant bet kokį teisingą 
darbą galima užsidirbti 
daugiau, negu iš tokios va
gystės. Matomai, yra žmo 
nių, kuriems pats vogimas 
sudaro malonumą, o ne pa
vogto daikto vertė.

Vienoje kunigų seminari
joje Pennsylvanijoj nežino
mas vagis nakčia įsilaužė 
ir pavogė 120 pamokslų, 
kuriuos klerikai buvo sura
šę. Kur vagis tuos pamoks• ’kain*

ir dabartina ir kūdikis dar 
abu kartu auga.

Iš tų pavyzdžių matome, 
kad amžiaus rubežius, ka
da mergaitė gali pasidaryti 
motina, via labai neaiškus. 
V iena jauna amerikietė, 33 
metų, Mrs. \Yilson \Vahley, 
is Columbus, Ohio, pernai 
metais pasigyrė, kad ji 
esanti jauniausia senutė, 
nes jo duktė pagimdžiusi 
kūdikį. Bet vos tik tas pa
sigyrimas buvo paskelbtas 

tuoj atsiliepė Mrs.

šilto nubiausė tamstos 
veidą. Ir ta šiluma ėjo ne 
iš tamstos stikliuko, bet is 
tamstos širdies. Taip, ma
lonus bet kandus prieteliau

Yra kas bendro, kas mu
du vis tik riša, nežiūrint į 
tai. kad tėvas Stalinas liep 
tų tamstą už tai iš partijo- 
i> pusti, o draugas Bimba 
visomis keturiomis pultų tai 
vykdyti. Tą bendrumą pa
diegė ir palaiko musų jau 
nystė ir tas, kuo mes tuo
met bendrai gyvenome. Ir 
aš, ir tamsta, maži būdami, 
ganėme kiaules—šeriuotas.

lietuviš
kas kiaules. Tokių dabar 

a. Ganėme ir au- 
pačios saulutės šil

domi, to paties lietaus Iv 
jami. Ir kai pargindavo
me namo, motulės šilta ran
ka. braukdama per vaiko 
galvą, išvydavo iš mudvie
jų širdies visą kiaulei

J REMTYJE MIRĖ
KAPSUKO BROLIS gudrias ir įžūlias

Siu metų gegužės 10 die- 
įną

kadjdžiov
rė žinomo Lietuvos komu 
nisto revoliucionieriaus Vin 
c o Mickevičiaus Kapsuko 
brolis Juozas Mickevičius. 
Velionis caro laikais nema
žai vra nusipelnęs pažan-

Vokietijoje. Gautingojjau nebėr 
ovininkų sanatorijoj, mi-gome tosY’ _ - . T • a * I -

tos ne-
knygos išves tave iš kelio.į?Jam lietuvių judėjimui. apykantą ir visus vaiko ru 
Pirma knygas skaitydamas

Bus, prieteliau, visai su
prantama. jei tokiu meti 
kiekvienas musų pasirink 
tume teisingą keiią. Je 
kelią jau esame pasirinkę 
bus teisinga, kad dar kart; 
peržiūrėt me savo Įsitikini 
mų “bak.-us.” Ar visa. kai 
juose, i los, tvarkingai su 
dėta, yra auksas? Ar mu 
sų bagaže kas nesutrunij« 
ir netekf vertės, kaip tas i 
apyvart* - išimtas doleris' 
Nebūkime kaip davatkos 
kurios. jei kas galvon idė 
ta vien.' - ar kitos rūšies ku 
nigėlio. asilieka šventa i 
nepaliečiama, nors dangų, 
griūtų. Kiekvienas turim 
galvą r.e tik tam. kad būt 
ant ko užmauti kepurę. Tu 
rime patys galvoti ir paty 
mokėti vertinti musų di 
džiojo mokytojo — patie: 
gy venini —pamokas. Tar 
sakė, prieteliau, ir musr

Bet mane jau tarr.s- 
naudai papirko, kad 

Lietuvą paminėjus tamsta 
moki šiltai nusišypsoti.
Man buvo lemta kiaules pa
keisti knyga, kad bučiau 
kunigas. Toks buvo širdin
gas mano tėvų noras. Ku
nigu aš netapau—kas dar 
blogiau—suklydau į “cicili- 

Tair.stos dabartinių
partinių bosų tarpe gal dar 
atsiras vienas kitas, su ku
riais kartu pradėjom revo
liucinį darbą caro paverg
toj Lietuvoj. Dabar mes iš
siskyrėme. Bet anais lai
kais mus jungė bendri sie
kimai — iškovoti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomą Lie
tuvą padaryti darbo žmonių 
Lietuva. Tuomet mes vie
nas kitą ne tik supratome, 
bet buvome tikri idėjos 
draugai. Vėliau išsiskyrė 
me, dar vėliau pasidarėme 
pikti priešai. Dėl ko? Anie 
tai aš norėčiau vėliau kal
bėti. •

O dabar tamstos žiniai 
pasakysiu, kad Lietuvoj 
dirbau inteligento darbą ir
buvau neblogai aprūpintas lūs 
—kaip ir visi inteligentai.
Tur būt tiek aprūpintas, 
kaip sumanus Brooklyno 
kriaučius. Abudu karai ma
ne nupešė. Paskutinis tiek 
pagrindiniai, kad likau pa
laisvintas nuo visų žemiš
kų turtų. Amerikon atvy
kau su BALF’o dovanoto
mis—tur būt. ne tamste1— 
kelinėmis. Ir dabar vyk
dau Dievulio Adomui ir Ie 
vai duotą įsakymą—pl akai 
tuodamas valgau savo duo 
ną kasdieninę. Vadinasi 
gyvenimas pastūmėjo mane 
žemyn. Ar manai, kad ža 
du pasikarti? Ne. Esi 
laimingas tuo, kad many iš 
liko gyvas pasiryžimas gy
venti ir kovoti. Kovoti už 
tai, kad išlaisvintoj Lietu 
voj vėl neatsigautų smeto
ninis fašizmas, kad Smeto 
nos režimo nepakeistų kle 
rikaliniai fašistai. Kovoti

Kuomet bolševikai oku- pėsčius. Kaip bebūtų bu
tu Į bedievius išvirtai, o da- pavo Lietuvą, komunistai vusios vargingos musų jau- 
bar jau apie daktarystę pra- velionį apšaukė liaudies nystės dienos, jos 
dedi kalbėti. priešu ir norėjo išsiųsti į Si- mumyse neišdildomą

—Sveikata, tėve, privalo birą. Tik kilęs su vokie-; minimą—skaidru ir yisuo 
jupėti visiems, nes be jos čiais karas sutrukdė jų pla- met gyvą, kaip tik jaunys- 
nčra laimės. nūs. Antru kartu rusams ttė moka palikti. Ir nuo tų

—Vot. Maike, gerai kad veržiantis Lietuvon velionis atsiminimų, prieteliau, mes 
tu užsiminei apie laimę, ži- pasitraukė į Vakarus. Anot niekuomet nepasiliuosuosi-ypatingai
nai, aš jau kelintą naktį jo paties žodžių: “Visą gy-me—iki karsto lentos. Tie skaudi i— -----,------
sapnuoju navatnus dalykus, venimą kovojau už laisvę, atsiminimai nesiejami tik tamstai, prieteliau, tuo tar- žmonių Lietuva. Lietuva,
Kaip tik akis sumerkiu, tuo- todėl nenoriu vergijoje mir- su savąja pastoge, su savuo- pu negadina apetito ir ne- prieteliau, bus laisva ir, pa
jau pasirodo smožvta kil- ti.” jU kaimu. Jie apima savą- pažadina piktų sapnų apie sekdama Europą, eis kad ir
basa su raugintais kopus- Tebūna jam lengva Vo- jį valsčių, savąją apskritį, Lietuva platinamos žinios, per darbo žmonių kovas į
tais. Zakristijonas sako, kietijos žemelė. visa Lietuvą. Mielas gim- Gal o; įsitikinęs, kad ten naują gyvenimą, pagrįstą:

pah*0 bendra- dėdė Karolis Mark 
atsl'-sas. Kitiip virsime mintie- 

i robotais be savojo suprati
mo ir savos valios.

Šių

šitas vyrukas. John Farhot* 
nik. iš Iam Angeles, Calif., 
gavo titulą “Mr. America” 
1950 metams po to. kai jis 
laimėjo sunkumu kilnojimo 
varžytynes.

Maybell Parker iš Levvis- 
ton, Idaho, 29 metų mote
ris, kuri paskelbė, kad jos 
15 metų duktė, Mrs. Velva 
Rose Bonger. pagimdžiusi 
kūdiki ir ją, 29 metų mote
rį. padaliusi gal jauniausia 
senute. . . .

Kaip nėra aiškaus rube- 
žiaus jaunystėje, taip nėra 
aiškaus rubežiaus ir senat
vėje, kada moteris gali gim
dyti. Pasakoja, kad viena 
švedų moteris, būdama pa
ti H>0 metų amžiaus, pa
gimdžiusi kūdikį. Bet ai
tai yra tiesa, ar tik pasaka, 
sunku spręsti. Bet Ohio 
valstijos viena moteriškė, 
būdama 65 metų amžiaus, 
pagimdė sveika kūdiki, ku
ris buvo jos 27 tas iš eilės. 
Mrs. F. Turley iš Helena, 
Ark., susilaukė kūdikio tu
rėdama 59 metus amžiaus.

Tėvų amžius svyruoja ne 
mažiau, kaip ir motinų. Ži
nomi yra atsitikimai, kad 
87 metų vyrai pasidaro tė
vais. Bet su tėvais reikalas 
nėra toks aiškus, nes kaimy
nai visada gali skeptiškai 
galvas kraipyti 
jiems padarysi.

ir ka tu
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Vyskupai ir Kolchozai
Lenkijos VysKupų Sutartis dėjime. Bet Lenkijos kvis- 

Su Kvislingai* įlingai kolchozus pakrikštijo
‘kooperatyvais” ir vedamai

t

Lenkijos vyriausybė, 
rią pastatė Maskva ir

ku-',k krašto kolektivizacijai tikisi 
ries svarbiausieji asmenys Vyskupų 1>aramos
yra sovietų piliečiai, paskel 
bė vyskupų ir vyriausybės 
pasirašytą sutarti. Ar ta 
sutartis padaryta visų vys
kupų vardu, dokumentas 
nieko nesako. Po dokumen
tu via tik trys parašai iš 
vyskupų pusės, bet prie tų 
parašų nėra paaiškinta, ar 
vyskupai pasirašė savo var
du, ar viso episkopato. Iš

Valstybė iš savo pusės 
pasižada: leisti mokyklose 
dėstyti tikybą; leisti moki
niams lankyti tikybines pa
maldas ; neuždaryti dabar 
esančių katalikiškų mokyk 
lų, bet i jas įvedama valsty
bės nustatyta programa; 
bažnyčios išlaikomos mo
kyklos bus sulygintos tei
sėse su valstybinėmis mo

to galima spėti, kad bolše- kyklomis; netikybinėse mo
kyklose mokiniams bus lei
džiama persikelti i mokyk
las, kur dėstoma tikyba; ka
talikų universitetas Liubli
ne nebus uždarytas: katali
kų tikybinės draugijos, or
dinai ir spauda galės veik
ti, bet veikiančių įstatymų 
ribose; viešos pamaldos ir 
procesijos nebus varžomos; 
kariuomenėj, kalėjimuose ir 
ligoninėse dvasininkų pa
tarnavimas bus prieinamas.

vikams Lenkijoj kokiomis1 
tai saldainio ir botago prie
monėmis pavyko DALĮ vys
kupų įtraukti į susitarimą 
su valstybe. Po sutartimi 
pasirašė ne Varšuvos arki
vyskupas Višinskis ir ne 
Krokuvos kardinolas Sapie- 
ha, bet episkopato sekreto
rius vysk. Z. Choromanski, 
Plocko vysk. T. Zalkrzevv- 
ski ir Lodzės vysk. M. Kle- 
pacz.

Susitarime vyskupai pasi
žada skiepyti žmonėse pa
garbą įstatymams ir valsty
bės autoritetui: vyskupai 
reikalaus, kad popiežius 
pripažintų atgautas (iš vo 
kiečių) teritorijas Lenkijos 
valstybės dalimi ir paskirtų 
joms lenkus vyskupus: vys
kupai, pagal savo išgalės, 
priešinsis Lenkijos vakari
nių sienų pakeitimui; vys
kupai pripažįsta popiežių, 
knipo savo vyriausią autori
tetą tikybos, moralės ir baž
nyčios jurisdikcijos klausi
muose, bet visuose kituose 
klausimuose jie vadovausis 
Lenkijos valstybės intere
sais; vyskupai pasižada “iš
aiškinti dvasiškiams,” kad 
jie nesipriešintų kooperaty
vų (kolchozų) kūrimui kai
muose, nes “bažnyčios misi
ja gali būti vykdoma įvai
riose socialinėse ir ekono
minėse sistemose,” o koope
ratyvų (šiame atsitikime 
kolchozų) judėjimas remia 
si “etiniu elementu žmo
gaus prigimtyje”; bažnyčia 
pasižada priešintis išnaudo
jimui tikybinių jausmų anti
valstybiniams t i k s 1 a m s; 
bažnyčia dar pasižada ko
voti prieš “pogrindžio ban
das” ir pasižada bausti tuos

Toks, trumpai suglau 
dus, yra kvislingų ir vysku
pų “dylas.” Už tokį tai pa
tarnavimą mokama tiek tai 
—skelbia tas susitarimas. 
Kaip jau sakyta, net pats 
tas dokumentas nesako, kad 
sutartis daroma visos Len
kijos katalikų bažnyčios 
vardu ir pasirašiusieji vys
kupai nesisako pasirašę vi
so episkopato vardu. To
dėl gal toki sutartis yra “iš
prievartauta,” pažadais ir 
grąsinimais nupirkta. Bet 
nėra abejonės, kad dalis 
dvasiškijos Lenkijoj nori 
taikos ir už aukščiau minė
tus pažadus ėjo į kompro
misą su kvislingine vyriau
sybe.

Kartu su ta sutartimi 
Lenkijos kvislingai paskel
bė įstatymą apie “religinę 
laisvę.” Tame dekrete yra 
18 posmų ir kiekviename 
posme vis grasinama kalėji
mu iki penkių metų ir vie
noje vietoje įrašyta net mir
ties bausmė. Tai ne religi 
nės laisvės dekretas, bet 
įrankis “paspausti” bažny
čią, jei ji užmirš savo susi
tarimą. Pavyzdžiui, dekre
tas (9-tame posme) sako:

KELEIVIS, SO. BOSTON

VYRIAUSIA LAIVYNO SLAUGĖ PRISIEKIA

Pentagono pastate Washingtone naujoji vyriausia laivyno 
slaugė, kapitonė VVinnie Ginson (kairėj), duoda priesaiką, 
kurią priima admirolas G. L. RusseL, o karo laivyno sek
retorius Francis P. Matthew stovi viduryje.

so. Jie pripažino FPO re
guliaria sovietinių partiza
nų sąjūdžio grupe. Jai pa
vesti tam tikri uždaviniai— 
žinias rinkti, drauge su pa
rašiutininkais organizuoti 
Inversiją ir tt. Parašiuti
ninkai žadėjo pagalbą savo 
možtu FPO. Tačiau vietos 
gyventojų įduoti parašiuti
ninkai pateko i vokiečių 
lankas. Tada FPO įgaliojo 
Sonią Madeisker ir Cesią 
I’osenberg prasiveržti pro 
frontą, pasiekti Maskvą ir 
susirišti su centrine partiza
nų vadovybe. Po daugelio 
nuotykių abidvi delegatės 
su ’iižo nesumezgusios ry 
šio su Maskva, 

i
Ir Yekiel grupė darė re

zistencinių pastangų. 1943 
metais balandžio 20-21 die
nomis dvidešimts aštuonių 
žmonių grupė pasitraukė iš 

; getho į miškus partizanau- 
. ti. Tai buvusi pati pirmoji 

žydų partizanų organizaci
nė grupė.

ELTA.

Ginkluota Taika

sios paveikslas yra stebuk kolektivizacija ir kol Len- 
lingas? 0 visas tas dekre- kijos kvislingai nėra galuti- 
tas taip yra surašytas, kad nai įsistiprinę. Kai jie la
su juo galima ir toleruoti biau sustiprės, vyskupai pa-
bažnyčią ir ją pasmaugti. matys, kad kvislingai ir to-i LIETUVOS GENERALINIO 

Vyskupų ir kvislingų su-ikrą suktą sutartį pasirašė KONSULATO NEW YORKE
tartis yra tik laikino pobu- šakėmis vandenyje, 
džio, kcl eina žemės ūkio —S. D.

Sąryšy su prasidėjusiu kluoti 50 divizijų Europai 
santykių įtempimu į spaudą ginti.
patenka žinių apie prieši-i Šiuo metu JAV laiko 1 
ninku ginkluotąsias pajė- milioną 600 tūkstančių ka- 
gas. reivių. Iš šio skaičiaus 603

“Taiką mylintieji” Sovie- tūkstančiai priklauso pėsti- 
tai šiuo metu laiko 5 milio-.ninkams, artilerijai ir kito- 
nus karių, kurių 2 milionaiikioms sausumos kariuome- 
ir 625 tūkstančiai vyrų pri-.nės rūšims. Jei JAV pa
klauso pirmos eilės pėsti-;sektų Rusijos laikomos ka- 
ninkams, artilerijai, šarvuo-' riuomenės normas, joms 
toms ir tankų divizijoms. Iš tektų laikyti 3 milionai 500 
viso Sovietai turi 175 pir-' tūkstančių vyrų armiją, 
maeiles dvizijas, iš jų vien* Kokį skaičių vyrų Rusija 
tik motorizuotų divizijų ir Amerika išlaiko jurų ir 
skaitoma 20. Ši milžiniška'oro laivynuose, žinių kaip 
armija turi 20 tūkstančių'ir nėra. Jei šiuo metu So- 
orlaivių. Be šių tiesioginiai vietai nesiryžta stoti į atvi- 
Rusijąi priklausančių karo rą kovą su jankiais ir su 
pajėgų, komunistinis blo-^ Vakarų Europos valstybė- 
kas turi savo žinioje sateli-'mis, kurias okupuoti rū
tines Lenkijos, Čechoslova-isams butų vieni niekai, tai 
kijos, Rumunijos, Bulgari-'tenka aiškinti tuomi, jog 
jos ir Vengrijos armijas, šiuo metu Amerikos kariuo- 
Koks šių armijų pajėgumas menės techniškas pajėgu

mas toli pralenkia rusus. 
Ypač rusai širsta ant ame
rikoniško atomo. Tai jis 

visą biznį ir nelei
džia Stalinui imti už gerk
lės likusias dar neokupuo
tas Europos tautas.

Žilvitis.

PAIEŠKOMI ASMENYS

Apie Vilniaus Gethą
Prancūzų “Le Figaro Lit- į Panerius ir sušaudyti, 

teraire” kovo 11 d. įsidėjo Jiem buvo paskelbta, kad 
Dr. Mark Dvorzeckio.5,000 žydų savanorių persi- 
straipsnį apie Vilniaus žy-įkelsią į Kauną, kur, buvo 
dų buvimą gethe. Trys epi-!žinoma, yra ir daugiau vie- 
zodai plačiausiai aprašomi: tos ir geresnis maistas. Tuos 
getho komendantas žydas'savanorius užkaltuose vago-
Genns; 1943 m. žydų naiki- nuose ir nugabenę i Panerių
nimas Paneriuose ii- žydų stoti. Kai žydai pastebėjo 
ryšiai su sovietų parašiuti- į apgaulę, daug kas puolėsi 

bėgti. Keliasdešimtį 
sekė pasislėpti miške.

“Kas piktnaudos religinę 
kunigus, kurie “veiks po- iajSVę asmeninio pasipelny- 
grindyje.” mo tikslu, naudosis žmonių

Tai tiek pasižadėjo vys- lengvatikiškumu skleisda- 
1 ūpai, ar jų dalis. Jie rems mas neteisingus gandus ar 
žemės ūkio kolektivizaciją, klaidins kitus apgaule ir at
kovos prieš pogrindžio ju-| vilais veiksmais, bus bau- 
dėjimą, kalbės už taiką.idžiamas kalėjimu.” 
priešinsis Lenkijos šienui Ką reiškia naudotis 
revizijai ir tt. Svarbiausias žmonių lengvatikiškumu’? 
pasižadėiimas liečia kolcho- Ar negalima bet kokį kuni
gus. Apie kooperatyvus nė 1 gą patraukti atsakomybėn 
ra ko kalbėti, nes Lenkiios už “neteisingus gandus, 
dvasiškija jau iš seno daly- jei jis pasakys, kad Censta- 
vauia kooperatvviniame ju- chavos Panelės Švenciau-

ninkais.
Plačiau aprašomas getho

diktatorius Jacob Genns, 
kurio žinioje buvę visi Lie
tuvos gethai. Vokiečiai pa
skyrė jį getho komendantu, 
kurio žinioje buvo ir žydų 
policija, nors jis taip pat 
buvo žydas. Manydama-, 
kad žydus išgelbėti galima 
kuo uoliausiai vykdant Ges
tapo reikalavimus, jis pa
laikė gerus ryšius su Gesta
pu. saviškiam buvo labai 
griežtas, net “lietuvių ka
reiviai, kurie" stovėjo prie 
getho vartų, Genns bijojo 
ir jam praeinančiam atiduo
davo pagarbą.” Tačiau 
1943 metais ir jis buvo Ge

niivl-JZV%K -
Au

torius mini, kad getho sar
gybose ir kalbamame žydų 
šaudyme dalyvavę ir lietu
viai. Esą ta dieną prieš 
šaudymą buvę pastebėta 
daug lietuvių kareivių nu 
girdytų, o šaudymo dieną, 
kada traukinys sustojęs Pa
neriuose, abiejose traukinio 
pusėse stovėję lietuviai ka
reiviai ir ėję sargybą, kad 
nelaimingieji nepabėgtų 
Sykiu su vokiečiais jie ati 
darę ugnį į bėgančius.

Vilniaus gethe veikusios 
dvi žvdu rezistencijos orga- 

P. O.” ir

BaEukaitė-Jončienč, Ona, su 
šeima.

Bartkevičiutė-Gedvilienė, Bar
bora. iš Varnių miestelio, Tel
šių apskr.

Bublytė (Bublys) Idzelinė 
(Idzelis), Barbora, iš Gargždų, 
ir vyras Krank Idzelis.

Jakimčikas, Jonas, iššakių 
km.. Pajevonio vals., Vilkaviš
kio apskr.

Kačerauskų. Eurebijaus ir 
Lucijos, giminės prašomi atsi
liept i.

Kavsevič (Kuosaitis), Pet
ras. iš Griebčių km., Kybartų 
vals., Vilkaviškio apskr.

Levinaskas, Juozas, gyvenęs 
Alytaus apskr.

Lukoševičius, Vincentas, ki
lęs iš Tauragės apskr., išvykęs 
iš Razmų km.. Telšių apskr.

Padagas, Pranas.
Pautienius, Juozas ir Kazi

mieras. iš Sausininkų km., Bar
tininkų vals., Vilkaviškio apskr.

Pelanis (ar Pelanius). Jonas, 
iš Krikščių km.. Biržų vals.

Pelanytė. Elzbieta, iš Kriks- 
km.. Biržų vals.cių

Tators. Martynas, iš štaky- 
rių km.. Biržų vals.

Teresevičius, iš Kybartų vai.. 
Vilkaviškio apskr.

Ieškomieji arba apie juos
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:

nizacijos: “F.
stapo apkaltintas palaikąs'; ^^kiel. 1942 metais va-1 
santykius su sovietiniais 58,10 v,.e.naf f™!

sušaudytas, i??”? <^aP0VK> . P™"?- 
ise, kad Vilniaus apielinkės 

Labai smulkiai aprašo- miškuose pasirodžiusi sovie- 
rna, kaio iš Vilniaus getho tų parašiutininkų grupe, 
buvo išgabenti 5.000 žydų i Vitenbergas su jais susiri

partizanais ir

LEIDYKLOS PATR1A 
LEIDINIAI

I. GROŽINĖ LITERATŪRA
Kazys Bradunas

VILNIAUS VARPAI. Sonetai . 11.00
Juriris Jankui

NAKTIS ANT MORU’, Novelės
MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

L. R. Tremtiniu Metraštis 
TREMTIES METAI .

Petrė Orentaitė
MARTI Iš MIESTO, Novelės

Vincas Ramonas
KRYŽIAI. Romanas

Stasys Santvaras
LAIVAI PALAUŽTOM

Antanas Škėma 
NUODtGULIAI

2.&O

3.00

.75

2.00

Ri RĖM, Lyrika

IR KIBIRKŠTYS. Novelės

1.25

1.50

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

“KELEIVIS”

636 Ea»t Broadway, South Boston 27, Mass.

Stepas Zobarskas
SAVAME KRAŠTE. Novelės

Dr. J. Balys
TAUTOSAKOS

II. ĮVAIRUS leidimai

SKAITYMAI, I-II daiis
Viktoras Gailius

VOKIŠKAJ-LIETUVISKAS ŽODYNAS 
L Damhriunas

LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ . 
Vik. Kamantauskas

PRANCŪZŲ KALBOS VADOVĖLIS

2.25

žmonėmis ir ginklais sunku 
pasakyti, bet ir su šių kraš
tų kariniu pajėgumu skaity
tis tenka, nes tos jėgos gali įgadina 
būti nemažos.

Kadangi rusai savo gy
ventojų gerbūviu visai nesi
rūpina ir jiems nesvarbu 
kaip gyvena ir maitinasi 
ūkininkai ir darbininkai, 
tai šios mižiniškos penkių 
milionų dykaduonių armi
jos išlaikymas jiems mažai 
kvaršina galvą. Tuo tarpu 
demokratiniuose kraštuose 
valdžios negali civilių gy
ventojų pamarinti badu ir 
jų maisto dalį atiduoti ar
mijų išlaikymui.

Bendrai paėmus, rusams 
ir jų satelitams užimti visą

Konsulate General of Lithuania 
41 West S2nd Street 
New York 24, N. Y.

Europą butų visai nesunku, 
nes karo laukas čia, tuo tar
pu Jungtinėms Valstybėms 
karo pajėgas reikėtų per- 
keldinti per Atlantą ir tuo 
pačiu keliu aprūpinti jas 
kariška medžiaga, maistu ir 
rūbais.

Po Rusijos antrąja Euro
poje kariuomenės skaičiumi 
eina Jugoslavijos armija su 
500 tūkstančių karių. Šią 
ginkluotąją jėga išlaiko 16 
milionų Jugoslavijos gyven
tojų.

Šiuo metu Amerikos 
Jungtinės Valstybės Euro
poje turi 160 170 tūkstan
čių vyru. Šios jėgos yra iš
skirstytos po Vokietiją, Au
striją ir laikomos Triesto 
mieste.

RAUMENŲ VYRAI

Marvin Eder (priešakyje) ir 
Kimon Voyages, abu iš New 
Ynrko, demonstruoja savo 
stiprius muskulus prieš iš
renkant siu metų “Mr. Amer
ica.”

Juo didesnė bus Tavo 
Anglija ir Franci-į Lietuvai gelbėti auka, juo 

ja me,tu. įstatyti j Tėvynė bus Tau labiau dė- 
Aukas priima Ame-tik 150 tūkstančių kariuo-L.

Vakariečiai kalba, į inSa’
Tu“ Tautieti." prisidėsi" savo ka<l tik iki 1953 metų jiems rike. Lietuvių Taryba ir jos 
gera auka! pavyksią sudaryti ir apgin- skyriai.

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei * .me?£;

Vik. Kamantauskas
ISPANU KALBOS VADOVĖLIS

I»r M. Gimbutienė
MUSU PROTĖVIŲ PAŽIŪROS I MIRT) IR 

SIELĄ.......................................................

Dr. Praras Skardžius 
LIETUVIŲ KALBA.

DARYMAS
JOS RAIDA IR SUSI-

Arch. Sk. šlapelis
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Pranas Naujokaitis
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA

I)r. A. Šapoka 
LIETUVOS ISTORIJA

III. JAUNIMO LITERATŪRA
Stasys Laucius 

po PILKAIS
kams

DEBESĖLIAIS, Eilėraščiai vai-

Iona« ir Adolfas Mekai
KNYGA APIE KARALIUS IR ŽMONES

13.00 I

3.00

1.20

.50

.50 i

.50

2.00

$0.50

.10

Stepas Zobarskas
BROLIŲ IEŠKOTOJA.

saka

Stepns Zobarskas
GANYKLŲ VAIKAI,

Stilizuota liaudies pa-
.50

Apsakymėliai jaunimui .80
Stepas Zobarskas

RIESTAAUSIO SŪNŪS, Iliustruotas apsaky
mėlis ................................................................. .70

Stepas Zobarskas
PER SALTI IR VĖJĄ. Iliustruotas apsaky

mėlis .............................................. . . .30

IV. KNYGOS SVETIMOM KALBOM

Vytė Nemunėlis
TĖVŲ NAMELIAI.

Vytė Nemunėlis
MAŽOJI ABĖCĖLĖ,

Eilėraščiai vaikams

Eiliuota abėcėlė vaikams

Vytautas Tamulaitis
" SUGRĮŽIMAS, Apsakymėliai jaunimui

Ea’ė Voveraitė
KIŠKIO lupa. Iliustruota pasakėlė

.50

1.10

I.!0

.30

Stepas Zobarskas
aušrelė, i dalis (pradžiamokslis, 1.50

Prof. Dr. V. Junjrfer
LITAUEN, ANTLITZ EINES VOLKES

Prof. Dr. V. Junjrfer
LITAUISCHER LIEDERSCHREIN

Juozas Pašilaitis
HEARKEN THEN JUDGE

.'•iaurice Scherer
PETRAS KIA ULĖSAS . . . .

Stepas Zobarskas
DAS LIED DER SENSEN

v. muzikos veikalai
Vladas Jakubėnas

PASAKA (Fortepijonui) . . . .

Vladas Jakubėnas
PENKIOS LIAUDIES DAINOS (Solo balsui,

$2.50

.70

.25

2.00

1.50

$<*.75

. >0

... Pa trla —
45 St. John's Place -:- Stamford, Conn.
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENC

PHILADELPHIA PIRMA SYKĮ
MINĖJO MOTINOS DIENA

Gegužės 13 d. Philadel-; Šituo minėjimu ypač bu 
phijos lietuviai pirmą syki vo sužavėtos motinos, nes 
taip iškilmingai ir gražiai tokios šventės čia dar nie- 
atšventė Motinos Dieną, kad nebuvo buvę.
Minėjimą suruošė Pabalčio'į Sekmadieni, gegužės 14 
Moterų Tarybos Lietuvių d., vietinės ir naujakurės 
Atstovybės Philadelphijos motinos norėjo, pagerbti 
skyriaus valdyba, Lietuvių amžinosios motinystės sim- 
Pašalpinio Klubo salėje. boli, padedant puokštę gė-

Minėjimą atidarė ir jžan- lių prie šv. Marijos alto-
gos žodi tarė valdybos pir
mininkė E. Musteikienė. O. 
Rozniakienė ir V. Masilio- 
nienė perskaitė daugiavai
kių ir užsipelniusių motinų 
sąrašų ir pakvietė jas į sce
ną užimti gėlėmis papuoš-

riaus, šv. Kazimero lietu
vių parapijos bažnyčioj, bet 
parapijos klebonas, kun.. 
Valančiunas, neleido. Jo iš
manymu. tas padarytų iš 
bažnyčios “kiną.”

Nors šis ivvkis sudrumstė

IŠGELBĖTA NUO MIRTIES JUROJE

isgetoeta iš vieno
laivuku juroje. Ji buvo atrasta laivuke te sąmonės, visai 
arti mirties. Laivukas plaukiojo juroje ties Los Angeles. 
Calif. Kaip ji pateko į laivuką ir kodėl neteko sąmonės, 
paaiškės tik gal ligonę atgaivinus.

NEPAVELV0K1T
ATSISVEIKINTI 'Keleivio’ Knygos

Daugelis iš musų nuėję i 
svečius nežino kada padė
koti už vaišes ir atsisveikin
ai. Pavalgo, išsigeria, ir sė
di. Kiti net kortomis pra
deda lošti ir išbūna iki vi- 
durnakėčio.

Lietuvoje tokiems sve-

irlakydav^Sai keS SOV,ETV RLSUĄ

; botagas—gal nakvosite?”

DEMOKRATINIO 
SOC IALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga šių 
dienų klausiniams suprasti knygutė. 
Kaina ................................................jttc

DĖL LAISVOS LIETUVOS

tas kėdes. Tautiškais dra- skaidria Motinos Dienos mi-
bužiais apsirengusios skau
tės kiekvienai motinai pri
segė prie krutinės po gyvą 
gėlę su lietuviška tautine 
juostele.

Prezidiume buvo palikta 
viena vieta tuščia, simboliš
kai skilta Sibiran ištrem
tai lietuvei motinai.

Prof. V. Krevė-Mickevi- 
čius perskaitė paskaitą, ku
rioje apibudino motiną kaip 
vaikų augintoją ir kovotoją.

Žodžiu motinas sveikino 
Lietuvių Tremtinių Draugi -

nėjimo nuotaiką, vis dėlto 
nesumažino to iškilmingu
mo, kuriuo praėjo Motinos 
Dienos pagerbimas.

Be PMT lietuvių atsto
vybės valdybos, kurią suda
ro E. Musteikienė, S. Cir- 
tautienė, S. Butkunienė, K. 
Pliuškonienė ir M. Žukaus
kienė, Motinos Dienos su
ruošime talkininkavo ir šie 
vietos lietuviai: J. Švedas, 
dailininkas Pranas Vaškys, 
agr. dr. J. Mockaitis. P. 
Jurgaitienė, skautininkai R.

jos pirmininkas prof. J. Pu- Mišauskas, M. Barniškaitė
žinąs, inž. Rinkevičius, Į ir kiti.
skaučių atstovė ir Dr. J. Ja-! —P- K.
iiūškeviviuS, pabrėždami di=| --------------------------
džius motinos nuopelnus 
auginant ir auklėjant jau
nąją kartą. Raštu sveikino
Pabalčio Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės prezi
diumo pirmininkė R. Navic
kienė.

Po Įspūdingų skautų ir 
skaučių gyvųjų paveikslų ir 
melodeklamacijų, buvo dai
nų ir muzikos koncertas, 
kurio programą išpildė ope
ros solistė Juzė Augaitytė 
ir pianistė Galina Leonienė. 
Jos buvo parengusios spe
cialiai Motinos Dienai pro-^* 
gramą.

Koncertas praėjo dideliu 
pasisekimu. Menininkės bu
vo publikos nuoširdžiai su
tiktos ir apdovanotos gau
sybe gėlių. Publikos kvie
čiamos, jos pakartotinai ro
dėsi ir bisavo.

MAINOS RŪBAI 
MARGO SVIETO”

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Svečiai kartais atsakyda
vo: “Kad ir per naktį sėdė- 

: sim, ale nakvot nenakvo-

Tokiems svečiams ne pro 
šalį butų paimti šluotą ir 
parodyt duris.

Amerikoje man syki teko 
būti tokioj kompanijoj, kur 
kad šeimininkai nuvargę ir

__________________________________________________  ! pusėtinai išsikaušę, susėdo
gęs uaugiau ją geros. " “Paskatintos šitais rezul- • “pynakli” lošti ir užmiršo.

Taip, ne viskas yra gera, tatais, daktarės Mary Grif- kad šeimininkai nuvarąę ir

šita moteris.

kas moderniška.
Smilga.

KEISTA NAKTIS

Ifith ir J. M. Littie is Bow-| jiems jau norisi pasilsėti. 
įman-Gray Medicinos Mo- [Netekęs kantrybės, šeimi- 
ikyklos (Winston-Salem, N. Įninkąs tarė:
;C.) davė tų tablečių ištisai “Mieli sveteliai, prival-

1
Alėjos medžiai baisiai nykus.
Ir žiburių šviesa skurdi,
O švilpia sau, laisva: vežikas 
Sustojęs gatvės vidury.
Jeigu jau švilpt, tai švilpt 

naktį,
Tai švilpti gatvių akmenim,
O botagu jis ima plakV.
Ir švilpia tiesiai man širdin.
Ir švilpia jis ir taip pataiko 
Į pati vidurį širdies.
Kad negaliu aš nesikeikęs [skausmą. Tas atsitinka pa 
žiūrėt į krintančias žvaigdždes. [prastai pas nervingas mote-

2 iris bei merginas. Kai atei-
gražios moters ran- „„ «w» JoHac «aC

tokias moteris nervų siste
moj Įvyksta kažkokia bai

eilei moterų, kurios gauda
vo labai aštrių mėnesinių 
skausmų. Ir tos tabletės 
padarė joms tai, ko nega
lėjo padaryti jokie kiti ži- 

. nomi vaistai, ko negalėjo 
įpadaryti nei operacijos.”

Nors niekas dar nežino, 
kaip tas vaistas veikia, bet 
yra.spėjama, kad jis atpa- 
laidoja kraujagysles, kurių 
[susitraukimas • iššaukia

gėm ir išsigėrėm, dabar jau 
laikas eit gulti.”

“Ar turi gana lovų?” at 
siliepė vienas iš svečių.

Tokiems svečiams irgi

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros.

LSDP Užsienių Organizacijos raš- ' Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
tai ir dokumentai, sudaryti Oėl bol- . baliams, koncertams ir t.t. Antra
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. 25c : pagerinta laika. Kaina ........... 25c

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžiusSį intri
guojantį politiskai-ekonoinišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................................... 10c

Taip sako daina. Ir sako 
teisingai. Pasauly mainos 
viskas. Mainos ne tiktai 
rūbai, bet kinta idėjos, kin
ta net daktaro nuomonė 
apie tai, kaip motina turi 
auginti kūdiki.

Dešimts metų atgal mo
kyti medicinos autoritetai

kos
Užtemdo šviečiančius langus. 
Ir nuo langų i gatvę slenka 
Vienplaukis valkata žmogus. 
Ir jis sustoja prie alėjos,
Į medį ištiesia rankas.
Aš nežinau, gal jis ir vėjas, 
Gal laužys jie abu šakas.

3

mė, kažkoks nerimas. Dėl 
to kraujo gyslose Įvyksta 
spazmų: jos nejučiom susi
veržia ir nepraleidžia krau
jo. Iš to kyla skausmai. 
Priscolinas gyslas atpalai-

Nes. štai. išeina pasigėrę 
Iš seno priemiesčio namų.
Ir jie sustoja prie alėjos.

, , , , , . . Jausmu paleidę vadeles,sakydavo, kad kūdikiui ne- L viCTas muaa hw> stikIa- 
galima duot valgyt kada tik 0 kitas pajma arMe,—

Ir po juodom nakties portjerom r]oja ir skausmai pranyksta. 
Jau daros baisiai neramu,__________________ '

jis pradeda verkti. Kūdiki 
reikėdavo maitinti nustaty
tomis valandomis, pagal 
laikrodi. Tegul jis sau plyš
ta rėkdamas, nereikia pai-[kurie ne savo pinigais 
syt. 4

Ir šaukia jšs, kad kirps pakau
šius

Ir nevadins savais draugais 
Visu. kurie perdaug įkaušę.

RŪPESTINGA MAMA

Aktorka Sari Hilton Sanders 
kreipėsi į teismą, kad jai leis
tą pirkti vieno buvusio Afri
kos brangakmeniu pirklio 
dvarą už $90,000. Teismas 
leidimą davė. o rūpestinga

Taip sakydavo daktarai, 
taip aiškindavo valdžios ir 
organizacijų leidžiami la
peliai apie kūdikių augini
mą. taip buvo rašoma kny
gose ir žurnaluose.

Bet šiandien visas tas 
mokslas jau verčiamas ko
jomis aukštyn. Laikrodžio 
nežiūrėk, bet duok kūdikiui 
valgyt, kada jis tik nori, 
sako šiandien motinai dak
taras. Kas vakar buvo ge
ra, šiandien jau nebetinka. 
Visos knygos, žurnalai ir 
lapeliai, ką buvo parašyti 
apie vaikų auginimą de
šimts metų atgal, šiandien 
jau pasenę. Šiandien vis
kas daroma atbulai. Pirma 
buvo sakoma, kad žindyti 
kūdiki, tai senoviškas pa
protys; nešioti ii ant rankų 
ir myluoti taipgi btvo neti
kęs paprotys, nes išlepinda- 
davo vaiką. Pavalgydink 
jį pagal laikrodi ir pagul
dyk; jei rėkia, tegul rėkia 
iki užmigs.

šitoks kūdikio 
skaitomas jau 

Mažytį reikia 
žindyt, sako šių dienų dak
tarai. Be to, reikia jį pa
nešioti ant rankų, reikia pa-

Šiandien 
auginimas 
netinkamu.

Naktis. Vežikas. Moters ran
kos.

Alėja. Medžiai <r žmogus.
Girdi sau rėkauja ir trankos 
Laisvai daužydami langus.
Ir. iš tikrųjų, baisiai keista 
Glėby tokios nakties, kaip ši. 
Tad reikia ją. širdie, apleisti 
Kol dar ne nuovadoj esi. . . .

Ralys Rukša.

NAUJAS VAISTAS 
MOTERŲ SKAUSMAMS

Naujojoj A rūdijoj kažko
kia liga praliejo naikinti 
milžiniškus pavėsio me
džius, olandiškas vinkšnas 
(Dutch elms). Gi iš vidu
rinių vakarų pranešama, 
kad tenai nežinoma iki šiol 
liga pradėjo naikinti ąžuo
lus. Nuo ąžuolo viršūnės 
pradeda vy. *> iapai ir tuo
jau ąžuolas išdžiūsta.

mama paaiškino, kad dvaras
reikalingas jos mažutei myluoti, Įkvėpti motinos 
........................ * meilės. Tuomet ir vaikasdukrelei, kad ji turėtą kur 

žaisti.

Čia gali būt gera naujie
na moterims bei mergi
noms, kurios kas mėnesį 
gauna aštrių skausmų. Nuo 
tokių kentėjimų yra jau su
rastas vaistas. Angliškai jis 
vadinasi Priacoline. Jo ga
lima gauti tablečių formoj.

“McCall’s” žurnalas šių 
metų birželio laidoj rašo 
apie šį vaistą taip:

Ne taip senai vienai 
moteriškei, kuri labai ken
tėjo nuo mėnesinių skaus
mų, buvo įčirkšta Į kraują 
Priscolino. Į penkias mi
nutes mėšlungiški trauky
mai (eramps) atsileido. Už 
pusės valandos ji ja unetu- 
rėjo jokių skausmų.

“Kitą mėnesį ji paėmė tų 
vaistų tablečių formoje ir 
jautėsi smagiai per visą lai
kotarpį, nevartodama dau-

GRAŽI FIGŪRA

Katy Tarner. aktorėlė, tari 
neblogą figūrą, bet ji ir varg
sta, kad ta figūra butų toki, 
koki tari būti. Tam tikslui 
ji ir sportuoja.

reikėtų paimti šluotą ir pa
rodyti duris.

Tiesa, yra ir tokių žmo 
nių, kurie nežino kaip pra
dėti atsisveikinimą. Jiems 
rodos, kad vis dar ne lai
kas, vis dar netinkama pro
ga pasikelti nuo kėdės.

Tokiems, ką nežino ka
da ir kaip atsisveikinti, vie
na amerikiečių rašytoja, 
Mrs. Agnės Rogers Allen, 
duoda tokį patarimą: Lauk 
progos, kur galėsi įsprausti 
savo žodį. Tuomet pradėk 
kokią nors pasakaitę, arba 
juoką. Sakydamas tai at 
sistok nuo kėdės ir baigda
mas prisiartink prie šeimi
ninkės. Kai užbaigsi ir ki
ti pradės juoktis, ištiesk 
šeimininkei ranką, padėkok 
už vaišes, pasakyk kad tu
rėjai labai malonų vakarą 
ir atsisveikink. Jeigu sve
čių daug, visiems rankos 
nekaišiok, bet pasilenk 
mandagiai visiems aplin
kui, ir to užteks. Atsisvei
kinęs jau nepradėk daugiau 
“istorijų,” bet kuo greičiau
sia pasišalink.

Žuvėdra.

NAUJI DALYKAI

Arba komunistų diktatūra (aktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. \isiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako luad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis' gali būti ? Atsa
kymus į šiuos klausinius galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas 

Dr. Kazys Grinius.
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
gą visi lietuviai turėtų perskaityti. 
Kaina ........................................... $2.0f

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
lorisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko oe val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašią daly
kų ? Kodėl jam reikia riebalą? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mvs. Jos
kaina tik .................... ................. 16c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir uoriškas dvasiš- 
kijos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne- 
pšpūltų į tokia kssigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ........................................... 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Kongresas išleido įstaty
mą, kurs nuo liepos 1 die
nos leidžia valgykloms var
toti margariną vietoj svies
to; bet margarinas turi bū
ti paduodamas trikampėse 
plytelėse. Taigi, jei resto
rane ar viešbuty gausite tri
kampę plytelę, tai žinokit, 
kad tai ne sviestas, bet mar
garinas. Sviestas turi būt 
keturkampėse plytelėse, 
kaip iki šiol.

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta _ kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir miiionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė, žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musą papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotos žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................. 50c
ANGLIŠKAI-LIETUVIIKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminią Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina .....................................10c

SOCIALIZMO TEORIJA 
Sis veikalas trumpais ir aiškiais

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
NIHIUSTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las persta to nužudymą caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatus. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka^ Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.26 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapiu knyga. .. $1.00
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. In
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... $1.00
■SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razhaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašanti© save tes= 
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina.................................................. 26c
KODĖL AS NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pa? ako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas...........20c
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo n«>n 
tinkamai išmokti savo tėvų kalia, 
o senimas irgi dažnai nori pagilini 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didele knyga, 14 1 pusi. 
Kaina tik ...................................

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Dr. F. .Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c
TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas...........25c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos." 
SOCIALDEMOKRATIJA IR
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina................................2i»c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės Yukę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 25c

Keleivis,” 636 Broadway, 
So. Boston 27. Mass.

Mamytė Labai Dėkinga

rimtadienio pro-\

'geriau motiną mylės, užau-jgiau jokių gyduolių.

Spauda praneša, kad yra 
išrastas naujas ir labai stip
rus vaistas visokiems mi
krobams naikinti. Jis vadi
nasi terramycino vardu. Iki 
šiol turėjome streptomyci- 
ną, aureomyciną, chloro- 
myciną ir kitus, kurie taip 
pat buvo vėlesnių laikų iš
radimai, bet ne visiems tik
slams jie atitikdavo. Pa- 
vydžiui, streptomycinas bu
vo žinomas kaip geriausis 
vaistas nuo džiovos; tuo 
tarpu gi terramycinas nai
kinąs visų ligų mikrobus. 
Greitu laiku jau busią ga
lima jo gauti is daktarų.

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį.
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį? Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
3 dolerius “Keleivis*’ kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielua metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
CM E. Broadwty, Sa. Boston 27,



Nr. 22, Gegužės 31, 1530 SEtETPlS; SG. BOSTON Phslapi3 Septintas-

Įlš Ptataus Pasaulio
Lenkija Protestuoja Austrijos Taika

Lenkijos vyriausybė pa-| Rusija praeitą savaitę at- 
reiškė .protestą prieš Pran- šaukė savo atstovą iš alian- 
cuzijoa pasiūlymą sujungti tų komisijos, kuri svarsto ir

darbą—kaip kad jie sako—pa
gal savo profesiją. Pagaliau, 
tie dipukai nėra iš dangaus iš
kritę, ir j u tarpe randasi viso
kiu žmonių — gerų ir tikrų 
paukštelių.

Su pagarba,
Peter Ruceviėius.

Victoria, B. C., Canada.

thomas v. rubikas

prancūzų ir vokiečių anglių 
ir plieno pramonę j>o viena

nieko nenutaria dėl Austri
jos taikos sutarties surašy-

vadovybe. Lenkai sako, kad mo. Rusai keta boikotuoti•1 1 « a * • « « « A •tuo pasiulymu bandoma attasiuiyr 
ti vokistatyti vokiškas imperializ

mas ir gręs pavojus Euro
pos taikai.

Suomijos Unijos

Suomijos profesinių są
jungų (unijų) kongresas 
nutarė pasitraukti iš komu
nistų vedamos tarptautinės 
unijų sąjungos (WFTU). 
Kartu kongresas nutarė pri
imti kompromisini susitari
mą su vyriausybe dėl uždar
bių pakėlimo ir žemės ūkio 
produktų kainų nustatymo.

Dėl Mikulskio Žuvi

Gerbiamoji Redakcija:
“Keleiv'.o” Nr. 18, rašinyje

“Mano žodis Tremtiniams,’’ ratą komisiją tol, kol Ameri
ka ir Anglija neduos ru- dau paminėtą Mikulskį. Ir aš 
sams prielankaus atsakymo
dėl Triesto miesto.

Australija Traukiasi

gerai pažinojau, nes drauge 
mokėmės toj pačioj vakarinėj 
Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos gimnazijoj suaugu
siems Kaune. . J:s dalyvavo

Australija nutarė atšauk- kairiųjų suruoštame sukilime
ti savo kariuomenę iš Jano-,Tauragėje <prieš tautininkų

kur ta kariuomenė j va,dži^>- . jo mirt> mes J!
.;pažinojusieji Kaune tuoj gavo

me žinių. Jos šiek tiek skiriasi
niJO:
kaitų su amerikiečiais ir 
anglais buvo pasiųsta Japo
niją okupuoti. Australijos 
kariuomenė ištraukiama su
sitarus su Amerika.

visą šalį kad paliuosuoti visuo
menę nuo nesąžiningų eikvoto
jų valdžios. . . . Tai nereiškia 
grįžti atgal arba mažinti bend
rąjį gerbūvį. Bet tai reiškia 
padaryti galą pirkimui balsų 
visuomenės lėšomis. Tai reiš
kia švaria ekonomija valdžio
je.’’

reikalingas darbininkas
Darbas miške, kordus kirsti. $10 

už kordą. Medis minkštas. Pragy
venimas ant vietos. Pačiam virtis 
valgį. Darbo nemokantį pamokin
sime. Parašyk kiek turi metu.

Alex Burke.
C/o Earl A. White, 

l/mdondery, Vt.

SANDĖLIS KNYGŲ-ŽOLIŲ

Jeruzalis—Sostinė

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI

Vainikėlis, maldų knyga, mišių 
maldos su paveikslais, Tilžės 
spaudos ................................... 75c

Ramybės šaltinis, stambiom
... ! raidėm ..................................... $4.00parflauslmų, lengvas Budas Išniokt Angliš-

......................................... 35c
Gaunam daug

kiek reikia mokėti už paieškoj i-! , kai. . ...
_ . . v i j v Karves ir nauda is ju, kaip da-mua. Taigi pranešam, kad u&, ryt gerus sūrius ..................

giminių paieškojimus, jeigu jie Ir an*fI‘ska V|reja,
neilgesni kaip 25 žodžiai, skai
tom po 75 centus. Jeigu paieš
kojimas ilgesnis kaip 25 žo
džiai, tai tada skaitom po 3 cen
tus nuo kiekvieno žodžio.

i i»iill«•lt•»Ms*
etM

t s K

Vėl llse Koch

Vokiečių teismas traukia 
atsakomybėn pagarsėjusi į 
Buchenvvaldo konclagerio 
budelę, llse Koch, kurią 
tarptautinis teismas buvo 
nuteisęs 4 metus kalėti. Vo
kiečiai ją kaltina sukursčius 
nužudyti 45 politinius kali
nius Buchenvvaldo skerdyk
loje. Ilsės vyras buvo Bu
chenvvaldo komendantas.

Izraelio * vyriausybė vis 
daugiau ir daugiau savo 
įstaigų perkelia i Jeruzalio 
miestą ir 1950 metų gale 
Jeruzalis bus visos žydų 
respublikos centras. Nežiū
rint į Jungtinių Tautų pro
testą žydai yra nusistatę 
Jeruzali laikyti savo sostine 
ir ten koncentruoja savo 
įstaigas.

nuo “Mano žodis Tremtiniams’’ 
paskelbtų žinių. Jis buvo ne 
sušaudytas, bet daržinėj žuvo 
'besigindamas ir nenorėdamas 
gyvas pasiduoti. Vadinas, žu
vo narsaus kario mirtimi.

St. Butkus.
Maspeth, N. Y.

Redakcijos Pastaba — Apie
trečiojo Lietuvos seimo nario 
Mikulskio mirtį yra žinoma tik 
tiek. kiek ji nužudžius-ieji sme- 
tonininkai paskelbė, kad jis buk 
tai gynęsis ir todėl buvęs nu
šautas.

AMALGAMEITŲ
KONVENNCUA

Amerikos karo jurininkas, jaunas lietuvis 
Thomas V. Rubikas, žuvo kare 1945 metais 
gegužės 3 d. prie kruvinosios Okinawa salos 
Pacifike tarnaudamas karo laive "Macomb.” 
Žuvęs jurininkas buvo seno lietuviu socialis
tą veikėjo Tarno Rubiko iš W. Hanover. 
Mass., sūnūs. Praėjo 5 metai nuo sunaus 
mirties, bet gili žaizda tėvo širdyje vis dar 
neužgijo ir žuvusiojo kario atmintis yra gy
va tėvo, motinos ir sesers širdyse.

•to
l Keliautoja, su apie 450

receptų ................................... $1.Ž5
Dainortus, apie 120 dainų rin
kinys ........................................... 75c

Laimė, Planetos ir sykiu Ka
balas ....................................... 4Oc

Pekla, kur ji yra kam reika
lingą ......................... ................ 35c

Pralotas Aišauskas ir jo mei
lužė ........................................... 25c

Duktė Marių, graži apysaka.. 25c 
Gudrus Piemenukas ir keletas

kitų pasakų ........................... 25c
Kaip Duktė Gyveno Pustynėje 
Velnias Kapitonas, 3 tomų,

400 pusi......................................
Vežimas Juokų ir kitokių

trumpų pasiskaitymų ..........
Girtuoklių Gyvenimas su ke

liais paveikslais ....................

25c
$1.75

35c

t.

ztr.
.‘1

Indija ir Pakistanas

Indijos ir Pakistano vy
riausybės susitarė pasikeisti 
karo belaisviais. Belaisviai 
tose valstybėse atsirado po 
1947-8 metų kautynių Kaš- 
miro provincijoj. Kašmiro 
provincijos priklausomybė 
ir dabar dar nėra išspręs- 
sta, bet tą kla'usimą keta- 
ma spręsti be karo.

Sportas ir Politika

Dvi Centralinės Ameri-

(Atkelta iš 3 pusi.)
40 lietuviškų šapų, virš 2,- 
000 kriaučių, o kas šiandien 
beliko? Kokie darbininkų 
uždarbiai tose šapose? Šar

kos respublikos—Guatema- 
la ir Salvador—žada nu
traukti diplomatinius san-.jYiata. ir sakyt, 
tykius dėl . . . sporto. Mat 
prieš du mėnesiu tų valsty
bių sporto komandos susi
tiko ir susimušė, paskui i 
peštynes įsitraukė “tautų 
ambicijos” ir dabar santy
kiai yra “Įtempti.”

KAS MUMS RAŠOMA
Dėl Tų “Musų Bėdų”

Gerb. “Keleivio” redakcija:
Beskaitant “Keleivy” gegu

žės 10 d. p. A. Jenkins apra
šymą apie tuos—jau senai pa
garsėjusius — dipukus, mane 
juokas paėmė. Tik pasiskaity
kit straipsnį “Vermonto Far
mose” “Musų Bėdos.” Minėta
sis ten V. M. skundžiasi, kad 
čia Amerikoj negerai, re-ikia 
dirbti pas farmerį. Taigi, sun
ku, labai sunku, ir ar galima 
padyvyti, kad sunku dirbti? 
Ypač specialistu1: elektros inži
nieriui.

Aš norėčiau paklausti, kas 
ten Lietuvoje dirbo pas ūkinin
kus, ar ne tie patys broliai lie
tuviai?

Kas ten buvo Lietuvoje kitą
syk reikėtų pamiršti, ar kas 
ten buvo žemvaldis, ar pas žem
valdžius dirbo, tai šiandien čia 
atvažiavusiam tie visi įsivaiz
duojami skirtumai pranyksta.

Jeigu yra gerai dirbti čias pas 
farmerį Amerikoje gimusiam 
žmogui, tai kodėl to negali 
dirbti atvažiavęs iš Lietuvos?

Jei tie dipukai butų čia pa- 
puolę tarp 1929-1934 metų, tai 
gal butų ką nors pažinę apie 
šios šalies gyvenimą. O dabar, 
atvažiuoja daugiausia į parū
pintas vietas ir kuriasi. Kad 
aš aprašyčiau apie savo gyve
nimą. tai butų verta ir kokią 
išvadą iš to padaryti: mat, 
prieš dvidešimts metų darbų 
čia nebuvo galima nė už pini
gus gauti. Aš dirbau už 5 do
lerius per mėnesį ir valgį ga
vau. Ir tas tęsėsi per daug 
metų. Na, o dabar, atvažiuo
ja, kalbos nė žodžio, ir skun
džias darbas persunkus ir ne
tinka jų norams. Butų bė
rai. kad Amerikoje kas gerai 
jiems paaiškintų apie dalyku 
stovį; kad jie priimtų bile kokį 
darbą ligi tam laikui, pakol 
pramoks kalbos ir susiras sau

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausi* ir Turtingiausi* Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS <2,309,000.00.
Savo nariams ligoje pdWpą ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti <8,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas Betaria gali apsidrausti nuo <100.00 iki 
<5,000.00.
Liffni# mšsloa savaitėje <9.00 ir <12.00,Dabi- jSuSs^oaivfeaijime 60 rastų Jubiliejinis Va

jus. Įstojimo nereikia motttt. Daktarui už egzamina- 
yffnų apmoka Susivienijimas.
Trjk Susivienijimo nariu ir

Kreipkis pas vietinę kuopą arba Į Centrą adre-

UTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
107 W. MHb St- York I* N. Y.

Norint kad paieškojimas tilp
tų daugiau kaip vieną sykį, už 
kiekvieną sekantį sykį reikia 
primokėti po 50 centų.

Tokia pat kaina ir smulkiems 
biznio skelbimams, kaip farmų 
ar namų pirkimas, visokie par
davimai ir tt.
,...................................x. ŽOLĖS ARBATOS FORMOJELzmokest] geriausia pnsiųsti Į Nervu Tonikas stipri-a ,lervus $1 (M) 

kartu su skelbimu ar paieškoj i- Nuo Cukrinės Ligos (Diabetes) $1.00
mu Saiuriauais bodas niniffams Nt,buk Sutukęš, eik kudyn.... $1.00 | mu. oaugiaugis DUUaS pinigams Trejanka arielkai, 7uc

ir ...............................................  $1.00
Nuo visokių reumatiškų saus

gėlų ........................................... 75c
Nuo Inkstų ir Strėnų gėlimo.. 75c 
Nuo Kosulio, Dusulio, Mainų

Astmos ..................................... 75c
Nuo vandeninės ir širdies ligų 75c 
Nuo užkietėjusių vidurių .... 75c
Plaukų Tonikas, sulaiko praži

lta* ...........................................

siųsti yra pašto money orderiai 
arba taip vadinamos Postai 
Notės.

Jeigu kam paštas toli, tai pi
nigus galima siųsti ir popieri- 
nias doleriais.

Kas siunčia pašto ženkleliais, 
prašome nesiųsti brangesnių 
ženklelių kaip 10 centų, ir pra
šome nesiųsti Air Mail štampų

Kanados pašto ženkleliai 
mums visai negalioja.

Administracija

S. Šimkaus Daines
Ką tik išėjo iš spaudos 33 
liaudies dainos. Surinko ir 
spaudai parengė kompozi
toriaus sūnūs Algis Šimkus. 
Su gaidomis ir tekstais, 64 
puslapiai. Kaina $2. Ra
šyti:

Lietuviai Nelaikė Posėdžio buvo paskirtas Kretingos
, .. apylinkės teismo tardytoju,Nacionalines konvencijos vį,iau Kaun0

proga visuomet lietuviai su leismo uisėj kurias 
surinkdavo ir atlaikydavo {jo ikj ,m ka_
savo posedį._ Bet siuom sjk Įa ĮjUV0 p^j,^ vyriau- 
to nepadare n todėl, kartoj, trįi)UnoĮ0 baudžiamo- 
kai. kūne delegatai griežtai sĮiv,jaus pirmininkau- 
atsisake kg nors bendra tu-janįiu' leisėju_ okupavę 
rėt su Brooklyno delegatais. Lietuvą bolševikai iš tų par- 

jeigu buvo jį atleidę,
T. . . . I Velionis nubudime
Lietuviai gali didžiuotis j.o 

savo darbuotojais

Unijos Darbuotoj*!
pali-

žmoną Juzefą, sūnūs 
unijojeviada Vytautą, ir dukras kaip tai generaliniu unijos .]anjna j/Ire* Stankunie- 

organizatonu, broliu , A-inę bei anūką-Joną Stankų 
Bostone lietuvių kriaučių Jenkins, kuris yra unijoj ga- ję.

na stambus žmogus; chica-Į '________________
giečiu biznio agentu Kostu
Kairiu; Joint Boardo vice
pirmininku Pranu Braju: 
baltimoriečių biznio agentu

Kitaip Bostone ir 
Baltimorėj

yra nedaug, bet jie jau se
nai davė “saktį” visokiems 
kolektoriams ir komunistų 
ubagams; jie tarp savęs su
gyvena vieningai ir gali tik 
pasidžiaugti savo padėtimi. 
Konvencijoj turėjo atsiuntę 
delegatą, Dragašių, kuris 
unaravai atstovavo savo 
kriaučius. Gaila, kad jis 
negalėjo dalyvauti trau 
kiant lietuvių delegatų pa
veikslą; jis anksčiau turėjo 
apleisti konvenciją.

Baltimorės kriaučiaų dar 
turi apsčiai komunistinio 
raugo, bet dėka sugabiam 
biznio agentui, broliui V. 
Liuizai, komunistai pusėti
nai aplamdyti ir lokalui pa
vojus negresia. Ten viena 
stambi firma išėjo iš biznio, 
kas palietė daug lietuvių, 
bet jie vieningai tą krįzį iš
gyvens.

BUVO TEISIAMAS

Vincu Luiza, Joint Bo°ardo 
vice-pirmmmku broliu Pe
čiulių ir serantoniete Joint 
Boardo sekretore-iždininke, 
panele Petkiute. Tai vis 
stambus pilioriai šios šalies 
darbininkų judėjime. Yra 
vilties, kad Montrealo lietu
viai atpildys su kaupu tą, 
kas Roch estery prarasta; iš 
ten buvo čia gimęs, bet tik
ras lietuvis brolis Rasimavi- 
čius, kuris atstovavo to mie
sto kriaučius konvencijoj.

Delegatą*.

MIRĖ TEISININKAS 
JONAS STASKEVIČIUS

LAURENCE Cl’RTIS
So. Boston, Mas*.

Laurence Curtis yra Bostono

J

75e
Pinigus geriausia siųsti money or

deriu. Bet jei norit, vaistus bei 
knygas galim išsiųsti apdėtu mokes
čiu. C.O.D. ' (23)

M. ŽLKAITIS
335 Dean Park. Spencerpert, N. Y.

BEGALINĖ ŠAKNIS

nuo vidunų uzae^im.,

Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
ją vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos palo. 200 me
tų at^al Lietuvoje jry- 
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių.

Buvęs
Slaughter iš Missouri buvo 
patrauktas į teismą už davi- 
nėjimą neleistinų teisinių pa- 
tarimų savo klijentams san
tykiuose sa valdžios įstaigo
mis. Teismas jo nepasmer
kė, nes įstatymas apie Mlo- 
bes” taip neaiškiai yra sura
šytas. kad teismas negalėjo 
nuspręsti, ar buvęs kongres-

Gegužės 18 d. Yonkers. 
N. Y., mirė kelis mėnesius 
sunkiai sirgęs vos prieš me
tus iš tremites atvykęs teisi
ninkas Jonas Staškevičius.

Velionis Staškevičius gi
mė 1879 metais sausio 2<S 
d. Jordaičių kaime, Skais
girio valsčiuj, Šiaulių ap
skrity, o teisės mokslus bai
gė Petrapilio Universitete 
1907 metais. Iki 1914 me
tų mobilizacijos dirbo Min
taujos apygardos teisme, iš 
įusų kariuomenės buvo pa
leistas 1917 metais ir iki 
pat grįžimo į Lietuvą dirbo 
Lietuvių Pabėgėlių Komite
te Rusijoj. Grįžęs 1921 m.

Jis yra buvęs 
tris kartus valstijos senato
rium. du kartu valstijos seime
lio atstovu ir du kartu Bostono 
miesto taryboj.

Būnant jam valstijos iždinin
ku. didžiausios valstijos istori
joj paskolos buvo užtrauktos 
palankiomis sąlygomis. Kaip 
senatorius, jisai pasiūlė išleisti 
Įstatymą kontroliuoti upių už
teršimą. ir buvo aktingas Cora- 
nrttee on Judiciary narys.

1949 jisai vedė American 
Cancer Society kampaniją.

Pirmojo Pasaulinio Karo me
tu jisai tarnavo laivyno aviaci
joj.

Dabar p. Curtis paskelbė sa
vo kandidatūrą repubkkonų no
minacijoms į leitenant-gurber- 
natorius. Jis sako:

“Mano tikslas yra stoti į tą 
judėjimą, kuris dabar eina per

Norėčiau susirasti sau kokį nors 
darbą ant farmo* ar prie namų. 
Esu patyrusi gaspadinė ir moku 
bučemės darbą. Mano amžius, 50 
metai. Sveriu nedaur- Mrs. M. R., 
215 E. 107th St., Chicapo 28, III.

(23).--------------------- s—1-----------
REIKIA VYRO ANT FARMOS
Senyvas vyras, kuris dar ^ali kiek 

dirbti, reikalingas padėti prie ma
žos larmos darbelių. Adresas: Mrs. 
J. .Michus, Middle Grove, N. Y.

(22)

mui surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Už 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W«st Broadeav 

S—th Boston 27, Mass.

PAIEŠKOJ tilt At
Paieškau savo draugo Izidoriaus 

Griškaus, kuris pirma gyveno Water- 
bury, Conn., o dabar išvažiavo Bos
tonan. Jis yra kilęs iš Šiaulių ap
skrities, Papilės parapijos. Turiu 
svarbų reikalą ir norėčiau su juo 
susirašyti. Mano adresas toks: R. 
Praspaliauskas. 2448 W. 47th St., 
Chicajęo 32, III. (22)

Geriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

iODYNAS
Įsigykite šį A. Balio kapi
talini veikalą: Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas <14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 
16 East Brosdsray

So. Boston 27, Mass.

Pąieškau draugus Joną ir Stasį 
Buteikius, pjyvenusius Philadelphi- 
joj, Pa., ir Petrą Laurušką, prieš 
kelis metus sryvenosį Brooklyne, N. 
Y. jie patys ir žinančius, kur jie 
dabar randasi, prašau atsiliepti už 
ką busiu labai dėkingas. Mano ad
resas: Paul Chekaitis, Plymouth St„ 
No. Middieboro, Mass. (22)

APSIVEDIMA1
_______ »

Paieškai! moters aps i vedimo tiks
lu, nes vienam persunku atlikti na
mų ir biznio darbus.—Baronas, Į
11059 llodpe Rd„ Vau Dyko. Mich. I

(23)

NUO UŽSISENfiJUSlV. ATVIRŲ

Skaudžiu Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina- jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą ligo* 
vadinamos ATHI.ETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppiržčių. Jos yra tinkamos var
toti mio džinstančios ir suskilusio* 
ode*. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
nieiiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite mordvį 
orderį į: (ll-li

LECUI.O, l»ept. Z.
4847 W. 144h Street, 

CICERO 50. ILL

JUOZAS STALINAS
— arba —Kaip Razhaininkas pasidarė 

Rusijos Diktatorium

Jtuų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizme rūstis ir nereikalln- 
W šlatJma Jei jie netvarkoje, nuod.npa materija

K’-jr^su kraujuje Jei tunte sunMrno 
ntniilapinti »i nakčia dažna' turit keltis, jei "’aiiraU.^’u^"skaudo, jaučiate nuovargy je« 
P®skiai patinę, vartokit

tOLIŲ ARBATA SANTTAS NO. !•! 

Užsakymo, su pinigais adresuokit ta.p: (22)
SANITAS HERBS, Dept K 

1125 Milwaukee Av««» Chicago, III.

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

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

Brošiūra didėlio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai gryną faktą, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio’* knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27, Mass.

i



tis ir J. Januškis.
Pirmame centro komite

to posėdyje, tuoj po suva
žiavimo, i centro komitetą 
buvo Įtrauktas drg. K. Bie
linis ir ji dar papildys Lie- 
Jaunimo organizacijos at- 
tuvių Socialdemokratinio 
stovas. Pareigomis naujai

SĄJUNGOS SUVAZIA V IMAS iš, in ktieji centro draugai 
pasiskirstė sekamai: pirm.

JPuslagi^LŠtunta8_

LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ

KELEIVIS, SO. BOSTON

mai veiklai. Butų labai Į Iš visų vakarienės metu 
naudinga, jei musų išrink- pi sakytų kalbų atsispindė
tos vadovybės paaiškintų J jo didelis prisirišimas prie 
spaudoje
mą,” nes žalingas nepasiti
kėjimas savo rinktais žmo
nėmis turėtų būti išsklaidy
tas.

Kultūros Rėmėjas.

šį “neapsižiurėji-!Gabijos, prie tos nepapras
tai svarbios lietuvybės dar
bą dirbančios draugijos.

Po vakarienės Budvitis 
parodė spalvotus krutamus 
paveikslus iš Gabijos pasta- 
tvtos operetės “Čigonai.”

K.

Nr. 22, Gegužės 31, 1950

Gegužės 27 ir 28 dieno
mis, South Bostone, Lietu-

Strazdas.
LSS suvažiavimas

—J. 
gavo į—'•

vių Piliečių Draugijos sve- daug sveikinimu iš lietuviu Buivydas 
tainėj įvyko eilinis dvime-1 tolimuose kraštuose. Ypač Sa* pabus

Glaveskas, vice-pirm.
Gervickas. sekr.—J. 

iždininkas—V.

GABIJA UŽBAIGĖ
ŽIEMOS SEZONĄ

Inžinierei Turėjo Mitingą

BRONIS KONTRIMAS I 
MINĖJO SUKAKTUVES

širdingai suvažiavimą pa- Suvažiavimas dar išrinko 
sveikino drg. J. Kaminskas iš _trijy draugų revizijos ko- 
iš tremteis, kurio sveikini misiją, kurios pareiga bus 
mo raštas buvo sutiktas patikrinti finansinę atskai 
karštais plojimas. Raštu tomybę. Į ją Įėjo adv. S. 
sveikinimus atsiuntė L ru Briedis. P. Kraučiukas ir J. 
gvajaus lietuvių sočiai- \ alaitis. Drg. V. Gervic- 
demokratų grupė: drg. Pra- kui pavesta atstovauti LSS 
nas Vikonis iš M onte video,'jaunųjų socialdemokratų

LSS kuopų, Akron. Ohio, Urugvajuje; Lietuvių So- organizacijos centre.
Detroit, Mich., Los Ange-jciadefnokratinio Jaunimo Į Suvažiavimą visą laiką 
les, Calif., Pittsburgh, Pa.,Iorganizacija; Toronto (Ka-energingai vedė adv. S. 
ir k. delegatų nepasiuntė nadoj) lietuvių socialdemo ! Briedis, drg. B. Spudienės 

kratų organizacija: A. L. T. padedamas. Po dvejų die- 
Sandaros organizacija: nu intensyvaus darbo, su 
BALF’o organizacijos cen- šeštadienio vakaro pertrauka 
tras: Lietuvių Tremtinių j bostoniškių draugų surųoš- 
Ratelis Bostone; LSS 28. tame bankete, suvažiavimas 
116. 6 ir 20 kuopos: LDD 3: baigėsi pakilusiu upu ir su 
kuopa: Lietuvai Remti pasiryžimu grižus i koloni-

J. Ar- jas tęsti darbą ir vykinti su- 
draugai važiavimo priimtus tarimus. 

Įdo- LSS centro buveinė lieka 
bus Brooklvne.

tinis Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos (LSS) suva
žiavimas. Dalyvavo 43 de
legatai, kurie atstovavo sep
tynias LSS kuopas, Lietu
vių Darbininkų Draugijos 
centrą ir dvi kuopas ir Lie
tuvių Socialdemokratinio 
jaunimo organizaciją. Eilė

Bostono muzikos ir dra
mos draugija Gabija iškil
mingai užbaigė 1949-1950 
metų žiemos sezoną. Siste

Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Draugija turėjo sa
vo metinį susirinkimą gegu ...«ų » sezoną, oune įį$ 2y d g Dariaug 

matingos repeticijos (prak-!n:,m,„lsp (aUa,lt„ uil.1 
tikos) bebus daromos se-'
kanti rudeni. Vasaros me

dei tolimos kelionės, bet ir 
tos kuopos atsiuntė suva
žiavimui sveikinimų ir lin-r 
kėjimų su aukomis, šalia 
delegatų suvažiavime daly
vavo visa eilė pavienių so
cialdemokratų iš vietų, kur 
nėra organizuotų kuopų. Jų! Draugija per pirm 
skaičiuje pažymėtinas se- lauską: pavieniai 
nas socialdemokratų veikė
jas drg. Tarnas Rubikas iš

iš Vermonto ir kitur, 
mesnieji sveikinimai

W. Hanover, Mass., drau-[paskelbti spaudoje, 
gai vizniai iš Bridgeport,
Conn., draugai Cibulskiai iš 
Stamford, Conn., drg. P. 
Mankus iš Blackstone, 
Mass. (su LSS 60 kuopos 
mandatu), drg. Rimša iš 
“Vermonto farmų” (su 
LDD centro mandatu) ir ei
lė kitų iš artimesnių koloni
ją

Suvažiavimą atidarė LSS 
60 kuopos pirm. drg. J. 
Jankauskas ir pasveikino 
delegatus vietos socialde
mokratų vardu. Vadovau
jant LSS centro pirminin
kui drg. J. Glaveskui suva
žiavimas
savo darbų tvarką, išrinko

Suvažiavimo proga orga
nizacijos ir pavieniai d rau-

Pl RMAS BALETO 
KONCERTAS BOSTONE

gai atsiuntė LSS veiklai pa
laikyti aukų -S358. Auko
tojų sąrašas bus paskelbtas Į j 
spaudoje.

tu Gabijos Choras yra jau 
užprašytas dalyvauti pikni
kų ir šiaip parengimų pra
mogose.

Sezono užbaigtuvių pro 
ga gegužės 20 d. gabijiečiai 
turėjo ištaigingą vakarienę. 
Gaspadinės Balčiūnienė. 
Gedamavičienė, Janulis ir 
Lissell skaniai visus pavai
šino. Visą vakarą sklan
džiai vedė S. Kontautas. 
Atidarymo žodi tarė dabar
tinis Gabijos pirmininkas 
F. Romskas. Kalbėjo smar
ki ir gabi Gabijos darbinin 
kė E. Keslerienė. kuri pa
stebėjo, kad prieš ateinant 
į Gabiją ji visiškai nemokė
jo kalbėti lietuviškai. Tas 
pats buvo ir su Gabijos 
darbščiąja pianiste E. Ben- 
doraite. Išvietintųjų—ex- 
DP—vardu kalbėjo P. Rač
kauskas. Žodį į gabijiečius 
dar tarė iždo globėjai A. 
Yuga ir J. Kapočiunas, sek
retorė Marija Yelmokaitė, 
II metų išbuvęs Gabijos 
pirmininku J. Kirmelevi- 
čius, buvęs vice-pirm. S. 
Valka vičius.

Solistas V. Bakunas savo 
kalboje priminė Gabijos 
pirmtakuną Miką Petrauską*

namuose (skautų būkle). 
Išklausius valdybos apyskai
tos, išrinkta nauja valdyba 
sekantiems metams: B. Ga
linis, Jonas Mikalauskas ir 
V. Sčesnulevičius..

—J. G.

IŠ DELEGATŲ 
PASITIKIMO BANKETO

Po ilgo ir kruopštaus ke
leto mėnesių darbo baleto 
meisteriai T. Babuškinaitė 
ir A. Liepinas pasirodė sce-

Suvažiavimas turėjo ap- noje gegužės 28 d. baleto 
svarstyti visą eilę klausimų!koncerte Thomas Park mū- 
ir ypač atsidėjus buvojkyklos salėje.
sprendžiamas LSS organi-! Žiūrovų prisirinko apie 
zacijos klausimas, gyvai 600 žmonių. Senieji ir 
buvo išdiskusuotas drg. A naujieji ateiviai ir ameri- 
Jenkins pranešimas apie so-i kiečiai, deja, neužpildė vi- 
cialdemokratų santykius su i su vietų. Mažiausiai 500 
naujaisiais ateiviais, sočia-[neatvykusių gali karčiai ap- Nuo jaunų dienų gabijietė 
listinės spaudos klausimas gailestauti, kad praleido to-Į A. Januškevičienė 

nupasakojo, kaip ji
paunos

pradėjo svarstyti Puik^. P^gą pasigerėti,
ų tvaiką išrinko,ke ęs (lg' Dr‘ P' Gri?alcioįbe Derdejimo. labai ivaina 

komisijas ir pask^ė\uva-!Prane5imaf aPie. kiškos ir puikiai atlikta programa, 
žiavimos vedėjus. Suvažia-''?uo?enes ?'°y^ant-vk!U- T- Babuškinaitė, A. Deja
vimo pirmininku buvo ij. Nutarimai < ei svarstytųjų,nas, jauna šokėja R. Omg- 

n-1-—— bus paskelbti man ir solistė J. Knstolai- 
tytė su koncertmeistere L. 

Suvažiavimas tęsėsi dvi i Levickiene atliko savo par-
rinktas adv. S. Briedis išiKiauT“.y 
Brooklyno, vice-pirm. drg. spįU„^; 
B. Spudienė iš Brooklyno, 
sekr. inž. Jonas Vilgalis ir
gi iš Brooklyno.

dienas ir tik sekmadienį va-įtijas be priekaištų ir susi
laukė griausmingo publikoskare, apie 8 vai.,

mo darbotvarkės klausimai plojimo. Didžiausių ovaci 
Mandatų komisiją sudarė [buvo išsemti, rezoliucijos j jų susilaukė, be abejonės, 

draugai A. Mačionis, V.[priimtos ir perrinktas LSS!A. Liepinas, kuris savo gra- 
Anesta ir S. Strazdas: rezo-!centro komitetas, i kuri iš-icingais šuoliais ir suktukais• • • • i ** * » o
liucijų komisiją—draugai rinkti šie draugai: J. Bui (stebino žiūrovus.

mvaziavi-

Dr. P. Grigaitis, J. Valaitis j vydas, J. Pakalka. V. Ger- 
ir S. Michelsonas; nomina- viekas, J. J. Dulkė. Bronė 
cijų komisiją—Dr. P. Gri- Spudienė, -J. Glaveskas, V. 
gaitis, S. Michelsonas, K.‘Sarpalius, J. V. Stilsonas. S. 
Bielinis, V. Gervickas ir S.Michelsonas, Dr. P. Grigai-

pagaminti
kostiumai

pasigerėti-

gnaus-

Žinomas bostoniečiams 
biznierius, Bronis Kontri
mas, gegužės 23 d. minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 
41 metų sukaktuves. Bro
nis Kontrimas užaugino 
vieną sūnų ir dukterį, o da
bar jau turi tris anukus.

B. Kontrimas veikliai da
lyvauja lietuviškose organi
zacijose, o dabar ir jo anū
kai jau šoka ponios Ivaškie- 
nės vedamoj tautinių šokių 
grupėj.

Pirmasis Įnašas
Literatūros Premijai

PAKULODAMA
City Point, 3 šeimynų namas, 

4-5-5 kamb., maudynes, balti sinkai 
ir kiti įrengimai. Geras pirkinys dėl 
investavimo pinigų, nes pajamos į 
mėnsį $70, o kaina tik $3,800.

B. Kalvaitis
515 E. Broadwav, So. Boston, Mass. 

Tel. ŠO 8-0605.

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

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

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

628 E. Broadway, So. Bostone 
Tel. SO 8-4148

S. L A. Antro Apskričio 204as Metinis

PIKNIKAS
Dirželio (June) 11, 1950 

LITHUANIAN NATIONAL PARK
North Lowel! Road (Route 113) 

LAWRENCE-METHUEN, MASS.

Pušynas yra gražus ii- svetainė didelė. Gros pagar
sėjusi Jono Dirvelio Orkestrą ir dainuos Gabijos 
Choras, grupės ir solistai.
Kalbės prokuroro padėjėjas adv. KAZYS KALI
NAUSKAS, buvęs šio apskričio pirmininkas, ir da
bartinis pirm. inž. ALEKSANDRAS CHA PLIKAS. 
Pasakys savo žodi ir iš tremties atvažiavusieji sve
čiai.
Bus tarp senų amerikonų ir naujakurių spėkų ban
dymas—virvės traukimas. Bus visokių žaidimų ir 
sjnnto kontestu, kuriuos laimėjusieji gaus vertingų 
dovanų. (
BUŠAI išeis nuo South Bostono Lietuvių Salės, E ir 

. . . Silver Sts., 12 valandą dienos
Visi Naujos Anglijos lietuviai kviečiame dalyvauti 

ir sykiu turėti “good time.”
SLA Antro Apskričio Valdyba.

J. Vasiliausko 
Įvairus skoningi 
suteikė žiūrovui 

inų vaizdų.
Nežiūrint labai

mingų aplodismentų ir kaž
kokios mergaitės paskubo
mis Įteiktų gėlių su asme
niškais laiškučiais, man, 
kaip naujam ateiviui, teko 
apleisti salę su apkartusia 
širdim ir pasijusti prieš šią 
mažą entuziastų pasišventė
lių menininkų grupelę—be
gėdžiu, narių neorganizuo j 
tos visuomenės, be Tremti
nių Ratelio valdybos ir be 
Kultūros Rėmėjų organiza
cijos. Nejaugi šis puikus 
baleto koncertas nėra nau
jas Įnašas Į musų kulturinį 
gyvenimą?

Iš Tremtinių Ratelio val
dybos ir Kultūros Rėmėjų 
vadovų teko ne kartą gir
dėti, kad šios rinktos vi
suomenės vadovybės atsto
vauja visus lietuvius be pa
žiūrų skirtumo ir remia 
kiekvieną lietuvių kultūri
nę veiklą.

Demonstratyvi tyla
musų vadovybių pusės, ba
leto koncertui užsibaigus, 
verčia galvoti, kad vieši pa* 
reiškimai neatatinka veda-

graziai 
dar vi

siškai maža buvusi Gabijos 
Chore ir kaip dėdė Vileišis 
ją kiekvieną kartą nuvesda
vo į repeticiją ir panešda
vo namo. Dabartinis vice- 
pirm. L Končius valdybos 
vardu peržvelgė kas buvo 
Gabijos nuveikta, kas dau
giausiai prie darbų prisidė
jo; taip pat iškėlė mintį 
sutvarkyti, surinkti Gabijos 
archyvą. Budvitis savo kal
boj pastebėjo, kad jis per 
Gabijos repeticijas susipa- 
su savo dabartine žmona.

Gabiausiai savo įspū
džius patiekė Gabijos šir
dis, ilgalaikis chorvedis J. 
Dirvelis. Jis savo kalbą už
baigė šiais žodžiais: “Ilgus

Praeitą šeštadienį vakare 
Bostono ir Cambridge’iaus 
socialdemokratai buvo su
rengę So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetainėj 
banketą LSS suvažiavimo 
delegatams pasitikti. Susi
rinko virš 100 svečių ne 
tik iš Bostono, bet ir iš pla
tesnių apielinkių, buvo sve
čių iš Lowell, Nonvood, W. 
Hanover ir kitų vietų.

Vakarienės programą ve
dė LSS 60 kuopos pirmi
ninkas Jonas Jankauskas. 
Svečius gražiomis dainomis 
palinksmino dainininkas 
Vytautas Bakunas, akom
panuojant muzikos moky 
tojai p-lei A. Tataroniutei. 
Po skambių dainų trumpai 
kalbėjo S. Michelsonas, 
adv. S. Briedis, J. Buivy
das, A. Jenkins, Dr. R. Ka- 
pochy, J. Glaveskas, J. Lo
kys, o, be to, vakaro vedė
jas perstatė svečiams J. 
Paulauską iš Loveli, Mass., 
draugus Cibulskį ir Viznį 
iš Connecticut, drg. Mųčins- 
ką iš Nonvood, T. Rubifcą iš 
W. Hanover, bostoniškius 
A. J. Namaksy, Petrą Ket
virtį, A. Alekną, S. Zavads- 
ką, kuris į vaišes atėjo su 
buteliu drūto tranko, prof. 
Ig. Končių, Bronių Kontri
mą, Dr. D. Pilką, A. Žilins
ką, Dr. Repšį ir k.

Vakarienės suruošime 
daugiausiai darbavosi drg. 
P. Brazaitis, o šeimininkavo 
drg. B. Brazaitienė su tal
kininkėmis S. Jonuškiene, 
N. Valantejiene, D. Simo- 
navičienė, G. Simouavičiu- 
tė, N. Audickienė, M. An
driukaitienė ir Lily Brazai
tienė su sesute. Prie baro

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos įsteigtoji lietuvių gro
žinės literatūros premija už 
geriausią metų veikalą ra
šytojų buvo sutikta labai 
džiugiai. Susidomėjimo iri 
pritarimo ji susilaukė ir iš Į 
visuomenės pusės. Pirmieji 
tan balsan konkrečiai atsi
liepė iš Cleveland, Ohio, J. 
Rimašauskas ir V. Rocevi- 
čius (spaudos kiosko savi 
ninkai), premijos fondan' 
atsiųsdami 25 dolerių čeki.
Dorchesterio Klube

Įvyks Whist Parė

Šį šeštadienį, birželio 3 
d., 7:30 vai. vakare Dor
chesterio L. P. Klubas ren
gia šaunią whist parę savo 
patalpose, 1810 Dorchester 
Avė. Bus gerų dovanų ir 
gardžių užkandžių. Visus 
maloniai kviečiame atsilan
kyti.

Komitetas.

RADIO PROGRAMOS
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— Mickey Haberek or
kestrą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.

1937 FORDAS PARDAVIMUI
Tudor sedanas parduodamas 

už $150 arba geriausj pasiūly
mą. Kreiptis: O’Brien, 499— 
6th St., South Boston.

REIKALINGAS RIGERIS
Privalo turėt laisni stalažams 

stagings) statyt. Telefonuo- 
kit: SO 8-7924. Geo. Lozisky.

Ar Malevosit Namą?
Jei tarp. paveskit darbą fir

mai Reg-La-Flo Pačnting Co. 
Apskaičiavimas dykai. Telefo- 
nuokit: SO 8-7924. (25)

padėjo darbuotis Zygman- 
metus gerai važiavom, va- tas Brazaitis, V. Anesta ir 
žiuojam ir dabar, o ateity J. Andrews.
dar gėriai: važiuosim.’’

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
460 Broadway, South Boston

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

Turtas per $35,000,000 Sutaupęs per $31,000,000

APSAVEOKIT SAVO DOKUMENTUS. BONDSUS IR 

KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomon Safe Deposit Bosą. Tik H ir Taksai

iš

Apdraudžiant Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

tr
2 IU « 
7 tU •

546 BR0ADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1U0

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo y ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dierų

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 ROAO 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0y48
Rea. »7 ORIOLE STREET 

We«t Roahary. Meaa
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

NAMAS PARDAVIMUI
So. Bostone, prie pat juros. 3 

butų po 4 kambarius su pato
gumais už $3.000, Įmokėti tik 
$500.

Dorchester, gražioj vietoj. 2 
butų po 5 kambarius, moder
niškas. už $8,500.

Dorchester. 1 buto 9 kamba
riai, gražus sodas, už $6.900.

Parduoda
Antanas Juknevičius

545 Broadway, So. Boston, 
Tel. SO 8-0605.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $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

lietuviška A ptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokią vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandajrus; 
kainos nebrangios. Gyvename
čia jau 20

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Rimbai Building 
.... . Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Santaokai 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tek SO 8- 
2411.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
M o vera)

Parkrauatom
čia pat ir j to-1 
Hmaa vietas.
Bangi priežiūra,

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

TaL SOatk Bostoa S-4613

i




