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Generolas MacArthur Sugrįžo
Daro Pranešimą Kongresui

Visur Pasitinkamas Labai Iškilmingai; Ketvirtadienį
Kalba Jungtiniame Kongreso Posėdyje; Prezidentas 

Trumanas Atšaukė Kalbą Redaktorių Drau
gijoj; Generolas Liudys Senate; Penkta

dienį New Yorke “MacArthur Diena’’

Atleistas iš pareigu gene- Prezidentas Gina
rotas MacArthur šį antra- D m
dieni grižo iš Japonijos na- vūLO rOlltlKą
mo. Jis skrido lėktuvu iš
Tokio per Hawajus i San Prezidentas Trumanas,
Francisco. Generolas* visur kaIbėdamas Jefferson-Jack- 
pasitinkamas labai iškii- son minėjimo bankete Wa- 
mingai, kaip karo didvyris. shin£tone, griežtai pasmer- 

Ši ketvirtadieni gen. Mac- kė republikonų vedamą 
Arthur kalba jungtiniame kampaniją prieš adminis- 
kongreso posėdyje, kaip ka- tmciją. Piezidentas sako,, 
daise kalbėjo *gen. Eisen- kad republikonų partija ne- ,■
hower grįžęs po laimėto *uri aiškios užsienių politi- f n is Laivu
Europos karo. Be to, gen. kos lr Pati nežino, kokią po- ' ū 0 . n is* u r i
MacArthur liudys senato litik3 J*1 atstovauja. Prezi- ZHUigO VldurzemiUS lie Kutų Bolševikų 
komisijoj apie jo ginčą su dentas sakė, kad republiko-

VAIZDAS Iš KOR ĖJOS PAFRONTĖS

Kinu komunistai amerikiečių nelaisvėj eina rankas ant galvų susinėrę iš pafrontės į 
belaisvių stovyklas.

Taika su Japonija \ Anglijoj Mirė
Ernest Bevin

administracija dėl Ameri
kos politikos Azijoje.

nai suvedžioja publiką ir Stiprus Amerikos karo Anglija pasiūlė, kad su
keldami drumstą tikisi pa-i iaiyynas, iš viso apie 70 ka- rašant taikos sutartį su Ja

sybę, kuri dabar yra pasi

vams, bet kad nepakenkus nenuoseklumą neširdin- nas yra pasiruošęs į galimą! Amerika pripažįsta Kinijoj 
iškilmėms gen. MacArthuro ^um^- ’ rusų provokaciją Balkanuo- tiktai nacionalistu vyriau-
garbei jis nutarė senai pa-!

kongrese bus perduodama Gen, ElSenhoįVer 
per radio ir televiziją

Prezidento vardu genero
lą MacArthurą aerodrome 
pasitiks gen. Harry Vaughn.

Demokratų partijos vadų 
tarpe vis daugiau kalbama 
apie išstatymą generolo

provokaciją 
se ar Turkijoj atsakyti 
bombomis. Viduržemių ka
ro laivynui vadovauja ad
mirolas R. B. Camey.

Amerika sustiprino savo 
karo laivyną Viduržemių 
juroje todėl, kad Balkanuo
se, Bulgarijoj, Vengrijoj is

Ketvirtadienį gen. Mac-iDwight D. Eisenhower’io Rumunijoj bolševikai kon-
Arthur bus minių pasitinka 
mas sostinėje Washingtone, 
kur prezidentas davė leidi
mą atleisti iš darbo tarnau
tojus valdiškose įstaigose, 
kad jie galėtų dalyvauti ge
nerolo pasitikime. Penkta
dienį gen. MacArthur bus 
New Yorko didmiesčio sve
čias. New Yorko majoras 
paskelbė penktadienį “Mac- 
Arthuro Diena” ir miestas 
rengia svečiui labai iškil
mingą ir triukšmingą pasi
tikimą. Daugybė kitų mie
stų kviečia gen. MacArthu
rą atsilankyti.

Senate, republikonams rei
kalaujant ir demokratams 
sutikus, bus daromas tyri
nėjimas visų aplinkybių, 
kurios privedė prie gen. 
MacArthuro atleidimo iš 
pareigų.

DINGO SUBMARINAS 
SU 75 JURININKAIS

traukusi Į Formozos salą
Taika su Japonija bus 

greitu laiku surašyta. Ame
rikos nepaprastas ambasa
dorius, John Foster Dulles, 
šią savaitę nuvyko į Tokio 
tęsti pasitarimus su Japo
nija, o naujasis Amerikos

kandidatūros į prezidento centruoja jėgas prie Jugo- v}ršininkas Japonijoj,
vietą ateinančių metų rin- slavijos sienų 
kimuose. Sako, republikonų ~ "
na<ęi5ovima«s PRAŠO GREIT ŠELPTI ,T . ,pasisovimas moralizuoti imimia maistu §en- MacArthuro pohuka ir
savo partijos .interesuose greiUm taikos su_
gen. MacArthurą skatina .
demokratus pasiieškoti po- V alstybės sekretorius D. 
puliaraus kandidato, kurio Acheson kreipėsi iš naujo į 
užsienių politika yra artima kongresą, kad greičiau bu- 
demokratu partijos veda- priimtas įstatymas apie ■ 
mai politikai. davimą Indijai 2,000,000

1948 metu rinkimuose . ,Sako’ ba,las I.n’
gen. Eisenhouer atsisakė dųoj -vra didesnis, negu pn-
išstatyti savo kandidatūrą. ™au ,.bu,voJ..manoma' .
Tada republikonai kalbėjo daugelis Indijos sričių jau 
apie jo kandidatūrą. Ar badauja. Pagalba reikahn- 
gen. Eisenhower yra demo- 23 duoti skubiai, 
kratas ar republikonas, nie
kas nežino.

generolas Matthevv Ridg 
vvay, pareiškė, kad jis tęs

tarties surašymui.

Nuostoliai Korėjos 
Kare Eina Didyn

KARIAI APDRAUSTI 
NEMOKAMAI IKI $10,000

RUSIJA DIDINA
ALIEJAUS GAMYBĄ

Kongresas priėmė įstaty
mą apie nemokamą drau
dimą visų karių, kurie 1950 
metų birželio 27 d. ar vėliau 
tarnavo ar tarnauja gink
luotose pajėgose. Mirties 
atsitikime, jei mirtis įvvks-
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46 METAI

Korėjos Fronte J. Tautų Jėgos 
Daužo Kinų Bolševikus

Neleidžią Komunistams Susitelkti Puolimui; Rusiški
Lėktuvai Dažniau Pasirodo Virš Fronto; Šiaurinės 

Korėjos Bolševikai “Siūlo Taiką”; Naujas 
Fronto Vadas, Gen. James A. Van Fleet,

Perėmė Vadovavimą

Riaušės Irane
Vis Dar Tęsiasi

Korėjos fronte Jungtinių 
Tautų jėgos ir šią savaitę 
tęsia puolimą, neduodamos 
progos komunistų kariuo
menei susigiupuoti ir pra
dėti senai jau laukiamą jos

Irano aliejaus kasyklų
srityje bolševikų ir kraštuti
nių nacionalistų sukeltos Į pUOlįmą_ Smarkus mūšiai

Balandžio 14 d. Anglijoj 
mirė Anglijos Darbo Parti
jos vadas, Ernest Bevin, 
nuo 1945 metų iki š. m. ko
vo 9 d. buvęs užsienių rei
kalų ministeris. Laike karo 
E= Bevin buvo darbo minis
teris W. Churchill valdžio
je, o prieš karą E. Bevin va
dovavo didžiausiai Anglijos 
transporto darbininkų uni
jai. Savo politinę ir uniji
nę veiklą E. Bevin pradėjo 
Anglijos uostų darbininkų 
unijoj.

Prieš mėnesį laiko Ernest 
Bevin pasitraukė iš užsienių 
reikalų ministerio pareigų 
dėl sunkios ligos, kuri ir už
baigė jo gyvenimą jam su
laukus 70 metų amžiaus.

SAARO KRAŠTE
STIPRĖJA VOKIEČIAI

riaušės tęsiasi. Praeitą sa-;ejna centraliniame fronte 
vartę riaušininkai užmušė 2| ie Hwaehon užtvankos, 
anglų jurininkų ir sužeidė 6 j a nuo tos užtvankos 
suaugusius anglus ir 2 vai- tukstančiai bolševikų karei- 
kus. Riaušėse žuvo ir ke- vju> esą paruošti puo-
’etas lioniečių, Anglo-Iran- ,inįui> bet AHantų kar0 
įan kompanijos tarnautojų. aviacija paiiovos juos
Šią savaitę riaušės įskilo fD'jidarižo. Kiniečiu nuostoliai 
džiausioj aliejaus valykloj :yra labai dideli‘
Abadan mieste. Valykla Praeitą savaitę rusų ga- 
sulaikė darbą. įmybos greitieji kovos lėk-

Anglija grasina, kad ji ^uvaį. Pasū°dė didesniais 
imsis priemonių savo inte- skaičiais virš Korėjos ir vie-
resus pietiniame Irane ap- namę.oro ^an"
saugoti, jei Irano vyriausy- džurijos sienos, iš bolševikų 
bė pasirodys nepajėgi šulai- kovėsi net 80 greitų-
kyti tų riaušių.

Šen. Taft Siūlo
Atakuoti Kiniją

Anglų submannas “Af- 
fray” su 75 jurininkais, din
go Anglijos Kanale. Sub- 
marinas turėjo iškilti į vir
šų ši antradienį, bet jis ne
pasirodė. Visa eilė karo 
laivų jo ieško. Ieškojime 
dalyvauja ir vienas Ameri
kos karo laivas.

RUSAI IŠPILDĖ

Rusijos aliejaus kasyklos 
šiais metais duosiančios iki 
40 milionų tonų aliejaus, 
jei gamybos planai bus įvy
kinti. Visa eilė naujų ka- ta sąryšyje su tarnyba", arti- 
syklų atidalyta Baškirų res- mįeji ‘ gauna $10,000 ap- 
publikoj, Kuibyševo provin- draudos, kuri bus mokama 
cijoj, Totorių respublikoj ir ne karto, bet pamėnesiut
Krasnodaro srityje.

Japonai Apgailestauja
Generolo MacArthuro

bėgyje 10 metų.

Indijoj 356,890,000 Žmonių

Indijoj gyventojų suraši-

Paskutinis pranešimas 
apie Amerikos nuostolius 
Korėjoj sako. kad ten mū
šiuose jau žuvo 8.941 vy
ras, 39,590 vyrų buvo su
žeistų ir 10.865 yra dingę 
be žinios. Per savaitę lai
ko nuostoliai padidėjo 846 
vyrais. Iš sužeistųjų 1,040 
vyrų mirė nuo žaizdų ligo
ninėse, o iš dingusiųjų yra 
nustatyta, kad 91 vyras yra 
žuvęs. Tuo budu žuvusių
jų skaičius Korėjoj jau sie
kia 10,080 vyrų.

Daugiausiai nuostolių tu
rėjo armija. 49,463 vyrus; 
karo laivyno nuostoliai sie
kia 634, marinų nuostoliai 
siekia 8,826 ir karo aviaci
jos—473.

Lie Sako Jungtinės Tautos 
Palaikytų Jugoslaviją

Nepriklausomame, s u 
Prancūzija susirišusiame 
Saaro krašte didėja žmonė
se noras susijungti su Vo
kietija į vieną valstybę. 
Provokiškas judėjimas eina 
stipryn ir daugeliu žvilgsnių 
yra artimas nacių judėji
mui. Vokietija niekada ne
atsisakė nuo Saaro krašto 
ir laukia progos tą kraštą 
vėl prisijungti.

SEPTINTA SAVAITĖ
IR NĖ IŠ VIETOS

Republikonų vadas, sena
torius Robert Taft, praeitą 
savaitę vienoje kalboje pa
siūlė, kad Amerikos karo 
orlaiviai pradėtų daužyti 
komunistinę Kiniją. Sena
torius Taft sako, kad tuo 
budu galima bus sudrausti 
Kiniją ir, gal būt, išvengti 
trečiojo karo. Nuolaidomis 
ir nesiryžimu tretysis karas 
tikrai bus sukeltas, sako tas 
senatorius.

Šen. Taft sako, kad Ame
rikos kariuomenė Korėjoj 
kaujasi, kad sudraudus ag
resorius. Pirma agresoriai 
buvo šiauriniai korėjiečiai, 
o dabar kinų komunistai 
yra agresoriai, o todėl juos 
ir reikia sudrausti.

Turkija Priima
Tautiečius Tremtinius

PLANĄ SU KAUPU
Rusija skelbia, kad jos 

“penkių metų planas” bu
vęs išpildytas su kaupu de-

Jungtinių Tautų organi
zacijos generalinis sekreto
rius, Trvgve Lie, lankėsi 
Jugoslavijoj. lis turėjo il-

Japonijos parlamentas ir nėjimas parodė, kad tame 
politiniai vadai su liūdesiu krašte dabar gyvena 356,- 
atsisveikino su generolu 890,000 žmonių arba 42 mi- 
MacArthuru jam išvykstant lionai daugiau, negu buvo 
į Ameriką ir apleidžiant sa- 1941 metais. Į Indijos gy-'gą pasikalbėjimą su marša- 
vo vietą. Japonai sako, kad ventojų skaičių neįtraukti Ju Tito ir kalbėdamas vie- 
gen. MacArthur protingai gyventojai Kašmiro provin- šai sakė, kad Jungtinės

Keturių didžiųjų atstovai 
Paiyžiuje jau tariasi septin 
tą savaitę, bet dar nepajė
gė sutarti didžiųjų ministe
rių konferencijai darbų 
tvarkos. Paryžiuje vyrauja 
įsitikinimas, kad didieji ir 
nesusitars, o jei didieji mi
nisteriai susitiktų, tai butų 
tik propagandos ir pasibur- 
nojimo konferencija.

VENEZUELA PRIĖMĖ
100,000 ATEIVIŲ

Turkija jau priėmė 111,- 
000 turkų, išvarytų iš kai
myninės Bulgarijos. Iš vi
so bulgarai išvaro 250,000 
turkų gyventojų iš savo val
stybės ribų. IRO padeda 
Turkijai išvarytuosius iš 
Bulgarijos turkus globoti ir 
įkurdinti.

29 Milionai Dolerių
Jugoslavų Armijai

jų orlaivių. Bolševikų lėk
tuvai atakavo Amerikos 
sunkiuosius bomberius, ku
rie daužė tiltą per Yalu upę. 
Keletas amerikiečių bombe
lių buvo sugadinta.

Naujai paskirtas Korėjos 
fronto vadas, generolas 
James A. Van Fleet, kuris 
vadovavo graikų kariuome
nei kovose prieš bolševikiš
kus partizanus, atvyko į 
Korėją ir perėmė vadovavi
mą. Buvęs fronto vadas 
gen. M. B. Ridgway išvyko 
į Tokio užimti atleistojo 
gen. MacArthuro vietą. 
Naujas vadas, susipažinęs 
su padėtimi fronte, sako, 
kad jis perėmęs vadovauti 
patyrusiai ir kovingai armi
jai, kuri galėsianti sugniuž- 
dinti bet kokį bolševikų ar
mijų puolimą.

Šiaurinės Korėjos bolše
vikai, po generolo MacAr
thuro atleidimo, kreipėsi į 
Jungtinių Tautų organiza
ciją, į saugumo tarybą ir į 
seimą, siūlydami daryti tai
ką. Jie siūlo, kad “penki 
didieji,” įskaitant ir komu
nistinę Kiniją, susėstų prie 
stalo ir susitartų dėl taikos. 
Kartu tame bolševikų rašte 
keliami kaltinimai prieš 
Ameriką ir kitas valstybes, 
kurios pagal Jungtinių Tau
tų sprendimą nutarė su
drausti bolševikų agresiją 
Korėjoj. Jungtinės Tautos 
tą pasiūlymą svarsto, bet 
niekas netiki, kad bolševi
kai širdingai siektų taikos.

Prezidentas Trumanas 
pranešė kongresui, kad jis 
davęs įsakymą pasiųsti Ju-

Iranas Protestuoja

vynius mėnesius pirm laiko _ 
ir sako. kad gamyba Rusi-, tvarkė Japonija ir padėjo ei jos, nes dėl tos pro vinci- Tautos neapleistų Jugosla-

Venezuelos respublika 
per 5 pokarinius metus įsi
leido 100,000 naujų atei- gos]avjjos armijai i vairiu
vių iš Europos Daugumas medžiagos už 29
ateivių yra iš Ispanijos, Ita- . * ik
lijos ir Portugalijos, bet ne- nulionus dolenų. Pagalba

joj per paskutinį penkmetį'Japonijai atsistatyti iš karo jos priklausomybės dar teb-' vijos, jei iusų satelitai ar mažai atvyko ir išvietintųjų skiriama jugoslavų armijai 
pakilusi 737c. Įgriūvėsiu. ■ įeina ginčas su Pakistanu, 'patys rusai ją pultų. (žmonių iš IRO stovyklų. į sustiprinti.

Irano vyriausybė įspėjo 
Angliją neokupuoti aliejaus 
kasyklų pietiniame Irane, 
nes sako atsakomybė už 
tvarkos palaikymą yra Ira
no vyriausybės rankose ir 
ta vyriausybė pasižada 
tvarką atstatyti neramumų 
ištiktose srityse.

I
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‘GROBKITE PAGROBTĄ'! “Mes nematome, kaip galima 
abejoti dėl prezidento TrumanoKaip jau rašėme (žr. “Ke

leivio” Nr. 15), Maskvos at
stovas kolchozų reikalams 
Lietuvoje, A. švecovas, to
liau piktinasi, kad
“eilėje kolūkių sumažintos iš- 
dirbimo normos, už tam tik
rą darbą skiriama daugiau 
darbodienių, negu priklau
so. .. . 1950 metais buvo tai
komos išdirbimo normos pus
antro, du kartu mažesnės už 
vyriausybės rekomenduoja
mas normas.”

O Klaipėdos krašte, di
džiausiam to Maskvos at
stovo pasipiktinimui, “vy
riausybės darbuotojams tai
komas dieninis darbo atly
ginimas.” Iš tų ištraukų 
kiekvienam aišku, kad Mas
kvos vyriausybė nustatė iš
dirbimo normas ir iš kol 
chozų darbininkų, buvusių 
ūkininkų, spaudžia devynis 
prakaitus ir šiaušiasi, kad 
Klaipėdos krašto kolūkiuo
se taikomas dieninis atlygi
nimas. “Darbininkų var
du” veikianti Maskvos val
džia pikčiausiu budu išnau
doja darbininkus ir kišasi 
į eilinius kolchozo reikalus, 
gi kolchoziniai darbininkai 
neturi nei užtarėjų nei ap
gynėjų.

Kai kuriuose kolūkiuose 
daug aptarnaujančio perso
nalo. Ana, Kretingos rajo
no viename kolūkyje laiko
mi “trys medicinos sanita
rai.” Valdybų išlaikymui 
išeina 15-20 procentų visų 
kolūkyje išdirbtų darbodie
nių. Arba:
“Rimtas nuostolis kolūkio 
ukiui daromas kolūkinės nuo
savybės išeikvojimais, grobs
tymais. ‘Nemuno’ Kolūkio 
pirmininkas grobstė pinigus 
ir grudus. . . .

“Dabar kolūkių turto iš- 
grobstoma Įvairių iškilmių 
organizavimo pretekstu. Vie
tiniai partiniai ir tarybiniai 
organai, žinodami apie tai, 
neužkerta kelio, kai kur net 
nuolaidžiauja. Kai kurie dar
buotojai patys grobsto kol
ūkinę nuosavybę.”

A. Švecovas reikalauja, 
kad “partiniai (atsieit, gry
nakraujai komunistai) ir ta
rybiniai darbuotojai” susi
tvarkytų. “Negalima toliau 
kęsti kolūkinės demokrati
jos pagrindų pažeidimo.

Šaukia Švecovas ir už
miršta, kad ten, kur ope
ruoja Švecovai iš Maskvos, 
ten jokios demokratijos nė
ra.

SPAUDA IR MacARTHUR 
PAŠALINIMAS

Generolo MacArthuro pa
šalinimas iš vadovavimo 
Korėjos kare ir Japonijoj 
yra didelis Įvykis Amerikos 
gyvenime. Spauda tą Įvy
kį plačiai aprašė ir labai 
Įvairiai jį komentavo. Pa
duosime kelias Amerikos 
laikraščių nuomones, iš ku
rių matysime, kaip Įvairiai 
tas Įvykis vertinamas.

“Prezidentas Trumanas turi 
būti patrauktas atsakomybėn 
(impeached) ir pasmerktas. Jo 
skubotas ir kerštingas generolo 
MaArthuro pašalinimas yra 
kulminacija visos eilės žygių, 
kurie rodo, kad jis nei morali
niai nei protiniai netinka savo 
aukštoms pereigoms. MacAr
thur buvo pašalintas todėl, kad 
jto stipriai pasakė tą, ką Ame
rikos žmonės mano....” (Chi-

sprendimo korektiškumo. Ka
ro vedimo politika negali būti 
nustatoma dvejose vietose. Į 
Konstitucija paveda politikos' 
nustatymą i vykdomosios vai- į 
džios galvos civilines rankas ir i 
karių aiški pareiga yra reikšti 
jų abejones ir nesutikimus per' 
atitinkamus kariškus kelius, o! 
ne viešuose debatuose. Virš' 
to. karių aiški pareiga yra vyk
dyti prezidento Įsakymus, ko
kie iš dvejų kartų buvo duoti 
gen. MacArthurui.” (“The New 
York Times.”)

*
‘Pagrindinis klausimas yra. 

civilinės valdžios tradicinis au
toritetas virš kariškosios val
džios turi būti išlaikytas. Bet' 
dabar, kada prezidentas parodė 
savo autoritetą, ką šio karšto j 
žmonės turi manyti apie prezi
dento politiką, kuri nuvedė mus 

karą. bet prezidentas nenori 
mums leisti to karo laimėti. 
Žmonių Įpykimas yra jų atsa
kymas i gen. MacArthuro paša-1 
linimą.” (“Portland Oregon- 
ian.”)

“MacArthur buvo atleistas. I 
kad Įsiteikus Anglijos gobšu- j 
mui. Dean Acheson ignoranci-j 
jai ir generolo George Marshal 
l’o pavydui. Amerika pralai
mėjo dėl šito akto. Be to, kyla 
neišvengiamas Įtarimas, jei tik 
ne tikrumas, kad rengiamasi 
prie Tolimųjų Rytų Miuncheno, 
ar ‘dylo.’ ir kad generolo Mac-

GENEROLAS MacARTHl'R GRĮŽTA NAMO

Po 14 metu gen. MacArthur, ką tik atleistas iš savo par
eigų, grįžta namo. Jis pasitinkamas, kaip didvyris. Kon
gresas ji pakvietė padaryti pranešimą jungtiniam kon
greso posėdžiui. Kongreso komisijos jį kviečia pasiaiš
kinti dėl skirtumų tarp jo ir administracijos politikos. 
Paveiksle generolas nutrauktas su armijos sekretorių. 
Frank Pace J r.

Triukšmas dėl MacArthuro

smuktų ir bolševizmo Įtaką 
Azijoj butų palaužtą.

Administracija mano, kad 
Kinijos puolimas gali 
Įtraukti Rusiją Į karą, o ka
rui su Rusija Amerika tebė
ra nepasiruošusi. Be to, ko
munistinei Kinijai Įveikti 
gali neužtekti tiktai karo 
aviacijos, reikės Čankaiše- 
ko armiją remti karo laivy
nu ir dargi Amerikos ka
riuomene. Kai Amerika su
kis i Kinijos platybes savo 
karo pajėgas, Rusija gali 
pasinaudoti proga ir už
grobti Vakarų Europą, ku
ri, atsakingųjų vadų akyse, 
yra daug svarbesnė negu 
Kinija.

Tokie yra pagrindiniai 
skirtumai pažiūrose tarp 
Amerikos vyriausybės ir ge
nerolo MacAarthuro, kurio 
pareiga buvo vykdyti admi
nistracijos politiką, o turint 
kitokią nuomonę, siūlyti ją 
savo viršininkams per Įpras
tus kelius, o ne viešai, per 
viršininkų galvas.

Kadangi pagal Amerikos 
konstituciją vyliausia val
džia yra prezidento ranko
se, tai visai suprantama, 
kad generolas, nepaklausęs 

- savo viršininkų, turėjo pasi
traukti.

Vidaus Politika
Pašalinimas Įtakingo ir

Kas Savaite
Gen. MacArthur -frontas tada vykusiose im-

_ . . x .. ,. pynėse prieš Vokietiją ir
Praeitą savaitę, tteciat te-, japonjją, Washingtonas ta- 

ni( prezidentas Trumanas;^ ,ėmė kilai|1 ir diilžuĮsia-s 
atleido iš pareigų geneioą j-ga< pirma i Europą,
MacArthurą, vyriausią 
Amerikos ir Aliantų karo 
vadą Tolimuose Rytuose, 
Jungtinių Tautų vyriausią 
karo vadą Korėjoj ir Japo
nijos nekarunavotą impera
torių, kuris per veik šešius 
metus valdė tą okupuotą 
kraštą.

Generolo MacArthuro at
leidimas sukėlė daug politi
nių dulkių. Tūkstančiai te
legramų suplaukė iš viso

kad patiesus Hitlerį, ir tik 
vėliau sukoncentravo jėgas 
prieš Japoniją.

Dabar tas pats klausimas, 
Europa ar Azija, vėl jaudi
na Amerikos visuomenę ir 
Washingtonui vėl tenka pa
sirinkti, kurį galimą frontą 
skaityti pagrindiniu ir Į ku
rį koncentruoti didžiąsias 
jėgas. Sprendimas ir da
bar yra už atidavimą Eu-

. • „r v ropai pirmenybės, kaipo
krašto į W ashing oną s sprendžiamajam frontui ga- 
pasisakymais uz ir prieš ge- ljn|ame kare bolšeViz.
nerolo atleidimą. ........

Po visą Ameriką eina [baigti. Gen. MacArthur 4 populiaraus generolo netu- 
ginčai dėl generolo Mac-[dienas vėliau išėjo su savo retų didesnių pasekmių, jei 
Arthuro pašalinimo. Balan- pasiulymu kinų komunistų opozicija nebandytų pasi- 
džio 11 d. 1 vai. nakties

_............. ______  __  spaudos atstovai buvo pak-
Arthūro pašalinimas yra tik viesti Į Baltąjį Namą ir ten karo baigimo, tuo užbėgda- straciją. Kongrese republi- 
dalis to ‘dylo’.” (“New York ..v:., , ’
Daily Mirror.”)

armijų vadui susitikti ir su- gauti tą pašalinimą, kaipo 
sitarti su juo dėl Korėjos Įrankį kovoje prieš admini-

“Prezidentas Trum a nas netu
rėjo kito pasirinkimo, kaip at
leisti generolą MacArthur. Ge
nerolas neatsižvelgė mažiausiai 
Į du prezidento ir jungtinių šta
bų viršininkų įsakymu. Kalbos 
apie prezidento apkaltinimą yra 
absurdas. Vis dėlto yra tragiš
kas vaizdas stebėti, kaip atlei
džiamas gen. MacArthuro cha- 
rakteriaus ir dydžio žmogus ir 
atleidžiamas žmogaus, kurio 
paties pasiekimai yra daug 
menkesni.” (“Richmond Times- 
Dispatch.”)

*
“Didvyris liko pažemintas.... 

Daugelis amerikiečių aiškiai 
jaučia, kad jų šalis kokiu tai 
budu buvo išduota. Tai yra 
pergalė Dean Achesono ir jo 
pritarėjų Europoje ir pergalė 
tų žiurkinių mažų sutvėrimų, 
kurie Jungtinėse Tautose čypia 
apie paliaubas. Tai yra Juozo 
Stalino pergalė.” (“Los Ange
les Times.”)

jiems buvo perskaitytas pre 
zideRto Trumano Įsakymas 
ir paaiškinimas apie gene
rolo MacArthuro pašalini
mą iš jo einamų pareigų. Tą

mas prezidentui už akių. konų vadai, rėksningai re- 
Generolui vėl buvo primin- miami kraštutiniųjų repub- 

prezidento Įsakymas iš likonų krašte, išėjo Į kovąta
gruodžio 6 d., bet balan- prieš prezidentą ir jo poli- 
džio 5 d. republikonų va- tiką. Vidaus politikos są- 

pat diena po visą kraštą das atstovų rūmuose, Jo- skaitos Įsivėlė Į pagrindinį 
prasidėjo protestai: spaudo seph W. Martin, perskaitė klausimą, kokia politika yra 
je. telegramomis, mitinguo- atstovams gen. MacArthuro teisingesnė dabartiniu metu 
se, demonstracijose. Kon-i laišką, kuriame ir vėl reiš- Azijoje? Vidaus kovose 

smas kiama kitokia pažiūra Į opozicijiopozicija, bent jos kraštuti- 
;r Amerikos politiką, negu ad- nieji elementai, jau naudo- 

ministracija ją atstovauja, ja purvų gniūžtes ir jei taip 
Triukšmas po kelių <iie-Ba.lan.<lžio « d. prezidentas toliau eis Ui turėsime pui-

nu šiek liek aprimo, bet aš- nutare kų e'r1?’ k“"??e1 ’t adm1’
trųs ginčai dėl generolo pa- P~*«SU >r '>e', penk,a’d s?hn“'S n„T'
šalinimo dar tebeina ir eis nas fcuv0 ‘enkama _ medžią- slgailes “atvirų-žodžių. Ar

grėsė pasigirdo šauk 
“apkaltinti”’ prezidentą 
valstybės sekretorių!

iki rinkimu ateinančiais ga’ numat-vti reikalingi pa-cirką turėsime, priklausys 
ų ‘ [keitimai, o balandžio 11 d. įr nuo gen. MacArthuro, ar

gen. MacArthur buvo paša- jis panorės, kad jo vardas 
lintas. butų padarytas kovos obal-

Skirtumai Politikoje siu prieš administraciją.

Gen. MacArthur siūlo Kas Teisinga*
atakuoti komunistinę Kini- Dabartiniu metu admini- 
jQ .su nae*ona-i5tų ar- st racijos politika Azijoje at- 
mija iš Formozos ir karo ro(jo teisingesnė, negu gen. 
lėktuvais. Jis sako, kad ko- MacArthuro siūlomoji. Tei- 
munistinė Kinija greit su- gįngesnė štai kodėl:

metai
Priežastys

Savo Įsakyme ir paaiški
nime dėl gen. MacArthuro 
pašalinimo prezidentas sa
ko: “Su dideliu gailesčiu aš 
priėjau išvados, kad armi
jos generolas Douglas Mac
Arthur nepajėgia širdingai 
remti JAV vyriausybės ir

♦ JT politikos jo oficialinės
Generolas MacArthur pri-įpareigos ribose. . . .” 

vertė pats save pašalinti. Aukš-į ^as “nepajėgimas” reik
tojoj politikoj, kaip ir kare, nė- kėgi tame? įad gen. MacArra vietos dviem politikom.
Vienu drąsiu ir ryžtinga mostu. . , .
kuri, taip yra budinpu. p. Tru. ’;aS.'.?ake Uz kitokią politiką 
manui sunkioje valandoje, labai i . negu admimstraci-
sunki ir pavojinga problema !-la’ susitarusi su sąjunginin- 
buvo išspręsta vieninteliu gali--kais Europoje, buvo nutaru- 
mu budu. Bet jei prezidentas, si ten vesti. Generolas Mac-

thur iš keliu kartu viešai

Arthur buvo iš dvejų kartų 
Įspėtas neiti per savo virši
ninku galvas i viešumą su 
kitokios politikos pasiūly
mais, nes toks išsilaužimas 
iš Įprastos tvarkos Įneša su
mišimą ir netikrumą Į ad
ministracijos politiką ir ga
dina Amerikos santykius su 
sąjungininkais. įspėjimas

... x .. buvo duotas gruodžio 6 d.yra teisinga, turėtų suprasti, , , ■
kad jam negalima buvo leisti m- kovo 20 d’ J“"Stin.ų

irgi jam Įprastu budu, paliks 
visą reikalą ir toliau, iki ateis 
kita sunki valanda, nauda iš 
padaryto žygrio bus nedidelė.” 
(“New York Herald-Tribune.”) 

♦
“Generolas MacArthur, pa

kartotinu nepaklusnumu, pri
vertė jį pašalinti. Ir dargi tie, 
kurie pripažįsta, kad generolo 
pažiūra Į Tolimųjų Rytų padėtį

važiuoti viena kryptimi, kai ad
ministracija tuo pat metu va
žiuoja kita kryptimi.” ((“Pitts- 
burgh Post-Gazette.”)

“Musų visuomenėje nėra vie
tos nepamainomiems žmonėms 
ar nesuvaldomiems generolams. 
Gen. MacArthuro suvaldymas

štabų ofisas pranešė gene
rolui MacArthurui, kad pre
zidentas rengia deklaraciją 
dėl sąlygų Korėjos karui

me.” (“Washington Post.”) 
Tokių ištraukų galėtume

privesti labai daug, bet už
teks ir pacituotųjų nuomo
nių, kad suprastume, jogyra pirmas stiprios rankos pasi 

cago Tribūne” ir “Washington reiškimas bėgyje kelių mėnesių pažiūros Į gen. MacArthuro 
Times-Herald.”) musų krašto reikalų vadovavi-' pašalinimą griežtai skiriasi.

Galybė
organizacijų paskubėjo pa
reikšti savo nuomonę tuo 
klausimu. Gen. MacArthu
ro šalininkai tuoj metėsi i 
politinę kovą prieš admi
nistraciją. Republikonai ge
nerolo vardą jau pasigavo 
ir kongrese ir krašte ir ban
do su juo nusikalti politinio 
kapitalo busimuose rinki
muose.

Kiek politinių dulkių dar 
sukels generolo MacArthu
ro pašalinimas, pareis nuo 
paties gen. MacArthuro, ar 
jis panorės savo ginčą su 
administracija perkelti Į 
politikos lauką krašto vidu
je. H
Krizė?

Kai kas sako, kad gene
rolo MacArthuro pašalini
mas yra krizė Amerikos gy
venime. Pagal teisybę, kri
zė butų buvusi tik tame at
sitikime, jei prezidentas ne
būtų išdrįsęs pašalinti Įta
kingo generolo, kuris iš 
dvejų kartų nepaklausė jam 
viršininkų duoto Įsakymo ir 
išėjo viešumon su savo skir
tingomis pažiūromis. Jei 
prezidentas nebūtų genero
lo pašalinęs, jis butų turė
jęs faktiškai užleisti tam 
generolui savo konstitucinę 
teisę ir pareigą vesti Ame
rikos užsienių politiką. To
kiame atsitikime tikrai bu
tų buvusi krizė. O dabar 
bus daug politinių ginčų, 
bus aiškinimosi ir barnių, 
bet krizės nėra ir nebus.

Svarbiausias reikalas da
bar yra apsiginkluoti, išlai- 

t kyti Amerikos vienybę su 
sąjungininkais, pa daryti 
Vakarų Europą neįveikia
mą. Kartu su tuo, reikia 
priešintis bolševizmo ban
dymams bet kur plėstis gin
klais ar vidaus perversmu. 
Toks priešinimasis eina Ko
rėjoj. Jis greit gal bus rei
kalingas ir Irane ar kur 
nors kitur. Mesti dideles 
jėgas Į Kiniją butų neatsar
gu, nes tas atidalytų Mask
vos imperialistams kelią Į 
kitas vietas.

Gen. MacArthuro šalinin- 
i kai, kurie šiandien kalba 
labai karingai, dar ir dabar 
priešinasi Įvedimui visuoti
no jaunuomenės kariško ap- 
mokinimo, ką administraci
ja jau keli metai siūlo pada
ryti. Tie patys šalininkai 

Prie nacionalinio spaudos klu- vis?m^ keturiomis priešina
te H’ashing.one iškelta gedo- S1 naujų mokesčių,
to vėliava pagerbti Argeuti- kuriM ginklavimasis stu 
nos diktatūros užsmaugto mia kraštą į infliaciją. “Ka- 
dienraščio “La Prensa” at- ringos” kalbos be karingų 
minčiai. Tą dienraštį Perono darbų yra burbulas, o SU 
diktatūra nusavino ir toto, burbulais Maskvos imperia- 
kaipo fašistinį laikraštį. lizmo neįveiksi.

GEDULAS

X
Ką Siūlė MacArthur?

Gen. MacArthur siūlė: 
(1) bombarduoti kinų ko
munistų bazes Mandžuri- 
joj; (2) atidalyti “antrą 
frontą” Kinijoj su kinų na
cionalistų kariuomene iš 
Formozos salos; (3) žiūrėti 
i Azijos karą, kaip i pagrin
dini karo frontą prieš bol
ševizmą, su kuriuo anksčiau 
ar vėliau teks susiimti.

Priėmus gen. MacArthuro 
pasiūlymą Amerika butų 
apsisprendusi išplėsti Korė
jos karą, mesti Į Kinijos 
platybes savo kariuomenę, 
bombarduoti Kinijos pra
monės centrus ir susisieki
mo kelius ir, gal būt, susi
durti su Rusija. Kadangi 
Amerikos sąjungininkai ne
pritaria tokiam karo išplė
timui Azijoj, tai Amerikai 
tektų vienai kariauti Azijos 
karą.

Be to, Amerikos karo va
dai ir vyriausybė mano, kad 
sprendžamas frontas kare 
prieš bolševizmą bus Euro
pa, o ne Azija.

x
Europa ar Azija?

Generolas MacArthur dar 
1942 metais skaitė, kad 
Azija yra sprendžiamasis

mą.
Kadangi gen. MacArthur 

tos nuomonės priimti neno
rėjo ir savo viršininkų Įsa
kymui nenorėjo nusilenkti, 
jam tenka pasitraukti. Bet 
politinis ginčas dėl “Azija 
ar Europa” klausimo, dar 
ilgai eis.

x
MacArthur ir Užsieniai

Gen. MacArthuro pašali
nimas nuskambėjo po visą 
pasauli. Europa “lengviau 
atsiduso,” nes suprato, kad 
Amerika ir toliau ves Korė
joj tik “aprėžtą karą.” Ja
ponija buvusi “pritrenkta,” 
nes ten MacArthuro pašali
nimas aiškinamas, kad “vi
sa Azija” burianti užleista 
bolševizmui. Indija “džiū
gauja,” nes. girdi, taikos 
šansai Azijoje padidėję.

Viso pasaulio spauda pil
na komentaių ir spėliojimų, 
kas toliau bus. Bendrai pa
ėmus, užsieniuose preziden
to Trumano žygis aiškina
mas, kaipo savaime supran
tamas dalykas.

x
Ernest Bevin

Balandžio 14 d. mirė An
glijos Darbo Partijos vadas 
Emest Bevin, virš penkių 
metų buvęs Anglijos užsie
nių reikalų ministeriu, o ka
ro metu buvęs darbo minis
teriu W. Churchill kabine
te.

Emest Bevin asmenyje 
Anglijos darbininkų judėji
mas neteko vieno iš žymiau
sių savo vadų, iš unijinio 
judėjimo iškilusio valstybės 
vyro, kuris sunkiais pokari
niais metais vedė Anglijos 
užsienių politiką demokra
tinėje pažangos dvasioje.

E. Bevin vadovybėje An
glija suteikė nepriklauso
mybę Indijai, Pakistanui, 
Ceilonui, Burmai ir ištrau
kė savo kariuomenę iš Pa
lestinos. Jo vadovybėje 
Anglija Įsijungė i Atlanto 
Gynimosi Sąjungą, kad ga
lėtų bendrai su kitomis de
mokratinėms šalimis prie
šintis vis labiau gresian
čiam pavojui iš rusiško 
bolševikiško imperializmo. 
E. Bevin buvo Atlanto Pak
to iniciatorius. Jis buvo pir
masis Europos valstybės vy
ras, kuris suprato Amerikos 
pagalbos svarbą Europos 
ūkio atstatymui, kaipo prie
monei kovoti prieš gresiantį 
bolševizmo įsigalėjimą nu
alintoj Europoj. Jam va
dovaujant Europos kraštai 
gavo iš Amerikos didelę pa
galbą, vadinamą “Marsh ai - 
lo planu.”

Prieš mėnesį E. Bevin 
dėl ligos pasitraukė iš už
sienių reikalų ministerio 
vietos, bet jo politika bus 
vedama ir toliau.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

JO NIEKAS NETEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON

merikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoj e

“Naujienų” Koncertas 
Šauniai Pavyko

Tą sykĮ tikėtų buvo pritru
kę.

“Naujienų” pavasarinis Didžiausia Velykų Auka 
koncertas, įvykęs balandžio' „
8 d. Sokoly salėj, šauniai1, l>«uviu Romos
pavyko. Didžiulė salė bu- kat?llkų Pa'aPDos < 
vo kupina žmonių. Vėliau Ja’? Sausl°™s. velyk,nemut 
atsilankiusiems pritruko auk10m‘s\ ®tal lli“'<|Ue te 
krėslų ir turėjo pasieniais Pa;.ko lle “V‘V I)a,'al%os Iš
stovėti. Tokiu Uiėjo būti pel,s „ . *at,;F „ Vansh 
virš dviejų šimtų N'e"S- ba.'a,n<l2,° 8 ft l1“'

Koncerto pasisekimui pa-8 T..,e/!al Kab 
dėjo keletas palankiu aplin-' . Vel-lkų auk?-.ge™S“'' 
kybių. Visų pirma tai tas d.*s sudėjo 053-
faktas, kad -Naujienų” ?3- S? -vra didziausta Vely-
koncertu programos visut kų auka’ musų parap,Ja 

i • . i - vra gavusi.met būna pirmos klases. ? i
-m •• >> ■ Kada lietuviai Romos ka-Antra, tai Naujienų pres- . ... . . ,. . , * , - , 9 . tankai pasirodys su pana-tyzas patraukia plačiąją vi- .. , -J . > •2;___ m -- . • • siomis aukomis badaujan-suomenę. Trecia, tai pasi- • T • . •, •> ii- - tiems tremtyje ir Lietuvaitaikęs labai gražus oras. ..... ..

Ketvirtas faktts ui tas, t? didztaus.ų bedte-
kad tą diena nebuvo kito v.ų-ples.kų-nagų? Da- —_------
žymesnio patingimo. Nie- bar parap,« Yadal kunlgal f?nde!10 ”!*»•?> pllkls- 
kas ta diena -Naujienoms" •tuo ,'?lkalu v,sa‘ nes,rup,- ktų kaime. Amertkon atvy- 
nesutiarė ko'nkurencijos. i na. Je, tame kas daroma, ko 1913 metais. Gyveno

Buvo vaidinus veikalėlis tal keleto pa,ap,J0nų -teka. ptrma Bostone, su pirmąja
Kalbant, s,rdts. Ypatm- Kam Bus Blog.au, j kuj išvažiav0 ; Sa,

ga> publikai siuipryzas bu- Negu Divorsininkams

t

DIKTATŪROS PARADAS ANT VULKANO

Pilietinio karo generalisimas, Ispanijos diktatorius Franko, priima kariuomenės para
dą Madride, minėdamas savo 12 metines, kai jis su Hitlerio ir Mussolinio ginklais ir 
kareiviais nugalėjo ispanų tautų ir užkorė jai savo diktatūrų. Kareelonos gyventojų 
nesenas streikas tur būt primena diktatoriui, kad Ispanijoj ne viskas tvarkoje. . . .

Kas Nauja Brooklyne
Siuvėjai Negavo 
Žadėto Kumpio

vo tas, kad vaidinimas ėjo Francisco, paskui ilgą laiką
tamsoje. Vaidino pirmaei-' Nesenai vienoj parapijoj gyveno Detroite. Savo tar- 
liai artistai—Stasys Pilka,ltek,, žinoti aP>« »«>*-! !vy- n-vbos .rel.kaiais veltoms yra 
Alfas Brinką, Kaivs Oželis ki; Vienol tos parapijos važinėjęsis po tvatnas pa-
ir Kazys Vešota. 'Tokiame šeimoi mir{ vyras. Našlė saul'°. sahs’ ,Pa‘lko !lud<:' 
atsitikime su kritika gali įį. klebonui sumokėjo už visas syje žmoną, dukterį ir gt- 
eiti tik teatralio meno žino- ‘eremonijas ir a p eigas ™cs Montrealyje Kana
rai, o ne eiliniai korespon- *!«• Už tai buvo atlaiky. doje, o Lietuvoje itko mo- 
dentai tos trejos niisios ir karstas ciute, du broliai ir sesute.

Vaidinimą sekė Alice Ste-jkeletĮ buvo smilko"j Ilsėkis, mielas dėde, šios
phens choras, kurs jau se- mas “Į Šlakstomas vande- žemelėje,
nai vra užkariavęs Chica- kad to.nai yra užkariavęs Chica .............. ...
eos lietuvių visuomene. car neSana- Tai ji uzpn- 

~ i, . . ’ko vienuolynuose net 100
Galop seke Velbasio stU"|mįgju jr vienerias gregoria-!

duos baletas. 'niškas mišias.
Programą seke šokiai,1 -.A , . , . ,

Jurgio^ Akelio orkestrai’ ^ltokl^ ,dždfvk* ?m?nes,
grojant. j nedarytų, jei kunigai jiems raj, orag gj-^us. Dirbti ga-

to neikalbėtu. Įima i>o 7 dienas per savai-

J. Valašimas.

RL'MFORD, ME.

Puslapis Trečias

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Wor c esterio Naujienos
Musų Žinios Žinelės

Balandžio pirmomis die
nomis Worcestere lankėsi 
“Tėvynės” redaktorius M. 
L. Vaši i. Buvo apsistojęs 
pas pp. Jurkinus. Svečia
vosi pas J. Veraičius, Kra- 
sinskus, Matukaitienę ir P. 
Račylus.

Ona Budinaviėienė, išbu
vusi keletą savaičių šv. Vin
cento ligoninėje, po sunkios' 
operacijos jau sugrįžo į na
mus. Ona yra veikli Mo
terų Klubo Choro narė.

Klubo svetainėje Lietuvai 
Remti Draugijos 1 skyriaus 
parengime dalyvavo iš 
Brooklyno “aitvarai” pia
nistas Mrozinskas ir komi
kas V. Žukauskas.

Balandžio 21- d. grupė 
vietos moterų rengia kon
certą Eikš svetainėje Lietu
vos operos solistui Impoli- 
tui Nauragiui. Šis žymus 
dainininkas aps i g y v e n o 
VV’orcestere.

Balandžio 11 d. lietuviš
kas dievaitis Perkūnas iš-

O 1 .t-- , a t vr gąsdino daug žmonių. Vie-Balandzio 1 d. LNC s\e-jog laikraščių redakcijos 
tainėje lietuvių kai o vete- buvo klausiamos telefonu, 
ranų posto globojamas jau- ar jau atomo bombos spro-
nuolių drum corps davė . * • « • • ginėja. Mat šaudyta iš
koncertą, musical revue. igje(b-o dangaus. Net buvo 
šis koncertas įvyko per du ,juokingų įvykių. Klube vir- 
kartu, po pietų 3:30 ir 7.30 gUtlnėje svetainėje dirbo 
vai. vakare. Per abu kartu dženitorius. Gaspadorius,
buvo žmonių pilna.

Parengimui daug dirbo
karo veteranai A. Jodžio- 
nis, C. Šimakauskas, J. Lis
tavičius, J. Babraitis, E. G. 
Chuplis, A. Dailida,

apie pinigų skyrimą tarda
vo žodį kriaučių 54 skyrius.

v . . . , . Dabartinei KNK valdybaiKomunistai per “Nelais- . , - - ... ., .tokio žodžio jau nereikia, vę rekaliojo, kad siuvėjai T- - • ,-Velykoms gU karnoj. Ve- {'e sustorgantzavę užgrobė, Morkūnas, Anthony Savage
lykos jau praėjo, bet to za- KNK vardu
dėto kumpio nesimato. Da- ne visiems
bar stuvejat mano, kad 54 ;kyriaus nariams> bet tik 
Nelaisvės pastoges berne- -piliai

liai “apsiktunpiavo,” o ar Tokja už obik uktika 
kitiems bus tų kumpių, tai 
jau kitas klausimas. s]uveJal

(Salaševičius), Vincent 
Mattus, pianistas Robert V. 
Brady ir solistas Jurgis Mo- 
zuraitis.

pasipiktino nuskriaustieji
Jie balandžio 11

Kriaučių Nepriklausomo d- Lietuvių Atletų Klube 
Klube valdyba, kuri suside- šaukė protesto susirinkimą, 
da iš pinigų dalinimo sali- Alkiausiai, toxių susirinki- 

į ninku, pati nelabai vra ka n'*« ^us daugiau. Nes tokis 
prisidėjusi prie KNK iždo neteisingumas yra nepaken- 
išauginimo. Kriančiu Ne- ciamas ir nuskriaustieji pa-

Užkandinė buvo turtinga, .. , . . . , , . , ------ k - - ------- -------------
gardžiais gaminiais. L.BabaLS;a‘?d“ok™e;’_ka?.t«- Bet dirba, kaip kas iš-

o Kriaučių Ne-
Darbai pas mus eina ge- prigulmingas Klubas insi- 

Korporavo 1911 metais. Da-
drvžę kovoti.

klube būdamas, manė, kad 
tas vyras nuvirto nuo ko
pėčių.

Dženitorius atbėgo Į klu
bą, nes manė, kad apačioje

V-'kas nors įvyko. Abu susiti
kę vienas kitam išmetinėjo,

d. mirėBalandžio 6 
Juozas Gerulis, 30 metų 
amžiaus. Buvo veiklus Auš
relės Choro narys. Paliko 
žmona Teofilė. Šermenyse 
dalyvavo daugybė žmonių. 
Daug buvo gėlių vainikų. 
Palaidotas balandžio 9 d.

Ko tu daužaisi.” Tik vė
liau paaiškėjo dalykas.

Rep.

HAMILTON, ONT.

Vi»i į Lietuvišką Social»«tų 
Šokių Vakarą

Lietuviai socialdemokra
tai- susitarę su ukrainie
čiais, lenkais, armėnais ir 
vietine CCF, rengia bendrą 
jungtinį socialistų vakarą.

o-alpę atsitikti Paskntinėie i u.uur-.j;Visi turėjo “good time,” $ra e' at-“ 11 . r<tSku;ine^, mano. štai. pavyzdžiui, tu- Baltimorės atsikraustė 1916 
gal išskyras tuos, kuriems ,.IbenoJe: ,®u» . vairime vieną žmogų, kuris tu-
prisiėjo stovėti ir kurie bo/.^a '. HSUT su£au. vl>.U:',ii banke apie 20,000 dole-
dėjosi gausios publikos kuni§u?: vyskupus ir popie-,lių turi du namus> bet kas',nuo mettu buvo sar-
kamšatim. Bet tokie turė-'^ 1 to turto? Jis buvo įsi- dinkų kompanijoje, o pas-
jo atpildą tame, kad “Nau- - Įprašęs miesto parkus kny- kui didžiumą laiko dirbo
jienos” iš naujo Wepak‘a^anį^ nyti, o dabar dirbtuvėj toi- miesto pal.kuose. Jo navyi
v o shvo ciifieic itciKH v. nica- ,4 __7- • las. Kuris iš jus galite atjys

eiti ir atskleisti tą vietą,
Sekantis Didelis 
Parengimas

Galima sakyti, kad žiemi
nio sezono užbaigimas Chi
cagos lietuvių tarpe bus 
sekmadienį, balandžio 29 
d., kada atvyks iš Clevelan-
do Čiurlionies Ansamblis iri Mirė Antanas Valašimas 
tą dieną Civic Opera ru-|
muose duos koncertą. Tą Kovo 29 d. po ilgos ir

kartinis KNK phTnininkas LDD 7 Kuopos Susirinkimas
A. Bubnys į Brooklyną L

■ sv\dor10 kaPinėse- j šio vakaro tikslas yra duoti
j Antanas ??a įsius,. og susjpažinti su atski-
apie G0 metų amžiaus, ba-'' *’tautybių žmonėm,s ir

lėtus klvnija ir dirba, dir
ba iš visos širdies. O kai 

i pažiūri, tai žmogus miega
kur as mokiau, kad jus tu-,da^naj 0Verauzėse ir vaikš- 
rite už mirusius laikyti kaip koks pupų diedas,
sias ir uz tai imti pinigus. gUĮų gerai, kad kas išaiš- 
To niekas iš jų nepadarys. kjntų? kodėl pas žmones yra

Balandžio 8 d. Lietuvių 
Atletų Klube buvo LDD 7 

metais. J. Bikulčius, to ku0pos susirinkimas. Į su- 
klubo protokolų raštininkas sirinkimą nedaug narių su

sirinko, tad svarbesnių rei
kalų nesvarstyta, tik išklau
sytas margučių vakarėlio 
raportas. Komisijos vardu 
drg. B. Spudienė pranešė, 
kad margučių vakarėlis da
vė pelno virš $40.

Brooklynietis.

land.žio 11 d. palaidotas i j^ukįoje SOcialistiškoje nuo- 
\ ilties kapus. Antanas bu- (taikoje gražiai praleisti lai- 

vietos lietuvių v
judėjime. Priklausė prie, ąTw|i| vi?us h. rau.
keletos 'Orgar.tzacuų—k u-l ateivius maioniai kvie 
bo, Bitutės, Sandaros ir kt- įjame a silankyti j ši va 
tų. Šermenyse ir ant kapų
dalyvavo daug žmonių.

Tąsyk kunigams bus bai
siau, negu divorsininkams.

Laisvamanis.

koncertą sponsoruoja 
“Draugas.” Rengėjai, ma
tyt, supranta kokios rizikos

sunkios ligos mirė Kinke- 
ki ligoninėj plačiai lietu
viams žinomas mano dėdė 

Palai-jie imasi. Todėl iš anksto' Antanas Valašimas. 
pradėjo tą koncertą garsinti dotas balandžio 3 d. iš gra- 
ir “Naujienose.” įboriaus Petkaus koplyčios

Galima priminti, kad per- su bažnytinėmis apeigomis 
“Margučio” pasidarba- į šv. Kazimiero kapinesnai

mu to paties ansamblio Chicagoj. 
koncertas įvyko tuose pat Velionis buvo gimęs 1892 
rūmuose balandžio 16 d. metais Rokiškio apskrity,

LENGVAS BUDAS .. .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLU KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidia; sa iodiią linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvai, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt

KAINA 85 CENTAI, koriuos galima prisiųsti palto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

toks pasiutęs noras pinigus 
krauti, iki ateis laikas juos 
palikti galas žino kam. . . .

Senas Rumfordietis.

LOWELL, MASS.

tė prasidėjo tik 191S 
tais. Vincas Michelsenas, 
kuris eina finansų raštinin
ko pareigas, į KNK atėje 
1919 metais. Pats KNK 
uždarė knygas ir duoklių iš 
narių neėmė nuo 1919 me
tų.

Taigi, tie kriaučių sutau- 
pų dalintojai, patys asme
niškai į tą klubą mažai Įna
šų tepadarė, o iš jo reika
lauja gana daug.

OAKVILLE, CONN.

Mirė daktaras Pranas

karą, kuris įvyks balandžio 
21 d., 8 vai. vakare, Mi- 
chael Hali (buvusioj Cen-

Vaikšnoras. 49 metų am-jtraj Hali), 213 James St. N. 
žiaus, buvęs Worcesterio gus geras valgių ir gėrimų 
policijos daktaru per 8 me-j bufetas, o šokiams gros ita- 
tus. Palaidotas Notre Dame orkestras.

Seni musų miesto gyven
tojai, Jonas ir Stefanija 
Tamašauskai, balandžio 1 
d. minėjo 35 metų vedybi 
nio gyvenimo sukaktuves. 
Jonas iš Lietuvos atvyko į 
Athol, Mass., ir tenai vedė 
prieš 35 metus. Vėliau gy
veno Worcestere, Cam- 
brigde, Revere ir 1923 me
tų pradžioje atvyko į Lo- 
wellį, kur ir šiandien su šei
ma tebegyvena.

Per tą laiką Tamašauskai 
išauklėjo šeimą, du sunu ir 
dvi dukteri, vienas sūnūs 
vedęs, viena duktė ištekė
jusi. Būdamas pasekmin
gas biznierius Jonas yra įsi
gijęs nemaža draugų, kurie 
susirinko pasveikinti ir pa
linkėti dar daug daug jubi- 
lėjų laimingai sulaukti. Lin
kiu ir aš ilgiausių metų Jo- 

’nui ir Stefanijai Tamašaus
kams.

Kriaučiai Kelia Audrą

Nepaisant kad “Nelais
vė”

1 L. Paulauskas.

kapinėse balandžio 14 d. 
Labai daug vietos lietuvių 
dalyvavo šermenyse.

Giliausios užuojautos mi
rusiųjų šeimoms.

Rengėjai.

BALTIMORE, MD.

Atvyksta A. Jenkins

Amalgameitų unijos ge- 
Worcester amerikiečių neralinis organizatorius, A. 

.studentų jaunimo organiza- Jenkins-Jankauskas, šį seš- 
metų buvo ištikimas “Ke-|cija įteikė dovaną p-lei Lil-'tadienį, balandžio 21, at- 
lpivio” skaitvtoias. Mirė nan Mickevičiūtei $1,100įvyksta į Baltimorę pasitarti 

tęsti dainavimo studijas. su siuvėjų unijos 218 lokalo 
—:— 'nariais siuvėjų unijos reika-

Mirs Antanas Meškunas
Kovo 30 d. mirė senas 

Cakvillės gyventojas, Anta 
nas Meškunas. Jis per 40

leivio” skaitytojas, 
jis VVaterbury. Paliko di

dūduoja ir siuvėjams 
įkalbinėja, kad socialistai 
šiokie ir kitokie, bet atskir
tieji nuo tų kumpių neri
mauja ir žada ieškoti teisy
bės. Jie yra unijos nariai 
ir palei KNK konstituciją 
turi teisę į to klubo pinigus. 
KNK konstitucija sako:

“L. K. N. Klubo tikslas 
yra: remti lietuvių siuvėjų 
uniją ne tik moraliai, bet ir 
finansiniai. Todėl, jei ka
da oficiališku laišku parei
kalautų vietinė lietuvių siu
vėjų unija finansinės para
mos, tai komitetas turi tuo
jau sušaukti LKN Klubo 
specialį susirinkimą, kuris 
apsvarstys tokios paramos 
davimo reikalą.”

Kad LKNK pats imtųsi 
iniciatyvos, be lokalo atsi- 
kreipimo, konstitucija nie
ko nesako. O nesako to
dėl, kad visuomet ir visur

deliame nubudime žmona 
Ona, du sūnus, keturios 
dukterys ir vienuolika anū
kų.

Palaidotas . Oakvillėj iš 
Šv. Magdalenos bažnyčios, 
North Woodbury kapinėse. 
Tebūnie jam lengvas poil
sis Amerikos žemelėj.

Koresp.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

546 East Rroadway 
So. Boston 27, Maaa.

Balandžio 15 d. Tremti-Tais. 
nių Meno Mėgėjų Ratelis] Drg. A. Jenkins pastoviai 
Aušros Vartų parapijos sve- gyvena Vermonto valstijoj, 
tainėje perstatė “Aušros bet siuvėjų organizacijos 
Sūnūs.” reikalais neretai lankosi ir

—:— kituose miestuose.
Balandžio 14 d. L. P. Koresp.

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapiu kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau siuntinėjamas. Pats laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė da*»s su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

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

«

Blog.au


Puslapis Ketvirtas LEIVIS, SO. BOSTON Nr. 16, Balandžio IS, 1951

’asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

SLA Vajaus Proga
Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoje paskelbė vajų 
naujiems nariams gauti. 
Vajus pavadintas “tautos 
stiprinimo vajumi” todėl, 
kad su juo rišama ir musų 
bendrieji tautiniai reikalai. 
Verta apie tą vajų ir musų 
spaudoje pakalbėti.

Aš esu SLA narys jau 
keliolika metų. Moku per

. . __ , , . nais metaisvnj 50 dolerių per metus, visokiomis 
arba reikia išleisti per me- tuvog 
tus virš 70 dolerių. Kai 

bučiau

ir kultūriniai
reikalams, mes atliekame reikalai su bizniu tiesiog 
tautišką darbą. Palaidi bu- nesiriša. k ra ir daugiau to- 
dami to darbo neatliktume kių nebizniskų reikalų, ku- 
ir musų bendruose reika- rie gyvenime yra labar svar
iuose paliktų neužpildyta bus. Vėl paimsiu musu

Įklausau, yra nedidelė, turi- daugiau Lietuvos vadavimo sų tautiniai 
me tik apie 30 narių. Bet 

! ta maža kuopelė kiekvie- 
pasiskelbia su 

aukomis—ir Lie- 
vadavimo reikalams,

ir šalpos vajuose, ir Įvai
pažiurėjau, kaip aš
apdraustas ligoje, tai pasi- p“-džiLi^bZk v^’sušR 
rodė, kad buc.au apdraus- ,dares komiteUs Dl/ j slju. 
ta» tiktai nuo kai kulių Ii- biografijai išleisti. Tam

!ĮT0Lal^:T'.e".PZ^'idalbui reiki* pinigų- Dr.
šliupas buvo SLA kūrėjasna, arba greit nuvaro žmo

gų i kapus. Nuo širdies, 
plaučių ir kitų ligų apsi-

riais kitokiais atsitikimais.

metus 15 dolerių ir už tai drausti veik negalima, 
ligos atsitikime galiu gauti Lietuviška apdrauda sa- 
6 dolerius per savaitę, o varne Susivienijime, nors ji 
mirties atsitikime kiti gaus atrodo nedidelė, bet. paly-,; 
mano palaidojimui 250 do- ginus su privačių kompani-l; 
leriu. Sumos mažos, bet ir jų apdrauda, yra pigesnė, 
išlaidos nėra didelės. Aš Todėl aš neturiu jokio nuo- 
bandžiau apsidrausti nuo Ii- stolio. jei esu apsidraudęs 
gos didžiosiose amenkonis- lietuviškame SLA. Taip at-: 
koše draudimo kompanijo- rodo tas reikalas žiūrint 
se. Pigiausia apdrauda, ko- grynai bizniškai. 
kią užtikau, kainuoja per "Bet SLA nėra tiktai biz- 
metus apie 22 dolerius, bet nis. Priklausymas prie SLA 
kanu reikia imti ir gyvybės turi ir kitą “medalio pusę.*’ 
apdrauda, kuri kainuoja Musų kuopa, kuriai aš pri-

ir šiaip labai plačiai žino
mas žmogus, kurs savo dar
bu išvarė gilią vagą musų 
išeivijos gyvenime. Ji rei
kia ir pagerbti ir reikia su 
jo gyvenimu ir darbais vi
siems susipažinti. Kitaip

kuopą, kaipo pavyzdi, nors 
manau, gal yra kitų kuopų, kurios 

visiems bus aišku, kad i Su- geriau ir tinkamiau visokius 
atlieka. Bet savo

spraga.
Iš tų pavyzdžių,

sivienijimą negalima žiūrė- reikalus i 
ti vien kaip i bizni. Tai yra kuopą aš pažįstu, 
biznis, bet tas biznis yra su- apie ją ii’ kalbu, 
rištas su visuomeniniu dar
bu. Musų Susivienijimas 
vra tautiška organizacija,

o todėl

Pasitaiko, kad musų kuo
poje kas nors “prisimena” 
apie kurį nors i vargą pate-

kurioje yra vietos visokių kusi žmogų. Tokių Į var- 
isitikinimų žmonėms, kur gą patenkančių žmonių yra

sakant, jo biografiią reikia t dirbti 
žūt būt išleisti. Musų SLA

tė Komitetui Br. J. šliupo 
Biografijai Leisti $31.50. 
Aš manau, kad mes tuo sa- 

padarėme kultu-vo žygiu
ringą darbą. O kada musų 
i:uopa duoda dešimkę ar

kiekvienas įsitikinimas yra daugiau, negu 
gerbiamas ir kur žmonės iš- me. Aptarus 
moksta sugyventi ir bendrai me

Helio, Maik, pakalbėkim juos kaštuoja 4,020 dolerių, 
apie meilės čienę! karšta meilė dvigubai bran-

—Gera diena, tėve, apie giau. drungna meilė kaštuo- 
kokią meilės kainą tu kai- ja tik pusė tiek, šilta meilė 
bi? biskį daugiau, šalta meilė

—Ar tu negirdėjai, vai- nėra verta nė išėsto kiauši- 
1 e, kad aukštasis ir aukš- nio, o verdanti meilė ir lo
biausias sūdąs nustatė mei- jerius gali nuplikyti, sy? 
lės čienę ir sako, kad meilė; —Meilė, tėve, pinigais 
kaštuoja ekzektli 4,020 do- nėra perkama. Poetas apie 
leriu, ne daugiau ir ne ma-,meilę sako:I
Ziau ’

—Keistas nustatymas, tė
ve. Pasakyk, kaip tas teis
mas apskaičiavo meilės ver
tę?

—Vot, vaike, to ir aš ne
žinau, ar nuo vogos ar nuo 
štukės sūdąs sprendė, ale aš 
žinau, kad jis nusudijo vie
ną lietuvį už žmonos meilės 
pavogimą mokėti 4.020 do
lerių, o vedlug to ir tau turi 
būti aišku, kad meilė yra 
daiktas, katrą galima pa
vogti, parduoti, mainyti, už
statyti, paskolinti, pirkti, 
pagrobti, padovanoti, per
leisti. atimti, atiduoti ir pa
siskolinti. Tokia yra sūdo 
rešenije, vaike’

—Aš girdėjau, tėve, kad 
buvo byla. Apie tą ir laik
raščiai rašė. Vienas lietu
vis pasiskundė teismui, kad 
kitas pavogęs jo žmonos 
meilę. Teismas nuskriaus
tajam priteisė iš meiliava- 
f io 4,020 dolerių, bet kaip 
teismas tokio sprendimo 
piiė’o, tai aš negalėčiau tau 
į asakvti.

—Mes. vaike, musu Ščest- 
lyvos Smerties Susaidėj tu
rėjome diskusijas' dėl to 
meilės biznio. PasKvrėme 
i riligentu musu maršalką, 
katras turi puikiai riestus 
usus. Tai iis pusę advnos 
aiškino, kad meilė yra daik
tas. katrą galima pasižyčio- 
ti ir vėl sugražinti, ba, sa- 
! o. meilė ne naginė, ji ne- 
rvi'lyšta. o kalbėdamas, 
vaike, jis vis veizėjo į vice- 
maršalkos pusę. katras turi 
visai nešnetna leidukę. Tu 
žinai, vaike, kad po tu dis
kusijų butų iškilęs faitas, 
jei mes nebotume 
maršalkas perskyrę?

. Kiekvienas tavo 
žvaigždė.

Man pro pirštus 
mirgėjo.

Ir kaip auksinė didelė katė.
Per krumus mėnuo i medžioklę 

ėjo.
Ką '•akė nesuprantami kva

pai.
Mums nemokėjo spinduliai 

išversti.
Užmerkusi akis tu nusilpai.
Ir tavo angelas pradėjo verk

ti.

piauKas Kaip

tekėdamas

—Ka tu tia kalbi, vaike.. . . . % ’ar tu jau visai sumorciavo- 
ai, ar ką?

—Aš kalbu apie meilę, 
tėve, kurios už pinigus ne
galima pirkti ir apie kurią 
teisininkai, išvartę storas 
•statymų knygas, tiek pat 
tenusimano, kiek Beotijos 
lakštingala apie Bethoveno 
simfonijas.

—Vaike, tave kokia nors 
našlikė apšėrė meiliškomis 
drignimis, tu eik ir pamie
gok. tavo nervai nuvargo, o 
kaij) išsimiegosi, tada mudu 
vėl pasikalbėsime.

—Visa gera, tėve.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Maikio ir Tėvo kraitis gavo 

aukų iš šių musų skaitytojų:
J. Evoskevich iš Camden. N. 

J., atsiuntė $2.
F. Lizdenis iš San Francisco. 

Calif.,—$1.50.
Po $1—W. Paulas iš Allston. 

Mass.. J. Morkūnas iš Detroit. 
ir J. Vasil iš Clevcland.

—įsivaizdinu, 
jusu draugijoj 
pali išsigimti į 
bet meilės kaina

Mich.
Ohio.

Po 50c—V. Jagadinskas :.š 
Chicago. III.. J. Jodzevich iš 

• Bayonne, N. J.. P. Adomaitis 
(iš Barre. Mass.. J. Pronskus iš 
Phillipsburg. J.. J. Gibišas 
iš Chicago. III.. A. Kolosky iš 
Detroit. Mich.. ir M. Raulinaitis 
iš Albion, Mich.

Visiems parėmusiems 1a:k-
mu^tynęs, tariame širdingą ačiū.
man vis- *-------------------- -----------

tėve, kad 
diskusijos

vien vra nesuprantama. , ... . . m. 1 Juo didesne bus Tav.-Tau nesuprantamu. va.- Uetuvaj a„ka
.C’. .,nc 1 .,Cl k-’. L?" Tėvynė bus Tau labiau dė 
jenai, vaike, viską žino ir kinjra> Aukas priima Ame 
visam kam čienę moka nu- rikos Lietuvių Taryba ir j«» 
slapti. Bėgli meilė pas skyriai.

mes man ty
loki reikalą 

kaitai? patylomis, be 
triukšmo, sudedame šiek 

ar ki-
gan patekusiam pa- 

gelbstime. Arde tai nera
site spaudoje žinių, nes to
kie pagalbos reikalai atlie
kami patvlomis, nesigiriant 
ir nešukaujant. Man atro
do, kad tas darbas irgi yra 
galimas tik per
nizaciją. kaip SLA.

Galėč paminėti ir
linį” veikimą. Žmogus turi 
sueiti žmones, turi “pabu
voti.” Musų SLA kuopos 
duoda progą “pasižmonė
ti.” Musų kuopa kartais su
rengia “kortavimo pariu- 
kes,” kartais bendrai su ki
tomis kuopomis padarome 

i vakarienę. Tai yra proga 
žmonėms sueiti ir protingai 
pasižmonėti. Jei lieka koks 
doleris, tas eina į musų “iž
dą’’ svarbiems reikalams.

SLA kuopos, pagal savo 
narių sugebėjimą ir norą, 
gali išvystyti platų švietimo 
darbą. Kai kvr ruošiamos 
paskaitos, koncertai, teatra
liniai vaidinimai. Toks dar
bas priklauso tik nuo narių 
noro ir sugebėjimo. Dirva 
plati.

Viską suglaudus, manau, 
kad Susivienijimą reikia 

I emti. Kas nėra narys— 
neapsiriks jei prie jo prisi- 
lės. Nariai gerai padarys, 

' ei paagituos už Su-ivieniji- 
i mą savo pažįstamų tarpe. 
1 lei išgirstame ką nors kal
bant prieš Susivienijimą, 
kodėl neatitaisyti neteisin
gų įtarimų ar stačiai šmeiž

o ............ , ... tiek pinieu tr vienam ;Susivienijimas apdraudžia 1 \ •
, . ,. rr- . tam vargan pateKUstargyvvbę ir nuo ligos. Kiekir nuo

kas nori apsidrausti, parei 
na nuo pasirinkimo. Biz
niukas reikalas jame tvar
komas bizniškai. Bet gy
venime pasitaiko ir visai 
“nebiznišku’’ reikalų. Mu- tokia orga-

Prašau man dakiara-greiciaui
KAIP TELEFONO PATARNAVIMAS IŠGELBĖJO ŠI ’Ą GYVYBĘ

r

tu?

“socia-

Yra daug būdų stiprinti 
1 musų Susivienijimą, o vajus 
kaip tik ir duoda progą pa
sidarbuoti.

J. Šėlainis,
SLA Narys.

ELEKTROS RUB \S

Mrs. Martha Cook. viena namuose, vos 

Išgalėjo pasiekti telefoną. ta:p sunkus buvo 

ios širdies smūgis* Naktinė operatorė, kur: 

išgirdo jos silpną pagalbos šauksmą, tuoj 

ėmėsi darbo. Ji pašaukė daktaro telefoną.

prikėlė daktarą iš miego ir jis suspėjo pa 
siekti Mrs. Cook namą pirm negu liga ją nu
kankino.

Mrs. Cook duoda pilniausią kreditą už jos 

gyvybės išgelbėjimą naktinei operatorei.

K \1 KURIE žmonės pra
šė telefono. I>et jo vis dar 
negaw. nes mes truksta- 
me Įrengimų. Pašalinti lą 
trukumą, suteikti visiems 
telefoną, yra musų didysis 
uždavinys.

Telefono vertę nelaimė
je svarbu prisiminti tiems, 
kur'e užmiršta jo reikšmę 
šių dienų gyvenime. O 
mums tas reikalas yra pa
skatinimas daryt viską, 
kad visi ir visur butų ap
tarnauti telefonu.

NEW ENGLAND

Vienas pagaliais šauksmas telefonu gali apmokėti kelis kartus 

jūsų telefono išlaidas. Kasdieni įiamc gyvenime telefonas vaidina 

vis didesnį vaidmenį. Jus galit pašaukti daugiau žmonių, negu pir

ma. Daugiau žmonių pašaukia jus. Patarnavimas yra geresnis, 

greitesnis, o telefono išlaidos dabar suėda mažesnį nuošimtį jūsų 

pajamų, negu prieš dešimti metų.

Justi telefonas—aukštos vertės—pigios kainos.

•Vardas išgalvotas, atsitikimas tikras.

The

Telephone
(impany

Aukštai skraidantieji lakūnai 
nešioja šitokius, elektriką šildo
mus rubus. kad galėtų pakelti 
didelius šalčius aukštumoje.

I TELE6RAPH
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Sergiej Niečajev
Bolševizmo Dvasios Tėvas; Taikė gyvenime Principą 

Tikslas Pateisina Priemones”; Buvo Žmogžudys,
Šantažistas ir “Revoliucininkas”; Gynė Mažu* 

mos Valdymą; Mirė Kalėjime

Rusiško bolševizmo teo-; suorganizavęs 
rija skamba marksistiškai, ■ nius komitetus, 
bet bolševizmo praktika su stovaująs centialini 
marksizmo mokslu visai
mažai ką turi bendro. Bol
ševizmo praktika yra imta 
daugiau iš Jono Baisiojo,
Petro Didžiojo ir rusų carų 
despotizmo, negu iš Vakarų

“revoliuci- 
ir pats at-

revo-
liucinį komitetą.” S. Nie
čajev taip puikiai melavo, 
kad Bakuninas jam patikė
jo ir du revoliucionieriai 
susidraugavo. Jie leido 
įvairius atsišaukimus, para-

Europos darbininkų judėji-.šė kelias brošiūras, išleido
mo.

Nors bolševikai neprisipa
žįsta, bet jų praktikai daug 
įtakos yra padaręs anar
chistas Sergiej Niečajev, 
kuris gyveno 1847-1882 me
tais. S. Niečajev buvo kai
mo popo sūnūs, labai ga
bus, iškalbingas, drąsus ir

laikraščio “Liaudies Teisin
gumo” vieną numerį. Ba
kuninas parašė Niečajevui 
įgaliojimą “Nr. 2771” at
stovauti “Pasaulinę Revo
liucinę Sąjungą,” nors to
kia “sąjunga” gyvavo tik 
Bakunino vaizduotėj, kaip 
ir Niečajevo “revoliucinis

be jokių moralinių skrupu-; komitetas” buvo tik jo vai- 
lų. Jis skaitė, kad tikslas duotėj.
(revoliucija) pateisina viso
kias priemones, dargi labai 
blogas.

S. Niečajev ne tiktai taip 
mokė, bet taip ir darė. Jis 
sakė, kad moralė yra tik 
turčių išmislas, o pavergtie
ji, jei jie nori išsivaduoti, 
ypač revoliucijos vadai, turi i* 
padėti visus • moralinius 
skrupulus į šalį ir siekti tik
slo visomis priemonėmis.
Praktikoje tai reiškė apgau
dinėk, užmušk, meluok, 
vok, sukčiauk, jei tik taip 
dalydamas gali pagreitinti 
revoliuciją. S. Niečajev 
praktikoje taip darė ir darė 
ne tik su “revoliucijos prie
šais,” bet jis ir savo vien
minčius nevengė apgaudi
nėti ir piniginiai apstatyti, 
jei tik kur galėjo. . . .

S. Niečajev 21 metų am
žiaus jau buvo teologijos

Bendrai su Bakuninu S. 
Niečajev išgavo iš našų re- 
voliucininkų, Ogarevo ir 
Herceno, žinioje laikomų 
rusų turtuolio Bachmetjevo 
revoliucijos reikalams užra
šytų pusę pinigų, apie 4,000 
rublių. Ginkluotas pinigai 
ir Bakunino Įgaliojimu S. 
Niečajev tais pat 1869 me
tais grįžo slapta i Rusiją ii 
Maskvoje pradėjo organi
zuoti revoliucininkų “pen
kiukes.” Kiek tokių pen
kiukių jis sukurė, niekas ne
žino, nes visos penkiukės 
buvo izoliuotos nuo kitų ir 
tik Niečajevas jas žinojo ir 
joms vadovavo. Vienoj 
“penkiukėj” Maskvoj pasi
taikė studentas Ivanovas, 
kuris pradėjo reikšti per

daug savarankumo ir nero
dė užtenkamo paklusnumo 
vadui. S. Niečajevas paju-

“Jeigu jį (Niečajevą) su
pažindinsi su kokiu nors 
draugu, tai jis pirmiausiai 
siekia sukelti nesutikimus, 
skandalą ir intrigas, kad 
draugus supiudžius. Jei drau
gas turi moterį ar dukterį, 
jis darys viską, kad ją suve
džioti ir užkarti jai vaiką, 
kad tuo budu ją. prieš jos 
prigimtį, ištraukus iš pavel
dėtos moralės įtakos ir įstu- 
mus ją į revoliucinį laikymąsi 
link visuomenės.”

Šitokį “būdą” iš moteruk 
daryti revoliucininkes Nie
čajevas bandė pavartoti ir 
su rusų rašytojo Herceno 
dukterimi, juo labiau, kad 
ji turėjo nemažai pinigu.

Negraži yra Niečajevo is
torija. Jo ir anarchisto 
Tkačevo leidžiamame žur
nale “Nabat” kalbama apie 
“revoliucinės mažumos” 
pareigą padaryti revoliuci
ją. Ir valdyti. Ten skai
tome:

Nei dabar nei ateityje liau
dis, palikta pati sau, negali pa 
daryti socialinę revoliueją. Tik
tai mes. revoliucinė mažuma, 
galime tą padaryti, arba turi
me tą padaryti kaip galima 
greičiau.

"Liaudis—būtinas faktorius 
(veiksnys) socialinėj revoliuci
joj, bet tiktai tame atsitikime, 
jei revoliucinė mažuma paims 
tos revoliucijos reikalą į savo 
rankas. . . . Išvaduoti liaudį 
liaudies rankomis, tai teorija, 
po kurios garsiomis frazėmis 
slepiasi beširdiškumas. . . . Re
voliucinė mažuma, pasinaudo
dama savo jėgomis, savo auto
ritetu. įneša progresyvius ko
munistinius elementus į liau
dies gyvenimo sąlygas. . . .

•‘Didžiausios revoliucijos kliū
tys yra trys: viršininkai, žmo
nės su materialiniais ištekliais 
įr žmonės, kurie galvoja ir ra
šo pasamdyti. . .
reikia išnaikinti be jokių kal
bu. iš antrųjų atimti jų ekono
minę jėgą ir išteklius, o tre
čiuosius reikia nutildyti, dargi 
atimant liežuvį. . . . Nuodai, 
peilis, kilpa—revoliucija viską 
pateisina (pašventina). . . .
Baimės ir atgailos dejavimai 
pasigirs visuomenėj, skuduri
niai literatai dejuos lyriškais 
dejavimais. . . . Mes betgi turi
me likti giliai abejingi ir neiti 
i jokius kompromisus su pa- 

žuti. . . Kardu ir ug-

KELEIVIS, gO. BOSTON

jie pašalino gen. Mucarthurą

Krašto gynimo sekretorius, gen. George C. Marshall. ir 
jungtinių štabu viršininkas, gen. Omar Bradley. apleidžia 
Baltąjį Namą po pasitarimų su prezidentu. Nutarimas 
pašalinti gen. MacArthurą iš jo užimamos vietos išėjo iš 
kariškos vadovybės, kuri negalėjo pakęsti, kad generolas 
nesilaikė jam duotų įsakymų.

Ko respondencijoS

Puslapis Penktas

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI I , . v

I Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
labai populiari ir naudinga šių apsemtų visą žemės rutulį? Iš kur 

dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur tas van-
Kaina ................................................5bc duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga-

• Įėjo surankioti viso pasaulio gyvu.
DĖL LAISVOS LIETUVOS bus, vabzdžius ir paukščius? Kam

šitie klausimai rupi, teperskaito 
“Ar Buvo Visuotinas Tva-

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol-1 nas : Kaina ................................... toc
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c

Į VISUOTINAS TVANAS

o i v iv rv
LSDP Užsienių Organizacijos ras-I knygelę 

ii ir dokumentai, sudaryti dėl bol- I nas ? ”

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems 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 kad 
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-

FOUNTAIN, MICH. paprastai gerai.
-------- Publika, kurios susirinko į

Miršta Lietuviai 850 žmonių, priėmė Bace-
Musų lietuvių ūkininku ričių labai karštai, sukelda- 

eilės pradėjo greitai retėti. ma Jam ovacijas į koncerto 
Per šešias savaites čia mirė £al3 »' priversdama jį atlik- 
keletas lietuvių. net keturis numerius virš

Mirė Mrs. * Daunorienė, programos. Publiką sudarė 
sulaukusi 66 metų amžiaus; žymioj daugumoj ameriko- 
mirė Mrs. Miliauckienė. su- nai
laukusi 62 metų amžiaus; 
mirė Adolfas Linkevičius, 
sulaukęs virš 80 metų am
žiaus, paskutiniu laiku sir
go, buvo praradęs regėjimą.

. Pirmuosius Priklausė Lietuvių Ūkinin
kų Draugijai.

Mirė Juozas Kavaliaus
kas, sulaukęs 73 metų 
laidotas laisvai. Prakalbas

Čia paduodam ištraukas 
iš New Yorko “Times” apie 
šį Bacevičiaus koncertą.

mokytojas Petrapilyje. Ten o, kad čia kvepia maištu ir

idėjomis. “penkiukės 
jis suburė

jis susipažino su Bakunino 
mokslu ir greit užsikrėtė 
revoliucinėmis
Studentų tarpe 
mažą ratelį revoliucininkų,
kurie savo sueigose planuo
davo pervagoti visą senąją 
Rusiją aukštyn kojomis. 
Policija suuodė, kad stu
dentai daro savo sueigas, 
padarė kratą ir S. Niečajev 
su savo draugais buvo 
griežtai tardomi. Paleistas 
iš policijos nagų S. Nieča
jev nutarė pasislėpti į už
sienį. Savo draugams bet
gi S. Niečajev pranešė, kad 
jis esąs išvežtas į jam neži
nomą kalėjimą ir tą prane
šimą išmetęs iš policijos ve
žimo. Draugai manė, kad 
jis kalėjime, o jis tuo metu 
jau buvo užsieny.

Atvykęs į Šveicariją 1869 
metais, S. Niečajev pripasa
kojo Bakuninui, irisų anar
chistų vadui, kad jis pabė
gęs iš garsiosios Petro-Po-

nutarė Ivanovą “likviduo
ti.” Jis prikalbino kitus 4 

narius Ivano
vą “pašalinti.” Niečajevas 
pats Ivanovą užmušė 1869 
metais lapkričio 21 d., o 
kiti penkiukės nariai buvo 
ik tylus liudininkai. Iva
novo lavonas keturios die
nos vėliau buvo ištrauktas 
iš vieno prūdo. Ivanovo 
nužudymas sukėlė Maskvo
je sensaciją ir policija greit 
susekė, kas jį nužudė. Nie
čajevas turėjo bėgti į užsie
n

is antro karto Šveicarijoj 
Niečajevas su Bakunino pa
galba išgavo dar likusią jgu 
minėto turtuolio Bachmet
jevo pinigų pusę, 4,000 rub
lių. Pinigus paėmė Nieča
jevas. Jis ir daugiau pini
gų įvairiais šantažais ir ap
gaulėmis uždirbo “revoliu
cijos labui,” bet įdomu, kad 
Bakuninui jis pinigu neda
vė. Kai su Bakuninu jis išsi-

“Vytautas Bacevičius yra 
prityręs pianistas. Jis davė 
savo penktą rečitalį Carne- 

Hall, o tai tiktai da- 
jo ilgos karjeros, kuri 

išsitęsė pusiaukelv aplink
1 T, ,. , .i pasauli.

V»’le rr u • bt° ^iau^al! “Jis turi neaprubežiuoįa-
vV. Pillipas ir Vincas Mar-l 
tinaitis. Jis irgi priklausė! -V - 
prie Lietuvių Ūkininkui 
Draugijos. Palydėjo nema-

gie
Pa- !?1S

vilo tvirtovės (kalėjimo) ir skyrė, Bakuninas jį viena- 
kad visoj Rusijoj jis turįs me laiške šitaip nupiešė:

Angliškai - Lietuviška* Žodynas

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

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

KELEIVIS
636 Broad way. So. Boston 27, Mass.

smerktai 
nimi.”

Čia pasakvta visa bolše
vizmo praktika. Naikink 
priešininkus be jokių kal
bų. Naikink masiniai. “Pa
smerktus žūti” laikyk kon
centracijos stovyklose mi- 
lionais, iščiulpk jų darbo 
jėgą. kol jie gali dirbti, o 
paskui juos numarink mais
to normos sumažinimu.

Bet koks tokių naikinimų, 
teroro ir “revoliucinės ma
žumos” siutimo tikslas? Jau 
34 metai Rusijoj valdo ta 
mažuma. Valdo. Sukurė 
galingą militaristinį apara
tą. Liaudies masė paverg
ta, išnaudojama, o diktatū
ra virto sau tikslu. Sočia 
lizinas toje diktatūroje, 
kaip miražas, vartojamas 
ispaniškoms pilims statyti, 
žmonėms vilioti, bet tikroji 
“revoliucinės mažumos” 
diktatūros prasmė yra išsi
laikyti visomis priemonėmis 
—išsilaikyti, plėstis ir jau 
iprastą terorą perkelti į dar 
likusį laisvąjį pasaulį.

* *
Žodis apie bolševirmo tė

vą Niečajevą. Jis iš Švei
carijos turėjo bėgti į Lon
doną. nes šveicarų policija 
Įsitikino, kad Ivanovo už
mušimas nebuvo politinis, 

(bet paprasta kriminalinė 
'žmogžudystė. Po kiek lai
ko Niečajev iš Londono at
vyko i Šveicariją, ten poli
cijos buvo suimtas ir išduo
tas Rusijai. Teismas jį nu-

žas būrelis draugų. Paliko 
nubudime moteris, trys sū
nus, viena duktė, žentas ir 
keli anūkai.

Kovo 10 d. buvo palaido
ta Ona Švelnienė. Sirgo 2 
metus. Mirė sulaukusi 63 
metų amžiaus. Paliko di
deliame nubudime vyras, 
keturios dukterys, du posū
niai, Jonas ir George švel
niai, ir du anūkai. Priklau
sė prie Lietuvių Ūkininkų 
Progresyvėš Draugijos. At
sisveikinimo žodį prie kapo 
pasakė kunigas nesenai at-

techniką ir plieninius 
nuosava kompo- 

! zicija Įrodė jo žinojimą pia
no literatūros ir jos prie
monių.

“Jo interpretacija Chopi- 
no Sonatos praėjo su žymiu 
jausmingumu. Garsioji 
Chopino Berceuse (Lopši
nė) buvo pavasarinio gro
žio (springtime beauty) 
momentu.

“Pirmą syk atlikta jo 
Grand Fantaisie Impromtu, 
Op. 34 yra parašyta dide- 

(in the grand 
pianistas var- 
skambinime.”

uam stiliuje 
style), kurį 
toj a ir savo

tymus į šiuos klausimus galėsi gau 
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas 

Dr. Kazys Orinius.
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 .......................................... $2.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui jeikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ....................................... 15c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų j tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia
Kairia ...................= = ,25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

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 milionai 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 

Žemaitė

Nors nuo V. Bacevičiaus 
koncerto praėjo jau kelios 

dar gauna 
daugybę sveikinimo laiškų 
nuo koncerte atsilankiusios 
publikos. Rep.

vykęs iš Vokietijos. Skait 
lingas būrelis draugų paly- savaitės, jis vis 
dėjo ją į paskutinę poilsio'
vietą. Švelnių šeima taria 
širdingą ačiū visiems daly
vavusiems laidotuvėse ir 
grabnešiams.

Korespondentas.

NEW YORKO “TIMES” 
APIE V. BACEVIČIŲ

Kaip žinoma Vytauto 
Bacevičiaus piano koncer
tas Camegie Hali Ne\v Yor
ke (kovo 11 d.) pavyko ne

teisė už Ivanovo nužudymą 
ir visą eilę kitų kriminali
nių prasikaltimų kalėti 20 
metų. Po 9 metų Petro- 
Povilo tvirtovėje, Niečaje
vas mirė nuo skorbuto.

Rusų garsusis rašytojas 
Dostojevskis Niečajevą Įam
žino savo šiurpiame roma
ne “Biesy,” kuriame jis 
analizuoja bolševizmo pirm- 
takunu moralę ir liguistą

PASIRAŠO TARIMUS

Valstybės sekretorius Dean 
AtT.eson pasirašo Amerikos 
respubliką pasitarimo rezo
liucijas ir nutarimus.

mesianizmą.
J. Stripcika.

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

žmoriės kuria per amžius ? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina .................................... 10c
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis 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 II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką 
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 puslapio knyga. .. $l.<*0
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos daina* 
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
SAPNIMNKAo

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Saiemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Vir* 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina................................................... 26«

Aš NETIKIU 
l DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas...........20e
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilini 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji-

aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- [ mą. šita gramatika yra tinkama vj- 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- jiems, kas nori gerai lietuvių kai- 
leivis” parduoda jos raštus parašy- bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Į Kaina tik ....................................Jl-iM)
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- 1AVU nLl.l.AS Į 
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaiku prieglaudų, kurias Že
maite prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 50c
ANGLIŠKA I-LI ETŲ V IŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai 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 giminių E»ropo- 
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nu lodymais. $3.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jr turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Fa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu 
nas. Kaina .................................. !<>c

SOCIALIZMĄ,
parašė I.. Blumas. Trumpas ir ati

kus socializmo aiškinimas...........25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSLSTATYDAVO ŽEMŲ?

laibai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutes dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalboo."* 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BCUšEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausiniu papildyta 
knygute. Kaina................................20c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 25c
“Keleivi*,” 636 Broadway,

So. Boston 27. Mass.

Remkit
skelbiasi

biznierius, kurie 
‘Keleivyje.”

MES ATLIEKAM . ..
VISOKIUS SPAUDOS DAUBOS

f
Jei tamstoms reikia—

BIZNIO KORČIUKIŲ 
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
«► BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay, South Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
ii SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENE

Ieškau Elementoriaus
Amerikoje, kur jau nuo vaikai, kurie Vokietijoje 

seno turime skaitlingą išei- buvo 7-8 metų amžiaus ir 
viją, musų tautinio išsilai- galėjo lankyti lietuvišką 
kymo klausimas keliamas mokyklą. Nors ir sunkiai, 
jau bene 40 metų. Pas- bet tremtyje dar buvo suge- 
taruoju laiku, kai senuosius beta išleisti vieną kitą va- 
imigrantus papildė ateiviai dovėli. Amerikoje to nesu- 
iš tremties, tas klausimas gebame. Tie vaikai, kurie 
vėl iškyla visu aštrumu. čia pradės lankyti mokyk- 

. . las, mokės tik angliškai kal-
Daug ka.bama apie prie- b^ti į»- po keliolikos metų 

nesupras net, ką tėvai na
muose lietuviškai šneka. 
Tiesa, atsiranda viena kita 
pasiryžusi motina, kuri iš 
kartono karpo raides ir mo
ko vaiką lietuviškai skaity
ti, bet tokių nėra daug.

mones lietuvybei išlaikyti.
Svarstomas Pasaulinės Lie
tuvių Bendruomenės suda- 
rymas, kultūros fondo stei
gimas, aptariamos ir kito
kios priemonės. Besvars
tant ir benagrinėjant viso
kius pasiulvmus dėl lietuvy
bės išlaikymo, atrodo, lyg Lietuviai — linksmo ir 
užmirštamas klausimas, kas draugiško budo žmonės, 
lietuvybę turės išlaikyti. Ži- Mėgsta susieiti, pasišneku- 
noma, jei butų garantijos, čiuoti, pabuvoti lietuviškoje 
kad kitą pavasari tremitniai draugijoje ir smagiai išger- 
urmu ginsis Į laivus ir ti. . . Pažvelk i laikraščius— 
plauks laisvon tėvynėn, to kaista akys nuo visokių su- 
klausimo butų galima ne- buvimų, parengimų, “su
kelti—juk per metus laiko rum-burum” ir "kontestų.” 
nei lietuviškos kalbos neuž- Visuose skelbimuose rašo- 
miršim, nei bendrai tauti- ma, kad “bus daug gardžių 
nės dvasios neprarasim. Ta- valgių ir gėrimų.” Taigi, 
čiau jau septinti metai, kaip pakankamai progų pavalgy- 
guodžiamės grįžimo viltimi,ti, išgeni ir atliekamą dole- 
ir besiguosdami atsidūrėme ri “kultūringai” ’’’ ' 
Venezueloje. Anglijoje, Au- Kad surengti

DIDVYRIS SAVO ŠEIMOJE

W». T. Amen. pirmasis mariną lakūnas, kuris numušė 
virš Korėjas rusu greitą ji lėktuvą, grįžo iš Korėjos namo 
pas saviškius ir pasitinkamas žmonos ir vaikučiu su išsi
ilgimu. Paveikslas nutrauktas San Diego mieste.

Gydymas Spalvomis Turkų Moterys
Juokinga, ar ne? Spalvų 

žinovas, B-F. Uilson. kuris Turkija, savo geografine giau skverbiasi i pirmaeiles 
yra Britanijos spalvų spe- padėtimi ir kultūra priklau- ir svarbias vietas, 
cialistų draugijos narys, sa- santi Azijai, ilgą laiką bu- Antai 35 metų moteris 
ko, kad spalvom gydomi Vo atsilikęs nuo Europos medicinos daktarė Gonul 
tam tikri ligoniai daro ste- kraštas. Po pirmojo pašau- Bingal išrinkta Turkijos 
i)ėtiną progresą. linio karo Turkija suprato, Vėžio Tyrimo Komisijos ge-

Payyzdžiui, jei žmogus kad jos pažanga yra neima- neraliniu sekretorium. Ji 
turi žemą kraujo spaudimą, noma, jei ji nesistengs pa- ne tik dirba medicinos sri- 
nereikia nusigąst ir per- vyti Europos ir sumodernė- tyje, bet dar lektoriauja 
daug rūpintis, nes gydymo- ti. Atsilikusiame krašte, Kriminologijos Institute 
si būdas yra lengvas. Visų kur gyventojai ĮRioselėjo iš (institutas nusikaltimams 
pirma paimk ir nutepk savo seno paveldėtas aziatiškas tyrinėti) Ankaroje, Turki- 
miegamojo kamabrio sienas tradicijas ir aziatišką gyve- jos sostinėje.
raudona spalva—lubas, šie- nimo būdą, Įvesti “naujo- Pietų Turkijoj Mersinos 
nas, grindis, viską, ką tik ves” labai sunku. Valdžiai miestas, turis 150,000 gy- 
galima, tepk skaisčiai rau- kartais tekdavo griebtis ventojų, savo majoru išrin- 
ilona spalva. Gauk raudo- diktatoriškų priemonių ir ko moterį Mulfide Ilhan, 
na paklodę, lovai užklodus, įstatymų bei policijos pa- kuri iš profesijos yra auklė- 
pagalves, gauk raudonus galba įvesdinėti europinius toja. Tai pirmoji moteris 
naktinius marškinius, apsi- papročius. Turkijai euro- majoras Turkijoje, 
kiti

Stebėtina, kaip greit pajausi įr turkės moters padėtis. r™ „
kraujo gyslose tankesnį pul- Turkijos moterys kurios ^arema1’ mote/s Įlinkimas

ii- ki-iuin <n-in.lim-r m moterys, KuiH> j majorus yra budingas reis-
dės kiltL J P 1 Ma- Į>agal mah°metonų paprotį kinvs, rodas, kad kraštas ne

” išleisti. ... 
banketą vi-

stralijoje, Amerikoje. . . dsuomet atsiranda ir energi- 
Laikas bėga, ir žmonės kei-pes, ir noro, ir pinigu. Ta- 
čiasi. Vaikai užaugs i pa-į čiau kelių dešimtų puslapių 
auglius, iš paauglių darosi'elementoriui išleisti neturi- 
jauni žmonės, iš pusamžių me nei noro, nei galimybių/ 
—seniai. Jaunieji turės pa-‘nei pinigų. . . . Tuo tarpu 
keisti senuosius, bet ar jie vaikai nelaukia, jie auga. 7 
mokės lietuviškai kalbėti? Įmetu vaikiuką lengva paso-

., ...... .. ..idinti prie elementoriaus.Atvykėliai Amenkon gailiu kai jis bus 15.16 metu_ 
oandziaugt. laisve tautinei mje,jau eis į,.

į lietuvišką elementorių nė 
žiūrėti nenorės.

LAUKINĖ OBELĖ
Senelė obelė iš tėvo lauko.
pasvirusi, palinkusi likai.
Ant kalno ten žali rugeliai plaukia,
ir po lietaus ant tako šliaužioja sliekai.
Mes atsisveikinom, bet aš grįžtu pasiilgęs 
to oro kvepiančio, tų varpų plaukiančių.
Ten dirvoje išaugo pilkos smilgos, 
o tavo veide—raukšlių ir kančių.
Ar tu linksma klesti žiedų vainikuos,
ar vėtros kramto tavo sausšakes žilas, 
lankau tave slapčia, nes dienos mano nykios, 
ir aš. kaip tu. nuo vėtrų ir nuo vargo pražilau.
Tur būt. tavęs jau niekad nepamiršiu, sene. 
nes aš tą žemę brangią ir tave širdy jaučiu; 
ir tokį ilgėsi ir tokią vėtrą išgyvenęs, 
sugrisiu paklausyt rugelių šlamančių. . . .
Tik ar tavęs nebus palaužęs vargas,
tą tavo sausą stuobrį ir šakas sausas, 
o kas tada slapčia besergės 
tas brangias tėviškės dausas?
Išauginai mane ir tuos laukus žaliuosius, 
buvai kaip motina vis rūpesčiu gyva.
Juk ten—rugių lauke—po svirno uosiais— 
lingavo Lietuva.

PR. GENYS.

J°
dažyk \i?Ką meiynai. oauK sįdengė veidus, nusikirpo 
mėly nus naktinius rubus ir piauku«, užsidėjo europines Jei prieš trisdešimt metų 
atgulk mėlynoj lovoj ir tuoj sukneles, 0 riestais galais turkei moteriai butų kas pa- 
pradesi jausi, kaip kraujo kurpes pakeitė odiniais sakęs, kad jas rinks į majo- 
-paudimas pradės kristi. aukštom kulnim batukais, rus ir kad jos turės lygias 

Kuomet kartais pradedi Tačiau išorinis turkės pasi- su vyrais teises, jos tai bu- 
.galvot, kad kaimynai tave keitimą:? yra menkniekis tų palaikiusios nesveiku 
be reikalo ^apkalba, šmei- palyginus su tuo, kaip pasi- kliedėjimu.

keitė jos padėtis viešajame' --------------------------
gyvenime. Turkėm atsivė
rė durys į vidurinį ir aukš
tąjį mokslą, o kaliu su tuo 
ir į laisvąsias profesijas bei

žia, sako nebūtus dalykus ir 
pradedi jaustis, kad nesi 
tas pats, koks buvai, su
prask, kad kas nors tavo 
galvoj yra negera. Taip 
jausdamasis gydykis balta 
ir geltona spalvomis. Nu
kepk namą iš lauko ir kam

Paklydęs Vyras
Nesenai Hamburge, Vo- 

atsakingas visuomenėje vie- kietijoj, viename detektyvų 
tas. Per trumpą palyginti biure pasirodė amerikietė 

,, . ... laiką Turkijoje atsirado Mrs. T. ir pareiškė, kad ji
oarius aštriai geltona spal- moterų advokačių, gydyto- ieškanti savo vyro kurs, jos 

jų, mokytojų, ofisų tarnau- nuomone, esąs Hamburge.va, s«gauk tikrai balto audek- ,• 
lo drapanas, apsirenk jomis 
ir prie skaisčiai geltono na
mo atsisėsk minkšton kėdėn 
ir tuoj tas jausmas pradės 
nykti, pradėsi atsigauti ir 
kaip matai pradėsi jausti 
savo “kas aš.”

kultūrai saugoti. Niekas čia 
nešnairuoja i lietuviškus 
laikraščius ir knygas. į lie
tuviškas organizacijas ir 
sambūrius. Organizuokitės, 
skaitykit ir rašykit lietuviš-

VISKAS GERAI,
KAS GERAI BAIGIASI

Australijos lietuviai, ne
žiūrint to. kad yra negausus 

pasisklaidę mil-

Skaičiai Kalba
Anglų laikraštis

O gal kaliais jauti kokį j 
nors spaudimą ant krutinės, 
vidurių ar širdies, kai nie- 

“The kas nėra malonu gyvenime;

skaičiumi,
kai kiek norit—niekas ne- žiniškame plote ir turi sun- 
draudžia. Taigi, kalbos ir kesnes sąlygas organizuotis, 
tautinės kultūros išlaikymas jau steigia pirmąją leidyk- 
yra musų pačių rankose, Į lą ir rengiasi spausdinti Be
pareina nuo musų pačių no-(tuvis kus vadovėlius. Lietu- 
ro. Bet ar daug kas daro- vių išeivija Amerikoje, nors 
ma lietuvybei išlaikyti? ,yra gausi, daug turtingesnė

,. . ... , - ir turi lengvas organizavi-Tiesa, lietuviškų laikras- 
čių turime gana apsčiai.
Viena kita lietuviška knyga 
taipgi pasirodo, bet knygos 
ir laikraščiai yra prieinami 
tik suaugusiems.
mažieji, kurie 
mus turės pavaduoti, yra 
palikti patys sau. be vaikiš-

mosi sąlygas, šioje srityje 
dar nieko nėra padariusi.

Gi musų motinos ii 
kada nors nekantriai

Kol musų veikėjai kalba 
apie lietuvybės išlaikymą, 

maži lietuviukai 
laukia pasiro

dant pirmojo elemento
riaus. O nesulaukę, tur būt

kos knygos, net be papras- kreipsis į Australijos lietu- 
čiausio elementoriaus, is v:u?, prašydami pagalbos, 
kurio galėtų išmokti lietu-

abėcėlės. Laimingi Motina.

Šitokia gėlėmis papuošta skrybėlaitė šį pavasarį dažnai 
matosi virš moterų gaivu.

Watfordo miestely, Ang- peopje» praeitais metais sa- jei jauties, jog sėdi ant pas
ijoje, \ ienoje karciamoje vo skaitytojams patiekė an-..šutinio gyvenimo laipto ir 
pne >taio sėdėjo jaunas vy- fUtancimu i,, kad viršutinio niekad dau-ketą (klausimų lapą), ku- kad viršutinio niekad dau- 

rioje buvo ivairus klausimai ?au nebepasieksi; jei ke- 
a*’į P'anejo - gįjmos gyve- lienų bėgunai jau nebelaiko

.?!tkalbant.pa^,-S- nimo. Visame pasauly an- ir galva svyruoja, kaip vė- 
jo pučiamas lapas, tai šu

tą- krusk. Viskas, ko tada rei-
kėjo, kad jų abiejų pavardes glu vvrai vra ^sįra,įavę j0 pučiamas lapas, tai su
yra Johnson. Kadangi Ang- -<gentfeineny, vardą, .............................................
lijoje Johnson yra labai čiau prisįnslj skajlvloju at- kia, yra apelsinų (orancių) 
dažnai sutinkama pavarc.e, sakvTnai par(l<Jė, kad jie nė- spalvos. Nutepk savo namą 
.ai abu nenustebo del bend- fa tokie pavyzdįngi vyraujančių spalva, kambarius, 
ro vardo. Vėliau, įsejus iš kaip apie ju<)’ manoma pa_ rakandus, ir gauk tos pat 

os naktinius robus ii 
elektros šviesos atsilo- 

minkštoj kėdėj pažvelk 
lazistamą savo motinai, 4avQ ŽTnOnoin, o visi kiti tu- aplink save ir pažvelgęs 

Johnson. Kai dang truk.,mų< Pravesta tuoj pamatysi, kad gyveni 
senieji vienas krta pamate.imjnėto žurnalo statistika naujame pasaulyje ir kad 
nustebę pažvelgė ir paskui rodo, kad j- ~ yje_ vįskaSj kas tik yra gamtos į
puolė \ iena? kitam į glebi. nag atsirnena žmonos sutverta, yra malonu ir gra-
Pasirodo, senasis Johnson imtadienį h u „u. žu
buvo jaunojo Johnson te- perka jai df),.anų 1
\ clS.

Būrų karo metu (1899- Iš 10 vyrų tik keli, eida- 
1902) senasis Johnsona? mi į darbą, pabučiuoja savo 
buvo vedęs Nelly. Kadan- žmoną, o visi kiti galvo- 
gi tuo metu jis buvo jaunas trukčiais išlekia neatsisvei- 
ir šaunus kariškis, tąjį pa- kinę.
siuntė į Afriką kariauti. Po, Beveik visas trečdalis ap- --------
karo jis į Angliją nebegrį- lankytų vyrų prisipažino, Mrs. Lillian K. Clapp iš 
žo ir jo žmona, Mrs. Nelly kad jie vakarais niekad su Croton, Mass., tur būt yra 
Johnson, praslinkus keliems5savo žmonom neišeina. seniausia šoferė (draiverė). 
metams, gavo skyrybas ir Anglijoje skaitosi labai Ji dabar yra 81 metų am- 
ištekėjo už kito vyro. Iš pir- nemandagu valgant skaityti žiaus, ir jau 53 metai, kaip 
mųjų vedybų ji turėjo sūnų laikraštį, tačiau nežiūrint to i ji kasdien autobusu vežio- 
•Johnson junior. beveik 40', (40 iš 100) ja vaikus į mokyklą ir at-

—:— skaito per pusryčius laik- gal. Ji gavo šį darbą 1898
Likimas ar atsitiktinumas raštį ir pyksta, kai žmona metais ir uždirbdavo per ša

po penkiasdešimt metų vėl juos kalbina. vaitę $6. Tuomet dar jai
suvedė buvusius vyrą ir žmo- Maždaug 50 vyrų iš šim- Į teko vaikus vežioti senoviš- 
ną. Jie nutarė antrą kart to neduoda savo žmonoms kame, arklių traukiamam 
susituokti ir, nors pavėluo- pinigų jų smulkiom asme-1 vežime. 1935 metais, kuo- 
tai, pasidžiaugti vedybine niškom išlaidom. įmet Mrs. Lillian turėjo jau
laime. ' 25*7 vyrų niekad nepa-'65 metus, ji gavo vairuoti
----------------------------------- gelbsti savo žmonom na- autobusą, ir jau 16 metų jį
Pakalkinkime kaimynus ir 

draugus ^užsisakyti “Kelei
ivj”. Kama metams $3.

tojų, kurios, nenusileisda- Neištikimas John daug iš 
mos europietėm, vis dau- savo draugu girdėjo apie 

gražias vokietaites ir, nia- 
’ tyt, panoro pats jas pama
tyti (taio mano jo žmona), 
nes vieną dieną jis iš namų 
pražuvo. Mrs. T. keliuose 
viešbučiuose paliko savo vy
ro fotografijas, prašydama, 
kad jai tuojau praneštų, jei
gu jis pasirodytų. Vyro ra
dėjui pažadėtas gana stam
bus atlyginimas.

Mrs. T. pareiškė: “Aš sa
vo vyrą jau kelis kartus 
parsivežiau iš Londono. Pa- 
lyžiaus ir Neapolio—man 
visuomet pavykdavo jį su
rasti.” Ji tikisi, kad ir šį 
kartą jai neteks vienai griž
ai namo.

NAUJA SUKNELĖ

Madų autorė Adrian siūlo 
vakarui šitokias Riliai dekol
tuotas sukneles.

Orančių spalva yra “spal- 
dinamitas,” sako tas 

garsus spalvų žinovas.
B. Blinstrub.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st, Chicago, UI., ar vietos 
ALT skyrių.

PAVYZDINGA ŠOFERĖ

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\ 
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 užrašytų ‘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 nedalyti? Už
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metas! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

muose. vairuoja. Per visą ilgą tar-
Tik trečdalis vyrų prisi- nybos laiką Mre. Clapp ne

mena savo vestuvių dieną, turėjo nė vienos nelaimės.

mamytė

Keleivis

93S E, Broadvray, 27, Mass.
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.1Iš Plataus Pasaulio
Argentinos Spauda Prašo Užtarimo

Dar likęs vienintelis ne-į Streikuojantieji Aukland 
priklausomas dienraštis Ar-'uosto darbininkai Naujojoj 
gentinos sostinėj, “La Na- Zelandijoj nutarė kreiptis 
čion’”, griežtai kritikuoja į Jungtinių Tautų organiza- 
Perono vyriausybę už nusa-įciją, kad ji užtartų juos. Sa- 
vinimą dienraščio “La Pren ko, N. Zelandijos vyriausy- 
sa”, kuri fašistinis kongre- bės patvarkymas dėl to strei 
sas nutarė atimti iš savinin-'ko baigimo pažeidžia JT 
kų ir padaryti iš jo fašisti- į priimtą “žmogaus teisių de
nių šliūžių dienrašti Pero-*klaraciją’
no tarnyboje.

Italijos Taika

Italijos vyriausybė prašo, 
kad Aliantai sutiktų pakei
sti su ja pasirašyta taikos 
sutartį. Ta sutartis dėl Įsi
tempusių santykių su Rusi
ja, yra jau pasenusi. Ji su
varžo Italijos ginklavimąsi 
ir užkrauna jai Įvairių prie
volių, kurios ginkluojantis 
yra par daug sunkios.

Abisiniečiai Korėjoje

Abisinijos kareivių vie
nas batalionas išplaukė i 
Korėją kautis prieš kiniečių 
bolševikus. Koptų krikščio
nių patriarchas davė leidi
mą tiems kareiviams mai
tintis amerikiečių ir korejie 
čių maistu. Batalionas greit 
pribus i Korėją.

I—knygos, žurnalai, turininga; 
įspaudą; tai—teatrai, tai—me
nas, mokslas; tai—sportas, tai 
—savus mokyklos, net savi uni
versitetai; tai—paskaitos kur
sai ; tai—chorai, tai—savų kul
tūrinių tiksiu siekiantieji klu
bai ; tai—ekskursijos, pramo
gos ir visa eilė neišskaičiuotų 
vertybių. Kati pažinti ir su
prasti kas tai yra kultūra ir 
kati ryžtis jos siekti, reikia sa
vo akimis matyti tas priemo
nes. kuriomis kultūros vertybių 
siekiama. Reikia sukurti kul
tūriniai musų tautos židiniai; 
liaudies namai, mokyklos, meno 
galerijos, ir daug kitokių prie
monių sudaryti.

Jei bent dalis tokių kultūri
nių vertybių butų sudaryta, 
tuomet nei su tautos praeitimi, 
nei su jos dabartimi ryšiai ne-

Grenlandijos Gynimas

Amerika ir Danija baigė 
derybas dėl bendro gynimo 
šiaurėje Grenlandijos salos, 
kuri priklauso Danijai. Ta 
sala yra didžiausia pasauly
je, strateginiai labai svarbi 
galimame kare su Rusija. 
Silpna Danija viena nepa
jėgtų jos apginti.

Maroko Laisvė

“Likimo Akmuo”

Anglijos policija susekė 
“Stone of Scone” (likimo 
akmens) vagis, bet jų nesu- 
ėmė. Pats akmuo iš Škotijos 
pargabentas vėl Į Westmin- 
sterio bažnyčią, iš kurios per 
Kalėdas akmuo buvo pa
vogtas. Škotų nacionalistai 
protestuoja prieš akmens 
grąžinimą Į Londoną, kur 
jis buvo 600 metų.

Jugoslavija Prašo

Jugoslavijos vyriausybė 
viešai paskelbė, kad ji pra
šo Vakarų valstybių pagal
bos ginklais ir karo medžia
ga, kad ji galėtų, reikalui 
ištikus, gintis nuo stalinie- 
tiskųjų gavo kaimynų. Iki 

_ (šiolei Jugoslavija sakė, kad 
roko yra prancūzų globoje.jai ginklai iš Vakarų esą ne 
nuo 1912 metų. 1 reikalingi.

Keturios arabų valstybės, 
Irakas, Jordanija, Saudi- 
Arabija ir Sirija, pasiuntė 
Prancūzijai notas ir pasisa
ko už suteikimą nepriklau
somybės Maroko protekto
ratui šiaurinėj Afrikoj. Ma-

Kaip “išeivis.” neturįs kultū
rinių priemonių, sugebėtų savo 
vaikams įkvėpti meilę savo tau
tai ir jos kultūrai? Jei jų vai
kai nesimoko savuose vaikų 
darželiuose, nelanko savos kal
bos mokyklas, kur butų dėsto
ma musų tautos istorija, geo
grafija. kalba, literatūra ir pa
našus dalykai?

"Išeivis” mažiausia; kaltas 
dėl pastarųjų primetamų jam 
kaltinimų, tad teismas šiais 
klausimais turėjo ji išteisinti, 
arba bent lygtinai pripažinti jo 
kaltę.

Bet kaltas išeivis, kad nesu
kūrė bendros ir visuotinės lie
tuviškos kultūrinės organizaci
jos. kuri apibendrintų visas iš
eivių jėgas tautiškos kultūros 
siekimams įgyvendinti ar jiems 
siekti.

ALT yra politinių siekimų 
junginys, BALF—pašalpinė or
ganizacija. remianti tuos. kurie 
musų tautos kely pavargo. Tad 
tos dvi organizacijos neatstoja 
tos organizacijos, kuri privalo 
ugdyti kultūrą, kuri privalo bū
ti bendra ir visuotina, pajėgi 
medžiaginiai, kad kultūros sie
kimus įgyvendinti.

TERoKisi as M TEISTAS MIRTI

rėš), prirakintas prie kitų dvejų kriminalistų, gabenamas 
iš teismo į kalėjimą po jo pasmerkimo mirti. , O. Collazo 
nuteistas už bandomą nušauti prezidentą Trumaną 1950 
metais lapkričiu 1 d. \\ashingtone.

į LIETUVOS GENERALINIO i RUIMAI ANT RENDOS
' KONSULATO NEW YORKE Pniladelphijcj išsinuomuoja furni- 

i* , i šiuoti ruimui. \ ra jfrsu-. eicktru.
1 AlbsKUMI Vanda.. ir vi-i patogumą.. Kivipuc

Varias Joniką,
Stasė Alicevičiutė iš Ainorių 

km.. Kupreliškių par.. -Biržų ap.
Anelė Barzdaitytė, lankėsi 

Gustaičių km.. Veiverių vals.. 
Mariampolės apskr.

Pranas Beiga.
Charles B:zowski. buvęs Vo 

kietijoje kaip Amerikos kariuo
menės kapitonas.

Janina Boguševičiutė (Bogu- 
szeuicz) -Mackevičienė, gyvenu
si Kaune.

Stasė Choviez-Jacevičiutė.
Ona Daukšytė iš Surgučio

22 Chnstian st.. 
Philadvlpttia 47, l'a.

(1«)

Ieško Darbo Fermoje
Ieškau darbi) fartr.oje Wiseonsin 

valstijoj tarp Madison ir Milwaukee 
miestų. Esu patyrus farmos dar
buose. Prašau rašyti: (16,

Paul t’hesaitis.
W«astoington St.,

Cederburg, W is.

SANDELIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ, ARBATŲ IR

TREJŲ DEVYNERIŲ
PRIEINAMIALSIA KAINA

Gatgoaas uuo koieros, 
piivavimo, dispepsijos; 

navos par. | stiprina ir gaivina visas žmogaus
, ‘ jėgas: pažadina širdį ir visas kraujoJuozas Grajauskas. tarnavęs cirkuliacijas, geriam sumaltus »tt-
(Amerikos kariuomenėj. Trauku į nosį nuo kataro,

... o.. nervuotumo ir palvos skaudėjimo.Kazimieras Kanapka iš Šit- Dėaes kaina 75c prisi untimu.
kaviznos km.. Bėcailų par.. gy-,
venęs Kalvarijoje, ir vaikai Al- i Kvepiančios ramunėlės ........ 50c
dutė, Edvardas. Jonas ir Mary-' .........
tė. j Puplaiškiai ............................... 75c

Valerijono šaknys ................... 75c
EI.OKAI. HKRB Cft, Oept. 5 

B«x :tU5 < lintua. IikL
(16).

REKORDAS-PLOKšTELĖ

km.. Mariampolės apskr.. Sas-' kruvinX*

- i

KAS MUMS RAŠOMA
Nelogiškas Visuomeninio 

Teismo Sprendimas

Pastabos dėl Šalpos Reikalu mumas teigiama; atsilieptų ir 
i jų sveikatą.

Nesenai spaudoje teko ska.- yra žmonių, kurie sako: “Pa
lyti BALF'o centr pranešimą darėme. ką galėjome." Bet šal- 
apie reikalą šalpos arba dirbti IX>S darbas niekada nėra pada- 
per vieną centralinę organiza- rytas jr baigtas, kol yra pagal- 
eiją, neskaldant jėgų. Tuo rei- o<« reikalingų.

Kathryn A. Namaksy.
BALF 17 Sk. Pirm.

Kas Yra “Jankis”?

va ranka nuėjo palaidais keliais
[(neatsakingai girtauja, pameta
šeimą, nesirūpina vaikais ir 

Balandžio 8 dieną prieš V- tt.). 
suomenmio Teismo akis South. 5 « jei jis nepalaikė tau- 
Bostone atsistojo kaltinamasai tjnės kultūros.
“Lietuvis Išeivis” ir daugelio) - „ ................., - -, ... . , r l 6. “. . . jei j'.s nejkvepe savokaltinimu gavo smerkianti! , .
sprendi (žr. •Keleivio” Nr.,™'kamS ne, pagarbos ne, me,- 
... rr-,' . , ,A. . ,.o Jes savo tautai ir jos kultūrai,lo). Tik vienu kaltinimu, 8.' Tam. kad lietuvis nenutrauk-
. . .. . . . .. . ,tu ryšiu su savo praeitimi, jamjei jis nesudare emigracijoje : ... ■ --, , . .... .. J .. reikia ta praeiti gerai pažint:,
Ar kaltas Lietuvis Emigrantas,1

bendros ir visuotinės lietuviš
kos organizacijos Jungtinėse

• „ , • ihais, tai dažniausiai kalte knn-vis buvo pripažintas NEKAL- . . , , • ■ .‘ ,K ,ta tam. kad graz ai grįstų ir1 U, nes, teismo manvmu. to- . . , ,., . ... * . zvvruotu keliu žmogus nemate,k,a organ,racija yra U, csa ne; tokįu visaj nel)uv0 ta(Į ir 
Amerikos Ljetuvm Taryba ir k0 ,ukti , uutis^ ar svcti. 
BALI as Palikime tuo tarpu smuk,e jr ,enaj istoti į tlif,s 
s. sprendimą nuošalia, ir paziu- keįius kurjuos vadiname ’
rel ine kuo gi “išeivis pnpa- , . t * i __ i
zintas KALTU. Jis pasmerk
tas už tai:

'suprasti, pamylėti, branginti... 
Jei kas nuėjo palaidais ke-

Ona Lavinskaitė iš Pustapė-; 
džių km.. Vilkaviškio vals. i

Jonas Misevičius-Misiunas iš 
Sunkiškių km.. Skrebotiškiu v.,;
Panevėžio apskr. |

Anum, Peslikas iš Bfluum'feST 
km.. Anykščių vals. tamsta nesijuoktum klausvda-

_ " . ' , _ __ mas JUOKU rekordu, lai eik matysPranas ir Teodoras Pronaus- daktarą. Juokų juokelių, net
kas iš Uogiškių km.. Viekšnių Įmesta keliai. .Te,«T,r,« i • j Ant kitos puses ATSIS\ ElklNI-vals.. gyvenę DaublsklŲ dvare. \IAS, pamokinantis, liūdnas, kiek-

Genė Puskunigvtė iŠ Skriau- vienam ištrauks ašaras ir kiekvie- 
. . nams bus reikalingas. Kaina tikdžių km.. Mariampolės apskrs (17)

Ratkevičienė, žmona Augusto p Pj 
Ratkevičiaus. *-----------------------------------------

kalu tebūnie leista padaryti ke
letą pastabų.

Visi, kurie iki šiolei dėjo pa
stangas šelpti Eur<;«)je likusius' 
musų ligonius ir tremtinių mo
kyklas, niekada nėra pasisakę, ------------
kad BALF’as būt nereikalin- žodvnas sako, kad “ran
gas. Iš kitos pusės yra žmonių. kee» kelįas praSmes:
kurie nemėgsta Stipt, k, nors „ JAV aietis; (2) žmo-
per tarpininkas. J,e non be- šiaurrytinių vai-
tarpiai susisiekti su selpiamuo- &
ju asmeniu ar įstaiga. Tokiam * mėrt 'Oje, ( ) pie 1*
žmonių norui yra rimtų psicho- h.ėse valstijose jankiais, 
loginių ir praktiškų motyvų, vadinami visi amerikiečiai, 
Norima šelpiamajam nusiųsti kurie gy vena šiaurinėse val-

“Išeivis” turi apeliuoti į ki
tos sudėties teismą ir prašyti, 
kad byla butų persvarstyta.

B.

* s. a zLo t L * iIUJIIU Goikvl kekių jam dau- stljose.
giausia reikia. Apie reikalą Kaip matome, “jankis” 
šelpiamasis visada gali šelpėją įvairiai suprantama. Už- 
painformuoti ir tuo budu tarp dieniuose tuo žodžiu vadina

Veronika Ratkevičiūtė iš 
Daukšų km., Krinčino vals.. 
Biržų apskr.

PAIEŠKOJIMAI

Rinkeviiutės. Ieva, Mariuką' areydSS
ir kitos, dukterys Vinco Rinke- lietuvių tarpe žmonių iš Mosėdžio, 

i-i - * 'Kretingos apskr. Prašau rašyti:viciaus, kilusios iš Mariampolės Mrs. Auna Yanavkh.
2146 S. Wayne Rd.. 

Wayne, Mich.apskr.
Stasys Savaniauskas.
Matijošius Siaurutis iš Patu- Ieškau mar.o brolio Juozo Saka- 

. , ., i ,r-n lausko. As esu tina Stanislavaniskių km.. Alvto \als., Vilka-, §«)k«»l<*vsk*itė, Elzbietos Kulvic duk
tė. Ieškomąjį ar kas jį žino prašau 

(•16)viskio apskr.
Stanislovas Stikldkis ir sese

rys Julė ir Juzė iš Mariampolės 
miesto.

Ona šaUnskaitė. duktė Mo
tiejaus.

Ona Ukanytė iš Viekšnių v..

parašyti šiuo adresu:
Mrs. Ona Grykšys, 
1ŽS Ileerfield St.. 
Greeniield. Mass.

~~— ------- i apsfer
šelpėjo ir šelpiamojo užsimez- bet kokį amenkjeti, bet pa- Iežkomieji arba apje jlKB. B. 
ga asmeniniai santykiai. n»w7.- _ _______ ,__ :

“Jeigumini*” Teismas
Lietuvio Išeivio visuomeninis 

teismas Bostone sukėlė žmonė
se nemažai kalbų, o “teismo” 
sprendimas susilaukė nemažai 
pelnytos kritikos.

Prieš “teismą,” arba prieš 12 
parinktų asmenų, buvo iškelti 
klausimai ir buvo laukta aiŠ-1 
kaus atsakymo—kaltas ar ne
kaltas? Vietoj aiškumo gavosi 
sprendimas, kad išeivis kaltas, 
jei jis to ar kito dalyko nepa
darė. Kitaip sakant, jei prasi- 
sikalto. tai kaltas, o jei nepra
sikalto. tai nekaltas. Šitoks 
teismo sprendimas toli gražu 
nėra saliamoniškas. Jį geriau 
tiktų pavadinti pilotišku. “teis
mas” nusimazgojo rankas ir Į

cioje Amerikoje, pavyz 
Ar toks betarpis šelpimo bu- džiui. Chicagoje, jankiais 

das kenkia bendram, centrali- vadina tik siaunytiniu, 
zuotam šalpos darbui? Manau, ypač Naujosios Anglijos 
kad ne. Manau, kad nereikėtų gyventojus, 0 pietinėse val- 
atkalbinėti žmonių nuo betarpio stijose “jankis” yra kiekvie- 
šelpimo vienos ar kitos ligoni- na?> ka? paeįna į§ šiaurinių

r.antieji maloniai prašomi atsi 
liepti į:
Consulate Geaeral ©f Lithuania 

41 West SŽad Street 
New York 24. N. Y.

Aš. Kazys Kalvaitis. Antano sū
nūs iš Arraaiiškių kaiass, Antąnavo 
gminos Suvalkijoj, noriu susirasti 
gimines seniau ir dabar naujai at
vykusius iš mano krašto lietuvius. 
Prašau rašyti: (17)

Charles Kolvites.
Sunco Gas Station, 

Meshoppen. Pa.

įlies kultūros, ta-- atsitiko tik to* Į klausimus neatsakė, 
dėl. kad tos kultūros žmogus

nės. vieno ar kito ligonio. At- vaĮ^»jju

Iš kur kilo žodis “jan
kis”? Seniau buvo mano-'

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

j«w, nuu tos buiuiiub z.iiivjįu> Kiekvienas “teismas.” dargi 
visuomeninis, sprendžia pagal 
koki nors mastą: pagal vei
kiančius įstatymus, pagal 10 
prisakymų, pagal tautinės kul
tūros reikalavimus ir tt. Koki 
gi mastą padėjo Bostono visuo- 

, meninis teismas savo sampro-
.^5«s^sw<jawn!HrK-xax?)irę-«WEg^/WJeWKj5»»««»win«ww5r«>6i«rsF*a;»3^jtavimuose apie lietuvio išeivio

Didžiąją SLIUPTARNIŲ Knygą
dar galima gauti 
UŽ 3 DOLERIUS

Numažinta kaina ŠLIUPTARNIŲ knygą daugiausia perka
dipukai. Matyti, kad naujakuriams 5 doleriai yra labai J (kad ir jei jis eina “palaidais 
dideli pinigai. Todėl paliekame numažintą kainą iki gegu- § i keliais.” yra pasmerkimas viso- 
žės 1 d.
Kurie skaitėte laikraščiuose apie įvykusias Clevelande 
muštynes prie lietuvių bažnyčios dėl lietuvių kalbos, tai, 
skaitydami ŠLIUPTARNIŲ knygą, matysite, kas darėsi 
gale 19 :r pradžioje 20 amžiaus, kada lietuviai kunigai tik 
lenkiškai tekalbėjo ir Varšuvą laikė antrąja Roma. taip 
labai brangi ir miela jiems tada buvo lenkų kalba.
ŠLIUPTARNIŲ knyga labai gražiai atspausdinta; 652 di
deli puslapiai; kreti drobės viršeliai; dr. šliupo, kun. Demb- 
skio ir “dėdės” šerno atvaizdai; o kaina tik 3 doleriai! At- 
siutimo kaštus apmokame.

Reikalaukite šiuo adresu:
DR. AL. MARGERIS

3325 So. Halsted Street Chicago 8, IU.

L “. . . jei jis veikiai nu- dairėsi, dairėsi ir jos nepamatė 
(raukė ryšius su savo praeitimi, *r nesurado kur toji kultūra 
jos nepagrįstai gėdindamasis ir g>'vena ir net nežino kas ji per 
nesidomėdamas lietuvių gyveni- v*ena» kaip ji atrodo. . . .
mM' Į Tautiška kultūra reiškiasi tos

4. “. . . jei jis pernelyg leng- tautos kūryboje. Kultūra tai

Š

kaltumą ar nekaltumą?
Taigi, tokio masto ir nesima

to. o be masto kaip gi galimą 
kaltumą ar nekaltumą išmatuo
ti?

Pasmerkimas “išeivio” už tai.

kios “nuodėmės," bet teismo at 
sakyme negirdėjome, kiek di 
vorsų lietuviškose šeimose atsi
tinka. kiek lietuviai išeiviai pi
nigų prageria, kiek išsiplatinęs 
išeivių tarpe kriminalizmas ir 
tt. Pasitenkinta vienu “jei” 
ir viskas.

Visuomeninis teismas buvo 
ruošiamas tam. kad parodžius
visuomenei skaudžiąsias vietas j prie Olandijos ir Prancūzijos 
rir atkreipus į jas dėmesį. “Teis- kad. reikalui atsiradus, juos ga
mas” to nepadarė, o todėl jis Įima butų iškelti toKau nuo ru-

rodo. kad BALF’as gerai pada
rytų, jei betarpį šelpimą ne
smerktų. bet ji dargi paskatin
tų. Gal užtektų, kad BALF’as 
siektų tokį betarpi šelpimą eina iš indėnų, kurie įs- 
kaip nors įjungti į bendrąjį šal- kraipė anglų pa\adininią, 
pos darbą, pavyzdžiui, regisi- ištardami "English savaip t 
ruojant betarpiu budu pas us- “Yenghies” ar ‘,5i anghies. 
tas pašalpas lietuviams pasili- Sako, tas žodis Cambridge, 
kusiems Europoje. Mass., jau 1713 metais bu-

Bostono BALF'o skyrius taip v0 vartojamas, o Bostone 
suprato betarpi/, šelpimo reikš- Yj^un,je ' Jg-tojo amžiaus 
me ir kai čia atsirado nemažas , b^.o bčiai vafto.
skaičius žmonių, norinčių selp- •
ti ligonius Europoje betarpiai. J*1™-'' , , , -
d m V i a - a ,\ienok dabar žodžioBALF o skvnus sudarė dzioti- y. . , . . ... .
ninku adresu sarsiu,, paskyrė “jankis kilme kitaip aiški- 
vieną savo darbuotoją tuos ad- narna. Kalbininkas Toge- 
resus tvarkyti ir. reikia paša man išaiškino, kad Žodis 
kyti, kad tas betarpes šelpimas “jankis ’ yra olandiškos kil
davę gerų rezultatų. mės. Flandrijoj “Jan Kees ’

Norėčiau pa d ryti keletą pa- reiškia “žmogus kilęs iš 
siūlymų dėl musu šalpos darbo: OlandijOS.” Naujame Am- 
(l) Vokietijoj pasilikusių lie sterf|ame (šiandieniniame 
tuvių dauguma yra seneliai ir|Xew Yorke). kuri ikurė 
ligoniai. Kodėl V.Al.Fna n«n>.-J()lan(!ai. -iankiai?” būdavo 
lėtų paĄelbti -Ligonių Dien, [ dj j a,eiviai iš o|an(U. 
su paskaitomis, rinkliavom,'.1 . „ .. ..
kur norima Ui ir au p.-.mukire|ūOS._ Is ten tas žodis papl;- 
mis ir tt. Tuo atkreiptume vi- to į siaurines kolonijas 1, 
suomenės dėmesį į likusiųjų
vargą ir butų progos surinkti 
pinigų jų paramai. (2)Ameri
koje yra nemažai Įvairių ligo
nių šalpos organizacijų. Ko- 

nepabandyti suinteresuoti 
musu tautiečių padėtimi 

BALF’as

ma. kad žodis “jankis” pa
eina iš indėnu, kurie

Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu: 

Mr. A. žamžiekas.
26 Devonport Rd., 

London 12 W.
Priima naujus užsakymus 

ir atnaujina prenumeratą. 
Parduoda “Keleivio” visas 
knygas. “Keleivio” kaina 

i Anglijoj 3 su puse dolerių.
keleivio rwn jtt.

IEŠKAI LENGVO DARBO 
KARMOJE

Aš. I^o Katorski, paieškau mano 
draujru, kurie dar gyvi. Prašau ra
šyti šiuo adresu: (16)

I.eo Katorski,
Route 1,

Munisin?, Mich.

Paieškau Jono ir Stasio Butekių, 
įkilusių iš Luokės, Vizginių kaimo; 
Amerikon atvyko prieš pirmąjį ka
rą, gyveno Philadelphijoj. Jie pa
tys ar kas juos žino malonėkit atsi
liepti šiuo adresu: (16)

M r. Paul Chekaitis,
5'; \Vashington St.,

Cederhurg. Wis.

AJARŲ ŠAKNIS
Ajarų šaknis gelbsti 
nuo vidurių ncmalimo, 
gerai veikia ant skil
vio. gydo nuo dieglių, 
gelbsti prašalinti iš 
pilvo nereikalingus 
gazus, paerzina ne
veikliuosius kūno or
ganus ir, sakoma, ge
rai dėl mažakraujų. 
Mokslininkai sako,

kad Ajarų šaknis turi šių mineralų: 
i Sulohur. Phosnhorus. ir Potasium, 
j ir šitie mineralai yra mums visiems 
reikalingi. Gali darytis Ajarų ar- 

Ieškau darbo pas našlį ūkininką balos ir gerti, bet yra gerai ir 
ar pas gerą dėdyt?. jau esu nejau- šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas 
nas. atlyginimo daug nereikalausiu, seiles nuryti. Ajarų saknis 
dar galiu darbuotis ir kai ką apie svaras. Mažiau perkant, > unc ij 
trobas pataisyti, tvoras tverti. Pra- už $l.dO.

,1S) ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadaay

South lio^ton 27, Mass.

šau rašyti:
J. K..

27520 Joy Road. 
Garden City. Mich.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

dėl
jas

taip prigijo, kad šiandien 
dažnai visi amerikiečiai yra 
vadinami "jankiais.”

Amerikos pilietiniame ka
re. 1861-1865 metais, pieti
nių valstijų žmonės “jan 
kiais” krikštijo visus savo 

iš šiauriniųVokietijoj? (J) BALF as n __ -------------
kitos musų •'Timr/arjo, ture .,,v Raj įr (]abar
Fusirupinti musų laųtierių. b-j į- „
kusių Europoje, ateitimi. Bū
tina juos kaip galima greičiau

Yankee Doodle.” populia 
riška dainelė iš laikų prieš

vertas kritikos.

iškelti iš Vokietijos, ar bent i pilietini kai a, skaitoma lyg 
pasistengti, kad jie patektų į ir nacionalinis Amerikos 
vakarinės Vokietijos pasienį, himnas. I

J. Klaustu.

su. Saugesnė j vietoj ligoniai
Pakalbinkite kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei

ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pcžalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa aąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metą Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokštl. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba Į Centrą adrv- 
snodamaa:

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
S07 W. Mlh Su Nmr York 1. N. Y.

P. RalaiAis. Į ir seneliai butu ramesni, o ra- vj.” Kaina metams $3.
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PAGERBĖ Š{ SEKMADIENI VISI

LIETUVIŲ SKAUČIŲ “DARBININKAS” PARĖMĖ ŠLIUPO
IR SKAUTŲ ŠVENTĖ IŠSIKĖLĖ | BROOKLYNĄ BIOGRAFIJOS LEIDIMĄ

RADIO PROGRAMA ‘KELEIVIS’ IR ‘DARBAS’ 
CAMBRIDGE

IŠKILMINGAI 
ADV. J. J

---------  -------- --------- Lietuvių Radio Korp. ra-
ŠĮ sekmadieni, balandžio Per 36 metus So. Bostone SLA 365 kuopa (jaunuo- dio programa šj ateinantį “Keleivi” ’ir žurnalą

22 d.. 2 vai. popiet, Inter- ėjęs “Darbininkas“ praeitą lių > kovo 3 d. surengė sekmadienį per stotį WBMS “Darbą” pavieniais nume-
national Institute House, savaitę išsikėlė į Brooklyną. \vhist parę, kurios visas pel- 1090 kil. (netoli WBZ sto- riais Cambridge galima
190 Beacon St.. Bostone, kur jį leidžia vienuoliai nas buvo skiriamas Dr. J. ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry-gauti barbernėj pas Leon
įvyks Bostono lietuvių skau- pranciškonai. Laikraštis Šliupo biografijai leisti?te bus sekanti: Silkinis, 783 Main St.
čių ir skautų iškilminga perėmė Brooklyno “Ameri- Pelno padaryta $31.50 ir vi- j Muzika
metinė sueiga. Svečių tar- kos” ir Pittsburgho “Lietu- si pinigai persiunčiami ko- « Rn«tnnn lietuviu ąkau-
pe bus amerikiečių skautų ir vių Žinių” skaitytojus. mitetui Dr. šliupo biografi- įr skau^s
skaučių atstovai ir lietuvis-; Sujungus trijų laikraščių jai leisti. Ta SLA kuopa __Magdutės Pasaka.

organizacijų veikėjai. I skaitytojus vienuoliai leidė- turi tik 23 narius, bet ji pa-
Draugija ruošė adv. Jonui Lietuviu Piliečiu Draugijos Tuoj po sueigos tose pačio-jai tikisi galėsią laikraštį sirodė geriau negu dauge- Po programos prašome 
J. Grigaliui pagerbti ban-žemutinė j svetainėj, 368 W.se patalpose bus sukurtas j techniškai pagerinti, o jo lis daug didesnių ir turtm-ipaiasyti laaskeli ar atvirutę 

Bostone “laužas.” prie kurio mažie- dvasia busianti katalikiškai gesmų kuopų. į stotį WBMS, Lithuanian
’ ______ Program, 35 Court St., Bos-

Koncerto ton, Mass., o biznio reika-

GRIGALIŲ KVIEČIAMI IŠKLAUSYTI 
- 1 SVARBIOS PASKAITOS

Praeitą sekmadienį Mass.' ----------
valstijos jungtiniai lietuvių Šį sekmadienį balandžio 
klubai ir so. Bostono L. P. 22., lygiai 3 vai. po pietų, kų

ketą. Žmonių prisirinko Broadvvay, So
kupina svetainė ir daugelis drg. Kipras Bielinis, buvęs ji ir didieji lietuviai skau- tautiška, 
turėjo grįžti dėl vietos sto- Lietuvos trijų seimu na- tai-skautės išpildys linksmą Bostone daugelis 
kos. Dalyvavo virš 400 rys, duos labai svarbią pa- skautišką programą, šven-1 “Darbininko” patriotu 
žmonių. skaitą tfemoje: “Kolchozai te bus užbaigiama žaidi- nepatenkinti, kad laikra>ti>

Kalbų programą vedė ži- ir jų esmė.”
nomas biznierius A. J. Na- Kaip jau visiems žinoma.
P?j. :kalbėjo valstijos rusiški okupantai ir Lietu- 
įzdininkas J. E. Hurley, J. voje jVedė žemės ūky vadi- 
Gngaliaus mokyklos drau- namą “kolchozų sistemą.” 
ga», miesto majoras John kurją jįe sulietuvinę pava- 
B. Hynes, senatorius J. E. jįno “kolūkiais.” Visiem 
Poyers, prokuroras V m. J. lietuviam, ne vien iš Lietu-'
Foley, teisėjas Wm. G. atvrViKiom '
Lvnch miesto tarvbo* Dir- \ , *” d. Amerikos Lietuviu Tary- sekmadienį, balandžio 22.miesto uiryoos pn Amerikoje gimusiem labai' -j

F. Hurley, SVarbu pasiinformuoti, ko-
- narys J. J. kjoj “tvarkoj” dabar gy-'

McColgan, atstovas \\ m. vena Lietuvos žmonės ir jei. 
v n’ te^mo klerkas J. nelaimei, ta kolchozų siste-

E. Flaherty, adv. J. Troy, bu- ma ten pasiliktu ilgesniam 
vęs bokso čempionas Jack Iaikui> tai kas belik? iš Lie.
Sharkey, kun. A. Abračins- -uvos
kas, kun. A. Baltrasunas, Paskaitą ruošia Lietuviui 
Chicagos miesto parkų ko- Darbininku Draugijos 21L 
misionierius Aleksandras kuopa. Po paskaitai bus 
Kumslos, S. Mockus, adv. paklausimai ir diskusijos.
K. Kalinauskas, Dr. A. L. pačiam gaie ivyks eilinis 
Kapočius, Dr. P. Jakmauh, LDD 21 kuopos susirinki

mas. kuriame, jei norės, ga
lės dalyvauti ir nepriklau
santieji prie LDD.

mininkas \Vm. 
miesto tarybos

pulk. J. Andrius, buvęs tei
sėjas Lembertas ir k.

Gub. P. A. Dever, darbo 
sekretorius M. Tobin, kon- 
gresmonas J. W. McCor- 
mack ir miesto tarvbos na-

senų
labai

mais ir šokiais. Visi dideli išsikėlė. Kai kurie kaib<
ir maži kviečiami dalyvau- leisti čia kitą laikraštį, bet grama minėjo savo 17 

galutinai dai

Iš Sukaktuvinio
--------- Tais rašykit ofiso adresu:

Balandžio 1 d. pp. Minkų 502 E. Broadway, So. Bos-
vedama lietuvių radio pro- ton 27, Mass.

Ar Žinot Kur K4 Gauti!
Mes pranešam, kad tarime mu

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

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

628 E. Broadwav, So. Bostone 
TeL SO 8-4148

me- Steponas Minkus.
ti. Įėjimas nemokamas.

—L. K.

ALT SKYRIUS
RENGIA VAKARIENĘ

Į paskaitą yra kviečiami 
atsilankvti visi Bostono Be

rys P. J. McDonough. kurie tuviai, kuriems tik rupi se
tą dieną turėjo būti Wash- nosios lietuvių tėvynės liki- 
ingtone Jefferson-Jackson mas.

LDD 21 Kp. Valdyba.

neansLpresta. tu sukaktuves. Ta proga
----------------------------- buvo suruoštas puikus kon- PARSIDUODA BALDAI

ŠI SEKMADIENI eertas, kurio pažiba buvo Miegamajam baldai, saldytu-
CAMBRIDGE BANKETAS Vilniaus operos primadona vas ir k- parsiduoda pigiai.

______  .Juzė Augaitytė. Be kitų Į nuo Pirmadienio kas"
Cambridge Lietuvos Dūk- puikiai išpildytų dalykų, ji 

Šeštadieni, balandžio 28 terų ir Sūnų Draugija šį nuostabiu subtilumu išpil
dė visų mėgiamą ariją iš 

2 vai. po pietų ruošia savo operos “Madame Butter-

•! dien iki 12 vai. dieną ir po 4 
vai. 848 E. Fourth St.. South 
Bostone.

bos Bostono skyrius rengia
vakarienę Lietuvių Piliečių metinį banketą, Cambridge fly.’ šios puikios daininin- 
Draugijos svetainėj. Pra- Lietuvių Piliečių K ubo sve- kės pasirodymas 
džia 6 vai. vakare. tainėje, 823 Main St. Ban- neturėtų būti paskutinis!

Vakarienėj bus nepapras- kete kviečiami <. vvauti Į koncerto programą gra- 
ta programa, kurią paruošti visi lietuviai. Bus muzika žiai įsijungė p-lė M. Plevo- 
yra pakviestas aktorius ir kiti malonumai. Tad iki kaitė, išpildydama fleita 
Henrikas Kačinskas. Jis su pasimatymo šį sekmadieni! Beethoveno, Dvaržako ir 

Ren gėjaidailininku V. Andriušiu, ra- 
Santvaru ir su jų 

bendradarbiais, kurie davė 
tokią nepaprastą programą
Vasario šešioliktosios minė-

MANO PADĖKA

IEŠKAU BITO
Ieškau penkių kambarių buto Oor- 

„ . chestere. Prašau telefonuoti HI 5-Bostone 0242. <i7>

kitų kurinius.
P-lės Landžiutės-Seymouv

gražiai pašoko keletą bale- mėn. 29 d., 
to dalvkėliu. bažnytinėje

PRANEŠIMAS

Prieš metus So. Bostone yra 
Įsisteigusios lietuvių kalba be 
tikybų skirtumo linksmų žinių 
—Evangelijos pamaldos, kurių 
metinė šventė įvyks balandžio 

11 vai. prieš piet, 
svetainėje E. 4th

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

dienos minėjime, sveikino 
adv. J. Grigalių laiškais, 
kurie buvo perskaityti ban
kete.

Gražią meninę programą 
išpildė muz. Mamertas Kar
bauskas (Karbott) iš Cam-? 
bridge ir dainininkės Vale- Bhaugijo 
rija Jankauskas, Beatriče 
Strokes, A. Kontrimas ir 
Connie Samalis.

Banketo rengimo komisi- L. P. Draugijos finansų 
ja susidėjo iš Dr. A. L. Ka- sekretorius, per kelis metus 
počiaus, S. Mockaus, F. Za-1 pavyzdingai ėjęs savo par- 
lecko ir ponių B. Stravins-į ęjgag, Adomas Druzdis, pa- 
kienės, B. Cunienės ir A. sitraukia iš pareigų ir ba- 
Kropienės. ^Te stalų I>a-Tandžio 26 d. bus renkamas 
tarnavo legionierės mote-.kjĮas finansų sekretorius, 
rys, gaspadoriavo B. Palby. ą Druzdis, kiek teko patir- 

iti, pasitraukia dėl perdaug

Iš L. Piliečių Draugijos

ketvirtadienį turėjo 
Lietuvių Piliečių 

mėnesinis susi
rinkimas, bet dėl Patriotų 
Dienos minėjimo jis nuke
liamas i balandžio 26 d.

ŠI 
ivvkti

Kaip Gyvena Žmonės
Bolševikinėj Tvarkoj?

darbo
se.

pakvietimą' Kupletistai V. Rajeckas St. ir Atlantic Avė. kampas, 
jime. dalyvaus vakarienėje dalyvauti “sponsoriams“ su- ir V. Bubelis padainavo; Bu* ,s'’evlų ,ir ka,bėt0->9 ls 
ir išpildys labai įdomią pro- ruoštame baliuje balandžio linksmų dainelių, tik jų 1JOS ir c °ra
gramą, kurią tikrai bus ver- 7 d. So. Bostone, už gražias klauniški rūbai ir pasirink- j^įkvienas yra kviečiamas at- 
ta pamatyti. dovanas ir padėkos laiškus, tas dainavimo būdas silankyti privažiuoti galima

Vakarienės šeimininkė bus norime tarti pp. B. Kalvai- geriau ne rimtam koncertui, jvisais’ City poįnt tramvajais, 
p. A. Kropienė. šeimininku čiams, J. Nausėdams. M. bet linksmos vakarienes išlipti ant Broadway ir Dor- 
—S. Jakutis. Įžanga tik $2. Biknevičiams. V. Bal kaus- metui. chester St. kampo. Įėjimas ne-

------------------------------ kui, S. Grubliauskui. Cecili- Pp. Minkų vedama lietu- mokamas. (17)
Turbut Nesusipratimas? jai ir Valerijai Lapenas, B. viską radio programa buvo Komitetas.

Žviniui ir J. Vasiliauskams viena pirmųjų Amerikoje ir

Už malonu

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: aso S iki 6 

tr noo 7 iki S

546 BROADWAt
BO. BOSTON. MASS. 

Talafonaa: SOUth Boston IBM

savo kitose pareigo-

sponso- musų širdingą ačiū.
Stella ir Joseph Lukai. 

Dedham, Mass.

DĖMESIO!

Balandžio 7 d. 
riams suruoštame bankete 
dalyvavo labai gausus bu- 
lys žmonių, virš 400. Tai 
buvo širdingas susiartinimo 
vakaras tarp “senųjų” ir 
“naujųjų” Amerikos lietu
vių. Vakaras
nuotaikoj.

Daugelis žmonių betgi 
stebėjosi, kad vaišėse nema- jaunimo 
tė J. Tumavičienės, kuri, Darbotvarkėje numatyta 
rodos, bene daugiausiai iš-'aptarti jaunimo ateities už- TURIME 
vietintųjų žmonių yra atsi- daviniai bei Bostono lietu- 
kvietusi ir kol dar buvo rei- jaunimo sporto 
kalaujama affidavitų, yra steigimo klausimas. “Keleivio
parašiusi apie 40 tokių do-

Koks yra kasdieninis 
žmonių gyvenimas bolše
vizmo tvarkoje? Apie tą 
įdomų klausimą kalbės LSS i Mass valstijos atstovų 
60 kuopos, susirinkime, sek- tumaj čj pirmadieni nubal- 

-avo valstijos biudžetą at

SVARSTO GUB.
DEVERIO BIUDŽETĄ

pramynė, ar, teisingiau pa
sakius, parodė kelią ir ki
toms lietuviškoms progra-į 
moms. Reikia atiduoti kre
ditą ponams Minkams, kad

______  jie savo programos sukak-'
Balandžio 21 d. sename tuves paminėjo tokiu puikiu; 

praėjo geroj Lietuvių Piliečių Klube koncertu, kuris, kaipo _kuĮ- 
(viršuje) yra šaukiamas vi- turinis parengimas, reikia ii 
suotinis Bostono lietuvių spaudoje atžymėti.

susirinkimas. **

“LIETUVIŲ 
KALBOS VADOVĄ

klubo ----------
ofise galima 

6 gauti "Lietuvių Kalbos Va
dovą,” virš 600 puslapių

Susirinkimo pradžia 
kumentų. Jos nebuvimas vai. vakaro.
tur būt įvyko dėl kokio tai Bostono Liet Trem. Ratelis knygą su 25.000 žodžių žo- 
nesusipratimo, kuris yra la
bai apgailėtinas.

—V. v-
Lietuviams Mokytojams 

Bostone, -Cambridge
Ir Apylinkėse

dvnu. Kaina S4.50.

Lankėsi M. Vaidyla

Praeitą savaitę musų 
įstaigoje lankėsi iš Chica- 

• gos Mvkolas Vaidyla. Ame-madienį, balandžio 29 d.
žmogus pats patyręs bolse- einantiems metams sumoje rikos Lietuvių Tarybos iždi 
vizirio tvarką ir joje ilgesnį 260,129,034 dolerių. Dabar ninkas. Svečias pabuvo 
laiką gyvenęs. biudžetą pradeda kedenti Bo stone kelias dienas ir sa-

LSS 60 kuopos susirinki- senatas ir kai kurie senato- kė vyksiąs į tremtinių suva- 
mas vyks Lietuvių Piliečių , jaj sako, kad bent 10'; to žiavimą New Yorke, kuris 
Draugijos žemutinėj svetai- biudžeto reikėtų sumažinti. įvyko balandžio 15 d.
nėj, sekmadienį, balandžio?_______________ ‘____________ ‘ _________________________
29 d., 3 vai. po pietų. Na-
rių dalyvavimas būtinas.
Kviečiami ateiti ir nenariai 
pasiklausyti pranešimo ir 
dalyvauti pasikalbėjime po 
pranešimo.

REIKIA PATIKRINTI 
VISUS AUTOMOBILIUS

Šį mėnesį visi automobi
lių savininkai turi nugaben
ti savo mašinas i patikrini
mo vietas ir gauti “stikerį.” 
Mašinų patikrinimas daro
mas pavasarį ir rudenį. Ne
gavusieji “stikerio” po ba
landžio 30 d. bus baudžia
mi.

ATsIDAKO PIRMADIENI APR. 23
60 Įdomių lenktynių Dtenų—April 23 iki 
June 30—8 Lenktynės kasdien ir Turf Reisai
ARKLIAI STOJA 2 VAI.. DVIGUBI UŽSIDARO l:l«
Gratulstand įžanga $1.00 su taksais. MTA iš Bostono 
ir bosai iš visų apielinkių tiesiai j lenktynių lauka

vaikam* dovana —

Kaina: Amerikoje 63.00; kitur—63.50 
Ftnisus Ir ufeskymus siųskite: 

EGLUTE, R. O. Box 22, 
Mentello SUtlon, Broekton 68. Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSUBANC1

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office TeL SOboston 8-0948
Bes. 67 ORIOLE STREBT 

Wwt Roibury. M«»
Tel. PArkway 7-0402-M.

r
L

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė-

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

jimo.
6—VaistasBostonas ir Cambridge

Kviečia Gen. MacArthurą pagelbsti.
7—Vaistas nuo inkstų skau-

, r. š! pinnadienĮ Bostono " deĮ!™alaukite šitų vaistų pa- 
landzio 21 d., 6 va:, vakare. Cambridge miestai skyrium žyinėtais numeriais. Kaina už 
parapijos alėje po bažny- pasiuntė pakvietimus gen. kjekvjeną numerį $1.00. Pini- 
čia (W. Fifth St.. So. Bos- MacArthurui apsilankyti gaj čekis ar money orderis iš 
ton) kviečiamas svarbus vi- čia. Generolo atsakymas kalno. Adresuokit: (51-1)

nėra žinomas.

nuo kosulio. Greit DR. G. L. K1LLORY

Ateinanti šeštadieni, ba-

sų rusių dėtuvių mokyklų dar 
mokytojų pasitarimas.
Kviečiami dalyvauti visi lie- Reikalauja Pašalinti 
tuviai mokvtojai-jos.

Iniciatoriai. -----------
---------------------------- Republikonų vadas atsto-

Socialistų Vakarienės vų rūmuose, Joseph W.
Tikietai Platinasi Martin, kalbėdamas Bosto-

me_ ne pasiūlė, kad prezidentas
L tuoj pat pašalintų valstybės

Sekretorių Achesoną

Gegužės 6 d. įvyksta
tinis socialistų banketas \ a_... •• , • - sekretorių Dean Achesoną.Piliečių Draugijos svetaine- ; ‘
je. Tikietai į tą pažangių-
jų žmonių parentnmą jau 
platinami, šeimininkės tel
kiamos, geras orkestras už
prašytas, meninė programa 
planuojama. Rengėjai kvie
čia visus prietelius subrusti 
ir prisidėti prie ti kietų iš
platinimo.

J. W. Martin kalbėjo Statt- 
ler viešbutyje, N. A. grafi
kos meno konferencijoj.

?4alajuose Partizanų
Jėgos Eina Silpnyn

Joseph Machinskas
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

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

18 Tremont SL, Rimbai Building 
Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Oam Kraujo Patikrinimą S«"t»ok*l 
Jei Reikia, Duoda Pencillino 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

Atėjo “Garnys

Anglijos karo vadovybė 
praneša, kad bolševikiškų 
partizanų jėgos Malajuose 
eina silpnyn ir galima grei
tu laiku laukti, kad partiza-

Gautas naujas “Garnio” nai bus visai išvalyti iš 
numeris. Parduodamas džiunglių ir gumos plantaci- 

i “Keleivio” ofise. jų.

Lietuuisfca Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

LITHUANIAN 
FURN1TURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Intrarad 
Movars)

Perkraus tom 
čia pat ir į to-1 
limas rietaa.
Saugi priežiūra, kaina 

626 BROADtVAT.
SO. BOSTON, MASS. 

TaL SOath Boston 8-4616

priainnma




