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Korėjoje Bolševikai Pradėjo 
Senai Lauktą Ofensyvą

Kiniečių Masės Puola JT Jėgas; Aliantai Vietomis Pasi
traukė; Milžiniški Kiniečių Nuostoliai; Bolševikų 

Eilėse Pasirodė Nauji “Savanoriai”; Kalbama 
Apie Bombardavimą Mandžurijos Bazių

-------- '-------- :-------------------------
Balandžio 22 nakčia kinų Įklirta Nauja 

komunistai Korėjoj pradėjo r7»j rz • ••
senai jau laukiamą “pava-į Uždarbių Komisija
sario ofensyvą.” Pirmadie- --------
nį, balandžio 23 d. kinų Prezidentas Trumanas įku- 
bolševikai vietomis jau bu- r?. nauJ3 uždarbių stabiliza
vo pasistumėję 12 mylių CUOS komisiją, kurioje bus 
pirmyn. Bolševikų ofensy- 18 nariy- Vyriausybė, darb- 
va pradėta visoj eilėj vietų daviai ir darbininkai turės 
visame 110 mvliu ilgumo komisijoje po 6 atstovus, 
fronte. Vakarinėj fronto Naujoji uždarbių stabili-! 
dalyje kiniečiai puolė per zaciJ'os komisija turės teisę
Imjin upę link Seoulo mies- dai'^i Pasiūlymus dėl už- ________________________________________________
r^miIoijtg0mfaTuoju Kairieji Pasitraukia Juroje Susidarė .
Hwachon rezervuaro, kur teiP Pat galės duoti Sveikino MacArthur Iš Anglijos Valdžios Du Aliejaus Laivai

rimus dėl darbininkų ir

MINIA PAREIŠKĖ SAVO NUOMONĘ

Pasitinkant gen. MacArthurą komunistai išėjo j gatvę su plakatu, kuris reikalauja: 
“Atšaukite Musų Kariuomenę iš Korėjos." Vienas pilietis tą plakatą norėjo sude
ginti ir iš to prasidėjo peštynės, kurios pasibaigė plakato sunaikinimu.

nesenai ėjo mūšiai su JT 
jėgomis. Bolševikų puoli
mas buvo pradėtas masine 
artilerijos ugnimi, i kurią 
atsiliepė Aliantu artilerija.

darbdavių santykių regulia- Praeitą penktadienį New
vimo neuždarbių klausi- Yorke buvo MacArthuro j Aneurin Bevan, kairiųjų 
muose. ... Diena. Generolas buvo mie-; darbiečių vadas, praeitą

Nauja uždarbių komisija s^0 svečias ir gyventojai ' sekmadienį pasitraukė iš 
Bolševikai puola stipriomis įkurta todėl, kad iš senosios jam suruošė triukšmingas' ministerių kabineto. Savo 
pėstininkų jėgomis ir turi darbininkai atšaukė savo ovacijas. Pagal policijos atsistatydinimo laiške mi- 
labai didelius nuostolius. atstovus ir atsisaKė į jų ■ apskaičiavima virš 7 miiio< misterių pirmini

Anglijos darbo ministeris,

____ ___.......... ............ ~ ......... ių puiHUU^CUi C. Att-
gi’įžti. Darbdavių atstovai nų žmonių susirinko iš mie-'lee, A. Bevan sako. kad jis:
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Masiniai Streikai Iškilo Ispanų 
Pramonės Centruose

Streikuoja Šimtai Tūkstančių Darbininkų; Reikalauja 
Uždarbių Pakėlimo; Franko Diktatūra Atsakė “Ul

timatumu” j Darbininkų Reikalavimus; Streikai
Purto Fašistinė* Diktatūros Pagrindus

Atskleidžia Gen. Šios savaitės pradžioje
MacArthuro Klaidas lspa™io? p™™™™™™-se, Baskų krašte, Bilbao ir

" 7~ . . 'San Sebastian miestuose iš-Administracija paskelbė ki,o didžiuliai darbininku 
prezidento Tramano jk».-streikaj Streikuoja ke|; 
kalbejnną su gen. MacAr-Hmtai tukstanči dJarbinin.
thuru Wake saloje praeju- k eeiežie< lįeivklose ka
sių metų spalių 15 d. Pa- ui ! • lieJ>^iose, kai i įvl j i * syklose, laivų statymo jar- ai paskelbtus dokumentus, 'duose kit^os{. ^brikuo-
gen. MacArthur buvo tik- se., , . , . . . —• Kai kurie pranešimai
,a\.kad..klnV komunistai Rad jki da,.bi.
neįkiši Korėjos kai-ąusa-„inkų išėjo į streiką dėl 
kęs, kad iš Korėjos po Nau- branXenvbės dėl dįlotų
jų Metų galima bus paimti ® ....
genaus.* kariuomenę (ant- inim0 žmoni serbuviu. 
rąją diviziją) } Europą. Ge- *
nerolas buvo tikras, kad iki! Generolo Franko dikta- 
Kalėdų Korėjos karas bus turą į kilusius streikus at
baigtas. i sakė “ultimatumu,” kad

(darbininkai tuoj pat grįžtų 
W ake salos pasimatyme į darbą, nes kitaip jie visi 

buvo prieita visiško susita- «bus atkisti.” Diktatūra
nmo. Generolas tada atsi- nesitenkina “ultimatumu,” --- -------- -r a. kari ••

Praeitą penktadienį ank
sti lytą tirštame ūke Meksi
kos įlankoje susidūrė du 
aliejaus tankeriai. Vienas 
laivas, “Esso Greensboro,” 
10,000 tonų talpumo, nuo 
susi trenkimo užsidegė ir su
pleškėjo juroje, iš jo 42 
žmonių įgulos tiktai 5 išsi

pratęs prazideKta llį 1----- 4.J— uri 1 rirnvin/u lac
Vėlesnėmis žiniomis ki- protestavo pnes naujos ko- st0 ir apieb»bŪĮ- pasveikinti (1 > Negali pritarti perdaug  ....... , ........ „...........

n cių mases puola link Se- misijos kūrimą, bet prezi- generoią MacArthurą jo; išpustoms ginklavimosi iš-;gelbėjo. Kitas, 25,000 tonų
lo ir jau keliose vietose dentas nutarė patenkinti minsin (vntvčmio i 11 o i rl nnn o Iriirins Vi-očti'ii vra t tolnnmn laivac

n it
oulo ir jau 
peržengė 38-ją paralelę. 
Mongolų raiteliai kaujasi 
pirmose kiniečių eilėse. Šį 
pirmadienį, pagal ameri
kiečių pranešimą, kiniečių 
nuostoliai siekė 11,000 vy
rų, bet sutrauktos bolševikų 
masės puola neatsižvelgiant 
nuostolių. Šį antradienį tik 
prašvitus Amerikos lėktu
vai skynė puolančius bolše
vikus šimtais, bet priešo 
veržimasis dar nėra sulai
kytas. Bolševikų masės 
veržiasi ir centraliniame 
fronte, kur vietomis Alian
tai pasitraukė daugiau, kaip 
15 mylių.

Korėjos fronto vadas, ge
nerolas James A. Van 
Fleet, sako, kad dabar Ko
rėjoj prasidėjo trečiasis ka
ro tarpas. Pirma teko ka
riauti prieš šiaurinės Korė
jos bolševikus, kuriuos 
Maskva apginklavo ir pa
siuntė į muši. Vėliau teko 
kautis prieš Maskvos talki
ninkus—kinų bolševikus. 
Dabar į Korėjos karą įsive

dentas nutarė patenkinti kelyje miesto gatvėmis i ro- 
darbininkų reikalavimus,
kad užbaigus ginčą su uni- Važiuojant generolui gat- 

vėmis apie 3,000 tonų po- 
pieriniu juostu buvo išmes-

Mirė Senatorius
Arthur Vandenburg diplomą. Sąryšyje su gen.

--------  MacArthuro diena buvo vi-
Balandžio 18 d. Grand sa eilė iškilmių.

Rapids, Mich., mirė įtakin- --------------------------
Arthnr1HblVandpnhPrm° nm- SENATORIAI PALEIDO 
Arthui H. Vandenberg, pei DARBĄ KUMŠTIS
20 su viršum metų atstovą- 1
vęs senate Michigan valsti- Du senatoriai, Homer E. 

Capeheait, republikonas iš 
Indianos, ir Hubert H. 
Humphrey, demokratas iš 
Minnesotos, diskusavo ba-

lia vis daugiau “savanorių” metų, šen. A

ją. Senatorius mirė sulau
kęs 67 metų amžiaus.

Nuo 1945 metų šen. A.
Vandenberg atsimetęs nuo 
izoliacionizmo buvo įtakin- landžio 20 d. Amerikos už-
giausias senato užsienių po-įsienių politiką per radio ir 
litikos komisijos narys ir tiek įsikarščiavo, kad po 
buvo vienas iš stipriausių diskusijų susikibo į glėbius 
ramsčių bendrosios abejų ir bandė klausimą išspręsti 
didžiųjų partijų atstovauja- kumščiais. Senatoriai H. 
mos užsienių politikos. M i- Lehman ir R. Taft besigin- 
rus prezidentui F. D. Roose- čijančius senatorius persky- 
veltui, kada vice-preziden-rė. Ginčas kilo dėl gen. 
tas H. S. Truman užėmėMacArthuro atleidimo.
prezidento vietą, iki 1948 --------------------------

Vandenberg
iš kitų kraštų. Čia turima 
galvoj rusų, vokiečių, japo
nu, lenkų ir kitų tautybių 
lakūnus, kurie rusiškuose 
lėktuvuose ir rusų ginklais 
kaujasi bolševikų pusėje.

Amerikoje vis dažniau 
kalbama apie bombardavi
mą kinų bolševikų aviacijos 
bazių Mandžurijoj. Spėja
ma. kad dabar kinų bolše
vikai turi Mandžurijoj nuo 
800 iki 1,000 greitųjų orlai
vių. kurie staigiu puolimu 
gali pridaryti didelių nuo-

♦ MacARTHURO DIENAe jo senato pirmininko pai-j CH|CAGOS DIDMIESTY
eigas. ____ _

Šen. A. Vandenberg pa

laidoms, kurios kraštui yra 
nepakeliamos; (2) neprita
ria nelygiam ginklavimosi 
naštos paskirstymui tarp 
įvairių visuomenės sluoks
nių; (3) nepritaria vyriau
sybės kainų pakėlimui, kas 
sumažina plačiųjų masių 
vartojimą ir (4) protestuo
ja prieš socialinių išlaidų 
mažinimą ir socialinio 
draudimo “ardymą,” nes 
socialinė Įstatymdavystė 
esanti “kertinis akmuo” 
Darbo Partijos vyriausybės 
politikoj.

Kalbama, kad kartu su 
A. Bevan dar keli ministe
riai pasitrauksią iš valdžios. 
Maždaug 20 atstovų parla
mente remia A. Bevan po
litiką ir galimas daiktas, 
kad darbiečių vyriausybė, 
atsimetus nuo jos kairiajam 
sparnui, nebeteks parla
mente daugumos.

Vėlesnėmis žiniomis iš 
kabineto pasitraukė ir pre
kybos ministeris, Harold 
Wilson.

GEN. RIDGWAY
KORĖJOS FRONTE

talpumo “Esso Suez” laivas 
nuo susidūrimo gavo didelę 
skylę šone. Antrame laive 
irgi buvo kilę keli gaisrai, 
bet laivas pajėgė gaisrus 
užgesinti ir savo jėgomis 
nuplaukė į pakraštį.

ŠALTAI PASITIKO
BEVAN’O “MAIŠTĄ”

Šį antradienį Anglijos 
parlamentas išklausė Aneu
rin Bevan paaiškinimą, ko
dėl jis pasitraukė iš darbie
čių vyriausybės. Jis sako, 
kad Amerika įtraukė Angli
ją į ginklavimosi lenktynes, 
kurios gresia nustumti Ang
liją į chaosą. Parlamentas 
išklausė A. Bevan paaiški
nimo labai šaltai ir kritiš
kai.

MacArthuro Atleidimo
Tyrinėjimas Gegužės 2

kartotinai yra pasisakęs už Balandžio 26 d., šį ketvir-
Lietuvos laisvę ir buvo šir- ^dįenĮ> Sen' .MacArthur
dingas Lietuvos ir lietuvių lankos> Ch.cagoj kur mies- 
, .tas jam ruošia labai įskil-
raugas._____________ mingą pasitikimą. Didžiau

siame Chicagos lauke, Sol-
Žurnaliotas Paskirtas į dier Field, bus masinis ge- 

Vandenbergo Vietą nerolo pasitikimas vakare
--------  t po dienos parado.

{ mirusiojo senatoriaus -------------------------
. H. Vandenbergo vietą NAUJI ATOMINIAI

Michigan valstijos guber
natorius Mennen Williams

BANDYMAI PACIFIKE

Vyriausias Korėjos fron
to vadas, gen. P4dgway, iš 
Tokio atvyko į Korėjos mū
šių frontą. Spaudos atsto
vams jis sakė. kad “dabar 
šėlstantieji mūšiai gali pasi
rodyti sprendžiami.” Jis 
sako, kad dabartiniai mū
šiai yra dar vienas bolševi
kų bandymas išvaryti JT 
jėgas lauk iš Korėjos. Da
bartinis puolimas yra pats 
didžiausias ir kruviniausias.

stolių Aliantams Korėjoj, paskyrė laikinai senatoriaus Po kelių dienų Pacifike,
Jei kiniečių pusėje pasiro-! pareigoms eiti žurnalistą Kuajalein salelėse, bus da- 
dys daugiau “savanorių” Blair Moody, Detroito romi kariški atominių gin- 
lėktuvuose Amerikos atsa
kymas į tokį pasirodymą
butų bombardavimas kinie- senatorius esąs nev* uvai nūs »». jmagiiusuu is Kurie pan 
čių aviacijos bazių. 'senas šalininkas. Washingtono valstijos. Itaikas dabartiniu metu.

Rinkimai Japonijoj

jam padaręs nesmagumo siunčia Madrido policiją ir 
savo skirtingais pareiški- .kariuomenę, nors jokių 
mais apie Formozos salos riaušių streiko ištiktose sri- 
reikšmę Amerikos saugu- tys€ dar nekilo.

Streikai Ispanijoj iš pa
viršiaus atrodo ekonominio 
pobūdžio, bet jie griauna 
nekenčiamos diktatūros pa-

mui.
Po nepasisekimo šiauri

nėj Korėjoj gen. MacAr
thur pradėjo reikalauti ag- 
resingesnės politikos Azi- , matus. Pragyvenimas Is- 
joj, bet administracija lai-;panijoj pakilo 50 nuošim-

Gegužės 2 d. kongresas 
pradeda tyrinėti visas gen. 
MacArthuro atleidimo ap
linkybes ir kartu bus tyri
nėjama administracijos po
litika Tolimuose Rytuose. 
Gen. MacArthur, per savo 
kalbėtoją, gen. Whitney, 
sako, kad jis nieko nežinąs, 
dėl kokių priežasčių prezi
dentas Trumanas jį atleido 
iš pareigų.

Aukiciaosias Teismas
Atmetė Nacių Skundą

Aukščiausias teismas, 6 
balsais prieš 4, atmetė mirti 
pasmerktųjų nacių karo kri
minalistų apeliacijos skun
dą. Septyni nacių SS ge
nerolai ir pulkininkai bus 
nugalabyti už papildytas

kėši atsargiai, kad Sovietų 
Rusija neįsiveltų į karą To
limuose Rytuose.

Shirucell Gina
Darbiečių Politiką
Emanuel Shinwell, Ang

lijos darbiečių valdžios kra
što gynimo ministeris pasi
sakė dėl Aneurin Bevan pa
sitraukimo iš kabineto. E. 
Shinwell sako, kad dabarti
niu laiku Sovietų Rusija 
Tinkluojasi “perdėtu tem- 
ou.” Jis sakė, kad pernai 
Rusija turėjo 175 paruoštas 
divizijas, o dabar jau turi 
200 ir “pašėlusiu greitumu” 
gaminasi karo lėktuvus ir 
karo medžiagą.

Tokiose sąlygose ir turint 
prieš akis Korėjos, Irano ir 
kitus įvykius, ginklavimasis 
yra būtinas ir darbiečių vy
riausybės kritikai daro klai
dą, kai nenori remti vy- 
iausybės politikos.

PREZIDENTAS ATIDARĖ
BEISBOLO SEZONĄ

čių, bet darbininkų uždar
biai nepakilo. Skurdas ver
čia darbininkus eiti į kovą 
už savo būvio pagerinimą. 
Ta kova betgi atsiremia į 
diktatūros režimą, kuris 
nieko nedarė ir, atrodo, 
nieko negali padaryti, kad 
plačiųjų masių gyvenimą 
palengvinus.

Po didžiojo Barcelonos 
generalinio streiko, kovo 12 
d., Madrido vyriausybė nie
ko nepadarė, kad darbinin
kų skurdą sumažinus. Vy
riausybė sustiprino policiją, 
padaugino šnipų skaičių, 
bet prievartos aparato stip
rinimas nesulaiko masinių 
protestų.

Ispanijos gyvenimo stebė
tojai sako, kad masiniai 
streikai Katalonijoj ir da
bar Baskų krašte gresia nu
griauti fašistinę diktatūrą, 
kuri laikosi tik durtuvais ir 
priespauda.

Anglija ir Argentina
Pasirašė Mėsos Sutartį

Balandžio 20 d. prezi
dentas Trumanas atidarė 
beisbolo sezoną. Washing- 
tone, Griffith stadiume pre
zidentas metė pirmą bolę. 
Prezidentas minios buvo 
šaltai pasitiktas, dalis pub-

masines civilių žmonių sker- likos dargi

Į dori ir Oswald Pohl.

baubė,
metė

kada
bolę.

Anglija ir Argentina, po 
10 mėnesių derybų, susitarė 
dėl Argentinos mėsos kai
nos ir Argentina vėl prade
da statyti Anglijai mėsą. 
Per 10 mėnesių Anglijos 
gyventojams mėsos porcija 
buvo labai sumažinta, nes 
Argentina atsisakė statyti 
mėsą dėl kainų žemumo. 
Mėsos porcija Anglijoj da
bar bus dvigubai padidinta.

nsamas su!Panašų susitarimą, kaip su 
MacArthuro ginču, ku- Argentina, Anglija padarė 

Iris jaudina visą Ameriką. Į ir su Urugvajumi.
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NORI “UNIJOS”
Detroite einąs lenkų laik

raštis “Dziennik Polski” š. 
m. kovo 1 d. numery Įsidėjo 
pranešimą iš Londono apie 
tai kuo dabar yra susirūpi
nę lenkai emigrantai. Pa
sirodo, kad tūli lenkų sluok
sniai svarsto klausimą kas 
turėtų būti paskirtas Lenki
jos respublikos prezidento 
Įpėdiniu, mat, pagal konsti
tuciją, Lenkijos preziden
tas, kilus karui, paskiria sa 
vo ĮpėdinĮ. Pagal tą pra
nešimą :

“Tam tikri lenkų politiniai 
rateliai siūlo Į prezidento pa
vaduotojus dabartinio teisė
tojo Lietuvos Respublikos 
prezidento asmenį p. Stasį 
Lozoraitį, dabar gyvenantį 
Romoje.”

“Naujienos” (Nr. 82), at- 
žymėdamos, kad tūliems 
lenkų sluoksniams rupi iš
laikyti Jogailos tradicijas, 
kuomet lenkai išrinko pas 
tarąjį Lenkijos karalium ir 
apvesdino jį su karalaite 
Jadvyga, aptardamos šį len
kų pasiūlymą sako: “p. Lo
zoraičiui, vadinasi, yra per-

buožių prigimtis,“ į 
“kovojama su buožių jun-' 
gu“—tikrai žvirbliams ant 
juoko’

Visi kiti lietuviškųjų au-; 
torių teatraliniai veikalai iš
ėsto kiaušinio esą neverti. 
Pavyzdžiui. J. Marcinkevi
čius
“svarbiausius lietuviu liau-• I
dies gyvenimo klausimus nu- , 
šviečia neteisingai, dirbtinu ■ 
budu. atitraukdamas juos 
nuo klasių kovos. . . .

“Marcinkevičius iškraipo 
partinių ir tarybinių darbuo
tojų vaizdus, rodydamas juos 
nieko neveikiančiais plepiais. ' 
bejėgiais stebėtojais visų 
piktadarybių, kurias daro 
buožės ir jų rėmėjai. . . .

“Marcinkevičius išgalvojo 
tokią perdėm neteisingą situ- j 
aciją: partijos valsčiaus ko
miteto sekretorius, tarybų ! 
valdžios atstovai ištisus dve
jus metus leidžią buožei ir 
kariniam nusikaltėliui nekliu
domai daryti juodus darbus, 
nors komjaunuolis Daugirdas 
kelis kartus juos demaskuo
ja.”

Tai matote, toj Sovietų 
Lietuvoj nei valdžios nei 
tvarkos nebūtų, jei ne kom-

KAUTYNIŲ ATSIMINIMAI kariuomenę į Kiniją ir nie
kas to nesiūlė. Bet jei mes 
norime pasiekti užsibrėžto 
tikslo, tai mes turime per
žiūrėti musų strateginį pla
navimą ir pakeisti musų po
litinį tikslą, būtent, tas tik
slas turi būti sumušti naują 
priešą (komunistinę Kini
ją), kaip mes sumušėme se
nąjį (šiaurinę Korėją).

Ką Daryti?

šalia “neutralizavimo” 
kinų komunistų bazių ana
pus Yalu upės, reikia: (1) 
Sustiprinti ekonominę blo
kadą prieš Kiniją; (2) blo
kuoti karo laivais visus Ki
nijos pakrašius; (3) paša
linti draudimą daryti oro 
žvalgybas virš Kinijos ir 
Mandžurijoj; (4) pašalinti 
suvaržymus dėl kinų nacio
nalistų karo veiksmų prieš

----- — ..............—--------------------- - " Kinijos kontinentą, su Ame-
1/ D 1 ’ IV /I A . I rikos oro ir karo laivu pa-Ką rasake Lien. MacArthur gaiba (duoti transporto

c __________ priemones, apsaugą ir karo
Amerikos Strategines med žiagą).

Sienos į)u(ju karą Korėjoj
Antrasb pasaulinis karas galima baigti. Tos pažiu- 

nukėlė Amerikos strategi- ros yra visi karo vadai, ne
neš sienas į Azijos pakraš- išskiriant nė Jungtinių Sta
čius. Pacifiko vandenynas, bu viršininkų.
dėka musų turimoms ba- Jei buį likta
zems Azijos pakraščiuose. kaį jį1 dabar tai 
dabar yra taikus vandeny- £orejoj ,^a
nas, is kūno negresia mums ’
joks pavojus. Bet turimas Ne Karo šalininkas 
bazes prie Azijos reikia iš-

Nekantriai laukta gene- laikyti ir sustiprinti. Į tas Generolas MacArthur sa- 
rolo MacArthur kalba jung- bazes Įeina ir Formozos sa- £<>, kad jis nekenčia karo. 
tame kongreso posėdyje nu- los išlaikymas draugiškose presas karą pra-

klasių kova nunešamu bio- j skambėjo po visą pasauli, rankose. Turint bazių gran- * »«>“* At““*
žiu “piktadarvbes.” ir visi K generolo pareikštų min-dinę Azijos pakraščiuose, ' «“
tie lietuviškieii veikalai nie- čių pažymėtina sekančios: 'Amerikos saugumą gali uz- būti perga e. Lzgen 
ko neverti □ei, i Problema, prieš kuri, oro ir jurų pajėgos, jpneao,butų. Ą«toausra My

I)u lakūnai, pu didžiųjų kautynių ore v»j» Y'alų upės. pasa
kojasi vienas kitam, kaip jiems pasisekė iš savo “Thunder- 
jet” nuleisti po vieną greitą ji rusišką lėktuvą M1G-15. 
Oro kautynėse virš Yalu dalyvavo dalyvavo 90 lėktuvų.

Šen. A. Vandenberg įtarė ar nepritarė gen. Mac-
x . .'Arthuro pažiūroms, dabarPraeita trečiadienį, --i • _„ , * ., v • - bus aiškinamas.Grand Rapids, Mich., mirė

senatorius Arthur Vanden
berg, gerai žinomas ilgame
tis republikonų vadas sena
te, pagarsėjęs ir plačiame

Šiaip jau gen. MacArthu- 
10 kalba nepasakė nieko 
nauja, ko visuomenė nebū
tų žinojusi iš spaudos ir iš

šamas Jogailos vaidmuo.” jaunuolis Daugirdas, tai 
viskas velniop nueitų. Kei
sta, Lietuvoje jau senai 
įgyvendintas “socializmas,” 
o čia vis dar plepama apie

Po to seka “Naujienų tuo 
reikalu dėmesio vertas nu
sistatymas, būtent:

“Bet lenkų politikai Londo
ne yra blogai painformuoti, 
jeigu jie laiko p. Lozoraitį 
teisėtu Lietuvos respublikos 
prezidentu.’ Teisėto preziden
to Lietuva, deja, šiandien ne
turi. Kai dėl buvusiojo Lie
tuvos ministerio Italijai p. 
Lozoraičio, tai jisai, nors pats 
jokių diplomatinių pareigų 
senai nebeina (nes Italijoje 
Lietuvos pasiuntinybė buvo 
panaikinta dar Mussolinio lai
kais), tituluoja save ‘Lietu
vos diplomatų šefu.’ Tačiau 
Lietuvos įstatymams tokia 
įstaiga visai nežinoma.

“Butų geriau, jei Londono 
lenkai mažiau darytų kombi
nacijų ‘unijai’ su Lietuva at
gaivinti, o atsisakytų nuo sa
vo pretenzijų į Lietuvos sos
tinę Vilnių!”

pasaulyje, kaipo vienas iš] paties gen. Mac Arthuro pa- 
įtakingųjų senatorių ir vie
ningos Amerikos užsienių 
politikos rėmėjas.

Šen. A. Vandenberg iki 
1945 metų buvo izoliacinin- 
kas. Karui einant prie galo 
jis betgi pakeitė savo pa
žiūras ir karštai rėmė bend
rą visai Amerikai politiką, 
pasisakė už Junginių Tautų 
organizaciją ir už aktingą 
Amerikos dalyvavimą pa
saulio reikalų tvarkyme.

Senatorių A. Vandenber- 
,gą gerai žinojo ir Amerikos 
lietuviai, nes jis pakartoti
nai yra pasisakęs už Lietu
vos laisvę ir ne kartą turėjo 
pasitarimus su Amerikos 
lietuvių delegacija. Šen. A.
Vandenbergo asmenyje ir 
mes lietuviai netenkame 
Įtakingo draugo, kuris su
prato Lietuvos tragišką pa

sisakymų.
Svarbiausias dalykas ge

nerolo MacArthur kalboje 
buvo tas, kad jis griežtai 
atmeta Hooverio - Wherry 
siūlymą apleisti Europą. 
Kova prieš bolševizmą yra 
“pasaulinio masto,” sako 
gen. MacArthur, ir visi 
frontai yra lygiai svarbus ir 
laikytini.

Iš tokio pasisakymo de
šinieji republikonai vargu 
turės bet kokio politinio 
pelno.

x
Didieji Vis Vietoje

Po septynių savaičių pa
sitarimų didžiųjų valstybių 
atstovai Paryžiuje vis dar 
negali sutarti darbų tvarką 
didžiųjų valstybių užsienių 
reikalų ministerių konfe
rencijai. Rusijos atstovas

“kad jose nėra didžiosios Le- 
nino-Stalino partijos atstovo 
—komunisto vaizdo.”

Atsieit, neišgirti vadai, 
vadeliai, visokie sovietiniai 
biurokratai, kurie savo ran
kose laiko valdžios bizūną

dėtį bolševikų okupacijos Gromyko reikalauja, kad 
susirinkę ministeriai būtinai 
nutartų ginklavimosi suma
žinimą, neatsižvelgiant kiek 
kuri didžioji valstybė yra 
apsiginklavusi ir neatsižvel
giant, kiek Rusijos satelitai 
turi sumobilizavę divizijų.

bar Amerika stovi, yra pa- padedamos nežymių garni- <|a. uzgernumas uk paui- plieno ir
saulinio masto ir taip susi-’zonų sustiprintose salose, 
pynusi, kad žiūrėti tiktai į
vieną jos dalį, užmirštant 
kitas dalis, reikštų eiti prie 
katastrofos. Azija dažnai 
yra vadinama vartais į Eu
ropą. bet taip jau tiesa yra, 

iir visus kurie parazitų ne-,ka(i • Eur0Fa JTa vartaj . 
gerbia, skaudžiai plaka. TaiK^j^ jr jVykjaj vienoje da- 
tokių Teatrų reikia oku-hyje negaij neturėti įtakos i 
pantams. Lietuviškieji ra- į kius kit -e (]a] je 
sytojai vis dar neišmoko
šliaužioti ant pilvo prieš pa
vergėjus ir nesugeba pagirti 
jų darbus.

Be to, neužmirškite, kad 
Ir paaiškinimas kokios teatrų ir juose rodomų ru-

Yra žmonių, kurie sako, 
kad musų jėgos esančios ne
užtenkamos, kad saugoti 
abudu frontu (Europą ir 
Azijai, kad mes negalime 
dalinti musų pastangų. Bet

padėties žmogus yra S. Lo-'sų rašytojų veikalų pagal- toks galvojimas yra di 
zoraitis ir patarimas len- ba rusinamas musų kraštas, 
kams, kad laikas mesti štai čia visa tų bolševikini”
“unijos” kombinaciją, yra,komedijų prasmė, 
visai vietoje.

TIKRAS TEATRAS

Tūlas M. Daugėla, rašy
damas apie dabarties teatrą 
Tarybų Lietuvoje, išgiria 
“vertingus idėjiniu ir meni
niu požiūriu veikalus.” Vi
si tie išgirtieji, anot bolševi
kų, “iššlovintieji” veikalai 
priklauso rusų tarybiniams 
autoriams. Užtai lietuviai 
rašytojai per tuos penkis 
pokarinius metus neką nu
veikė. Tik vienas J. Dovy
daitis už veikaliuką “Vora
tinkliai Plyšta” susilaukė 
pagyrimo už tai, kad tame 
veikaliukštyje
“demaskuojama žvėriška buo
žių prigimtis, jų mėginimai 
sutrukdyti socialistinę staty
bą Tarybų Lietuvoje. Toje 
pjesėje parodoma komjauni
mo vaidmuo kovoje už darbo 
valstiečio išvadavimą iš buo
žių jungo.”

Sovietų valdžia ir komu
nistų partija su visa savo 
policine ir šnipų galybe se
nai Į pelenus sutrynė lietu
viškuosius “buožes,” kad jų 
nei Lietuvoj nei Sibiro tun
drose jau nei kvapo nebeli-

EKSKOMUNISTAS

Aktorius Sterling Hayden 
liudijo kongreso komisijoj, 
kad jis buvęs komunistas ir 
pasakojo, kokie kiti Holly- 
woodo aktoriai ir rašytojai 
buvę užsikrėtę bolševizmo 
garbinimo liga. Aktorius sa
ko, kad jis išbuvęs komparti
joj 6 mėnesius ir skaito tą

džiausiąs defetizmas.

•Jeigu galimas priešas ga
ili padalyti savo jėgas dve
juose frontuose, tai ir mes 
1 turime jam priešpastatyti 
• musų jėgas dvejuose fron
tuose. Komunizmo pavojus 
Į y ra pasaulinio masto. Jo 
pasisekimas viename fronte 
gresia sunaikinimu ir kita
me fronte. Negalima už- 
gerinti ar kitaip kaip da 
ryti nuolaidas komunizmui 
Azijoje neparaujant musų 
pastangų sulaikyti jo plėti
mąsi Europoje. . . .

Azijos Reikšmė

Azijos tautos, ilgai išnau
dojamos taip vadinamų ko- 
lonialinių tautų, laike ant
rojo pasaulinio karo gavo 
progos atsikratyti svetimos 
globos ir pradėti naują, ne
priklausomą gyvenimą.

Azijoj gyvena pusė pa
saulio žmonių, ten yra 60 ' c 
visų pasaulio išteklių. Azi
jos tautos dabar įeina į pa
saulio politiką, kaipo nauja 
jėga. Ten vyksta revoliuci
niai pasikeitimai, kurių ne
galima sulaikyti. Amerikos 

j politika turi prisiderinti 
; prie Azijoj vykstančių per
imamų ir turi ten veikti ne 
diktavimais, bet kaipo drau

dina priešo apetitą ir po 
vienos nuolaidos seka kita, 

Kinijos Reikšmė Azijoj iki pagaliau visvien reikia
Per 50 nastaruiu metu gintis- Jei nuolaidos dar<>L-..............P r*p- . mos, kad Kinija nemestų

Kinijoj įvyko didžiausieji . .- -v - ,\ iz- ♦ * visu savo jėgų i Korėjos ka-pasi keitimai. Kinu tauta, * . .1 ’ ra, tai tokia politika vraseniau susiskaldžiusi i ma- , ; r .. dj . . , ,. \ . klaidinga, nes Kinija jauzai suderintas dalis, dabar . . .kariauja Korejoi visomis sus,junge, pasidarė karinga jėg0<s. Jei n0.
.r yra nominuojanti (vyrau- * išvengti Sovietų Rusi- 
jant.) jėga Azijoje. Ji y™ . k ųui
agresinga ir siekia plėstis. ( • Rusija *nebu’inai veI.
Bolševikų režimas Kinijoj į , tokios ar kjto.
savais išskaičiavimais susi-., . 1 t> •o . . kios musu politikos. Rusimo į sąjungą su Sonetų . ,. ‘ ..
Pusiiu P anrlnnncinc Kini Ja fe4*11 PU1U’ J1Rusija. Raudonosios Kini- d karfšku ir kitokių jėgų
jos vyriausieji pozvmiai vra „
didelis žmonių skurdas ir Petsvara J0? puseje' 
imperialistinis agresingu-,
mas, noras plėstis. Tą ro-į ATSIŲSTA PAMINĖTI
do jos veržimasis į Indo- ---------
kiniją, Korėją, Tibetą ir ki-'LAPĖS PASAKA. Vinco Pie-
tur.

Japonija Taiki

ko, o čia spaudoje ir teat- saro kvailiausia gyvenimo ginga, suprantanti ir pagal
iuose “demaskuojama žvė- klaida. bą teikianti jėga.

sunkiose sąlygose.
x

Schumano Planas

Šešios Europos valstybės 
—Prancūzija, Vokietija, 
Belgija, Olandija, Liuksem
burgas ir Italija—pasirašė 
Schumano planą, pagal kurį

tano parašyta pagal lietu
vių liaudies pasakas. Išlei
do Gabija 1951 m. Piešiniai 
dail. P. Osmolskio. 96 pusi. 
Kaina $1.10. Knyga gauna
ma: Gabija, 340 Union Avė.. 
Brooklyn 11, N. Y., ir pas 
platintojus.

Didžiausios Azijos refor
mos vyksta Japonijoj, kuri 
su atsidėjimu bando persi-Į 
tvarkyti demokratiniais pa
grindais ir su didele energi-i 
ja atsistato iš karo griuvę-' Si knyga yra pirmoji jau
siu. Kiek Japonija yra pa- nimui skirtų lietuvių klasi- 
sikeitusi matosi iš to, kad kų raštų serijoje. Keturių 
kilus Korėjos karui visos knygų (V. Pietario, V. Krė- 
amerikiečių divizijos buvovčs, Lazdynų Pelėdos ir M. 
pasiųstos iš Japonijos į Ko-Valančiaus), kurios atskirai 
rėją, bet Japonija liko ra-1 perkant kainuos apie $4, 
mi. Japonija sudraudė bol-j prenumerata yra apie $2. 
ševizmą viduje ir dabarti-
nėję Azijos maišatyje nenu
klydo nuo pasirinkto kelio 
į pažangą ir naują susitvar
kymą.

Korėjos Karas

Korėjos karas buvo lai
mėtas, musų tikslas buvo 
jau veik pasiektas, kada 
komunistinė Kinija metė 
savo jėgas Į Korėją. Kinų 
įsikišimas sudarė visai nau
jas sąlygas Korėjoj ir su
kėlė ten visai naują karą. 
Su ta nauja padėtimi tenka 
skaitytis ir iš jos daryti iš
vadas.

Nė vienas sveiko proto 
žmogus resiulo siųsti musų

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

W.. B., Brocktone.—Tam
stos atsiliepime neužtinka
me faktų, tiktai barnių. Jei 
korespondentas apsiriko, 
tai reikėjo nurodyti, kur jis 
suklydo.. ŠĮ sykį rašinio 
nedėsime..

P. Kutrai, Philadelphijoj.
—ALT gautas aukas skel
bia spaudoje, bet tą daro 
kiek vėliau, kada surenka 
'didesnes sumas. Todėl ir 
tamstų miesto aukos bus 
paskelbtos.

anglių ---- tt-Vi. .
g<XIIIV

Vakaru Europoje sujungia- t 
ma Į vienos tarptautinės’ 
organizacijos rankas.

Schumano planas siekia 
panaikinti muitus plieno iš
dirbiniams ir anglims visose 
pasirašiusiose tą planą val
stybėse. 160 milionų gy
ventojų sritis sujungiama Į 
vieną ekonominį vienetą ir 
tuo pačiu atidaroma rinka 
tiems išdirbiniams be var
žytynių.

Schumano planas yra drą
sus bandymas prasilaužti 
pro atskirų tautinių valsty 
bių sienas, sudaryti plačią 
rinką ir galingą gamybos 
aparatą, kuris, vedamas 
ne pelno interesuose, steng
tųsi geriausiai patenkinti ir 
vartotojų ir gamintojų inte
resus. Jei praktikoje pasi
rodytų, kad plieno ir ang
lies gamyba galima sujung
ti, kodėl vėliau nepabandyti 
ir kitas ūkio šakas sujung
ti?

H
Gen. MacArthuro Kalba

Generolas MacArthur pra
eitą ketvirtadienį įspūdin
goje kalboje supažindino 
kongresą ir visą kraštą su 
savo pažiūromis į Azijos 
karą. Jis iškėlė keletą nau
jų dalykų, kurie visuome
nei dar nebuvo žinomi. 
Svarbiausia naujiena buvo 
ta, kad Jungtinių Štabų vir
šininkai esą pritarią jo pa
žiurai apie reikalą blokuoti 
komunistinės Kinijos pa
kraščius ir panaudoti karui 
prieš Kiniją kinų naciona
listų kariuomenę iš Formo
zos salos.

Tuoj po gen. MacArthu
ro kalbos Baltasis Namas 
davė sutikimą paskelbti 
krašto gynimo įstaigų pa 
reiškimą, kad gen. MacAr
thuro atleidimui iš vietos

Nuobodžiai ilgos diskusi
jos Parvžiuie dėl “darbu 
tvarkos” yra dar vienast 
Įspėjimas Vakarams, kad 
rusiška diktatūra nenori 
taikaus sugyvenimo, nenori 
ieškoti kompromisų, bet, 
žūt but, nori išlaikyti savo 
viršenybę ginklavimosi sri
tyje. Maskva pripažįsta 
ginklavimosi lenktynes, ka
da ji viena ginkluojasi, bet 
kai du dalyvauja tame “gei- 
myje,” Maskva siūlo opo
nentus nuginkluoti, žinoma, 
vardan “taikos.” . . . 

x
Politika Korėjoj

Gen. MacArthuro atleidi
mo incidentas vis dar kelia 
daug ginčų. Kongresas ren
giasi tyrinėti visą tą inci
dentą ir studijuoti visus do
kumentus, kurie liečia Ame
rikos politiką Korėjoj ir ad
ministracijos ginčą su gen. 
MacArthuru.

Tuo tarpu atsakymą dėl 
politikos teisingumo Korė
joj jau greitu laiku gali 
duoti patys Korėjos įvykiai. 
Pranešimai sako, kad bolše
vikai ten pradeda naują 
ofensyvą, kurioje, spėjama, 
dalyvaus daug “savanorių” 
ne tik iš Kinijos, bet ir iš 
Rusijos, ypač oro kautynė
se.

Jei Amerikos ir sąjungi
ninkų jėgoms pasiseks tą 
ofensyvą sugniuždinti—ad
ministracijos politika bus 
pateisinta. Bet jei tektų 
trauktis, tada MacArthur 
pasirodytų teisingesnis, nes 
jis siūlė daužyti bolševikų 
“neliečiamą šventyklą” ana
pus Yalu upės. Nuo karo 
veiksmų eigos ir nuo to, 
kiek karo lėktuvų bolševi
kai mes Į mušius, pareis ga
lų gale ir bolševikų bazių 
bombardavimas Mandžuri
joj, nes nuo tokio bombar
davimo susilaikoma tik

pritarė vienbalsiai ir civili-]“šiuo tarpu,” kada bolševi- 
niai ir kariški prezidento; kai nemeta į frontą karo 
patarėjai. ] aviacijos ir visai nedaužo

Tas klausimas, kiek Jung- Aliantų susisiekimo linijų.
tinių štabų viršininkai pri- —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Brocktono Padangėje

Klebonija išsigando trem- lams organizacijose ir rei- 
tinių vadų. Matomai jų kalingi dvasios vadai, kaip 
šmėklos neduoda kunigams bolševikams reikalingi “po- 
ramybės nei dieną, nei nak- J litrukai.” Bet lietuviškiems 
ti, kad jie nusprendė pa-'reikalams organizacijose te
skelbti kovą tiems “va- kie “vadai” nereikalingi, 
dams.” Šiuos reikalus išspręs patys

Pirmą šūvį paleido klebo- lietuviai demokratišku ke- 
nas per misionierių. Tas liu. Kiekviena diktatūra 
laike priešvelykinių reko-Įveda prie lietuviškos dva- 
lekcijų aiškino tremtiniams,1 sios migdymo, o ką bekal- 
kad jie turi klausyti tik kle- bėti apie svetimą diktatu- 
bono ir daryti taip, kaip rą. Lietuviško nusistatymo 
klebonas sako. Tokia jau kunigams priklauso musų 
esanti pas katalikus tvarka. J visuomeniniame ir kulturi- 

Įniame veikime lygios teisės 
su kitais, - bet nieko dau
giau.

Apie kokius tremtinių va
dus kalbėjo misionierius ir 
klebonas, niekas tikrai ne-

GAISRAS DIRBTUVĖJE

Chemikalu sprogimas Chemical Products Corp. dirbtuvėje Spring Mills, Pa., sukėlė 
gaisrą, kuris pridarė virš pusės miliono dolerių nuostolių.

Klimą, kuris yra keliose or
ganizacijose dvasios vadu.

KAS SKAITO KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
I -------- -—
Prastai Pavykę Parengimai nusipirkti kuklias patalpas

I v • i i i-- , i • adresu 6816 So. YVestem| Ka. balandžio 1 d. sus.-Ave Daba|. lul1as
laukėme nelaukto smego, siekja $34 000 1 

: tai natūralu buvo manyti,
kad tai bus paskutinis šių1 Taigi tasai postas šiemet 
metų sniegas. Taip nebuvo, paminėjo penkių metų savo 
Ealandžio 15 d. vėl snaigu- gyvavimo sukaktį šauniu 
liavo. Be to oras buvo šal- banketu.
tas, šiurkštus ir gadino pa-'. . . . __ . .
i engimus. O tą dieną pa-’į1®4“/“1 .®įfu,ai 
i engimų buvo užderėję la-' a* Kardinolą 
bai daug.. Visiems pavykti Chicagos kardinolas bu- 
negalėjo ir ne visiems te- vo pasikvietęs pas save Chi- 
pavyko. jeagos lietuvių kunigus ir

Iš to, kas teko sužinoti,!jiems pranešė, jog iš trem
tai pasirodo, kad nepavyko ties jis partrauksiąs vysku- 
Lietuvos Vyčiams. Jie sa-!pą Brizgį. Sakė, kad jį ap- 
vo salėj turėjo bazaro už-gyvendinsiąs kazimieriečių 
baigą. Mizernai išėjo. Ba-įkapelanijoj. Toliau kardi- 
zai*as tęsėsi ištisą savaitę, nolas paragino lietuvių ku

nigus neapleisti savo brolių 
kunigų, iš tremties atvyku
sių.

Dėl šalto ir lietingo oro kai 
i kuriais vakarais biznio nei 

—.■pradėti nebuvo galima, taip
Šitokioms klebono paša- liauskas, Bieliūnas. Silinsevi- čių, o solistė Rožė Maine- n^žm žmonių teatsilanky- ...... davo.

Silpnai ir neįspūdingai 
praėjo literatūros šventė, 
laikyta Lindbloom High 
Schoolės auditorijoj.

Pališauskienė, \ '«'*'"*“** *Y° , v ‘“'-“Į"
Rumper nes dalies buvo kuklios vai-

Katalikiška _ organizacija turi klausytų. Renkami į įvai
rių organizacijų vadovybes 
tremtiniai yra tik tų organi
zacijų nutarimų vykdyto
jai. Juos nariai renka ir 
gali pašalinti. O su vadais 
yra kitaip. Jie tau patinka 
ar ne, bet turi jų klausyti.

Pasigyrimas, kad tremti
nius gelbėjto tik katalikai 
(suprask: aklai klausantieji

Po to ir pats klebonas' 
prabilo. Viename parapijos 
biuletenyje jis rašo:

“Atvykę iš tremties Dypukai 
atsargiai sekite savo gyvenimą.
Jusu . tarpe yra neaiškių vadųįžino> Vienas juokdarys ma 
kūne non visiems pataikauti,, kad kalba j kun. 
visiems sakyti: “PADĖK DIE-
VE.” Musų katalikų gyveni-
Kristaistkelia^naS ktiXs te-1 kitokių vadų tremtinių tar-'koms tiki tik tie, kurie pa- Causikknė, Kenus, Kuli- lyte su jausmu padainavo
lias. Patys matote prie ko 
vedė žmoniją neariškųs valdi
ninkai ir vadai. Parapijom

Po oficialiosios ir meni-
Vyskupo priežiūra. Kiekviena'nors įsakyti ar kas nors jo bet iš darbų.

Broktoniikis
turėt: savo Dvasios Vadą. Ka
talikai. kaip tik ir turi pareika
lauti iš savo vadų kad jų orga
nizacijoms butų paskirtas Dva
sios Vadas. Paklauskite, vie
tos Amerikiečių Lietuvių. Jie 
jums skaudžiai pasakys prie 
kokių nelaimingų dalykų jos 
privedė neaiškus vadai. Užtek
tinai. randasi visokių raudono 
plauko žmonių kurie jus Dy- 
pukus šmiežia, bet, jei jus' sek
site vadus, kurie yra Ne Ka
talikiškai nusistatę, užsitrauk
site ant savęs nelaimę. Atsi
mokite, kas jus iš vargo ir ver
gijos partraukė? Ar laisvieji?
Keli iš jų parūpino jums butus, 
darbus, valgiu, etc. Jie tik žo
džiais kalbėjo, bet darbais atsi
liko šimtą metų nuo tikreny
bės. Džiugu, kad dauguma iš 
tremties eina su vietos Katali
kišku veikimu, bet gailu pasa
kyti yra keletas kurie nusista
tę prieš vietos Katalikišką veik
la. ir nenori atiduoti Katali
kams kreditą. Ateinantį Sek
madieni po visą Ameriką bus 
Vyskupų rinkliava gelbėti Dv- 
pukus. Keli laisvamanių kir
kės turės rinkliavą? Dypukai, 
laikykitės prie Katalikų. Patys 
matote kolei bus Lietuviškos 
Katalikiškos parapijos, tolei 
bus ir Lietuvybė, Kokį pavyzdį
gaH mums duoti Lietuviai— skutinis vajus Lietuvos rei- 
laisvieji? ... Jie yra žuvę. . . .” kalams, prie kurio parapija 

Misionieriaus agitacija už neprisidėjo.
kleboną žmonės tik stebėjo- Užmetimas, kad laisvieji 
si ir traukė pečiais. Bet kle- yra “žuvę,” yra šmeižtas.

PATERSON, N. J.

Lietuvos nejMiklausomy- jys jr Senius, 
bės 33 metų sukakties mi
nėjime, įvykusiame vasario

klebono) yra netiesa ar me- nizačijos. 
las. Yra daug žmonių, ku
rie nedaro taip, kaip klebo
nas sako, bet tremtinius 
gelbėjo. Pavyzdys A. Ja- 
zukevičius, kuris net $1,000 
užstatė už tremtinės su trim 
vaikais atkvietimą. O kiek 
gi tremtinių atsikvietė kle
bonija? Žmonės žino, kad 
ji ne visiems sutiko garan
tijas pasirašyti. Kai kas sa
ko, kad net labai klusnus 
klebono parapijiečiai nėjo 
pas jį garantijų pasirašyti, 
o važiavo į Bostoną ar krei
pėsi pas kitų parapijų kuni
gus.

O dėl lietuvybės tai žino
ma, kad parapija daug ga
lėtų padaryti, bet blogiau

bono paskelbtu kurstymu 
prieš kažkokius tremtinių 
vadus ir šmeižimą tų, kurie 
lietuviškuose reikaluose kle
bono neklauso, jaučiamas 
pasipiktinimas. Tas kurs
tymas yra atmieštas netei
sybe, ieškojimu kvailių.

Žmonės aiškiai skiria lie
tuviškus reikalus nuo religi
nių. Gal religiniams reika- klausimuose.

Sasnauskas,
Bielaiskienė, Broks, ___ t.„, , _ ....
Kraspiė, Masandnkas, Adomai- ^.ur malonioje ir drau- 
tienė, Puzevičiemė, Vaitovieač, gi^koje nuotaikoje teko 
Jasulaitis, Jokubavičius, Tar- praleisti keletą valandų lai- 
uauskas. J. Stanaitis, Budrys.'ko.
J. Kuzinevičius, Juozas Kaub-1< Svečius vaišino p. Puzi

nienė, kuriai talkininkavo 
Smulkiomis aukomis surinku, Baltl^aitienž į. Sejonuinė
t Vien eiirinlVo O ~ *$8.35. Viso surinkta $563.35.

25 d. Patersone, aukojo Lie
tuvos išlaisvinimo reika
lams šie asmenys bei orga- įvykusius netikslumus 

Lietuvos Nepriklausomybės

su dukrele. Grabauskas irKomitetas nuoširdžiai dėkoja m
visiems aukojusiems ir atsipra- Tarnavusi svečius pavaisi-

no alučiu.

Patersono Lietuvių Ukė- 
sų Neprigulmingas Pašal
pos Klubas—$50.

F. Saranka—$30.
Juška—$25.
Po $20—K. Kuzinevičius 

ir Tremtinių Draugija.
Janulevičių šeima—$15.
Po $10—kun. K. Kinta, 

kun. Demikis, J. Spranaitis, 
S. Augulių šeima, Rubaze- 
vičius, Kubiliunų šeima, Vi
limų šeima, Butkų šeima, 
Jasiukevičius, Masionių šei
ma. Preikšų šeima, Miknių 
šeima, Baltušiu šeima, Bra
žinskų šeima.

Po $6—V. Augulių šeima 
ir E. Vilimaitė.

Po $5—Aidukas, Snieč-

Minėjimui Ruošti Komitetas.
Vif I i ima rin

CLIFFSIDE, N. J.

Vasario 16 Minėjimas

Nors pavėluotai tebūnie

šia, kad ji daugiau giriasi, kus, Šukys, Sadkienė, Sa-
negu daro. Tai rodo ir pa-

yra
Visur yra visokių. Bet kur 
yra daugiau žuvusių, pas 
aklus klebono sekėjus ar 
pas galvojančius žmones, 
mato kiekvienas. O laisvais 
klebonas vadina visus tuos, 
kurie nors kiek nesutinka 
su jo nuomone ne tik baž
nyčios administracijos rei
kaluose, bet ir lietuviškuose

I

LEVGVAS BUDAS , ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.J
KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
836 East Broadvray So. Boston 27, M

nulis, Abakanavičių šeima, 
Klimas. Urbanavičius, M. 
Ragauskas, žilius, Adomai
čių šeima, Kazukauskų šei
ma, Žibų šeima, Kundrotas, 
Trainelis, Slepakovas, Kin- 
daras. Keraitis, Prystemlk, 
Lauzim, A. Rugys, J. Trei- 
nys.

Po $3—Dibulskis. Blinkienė, 
Poškaitienė, Stanaitis.

Po $2—Jackevičius. Visockis, 
Lydeka, Kepenenė, Smilgevičiū
tė, BaubHenė, Keršuliai, Sarpa- 
lius, Toleikis, Nežinomas Au
kotojas, V. Stanaitis, Eitma- 
nas. Leskas, Adomavičius, Toni 
ir Kostas. Misiūnienė, F. Mi
siūnas.

Po $1—A. Gilius, Osipavi- 
čius.. Ivoškai, Stankienė. Dut- 
kienė, Drobnys. Vicienė, Alek
sienė, Rutkaičiai, Ūsienė, Mar
cinkevičienė, Sadauskienė, Bra- 
zinskrienė, Simonavičius, Preke- 
rienė, Grekau, Kindaraitė, J 
Linka, Kazilionis, Tamašaus 
kas. Litvaitis, Sellas, Linka, 
Kalėda, Juškevičienė, černelis,

esančios lietuviškos organi
zacijos, LDD ir SLA. Tik
rieji iniciatoriai buvo K.

. Bukaviackas ir Puzinienė. 
i Atsirado keletas moterėlių, 
kurios pasitamaudamos 
Maskvai judino liežuvius 
prieš tą minėjimą. Reikia 
tikėtis, kad ir tos moterėlės 
kada nors supras savo klai
dą.

Minėjimą atidarė ir pra
vedė Mitinąs.

Margutiečių koncertas So- 
kolų salėj visais žvilgsniais 
vidutiniškai tepavyko. Pro
grama išpildė Anna Kaskas 
ir solistas Liepa.

Pilną tą sekmadienį pasi
sekimą turėjo Don Varnas 
postas. Rengė banketą ir 
turėjo tiek žmonių, kiek ho- 
telio valgyklon galėjo sutal- 
pyti. Vaišėmis ir programa 
svečiai ir viešnios buvo pa
tenkinti. Kalbėtojų tarpe 
buvo konsulas P. Daužvar- 
dis, svečių tarpe matėsi žy
miausieji Chicagos lietuvių 
biznieriai ir profesionalai.

Don Varnas postas šį 
banketą rengė paminėti 
penkių metų gyvavimo su
kaktį.
Kas Tas Don Varnas

Cliffsidietis.

HARTFORD, CONN.

Koncertas

Balandžio 15 d. L. P.

leista aprašyti Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą 
Cliffsidėj, kuris įvyko vasa
rio 17 d. Dėl labai blogo 
oro dalyviu susirinko ma
žiau, negu buvo laukta. Bu
vo žmonių iš Cliffside, Fair- 
view, Edgevvater ir kitų vie
tų.

Minėjimas buvo pradėtas 
Amerikos ir Lietuvos him
nais. Turiningas kalbas pa
sakė J. Buivydas, rašytojas 
L. Dovydėnas ir K. Mitinąs.

Lietuvos vadavimo reika 
lams aukavo: K. Bukaviac
kas $25; po $5—Tumavi- 
čius, Mitinąs. Bakšys, Bu- 
rauskienė ir Grabauskas.

Po $3—J. Valiukonis, Ja
nulis, Mikaiiunas.

Po $2—Kasmotienė, Ma
ciulevičienė, Kerbetienė, 
Daunora, Karsokienė, Jo
nas Valiukonis. Santokienė, 
Grajauskas, Skrupskienė ir 
Puzinienė.

Po $1—Akelienė, Spu- 
dienė, Žemaitienė, Stepo
navičius, Kubilius, Nekra- 
sovas, Gricienė, Šalamogie- 
nė, Kaselis ir Sejonienė.

Reikia atžymėti drg. K. 
Bukaviacką, kuris nors as- 
niškai iškilmėje dalyvauti 
negalėjo, bet rado progos ir 
reikalo perduoti stambią 
auką Lietuvos vadavimo 
reikalams. K. Bukaviackas 
yra vienas veikliausių lietu
vių šioje apielinkėje. Buvor f— x it*

‘ Klubo salėje įvyko koncer- 
' tas, kurį surengė Tėvynės 

Mylėtojų Draugija. Progra
mą išpildė dainininkė F. 
Karsokaitė ir jumoristas Vi
talius Žukauskas.

Kalena, jusKeviciene, cernens, Jr tokiu kurie nors įr
Kepežinskas ,PWy. turi «ukštu/mu ras, bet ne-

Busneviči.enė, Baltuškis, Vaii-'P.^®?6, ^rapstyt’ ne. d°j!' 
Januška, Tačionienė, ‘no 18 kišenes pavergtos tenoras.

Nors dainininkė pavėlavo 
veik visą valandą ir publi
ka buvo pradėjusi nerimau
ti, bet vėliau visi buvo pa
tenkinti jos gražiu dainavi
mu ir visi klausytojai gyrė 
jos skambų balsą. Taip pat 
visiems labai patiko jumo
ristas Žukauskas, kurio ne- 
nubostų klausytis ir visą 
naktį. Jis prijuokino visus 
iki ašarų. Jei pirma publi
ka nerimavo dėl ilgo lauki
mo, tai paskui įsismagino, 
kad užmiršo namus ir ar
tistą nenorėjo paleisti nuo 
scenos.

Gaila, kad publikos buvo 
neperdaugiausiai. Mat, pa
rapijos mokyklos salėje bu
vo kitas parengimas, apie 
kurį nieko pirma nebuvo 
girdėti, o paskui staiga atsi
rado, lyg tyčia. O gal tik 
supuolimas? Butų malonu, 
kad TMD ir ateityje nepa-

Prieš karą Marąuette 
Parko lietuvių tarpe uoliai 
veikė ir darbavosi jaunas 
lietuvis Don Varnas. Visoj 
kolonijoj buvo labai popu
liarus. Karui ištikus, buvo 
paimtas į kariuomenę. Pa
siekęs leitenante laipsnio su 
savo daliniu išvyko Euro
pon. Luxemburge kauty
nėse 1944 metais gruodžio 
20 d. paguldė savo galvą. 
Po karo jo draugai ir suma
nė įkurti jo vardo Amerikos 
Legiono postą, panašiai 
kaip Dariaus-Girėno postą. 
Sumanymą mielai rėmė ir 
“Naujienos,” ir “Draugas,” 
ir “Sandara,” ir “Margu
tis,” ir žymesnės Chicagos 
lietuvių organizacijos. Nau
jam j>ostui padėjo įsikurti ir 
senasis Dariaus-Girėno pos
tas. Naujasis postas jau 
pirmaisiais gyvavimo me
tais susilaukė 168 narių. At
sirado stambesnių rėmėjų,

Šis pastarasis kardinolo 
paraginimas lietuvių vieti
niams kunigams yra labai 
keistas. Iš to išeina, kad 
lietuviai kunigai tiek atšalę 
artimo meilėje, kad kardi
nolui prisiėjo juos raginti 
neapleisti savo brolius ku
nigus. Išeina, kad kardino
las žinojo, jog lietuviai ku
nigai yra be galo atšalę ar
timo meilėje. Gal kada 
nors kaip nors kardinolas 
sužinos apie lietuvių kuni
gų atšalimą tautos reikaluo
se ir apie nesirūpinimą 
tremtinių šalpa. Apie tai 
sužinojęs, gal kardinolas 
susišaukęs antru sykiu lietu= 
vių kunigus paragins juos 
pasitaisyti. 1
Nepaminėjo Apie 
Kupranugarį ir Adatos Ausi

Šv. Jurgio parapijos lei
dinys “Musų Parapija” ba
landžio 15 d. citavo iš evan
gelijos apie jaunikaitį, 
klausiusį Kristų kaip pelny
ti amžinąjį gyvenimą. Kris
tus jam atsakė, kad tą ga
lima padaryti užlaikant 
įsakymus, o tobulybės sie
kiant reikia turtų atsižadėti. 
Minėtame šv. Jurgio para
pijos leidiny nutylėta apie 
kupranugarį ir adatos ausį. 
Tas kunigams perbaisus pa
lyginimas.

Laisvamanis.

CHICAGO, ILL. 
Svarbios Paskaitos iš 

Šventojo Rašto

Būna kiekvieną nedėldienį nuo 10 
▼ai. ryto, 5.324 So. Halsted St. Yra 
aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto. 
Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri 
ką tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti 
pasaulinį perversmų laiką? ir kas 
įvyks trumpoje ateityje? Knygelė 
145 pusi ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, 
kurią galima gauti ir per pastą už 
40 centų, rašant: V Klovas <44-. kj. 
Lituanica Avė., Chicago 8, III.

Į paskaitas kviečiame atsilankyti 
visus. įžanga nemokama, kolektų 
nėra.—S. R. T. <20>

Biznieriams geriausia vie
ku ri e padėjo naujam postui ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Dulkienė. Kindarienė, Islienė, vadavimui
, Gustas, Miller, Sellas. Vavilo-' Minėjimo programoje da 
,vaa, Palaitis, J. Means, Tačio- lyvavo artistas V. Žukaus- mirštu surengti tokių gerų 
nis, Sekenė, Petronienė, Ra*au- kae, kuris paskaitė tai pro- pramogų, 
skienė, Jusis, Baublys, Triči- gai pritaikytų keletą eilėraš-. Luskienė.

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau siuntinėjamas. Pats laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė daVs 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”
Boetoa 27, M

«
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mis nebudės. Musų parei- (VLIK). Su VLIK’u skai- 
ga yra Lietuvos klausimą1 tosi laisvojo pasaulio vals- 

. visur ir visada kelti. Kelti jį tybės, bet to VLIK’o gyvy- 
... , ... , • "T , , . . , 'Amerikos, Anglijos, Pran- be ir darba reikia palaikyti.Viename lauke redakc-,dar renkam, cuzijos ir kitų kristų visuo-Ta pareiga tenka mums,

jai, Seno Skaitytojo iš New- 100,000 dolerių tai vėliau menėj kelt? jj ir*įvairi
ark, N. J., skaitome: louos apyskaitą, ką su tais šalių vy,.iaugyįjset

-Mes visi gerai žinome. kad'Ptątkats padarė, kol pini- matų suvažiavimuose, Jung- 
Lietuva yra musu tėvų kraš-jgai nesurinkti, galima tik tinių Tautų seimuose ir vi_ 
tas, o šiandieną kankinama _ pasakyti, kokie tie Lietuvos' Rur UR žmonėg Ralba 

linksma vadavimo darbai yra, ku
riems vykdyti reikalingi ir

Ispirksime Lietuvą?

priešų. Mums butų 
girdėti, kad Lietuva butų lai
sva. Taigi aš dabar klausiu, 
kokiu budu butų galima Lietu
vą išlaisvinti. Ar Amerikos 

, lietuviai sų savo aukomis galė
tų išvyti arba atimti Lietuvą 
nuo Stalino?”

Iš kito laiško, rašyto T

pinigai.
Lietuvos likimas 

tada, kada spręsis 
kitų pavergtųjų

žmones
apie busimą Europos tvar
kymą. Jei mes nekalbėsi
me, kiti už mus tikrai ne- 

spręsis kalbės.
ir visų Paimsime, pavyzdžiui, 

Europos Klaipėdos kraštą. Vokie-
tautų likimas. Ar tai bus po čiai ji atvirai savinasi ir 
trečiojo pasaulinio karo. ar kada nors bandys jį pasi-

Tobalkavičiaus iš Gardner, Pavertus Rusiją be karo glemžti. Jei galingųjų val- 
- - - “išspiauti” užgrobtas žemes; stybių vyrai apie Klaipėdą

ir pavergtų žmonių milio- nebus iš anksto gavę aiškų 
nus, tai galima palikti šiuo vaizdą, kas žino, kam jie 
tarpu nesprendę. Kada panorės tą kraštą priskirti? 
nors, kai Amerika bus apsi- Imkim Vilniaus klausimą, 
ginklavusi, Europos paverg- Dėl Lietuvos senosios sos- 
tųjų tautų klausimas iškils
ir, su karu ar be karo, jis

Mass., paduodame tokią iš
trauką : , 1

"Norėdamas plačiau sužinoti 
apie Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir jos senai jau 'Keleivyje’ 

; skelbiamą aukų rinkimą Lietu
vai vaduoti, rašau ši paklausi
ma. šiais metais ALT nori su-
kelti 100.000 dolerių, 
noriu žinoti, kur tuos pinigus 
ALT deda? Juk iš kruvino 
Stalino Lietuvos nė už milioną 
neišpirksi, o pinigus reikia kur 
nors padėti. Tai ir klausiu, ką 
su jais daroma, nes man visai 
neaišku, kaip Lietuvą vaduoja
ma. . . .”

/š ANGLIJOS
Mažėja Lietuvių Skaičius

Kanadai plačiau pravė-
Amerikos lietuviams, nes rus savas imigracijos duris, 
kas kitas gali tą padaryti? iš Anglijos smarkiai emi- 

Paminėjome keletą reika- gruoja Įvairių tautybių DP, 
lų, kurie aiškiai rišasi su arba evtviečiai. Neatsilie- 
Lietuvos vadavimu. Lietu- ka nė lietuviai. Anglijoje 
vos mes neišpirksime, bet pasiliks tik tie, kurie suspė- 
prie jos išvadavimo galime jo isikabyti i nejudomą tur- 
ir turime dėtis, kiek musų tą arba vedė angles. Na, 
išgalės leidžia. dar liks ir tokie, kurių ki-

_________________ šeniuje šilingas niekad ne
sušyla. Beveik visi judres
ni ir veiklesni rizikuoja 
emigruoti. Ypatingai ten 

atlikusius

KAS IŠRADO
RADAR APARATĄ?

veržiasi atiiKusios gražio
sios lyties atstovės. Jos, 
mat, girdėjo, kad ten esą 
vyrų daugiau kai moterų. 

Linkime visiems ir vi-

tinės lenkai “nerimsta” ir 
tą klausimą tenka aiškinti,

Anglijos “karališkoji iš
radimų komisija” <patentų 
ofisas) pradėjo liudininkų 
apklausinėjimą dėl RADAR,
aparato išradimo. Ta apa- , ...

moksli- soms kuo geriausio pasise
kimo. Tik Lietuvos neuž
mirškite.

Jūsų Tautietis.
Tai aš turės būti' išspręstas grąži- kelti, tenka dėl. jo protes- 

nant pavergtosioms tautoms tuoti ir argumentuoti, 
laisvę. Tada, ir tik tada,! Visos Lietuvos ir jos te 
spręsis ir Lietuvos laisvės
klausimas.

Panašių laiškų ir užklau 
—Tegul bus pagarbintas, ale aš visvien misliju. kad simų ateina daugiau. Todėl 

Maike! vainos biznyje jenerolas tu- vena pakalbėti, ką tai reiš-
—Gera diena, tėve, ko ri daugiau žinoti, kaip civi- kįa “Lietuvą vaduoti.” 

toks liūdnas? liokas. Ką tu misliji dėlto, Lietuvos pinigais išpirkti
vaike ?—Markatna 

vaikę, visokie
ant duš 

trobeliai
įos, negalima. Pinigai ir renka- 

atsitikime, mi ne Lietuvos išpirkimui,šir-į —MacArthuro
c'į ėda, o čia kaip ant neš- tėve, ginčas neina tarp ka- bet jos vadavimui kitokio- 
česties dar šventas Juozą- 'riškio ir civilio, bet greičiau mis priemonėmis. Kruvina- 
pas mirė, tai vot, vaike, ir ginčas tarp pačių kariškių. 5įs Stalinas ne tik Lietuvos, 
vaikštau, kaip žemę parda
vęs.

—Bet žemės tėvas nepar-
davei?

—Šių r ne, kaip aš par
duosiu, jei aš jos neturiu, 
ale žinai, vaike, kad žmo
nės taip sako, kada nori pa- 
rcdyti savo želabą ir didelę 
zgrizatą.

—Neliūdėk, tėve, visi mir
sime.

—Šiur, mirsime, vaike, 
ale man vistiek smutna, 
kad šv. Juozapo minis atė
jo iš dievobaimingu tėvų 
pianciškonų rankų. Jei bu
tų bedieviai suėdę, sakyčiau 
tokia jau tų bedievių veislė, 
ale šventomis rankomis 
šventą daiktą pasmaugti, 
tai tau, vaike, ne obuolį su
graužti.

—O kokie kiti rūpesniai 
tėvui neduoda ramybės?

—Plenti trobelių, vaike. 
Vot paveizėk, kas darosi 
Vašinktone, kur jenerolas 
Makarturis faituojasi su 
prezidentu ir kaip tu misli
ji, vaike, katras laimės?

—Dėl generolo MacAr
thuro ginčo su prezidentu 
tėvas gali nesirūpinti. Tarp 
jų skirtumai nėra tokie di
deli, kaip tu manai. O jei 
yra skirtumai, tai tik dėl 
klausimo, kaip geriau “su
tvarkyti” bolševikišką im
perializmą, o ne dėl paties 
reikalo Maskvos grobikams 
pastoti kelią. Dėl priešini
mosi Maskvos agresoriams 
visi amerikiečiai, išskyrus 
saujelę bolševikų ir tokią 
pat saujelę nedakeptų kraš
tutinių republikonų, yra 
vieningi. Rusų imperializ
mą reikia sudrausti, nes ki
taip Maskva pasmaugs lais
vąsias tautas.

—Tavęs klausant, vaike, 
atiodo, kad viskas yra ge- 
i iausioj tvarkoj šiame mai
nančių pilname pasaulyje.

—Ne viskas yra tvarko
je, tėve, bet jei vaikščiosi 
susiraukęs, nosį nuleidęs, 
kaip tu sakai, lyg žemę par
davęs, ar tuo padėsi patai
syti visus negei-umus?

Bet spręsis kaip? Ar 
galima sau Įsivaizdinti, kad 
didžiųjų valstybių atstovai 
susėda prie stalo ir padali
ja pasaulį pagal savo “ge
riausią supratimą,” bet pa
dalija taip, kad Lietuva 
atitenka kuriam nors kai
mynui, kaip “išėjimas Į ju
rą” ar koks kitas priedas. 
Tokių pavyzdžių mes juk 
turime. Kada “didieji” 
Jaltoj dalijo pasauli, jie sa
vo iškilmingus pažadus, su
rašytus Atlanto Čartery. pa

tiklias dėj° i kišenę ir juos visai 
užmiršo, o Amerikos visuo
menė Jaltos dalybas priė
mė ramiausiai, be protesto, 
be riksmo, visai ir nesu-

Prezidentas turi kariškus bet nė vienos pėdos užgrob 
patarėjus ir savo sprendi- tos svetimos žemės už pini- 
mus jis daro pasitaręs su gus neparduos. Jo 
karo vadais, kurie yra atsa- yra daugiau žemių 
komingi už Amerikos sau- ti, o ne pajungtas šalis 
gumą. Ne prezidentas vie- “pardavinėti” kam nors.
nas, bet jo kariški ir civiliai Ir visgi Lietuvos vadavi- , , . .
patarėjai nusprendė, kad mas yra būtinas ir tam dar-•prasdama.^ koks visokį' 
generolo MacArthuro pa- bui reikalingi pinigai. Ne- P^ncipų mpardavimas ten 
riulv mas dabartinėse saly- galima pasakyti, ką ALT ^uv0 atliktas. Tik daug vė- 

padarė su pinigais, kuriercse nėra geras.
—Okei, vaike, gana pa

sauli gelbėti, geriau išviro- 
zyk man mokslišką klausi
mą, ar galima atskirti svei
ką žmogų nuo mišugano?

—Aišku, galima, tėve.

UŽgTūb-

>erpildyti.
—Dėi to Besibarsime, tė- 

e. juo labiau, kad man jau 
’aikas eiti i mokvkla.

—Mokykis, mokykis, vai- 
—Nausa, vaike, tu čia pa- ke. visada atmink, kad už 

darei misteiką. As turiu ir i vieną muštą duoda dešimtį 
davadą, kad negalima. Ma- nemuštu.
no frentas zakristijonas 
man skaitė iš angelsko pei- , 
perio, kad Ogajaus šteite 
i pariiamentą atėjo iš mi
šuganų namo pabėgęs žmo- 
us, pasisakė esąs senato

rius iš Meino šteito ir ter 
pasakė puikų spyčių. 0 tas. 
vaike, ir priparodo. kad 
kvailio nuo protingo negali
ma atskirti.

—Teisybė, tėve. toks at
sitikimas buvo. Vienas bid-> 
lef oro ietis, laikomas bepro
čių ligoninėj Ohio valstijoj, 
užpraeitą savaitę pabėgo iš* 
igoninės. nuėjo į Ohio val

stijos seimeli Columbus 
mieste, pasisakė esąs “se
natorius iš Maine” ir jam. 
kaipo garbės svečiui, buvo 
leista kalbėti seimelio posė
dyje. Bet ar žinai, tėve, 
kas su juo paskui atsitiko?

—O kas atsitiko, vaike?
—Tuoj po to “senatoriaus 

iš Maine” kalbos policija jį 
suėmė ir nugabeno Į kalėji
mą, o iš ten, tur būt, jis vėl 
buvo grąžintas į beprotna
mį. O tas rodo, kad kvailą 
nuo protingo visgi galima 
atskirti, tik kartais reikia 
pasiklausyti jo prakalbos, o 
kartais ir to nereikia.

—Žinai, vaike, aš misli- 
nu, kad Ogajaus policija 
padarė didelį misteiką. Jei 
už kvailas kalbas visus rei
kėtų dėti Į džėlą, tai, vaike, 
džėlose vietų pritruktų ir

—No, vaike, nepadėsiu visi mišuganų namai butų

ritorijų klausimas turi būti 
gyvas. Turi būti palaiko
mas gyvas. O dėl to reikia, 

ne?kad kas nors sektų Įvykius, 
informuotų politinius žmo
nes, infoimuotų ir visuome
nę. O kaip informuoti be 
raštų? Kaip dirbti kokį 
nors darbą, jei nėra kas dir
ba? Tam darbui ir reika
lingi pinigai.

Amerikos Lietuvių Tary
ba išlaiko “Informacijų 
Centrą,” kurio pareiga yra 
informuoti Amerikos visuo
menę, politinius vadus, žur
nalistus, kongresmonus ir 
senatorius. Pati Amerikos 
Lietuvių Taryba labai daž-

liau suprasta, kad Jaltoje 
buvo atliktas nepuikus dar
bas.

! Lietuvos išlaisvinimą 
pareis nuo to, ar Amerikos 
ir kitų valstybių vyriausy
bės ir visuomenės skaitys 
Lietuvos išlaisvinimą ir 
grąžinimą Lietuvai nepri
klausomybės būtinai reika-

ratą išrado anglų 
ninkas Sir Robert Watson- 
Watt, o komisija dabar no
ri išaiškinti, koki atlygini
mą jam ir jo bendradar
biams skirti už tą išradimą. 
Laukiama, kad komisija pa
skirs jam didesni atlygini
mą, negu gavo Sir Frank

Lietuviai Nesusikalba 
Lietuviškai

Keletą kartų reiškęs pre
tenzijas i pasaulio lietuviu

Whittle už išradimą varyk- oficiozą, * “Britanijos Lietu- 
linio motoro (jet engine), vįg’» pernai išsiuntinėjo sa- 
už kurį buvo skirta dovana Y0 ?kaitytojams klausimų 

apus, neva norėdamas pa-§403,000. RADAR apara- j°
tas antrame pasauliniame skaitytojų nuomonę
kare suvaidino labai dideli apje j0 paties gerumą ir tin- 
vaidmenį. kamumą. Tarp keleto kitų

-------------------------- klausimų, buvo skaitytojų
Maikio ir Tėvo Kraičiui klausiama: “Kokius lietu

viškus laikraščius tamsta
Musų skaitytojai, atsinaujin- ^aj. išsirašai?” Dauguma 

skaitytojų šitą klausimądarni prenumeratą ir užsisaky
dami kalendorių prisiminė ir 
Maiki su Tėvu. prisiųsdami 
jiems j jų iždą duoklių. Atsiun
tė:

K. Martinkus iš Auburn. 
Me.. $1.

klaidingai suprato ir vieni 
iš jų taip pat klaidingai at
sakė. nurodydami kuriuos 
kitus laikraščius jie išsirašo, 
o kiti. ambicingesni, pagalnai kreipiasi i Amerikos vy

riausybę su visokiais pasiu-! p° 50c prisiuntė Mrs. M. Mc- paties
prašymais protes— Nesky is Summerdale. Ala.. .J. nusiskundimą. paiasė žiau— 

tais ir teikia* savo’informa-!Y- Kjansas iš New York. N. Y., rius pamokymus, nevengda- 
iš \V. Cheshire. mj net a§tl ių žodžių.”

. „ ,____ , B. Yonaitis iš Chicago.)apie Lietuvos reikalus. in-|in } ^sukiku g philadelphia. Nuoširdi užuojauta “Bri- 
J. Cedronas iš Florai Park. tanijos Lietuviui” už nekai-

2ijas Amerikos vyriausybei į Stakioms 
3s reikalus. In-jJ^nn

’ormacijos tikslu leidžiami Į Pa” 
raštai, knygos, siuntinėjami į 
memorandumai. Tam vi 
sam darbui pinigai reika 
ingi. ne tiesa?

I.. N. Y., f.r J. Strekas iš 
Lovvell. Mass.

Visiems laikraščio priete- 
liams už paramą tariame šir
dingą ačiū.

Yra ir kitokių reikalų.
Pavyzdžiui, pasitraukusieji 
į užsienius nuo bolševikų,.. . „ . R
lietuviai turi sudarę lyg ir Tž ž b“s Tau |abia() 
Lietuvos vyriausybę, vadi- Rin?a Aukas

Juo didesnė bus Tavo

T iotuviri’ijiv VU ▼ * V

tą nukentėjimą! Juk, iš 
tikrųjų, jis neklausė kuriuos 
kitus lietuviškus laikraščius 
skaitytojai išsirašo, bet aiš
kiai užklausė kokius. At
sakant tiesiog į tokį klausi
mą, reikėjo parašyti: bal-

Ju_° tus, spausdintus juodomis
dė raidėmis. su paveiksliukais, 

umnia Ame- . at5akymas butu tei.
lingu dalyku. Jei mes snau- namą Vyriausiuoju Lietuvos Lietuvių Taryba ir jos ' 11 . £
sime, didieji tikrai už mu- Išlaisvinimo K o m i t e t u skyriai. Isingas ir i—Visa gera, tėve. nesusipratimo ir 

nervini mosi nebūtų.
Dzie Prauda.

Svetimybių Garbintojai

Kovo 14 d. iš Coventry Į
Kanadą išvyko gana simpa
tinga estaitė p-lė J. S., il
gesnį laiką gyvenusi Angli
joje ir keletą metų buvusi 
anglų kalbos mokytoja vi
sokių tautybių evwiečiams. 
Ji ne vienam ir lietuviui pa

rdėjo stiprokus netobulo an- 
(gliško liežuvio pagrindus. 
Už tai, be abejojimo, visi 
buvę jos mokiniai yra jai 
labai dėkingi. .Jonas Gar
susis diktatoriškai mėgino 

!surengti jai išleistuves (ko 
[ i, iš tikrųjų, ir verta buvo), 
bet dėl kitu buvusių moki
nių ignoravimo, tik jam pa
čiam teko tose “išleistuvė
se” dalyvauti.

; Teko nugirsti, kad išlei- 
džiamajai, buk lietuvių var
du (?), iteikta dovana 
“Anglijos Vaizdai.” Ka
dangi ji buvo ir anglų dar
buotoja, tai, analogiškai 
imant, anglai turėjo jai 
įteikti Lietuvos vaizdus. 

Viskas gera,
tima.

kas tik sve-

—Y. Y.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’’ kalendorių 1951 me
lams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.
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Brooklyno Komunistu 
Šmugelis Kriaučiuose

IX

Bando Atsišiepti

“Laisvės” bolševikai, su
čiupti prie kriaučių iždo, 
bando atsišiepti, nukreipti 
visuomenės atydą ir kalbėti 
apie ką nors kitą, apie vis
ką, tik jau ne apie tuos

metų didįjį kriaučių lokau
tą, tai turim pasakyt tiek: 
Jenkins jokių pašalpų nie
kam nemokėjo ir jokių fi
nansinių knygų nevedė. Pa
šalpas ir visas streiko lėšas 
mokėjo ir tvarkė Joint 
Board o paskirti žmonės, o 
knygas vedė Joint Boardo 

kumpius, kuriuos žadėjo vi- knygvedžiai. Jenkins buvo 
siems dalinti. Mat, paža
dėti nieko nekainuoja, bet 
duoti—tai jau kitas daly
kas.

Kai prispyrėm juos prie 
sienos, numaskavom ir nuo
gumoj parodėm jų tikrąjį 
suktą veidą, tai jie, neturė
dami kuomi atremt argu
mentų, nukalbėjo vaikiškai 
ir sako, kad juos imąs juo
kas. “Laisvės” 71 Nr. jie 
sako:

“Brooklyno 
siglauskit už 
ros. jus visi 
turim reikalu

kriaučiai (Ne- 
kriaučių nuga- 
pažista ir mes 
vien tik su ko

munistais.—A. J.), jei kat
ras ir perskaito Jankausko 
kledėjimus ‘Keleivyje,’ tai tik 
pasijuokia.”

Taip, pasijuokia ir ne- 
vien kriaučiai, visi žmonės 
pasijuokia iš komunistų. 
Norėtų ir bolševikai pasi
juokti, bet neįstengia, nes 
kai bando juoktis tai ašaros 
krinta, dantys barška iš 
piktumo ir atrodo labai su
siraukę.

Bandė ir Bimba juoktis 
per savo krislus ir editoria- 
lus, bet užsičiaupė it klem- 
sas. ir jau prašosi per “Lai
svę.” kad jo daugiau ne
plaktum : “Nesuprantu, kam 
jie puola Bimbą? Juk jis 
nieko bendro prie kriaučių 
ir jų klubo neturi” (“Lais
vės” Nr. 63).

Taigi, mes žinom, kad jis 
nieko bendro neturi. O jei 
taip, tai kam kiša liežuvį į 
kriaučių reikalus?

Knygų Girdymas
“Laisvė” Nr. 32 ir paskui 

Nr. 72 sako:
“Tačiau čia kaip tik (ot. čia 

džiaugias kaip geležėlę /adę 
—A. J.) butu vietoj p. Jen- 
kinsui pasiaiškinti iš tų ko
vingųjų 1920-21 metų lokau
to laikų, kaip buvusiam strei- 
kierių komiteto pirmininkui, 
apie išmokėjimą pašalpų 
streikieriams ir apie tas fi
nansų knygas, kurias East 
Rivėje prigirdė?”

Visų pirma mes nežinom, 
apie ką jie čia kalba? Jo
kiu budu negalima suprast, 
kaip galėtum knygas upėje 
prigirdyt? Sakysim, jei tai 
butų arklys, jautis, asilas ar 
komunistas, tai gal ir su
prastum. Bet prigirdyt kny
gą? Nesuprantam. Turė
tų plačiau paaiškint.

Kiek tai liečia 1920-21

vien tik streiko pirminm 
kas, vedė masinius mitin
gus, vadovavo darbininkų 
kovai prieš “openšaperius” 
ir sėkmingai tą kovą prave
dė iki laimėjimo. Dėlto ir 
šiandien mes galim pasi
džiaugti, kad turim žmoniš
kesnes darbo sąlygas, ge
resnį atlyginimą ir daug ki
tokių pagerinimų savo pra
monėje esame atsiekę. Kaip 
prieš 30 metų, taip ir šian
dien Jenkins visuomet sto
vi pačiose pirmutinėse ko
votojų eilėse ir galėtum la
bai daug ko papasakot iš 
savo locnų patyrimų.

Bet komunistams ne tas 
įupi. Jie po 30 metų ban
do inkriminuoti Jenkinsą ir 
iš tikrųjų jie inkriminuoja, 
tik ne Jenkinsą, bet Joint 
Boardo darbuotojus, kurie 
didžiumoje dar gyvi ir prie 
progos mes šį dalyką iškel
sim Joint Boarde. Bukit 
tikri, mes jiems duosim vi
sas progas prirodyti, ką jie 
turi, nes mus unijoj tokie 
dalykai nėra toleruojami.
Patys Nesupranta, Bet Nori 

Kitus Mokyt

BEISBOLO ŽVAIGŽDĖ UNIFORMOJ

Pagarsėjęs beisbolininkas, Paul Pettit, užsivilko kareivio 
uinformą. Jo žmona žiuri su šypsena.

tas ir jas ginklais “krikšti
jo,” o faktiškai plėšė ir jų /Š DARBININKŲ JUDĖJIMO

x.r— Zivai

ir atvedė į unijos mitingą, per visą šalį, ir gana daug 
Ar jus girdėjot tokią kvai- tos pramonės darbininkų 
lybę? Tai kur tu suorga- jau priklauso musų unijoj, 
nizavęs darbininkus vesi, O jie sako, kad čia svetima, 
jei ne į unijos mitingą? Į kita industrija ir neįeik 
balą nuskandint, ar prie skebus organizuoti, nes ko- 
sienos rusiškai sulikviduot? munistai tiek drūti unijis- 
Nejuokykit svieto ir neda- tai, kad bijo skebų ir jeigu 
rykit gėdos Brooklyno or- neunijistas darbininkas at- 
ganizuotiem siuvėjam. eina į unijos mitingą, tai

Bolševikai nežino nė to, bėga laukan. Ir va, tokie 
kad Amalgameitai organi- gaivalai mus nori mokyt 
zuoja skalbyklų darbinin- unijizmo.
kus ne vien New Yorke, bet A. Jenkins.

Mini Lietuvos Krikštąt
Lietuvių katalikų spauda, tos vienijimą ir katalikybės 

organizacijos ir atskiros pa-,įvedimą paskiau jis buvo 
rapijos mini 700 metų nuo'savo varžovų nužudytas 
pirmojo Lietuvos krikšto.

geltonsnapiai 
iš “Laisves pastogės pri
meta, kad mums išgaravo 
unijizmas, tai, žinoma. į to
kius žmones tenka žiūrėti 
su pasigailėjimu, kad jie 
tiek mažai nusimano apie 
unijizmą, bet daug turi drą
sos šmeižti unijos darbuo
tojus.

Tokie vyrai, kaip Buivy
das su Vaitukaičiu, kurie 
mus unijoj tiek daug dirbo 
ir turi užsitarnavę apsčiai 
oagarbos, tai komunistai 
įuodu begėdiškai apšmeižė. 
Ir už ką? Kremliaus orga
nas “Laisvė” rašo:

“Tie du vyrai buvo verti 
daugiau pažeminimo unijos 
atžvilgiu. . . . Tie du vyrai 
gruodžio 14 d., 1949 m., su
organizavo ne unijistus ir ki
tos industrijos, skalbyklos, 
skebus. atėjo į unijos kriau
čių susirinkimą užgrobti lo- 
kalo var'rą. Toks ‘organiza
torius.’ užstodamas tokius as
menis. turėtų būti pašauktas 
prie tvarkos ir toks ‘organi
zatorius’ turėtų būti pats or
ganizuojamas” (“Laisvė” Nr. 
32).

Še tau, kad nori! Su
spendavo aktyvius narius 

'todėl, kad anie suorganiza
vo skalbyklos darbininkus

mums 
“Laisvės”

Prieš 700 metų, būtent, 
1251 metais Lietuvos vals
tybės kūrėjas ir 
tautos vienytojas Mindau
gas apsikrikštijo su visa sa
vo šeima ir, kaip popiežius 
Inocentas IV nurodo savo 
bulėje, dideliu skaičiumi 
lietuvių. Apie savo krikštą

Drauge žuvo du jo sūnus ir 
visa eilė valstybininkų. Ka
ralienė Morta ir apsikrikšti- 

lietuvių jusieji betgi liko ligi mirties 
ištikimi savo naujajam ti
kėjimui. Nors po 12 lais
vės metų paskiau krikščio
nys sutiko daug kliūčių, bet 
krikščionybė nebuvo visiš
kai palaužta. Vytauto ir

Mindaugas painformavo po-;Jogailos laikais Įvykdytas

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai ajdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 51/* formato, kaina $3.00.

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

636 Broadvray.
KELEIVIS

So. Boston 27, Man.

piežių, pasiųsdamas specia
lią delegaciją ir prašyda
mas priimti ji bei visą lie
tuvių tautą savo globon. 
Popiežius Inocentas IV 1251 
metais liepos 17 d. raštu pa
reiškė, kad iis su džiaugsmu 
sutinka globoti Mindaugą 
ir visus jo krikščionis, įspė
damas kaimyninius vysku
pus, kad jie paremtų Min
daugo pradėtą Lietuvos 
krikštinimo darbą.

Pirmuoju Lietuvos vysku
pu buvo paskirtas vokietis 
Kristijonas, kuriam talki
ninkavo pranciškonai su 
domininkonais, o antruoju 
vyskupu Gniezeno arkivys
kupas Įšventino domininko
ną Vitą. Pirmoji vyskupi
ja buvo Įkurta Žemaičiuose. 
Raseinių ir Batygalos srity
je, o antroji pietinėj Lietu
voj. Jotvingių žemėj, apie 
Veisėjus. Iš abiejų vysku
pijų Mindaugas pasiryžo 
sudaryti Lietuvos bažtnyti- 
nę provinciją, tiesiog pri
klausančią nuo Šv. Sosto. 
Inocentas IV šį Mindaugo 
norą nuoširdžiai parėmė ir 
jam pačiam prisiekusį vys
kupą Kristijoną įgaliojo 
Mindaugą vainikuoti Lietu
vos karaliumi. Tai ir buvo
ivvkdvta 1253 metais.- • »■

Priimdamas krikštą ir 
vainikuodamasis Lietuvos 
karaliumi, Mindaugas įsi
jungė su visa tauta į krikš
čioniškųjų tautų šeimą. 
1255 metais jis net buvo 
išgavęs iš popiežiaus bulę, 
užtikrinančią, kad po jo 
mirties \ ienas iš jo apkrikš
tytų sūnų bus vainikuotas 
Lietuvos karaliumi. Už tau-

masinis krikštas, kaip pažy
mi katalikų istorikai, suda
rė tiktai antrąjį Lietuvos 
krikšto etapą. Tai progai 
atžymėti musų dailininkai 
tapo visą eilę istorinių pa
veikslų ir muzikai skiria sa
vo nauju kurinių.

ELTA.
*

LIETUVOS KRIKŠTAS— 
POLITINIS AKTAS

žemes vogė.
Norėdamas turėti rainy 

bės iš gobšių krikštytojų 
pusės Mindaugas bandė 

.pats įeiti į “padoriųjų” 
skaičių ir apsikrikštijo. Bet 
daugelis lietuvių tą jo žygį 

■Įvertino, kaipo nepadorų 
dalyką, ir jam priešinosi. 
Priešinosi irgi ne tiek tiky
biniais sumetimais, kiek 
dėlto, kad centralinė val
džia dar tebebuvo silpna ir 
atskirų sričių vadai neno- 

j rė jo nusilenkti vienam iški
lusiam valdovui. Jei cen
tralinė valdžia butų pasiro
džiusi užtenkamai stipra, 
Lietuvos krikštas butų bu
vęs įvykęs faktas prieš 700 
metų. Bet dėl vidaus gin- 
jų krikštas nuėjo niekais ir 
ik po 130 metų lietuvių 
auta Įsijungė į krikščioniš
kųjų tautų šeimą.

Pirmasis Lietuvos krikš
tas 1251 metais buvo ne tik 

paso išsiėmimas,” bet ir 
žemiškųjų turtų perdaliji
mas. Mindaugas krikštą 
ėmė iš vokiečių kaimynų, 
kurie jį krikštijo kardą pri
statę prie gerklės. Livoni
jos magistras von Stirland 
“pastatė Mindaugui krikšto 
sąlygas,” kurias Lietuvos 
kunigaikštis, spaudžiamas 
priešų iš visų šonų, turėjo 
priimti. Popiežius, žinoma, 
“su džiaugsmu” priėmė į 
savo avinvčią naujai apkrik
štytą tautą ir paskyrė jai 
net du vyskupu, vieną vo
kietį, kitą lenką. Vokiečiui 
vyskupui Mindaugas pado
vanojo Raseinių, Batygalos, 
Airiogalos, Laukuvos ir ki
tų sričių po pusę žemių. Že
maičiai su tokiu jų žemių 
padovanojimu vokiečiui at
ėjūnui nesutiko ir prieš 
naujos tikybos atstovą ka
riavo ginklais. Naujasis vy
skupas šaukėsi pagalbos iš 
vokiečių kryžiokų ir tie sau
gojo naujos tikybos atsto
vą savais ginklais. Antra
sis vyskupas, lenkas, netu
rėjo ginkluotos apsaugos 
todėl Į savo vyskupiją pie
tinėj Lietuvoj visai nepasi 
lodė. . . .

Mindaugo krikštas nuėjo 
niekais, nes jo neparėmė 
užtenkamas kardų skaičius. 
Minėdami tą krikštą lietu
viai gerai padalys, jei pri
simins kardų reikšmę ir įta
ką Į naujos tikybos pasiro- 

musų tautoje.

Amerikos Darbininkai 
Posėdžiuose

ILO

Po pirmojo pasaulinio 
karo, 1919 metais, prie 
Tautu Lygos buvo įkurta

džio 19 d. staiga pabėgo iš 
Paryžiaus, kur iki šiolei bu
vo jos buveinė, ir persikėlė 
į Vieną, Austrijoj. Bet per
sikėlė negavusi pakvietimo

Tarptautinė Darbo Organi-i *š Ąusttij«» darbininkų uni- 
zacija (ILO), kuri ir Tautų'« neKavusl leld,m0 15
Lygai numirus gyvuoja iki 
šiolei ir dabar veikia su 
Jungtinių Tautų organizaci
ja. Toje tarptautinėje or
ganizacijoje dalyvauja 62 
kraštai. Joje yra atstovau
jamos vyriausybės ir, lygio-

Austrijos vyriausybės.

Austrijos unijos dėl to 
neprašyto WFTU atsikėli
mo į Vieną sako, kad jos 
neprašė tą organizaciją at
sikelti ir net nemanė jos 
kviesti į Vieną, o Austrijos

mis teisėmis dalyvauja dar- i vyriausybė skelbia, kad ji 
bininkų ir darbdavių atsto-inįeko nežinojo apie WFTU
va\\ . ' atsikėlimą į Vieną.

Šiais metais į ILO pos-
džius Ženevoje,* birželio 61 Austrijos komunistų or-
d., nuo Amerikos darbiniu- ganas “Volkstimme” skel- 
kų atstovą ir jo patarėjus bia, kad WFTU turėjo iš
kilia Amerikos Darbo Fe-, Paryžiaus bėgti, nes pran- 

deracija ir CIO unijos. TaipĮcuzų vyriausybė ją išvariu 
praneša darbo sekretorius,
M. Tobin. Abidvi didžio
sios unijų sąjungos turės ly
gų skaičių patarėjų.

•
1949 metais Amerikos di

džiosios unijų sąjungos, 
Darbo Federacija ir CIO, 
aktingai dalyvavo Įkūrime 
Tarptautinės Laisvųjų Dar
bo Unijų Konfederacijos 
(ICFTU), kuri dabar jun
gia 59 kraštų darbininkų 
unijinį judėjimą i vieną 
tarptautinę organizaciją.

Šiomis dienomis Tuniso 
(šiaurinėj Afrikoj) darbi
ninkų unijų sąjunga nutarė 
pasitraukti iš komunistų va
dovaujamos WFTU ir pri
sidėti prie laisvųjų unijų 
tarptautinės fede racijos 
(ICFTU). Savo nutarime 
Tuniso unijos sako, kad pri- 
klausydamos prie komunis
tų vedamos WFTU jos ne
turėjo “nei
nei veikti.”

Ioj-'v’zuj lvol;

Komunistų vadovaujama 
tarptautinė pasaulio unijų 
federacija (WFTU) balan-

Prieš 700 metų Lietuva 
buvo bepriimanti krikščio
nybę, bet dėl politinių to 
laiko sąlygų Lietuvoje tas 
krikštas neprigijo ir 1387 
metais lietuvius vėl reikėjo 
krikštyti, o faktiškai krikš
čionybė Lietuvoje įsigalėjo 
tik daug vėliau.

Minint Lietuvos krikšto 
sukaktuves verta atsiminti, 
kad tas krikštas, tiek Min
daugo, tiek vėliau Vytauto 
aikais buvo politinis aktas, 
daromas politiniais išskai
čiavimais, o ne todėl, kad 
lietuviai butų nusprendę, 
kad viena tikyba yra geres
nė, kaip kita.

Krikštas kaltais yra pa
sas įeiti į “padorią kompa
niją.” Vienas žydų kilmės 
vokiečių rašytojas, Heinrich 
Heine, kartą taip ir sakė, 
kad krikštas esąs toks pa
sas žydui įeiti į krikščioniš
kąją visuomenę. Tas “pa-i 
so” gavimas tinka ir isti-, 
soms tautoms. Į

Įsigalėju? Europoje krikš- nesigaili nieko jai naikinti.

Ivma

TIRIA ATOMl

Mokslininkas Dr. Allen T. 
Waterman buvo prezidento 
Trumano paskirtas vadovauti 
slaptai National Science 
Foundation, kuri daro kariš
kus tyrinėjimus ir tarp kitko 
praktiškai vyko vandenilio 
bomlnis gaminimą.

si, o Viena esąs patogiau
sias miestas. . . . Mat, Vie
noje yra rusų kariuomenė.

Įdomus Palyginimas
Po antrojo pasaulinio ka

ro Rusija subolševikino ir 
pajungė 12 tautų, kurios, 
bendrai paėmus, turi ketvir
tą dalį visos musų žemės 
gyventojų. Tos tautos yra: 
Lenkija, Čechoslovakija, 
Vengrija, Rumunija, Bul
garija, Albanija, Mongoli
ja, ir Kinija. Dar prieš ka
rą Rusija pajungė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, o po karo 
buvo pajungusi Jugoslaviją, 
kuri vėliau iš rusiško impe
rializmo nagų pabėgo.

Tuo pat laiku Vakarų 
valstybės po karo davė lais
vę 13 tautų, kurios, bend
rai paėmus, irgi turi ketvir
tą dalį visos musų žemės 
gyventojų. Tos Vakarų iš
laisvintosios tautos yra: In
dija, Pakistanas, Burma, 
Ceilonas, Filipinai, Jorda
nija, Izraelis, Sirija, Leba- 
nonas, Indonezija ir trys 
tautos Indokinijoj — Ana- 
mitai, Laos ir Kambodžija.

“Rytai" pavergė virš 
500 milionų žmonių, o “Va
karai” virš 500 milionų 
žmonių išlaisvino.

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

Balandžio 20 d. laivu “Gen
eral Sturgis’’ j New Yorką at
vyko šie lietuviai:

Marija Bliudžienė, Kazimie
ras Brencius. Jadvyga Daukšie- 

įnė, Aleksandra Dumbrys, Eval- 
Llas Figoras, Irena Geležius, Va
lerija Janevr.čius, .Juozas Janu
lis. Jurgis Jurovas, Julijonas 
Jušinskas, Juozas Kozikis. Ta
rnas Lutrov. Mikas Meikis. Al
girdas Šova. Pranė Stakienė. 
Zigmantas Stankevičius. Katrė 
Tolišius. Vladas Tučinskas, .Jur
gis žemantauskas ir Ignas Že
konis.

Nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos prancūzu maršalas 
Henri Phillippe Petain, dabar 
sunkiai serga kalėjime.

Pavergęs Lietuvą priešą?

čionybei, pagoniškos tautos 
buvo pasilikusios už tų lai
kų “padoriųjų’' tautų durų aukos 
ir buvo skiltos medžioklei. 
Popiežiai ir karingi kaimy
nai telkėsi prieš tokias tau-

Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
ir neparemsi ALT 

vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 

<► SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay. South Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius I
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MiCHELSONIENfi

MOTINŲ DIENĄ PRISIMINKIME
IR MOTINAS TREMTYJE

šių metų gegužės 13 d.,iškilia tuksiančių mylių at- 
sekmadienis, yra diena skir- stumas. 
ta Motinoms pagerbti. Tą Visas aukas gautas šiam 
dieną visi šeimos nariai, gražiam tikslui BALF’a’s 
ypač vaikai stengiasi paro- tuojau išsiųs, kur jos pa- 
dyti savo meilę motinai, ji sieks Lietuvos motinas 
apdovanojama mažomis do- tremtyje ir joms tenai bus 
vanėlėmis, gėlėmis, saldai- išdalintos Motinos Dieną, 
niais ir gražius sentimentus' ,. , . ..
reiškiančiais dalykėliais. į ^la P12&a kviečiame vi- 
Turtingesnis žmogus ar šei-i5?8, skyrius ir talki-

motinas apdova- mnkus bent mazomh5 auko*

tttfiMS, SO. SOSTOS

102 METŲ TĖVAS

102 metu amžiaus James E. Smith ii Carboadale. IIL. laiko 
rankose savo vieno mėnesio amžiaus sunu. Motina žiuri 
j savo per 100 metu persiritus; vyrą.

Moteris Apie Frontą
Marguerite Higgins, pa

traukiančios išvaizdos, švel- -
nių akių ir malonaus balso DEMOKRATINIO 
moteris yra karo korespon- SOC IALIZMO PRADAI 
dentė. Ji tūlą laiką pralei- labai populiari ir naudinga 
do Berlyne, stebėdama rusų & kUusi.mam; 
ir aliantu santykius. Dėl

’Keleivio’ Knygos

- . • > u i — HĖI. LAISVOS LIETI'VOSjos drąsumo ir saltakraujis-
ktinio dnno’jii LfuA-iiAiulpn LSDi* Užsienių Organizacijos raš- Runio oi augai Koie»ponuen- ,ai ir dokumentai, sudaryti dėl tol
iai apie ją sakydavo, kad ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c 
“ji turi gyslose leda. o ne TIKRA TEISYBĖ APIE 
kraują.” SOVIETŲ RUSIJĄ

m c n . - i- i Arba komunistų diktatūra faktųUoO metų Dirželio 25 d., šviesoje. Visi nori žinoti apie Kusi- 
kai buvo užpulta Pietų Ko- „kĮS£E*JSg!
re a, Marguerite Higgins i*mis >r kodėl Rusija nenori įsileisti 
, ' rp ■ . . " iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip jiDUVO lokio mieste. Pra- tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar
-linkui 40 valiinHii ii ian yra demokratija, kokie darbininkų UlHKUa \dianaų, JI jau uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 

savo akimis pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvų valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusija tai yra tiesa

i VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
ir naudinga šių |apsemtų visų žemės rutulį? iš kur 

suprasti knygutė. Į ėmėsi tiek vandens? Kur tas vau- 
,ibc duo yra dat>ar ? ir kaip Nojus ga

lėjo surankioti viso pasaulio gyvu-

ma savo
noja brangesniais ir pra- 
bangiškesniais daiktais, ne-

mis prisidėti prie šio gra
žaus tikslo. Aukas specia
liai tam tikslui malonėkiteturtingesnės pigesniais, bet . x. .. ,

gražiais ir dažnai praktiš- SiŲa,ti S1UO adie>u. 
kesniais, bet visos tos do
vanos reiškia vienodą meilę 
ii’ gilią pagarbą motinai.
Be to, motinos dieną šeima 
stengiasi motinai patarnau
ti, sumažinti jai tą dieną 
namų darbo naštą, išsivesti 
ją kur nors gražioje vietoje 
papietauti ar maloniai ir 
linksmai savo šeimos narių 
tarpe laiką praleisti.

Bet yra ir užmirštų moti
nų, kurios toli nuo savo tė
viškių, nuo savo artimųjų 
augina ir rūpinasi savo šei
momis tremtyje, varge ir 
skurde; yra senelių motinų, 
kurios dėl gilios senatvės ar 
nesveikatos skui-sta sveti
muose kraštuose, toli nuo 
savųjų, kurioms Motinos 
Diena yra tik dar viena pa
prasta skurdaus gyvenimo 
ir vargo diena, dažnai be 
pakankamo maisto, be pa
doraus drabužio ir net be 
gero žodžio, kurių artimieji, 
jei ne vergauja okupantui 
Sibiro kasyklose, tai skurs
ta kur nors svetimuose kraš
tuose ir, jeigu mintyse pri
simena savo motiną, jai ne
gali niekuo pagelbėti ir ne
turi galimybės jos pagerbti 
ir pareikšti savo meilę.

Odos Priežiūra

buvo Seoule ii 
stebėjo karo veiksmus. Jos 
stebėjimų išdavoj nesenai 
pasirodė storoka 
“War in Korea” su gausio 

Korėspausti juodus taškus. Prieš nuotraukomis iš
r . jos fronto ir užfrontes gerai Jspaudžiant, rankas

itto vjnaitvi outTi,
Brooklyn 11, N. Y.

Nora M. Gugis,
BALF Nacionalinė Sekr.

Moters karo korespon
dentės padėtis karo

ŠIENAP1UTIS

Aukso miglos supa tylą— 
Užu šilo saulė kyla. . . .
žengia vyras paskui vyrą. 
Ryto perlai žemėn byra. .

ti nusipirkęs naujai išleistų knygų. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvę* IJetuvoa prizedentas 

l>r. Kazys Grinius.
fi on»p I Tai yra stora> 300 puslapių knyga, 

. *’c kurioje buvęs Lietuvos prezidentas________ nėra pavydėtina. Ir Mag- up*« lietuvių tautinį atbudimų,
Kad turėti gražių odą. ne- kurie tažkai neišsispaudžia, gie Higgins nebuvo sutikta I “ jUSį
reikia vartoti daug kremu, p-esPausti per jėgą, nes tuo- ištiestomis rankomis. Iš auot*k.i‘* 4 savo Ta kny-
pudros ir kitokių dirbtinų atsiianda spuogai, ku- kareivių ir kanninkų ji ne Kaina .............................  $2.ot
priemonių. Priešingai, be r^e. gadina išvaizdą. Daž- kartą gavo pajusti, kad DELKO REIKIA ŽMOGUI
atodairos gražinant veidą ?ai veidą veikiant garais, “moteriai fronte ne vieta,” GERT IR VALGYT?
visokiom priemonėm, jis be Juodus taškus galima visai bet kai vėliau jie pamatė, valgyt ir gert reiki* dei to, kad
laiko susiraukšlėja ir pasen- pasalinti. kad Maggie Higgins be {Lorisi,-. atgaus nepagalvojęs žmogus,
•ta. Odos grožis pareina ^ti apie akis atsiranda menkiausiu priekaištų

liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šule klausimai rupi, U-per skaito 
knygelę "Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina ............................... 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonas kuria per amžius ’ Sį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
sinių aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari kaut
sky. Kaina ................................... lOe
SOCIALIZMO TEORIJA

šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės Pu
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 2oe
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymų caro Alek- 
-andro 11. Labai pu.sus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas, iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c
AR ROMOS POH1EŽ1LS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Komos Katalikų 
bažnyčios auturiietų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina__ _ >1.26
KOKU S DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Gražios eilės ir dainos. Čia yru 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimynų ir 
apie darhų. Toji knyga palinksmina 
jūsų laisvas nuo dar i m valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... $1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Sale mono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina................................................. 25c
KODĖL Aš NETIKIU 
f DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kode! jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesamus joks jėzuitas.......... 20e
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
o senimas irgi dažnai nori pagllint 
savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bų išmokti. Didelė knyga, 141 pusi.
Kaina tik ...................................
TAVO KELIAS {
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

laibai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių paraše Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “išvirkščias Mo
kslas, arba kaip Atsirado kalbos.'* 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina...............................2<*c
TABAKAS

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

So. Boston 27. Mas*.

Ret dėl ko gi norisi ? Del ko be vai 
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk

pa-
su-nuo bendros sveikatos, to- raukšlių (nežiūrint jauno kelia fronto sunkumu 

dėl reikia 
gryname
judėti (vaikščioti, sportuo- varS}°- Gal būt, kad akims tarpe daug draugų, 
ti): rūpestingai parinkti reikia akinių.

ūkia pakankamai būti amziaus), galimas daiktas, pranta jumorą ir kalba ka- ,ra®*» ir 4*iy-
_ . , , . kad tai vi~» nuo airiu «.,« • • i iu ■■ -i « - • kų. Kodėl jam reikia riebalų? time ore ir pakankamai Ran iai y*a nuo aK1kl nuo_ reiviu kalba, ji susilaukė ju tuos klausimus suprasi tiktai iš šios

knygutės, 
kaina tik

Parašė Dr. G-mųs. Jos
15cSveika iš-

Mai<tas turi būti P^aati vakarais akis boro
duodas' reikalingas rakktimi (boric acid), kas i'aščiuose rodosi ilgi straips- 

kunui medžiagas. Vanoti ak,s sustiprins ir suteiks aP“ Korėjos įvykius.
Eina jaunos grėbėjėlė. . . . ^aug daržovių? vaisiu ir pa- blizgėjimo. Paakcs ištepti Paprasta, tie straipsniai ra- 

kankamai skvsčiu. Daboti, minkštinančiu kremu.* *• ' v •  —g-— - A . _.   •___ . • • f/Y/yilI/YCA
kad užtektu poilsio ir mie- '>lausta- oang miegoti ir ne- ------ . . k »
go. Daboti'veido švaros, varginti akių bloga šviesa, frontą netur,ne menkiausio gegę;

'skaitymu patamsyje ir pan supratimo. Gi vvarin Ko- sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Jeigu veido oda sausa ar- Kadangi odos ląstelės rea” -vra Prašyta moters> ......... **

ba riebi, reikia pakeisti nuolat miršta ir jų vietoje kuri akis i ak> ?tebėjo fak- zlJ,A11Eb kastai
prasimosi būdą. atsiranda kitos, tai moterys, tus *r ^arp atitinkamas is- Ar wnou, kad ^maitt buvo vie-* vadas. žymiausių lietuvių rašytojų? Ar

žolę žalią, žolę jauną 
žvangios dalgė.' 

na. . . .
žvangiai piau- valgi.

ivairusI
Lenkit galvas pievų gėlės—

—Patiek Dieve!—Ačiū. ačiū. 
Pradalgėlių kaip gyvačių. . . .
Dalgė dalgę mostais varo— 
Tiesias baras šalia baro. . . .
Saulė žėri. spindi rasos . . . 
Braido pievą kojos basos. . . .
Čeža. šlama, žvanga, tyška 
žalioj pievoj ir už miško. . . .

P. VAIČIŪNAS.

LEGIONIERIO LAIŠKAS

Jau ištisus mėnesius laik- KUNIGŲ CELIBATAS
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 

r -i. . . . . . ... kijos nupuolimas, šių knygų turėtųSvar- *OJP.i žmonių, kurie sėdi pu- perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
HiOterys, dukt^ryo ir ssy—namnąsp ir anie

Maggie Higgins p*p^ ’ k£Turinčiom sausą odą: kurios turi šiurkščią odą,
Vengti muilo. Vakare nu- stropiai veidą . _

valyti veidą alyviniu kremu * dabodamos visų svei- bešališka!, faktus aprašo uks^ g -ggg-
ir nakčiai išmasažuoti kat°* taisyklių, po kurio lai- vaizdingai, geiai peiduoda > tikra.

ir kareivių nuotaiką, nepagai-. &
Ii sveiko iumoro. Knvga rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juo?

prižiurėda- vaizduoja Korėjos Įvykius ™

minkštinančia odą “cold ko gaH /urėti švelnią 
cream.” Rytą nuplauti vei- -veiką veido odą. 
dą šiltu vandeniu, nevarto
jant muilo, ir perplauti šal
tu vandeniu. Jei norima 

tai 
odai

kurios tremtinių stovyklose 
Vokietijoje ir kitur tebene
ša sunkią tremties naštą.
Bent tą dieną atjauskime 
ne tik savo artimuosius na-

Gerbiamas Redaktoriau,
Gavau jūsų pranešimą

Artinantis Motinų Dienai kad radote galimybės siun- veidas pudmoti, prieš 
prisiminkime ir tas motinas, tinėti man “Keleivi,” o kar- itepti specialiu sausai 

tu ir pats ‘"Keleivis” mane kremu.
lanko. Širdingiausias ačiū Turinčiom riebią odą: 
jums už viską! Su malonu- Vakare nuplauti veidą 
mu skaitau savo taip pa- karstu vandeniu su puto- 
mėgtą laikrašti. Perskai- jančiu muilu ir perplauti

miškius, bet parodykime ge-i tęs, kiekvieną egzempliorių ^a]ĮU vandeniu. Nakčiai 
rą širdį ir toms motinoms, siunčiu buvusiem savo gin- užtepti veidą sausinančiu 
kurios atsiskyrusios nuo sa-jklo draugam i prancūzų kremu arba “a«trin<7ent 
vo artimųjų. Lai ir jos ži-i svetimšalių legioną, Į Afri- water.” Rytą vėl praustis 
no, kad Motinų Diena yra ką ir Indokiniją, iš kurios karštu vandeniu, vartojant 
visų motinų pagerbimo die-’esu pats ištrukęs tik 1950 muilą ir perplauti šaltu van- 
na, kad jos yra lietuvės mo- metais rugsėjo mėnsį. Ka- deniu. Prieš pudruojantis, 
tinos, kurias gerbia ir myli.da buvau dar tenai, brangi- vatos

jumoro. Knyga 
baigiama rimtom mintim ir 
Įspėjimu, kad mes galime 
sulaukti ilgo karo ir kad

aprašė, žemaitė yra daug raštų na 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 

. .. ... . se raštuose ji gražiai aprašo, gra-naivu manyti, jog trijų mi- Žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu-
linnn vvvii armiiu tnn« aali gyvenimo būdų ir musų papro-lionų \ \ 1 J dimi.ld mu. ^dll Knygoje yra paveikslas su gar-
pilnai apsaugoti. Higgins sįo? rašytojos parašu, taipgi paveik-
1. . ? . . , . , slai vaikų prieglaudų, kūnas Že-CltUOja įvairių aukštų karo maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-
mrziminn •ynrlvinc Viit-io sa. !as Z«maitėK kartu su Andrium Bu- pdieiJfUny ZOCIZlUSe Kurie jr Bulotiene. Bu lotu s žiau*
ko, kad gali prireikti 14 mi- _nHž"?ė v*iediai šit<J ka" ’ ® ro. Tai didele knyga, 128 puslapių,

su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 50c

visi lietuviai. 'nau kiekvieną lietuviško
gabalėliu perplauti 
su ‘"astringent wa-

Mrs. MacArthur iš
populiarėjo kartu su 
vyru.

bridgewater, mass.

Mirė M. Tamulevičienė

Balandžio 15 d. čia mirė

lionų vyrų annijos, kad ga
lėtume pasidžiaugti tikra 
pergale.

Sekantiems politinius Įvy
kius tikrai malonu susipa
žinti su šios neeilinės mo
ters neeiline knyga.

VANDENS AKROBATAI
. . veidą

Motinų Dieną BALF’as ir,laikraščio lapeli,- nes Indo- įer” __ _______
jo talkininkai stengiasi vi-kinijon ar Afrikon ne taip ti riebių “kremų ir'daboti ;nž Marijona Tamulevičie- 
sas Lietuvos motinas gyve- jau lengv-ai , užklysdavo lie- valgj. Nevartoti daug cuk. nį, sulauJkl,si 55 metų am.

raus ir riebalų. Valgyti ,žiaus. Velionė paliko dide-nančias tremtyje pagerbti ir tuviškas laikraštis, 
jas kuo nors apdovanoti.' Linkiu 
Lai jos žino, kad Amerikos sėkmės, 
lietuviai jų neužmiršta, ne- S. Radavičius.
žiūrint, kad musų kraštus Reutlingen, Vokietija.

PLAČIOS SKRYBĖLAITĖS ŠIEMET MADOJE

jums geriausios

Ėitoks platus ir gražus galvos papuošimas šiemet dažnai 
matosi ir ypač bus dažnai matomas vasaros meta.

Svarbiausia, nevarto- mano gera draugė ir kaimy-

daug vaisių, daržovių, lie- Ham liūdesy savo gyvenimo 
sos mėsos ir gerti daug van- draugą K. Tamulevičių, dvi 
(^ens- dukreles (Viktoriją ir Lili-

Jei odoje yra juodi taške
liai (blackheads), juos ga
lima pašalinti kas rytą ir

ją), taipei . vieną anūkę. 
Lietuvoje dar gyva jos mo
tinėlė ir viena sesuo.

vakarą prausiant veidą ge- Velionė buvo rimto budo, 
rai putojančiu muilu ir tri- geros širdies ir tikrai pavyz- 
nant šiurkščiu rankšluosčiu.dingą šeimininkė. Dar ne

senai drg. Tamulevičiai pir
ko namą ir ruošėsi ten per
sikelti. Bet štai, nelaboji 

kančių budu: (1) Nuplauti mirtis draugę Marijoną at- 
veidą karštu vandeniu ir skyrė nuo mylimos šeimos• 1 Z Z-J v VI • . • 11 • 1 ZV 1 * ■ 1 * * •

ar specialiu veidui šepetė
liu. Jeigu yra atskiri dideli 
juodi taškai, juos šalinti se-

muilu: (2) užkaisti bliude 
vandens, kad jis duotų 
daug garų, palenkti ant ga
na veidą ir apgaubti galvą 
rankšluosčiu, kad visi garai 
patektų veidan; (3) rank
šluosčiu gerai veidą ištrinti. 
Kai garai ir vanduo bus pa
kankamai atidarę veido po- 

įras, atsargiai pirštais iš-

van-

ANGLISKAI-LIETUVIMCAS
ŽODYNAS

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

I^bai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek* 
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina .......................

biznierius, kurie 
10c1 skelbiasi “Keleivyje.”

Mamyte Labai Dėkinga

Su drauge Tamuievičiene 
per 10 metų gyvenau viena
me name ir per v^ą laiką 
mudvi buvom geruose san
tykiuose. ,______

Lai būva jai lengva ir ra- picį pope, pasaulinis 
mi Šios šalie8 žemė. Mes, dens pačiūžų čempionas, ir jo 
likę gyvi, ilgai jos Budėsime sesuo Adrienne praktikuoja 
ir ją minėsime. tarptautinėms vandens pačiu-

Ąneli Liutkus. ; žiainky lenktynėms.

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

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms 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 nedaryti? Už
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip: 

Keleivit

i «E.lm4Wl , k, Sotim »,
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ils Plataus Pasaulio
Izraelio Pasieny

atstovų priežiūroje ir kontrolė
je ir lėšos panaudojamos tiems 
tikslams, kuriems skirtos. 
BALF’as savo lėšų panaudoji- 

==-’’Įn*o tikslingumą gali tikrinti per
Lenkija Kerštauja t savo specialius atstovus Euro

poje. -------A. B.Sirijos vyriausybė skel-Į Lenkijos vyriausybė nu- 
bia, kad balandžio 20 d. tarė neįleisti j Gdynės uos- 
Izraelio kariuomenės dali- tą Amerikos Scantic Lines 
nys, padedamas dvejų Ga- laivų. Lenkija tą uždrau- 
lilejos ežero laivų, per 96 dimą aiškina tuo, kad Ame- 
minučių apšaudė arabų kai- rika uždraudė lenkų kelei- 
mą Nugeib. Peštynės ir su-!viniam laivui “Batory” lan- 
sišaudymai prie Galilėjos kytis New Yorko uoste.
ežero vyksta jau kelios sa- --------

Meksikos Aliejus

Iš Meksikos praneša, kad 
ten atrasta žemėje turtingi 
aliejaus šaltiniai pietryčių 
Meksikos teritorijoj. Įdo
mu tas, kad toje pačioje 
vietoje jau seniau užsienių

vaites.
“La Prensa” Likimas

Argentnios diktatorius, 
generolas Peronas, pasira
šė “Įstatymą,” pagal kurį 
nuo 1869 metų einantis 
dienraštis “La Prensa”

VAIZDAS iš PAFRONTtS

Korėjiečiai darbininkai neša iš pafrontės sužeistą Ameri
kos kareivi i artimiausią ligoninę anapus 38-tos paralelės.

nuT ekspertai ieškojo aliejaus ir savinamas .r perimamas 1 jo nHeužtiko. Meksikos alie 
diktatūros pakalikų rankas. virSjninkas ako> tad 
Savininkams busią atlygiu- Jnaujaį atrastieji
ta pagal Perono pakalikų 
nuožiūrą.

Čechų “Baimė”

Cechoslovakijos bolševi
kiška vyriausybė skelbia, 
kad amerikiečių lėktuvai 
greitu laiku pradėsią mėty
ti “Colorados vabalą” (bul
vių vabalą) virš čeehoslo- 
vakijos laukų, kad paken
kus bulvių derliui tame kra
šte. Colorados vabalas per
nai buvo patekęs ir Į vieną 
Maskvos diplomatinę notą.

Lokautas Ispanijoj

Barcelonos priemiesty, 
Manresoj, 7,000 darbininkų 
tekstilės fabrikuose neteko 
darbo dėl staigaus dirbtu
vių uždarymo. Savininkai 
atsisakė priimti darbininkų 
reikalavimus dėl uždarbių 
pakėlimo ir paskelbė lokau
tą. Barcelonos gubernato
rius tarpininkauja ginčui.

esą vieni 
Meksikoj.

geriausių visoj

Japonijos Vulkanas

Japonijoj, Ošima saloje, 
50 mylių nuo Tokio miesto, 
pradėjo veikti Mihara vul
kanas, iš vulkano kraterio 
veržiasi karšta lava. Kal
nas jau kelis mėnesius ruko 
ir skelbėsi. Valdžios Įstai
gos planuoja išdangenti 13,- 
063 žmones iš vulkano apie
linkių kaimelių.

Vokiečiai ir Kinija

Apie Žuvininkus ir Misijas
“Keleivio” 12 Nr. Laisvama

nis rašo iš Chicagos, kap kuni
gai parapijose renka pinigus 
misijoms paremti, o nerenka 
pinigu lietuviškiems Įvairiems 
reikalams.

Noriu pasakyti, kad lietuviš
ki klebonai misijoms pinigus 
ne todėl renka, kad jiems tos 
misijos rūpėtų, bet todėl, kad 
toks yra įsakymas iš vyskupų.
Savo viršininkams Įtikti yra la
bai svarbu. . . .

Apie įtikimą viršininkams pa
pasakosiu tokį atsitikimą: Vie
nas inteligentas Kaune turėjo 
draugą girininką, pas kuri va 
žiuodavo vasarą praleisti atos
togas. Kartą jis sutarė su gi
rininku. kad abu vyks žvejoti 
į netoli girios esantį ežerą. Su 
tarė ir padarė. Bet kada jie 
nuvyko prie ežero, eigulis jiems 
patarė eiti žuvauti ne Į ežerą,
bet į nedideli prūdą, kuriame. .....
sako, daugiau žuvu pagausite, kaip lietuvių kolonijose bu

vo iškilmingai paminėta

KorespondencijoS
ANSONIA, CONN.

Tiktai Pastabos
Skaitome laikraščiuose,

ir jaunaisiais socialistais 
Gegužės Pirmosios paminė
jime, balandžio 29 d. Su
sirinkimas nuo vienos P.M., 
minėjimas nuo 3 P.M.

—B. K.

LAISVES MOBILIZACIJOS VAJUS
Iki šiol Gauta $29,223.64 | Individualių aukotojų tar-

. T • . • m ;pe ypačiai išsiskyrė Mis.Amerikos Lietuvių Taty-A „„J1 Snlilh L- Whcaton> 
bos vykdomas Laisves Mo-',,, jr y K,.iauiunai g Ut. 
bihzacijos Vajus iki suol , Mjeh A, T keik 
Lietuvos laisvinimo reika- ’
lams davė *29 223.64 kas * Mobilizaei.
sudaro beveik 30‘, bendros jos Vajaus kaita bus
vajaus kvotos.

Visoje eilėje vietovių va
jus dar nebaigtas, aukos te- 
beplaukia, ir laukiama pa
pildomų sumų kvotų są- 
skaiton. Dėl vienų ar kitų 
priežasčių kai kurios vieto
vės dar nesuskubo vajaus 
apyskaitų užbaigti ir pini
gų prisiųsti. ALT centro 
nuolat tebegaunamos indi
vidualinės aukos.

Iki šiol tik Omaha, Nebr.,

paskelbta, kai visos koloni
jos atsiskaitys su ALT iždu.

Aukos Lietuvos laisvini
mo reikalams visą laiką pri
imamos ALT Vykdomojo 
Komiteto raštinėje, 1739 S. 
Halsted St., Chicago 8, III. 
ALT Vydomasis Komitetas.

IEŠKAU LENGVO DARBO 
FARMOJE

Ieškau darbo pas našlį ūkininką 
ar pas gerą dėdytę, jau esu nejau -

_  _ _ _ _ ______ __ ______ nas, atlyginimo dau ir nereikalausiu,
, dar „a|įu darbuotis ir kai ką apie 

spėjo perviršyti savo kvotą: trobas pataisyti, tvoras tverti. Rra- 
surinkta $513.70, tai yra,
102.7'< Nebraskos valstijai 
numatytos kvotos. Pasiža
dėta dar papildomai atsiųs
ti. Daugiau kaip 50' r kvo
tos išpildė šios lietuvių ko
lonijos: Brockton, Mass.,
92G, Kenosha, Wis., 85rr,
Gary, Ind., 80rr, Detroit,
Mich., 57 G

šau rašyti: (18)
J. K..

27320 Joy Road.
Garden City, Mich.

Ir, iš tikrųjų, tame prūde 
musų žuvininkai prigaudė grei
tu laiku daug žuvų, o ežere bu
tų nė iš tolo negalėję t-iek pri- 
gaudyti. Vėliau tas inteligen
tas sužinojo, kad eigulis, norė
damas Įsiteikti girininkui, pats 
prigaudydavo ežere žuvų ir su
leisdavo Į prūdą, kad atvykęs 
jo viršininkas be vargo pagau
tų žuvelių. Na, o vyskupas kle
bonams yra daug didesnis bo
sas. negu girininkas eiguliui. 
Vyskupas gali kunigą iš mažos 
parapijos nukelti į didesnę, pel
ningesnę. arba gali ji ik; vika-

Vokiečių prekybos laivas 
“Mairickuers” balandžio 19 
d. atplaukė iš Hamburgo Į 
Hong Kongą ir atvežė ko
munistinei Kinijai 3,000 to- ~________ _ „ __ ____
nų Įvairių prekių. Tai yra ro pažeminti. O vikaras tai
pirmas vokiečių laivas, ku----- 1—-------- ’-A-----—’
ris iš Hamburgo pasiekė 
Kiniją po antrojo pasauli
nio karo.

KAS MUMS RAŠOMA
Bukime Vieningi ir 

Pareigingi
Musų spaudoje ir “Keleivio” 

skiltyse jau antras mėnuo pla
čiau pasisakoma šalpos reikalu. 
Paliečiama Vokietijos Krašto 
Valdyba (seniau LTB Centro 
Komitetas). Pasisakoma buk 
ji varo destruktyvu darbą, 
skaldo bendrą frontą, trukdo 
planingam veikimui sunkiai vi
sų lietuviškų organizacijų su
kurtai vienintelei šalpos organi
zacijai—BALF’ui. Net vyriau
sias BALF’o vadovas kun. prof. 
Končius lyg pabūgęs įspėja :r 
šaukia prie vieningumo.

Praėjusiais metais buvau dar 
Vokietijoje ir atsimenu prof. 
Končiaus atsilankymą. Atsi
menu. kad visur prof. Končius 
buvo prašomas palaikyti lietu
viškas mokyklas, buvo įteikia
mos jam sąmatos. Tose sąma
tose buvo ir Diepholz’o gimnazi 
ja

reikalams bent po vieną tūks
tantį dolerių į mėnesi.

Gimnazija veikia. Jai iško
votas Vokietijos vyriausybes 
pripažinimas, o pažadėti dole
riai neateina. Kas daiy ti. 
Vienintelė išeitis—Amerikos 
keturių geros širdys, dosni ran
ka. Kreiptasi ir į kitų kraštų 
lietuvius. Neapsirikta—gimna
zija toliau veikia.

Primetimas, kodėl nesirūpi
nama kitomis mokyklom.? vra 
klaidingas. Rūpinamasi visu 
švietimu, bet dėl lėšų stokos 
nukentėjo ir gimnazija ir pra
džios mokyklos ir vaikų darže
liai.

Visas reikalas, mano many
mu. lengvai pataisomas—tepa- 
tvirtiną BALF’as pastovią švie
timo reikalams Vokietijoje są
matą. Pažadų maža. reikia iš
tesėti.

Visos lietuvių bendruomenei

yra kunigiškas proletaras, ypač 
neturtingesnėse parapijose.

Atsimenu atsitikimą, 
vyskupas atkėlė iš Athol. Mass 
parapijos kun. Petraitį klebo
nauti Į VVorcesterio šv. Petro 
bažnyčią, o ten esantį kleboną 
J. Jakaiti paliko toje pačioje 
bažnyčioje vikaru. Kun. J. Ja
kaitis tą paskyrimą teisingai 
pajuto, kaipo pažeminimą, ir 
Įstojo i vienuolyną, o šiaip jau 
jo Į vienuolyną niekas gal ne
būtų nė Įvaręs.

Prieš pat antrąjį karą Hart
fordo diocezijos vyskupas minė
jo kokį tai jubilėjų. Tai lie
tuviai klebonai ėjo lenktynių.

,a Kun buvo Vokietijoje įplaukiančio? lėšos
pažadėjęs parūpinti švietimo yra pilnoje visuomenes r.n ų

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta sandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebesyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai šiltinė jj nustosi?

Brošiūra didelio formato, irežiais viršeliais, 32 pus
lapiai srynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knysyne:

KELEIVIS
------------- --- 27,

Vasario 16. Ir pas mus An- 
sonijoje buvo minėta Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktis. Kas metai minėji
mus rengia ALT skvrius.

Ansonia buvo veikli ko- ^,e e!Y10. ,nr' SeHas
lonija, Lietuvos minėjimus Rumfordiehs bara tūlą 
rengiant, neskaitant aukų, zm0^' kad J18 turls aP,e

RUMFORD, ME.

Kas Geriau?

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ, ARBATŲ IR 

TREJŲ DEVYNERIŲ
PRIEINAMIAUSIĄ KAINA

Šaknys Galgonas nuo koleros, 
krūvinės, pilvavimo, dispepsijos; 
stiprina ir gaivina visas žmogaus ., Cambndge, j jėgas; pažadina širdį ir visas kraujo 

•»< -/». • !cirkuliacijas, geriant sumaltus mil-
MaSS., 06 f 11 Cleveland, Į telius. Traukti į nosį nuo kataro, 

nervuotumo ir galvos skaudėjimo. 
Dėžės kaina 75c su prisiuntimu.

Trejos Devynerius ....kaina $1.00
Trukžolės .................................... 50c

... 50c 
... 50c 
... 75c 
... 75c
... 75c

FLORAL HERB CO„ Dept. 5 
Box 305 Clinton, Ind.(1»)

Ohio, 55%.
Tačiau eilėje kolonijų,,

palyginti, negausių lietuvių 
skaičiumi, vajaus rezultatai 
yra verti dėmesio. Štai Wa- 
terbury, Conn., kur priskai- 
toma vos 8,000 lietuvių, ir 
šiais metais parėmė ALT su 
$2,000 suma. Keliose ma
žose vietovėse praktiškai 
visi ten gyvenantieji tautie
čiai Įteikė savo aukas.

Iš didesnių sumų, sukeltų

Kvepiančios ramunėlės 
Liepos žiedai ...
Naktinvčios .........
Puplaiškiai .........
Valerijono šaknys

padarydavo gerą bizni fi- $20,000 banke ir dvejus na- 
nansiškai. Visas pelnas ir mus ir dirb^s sa>ko, kad 
aukos būdavo garsinama overauzese miegąs pirma 
per spaudą ir skelbdavo, parką, o dabai toi-
kur pasiųsta. Bet pasta- et^s 7*yniJa- ...
vaisiais keliais metais nė Tunu pasakyti, kad tasai -------- -—
jokių atskaitų per spaudą ^ena> Rumfordietis tikrai atskirose kolonijose ir jau
negirdėti, žmonės kalba, )tun •>*>. I?esJau!r
kad iš parengimo nepaden- sa?? lietuviSKą Karnų uz-

nė išlaidu' reikia dadėti mirs0- Kodėl nesakyti, kadkaip|£e išlaidų, reikia claaeti . darbiniuose drabu- Chicago, III................. $8,400.50ass iš aukų, kad jas padengus. ™ie£a aarmmuose araou M.-ch
’ Kas kaltas? Rengimo iz1?05*’ k^eL^¥b..kad O>nn.

komisijoj buvo pp. S. Buja- ;mi^sto s°dą ls aP°J°» cleveland* Ohio
nauskas, J. Marčiulionis ir T!dz2us’ ° dabar lsvaJ
A. Baranauskas. Išsikalbę- 0 lsv,e^s-

prisiųstų ALT centrui, pa- 
uz" žymėtinos:

Parsiduoda 3 Akeriai Žemės
Parsiduoda trys akeriai žemės su 

mišku labai geroj vietoj dėl biznio 
netoli dvejų miestų. Parduodu pri
einama kaina Taip pat turiu kam
barį pavieniam žmogui, kuris nori 
gyventi ūky. Ūkis yra prie busų 
linijos. Kreipkitės: (18)

Mrs. Anna Nowakowski, 
Plymouth St.,

North Middleboro, Mass.

jus pastarieji du teisinasi, O kas dėl žmogaus dar-

Bost/m. Mass. . 
Brockton, Mass. 
Gary, Ind............

kad jiems S. Bujanauskas bingumo, tai kas čia blogo? Ett.t.sbu"gb: P*'
paskyrė darbus, o pats pa- a,, aalima biaurėtis darbu, p ,a’ a'Rockford.sieme III.surengti programą. fcurj kiekviena šeimininkė o h Nebr

ozno iv rinhnvn _________ i__ >•_ > o VITl<lIl<X.. aProgramos kaip ir nebuvo.
Daugumas žinojo, kad S. B.
programos nesurengs, dėlto jr nesisarmatija darbo, 
publikos mažai atsilankė. ^aj ar už tai reikia žmogų 
S. Bujanauskas daug ką pa- peikti? Darbas ir turtas 

kuris vyskupui duos didesnę siima padarvti. bet mažai: žmogaus negadina ir nepa* 
dovaną, ir davė nuo $200 ikijka nuveikia, ir šiame pas- žemina Su dau c didesne Argi jie tą darė iš di- tara jame parengime suvylėĮ panįeka tenka žiūrėti Į tin- 

savo draugus. ginius, kurie jauni būdami
Tegul bus pamoka Anso- tingėjo dirbti, o paskui pa- 

nijos lietuviams, kad apsi- lieka visuomenės našta pa
leidimas gali daug pakenk- tyg iš savo kaltės. Visi mie-

$500.
dėlės meilės, ar tik norėdami 
įsiteikti savo viršininkui ? At
sakymas yra aiškus.

—M. P.
Hudson, Mass.

CHICAGOJ TARĖSI 
BENDROUMENĖS 
KŪRIMO KLAUSIMU

“Naujienos” praneša, kad 
balandžio 10 d. “N.” patal
pose Įvyko pasitarimas 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės kūrimo reikalu. 
Dalyvavo trys ALT Vykdo
mojo Komiteto nariai ( pir
mininkas L. Šimutis, vice- 
pirm. A. Olis ir sekr. P. 
Grigaitis), Illinojaus Trem
tinių Bendruomenės valdy
bos atstovai (Gylys, Kleiva, 
Mačiulis ir kt.) ir Lietuvių 
Bendruomenės klausimui 
tirti sudarytosios studijų 
komisijos atstovai (Drauge
lis, Gudelis, Lapinskas, 
Meškauskas, Paplėnas, Rep
šys, Vaškas, Vilkaitis, Žal- 
kauskas).

Šiame pasitarime buvo 
nutarta remti Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės or
ganizavimą. Tam tikslui 
išrinktas provizorinis orga
nizacinis 4 žmonių komite
tas, Į kurį Įėjo: A. Lapins
kas, K. Kleiva, J. Vilkaitis, 
K. Žalkauskas.

namuose kasdien dirba? O Hartford, Conn. 
jeigu žmogus turi doleri ki-j____________

2,550.00
2,000.00
1,665.00
1,500.00
1.375.05
1.200.00
1,000.00

979.78
525.75
513.70
500.00

PAIEŠKOJIMAI
Aš, Kazys Kalvaitis, Antano sū

nūs iš Armališkių kaimo, Antanavo 
gminos Suvalkijoj, noriu susirasti 
gimines seniau ir daltar naujai at
vykusius iš mano krašto lietuvius. 
Prašau rašyti: (17)

Charles Kolvites,
Sunco Gas Station, 

Meshoppen, Pa.

b. i štai ir apskričiai turi nema
žai tokių žmonių, kuriuos 
turi maitinti, o kas juos 
maitina, jei ne tie, kurie 
turi namus ir darbo nebijo?

LSS 116 Kuopos Mitingas Darbas nepažemina. Vi-!
Lietuviu Socialdemokra- soks darbas yra naudingas 

tų Sąjungos 116 kuopos su- visuomenei ir visokį darbą 
sirinkimas Įvvks sekmadie- veikia atlikti. Vieni dirba 
nį, balandžio‘(April) 29 d., geresnius, švaresnius dar- 
kaip viena vai. po pietų, D. bus. kiti turi atlikti taip pat 
Armono svetainėje, 2386— naudingus, bet mažiau šva- 
24th St. Yaldvba ir komi- nūs darbus. Tie žmonės, 
sija patieks planus kuopos kurie perdaug renkasi dar- 
darbams šiai vasarai. Yra bus, kartais nenori jokio 
numatyti keli draugiški iš- darbo dirbti ir tokiems tik- 
važiavimai su pasilinksmi- rai sarmata. “Mokytojai, ’ 
nimais ir paskaitomis. Bu- kurie duoda kitiems nepra- 
tų gerai jei visi nariai daly- šomus patarimus, geriau pa- 
vautų susirinkime ir patiek-/ys pasimokytų netinginiau
tų savo pageidavimus ar su- kad paskui nereiktų bė- 
manymus. doJe PaPalhos šauktis iš

Susirinkimui pasibaigus dirbančiųjų, 
bus Gegužė:- Pirmosios pa- Kaulaičia.
minėjimas, turėsime keletą
gabių kalbėtoju: iš senes- REKORDAS-PLOKšTELĖ
niuju kalbėtoju bus M. L. Naujai pagamintas pirmą kartą 
T> i v i lietuvių kalboj JUOKŲ, rekordas
L>aiChunaS, kuns pasakys Jeijęu tamsta nesijuoktum klausyda-
tai dienai. Pirmai Gegužės,
pritaikintą 1 •> -y ns e ,in^t* kkįt^' pos^ atsisveikini- 
lėtas ir kitu K^metOJU, 1S MAS, pamokinantis, liūdnas, kiek-

Kam tik vienam iitrauks ašaras ir kiekvie-jaunosios kanos, nam uk nam# bus Kaina uk
laikas ledžia. malonėkit da- si.oo. (17)
lyvauti kartu senaisiais p. n,,, New»rk, n. j.

Visų Draugas.

DETROIT, MICH.

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
he mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (2f>)
Rosse Products Co„ Dept. x-9 
2708 Faraell Ave„ Chicago 45, III.

Ieškau Prano, Marijonos ir Vaclo
vo I^iurošiunų iš Kaišiadorių para
pijos, Mežionių kaimo. Vaclovas gy
vena Brazilijoj. Aš esu iš to paties 
kaimo. Jie patys ar kas juos žino 
malonėkit rašyti:

Mrs. M. I.aurošiuniutė-Kanbrienė, 
205 Holyoke Avė.,

Rumford, Me.

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: 
Sulnhur. Phosohorus, ir Potasium, 
ir šitie mineralai yra mums visiems 
reikalingi. Gali darytis Ajarų ar
batos ir gerti, bet yra gerai ir 
šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas 
seiles nuryti. Ajarų šaknis $2.50 
svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos 
už $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad»ay 

South B<»s)on 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie patalpų 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 patalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prtraiyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre-

L1THUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
S07 W. Mth Su N«W York 1, N. Y.

J

»



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO, BOSTON Nr. 17, Balandžio 25, 1951

Vietinės Žinios
SOCIALISTŲ

SUSIRINKIMAS
SU PASKAITA

GERAI PAVYKĘS
LDD SUSIRINKIMAS

Ši sekmadieni, balandžio 
29 d., 3 vai. po pietų, Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
žemutinjė svetainėj Įvyks 
LSS 60 kuopos narių susi
rinkimas. Prieš susirinki
mą bus paskaita: “Kaip gy
vena žmonės bolševikinėj 
tvarkoj.” Papasakos žmo
gus patyręs bolševikišką gy-

Praeitą sekmadieni LDD 
21 kuopa turėjo savo eilini
ni susirinkimą, kuriame ______
drg. K. Bielinis laikė pa- RUOŠIAMAS 
skaitą apie kolchozinę tvar- DIENOS 
ką Lietuvoje. Paskaita la
bai įdomino gausiai susirin
kusią publiką. Po paskai- <jija

ALT Bostono Skyriaus Banketas
Šį Šeštadienį, Balandžio-April 28, 1951

A. L. P. Draugijos Auditorijoj, 368 W. Broadway 
Pradžia 6-tą valandą vakare RENGĖJAI

MOTINOS GEGUŽES ŠEŠTĄ 
MINĖJIMAS SOCIALISTŲ BANKETAS

----- i ------
Tėvynės Mylėtojų Drau- Metinė Bostono ir Cam-

Skautai ir Skautės Atšventė,Sandaros Moterys
Jurginęs prie “Laužo’

Pereitą sekmadienį, ba-
„ „ Bostone ir šiais metais bridge socialistų vakarienė landžio 22 d., visą popietę

tos bu\o paklausimų ii eilė ruogįa Motinos Dienos mi- įvyks gegužės 6 d., sekma- Internacionaliniai Namai
pasisakymų. Buvo keletas nėjimą. Programoje numa- dieni, So. Bostone, Lietuvių Bostone buvo perpildyti lie-
ir bolševikuojančių žmo- tyta paskaita ir meninė da- Piliečių Draugijos auditori- tuvi š k o s i o s visuomenės,

joj. Pradžia 6 vai. vakare, amerikiečių svečių ir uni-venimą Lietuvoje ir Mask-1 nių, kurie apie kolchozus šeimininkės atsilankiu- 
voje. Į paskaitą gali atsi- nieko nežino, bet “tiki, sįems į minėjimą žada kuk- 

kad Stalinas Lietuvos vals- ualankyti ir nenariai. Po pa
skaitos bus narių susirinki
mas, kuriame kviečiami bū
tinai dalyvauti visi LSS na
riai. Tai bus paskutinis su
sirinkimas prieš rengiamąją 
metinę vakarienę.

A. Druzdžio Sūnūs Sveiksta

tiečius suvarė į kolchozinę 
baudžiavą dėl tų valstiečių, 
o ne dėl savo režimo “ge-
rovės.”

‘ Pagal pranešėją kolcho
zai yra valstiečių didžiau
sio išnaudojimo ir jų visiš-

Vakarienėje bus trumpa, formuotų lietuvių skautukių 
vaisęs. Minėjimas įvyks bet įdomi meninė progra- ir skautukų. Būrelis skautą 

gegužės 12 d.. 7 vai. vaka-ina ir geras orkestras. Ren- ir skaučių davė savo skau
to. Sandaros salėje.

IDOMI PROGRAMA
A. L. T. VAKARIENĖJ

gėjai tikisi, kad kaip kas
met, taip ir šiemet metinė 
socialistų vakarienė gausiai 
sutrauks pažangiuosius ne

Rengia Whi»t Party

Šį šeštadienį, balandžio 
28 d., Sandaros Moterų
Klubas rengia whist parę 
Sandaros svetainėje, 124 F 
St., So. Bostone. Pradžia 
7 vai. vakare.

Parengime bus dalijamos 
puikios dovanos, bus už
kandžių ir kitų malonumų. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjos.

šį šeštadienį.
ko politinio pajungimo 28 Amerikos

‘KELEIVIS’ IR ‘DARBAS’ 
CAMBRIDGE

tiškuosius pasižadėjimus— 
įžodžius. Atstovas iš Boy 
Scouts of America įteikė 
skautų vienetui tris pasižy-

tuvius iš plačių Bostono mėiimo ženklus skautiškoje t . v
- v , • • . • • j . » Ieškau penkių kambarių buto Dor-apieiinkių j metini draugiš- veikloje ir pagyre uz gražų chestere. Prašau telefonuoti HI 5- 

ką subuvimą. Šeimininkės'darbą. Skautus pasveikino °242- (17)
telkiasi svečių neapvilti.

IEŠKAU BUTO

balandžio 
Lietuvių 

Bostono skvriustvarka.. daugeliu žvilgsnių Tarvbos
* eu3vim»in.v sūnų? *r už baudžiavą, rengia vakarienę Lietuvių

septynių metu Tamis, kuris Venįlelė darbininkų rusui, piliečių Draugijos didžiojoj I 
laikas guli ligoninėj, p^. Rusijoj .r Lietuvoj ne-^vetainėj. Pradžia 6 vai.1

Adomo Druzdžio, LPD 
finansų raštininko sūnūs.

eitą savaitę jaunam ligoniui 
padalyta tiukio (hemie) 
operacija, kuri gerai pasi
sekė ir vaikutis šią savaitę 
jau grįžta namo. Jaunas 
ligonis tris metus negalavo 
ta jauniems neįprasta liga.

Žiemai Naujoji Anglija 
Turės Natūralinio Gazo

turi dargi tų valdiškų ir bol- vakare, 
ševikų činauninkų vedamų Vakarienėj bus labai įdo-!

1 pats Lietuvos garbės kon- 
Rep- sulas adv. 0. Shallna ir jau

niausios skautukės ir skau-
PRANEŠIMAS

Prieš metus So. Bostone yra
Brocktoniikiai Baigia i tuko padedamas vienu deg-)Įsisteigusios lietuvių kalba be

Vajų Parengimu tuku uždegė “laužą.” S. tikybų skirtumo linksmų žinių
--------- Dariaus legionierių vardu —Evangelijos pamaldos, kurių

i Amerikos Lietuvių Tary- sveikino J. Romanas, o metinė šventė įvyks balandžio 
g mėn. 29 d., 11 vai. prieš piet. 

bažnytinėje svetainėje E. 4th
St. ir Atlantic Ave. kampas.

bereikšmių unijų, yra žemės mi ul.ograma, kuria paruoš-i it, ,vn n2 ri ■ ■ a n.
ūkio darbininkai-kolchozi- ti (va papraMas aktorius!^ ,tev" vįrdu.

klau»omybes minėjimo pi o- Kalvaitis. Po skoningos ar- 
ga Brocktonui surinkti SI.- batėiės. prie “liepsnojančio 
500 aukų Lietuvos laisvini-.laužo’’ buvo dainuota ir vi

... . !>apv
mnkai. Henrikas Kačinskas ii

Po paskaitos buvo eilinis! bendradarbiai. Aktoriur 
LDD 21 kuopos narių susi
rinkimas. Į kuopą įstojo 
vienas naujas naiys.

jo
H.

jau pradėta tiesti dūdas 
natūraliniam gazui į Nau
jąją Angliją. Darbai pra
dėti Massachusetts ir Con- 
necticut upės šonuose netoli 
Springfield. Darbo Dienai 
Massachusetts jau galės 
gauti dūdomis natūralinio 
gazo iš pietvakarinių valsti
ją

Gubernatorius Kviečia
MacArthurą Apsilankyti

Kačinskas kartu su rašytoju 
S. Santvarų ir dailininku 
V. Andriušiu buvo paruošę 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą labai įdomią pro
gramą. Vakarienėje nori
ma juos ir jų bendradar-

-------- įbius. o taip pat muzikų J.
Šį pirmadienį musų įstai- Kačinsko ir J. Dirvelio ve-1

LANKĖSI RAŠYTOJAS 
LIUDAS DOVYDĖNAS

Gubernatorius P. A. De 
ver ir Mass. seimelis kvie
čia generolą MacArthurą 
apsilankyti musų valstijoj. 
Manoma, kad generolas at
vyks čia gauti iš Harvardo 
mokslainės jam jau senai 
pripažintą akademinį gar
bės diplomą, bet laikas dar 
nežinomas.

Grįžo Drg. Micheisonai

Bus svečių ir kalbėtojų 
mo reikalams. Šią sumą šokių pokštų pridaryta. Philadelphijos ir choras iš Pea-
Brocktono Lietuvių Taryba Laužui užgesus, dar kiek body.
stengiasi sukelti. Ligi šiol di- i pažaidę ir pasilinksminę, į Kiekvienas yra kviečiamas at-
džioji sumos dalis surinkta visi išsiskirstė su pakilia silankyti.

a i rr
nuotaika.

IS

DR. D. PILKA

balandžio 29 d., 3 vai.
goj lankėsi rašytojas Liudas darnus dainininkus pagerbti Sandaros salėje
Dovydėnas. Svečias atvy- jr atidėkoti jiems už jų buvis’ kuno P"*™1"? 
ko į Bostoną žurnalo “Ne- triūsą, bet kartu tikimasi
munas” reikalais ir sakė, vakarienėj iš jų programos, 
kad vienas žurnalo numeris Atsilankiusieji vakarienėje 
bus skirtas lietuviškojo Bos- neapsivilsime. įžanga tik 
tono praeičiai ir dabarčiai .$2.

Ti kietai į vakarienę gau
nami pas pp. B. Kalvaitį ir 
A. Juknevičių. 545 East 
Broadway, So. Bostone, 
pas kitus platintojus.

nušviesti. Rašytojas buvo 
atvykęs Dr. J. Dagio lydi
mas.

ir

ir pasiųsta 
Trūkstamai paskirtos sumos 
daliai sudaryti ruošiamas 

po 
po-l 
nu

darys kalbos, dainos ir šo
kiai. Šiuo pobūviu bus su
teikta proga žmonėms susi
eiti, pabendrauti, pasikal
bėti, linksmai laiką praleis
ti. o jo pelnu bus paremta 
Lietuvos laisvinimo byla. 
Pobūviui salę
davė Sandara,

Bostono skaučių vietiniu 
įkė Lidija Čepienė ir vieti- mokamas, 
ninkas Vladas Petukauskas 
visiems atsilankiusiems ir 
aukojusiems, šios šventės 
išlaidas padengti. taria 
skautišką dėkui.

Privažiuoti galima 
visais City Point tramvajais. 
Išlipti ant Broadway ir Bor- 
chester St. kampo. Įėjimas ne- 
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Komitetas.

vailtama dovana —

RADIO PROGRAMA

Kaina: Amerikoje 83-00; kitur—>3.50 
Pinigus Ir užsakymus siųskite: 

EGLUTE, P. O. Box 22, 
Hantelis Statlen, Broekton M, Mass.

Ofiso Valandos:
ir

S iki « 
7 1U I

546 BROADVVAY
•O. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1S20

Lietuvių Radio
Valandos Parengimas

GABIJOS KONCERTAS 
GEGUŽĖS 20 DIENĄ

nemokamai; 
o produk-l

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programa šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 w. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bas. TI ORIOLE STREET 

Wast Razbary. Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

Draugai Micheisonai gn- 
žo iš Floridos po poros m ė- bus 
nešiu poilsio. Drg. Michel-JAI. 
sonas pradėjo vėl eiti “Ke-Bus 
leivio” administratoriaus vaus
pareigas. maksytė, pianistė, ir kiti.

Šį sekmadienį, balandžio 
29 d., So. Bostono Lietuvių
Piliečių Draugijos naujoje Gabijos Choras stato M. 
auditorijoje įvyks Lietuvių Petrausko operetę “Birutė” 
Radio Valandos programos gegužės 20 d., sekmadienį, 
metinis parengimas. Bus So. Bostono High School 
dainų ir muzikos programa didžiojoj auditorijoj. Buvo 
4:30 vai. po pietų, o meni- manyta koncertas duoti ge- 
nei

Itais ir gėrimais jį remia vie-|lo90 kil (netoli WBZ sto
kos biznieriai. Susidome.ii-|ties) 9;30 iki 1O;30 vaL 
mas pobūviu yra labai di
delis. Juo bus užbaigtas 
mobilizacinis laisvės vajus 
Brocktono.

Komisija.

Laidotuvių Šurum Burum

te bus sekanti: 
1—Muzika.

programai pasibaigus gūžės 13, bet jis nuKelia- 
linksma pramoga. Gros mas vieną savaitę. Koncer- 
Šakalys ir jo orkestras, to pradžia 2:30 vai. po pie- 
graži programa, daly- tų.
mokytoja Nancy Na---------------------------

II
ii

Pavarykim Laikrodžius
Vieną Valandą Pirmyn

Praeitą sekmadienį teko 
būti L. P. Draugijos salėj 
iškeltojo Į Brooklyną “Dar
bininko” šurum burum pa
rengime. Atsilankė apie 
200 žmonių. Buvo iv koks 
tai pranciškonas su spyčiu, 
bet jam niekas neplojo, nes, 
kaip sakė vienas klausyto
jas. laidotuvėse neplojama.

e , ... Buvo ir vienas senas grabo-Sekmadieni, balandžio - » ,•’ nūs. Adomas Uveika is

2— Valeria Barmus, dai
nininkė iš Dorchesterio.

3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

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

Steponas Minkus.

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 
japirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė-

6—Vaistas nuo kosulio. Greit DR. G. L. KILLORY

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieto' is Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SO. BOSTON, MASS.

Radio Valandos Vakaras!
Metinis Lietuvių Radio Valandos programos, 

Antano F. Kneižio, parengimas įvyks
ved.

Sekmadienį, Balandžio 29
S. BOSTONO L. P. DRAUGIJOS AUDITORIJOJ 

E ir VVest Broadvray, So. Bostone

29 d. įvedamas vasaros 
“šviesos taupymo laikas.” 
Visi laikrodžiai reikia pa
valyti vieną valandą pir
myn. Laikrodžiai pavaromi 
antrą valandą nakties, kad 

i sekmadienį lytą gyvenimas 
jau eitų pagal naują laiką. 
Daugumas žmonių laikro
džius pavalys šeštadienio 
vakare eidami gulti.

Šį Šeštadienį Whist Parė
Meninė programa—dainų ir muzikos—prasidės 4:30 

vai. po pietų. Meninei programai pasibaigus 
bus linksmas ŠURUM-BURUM.

Gros Al. Šakalys ir jo orkestras.

Visus kviečiame dalyvauti.

Šį šeštadienį, balandžio 
28 d., Dorchesterio Lietu
vių Klubas rengia šaunią 
\vhist party savame name,

Cambridge. bet southbosto- 
niškių graborių nesimatė nė 
vieno.

Ūpas buvo laidotuvinis. 
Susirinkę senieji nusavinto
jo ir iškeltojo “D." rėmėjai 
jautėsi apvilti. Jų ilgų me
tų triūsas supranciškonėjo 
ir išslydo iš jų rankų, o 
Brooklyno pasigyrimai “pla
čiu frontu” suvienuolinti 
lietuvišką spaudą bostonis- 
kių neįtikina ir visai ne
džiugina.

Liūdnas.

Parsiduoda Variety Štoras
Geroj vietoj parsiduoda “variety' 

krautuvė, per savaitę duoda pajamų 
virš 900 dolerių. Kaina $4.200 Dėl 
daugiau informacijų kreiptis laišku 
ar asmeniškai: 197 D St., So. Bos 
ton, Mass. 08)

pagelbsti.
7—Vaistas nuo inkstų skau

dėjimo.
Reikalaukite šitų vaistų pa

žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

18 Tremont St, Kimbal Building 
Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimu Santuoka) 
Jei Reikia, Duoda Pencillino 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

Parsiduoda Grosemė
parduodaNašlė labai pigiai 

sėmę. Kreiptis į:
Mrs. Lena Stackis, 

409 E. 8th St.,
So. Boston, Mass.

gro
(18)

Bušų Darbininkų Streikas

1810 Dorchester Ave. Bus! Jau kelinta diena kaip 
vertingų dovanų, užkandžių streikuoja Eastern Massa- 
ir kitko. Pradžia 7:30 vai. ’chusetts Street Raihvay Co. 
vakaro. Kviečiame atsilan- darbininkai. Tūkstančiai 
kyti visus. Komisijos vardu, North Shore gyventojų liko 

, B. Palby. be aptarnavimo.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

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

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

546 East Brnadway 
So. Boston 27, Mi

APSIDRAUSK NUO 
UGOS 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

Lidurisfca Aptieka
Savininkas U. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TcL SO 8-4149
Turim visokią 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 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaurad 
Movan)

Perkrauatom
čia pat tr į to-1 
ttmaa vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 

S26 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASa 

Tat SOutb Boston 8-4618

1




