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Korėjos Bolševikai Stato 
Ultimatumą Dėl Belaisvių

Bolševikai Reikalauja Priverstino Belaisvių Grąžinimo;
Nori Gauti Tūkstančius Žmonių, Kurie Pasiskelbė 

Esą Prieš Bolševikus; Belaisviams Gresia Ver
gų Stovyklos, Jei Jie Bus Išduoti

—-------  I —— ■ — ■ ■ - -.
Korėjos paliaubų dery- AplaUŽįįS RdOUS 

bos, po nevaisingų pasitari- iz iz iz pn/tn1l4nm<i 
mų, stipriai užkliuvo už 2(UMUZOmS
bolševikų ultimatyvio rei- .
kalavimo prievarta pasikei- Ai estas 10 Ku Klux Kla- 
sti visais belaisviais ir iš- no organizacijos narių už 
duoti jiems dešimtis tuks- žmonių terorizavimą ir mu- 
tančių belaisvių, kurie pa- North Caiolina vals-
reiškė noro likti Aliantų sukėlė vilčių, kad tos
pusėje, pietinėj Korėjoj. 01 ^an^zac^os chuliganiz- 
Bolševikų ultimatumas lei- mu* bus Prarytas galas, 
džia abejoti, ar bėra vilties žmoni^ gaudymas ir muši- 
susitarti dėl karo paliaubų. P?as KKK chuliganams iki 
Aliantai skelbia, kad jie s\°^ Paeidavo labai pi- 
nesutiksią prievarta grąžin- £PaL Res 'lėtinė policija ne- 
ti belaisvius, kurie nenori sugebėda\o ar nenorėdavo 
būti grąžinti Juos gaudYti ir sudrausti.

Bolševikai keliasdešimt'. Dabar L reikah* isiki" 
tukstančių belaisvių jau ^ederalinė^ policija, ^FBI 
privertė stoti i savo armiją
ir apie grąžinimą tų prie-

KUR BANDOMI ATOMINIAI GINKLAI

anuCfc.

ir (ietį. MacArthur 
Gali Kandidatuoti

kuri ir areštavo 10 KKK 
mušeikų. Jiems visiems

MONCOUA ■V

MANCHUKUG
vt«o>vosn*

9Ą&HC OGUM

žemėlapyje matome vakarinį Paeifiką, kur Baiwetok 
salose amerikiečiai greit bandys naujausius atominius 
ginklus, gal net ir pekliškoji vandenilio bomba ten bus 
išbandyta. .. Australijoj anglai darys bandymas savųjų 
atominių ginklų.

Republikonų partijoj be 
keturių pasiskelbusių kan
didatų—šen. Tafto, gen. 
Eisenhovverio, H. Stasseno 
ir gub. Warren—minimas 
ir generolas MacArthur, 
kaipo vienas iš kandidatų. 
Oficialiai gen. MacArthur 
remia senatorių Taftą, bet 
jeigu Tafto ir Eisenhowe- 
.io šalininkai susikirstų ir 
nė vienas iš jųdvejų negau- 
ių daugumos, tai republi- 
..onų konvencijoj generolas 
MacArthur pasisiūlys būti 
kandidatu.

Gen. MacArthur jau pa
reiškė, kad jis nepalaikys 
gen. Eisenhovverio kandi
datūros.

Generolas de GauUe 
Smerkia “Valdovus”

Pasibaigė Atlanto Valstybių 
Atstovų Posėdžiai Lisabonoj

Sutarta Nauja Organizacija; Europoje Bus Statoma 
Daug Aerodromų; 4,000 Lėktuvų ir 50 Divizijų Bus 

Europoje Šių Metų Gale; Vokietija įtraukta į 
Europos Gynimą; Amerika Siunčia Euro

pon Slaptuosius Ginklus

Žmonės Meldėsi,
Kad Saulė Atšvistų

varta suvarytų į bolševikų ke!iama. b>’la uz ZI™ni? 
armiją belaisvių, jie visai Kldnapinimą pagal Lind- 
neužsimena, bet jie žūt būt bei&b akt3- įsikišimas fe- 
nori, kad jiems butų išduo- v4eja“Res porcijos jau ap- 
ti jų buvę kariai, kurie ne- f3™"0 , .sviet0 . taisytojus, 
nori pas juos grįžti. ,bet laukiama ir daugiau

Kitas ginčytinas klausi-;arest^ Daugelis nukente- 
mas, kuris dar nėra išspręs- nenori skųstis Priei
tas, yra Rusijos rolė paliau- Jai» nes bijo Ku Klux Klano 
bų priežiūroje. Bolševikai,kerst0-
reikalauja pripažinti Rusi-* ~
ją “neutralia” šalimi ir leis- 1 eiSUlOS r atVirtlUO
ti jos atstovui dalyvauti pa- Rozenbergų Bausme 
liaubų priežiūroje. Alian

Pirmas Streikas Skirs Ginklams 
Tekstilės Pramonėj $2,678000,000

Šią savaitę viena teksti
lės dirbtuvė, vilnų audykla riausybė sutiko skirti gink-

Vakarinės Vokietijos vy

tai skaito, kad Rusija yįa Apeliacijos teismas pat- 
daugiausiai kalta dėl Korė- vjrtjno ROsenbergams, nu- 

ka,° sukėbnno, Rusijos teistiems mirti už atominių
ginklais apginkluoti šiauri- paslapčių išdavimą Rusijai,
nes Korėjos bolševikai tą j o ‘ teismo bausmę. 
karą pradėjo ir dabar Rusi- JuIius Rosenberg jr j0
jos ginklai palaiko Kinijos žmona Ethel pereitu metu 
ir Korėjos bolševikus tame balandžio mėnesį buvo nu_ 
kare. Todėl Rusija yra ka- tejsd mirti už šnipinėjimą. 
10 kąltimnkė ir visai ne ne-, Nuteistųjų šnipų advoka- 
utrali salis. I tas sako. kad . jis dar per-

Paskutinės derybos Ko- kejg byja j aukščiausiąjį 
rėjoj nedavė nė biskucio
susitarimo, skelbia Alian
tai.

Korėjos fronte visą pra
eitą savaitę ėjo tik patrulių 
susirėmimai ir karo aviaci
ja tęsė oro puolimus prieš 
bolševikų susisiekimo ke
lius ir bolševikų fronto už
nugaryje.

kels
šalies teismą. Abu nuteis 
tieji šnipai yra laikomi 
Sing Sing kalėjime “mir
ties name,” kur jie laukia 
ekzekucijos.

VERMONTE ALIEJAUS 
VILTYS IŠGARAVO

Hayward-Schuster, E. Dou- 
glas, Mass., išėjo į streiką. 
Streikuoja 500 darbininkų, 
jų tarpe 400 organizuoti į 
CIO tekstilės darbininkų 
uniją.

Streikas kilo dėl negalė
jimo susitarti apie sutarties 
atnaujinimą. Darbininkai 
reikalavo, kad į sutartį bu
tų įrašyta automatiškas už
darbių pritaikymas prie 
brangenybės, o kompanija 
su tuo nesutiko. Laukiama 
ilgo streiko.

Kovo mėnesį turės būti 
atnaujintos sutartys su di
džiausia American Woolen 
Co., kuri Naujojoj Anglijoj

lavimuisi 2,678,000,000 do
lerių per metus. Pinigai 
butų skiriami vokiškoms di
vizijoms Europos armijoj 
sukelti ir apginkluoti. Bet 
vokiečiai reikalauja, kad 
300 milionų dolerių, ku
riuos jie išmoka vakarinės 
Berlyno miesto dalies pa 
laikymui butų įskaityti į 
vokiečių ginklavimosi išlai 
das. Dėl to jų reikalavimo 
dar eina pasitarimai.

Susitarimas dėl Vokieti
jos ginklavimo ir dėl vo
kiškų divizijų sukėlimo bu
vo sutartas Londone ketu
rių užsienių reikalų minis- 
terių pasitarime, o Atlanto

Prancūzų fašistuojančių 
žmonių partijos vadas, ge 
nerolas de Gaulle, kurio ša
lininkai yra stipriausia par
tija parlamente, pasisakė 
už bendrą gynimąsi Atlan
to Pakto rėmuose, bet kar
tu jis sakė, kad Prancūzijai 
reikia sąjungininkų, bet ne
reikia “valdovų,” kurie 
Prancūziją paverstų į Ame
rikos protektoratą.

Gen. de Gaulle griežtai 
kritikuoja Prancūzijos vy 
riausybę už jos tariamą ne 
sugebėjimą išsiderėti Pran 
euzijai prideramą vietą Va 
karų gynime ir už nemokė 
jimą išgauti iš Amerikos ir 
Anglijos tikslių pasižadėji 
mų dėl kariškos pagalbos 
karo atsitikime.

Trumanas Primena 
Čechijos Perversmą

turi virš 20 dirbtuvių. Ta pakto šalių atstovai Lisa-

NACIŲ GENEROLAS 
VAŽIUOSIĄS NAMO

Vermonte, prie Newport, 
žmonės manėsi suradę alie
jaus šaltinį, nes jų apielin- 
kėje staiga atsirado alie
jaus. Deja, pasirodė, kad 

L ; tai buvo tuščios viltys. Alie-
Buvęs nacių generolas jaug ^en tikrai buVo atsira- 

gydytojas, Dr. W a 11 e r , radę, het jjg buvo iš spro- 
Schreiber, buvo pasamdy-1gygfog aliejaus dūdos. Kai 
tas Amerikos karo aviaci- dudog gUgedo? Uį 85t000 
jos medicinos mokykloje gaijonu aliejaus išsiliejo ir 
daryti įvairius tyrinėjimus. guvedžjojo žmones, kurie 
Bostono gydytojų grupė manė praturtėti iš aliejaus 
pareiškė dėl jo samdymo įsivaizduojamų šaltiniu.
protestą, nes sako, tas vo-( ________________ _
kietis mokslininkas daryda-,Įdomaujasi Valdininkų 
vęs “bandymus” su koncen-j Turtu, pajamomi»
tracijos stovyklų aukomis --------
ir todėl žmoniškumo sume-J Prezidento paskirtas suk
tiniais toks gydytojas nega- čių gaudytojas, Newbold 
li būti samdomas. } Morris, pasiuntė daugeliui

kompanija reikalauja, kad 
darbininkai sutiktų su už
darbių sumažinimu, o ki
taip grasina keltis “į pie
tus.” Jei nebus susitarta, 
tai vilnų audyklose laukia
ma ilgo streiko, kuris palies 
dešimtis tūkstančių darbi
ninkų, ypač didžiajame vil
nonių audinių centre, Law- 
rence, Mass.

STATYS ANTRĄJĮ
ATOMINI MOTORĄ

bonoje tam susitarimui pri
tarė.

šveicarų
Valo Savo Partiją

Karo laivynas davė užsa
kymą General Electric 
kompanijai pradėti planuo
ti ir dirbti antrąjį atominį 
motorą povandeniniams 
laivams. Vienas užsaky
mas jau buvo duotas se
niau. Jei neatsiras susi- 
trukdymų, tai Amerikos 
karo laivynas turės du ato
mine energija varomus po
vandeninius laivus, kurie, 
sako, galės plaukioti panė

Ar dėl protestų ar dėl ki- valdininkų klausimų lapus 
tų priežasčių Dr. W. Schrei- ir reikalauja jų parodyti vi- 
ber dabar atleistas iš parei- są savo turtą ir pajamas
gų ir, tur būt, grįš į Vokie- nuo to laiko, kai jie užima rę vandenyje neribotą lai- kas italų 
tiją. t valdžios vietas. 'ką. , “Kalbėtojas

Šios savaitės pradžioje 
Lisabonoje pasibaigė At
lanto Pakto šalių atstovų 

,r . - posėdžiai, kuriuose buvo
Vasario 25 d. buvo visis- p,įimta eilė svarbių nutari- 

kas saules užtemimas, bet mų Lisabonos posėdžiuo- 
Amenkoj jis nebuvo mato- ge daĮyVav0 <iu naujiej'i Al
mąs. Afrikoj ir Indijoj, ,ant0 pakt0 nariai> Tu,.kija 
tur saulės užtemimas buvo įr Graikiaj
matomas, daugybė žmonių. T kitų nutarimų žv_ 
karštai meldėsi kad pikta 'mėtina sudarymas pasto. 
dvasia pasitrauktų nuo sau- vjog organjZacijos, ar taiy- 
lės ir leistų jai vėl sviesti. • bos> kuri posėdžiaus visą 
Indijoj, indusų šventoj vie- laiką. Tarybos įkalus ves 
\oj Kurukshetra mieste, nuoiatinis sekretorius. Nu- 
500,000 žmonių karstai kad tarybos buveinė
meldėsi ir giedojo šventas bug paryžiuje, o sekreto- 
giesmes, kad saulė vėl at- (rįus? “cjvjĮįs Eisenhoweris” 
švistų. Jų maldos buvo is-;bui. an<das
klausytos ir po kelių minu-j Sutarta pravesti dar šiais 
čių visiško užtemimo saulė (metajs piačią aerodromų 
vėl pasirodė ir pradėjo;statybą, kad Europos aero- 
sviesti. dromuose galėtų būti laiko-

Mokslininkai iš viso pa 
šaulio buvo nuvykę į Kar

ma ne mažiau 4,000 lėktu
vų. Aerodromų statybai

tum miestą Sudane ir ten;bug į«ieįsta 426 milionai 
stebėjo saulės užtemimą, jį dojerįų jr sutarta, kaip tie 
fotografavo jr darė viso- pjnigaį bus sukelti. Nutai
kius apskaičiavimus. ta, kad įkj gja metų galo

Siūlo Pasiaiškinti
Atlanto Pakto šalių armija,

; vadovybėj generolo Eisen-
Dėl Kaliu Žudynių howerio. turės 50 paruoštų 

______ divizijų.
Atstovų rūmų komisija, . Amerika sutiko pasiųsti 

kuri aiškina lenkų belaisvių’! Euiopą r,avo naujausių, 
skerdynes Kalinio girioje!^ slaptybėje laikomų gm-
laike antrojo pasaulinio ka
ro, oficiališkai pasiūlė Mas
kvai pasiaiškinti dėl tų žu
dynių ir duoti komisijai 
“savo argumentus.” Pakvie-

klų, bet kur tie ginklai bus 
laikomi, neskelbiama.

Vokietiją nutarta įtrauk
ti į “Vakarų” gynimą per 
Europos šalių armiją, kuri

Prezidentas Trumanas 
vasario 25 d. priminė pa
sauliui, kad prieš 4 metus 
Čechoslovakijoj bolševikai 
padarė perversmą ir įvedė 
savo diktatūrą. Prezidentas 
sako, kad tas perversmas 
galutinai parodė laisvajam 
pasauliui, jog bolševizmui 
reikia priešintis, nes kitaip 
visoms laisvosioms tau
toms grės pavojus patekti

Šveicarijos komunistų 
partija išmetė iš savo tarpo 
vieną iš vadų, M. Nicole, 
kaipo “darbo klasės prie
šą.” M. Nicole tuojau atsi
liepė, kad jį išmetusioji 
kompartijos dauguma yra 
“bončius avantiūristų ir ti- 
tininkų.”

Prokurorą* Kalbėjo *
Penklioliką Dienų

Italijoj buvo teisiami ke
li banditai. Prokuroras, 
kuriam buvo pavesta ban
ditus' kaltinti, kalbėjo 15 
dienų, išvardydamas tų 
banditų visokiausius prasi
kaltimus. To prokuroro 
pavardė

timas Maskvai pasiaiškinti ibus iš
pasiųstas per valstybės de- J?5- . Belgijos, Olandijos,
partamentą. Pirmą kartą 
istorijoj Amerikos kongre
so komisija kviečia sveti-

Liuksemburgo ir Vokietijos 
karių.

Lisabonos posėdžiai dar
mos šalies vyriausybę “pa-!‘uo !d»m^ kad, JU,o5C.,b;'' 
siaiškinti” dėl bjauraus kri- v0 pa^elbta Atlanto Pak- 
minalo, papildyto karo sab« ginklavimosi Ūks-
tu prieš 10,000 karo belais-1.Į las. Savo tikslų deklaraci-
vių.

Ikišioliniai tyrinėjimai 
neabejojamai parodė, kad 
Maskvos vyriausybės įsaky
mu lenkų belaisviai buvo 
išžudyti Katin girioje. Juos 
išžudė bolševikų politinės

Į priespaudą ir vergiją.
Prezidentas dar sakė,

kad Čechijos perversmo da
ta turi ypatingą reikšmę vi-' policijos kariai, 
so pasaulio tautoms ypač
todėl, kad tik Karolio Uni- SEPTYNI APKALTINTI 
versiteto studentai Praho- ARKLIENOS BIZNYJE
je tam perversmui prieši- ---------
nosi.

joj Atlanto Pakto šalys sa
ko, kad jų tikslas yra pasi
gaminti galingą šydą sau
goti savo šalių laisvei. Vy
riausias tikslas yra išlaiky
ti taiką ir kuriama kariška 
galybė bus naudojama tik
tai apgynimui savo kraštų.

GALĖSIM GERTI
JURŲ VANDENI

RENGIA ŠV. LAURYNO

Waukegan, Ilk, grand 
jury jau nutarė apkaltinti 
7 asmenis dėl pardavinėji
mo arklienos vietoj jautie-

KANALO KASIMĄ nog Apkaltintųjų tarpe
--------- . yra ir Illinois valstijos mai-

Sen. R. Taft, vienas re- g^o direktorius Charles 
puhlikonų kandidatas pre- v^ray už kyšių ėmimą, 
zidento vietai, pasisakė Arkbenos skandalo tyrinė- 
Šv. Lauryno kanalo kasi
mą. Paskui jį pasisakė ir 
šen. Kefauver už kanalo 
kasimą. Po R. Tafto pasi-i 
sakymo manoma, kad sena-, 
tas prielankiau pažiūrės į

jimas tęsiamas.

Prezidentas Poilsiaus

Prezidentas Trumanas at-

Massachusetts Technolo
gijos Institutas surado bū
dą padaryti jui-ų van van
denį geriamu, palyginus, 
labai pigiai. Jurų vanduo 
leidžiamas per specialius 
ekranus, kurie yra elektra 
užtaisyti ir vanduo apsiva
lo, druskos ir visokie prie
maišai yra atskiriami ir te
ka vienu taku, o apvalytas 
vanduo, maždaug du treč
daliai leidžiamo vandens, 
teka kita srove.

Sako, kad šitas naujau-
yra “Parlatore” tą klausimą ir, gal būt, kon-.einančią savaitę vyks poil-’sias išradimas leis naudoti 

j kalboie reiškia gresas dar pritars tam su-'.siui į Key West, Fla., kur jurų vandeni laukams drė- 
Jas »» 7 | manymui. iketa išbūti apie 3 savaites, kinti, gėrimui ir pramonėj.
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NUSIDĖJĖLIAI, BIMBA 
IR SĄŽINĖ

st rengt h toward re-establish- 
ment of a Peaee based on 
Justice and Freedom. The 

Kai Antanas Bimba, ru- Iron Curtain will not be lift- 
siško vėžio agentas, prade- ed if containment alone is 
da kalbėti apie “sąžinę,” sought.“
tai galima laukti ko nors .. Paskutinis sakinvs vra

K ARO LAIVYNO I.fiKTUV
"•"T"

Naujausias karo laivyne lengvasis kovos lėktuvas, vadi
namas t'ougar, matomas lekiant. Jis skrenda virš 600 
mylių per valandą.

nio stebuklas, beje, yra to
kios pat vertės, kaip ir visa1 
kun. Jutkevičiaus filosofi
ja, tai pasaka dvasios elge
toms. Bažnyčiose galima 
ir šiaip ir kitaip i tokias pa
sakas žiūrėti, gali visai nei
ti jų klausyti, bet bendrame 
parengime tokia iš dvide

nepaprasto, štai dabar Į 
Ameriką atvyko trys iš ru
su okupuotos Lietuvos pa

pats svarbiausias. Laiky
masis ‘"bolševizmo sulaiky-

, . i . - mo” politikos nėra joksbėgę lietuviai  ̂o Bimba tuoj, Spren(jįmaS- “Sulaikymas”

jiems ir pakišo savo sązt-. j poiitikaT kuri
nę. Jis rašo:

“Amerikos Lietuviu Taryba 
partraukė iš Europos tris dar 
jaunus vyrukus. Jie esą tik 
neseniai pasprukę iš Lietuvos. 
Jie apgavę tris rusus, žuvinia
me laive juos uždarydami ir 
užkaldami.

“Dabar ALT vežios juos po 
miestus ir žmonėms rodys. Už 
pamatymą ims pinigus.

“O te fašistukai keiks Lie
tuvą. meluos susiriesdami. Jų 
sąžinė nesveika ir nerami. Jie 
pasielgė kriminališkai. Už to
kį prasižengimą Amerikos: 
įstatymai jurininkus sunkiai 
baudžia.

“Bet. aišku, čia jų niekas ne
baus. Jie tarnauja reakcijai. 
Jie niekina Lietuvą. Jie vadi
nami kankiniais. Jie gerai ap
mokami.

“Beje, įdomu: Kryžiokai sa
ko. kad Lietuvoje seniai nebe
liko lietuvių. Tai kaip ir iš kur 
šitie trys vyrukai pabėgo? Juk 
jų čia atsiradimas ir gyrima
sis, kad jie pabėgo nuo Lietu
vos laivo, padaro tuos kryžio
kus melagiais.

“Pabėgėliai gyveno Lietuvo
je. Niekas jų neareštavo, ne
žudė. neištrėmė. Dar gerus dar-

ginasi ten, kur bolševizmas 
bando veržtis, bet šiaip jau 
yra be pozitingo turinio, be 
teisingos ir pastovios taikos 
programos.

Amerika siekia taikos, 
bet kokios taikos? Jei to
je “taikoje” bolševizmui 
norima palikti 800,000,000 
žmonių, tai tokia “taikos 
politika” pati save pasmer
kia nepasisekimui. Aktin
ga taikos politika turi siek
ti ištraukti iš bolševizmo

LH47* vaiuz-ia O mat ViiA.VZ, SZZMV, —

Minėjimui Praėjus
Bendras Arklys Visada 

Liesas?
Amerikos Lietuvių Tary

ba yra “musų visų” organi
zacija. Ją Įkūrėme 1940 
metais ir pradžioje joje bu
vo atstovaujamos visos mu
sų politinės grupės. Vėliau 
viena grupė iš jos pasitrau
kė ir tik po kokių astuonių

Minėjimo “Filosofija

nėliai, ištikimi ir konstitu
cijai ir visoms laisvėms.

j.------ . ,... .. . Pilietinės drąsos pas.tuos
šimtpenktų rankų pasakėlė!^avalt^ Paskhao £eia .zinli?’ “revoliucionierius” nėra nė
verčia galvas kraipyti ir pe- . yra pagųsto& vilties \i- skatiką, bet veidmainia- 

"taikinti džiovos ligą. vimo tjklos kruvos 
Sako, naujas stebuklingas
vaistas” džiovos ligą įvei- r-- -
kia dargi tuose atsitikimuo- Sutinka Gintis 
se, kada niekas kitas nepa- Vokieitjos kancleris Dr. 
gelbsti. Apie 200 beviltiš-ĮK. Adenauer susitarė su 
kai sergančių džiovos liga! Amerika, Anglija ir Pran- 
jau esą išgelbėta nuo tos Cuziją dėl Vokietijos daly- 
ligos." ivavimo Europos gynime.

Daugiau žinių apie tą Amerikos spauda tą susita- 
naująji vaistą, kuris pada- rimą sveikina, kaipo didelį 
rysiąs galą vienai iš piktų- žingsni pirmyn i Europos 
jų žmonijos ligų, dar ne- vienybe. *

čius traukyti.
Prieš kelis metus tame

pačiame Bostone, minint 
i Lietuvos šventę, trumpai 
kalbėjo politinių grupių at
stovai. Kalbėjo ir socialis
tų atstovas. Jis trumpai pa- 

Įsakė, kaip socialistai žiuri 
i Lietuvos vadavimo reika
lą ir kokios Lietuvos jie 
nori. Žinoma, prisiminė

Galas Džiovai?
Iš Ne\v Yorko pereitą

Prieš kelias dienas ąaly’į keliais žodžiais LietuvojeIT_ ėncifd i Lrtrh- 1 . - • J 1 itvarka ku-va vau Vasario šešiolikto-1;.

priežastis. Kalbėjo kun. J. 
metų atskiro veikimo vėl jutkevičius. jaunas lietuvis,
sugrįžo i tą bendrąją orga- 

pavergtas tautas ir nizaciją. Šiaip jau ALT’oj
tuo žvilgsniu Amerikos po
litika yra visiškai pasinga. 
Net mažutės ir izoliuotos 
Albanijos musų užsienių

me keistą pažiūrą apie Lie-į šito socialisto pasisa-jl,ate”^IJanJ\ J1
tuvos kančias ir tų kančių įYmn. kuris kalbėio soeia-i^lin(^0 įtikti, k<

Vyčių veikėjas ir, sako, pa
triotas. Klausiau jo kalbos 
ir niekaip negalėjau su
prasti, kokią filosofiją tas

pirmą
duoda pa-Į žingsni” ir kaipo “laikinąjį 

susitarimą,” iki vokiečiai 
sugebės išpešti daugiau ir 

: “lygybės” ir pinigų ir kito

dirba ir katalikai, ir sanda- 
riečiai, ir socialistai, ir vi
sokie “šliuptarniai.”

Pasakymas “dirba” gal 
politikos vadai nedrįsta iš-Į nėra visai teisingas. Štai, 
laisvinti iš rusiškų bušibu- kai ateina Vasario šešiolik- 
zukų vergijos, nes tai jau'toji, ALT kviečia visas or- 
butų išsilaužimas iš “sulai-įganizaci jas telkti lėšas, da- 
kymo politikos.” ryti bendruosius parengi-

‘Sulaikymo politika” lau- mus ir lietuviu tautinės ąnnn kuris buvošventės proga rinkti aukas pnes ° ų’. K.*rKSJ?ilVO LIETUVOS GENERALINIO
Lietuvos laisvinimo darbui

kia naujų Korėjų, kur bus 
siunčiami musų jauni vy-
rai bolševizmo “sulaikyti,’ 
nors užtektų mažų pastan
gų, kad bolševikus išvijus 
iš Albanijos, o paskui, su

mi jie dabar tai Lietuvai atsi
moka!

“Kas gi sake- kad lietuviu 
tarpe neatsiranda nenaudėlių!”

Matote, pabėgimas nuo 
bolševikiškų budelių, Bim
bos akyse, yra biaurus pra
sižengimas. Trys pabėgė
liai iš Lietuvos, be to, Įro
do, kad Lietuvoje dar yra “ 
lietuvių, kad bolševikai lie
tuvių nepersekioja, neareš- 
t u o j a , nežudo, žodžiu, 
Bimbos “sąžinė” yra visai 
tvarkoje, Stalinas geras vy
ras, rusai molodec, o kas 
nuo Stalino bėga, tas turi 
būti “fašistukas.” “krimi- 
nališko elgesio,” “nesvei
kos sąžinės ir “nusidėjėlis.” 
Ar kam dar neaišku?

remti.
Kviesti tai kviečia, bet ar 

visos organizacijos tą balsą 
išgirsta? Kiek yra visokių 

kėlus atitinkamą ūpą, juos i smulkių ir mažiau smulkių 
galima butų “išprašyti ir t oi •ganizacijų, kurios gyvena 
iš eilės kitų kraštų, kurie isavo visai atskiru gyvenimu 
laukia išvadavimo, bet vie- ir į tą šauksmą net nemano 
toj to susilaukia Amerikos'atsiliepti!
kalbų apie taiką, dar kartą; Paimkime lietuviškus klu- 
taiką ir visada taiką, kuri bus. Jų yra šimtai. Jų apy-
pavergtiems žmonėms reiš
kia vergiją.

kymo, kuris kalbėjo sočia-|&rin?lw iauKLL kad surastas 
listų. organizacijos vardu ir Jaujas, galingas ginklas 
pareiškė socialistų pažiu-!^°'°Je pnes tą ligą. .
ras, kilo protestų ir plikai-: ./IeĮ __\aK~.a\ .Įnuodytų kių malonių iš pergalėtojų, A.i. . i. - - - - gavo pergale nemokė

jo nei pasinaudoti nei jos 
išsaugoti.

Vokietija grįžta etapais. 
Dabar vokiečiai verkšlena 
dėl “1937 metų sienų,” kai
po jų “teisėtų” ir net “Ali- 
antų pripažintų sienų.” Vė-

šiojimų. Kažin ar dabar i n®ra a^e”
kils protestai, kai už musų 
tautos tariamas nuodėmes

jaunas kunigas išpažįsta. kunjgas mums išgalvojo 
Jis sakė, kad lietuvių tauta “£>jev0 rykštę,” pavidale 
už jos nuodėmes susilaukė bolševikiško režimo, ir mus 
baisios bausmės. Bausmė vjsus perstatė, kaipo dieviš

vaitos siekia milionu. Bet 
lietuviškame bendrame dar- 
be. išskyrus vieną kitą, klu- 
bų nėra. Nėra ir jau. Tie

butų buvusi dar didesnė, 
jei Panelė švenčiausia ne
būtų užtarusi mus griešnus

kojo keršto įkaitus?
Bostoniškis.

jonės, jog iš pavergtos Lie
tuvos greit susilauksime 
prašymų siųsti tų vaistų 
sergantiems džiova, o fak
tiškai Rusijos valdžios 
Įstaigoms, kurios ir su ki

ltais retais vaistais Ameri-
Įkos lietuvius “blackmailia- lįau išgirsime kitą giesmę.
vo.i >4

mums skyręs net dar dide: 
nę bausmę. Jei norime tau
tai laisvės, iai turime pasi
taisyti, turime melstis, at
gailauti. Atgailaujančių” iš .Jurbarko, 
patriotų ravyzdžiu statė’ Aleknaitė- Jarašunaitė. nuo 

L-uĮ-iy^c ^Šeduvos, Panevėžio apskr.

KONSULATO NEW YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS

Jonas Artungas (Hartungas)

Korėja—Valley Forge

Vardan “vienybės” vokie
čiai neabejojamai tikisi 
gauti progos vėl mėsinėti

Korėjos fronto karo va-Europoą, o amerikie- 
idas, gen. Matthevv B. Ridg- džiaugiasi, kad vokie

čiai, už gerą kainą, pasiža
dėjo patys save ginti nuo 
rusiškų plėšikų. . . .

vyčius, prieš rytai 
beje, nieko neturiu. Minė
jo ir reikalą aukoti pinigų

; way, griežtai pasmerkė 
tuos žmones, kurie sakosi ne
suprantą ar nenori suprasti,

Walter John Blodžiunas. 
Justinas ir Vladas Brazaus-

; . i a.Ai-Kn; kas iš Drutnu km., KaltinėnųUetuvos raisvinimo darbui, apskr.
oet pagrindine kun. Jutke- Garbukas.
vičiaus pažiūra yra ta, kad j j?jena Gricienė iš Anykščių 
susilaukėme bausmės už mjestelio. Utenos apskr. 
musų nuodėmes, susilaukė-: Kazys Guma’skis iš 
me pelnyt s bausmės, nes darnos miestelio, 
gerasis Dievulis šposų ne-i Otto ir Richardas Hermanas

Kve-

1- _ -1 -1 Koaei Amerika kariauja
Korejoj. Jei kas klausia, Alaska, Hawajai
“kodėl mes čia esame?” tai . ,__ _. , . ,. Amerikos kongresas svar-

, oks žmogus pats save d.s- h. svarsto klausi ar
Ikreuituoja ir parodo savo ik valftiju tcisef. A,as.
nesupratimą pagnnd.n.ų j h. Ha^aju paloms.
Amerikos politikos klausi- Tzi • - '1 Klausimas jau, rodos, ais-

n-.i tz • kintas ir peraiškintas, bet Gen. Ridgvvav Korėja na- , . . . i6 J - - abejonių vis dar vra.geraSIS U.-VUllS Šposų ne-J cnio ir rucnaruas neįmanąs lvfr:nn Vjdlev Fntfrp nėr- J *
krečia ir nagai kolektyvi- B žvyrių ta. RaseiniųI apskr.; 7venimak Amerikoj revo-i .."Abej°Ja". P,e1tin,.’J ™!s'Kel.” Kalendorius ____

Visiems Pasilistas^^' 1̂ ^ra ^a’inės bausmės principą mu-i Jonas ir Kazys Jakštas iš
__  * rinio veikimo ir apie bend-'mjs ar Lietuvoje Ii- Latvelių km., Panemunėlio pa-

ruosius tautos reikalus nesi- kusi:ą mu?ų tautos dalį, pla-rapijos- Panevėžio va,s-1952 metu “Keleivio” ka- -V- - . G t, u„lavino it išgirsti. Musų bend-lendorius jau pasiuntinėtas'• • _ -. ..... rasis arklvs taip ir lieka lie-visiems jį užsisakiusiems. *
Iš eilės skaitytojų jau gavo
me atsiliepimų. Gavome ir 5Unrasti 
barti už kalendoriaus suvė- “ 
linimą. Deja, to negalėjo- enf!1

sas, nes ne visi jo bendru
mą supranta, ne visi ir nori

parengimai, kur 
jie ir daromi, irgi nėra taip 
'jau bendri. Štai Cam-

ka savo rv-:štėmis. . . . kio apskr.
Mikas Jeskovikas iš Semeliš-

gy ve,—“tijų senatoriai, kurie bijo, buciniame kare. kada irgi A,aska jr Ha ai at_
buvo n- abejojancų ir ba.-|si . senatorius, ku
bų, bet laimėjo ne be bai- už civiIi tei.
bai ir abejojamieji, o drą-?.ų ')ripaži^imą ir apsau?a

visiems piliečiams, be skir
tumo rasės. Tas “pavojus” 

Korėjos karas šiais rinki-1 pietinių valstijų senatorius 
miniais metais kartais vėl- ir baido. Iš tikrųjų, baisu

šuoliai, kurie kovą tęsė ne
žiūrint visų sunkenybių.

LIETUVIŲ 
MEMORANDUMAS

Lankydamasi pas prezi
dentą Trumaną ALT dele
gacija įteikė prezidentui 
trumpą memorandumą ar 
priminimą apie Lietuvos 
reikalą.

Memorandume pirmiau
siai primenama Vasario še
šioliktosios reikšmė lietuvių 
tautos istorijoj; išreiškiama 
pasitenkinimas, kad Ame
rikos vyriausybė nepripaži
no Lietuvos okupacijos ir 
įjungimo į Sovietų Rusijos 
imperiją ir iškeliama Lie
tuvos žmonių aukos ir prie- straipsnį, užvardytą: 
šinimąsis rusiškam jungui.

Paskui didžioji memo
randumo dalis skiriama 
“genocide konvencijai,” ku
rią priėmus, tarp musų kal
bant, Lietuvos žmonių pa
dėtis nepasikeis nė per na
go juodymą. Memorandu
mo esmė yra pačiame gale, 
keliuose sakiniuose, kur 
skaitome:

me išvengti ir ateičiai pasi- 
mokysime jį pradėti anks-^ ALT‘
ciau spausdinti. .. -__ .....

“Keleivio” kalendoriuje
yra daug skaitymų ir gra-

pausdinti. ruošia Lietuvos šventės mi-
Rengia, šaukia vi-

e?ii5. Kiki^, pa,?pija
; - i-a. -i Pat dieną ir ta pat va-

graziai aprašo lietuviška i i • •“Pikniką kuriame landą rengla irgl mineJim3rikniką, kuname jr žinonpa kojektuoja pini.
gus federacijai, parapijai 
ar kam tai dar, bet bendra
me darbe nenori pasirodyti. 
Tas pats yra "VVorcestere, 
tas pats yra Lavvrence, kur 
ALT narys kun. Juras bijo 
sugriešyti apsilankydamas 
į tą pačią svetainę, kur lan
kosi žmonės, kurie jam ran
ką nebučiuoja. Tas pats 
yra Brocktone ir daugelyje

Maišom brogą avižinę,
Ašaras ir vyną.
Apkabinam nepažinę,
Priešą ir kaimyną . . .

Iš kitų eilių žymėtina 
Maironio “Jūratė ir Kasty
tis,” Kazio Jakubėno, Puti
no, Mickevičiaus, Baltru
šaičio ir Kazio Inčiuros ei
lės.

Daktaras D. Pilka kalen-
doriuje skelbia įdomų kitų vietų.

“The diplomatic represen- 
tatives of this country 
should follow a policy more 
in conformance with our 
honor and priciples, our rao- 
ral influence and material

Ar Per eilę metų tautininkų 
gali vedusi pora reguliuoti sav a i t r a š t i s “Vienybė” 
vaikų turėjimą? Atsaky-1 rengdavo Lietuvos šventės 
mas yra: taip, gali. minėjimą j savo privačią

kišenę. Garsindavo minė
jimą, bet pelną skyrė sau. 
Tokių patriotiškų “fryrai- 
derių” yra ir daugiau, štai, 
Chicagoj, tautininkų “Mar
gutis” jau įvedė tradiciją 
kasmet rengti Lietuvos 
šventės minėjimą į savo 
privačią kišenę. Tokių pa
vyzdžių rasime ir daugiau, 
tik pasidairykime. O ka
dangi tokių “minėtojų” yra 
daug, tai musų bendrasis 
arklys vis kudas. . . .

Straipsnis apie N. Koper
niką ir jo mokslą duoda 
daug žinių apie moderniš
kojo mokslo kūrėją, Mika
lojų Koperniką, kurio var
dą visi esame girdėję, bet 
gal ne ką težinome.

Kalendorius dar galima 
užsisakyti. Kaina 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus 
prašome siųsti:

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

iš kur kunigas žino, kadikil# miestelio.
Dievas baudžia tautas pa-' Gabr>'s, ,u?^s ,s .Sa,os’ 
gal KoieKtumes atsaKomv į Mar5jona ir Ona Koliavaitės 
bės pnncr.ą, -kaip tą da- •- Kuprių km.. Gudelių vals.. 
rydavo naciai ir kaip tą da- >fariampolės apskr. 
ro bolševikai, kurie “bau-j Monika Vaiaiekunnitė-Kre- 
džia,” naikina ištisas sočia- menskienė iš Linkuvos mieste 
lir.es grupes vien tik todėl, lio. Šiaulių apskr.
kad tos grupės esančios es-l Aleksandras. Ignacas ir Pet-
miniai priešingos bolševiz-Kropas prezidentas Trumanas, o ne [versti i nieką jų “filibuste-
mo filosofijai? Aš abejo- a_skr ” i Maskvos imperializmas tą riavimą.”
ju ar jis žino. As abejoju j TekJ. šulcaitė_Kuiikowska ir karą sukėlė. Tokia rinki- 
ar toRia puziura yra RnKs- broliai Jonas ir Narcizas §uiJminė demagogija gal duos Indijos Rinkimai 
ciomska. As abejoju, kad1 cas senatoriui vieną kitą “abe-
kunigas iš viso yra rimtai i Aleksandras Mikuliunas iš i jojančio” žmogaus balsą, T. . . .
galvojęs anie tą klausimą. |Paieknių km., Radviliškio vals.,'bet galvojantieji žmonės mai bai^si. Jie tęsėsi nuo 
Kunigams tokia pažiūra at- §iaulių apskr.

karnas į rinkiminę propa- ir pamanyti, kad senate ga
- gandą ir vienas kandidatas,.Ii atsirasti keturi papildomi 
■ šen. Taftas, jau kelis kar- balsai, kurie “baltųjų vir

tus Korėjos karą vadino šenybės” senatoriams bus 
“Trumano karu.” Išeitų lyg nepatogus ir gali padėti pa-

Indijos parlamento rinki-

rodo naudinga, nes padeda 
žmones varyti Į bažnyčią. 
Bet naudinga nebūtinai 
reiškia teisinga. O kai su
sirenkame i bendrą minėji
mą ir mums dėstoma tokia

Kazimieras, Mykolas. Petro
nėlė ir Stasė Putras, gyvenę 
Gargžduose.

Ignotas Radašauskas iš Viš
tyčio.

Kašte. Liuba ir Vera Raz-
maitės, dukterys Jono Razmos pažiūra, kun stačiai uzgau- iS vals., Kretingos ap.

na klatBytf jus savo atsto- Leonas ir Stanislovas Rek- 
vaujamors oganizacijos sa
vanaudiškumu, tai ir kyla 
klausimas, koks čia gali bū
ti “bendra.-” susikaupimas, 
bendras pajautimas musų 
tautos nelaimių ir bendras 
reagavimas, mintimis ir au
komis, į tas tautą ištikusias 
nelaimes?

Kun. J. Jutkevičius dar 
operavo Girkalnio “stebuk
lu,” kai Švenčiausia Pane
lė pasirodžiusi ant bažny
čios stogo bene 1943 metais 
ir kam tai sakiusi, kad tik 
jį užtarusi mus vargšus 
prieš savo Sūnų.

1 man
Albinas ir Juozas Rukštelis 

iš Kraklupienų km.. Pajevonio 
vals., Vilkaviškio apskr.

Pranas Urbonavičius ir Bro
nė Urbonavičiūtė iš Kuršėnų 
miestelio. Šiaulių apskr.

Ema. Emilija. Natalija ir 
Ona Vengelytės iš Lydavėnų 
km.. Šiluvos vals., Raseinių ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti i:
Consulate General of IJthuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

tokia demagogija atmes. metlĮ spalių mėne-
jsio iki vasano 21. Balsavo 

. W 90,000,000 piliečių.
“Demokratišku Procesu ’ Rinkimus laimėjo valdan- 

Kalifornijoj eina 15 ko-čioji “kongreso partija” su 
munistų partijos vadų byla. Nehru priešakyje. Ji gavo
Jie kaltinami pagal Smith 341 vietą parlamente iš 
aktą, kurį kadaise komu- 496 vietų. “Nepriklausomi” 
nistai labai gyrė ir siūlė tai- kandidatai laimėjo 35 vie- 
kyti trockistams, fašistams, tas, komunistų vedamas 
“pronaciams” ir visoms ki-i “liaudies frontas” gavo 25

vietas, socialistai 12 vietų 
ir smulkios grupės—51 vie

toms “hitlerinėms gyva
tėms.” Teisme valdžios liu
dininkai įrodinėja, kad ko- tą.
munistai “mokė” savo sali-į 88 G Indijos balsuotojų 
ninkus, jog smurtas bus ir yra beraščiai. Skurdas ten
busimos Amerikos revoliu
cijos akušerė. Komunistai

didelis, degamos medžia
gos galybė ir Maskva go-

ginasi ir nori įrodyti, kad džiai žiuri Į Indijos milio- 
jie siekia socialistinės san- nūs, kaipo sekamą Stalino 
tvarkos “demokratiniu pro- “išlaisvinimo” auką. 
cesu.” Rinkimai parodė, kad

Revoliuciniai liūtai, kada “kongreso partija” dai» su- 
aiškinasi teisme, staiga vir- pliekia daugumą, bet jie

ačiū jai, “užtarė.”
Taigi,

Girkal-

Jie kojoms apverčia pasaulį, 
Nors tuičios visos jų makaulės.

—S. žMžIunas.

sta paprastais “reformis- 
tais,” bent teismui nori 
įkalbėti, kad jie nekalti avi-

parodė ir gresiančio bolše
vizmo pavojų Indijai.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Auka BALF’ui

Mart'uette Parko lietuviu
liau reikia atsiminti tą, kad 
SLA kuopos nelaimės ištik-

. tais nariais rūpinasi ir virš parapijos lapelis vasano 10 t kas , aliai jfems žaJ 
dienos laidoje turėjo tok. Todėl tendieka neii
pianesimą. vieno naujakurio neprisira-

“BALFui, musų parapija, Šiusio prie SLA. 
praeitą sekmadieni suaukojo Naujakuriai, paraginti ra- 
$983.50. Tariama visiems au- šytis į SLA, dažnai pasako 
kotoj&ms nuoširdi padėka. Die- nežiną, kur tuo reikalu 
vas neliks skolines nė vienam krejptis. Težino, kad tuo' 
uz vandens tas, shAojartmm reMu nurod į mie,ail
padavimą. i, -• „bus suteikti Naujienose, i 

Tai nemaža aukų suma. “Sandaroje” ir “Margu ty-
Už tai reikia atiduoti kre- je.” Taipgi galima kreiptis' 
(litas. Bet čia tinka pri- Į Dr. S. Biežio ofisą. Jis yra i 
minti tą, kad tos parapijos SLA daktaras-kvotėjas ir į 
atskaita rodo, jog pernai naujus narius mielai apim
tos parapijos žmones žva- pina savo ofise.
kių ir lempučių uždegioji- , .

Ji išleido net $4,470.22. *
o Kristus nieko nesakė Kai pasklido žinios apie

apie nuopelnus už žvakių ir tai, kad Chicagoje ir ap- 
lempučių uždegiojimą baž- skritai Illinois valstybėje 
nyčioje. ‘ Kunigai taip iš- vietoj jautienos vartojama' 
auklėjo žmones, kad jie ku- arkliena, tai hamburgerių 
nigų prasimanymus daug Kot dogsų biznis tapo kaip: 
sykių aukščiau stato, negu kirviu nukirstas. Restoranų; 
Kristaus Įsakymus. ir valgyklų savininkai vi-1

saip bando garsinti, kad 
Šiemet Mažiau pas juos biznis teisingai va-

Iš keleto pažįstamų, bu- ron5a?- *enas tokiu biz

niui

TARIASI APIE CIVILES TEISES

CIO uniją sekretorius iždininkas James B. Carey (deši
nėj) tariasi su Walter White, National Association for 
the Advancement of Colored People vadu. civilių teisių 
konferencijoj Washingtone. Darbininkų unijos yra pir
mose eilėse kovotoju už lygias civiles teises visiems pi
liečiams be skirtumo rasės, tikybos ir lyties.

Iš Saulėtos Floridos

nusių “Margučio” Vasario 
Šešioliktosios minėjime,

nierių, kurs Chicagoje turi’ 
daug valgyklų, paskelbė,

girdėjau, kad šių metų pro- kad penktadieni, \a»ano 
grarna buvusi kaip ir visa- f •’ J° usose valgyklose 
da gera. Vakarienė taipgi

te yra visai pakenčiami, sa-l 
kyčiau tolerantiški, nors as-i 
meninių draugiškų santy-j
kių mažai tėra užsimezgę.• ... ~ " T ,YimLlmUo! e^;L'Va#ari° 16-sios Minėjimas tą auką per pusę lupų pn-

Miamije Įsiminė, pareikšdamas, kadNaujakuriai kartais senie
siems prikiša jų nekultūrin
gumą, o senieji Įžiūri pas 
naujuosius ateivius pasipu
timą ir fanaberiją.

Didžiausia nesklandumų 
priežastis yra, kad senieji 
ateiviai atkeliavo čia iš ki-Tom Kelly ir BALF’o pir- 
tokios Lietuvos ir į kito- mininkas kan. Končius, 
kia, negu dabar, Ameriką. Trumpoj meninėj progra- 
Kai mes apleidome Lietu- moj dalyvavo lietuvių cho

ras, duetas, solistė Antani-' 
na Dambrauskaitė ir tauti
nių šokių grupė.

Minėjimą reikia laikyti 
nepasisekusiu ir to viso kal
tė tenka programos vedė-

...... . , . i$100 davė prieš porą metuMinėjimas (vyko vasario Į atvykęs dipukas Skupcika>
MtA IM>'1<>1J<>s_.sal®Je- P°-kiiris čia valo žmonėms pa
darymo žodžio buvo zu- šaliuSi daržus Argi ne.
v usiųjų pagerbimas n him- skaudu. kad duosniausias 

Kalbėjonai.

vą, ten nebuvo nei mokyk-' 
lų, nei buvo progų šalia mo
kyklų žmogui prasilavinti. 
Kas gyveno carų valdomoj 
Lietuvoj, tas žino, kad se
nais laikais ten tik gerai
pasiturinčių ūkininkų vai-Jams p. A. Navickaitei 
Kai galėjo pasiekti mokslo,' 
o tuo tarpu nepriklausomoj 
Lietuvoj mokslas buvo pri- 
einamesnis. Seniau čia at
vykusieji lietuviai Ameri
koje lavinosi, kaip išmanė 
ir sugebėjo ir kai kurie pra
silavino. Bet skirtumas, 
tiek dėl amžiaus, tiek dėl 
'kirtingose sąlygose gyve

A. D. Kaulakiui.

. skaudu, kad duosniausias 
amerikietis1 aukotojas tik taip tebuvo 

pristatytas ir tik tokia pa
dėka jam buvo pareikšta?

Kad rinkliava butų sek- 
,mingesnė, prieš pat minėji-

1_įmą buvo pasiūlytas dar vie
nas kalbėtojas, bet čia savo 
griežtą “veto” pareiškė p. 
A. Navickaitė, motyvuoda
ma, kad tas tik užtęs pro
gramą, nors kalbėtojas te- 

ir norėjo penkių minučių lai
ko.

Minėjime žmonių buvo 
nemažai, bet mažiau negu 
pernai. Tam buvo Įvairių 
priežasčių, bet viena iš jų 
galima paminėti. Kai kas 
neatvyko tik todėl, jog iš 
anksto sužinojo, kad A. D. 
Kaulakis ir vėl bus progra
mos vedėjas. Mat, pernai 
A. D. Kaulakis netaktiškai

Jau pačioje pradžioje p. 
A. Navickaitė savo kabare
tiškomis manieromis publi
ką nuteikė taip, jog gavosi 
įspūdis, kad čia buvo ne 
minėjimas, o kokio nors 
naktinio klubo programa: 
be rimtumo, be susikaupi
mo. O kai ji pagaliau pra
dėjo švaistytis Įvairiais

tono, Cambridge miesto rie rūpinosi minėjimo nra- . ...
valdžios atstovą ir k. [vedimu, prakalbininkams, nllr’0 Urp senų.Jųna?Jų'

Ponia E. Devenienė ir Gabijos Chorui, p. Bėruti- ™ ateivių yra ir jis sudaro 
Dr. V. Čepas savo kalbose kienei, Irenai Mongudaitei, Įu0:i nesklandumus, apie 
apibudino dabartinę Lietu-JGalinytei, Eidimtaitei, Alg. ^U11UOS kalbėjau. . 
vos padėti ii- jos kančias Šmitui, Eidimtui ir visiems Bet’ . p jau min?JaY» 
ragindami visus nepailsta-(dalyviams, o ypač visiems genimas .tarp 
mai darbuotis tėvynės rei- aukotojams taria lietuvišką ateivių, bendrai

komplimentais A. D. Kau- vedė minėjimą ir žmonės 
lakio garbei, Įspūdis visai nebuvo tikri, kad tas ir šie- 
sugedo. met nepasikartos.

A. D. Kaulakis padėties Labai nesinorėjo tą viską 
netaisė, bet dar labiau ją kelti viešumon, bet tikiu, 
suvėlė, vidury programos kad gal po šių karčių pasta-imant, yra neblogas ir “šal

tasis karas” tarp Lietuvoje 
išauklėto “pono” ir Ameri
koje išauklėto “draugo” 
nyksta.

Visuomeninėje veikloje

kaluose, kad padėtume jai j ačiū. 
atsipalaidoti ir numesti ver-Į 
gijos pančius, kuriuos yra 
uždėjusi sovietų bolševiz- 

buvo, taip ir dabar yraim° tironija.

hamburgeriai busią duoda
mi dykai. Kvietė kostume- 

pas ji
buvusi gera. Bet žmonių . ...... . ,

buvę mažiau, negu nus lSIbkmti, kadšiemet 
pernai
siliepė $6.50 Įžangos. Auk
štų svečių ir viešnių tarpe
buvusi plačiai žinoma vei- . . -i
kėja adv. Zuzana Šalnienė penktadieniui, tai katalikai' 
iš Bostono. iu0 negalėjo naudotis. Te-’

ko girdėti iš katalikų pusės 
Pažymėtinas Parengimas nepasitenkinimų. Taipgi te

sekantis pažymėtinas pa- ’Ko gedėti apie buri jaunų 
rengimas Chicagos lietuvių!ka’alikų, kurie iado~ būdą 
tarpe ivvks kovo 16 d. Tai!11’ pasninko nesulaužyti 11 
bus metinis “Sandaros” Į manifestu pasinaudoti. Su- 
banketas. tai’ė J va gyk ą nueiti pnes

nakties dvyliktą ir uzsisa- 
Apie Naujuosius Lietuvius kyti hamburgerių. 0 dvy-

Gausiuose naujųjų lietu- Įik?a* ,mušan?; P?ninkas 
vių buliuose, žinoma, pasi- ba«iasl valla va,Brtl su

Matyt, gerokai at- hamburgeriai, kaip visada Į’

tvarkoje. Kadangi tas ma-j
M -f 4- *1 Ct Viv įvn GUVU lz zi 1 k t o c n v x vr v c* c

A. L. Tarybos Sk.

Musų Naujakuriai

pradėjęs garsinti busimus 
parengimus, pamaldas ir

PATERSON, N. J.—Mu- musų naujakuriai pasireiš
ki mieste apytikriu apskai- kia daugiausiai tautinės . 
čia amu yra apie 60 seimų kultūros dirvoje. Politiniai s 0 E 

lio. Jų sutartinos dainos naujai atvykusių lietuvių, dauguma jų “politikuojan- 
buvo palydėtos karštais Su vaikais tai sudaro virš tieji krikščionys,” o mes

Meninę dali atliko South 
Bostono Gabijos Choras, 
vadovaujamas muz. Dirve-

bų, bus labiau suprastas 
reikalo svarbumas ir apsi-

asmenines panegyrikas. Jis imtų atsakingų pareigų rim-
iš visos galios gyrė A. Na- tumas.
vickaitę, jos mamytę ir jų- —P».
dviejų apai tmentus, kvies- --------------------------
damas svečius uas ias ausi-, DOtf-h/W« VM M DrtvrvzrKA^ « ii, i-w.

taiko visko. Daugumai klo- mesa- 
.asi gerai. Bet pasitaiko ir 
kitaip. Pasitaiko nelaimių, 
susirgimų ir mirimų be lai
ko. Pasitaiko patekti i bė
das. Ne syki teko girdėti 
apie tokius, kurie tokiuose 
atsitikimuose lieka apleisti,

Laisvamanis.

CAMBRIDGE, MASS.

Iš Vasario 16 Minėjimo
Cambridge A. L. Tarybos 

kvriaus suruoštas Vasario
be globos, be pagalbos. Ne- 16 minėjimas Roberts 
laiminguose atsitikimuose School auditorijoje pasise- 
butų žymi atrama Įsirašy- kė.
mas Į SLA. Tiesa, prisira- Minėjimą atidarė ALT 
šius pilnos narystės teisės | skyriaus pirm. Juozas Tu
ne tuoj Įgyjamos. Bet ne- rauskas su Įžangine kalba 
prisirašiusieji tų teisių nie- ir pakvietė Gabijos Chorą 
kada neįgyja. Toliau vra'sugiedoti Lietuvos ir Ame- 
tiesa, kad ligoje ar nelai- rikos himnus. Į preziudiu- 
minguose atsitikimuose pa- mą pakvietė garbės svečius,
šalpa iš SLA gaunama nėra kurių tarpe viešnią p.
didelė. Bet neprisirašiusie- Devenienę iš Conn. valsti- 
ji nė to negauna. Dar to- jos, Dr. V. Čepą iš So. Bos-

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipki
tės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrin
ską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patar
nauja visokiais sveikatos 
reikalais Taipgi, vaistai yra 
pasiunčiami per paštą j kitus 
miestus. Be to, užlaiko ge
riausios rūšies kosmetikos, 
skutimosi reikmenų, knygų, 
laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, ei- 

V. Skrinską ir skani,!

Pas mus gaunamas ir “Keleivis.”

plojimais. Po to p. Aldona 
Bendikienė su dukrele Ie
va padainavo solo ir duetą, 
ypač Aldonos Bendikienės 
deklamuotas eilėraštis bu
vo palydėtas šiltais ploji
mai. Mokinė Galinytė sa
vo eilėraščiu “Tėvyne ma
no” susilaukė gausių ploji
mų. Minėjimas baigtas lie
tuvių tautos himnu. Per 
minėjimą buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Rinkėjai, Leo 
Šilkinis surinko $48.85, J. 
Vineiunas $40.20, P. Luzac- 

ikas $22.60. Viso surinkta 
$127.15. Aukavo sekan
čiai :

J. Zeinis $20: LSS 71 kp. 
$10.

Po $5—Leo Šilkinis, P. 
Luzackas, N. Jonuška, Čer
nius, Mrs. ir Mr. Andriu
kaičiai, LDD 21 kuopa (So. 
Boston).

J. Vineiunas $3.
Po $2—J. Puzinas, J. Ru

dis, A. Waleika, P. Macke
vičienė, E. Šmitas, J. Jan
kauskas, V. Steponaitis, P. 
Chapas, P. Vaigaila.

Po $1—Slašinskas, F. 
Bater, B. Kaminskienė, T. 
Pociūnienė, J. Girdvainis, 
Julius Vineiunas, A. Paliu
lis, P. Paliulis, Keršulienė, 
P. Valeikienė, A. Tutlis, W. 
Buarnorovas, Č. Daukan
tas. Valis, E. Kazlauskienė,
S. Kazlauskas, J. Nausėda, 
V. Anesta, J. Jasinskas, P. 
Šarka, J. Normantas, Bogu- 
žas, Sasnauskas, S. Baltu
šis, B. Glinis, B. Dobrous- 
kis, T. Mingaila, A. Martin,
T. Karulones, S. Zuinis, N. 
Karulones, A. Baikienė, L. 
Linkauskienė, M. Lužaitie- 
nė, V. Jaskune, D. Grin- 
dienė.

A. L. Tarybos Cam-

Daugelis žmonių, nepa
tenkinti tokia biznieriškaucjJi MiA?ciuiiyo, u ince , , i -i • 4.

200 asmenų. Daugumoje juos vadiname trumpai kle- le.,aU!a’. su"1 0 
pusamžiai, senų labai ma- rikalais. Bet pasitaiko vie- '^ęmjo, o kiti tiesiog 
žai. „as kitas ir liaudininkas, ^‘^alavo atidaryt, barą.

Lietuvoje visi jie buvo, vra ir smetoninių žmonių. Ka2,n.’ a1.' ,e du zmoae? Pa’
.-.ą mes čia vadiname "balt- Bet viešai savo politiniu pabojo, į ką jie pavelde mi- 

1 ‘ nejimą. Vietoj to, kad mi-

Broliai Akeliai Baigė 
franklin K. Lane 
High School

Vasario 9 d. Lietuvių At
letų Klube Įvyko Anthony 
ir Alben Akelių graduaci- 
jos partė, kurią surengė jų 
motinėlė M. Akelienė, tetos 
bronė Spudienė ir Izabelė

kalnieriai, valdiškų istai- :dėjų musų naujakuriai ne
gu tarnautojai, mokytojai. ’<elia ir su jomis nelenda , • j - • *
karininkai ir tt. Fabrikų niekam į akis, todėl kartais i^V1SA?J ^V^?.1O.J’ stengia" . .
darbininkų negirdėti. Dau- ?unku pasakyti, ar jie iš vi- Į® Lietuvos meilę ^^anauskiene ir p. Pulo-
gelis jaunų yra buvę moks-L0 politiniais klausimais kiekvienam
•eiviai, kuriems dėl karo Momaujasi ir ką mano apie. 
nebeteko baigti mokyklas, ateities Lietuvos tvarką.
Amatninkų irgi nėra, kas
yra didelis nepatogumas, . Dai.’ yienas. klykąs. Nau- 
nes čia kuriantis žmonės su .Nuriju mėgsta laikytis

nėjimą pravertus tikroj lie-

dalyvaujan
čiam, jie viską pavertė 
triukšmingu balaganu, rek
lamuodami savo asmenis ir 
biznius.

Tokioj nuotaikoj pradė-

kienė. Pokily dalyvavo iš 
Cliffsidės C. Bukaviackas, 
J. Tumavičius ir Mitinai; 
brooklyniečiai P. Kriaučiu- 
kas, J. Rimavičius, V. Kal
velis, J. šaltys, adv. S. Brie-

dirba geriau, kair> daugelis'rinCKJ eitl vidurio keliu.lliavos rezultatai menki: sa-das, Operetės Choro valdy- 
profesionalų ar intelrien- Kai kurie, rodos, be kunigo j lėj surinkta tik virš $400 ';bair k. 
tiško darbo žmonių " negali nė žingsnio eiti, kitij (pernai arti $1,000). Iš vi- Beužkandžiaujant, visa 

Musų naujakuriai čia. vėl, labai nedaugelis, su so aukų gauta $530, bet jų eilė dalyvių jaunuoliams 
naujose sąlygose veik visi kunigu negali eiti nė žings-'dalis buvo surinkta dar,linkėjo, kad jie eitų ir to- 
yra fabrikų darbininkai jie nl°- Bet tokių “kraštutinių” t prieš minėjimą, pav. Kūrai- liau prie užsibrėžto tikslo 
Ima darbus tokius kokie labai mažai. tis iš Chicagos $25, Bačins- —mokytųsi ir lavintųsi-

Bendrai paėmus, senieji kis, Miami Beach, $25 ir kt. 
nės kalbos* karta?* '-unku lietuviai, kurie vienaip ar Gaunasi Įspūdis, kad A. 
yra verstis, ypač kur' nėra kitaip prisidėjo prie nauja- D. Kaulakis lyg ir nenorė-
pasitaiko. Nemokant vieti- Nėstigo kredito ir p. M. 

Akelienei, kuri viena sun
kiai dirbdama leido savo

tais tai didelė bėda. Ka
dangi butų stoka visiems, 
tai naujai atvykusieji ypa
tingai privargsta, iki gali 
Įsikurti. Kartais naujaku
riai gyvena susikimšę po 
kelias šeimas viename bu
te. Kai kurie, tiesa, spėjo 
susirasti padoresnius butus, 
bet dar ir dabar yra gyve
nančių paliepėse. Bet ne
žiūrint visų sunkumų nau
jakuriai žiuri Į ateitį su vil
timi ir sumaniai prisitaiko 
prie naujų, neįprastu ir net 
sunkių sąlygų.

. tykiai tarp senųjų at- 
bridge skyrius visiems, ku-'eivių ir naujųjų musu mies-

unijinės apsaugos Tūlos kurių atsiradimo musų mie- jo, kad rinkliava pasisektų, sūnūs Į mokslą, 
dirbtuvės, ypač "smulkios, ste’ V™ patenkinti naujai- nes pačioj rinkliavos pra-i Buvo iškviesta ir jų mo- 
dažnai naujakurius i$nau- siais tautiečiais ir bendra džioj, gavęs stambiausią tinėlė pasakyti žodį kitą, 
doja. Dirba vyrai ir mote- nuomonė yra, kad musų auką $100, apie ją nutylė-.kaip jai vyko tokius gra- 
ryg ' naujakuriai yra darbštus, jo, užuot panaudojęs pro- žius, tokius puikius jaunuo-
' Su darbais pas mu< nėra ’upestingi ir atsakomingi pagandai, kad ir kiti dau- liūs užauginti ir išmokslin- 

taip jau bloga. Bet <u bu- žmonės- §iau aukotų. Tik progra- ti. Ji, vos pratarus “ačiū”
Senas Patersonietis. mos pabaigoj jis apie minė-' susirinkusiems, apsipylė 

ašaromis. Visi suprato, kad

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais. tas skaito 8-10 poslapiu savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų ’oendradar- 

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Ame- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už lakraštj galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą” gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva,” 7722 George 
St., Ville LasaUe, Montreal, P. Q., Canada.

tai buvo džiaugsmo ašaros.
Jaunuoliai tardami žodi 

dėkojo savo motinėlei, tetai 
Bronei Spudienei ir dėdei 
F. Spūdžiui, kurie ne tik 
juos gelbėjo, bet padėjo ir 
jų motinėlei. Baigdami pri
dūrė, kad jiedu abu jau 
Įstojo Į orlaivininkystės 
technikos akademiją mo
kytis inžinierystės.

Vienas ii Dalyvių.

Laikas užsisakyti “Kelei* 
vio” kalendorių 1952 me- 
skaitymų. Kaina SO centų.



Piulapis Ketvirtas KELEIVIS,E=S3S==
SO. BOSTON Nr. 9, Vasario 27. 1952

Apie SLA Rinkimus
SLA nėra korpo- 

Ji grynai fraterna-

—Au didu, vaike?
—Gera diena, tėve, 

dėl toks linksmas?
—Linksmą dieną apturė

jau, vaike, ba kunigą Jut- 
kevičių girdėjau ir žinau,

bet jų darbuotės rezultate 
mes žinome, kad net jau
nuolių komisija jau ketvir
ti metai neturėjo nei vieno 
posėdžio. Sakoma, kad tam 
nėra lėšų. Bet jei yra pini
go rinktis komisijoms dėl 
tvorelės, ar indų Atlantic 
City, ar visiems važiuoti į 
Washingtoną, kur galėtų su 
vienu atstovu apsieiti, tai 
atsakomas, kad lėšas tau
pom, nėra pagrįstas ir todėl 
SLA nariai nesiduokite už
liūliuojami, kad viskas kuo- 
puikiausiai, bet visi daly
vaukite rinkimuose ir pasi
rinkite tuos, kurie užsitar
navo įeiti į SLA Pildomąją 

akmenų, Pav.v^’Į Tarybą įr kurie, jūsų supra- 
adv. Kahnaus as, . . tįmu, gaigS pakelti SLA į 

ten, iš kur jis nukrito. 
Todėl budėkite, žiūrėkite

vynė” nepasiekia.
Todėl visi SLA vajai at-

lė organizacija ir i jos cen- likti tik organizatorių pasi- 
trą mes renkam ne tuos šventiniu, o ne Pildomosios 
žmones
kapitalą

kurie turi sudėję Tarybos pasidarbavimu. Šių 
i SLA, bet tuos, metų nominacijos vis tik 

kurie mums atrodo sugebės parodė, kad yra nepasiten- 
pagerinti ir sustiprinti SLA kinimo ir kad daugeliui na- 
organizaciją. Ir todėl, per rių atsibodo gražus pažadai
rinkimus, visada reikia ke- ir jie sako. 
lėtas naujų valdybos narių ar 25 metus 

Į išrinkti, kad taip visi paei- Taiybos nariai į 
liui galėtų pasireikšti ii* pa- riau pasireikšti, 
sidarbuoti. Lygiai kaip ir kandidatų tarpe

kunigams yra naudingas, 
ko- bet jis niekuo nėra parem

tas.
—O ką tu sakai, vaike, 

apie bolševizmo koronę?
—Bolševizmo šėlimas

vyčių vaiskas ir rožan- Lietuvoje, tėve, neturi niekad
čius sudarys didelę mac-ę ir ko bendra su keno tai nuo- 
suriesime Staliną i ožio ra- dėmėmis. Pažiūrėk i žemė- 
gą. Ir tau, vaike, čėsas rai- lapi, tėve, ir pamatysi, kad 

patekodavei įsirašyti į vyčių vais- po rusišku jungu 
ką ir kalbėti gyvąjį rožan- tos tautos, kurios gyvena 
čių, ba kitaip tokie nedo- Rytų Europoj, bet nepate

ko vakarinės Euronos tau-v i<zi rvvc t nn.a i j/ v v* 11* V1C1 šliun.
bedieviai, bedus

belzabušninkai Vakarų 
visa Lietuva už

tarniai, 
ninkai ir 
griešijate, o 
tai kenčia.

—Tėvas iš pirmųjų

tos. Ar

kad per 8, 20, Į 
Pildomosios ■ 
galėjo stip-į 

O naujų 
vra labai

vyriausybei mes stipriai pasireiškusių 
prezidentą, sena- darbais

Amerikos 
renkame 

1 torius, kongresmonus ir 
majorus ir niekad nemano
me, kad jie bus jais amži
ni. Net įstatymai kai kada 

'numato, kad pareigūnai ne
užsisėdėtų per ilgus termi
nus. Niekas nesiūlo iš kar
to visus pakeisti. Bet per 
vienus rinkimus — vienus, 
per kitus rinkimus—kitus, 
kas butų labai sveika ir 
naudinga SLA darbuotėje. 
Dabartinės ^Pildomosios Ta
rybos nariai nerodo noro 
patys užleisti savo desėt- 
kais ir net daugia 
užimamas vietas. Visi su
tinka ir laikosi išvien rinki
mų klausime, kad 
naujas nebūtų išrinktas ir 
visi eina vienu bendru slei- 
tu. į kurį naujam 
sunkiau, negu 
per adatos 
Nuo tų laikų, kada iždo 
globėjas S. Mockus pats at
sisakė ir užleido vietą 
tam pasidarbuoti, visi 
Pildomosios Tarvbo

tėvas manai, kad 
Europoj žmonės 

mažiau nusidėjėlių turėjo, 
kaip katalikiškos Lietuva

pradedi karščiuotis, choslovakija?

savo

džiui
Devenienė ir k.

Blogiausiai dalykai stovi 
su Amerikoje gimusio jau- kada bus susirinkimai, visi 
nimo klausimu. To jauni- ateikite ir balsuokite kaip 
mo labui įtraukta keli jau- geri lietuviai ir pareigingi, 
nieji į Pildomąją Tarybą, SLA nariai. —D.

i

AKTORIUS HENRIKAS KAČINSKAS

Dalyvaus šį sekmadienį So. Bostone 
raturos vakare, Municipal svetainėje,

rengiamame lite- 
4 vai. po pietų.

Apie Aleksandrą Chapliką
JaunuSusipažinkime su 

Veikėju
Inžinierius Aleksandras 

metų Čaplikas yra vienas veikles
nių jaunųjų lietuvių Bosto
ne. Šiuo metu jis yra Ame-

niekas rikos Lietuvių Tarybos Bos
tono skyriaus pirmininkas, 
yra SLA antrojo apskričio 

patekti pirmininkas ir SLA 365 kp.į 
drambliui pirmininką.'. Be to, inž. 

skylutę išlysti. Čaplikas eina vice-pirmi-į 
ninko pareigas Massachu-' 
setts valstijos lietuvių klu-' 

ki- bų sąjungoje, ALT Sanda- 
kiti ros 7-toj kuopoj ir Lietuvių 

nariai Piliečių Draugijoj. Jis bu- 
kaito save nepamainomais, vo vienas iš kūrėjų ir per 3

Aleksandras Čaplikas

į musų platesnę visuomenę Sūnūs Stasys mokėsi En- 
ir statė savo kandidatūrą į gineering Institute, Brook- 
SLA Pildomąją Tarybą, lyn, N. Y. Dabar užima 
Bet kitų kolonijų lietuviai svarbią poziciją ir gauna 
apie jį palyginus mažai te- gerą atlyginimą. Mokslas 
žino ir todėl jis nebuvo iš- nieko neapgauna, 
rinktas. Bet musų jaunas Duktė Elena, baigusi 

‘ veikėjas dar turi laiko ir neįKulpmont High School. iŠ- 
| dabar, tai vėliau išeis ir
platesnę visuomenę.

Juozas Lėky s.

sieme 
į AmerikąEsant tokiai padėčiai, or- metus vienas iš direktorių 

eanizacija merdėja. Narių Lietuvių Melodijos Vaian-jg10--5-^" 
nes žmo- dos. t1s

į.tekėjo už Juozo Hrusko ir 
1946 metais užsidėjo užei
ga.

Duktė Elzbieta mokėsi 
Bethlehem Business Col
lege. Per karą dirbo Wa- 
shington, I). C., kaipo ste- 
nografė. Vėliau dirbo vie
noj Bethlehem dienraščio 
įstaigoj. Dabar ištekėjusi 

15 metų Aleksandrą 'tėvynę Lietuvą dar jaunas už Henry Ciskail iš Mt. 
ir rvžosi surasti laimės sve-iCarmel,

Pavyzdinga Šeima
Stasys Aleksa, kaip ir 

daugelis kitų Lietuvos sū
nų, emigravo, apleido savo

&
skaičius mažėja 
nes neturi intereso į 
šytis. Ji pasidaro

žo- Lenkija. Vengrija, arba Če- japdraudos
Nustoja savo

ja ra- 
tiktai 

organizacija, 
garbingo vi-

—To, vaike, aš nežinau,!suomeniškumo, kuris SLA 
ba kas ten rokavo tų cechų, organizacijoje buvo vyriau

ožių
Buk šaltesnis ir pakalbėki
me apie kun. Jutkevičiaus 
pamokslą, kurį
jau.

—Galim kalbėti, vaike, 
ale man ir be visų tų tavo 
kalbu vra aišku, kad musu 
Lietuva šiandien kenčia už 
griekus

—Aš irgi girdėjau, kaų 
kunigas tą reikalą aiškino. 
Jis sakė, kad rusų okupa
cija tai yra Dievo bausmė 
Lietuvai už lietuvių nuodė
mes. Bet iš kur kunigas to-

ir aš girdė- prancūzų ir kitų griekus, 
ale Dievas žinojo ką koroti 
ir jeigu koroja, tai yra ir 
reikalas, ba be Dievo valios 
ir plaukas nuo galvos nenu
krenta. Jes, vaike, taip sa-

ias jos požymis. Juk į SLA 
lietuvis stojo ne vien dėl 
apdraudos. Jam rūpėjo su 
telkti didžiausią 
buri. kuris turėjo ir mokyk
lėles ir labai įdomia ir ak-

ko ir šventos knygos ir ge-itua}j^’ judinančią visus lie- kų 
<aip riau nesisprečyk, ba tu ma-Jtuviškus klausimus spaudą. Sa

Kaip matome 
tųjų organizacijų A. 
likas yra eiklus lietuviško
se organizacijose ir, reikia 
pasakyti, <ad tokių veiklių 
žmonių iš jaunųjų tarpo 

77 mes turime labai nedaug. 
Todėl ir verta su tuo veikė-i 

lietuvių arčiau 'usiPažinti-
Aleksandras Čaplikas yra 

sūnūs Tano ir Onos Čapli- 
iš gražiosios Dzūkijos,

ir čia leido ji
davė progos moky-;tur- Pirmiausia jis užkliu-Į 

;o Anglijon. 
uždarbiauti

Po
kurio laiko jis susipažino ir

i
o —

ris geriausioj Amerikos 
'technikos mokykloj, Mas-

is išvardy-Įgachusetts Institute of Scotland, kasykloje. 
Cap- Technology, ir tuo buduir

Aleksandrą įstatė 
‘gyvenimo kelią."’ 
kių geru dėdžių 
butų ir kad jų visi 
turėję. . . .

į gerą susidraugavo su Rože Ma-
linauskaite ir 1908 metais 
vedė.

Sukūręs šeimos židinį 
1910 metais išvažiavo Ame
rikon. Čia apsistojo tuo 
laiku vadinamoj lietuvių 
sostinėj, Shenandoah, Pa. 

vo gerai žinomas, nes buvo Gavo darbą Maple Hill an- 
veiklus įvairiose organiza- glies kasykloj. Kiek pa-

Kad to- 
daugiau 
butume

Petras Čaplikas Bostono 
lietuviams iš senu laiku bu

nęs nesubalamutysi.
—Niekas nedraudžia, tė

ve. tau ir kitiems melstis. 
Galite visi vyčiai kalbėti 

'rožančių, kiek tik norite,
kias žinias paėmė, aš neži- Bet aš sakau, kad malda be 
nau. Tik viena yra aišku, gerų darbų yra nieko verta, 
kad jis jas gavo
taus, kuris niekur 
tokio mokslo.

—Tu, vaike, ir
dedi sprečytis ir kunigus)politiniai pasaulio 
kritikuoti, o kaip tu mislini, 
ar už tą nereikia tave ir ki
tų tokių koroti?

—Tėvas viską maišai į 
krūvą. Aš sakau, kad Kris-

ne iš Kris- 
neskeibė

vėl pra-

ir pagalbą nelaimei ištikus, nės valsčiaus. Aleksandro 
Ir SLA vadai buvo lietuvis-;tėvas, atitarnavęs penkis 
kos pažangiosios
?ės autoritetai ir

Gal iš savo dėdės ir dirbėjęs,
Samuniskrj kaimo, Merki-; jaunasis Aleksandras Čap- metų amžiaus, 1915 metais 

likas suprato visuomeninės oersikėlė į Kulpmontą. Iš 
veiklos svarbą ir dar jau- karto

cuose. būdama

pragyvenimą

Pa.
Stasys Aleksa yra ‘ neiš- 

Čia pradėjo i semiamos energijos žmo- 
Motherville, (gus. Darbštumas jo neiš

pasakytas. Budavojant Lie
tuvių Piliečių Klubo namą 
ir svetainę, jis buvo viskuo: 
jis darė planą, jis tarėsi su 
kontraktoriais ir tt. To pa
ties klubo buvo ne sykį iš
rinktas prezidentu ir jį 
tvarkė gerai.

Aleksa yra ilgų melų 
“Keleivio” skaitytojas. Kai
po rimtą ir tautišką žmogų 
jį gerbia visi. kas jį pažįsta, 

tik 24 Jis ir yra nusipelnęs to.
S. Alekna yra geros šir

dies žmogus. Ne vienas į 
Kulpmontą atvažiavęs kal
bėtojas rado nakvynę po jo 
buto stogu ir malonų priė
mimą. Jis ne vieną parem
davo nelaimei ištikus. Ne
buvo nei vieno parengimo 
Kulpmonte, kur jis nebūtų 
buvęs. Jis lankė ir lanko 
koncertus, prakalbas, mi
tingus. Be jo pagalbos kiek 

'svarbesnio nieko Kulpmon
te nebuvo surengta. Jis yra 
pažangus žmogus, mylintis 

turįs palinkimą

Kulp-
\i>uome- metus ribų kariuomenėje, nas pradėjo dalyvauti lietu- monte pelnė irgi anglies 

viškų organizacijų gyveni- kasykloj. Kuomet nusibo- 
me. do kasyklose dirbti, 1919

metais užsidėjo biznį—gro- 
■cery store. Biznis gana ge
rai sekėsi ir buvo finansiš-

vadovai.
Šiandien tas viskas išei

na iš mados ir SLA iškrito 
iš Amerikos lietuvių vado
vaujančios organizacijos ir 
kartais, kada sakome, kad 
iai “didžiausia lietuvių or
ganizacija” ir jei kas pa-

apsigyvena Liepojuje ir ten 
gavo pristavo vietą. Ten ir 
gimė Aleksandras Čapli
kas, '1907 m. sausio 1 d. 
Vėliau Tanas Čaplikas bu
vo perkėlas tarnauti prie 
Kurio gu ernatoriaus sek
retoriaus .areigoms Jelga
voje (Mintaujoje). Ten 
visą šeimą užtiko pirmas 
pasaulini.' karas ir Čaplikai 
išsikėlė i Petrogradą, kur 
ir gyveno per tris metus.

Tuoj p karo, 1918 me
tais, T. Čaplikas su šeima 
grįžo Lietuvon, kur tėvas 
ir vyresnieji sūnus dėjosi į 

už Lietuvos laisvę. 
Aleksand, broliai Leonas 
ir Teodora.' kovėsi Lietuvos 
partizani ne ir vienas jų, 
Leonas, buvo patekęs į len
kų nelaisvę, bet vėliau pa
bėgo.

1938 metais Aleksandras 
Čaplikas vedė p-lę Eleono
ra Norkunaitę, patriotingos J“1. y. ...,7. . - . ... kai sustiprėjęs. Bet užėjuslietuviu seimos, "velionio, * * J

ir T XT , depresijai bizni likvidavo.Ievos Norkūnu 1 J
Ponia čaplikienė Paėjus “butlegenauti”

ęoj. kasyklose, anglį kasti (kas
vėliau pasidarė leistinu), 

metais Prigriebė ir į trumpą laiką

Stasio 
dukterį
yra baigusi Simmons 
ege B.S. laipsniu, kaipo
Knygininke, o 1950 . - - ....
baigė Bostono Universite- P1 aturtėJ°- Pardavęs savo apšvietę 11 

y[as_ seną namą, pirko vieną ją platinti, 
gražiausių ir brangiausių 
namų ant Chestnut ir 8-tos 
gatvės, pačiam vidurmies- 
ty-

Namas trijų aukštų. Vie-

Klausia ką ji nuveikė lietu
viškumui, tai graibstomės 
SLA garbingų praeities lai
kų, bet nieko apčiuopiamo 
negalime pasakyti, kas da
bar, laike šių kelių metų, 
yra nuveikta. Todėl, artė
jant SLA rinkimams, jos 
nariai yra giliai susirūpinę.

mano. reikia naujų kovą 
žmonių, naujų darbų ir 
naujos dvasios musų Susi
vienijimui. • Negalima am
žiais laikyti tą pačią valdy
bą ir neduoti nei vienam 
naujam pasireikšti. Nega
lima užmigdyti visu SLA

o Lietuvos vadavimo “geri 
darbai"’ yra aukos, politinis 
veikimas ir kėlimas Lietu
vos reikalų visur, kur tįk 

klausi
mai yra svarstomi. Jei kas 
.iktai meldžiasi už Lietuvą, 
bet jos vadavimui nieko ne- 
aukoja. tas prie Lietuvos iš- 

neprisideda. Ti- 
melstis ir ąuko-

laisvinimo
tus niekur nemokė, kad užlkintis gali 
vieno ar kito žmogaus pra
sikaltimus reikėtų bausti vi
sai nekaltus žmones. Jei 
Lietuvoje buvo kaltų žmo
nių, tai kaltuosius reikėtų 
I «austi, bet kodėl bausmė 
krenta ant visos tautos ir 
kodėl Stalino budeliai nai
kina visai nekaltus žmones, 
vaikus, senelius, dargi ku
nigus, Dievo tarnus? Ir 
kaip galima krašto okupa
cija rišti su kokių tai nusi
dėjėlių prasikaltimais?

gali aukotiti. Netikintis 
ir nesimelsti. Aukavomosi 
reikale visi lietuviai galime į 
būti vieningi ir vieningai už- 
Lietuvos laisvę stori".

—Tai i vyčius nesirašysi. 
vaike?

—Ne, tėve.
—Guobai. Maike, tu ma

no širdį užgauni.

1951 metais per Suezo 
kanalą plaukė 11,751 lai
vas su 81,796,000 tonų kro- 

—Nevermai, vaike, kaip! vinių. Suezo kanalo kom-
panija išmokėjo Egipto vy
riausybei 98,000,000 dole
rių mokesčių ir išdalijo sa
vo šėrininkams 135,000,000

Juk tu pats pripažįsti, kad 
bolševizmas yra koronė, o 
kad griešninkų buvo tai tu 
man to irgi neužsprečysi, o 
vedlug to davadlyvai aišku dolerių pelno, 
yra, kad koronė atėjo už
griekus, o ne už ką kitą. Biznieriams geriausia vie-

aiškinimas, teverta pasiskelbti “Keleivyje.”

ą ir gavo literatūros 
.er of Arts laipsnį.

Inž. A. Čaplikas per eilę 
metų dirbo didelėj dirbtu
vėj, Gillette Safety Razor 

o., kurios vardas yra žino-

J. D. Taunis.

Mire Musų Skaitytoja

Sausio 20 d. savo namuo-
. . _ - - - se, 28<8 Suvdam St., Brook-

mas visame pasaulyje. Pas- žiu krautuvė, o kitoj—smu- lyn< N y m5rė įigametė
nojj namo pusėje—drabu-

kurinėmis dienomis jis per 
ėjo dirbti į karo aviacijos
dirbtuves.

naiių, kad is keliolikos tuk;:5ojgevikai 1940 metais, Ča-' 
stancių vos trys tūkstančiai 
dalyvautų rinkimuose. Ne-
galima ramiai žiūrėti, kaip 
visos organizacijos pasipil
do nauja lietuviškumo ban
ga, tremtiniais, o SLA Pil
domoji Taryba tik tiek te 
padaro, kad “Tėvynėje
paskelbia didelėmis raidė 
mis, kad tremtiniai 
si į SLA. Bet juk tremti 
niai ne nariai ir juos “Tė

klė. Antras namas is užpa
kalio dviem šeimom gyven
ti. Iš priešakio nuo 8-tos 

Chestnut gatvių, tuščias 
žemės sklypas prie šono.

ą ne vienas eidamas 
pro šalį sustoja pasigerėti 
darbščių žmonių rankų dar
bu—čia pilna visokiausių 
gėlių, žydi, kvepia.

S. Aleksa išaugino gra
žia šeimyną—sunu ir tris 

J dukteris—ir visus išmoksli- 
su no. Vyriausioji duktė Bi

rutė lankė Bectley College, 
Harrisburg, Pa. Ji ištekė-

Lie- VIšrinktas iždininku
Kai į Lietuvą atėjo rusų'tuvių Piliečių Draugijos 

inž. A. Čaplikas aktingai
plikų šeirr.a žiauriai nitker.-'rūpinosi Draugijos reika 
tėjo. Daug tos šeimos na-Jais ir nariams yra gerai ži
rių išvežta Į Sibirą, jų tarpe 
A. Čapliko dėdė gen. J.
Čaplikas, jo pusbrolis Br.
Čaplikas, Kauno universite- namo 

' to profesorius, ir eilė kitų. priešinimuisi
„ . .. ... I kontraktoriuBoston,. ,s senų laikų gy- ržta k,ubui buv0 sutau 

Aleksandro tėvo bro- a „ 800
Petras Čaplikas, kuris 1 * 

po antro pasaulinio karo at

rašytų- veno 
lis,

noma jo pasipriešinimas iš
mokėti vienam kontrakto- 
riui pilną sutartą sumą už 

remontą. Dėka 
sutartis

buvo peržiu

jo uš Prano Draugelio, ku- 
Inž. Čaplikas bandė išeiti ris gyvena Nevv Yorke.

musų laikraščio skaitytoja 
ir jo prietelė Marijona Fi
lius. Nubudime liko vyras 
Juozas Pilius ir sūnūs Juo
zas Jr. Tebūnie jai leng
va Amerikos žemelė.

PRASIDEDA DERYBOS 
DĖL SUEZO KANALO

Egiptas ir Anglija šį pir
madienį pradėjo derybas 
dėl jų ginčų išlyginimo. 
Bus aiškinamasi, kaip ginti 
Suezo kanalą, jei anglai iš 
jo pasitrauks ir bus spren
džiama Sudano likimas.
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Lietuviai Londono Konferencijoj
Londone sausio 20-25 d. 

įvykusioj Europos Sąjūdžio 
Centro ir Rytų Europos 
konferencijoj Lietuva buvo 
of i c i a 1 i a i atstovaujama 
drauge su kitais Centro ir 
Rytų Europos kraštais. Lie
tuvos delegacijai pirminin
kauti VLIK’o buvo pakvie
stas Lietuvos pasiuntinys 
Londone B. K. Balutis, ta
čiau jis dalyvavo tik pasku
tiniame posėdy sausio 24 d. • 
Konferencijos darbuose vie-i 
toje B. K. Balučio dalyvavo 
pasiuntinybės Londone pa
tarėjas V. Balickas. Lietu
vos delegacijos vardu pir
mąją konferencijos dieną 
plenumo posėdy kalbėjo V. 
Sidzikauskas. Lietuvos de
legatai komisijose pasiskir
stė taip: VLIK’o politinės 
komisijos pirmininkas Dr. 
P. Karvelis dalyvavo nariu 
žemės ūkio komisijoj, rezo
liucijų komisijoj—Dr. S. 
A. Bačkis, kuris konferen
cijos metu turėjo progą 
prabilti per radio, paskelb
damas tėvynėje pasiliku- 
siems konferencijos nutari
mus; kultūrinėje ir švieti
mo komisijose dalyvavo 
prof. J. Baltrušaitis, ekono
minėje—doc. M. Brakas ir 
V. Balickas, socialinėje— 
doc. M. Brakas ir Dr. Bač
kis, jaunimo—S. Prapuole- 
nytė. Be to, konferencijoj 
kaip liberalų partijos sek
retorius dalyvavo ir prof. S. 
Žymantas. Visų musų at
stovu dalyvavimas komisi- 
jose buvo aktyvus, o V. Si
dzikausko paskyrimas jau
nimo komisijos pirmininku 
sudarė musų delegacijai 
ypatingą pagarbą. Lietu
viai konferencijos dalyviai 
taip pat dalyvavo visoj ei
lėj lietuvių pasitarimų ir 
susirinkimų, informuodami 
apie veiksnių veiklą ir Lie
tuvos išlaisvinimo darbą.

tinge anglų vardu kalbą pa
sakė R. Churchill. Konfe
rencijai pirmininkavo Ame- 
ry. Vidurio ir Rytų Euro
pos komisijos pirmininkas 
yra E. Beddington-Beh- 
rens.

Konferencija svarstė pa
vergtų tautų reikalus. Apie 
jos darbus ir reikšmę rašė 
ne tik pačių britų, bet taip 
pat amerikiečių, prancūzų, 
vokiečių, šveicarų ir kiti 
pasaulinės spaudos orga
nai. Konferencija pareiškė 
visam laisvajam pasauliui, 
jog Europa sudaro vieną 
nedalomą vienetą, kur kiek
vienai tautai turi būti pri
pažinta laisvė pačiai ap
spręsti savo likimą ir gy
venti nepriklausomai. Kon
ferencija kategoriškai at
metė tvirtinimą, kad jie yra 
karo kurstytojai, priešingai 
—laisvės gynėjai. Tačiau 
nerusų tautos pačioj Sovie
tų Sąjungoj buvo išskirtos, 
dėl to ukrainiečių tautinė 
taryba ir kitos egzilinės or
ganizacijos pareiškė griež
tą protestą. Konferencija 
baigta priimant visų komi 
sijų pateiktas rezoliucijas.

KELEIVIS, SO. BOSTON
GREITO PELNO DIDVYRIS NESISARMATLJA

Buvęs kongresmonas iš Massachusetts, Joseph E. Casey 
(kairėj), aiškinasi senate, kaip jis nupirko iš valdžios po 
karo aliejaus laivų (tankerių) už 100,000 dolerių ir tuoj 
pat uždirbo 2.800.000 dolerių. Jis sako, kad toks biznis 
yra legališkas. etiškas ir “free enterprise” dvasioje. Gal 
tas greito pralobimo vyras ir nebus baudžiamas, bet dėl 
jo etiškumo yra visokių nuomonių.

Ta proga norėtųsi tarti; buvo pasiekta didelių lai- 
porą žodžių. Pirmiausia mėjimų visose srityse, 
kritikams: jeigu mokate Didžiausia klaida buvo,
parašyti ilgus straipsnius sakė jis, kad leidome įvykti 
prieš “N. L.,’’ tai parašyki- gruodžio 17 d. perversmui, 
te objektyvų straipsnį tai Sekęs po to vadistinis reži- 
pačiai “N. L.”—tikėkime, mas išjungė visuomenę iš 
kad jis bus Įdėtas. valstybės gyvenimo.

“N. L.’’ norėtųsi pasaky- Po to sekė Lietuvos ne
ri : būti demokratiška, tai į priklausomybės praradimo 
nereiškia atidalyti savo (tragedija, kulią dar ir da- 
puslapius ir antidemoki a-į bar gyvename. Lietuvos

;tams.
Baigiant linkime “N.

:geriausios kloties.I i
Va:ario 16 Minėjimas

j istorija yra sugrįžusį į tą 
L.” Į patį tašką, kur ji buvo 1918 

metais. Bet yra skirtu 
mų—tuomet Lietuva buvo 
mažai žinoma, šiandien

Nepriklausomybės paskel-i Lietuvos reikalas plačiai ži
binio šventė paminėta va-nomas- Mes gauname pa

ramos, sakė profesorius, * ir 
ta parama bus juo didesnė, 
juo busime vieningesni.

Yra nesklandumų — su

•>ario 17 d. Minėjimas pra
lietas 11 vai. A. V. parapi
jos bažnyčioje pamaldomis, 
i4 vai. Plateau salėje įvyko!
iškilmingas minėjimas su 
menine dalimi. Momentui 
pritaikintą kalbą pasakė 
Dr. H. Nagys. Sveikintojų 
tarpe pažymėtinas Montre- 
alio miesto majoro atsto- nesklandumai 
vas, taręs pradžiai žodį lie-i greitu laiku

musų pasiuntiniais, pačioje 
musų visuomenėje. Dabar
tiniu metu, atrodo, trūksta 
vienybės. Bet aš tikiu, sa
kė profesorius, kad visi tie 

bus labai 
išlyginti ir,

cijos reikšmę, ir visa eilė priekį. Be JAV, pavergto- 
kitų Įtakingų pasaulinių sioms tautoms jų kovoje 
spaudos organų, laikydami dėl laisvės daugiau ima pa
tai pavergtųjų tautų išlais-Įdėti ir pati Europa, 
vinime dideliu žingsniu į Į ELTA.

tuviškai. kaip ir 1918 metais, spren
Meninėje dalyje pažymė- džiamu momentu busime

tinis aktoriai: Dikinis, Ba-1 vieningi, 
rauskas, Akstinas ir Yesel-j 
ka.

Po ligos pasirodė

Kitų kraštų delegacijose 
dalyvavo pirmaeilės asme
nybės. Latvių delegacijos 
vardu labai aktyviai reiškė
si Latvijos pasiuntinys Lon
done Zarinš, Kalninš, min. 
Zelmanis, Čakstė, buvęs 
Latvijos pasiuntinybės Lie
tuvoje sekretorius Masens 
ir kt.; iš estų dalyvavo A. 
Rei, min. Varna, Kint, 
Rand. Lenkų delegacija 
buvo ypač gausinga; jos 
priešaky stovėjo grafas Ra- 
činskis, kaip Žaliojo Inter
nacionalo atstovas dalyva
vo Mikolajčikas ir kt.; ru
munų—Gafencu, cechų— 
Ripka. bulgaru—Dimitro- 
vas, Petkovas, vengiu— 
mons. Varga ir kt. Daly
vavo ir jugoslavu atstovai.

Iš laisvųjų valstybių da
lyvavo Anglijos vyriausy
bės vardu sveikinęs minis- 
teris H. Macmillan, L. S. 
Amery, liberalu šulas Da- 
vies, konservatorių ir darbo 
partijų atstovai ir visa eilė 
žymių anglų politikų. Mi-

Baigus darbo konferenci 
ją, didžiausioje Londono 
Albert Hali salėje įvyko 
Įspūdingas mitingas, kuria
me dalyvavo keliolika tūk
stančių žmonių, Churchill 
žentas Duncan Sandys ir 
kur taip pat gražiai pasi
reiškė lietuviai. Britų prem
jero sūnūs R. Churchillis 
iškilmingai pareiškė, kad 
niekas negalvoja apie karą. 
Tačiau taika yra nedaloma, 
ir antrojo Muencheno dau
giau nebus. Jungtinės Tau
tos turi priversti Sovietų 
Sąjungą, kad iš okupuotų 
kraštų pasitrauktų.

Ši konferencija iš tikro 
yra žymiai didesnės reikš
mės, negu daugelis buvo iš
syk manę. Kai kurie jai 
skiria tiesiog istorinę reikš
mę. Pirmą kartą anglų ir 
kitų kraštų atsakingi asme
nys pareiškė, kad jokio su
sitarimo musų ir kitų pa
vergtų kraštų sąskaita ne- 
bps.

Konferencija konstatavo, 
kad su Sovietų Sąjunga ne
gali buri pasiekta jokios 
pastovios taikos, kol yra 
pavergta Rytų Europa. Ry
šium su tais pasisakymais 
“Daily Herald,” darbo pai
ri jos organas, net pastatė’ 
klausimą: Kiek toli Chur- 
chillio vyriausybė per savo 
pasitarimus su Sovietų Są
junga mano eiti, besirūpin
dama atstatyti nepriklauso
mybę kraštų už geležinės 
uždangos, tarp jų ir Pabal- 
tijos valstybių—Lietuvos,
Latvijos ir Estijos—kurios 
buvo taip pat oficialiai 
konferencijoj atstovauja-

Naujienos is Kanados
Prof. J. Kaminskas 
Montrealyje

Montrealio visuo-nešimą
menei. Šio pranešimo vy
raujanti mintis: Bus atsta
tyta demokratinė Lietuva, 
turime suglausti savo gre-

. , . tas, sustiprinti Tautos Fon-pasitiko idėjos draugai,; re‘mįant (|ide5nž.
Kanados L. S. Sąjungos mįs aukomis jr /(rLIKa U). 
Centro Komiteto pirminin
kas, specialiai atvykęs i 
Oakville, drg. A. Frenzeii 
draugai Bakanavičius, Ši- Po pranešimo A. Y. pa- 
melaitis, “Nepriklausomos lapijos salėje prof. Kamins- 
Lietuvos” redaktorius J. kas grįžo atgal tęsti konfe- 
Kardelis, Tautos Fondo at- rencijos su idėjos draugais, 
stovai p-lė Arlauskaitė, • o 7 vai. vakaro vyko i pa- 
Adomonis, Girinis ir p. gerbimo vakarienę, kurią 
Zmuidzinas bei fotografas surengė Tautos Fondas. Ir 
Juknevičius.

Pasisveikinęs prof

Vasario 8 d. vakare 
Montreali atvyko prof. 
Kaminskas. Stotyje svečią

i

n būti 
Lietuvos

ir _ 
įleistas 
atstovas.

Mažosios

mos?

p. E.
Kardelienė, kuriai akompa
navo muz. Gailevičius.

Ritminės mankštos grupė 
išpildė blezdingėlę ir šustą.

Staigmena—muz. Gaile- 
vičiaus mišraus choro pasi
rodymas. Gražus tiek bal
sais, tiek 
vienetas.

savo skaičiumi 
Jaučiasi stipri

Aš tikiu, baigė prof. Ka
minskas, kad mes galėsime 
grįžti į Lietuvą ne taip to 
limoje ateityje, į Lietuvą, 
atstatytą demokratiniais 
pagrindais.

Susirinkusius sveikino 
miesto taiybos pirmininkas 
kontrolierius Leslie Saun- 
ders, Estijos ir Latvijos ge
neraliniai konsulai, ukrai
niečių atstovas ir kt. Gen

muziko ranka. Chorui ir j Lietuvos konsulas V. Gylys 
jo vedėjui muz. Gailevičiui padarė trumpą Lietuvos ko 
sėkmės. vų už laisvę apžvalgą ang-

Negalima tylomis pralei
sti ir pasitaikiusius “ne
sklandumus” :

Rezoliucijoje Kanados 
vyriausybei reikalaujama 
Lietuvai “autonomijos.’’

lų kalba ir pasakė ilgesnę 
kalbą apie musų išlaisvini
mo bylą lietuviškai. Po to 
buvo perskaityta ir priimta
rezoliucija TZ____

venų, laimės nerado, bet 
privargo, prisibadavo ir grį
žęs į savo gimtąją Norvegi
ją paskelbė jau minėtąją 
knygą “Badas.” To bado 
rašytojas patsai patyrė Nor
vegijos sostinėj ir Ameri
koj bedirbdamas visokiau
sius darbus. Jis čia dirbo 
prie batsiuvio, dirbo Chica
goje kaipo arklinio gatvė- 
kario “konduktorius,” dir
bo farmose, buvo mokytoju 
ir stačiai “bomavo” iš vie
tos į vietą stebėdamas žmo
nes ir ypač stebėdamas ir 
pats pergyvendamas nu
skriaustųjų ir visokių ne
nuoramų ir valkatų gyveni
mą. Iš patyrimo Osloj ir 
Amerikoj K. Hamsun ir pa
rašė savo pirmą pagarsėju
sią knygą, kuri buvo pa
skelbta Europoje naujoj 
padidintoj laidoj 1890 me
tais.

1920 metais K. Hamsun 
gavo Nobelio literatūros 
premiją už savo romaną 
“Žemės Palaima,” o nuo 
1890 iki 1936 metų jis yra 
paskelbęs keliasdešimt įvai
riausių knygų.

Kai K. Hamsun mirė 
Norvegijos laikraščiai apie 
jo mirtį nieko nerašė, tik 
trumpomis žinelėmis pri
minė skaitytojams apie tą 
įvykį. Tai buvo daroma 
todėl, kad karo metu Knut 
Hamsun pataikavo hitleri
ninkams ir pasveikino įsi
veržiančius į Norvegiją na
cius, kaipo “išlaisvintojus.” 
Norvegų tauta šitokios iš
davystės neužmiršo ir po 
karo K. Hamsun buvo net 
teisiamas už “bendradar
biavimą” su Hitleriu. Jo 
žmona gavo tris metus ka
lėjimo, o jis pats teismo bu
vo paskelbtas nepilnapro- 
čiu ir tuo budu atsipirko 
nuo kalėjimo, bet turėjo su
mokėti 65,000 kronų. Ra
šytojas pats bandė “aiškin
tis,” kodėl jis turėjęs patai
kauti Hitleriui, bet jo pasi
aiškinimas nieko neįtikino. 
K. Hamsun politikoje pasi
rodė bekaulis padaras, nore

terių pirmininkui. Minėji-
T T , . ... mas užbaigtas menine pro-Pranesėja I. Lukosevicie- grama 

nė toms pareigoms netinka-: prof Kaminskas anks- 
ma, nes trečioje eilėje j°Sjčiau viešėjo Montrealyje, 
balso jau nesigirdėjo. kur jjs opiaisiais klausimais

Rezoliucijos anglų kai- padarė pranešimą visuome- 
čia laikas veltui neleista—Iboje skaitytojui, p. P.- Ru- nei. Tokį pat pranešimą 
atsakinėta į Įvairius klausi- , dinskui. reikėtų pasimokyti vasarįo 16 d. jis padarė To- 
----  aiškintasi ir tuo susti-j angliškai skaityti.

Pagiris. atstovams ir atsakė į jų pa-Įnu;z 
-------- klausimus. —J. J.

šiaip jau jis yra skaitomas 
ronto lietuvių organizacijų literatūroj siaurės milži-

Ka- 
susitikusiaisminskas su

nuovyko Į Tautos Fondo printa vienybė lietuvių tar 
posėdi, kuris užsitęsė net pe. Reikia pažymėti, kad 
iki ankstyvo ryto. Sekan- vakarienės metu gražią 
čia dieną svečias lankė “N. i sveikinimo kalbą pasakė A. 
L.” redakciją, turėjo pasi- Y. parapijos klebonas J. 
matymą su Kanados darbo Kubilius.
vice-ministeriu p. Cote. Va-i Baigiant reikia stebėtis 
kare lankėsi "N. L. suruo- prof. Kaminsko ištvermin- 

kur

JI mus.

Prof. Kaminskas Vasario!
16 Iškilmėse Toronte JflVė Knut HamSUfl

Šiemet torontiečiai lietu- —
viai', minėdami Lietuvos ne-j Vasario 19

tame spaudos baliuje, kurįgUmu. Jo apsilankymas s
tarė trumpą žodi. Susirin-Į Montrealyje, vpač idėjos 
kusi publika svečią sutikoj draugams, liks neišdildo- 

ikarštais plojimais. Imas. Tuo apsilankymu su-
| Sekmadienį, vasario 10 j stiprinta socialdemokratu 
d. iš pat lyto profesorius i veikla, nariai sustiprėjo 
konferavo su vietos sočiai-■ mOraliai, padidėjo naujų jė- 
demokratais. Jis pasveiki- gų ateičiai ir, reikia tikėtis, 
no idėjos draugus Ameri
kos LSS Centro Komiteto 
vardu ir L. S. D. Partijos 
užsienio delegaturos vardu.

pagyvins veikimą.
Tuo pačiu metu atsilan

kęs į Montreali Kanados 
socialdemokratų C. K. pa

Panašiai pasisako, iškel
dami minėtosios konferen-

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RI MAI—visad nepaprastas naujas romanas, 

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspaus
dinta ; kaina 1 doleriai.

šLH'PTARMAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira. 
Įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautinį ir kulturinj atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, laba; 
graži spauda: kaina 3 doleriai. (Nuo 1)

Abidvi knygos sykiu tik už 6 dolerius! Persiuntimo 
lėšas apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margelis. 3325 So. Halsted St., fhieago 8. III.

Nurodė idėjos draugams, |mininkas Frenzelis pasiėmė 
kad šiuo metu svarbiausias!prof. Kaminsko palydovo 

uždavinys Kanadoje pareigas ir jo 
lankymosi metu ne tik 
Montrealyje, bet, ir kitose 

zmo- vietose jį lydėjo, 
rastų Montrealio socialistinė vi- 
Pro-isuomenė džiaugiasi jos ap- 

Pa-i lankymu ir linki nenuils- 
kad socialdemokra-pančiam kovotojui 

turi siekti gyvenimo darbo žmogau'
eiti, bet ir už demokratinės 
Lietuvos atstatymą, sulauk-

socialdemokratų 
yra atkurti Lietuvą demo
kratinę politinėje ir ūkinė
je srityse, kur darbo 
gus, plačiąja prasme, 
sau prideramą vietą, 
fesorius savo kalboje
r
tai
pertvarkymo, 
žmogus butų
aprūpintas ir jis butų pada-jtį savo siekiamu "idealu iku- 
rytas siekimų idealu. Kreip- nijimo. 
ti didesni dėmesį Į jauni
mą. nes jis. dėl tėvynėje I Spaudo* Balius Pavyko
buvusio režimo paskutinius1 . Rengtas vasarioaruostas vi- „KT__ n.,

kad darbo 
visapusiškai

į 13 metų. nėra paiuošįas 
suomeniniam gyvenimui. 

Po idomaus. išsamaus

ne tik už 
geresnę at-

9

Knut Hamsun Ameriko
je palyginus mažiau tėra
žinomas. Bet Europoje nuo 
1890 metų jis buvo skaito-

__  Imas vienas iš didžiųjų ra-
d. Norvegijoj Į šytojų ir jo raštai yra iš- 

priklausomybės paskelbimo į mirė vienas iš žymiausių .versti Į daugybę kalbų. Lie- 
ukaktį, savo tarpe turėjo pasaulio rašytojų, Knut tuviU kalbon iš jokalbon 

išverstavieną nepriklausomybės ak- Hamsun, sulaukęs 92 metų yra .
to rignitarą rioKoi-tiniįsimviaus mes palaima,

iš jo veikalų 
Badas,” “že- 

Panas,”dabartinį amžiaus.
VLIK’o vice - pirmininką, i Rašytojas K. ----------- .
prof. Kaminską. Patsai mi- pagarsėjo prieš 60 metų,įe^ė J° scenos veikalų. 
nėjimas šiemet įvyko di- kada jis paskelbė savo gar-
tižiausioje Toronto salėje, i siąją knygą “Badas,” nors Kas padės nelaimės ištik- 
Massey Hali. rašyti jis pradėjo dar anks- taį kario šeimai, jo žmonai

metais

Hamsun “Po Rudens Dangumi,” ir

ciau, jau 1877 metais pa- ar vaikučiui? Amerikos 
skelbdamas vieną apysaką. Raudonasis Kryžius. Ko-

Pradėdamas savo prakal
bą, prof. Kaminskas prisi
minė vasario 16 1918 metų.
Lietuva tuomet buvo vokie- Hamsun buvo atvykęs Į 
čių okupuota, bet jų galy- Ameriką “laimės ieškoti.” 
bė jau iro. Už leidimą su- Per šešius metus jis čia 
šaukti Vilniuje konferenci
ją buvo pažadėta atsilygin
ti bendradarbiavimu. Vė
liau vokiečiai tarybai pa
siūlė konvencijas, kurias 
priėmus Lietuva praktiškai 
butų tapusi priklausoma 
nuo Vokietijos. Tarybos 
dalis tuomet pasisakė už 
konvencijų sudarymą, tik 
4 tarybos nariai su tuo ne
sutiko ir iš posėdžių pasi
traukė. Vasario 15 d., ga
lų gale, vieningai buvo nu
tarta paskelbti Nepriklau
somybės Akta, kuris ir bu

Jaunose dienose Knut vo mėnuo yra ARK mėnuo.

Kreipkitės pas tuos, kūne 
gy- skelbiasi “Keleivyie.“

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Nepriklausomos Lietuvos" j vo be vokiečių karinės val- 
! spaudos balius pavyko tiekįdžios žinios paskelbtas 

ir publikos gausumu, tiek lo-į“Lietuvos Aide.” 
pamokinančio pranešimo terija, taigi ir pajamomis.' Dėl nepriklausomo gyve- 
prof. Kaminskas, lydimas (Nežiūrint ruškanesnių bal- nimo laikotarpio prof. Ka- 
tiraugų, nuvyko į A. V. pa-isų, Montrealio lietuviai minskas sakė, kad tuo paly-
rapijos salę, kur darė pra-į“N. L.” remia. ginti trumpu laikotarpiu

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ 

SPAUSDINTŲ VOKŲ 
LAIŠKU SU ANTGALVIAIS 
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

O PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.
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Prezidentė Moteris
Rašo ONA B. KUBILIENE .

Kadangi dabar įvairios 
partijos rengiasi nominuoii 
kandidatus į Jungtinių Val
stijų prezidentus, tai kyla 
klausimas, kodėl neišrinkti 
Į prezidentus moters?

Amerikoje yra milionai 
moterų, kurios gali ir turi 
tiesą balsuoti: yra tūkstan
tiai, kurios užima labai at- 
sakomingas vietas politiko
je ir kitose srityse. Žino
ma, nekurie vyrai labai 
priešinasi, kad moterys ki
šasi i politiką, nes jie ma
no, kad moteris yra persilp- 
nas sutvėrimas užimti svar
bias vietas.

KLLETTCS, >0. BOSTON

NaI JOJI ANGLIJOS KARALIENĖ IR VYRAS įganos" vyr. skaučių skiltininkė
Irena Jurgelevičiūtė. Sueigoje, 
be musų skaučių, dar dalyvavo 
apie 40 amerikiečiu skaučių bei

Juozas Baliunas:

jų vadovių, tarp jų: Miss 
Ccnklin. asst. exec. direetor 
Boston Giri Scouts 
Miss Marion Roberts. program 

jadviser of B. G. S. C.; Miss 
jRuth Boss. direetor of So. Bos- 
Įton distriet; Mrs. Therese
* Dwyer. senior Giri Scouts dis-,- p „
tnct leader, Dorchester; Miss liet -avo žmonų sovietų karinm- 
Helen Hanson. attorney iš So. rXttvm'W gabenli’ lwJėl jos ir

C.
of

K a t i u š a
, šioji istorija apie rusų karininko 

Councll; ; žmonų Katiusų yra viena iš dauge
lio. Tokių Katiušų 1941 metais ap
šilimo Lietuvoje tūkstančiai.

Ki us vo..iecių-sovieių karui 1911 
metų birželio 22 d., sovietų karinin- 
i ai bjgo ura,.- i -rjžua'ini. Linksaia- 
vvidziai na ak. j. , ka.l iš viei.o po- 
L.r-ho užkulnių Kibirkštys skilo, i.ai

attorney iš So. 
Boston, musų draugovių komi
teto narys (jos vasarvietėj 
Hingham pernai \tasara vyr. 
skautės davė įžodi ir praleido 
savaitgali); Miss M. Drake, 
spaudos narė ir vyriausia 
retorė iš State House; Mrs. M. 
Sullivan. korespondentė, skau
tininke for public relations; 
musų skaučių draugovės, komi
teto narė p. V. Strockienė;

liko, lietuvių, nemėgiamos, vokiečių 
persekiojamos. Ne viena iš jų ne
mėgo Stalino vergijos, bet joms bu
vo šanku Įrodyti, kad jos ne sovieti
nes Rusijos raugu raugintos.

Lietuviai jas praminė Katiušomis, 
gal dei to, kad jos dažnai dainuoda- , 
vo sovietų mėgiamų dainų “Katiu- P^k

sek- są’” kur sek apdainuojamu raudonosios <rv-ipbp
patranka Katiuša—Ekateri. 

na- Mušim
Sovietų karininkų žmonos Katiu- . 

šos dažniausiai nešiojo beretę—su- DenZinO 
čiurusia kepurę ant suveltų plaukų. 
Medvilniniai paltai, dažnai suvelti,

nams susirinkti ir pakilti, 
sudaužvri ir aoversti lėktų- 
vai degė, o iš jų nuolatos 
šaudė kulkosvaidžiai. Ne
toliese pilko angaro lieps
nos debesimis virto benzi
no cisternos, ūždamos ore 
juodais durnais ir tirštos 
ugnies kamuoliais.

Kai Natalija su seniu Bu
laičiu paėjo už namų kam- 

iš kur plačiau akis už-
i nu jo s aerodromo 

trenksmu 
šulinys, ir

plotą,
sprogo
juodu

vėjo srovė nubloškė ant že-
?s.
—Tai ne

apšiurę,, batukai prasti, išsikreivoję, me$ 
vi- kojinės storos. Be laiko pasenę, at- 
- ! ••‘odė piktos ir kerštingos, dažnai ru-suomenminke p. Tumavicie.ie; įr keikėsi kaip vyrai, nesivaržę- t-moi__ t-irė

u.gr. E. Gimbutienė; poniaĮrantos jokiu žodžiu. .
Ka.p ir visur pasaulyje būna vi- tieSUSl prie namo pamato, 

šokių, taip ir musų aprašoma Katiu- Nieko

raliai nėra visagaliai, bet 
visvien, mes turime neuž
miršti, kad Anglijoj ir da
bar karaliai nėra visai be
reikšmiai. Na, jei Angli
jos karalienės buvo tokios 
pavyzdingos valdovės, tai 
kodėl mes čia Amerikoje 
negalime išrinkti moterį į 
prezidentus? Aš manau, 
kad moteris Washingtone 
nepadarytų daugiau klaidų 
ir nesusipratimų, kaip ne
kurie vyrai prezidentai pa
darė. Tik jus pavartykite 
šių dienų spaudą ir rasite 

j beveik kiekvienam pusla
pyje įvairių valdininkų ir 
politikų vardus, kaltinamu 
vagyste, ištvirkimu, šnipą

Dabar pažvelkime į šių vimu ir paslapčių išdavimu 
dienu pasauli ir pamatysi- niusų priešams. Moterys 
me, kad moterys vis dau- negalėtų būti baisesnės jei 
giau ir daugiau žengia pir-Jo? paimtų valdžios 
myn ne tik politikoje, bet i ?avo rari
ir visur kitur. Pavyzdžiui,! P^zidentu priešakyje. Tuo 
šiomis dienomis jauna pa- a? tikra! 
nelė Andrea Mead Lavv- Dabar kyla klausimas, ar 
rence iš Pieo Peak, Ver-™es turime Amerikoje to- 
mont, 19 metų amžiaus, Į kių moterų,
Norvegijoj sumušė visus re- užimti 
kordus kaino skiing čem- Taip, mes turim labai daug 
pionė. “Boston Globė” sa- tokių moterų. Pirmą mo
ko: “Hah, hah, reikėjo torį, kurią aš statyčiau į
moters iš Amerikos kad pa-; prezidentus, butų ponia
rodyti tiems europiečiams Eleanora Rooseveltienė. Ji 
kaip čiuožti.” Norvegijoj 5Ta ?abį rašytoja, rimta 
dabar eina didžiausia gar- diplomatė, puiki kalbėtoja, 
šiaušių sportininkų olimpia- *r bendrai ji 
da—čempionų varžytinės—

vadžias 
moterimi

kurios galėtų 
prezidento vietą?

Naujoji Anglijos karalienė Elzbieta Antroji užėmė savo 
tėvo sostą. Paveiksle matosi ir jos vyras Edinburgo her
cogas Philip.

Stanislovaitienė irgi yra la-tnė. Jas gražiai išrikiavus su- 
bai mokyta moteris, gera giedoti himną Amerikos ir 
kalbėtoja, labai aukštai yra Lietuvos. Jaunesnės skautės,
įsiskverbusi į amerikonu į va**°.vau^amos 'kilt- Vidos Ka- 

rosaitės, apibudino lietuviškai 
ir angliškai si< > šventės reikš
mę ir uždegė žvakeles atminti 
tėvynę Lietuva ir kitas devy
nias pavergta- valstybes už 

j “geležinės uždangos.” Visus

ir štai jums jauna moteris 
iš Amerikos nugalėjo gar
siausius ir drąsiausius ne 
tik Europos, bet ir Ameri
kos vyrus!

ir bendrai ji moka surasti 
kontaktą su visokių klasių 
ir tautų žmonėmis. Ji turi 
daugiau patyrimo politinia
me ir diplomatiniame sū
kuryje. kaip bile koks vy
ras, kuris stato savo kan-

politiką Waterburyje, gera J.“ 
ir pavyzdinga veikėja ir į 
motina, labai gabi paveik
slų piešėja, etc. Daug yra 
ir kitų lietuvaičių, kurios 
tiktų į Suvienytų Valstijų j sukaupė tylos minutė už mirų 
aukštas vietas, bet aš nega-'sius. kenčiančius bei žustan- 
liu jų visų čia išvardyti. ėius už Lietuvi.s ir viso pasau- 

Gal kai kas pasakys, na lio laisvę; “Marija, Marija” 
tai tau, čia Kubilienė visai nuskambėjo iš gilumos širdies, 
nukalbėjo nfekus. Kaip .r>vi “'overu skilties skau-
moterys be politinio patyri- 

užimti prezidento 
Toks pasakymas

neatitinka tikrovei, ne?

mo gan 
vietą?

tės pasveikir. visų Baltijos
'skaučių varė.;, tėvelius, moky
tojus. vadove.-, bičiulius, rėmė
jus, visuomenės atstovus, vieš- 

Pa‘ nias amerikie'-s skautes ir vi- 
mes so pasaulio .-kautes lietuvių ir 

Angliškai su-
Taipgi šiomis dienomk 5 ^bdatyrą j prezidentus siais 

moteris užėmė Anglijos so- -alkai>. Tai Kodėl ji negali 
stą, kaipo karalienė, Elz- '/u“ P1^21^ e?tu.‘ _V.nZ
bieta II; ji irgi yra jauna. karna moteris į prezidentus 
vos 25 metų. Ką ji gero butų ponia R. Taft, i epubli- 
padarys Anglijai ir pašau-į kone, .et taipgi ne eilinė 
liui, čia yra dar peranksti 1S-
kalbėti. Bet mums Angii- Pažvelgę į lietuvišką vi
jos istorikai sako, kad Ang- suomenę. mes taipgi rasi- 
lija niekada nebuvo tiek di-'me čia gimusių ir augusių 
dėlė ir galinga, kaip kara-' lietuvaičių, kurios nuneša 
lienių valdoma. Didžioji Ine vieną vyrą, tai yra ponia 
karalienė Elizabeth net Šalnienė iš Bostono, antra 
viešpatavo 45 metus. O kas ponia Stanislavv iš Water-

vartę istorijos lapus, 
surasime daug musų buvu-langių kalbom 
siu prezidentų, kurie net dainuota “Gi 
nebuvo baigę kolegijos. Ta-^r-’ 
čiau jie nebuvo prastesni 
prezidentai už tuos, kurie Čepienė 
buvo mokvti vvrai. Ai daug
iš musų vi a tokių, kurie ži
no

Scouts togeth-

Vietininkė yr. skt. Lidija 
prabilo i sueigos da

lyvius šiltais džiais išreikšda

E. Gimbutienė; 
Chaplikienė. ponia Arlauskie
nė. Dr. B. Kalvaitis, skaučių 
tėvelių, pavienių skautų vado
vų ir kt. svečių.

Šventė praėjo pakilusioj nuo
taikoj palikdama malonų prisi
minima. —B.

manevrai. An- 
Natalija, išsi-

sau manevrai,— 
Dulaitis, pagyvenęs 

mokyklų inspektorius, ku
ris ne kartą su Natalija ap- 

Natalija buvo tyli, rami tarė, kaip butų gerai, jei
mėlynakė, Brianske gimusi kiltų rusų-vokiečių karas ir 
mokytojo duktė, visada Stalino vergiją sumaišytų

-a, .vata įja (ieorgevna Burlasova,
O uvo n: išimtis iš tų sugyvuiė- •if<?akė 
jusiu, dažnai iš vietos Į vietą ke- 
liaujar.ėių karininkų žmonų.karininkų

Del Dvigubos Tiesos^xar^' kiek Įmanoma žmo- su žemėmis.

“Keleivio 
Kubilienė rašė

niškiau apsirengusi. Ji au- Natalija su Dulaičiu grį- 
du sūnūs, Borisą ir.žo į vidų, kur jau visi buvo 

” Nr. 6 p. Onai Anatolijų. Pirmasis buvo i sukilę ir graibstėsi drabu-

ris, kurios sakydamos “tie
są,” visuomet suranda ką 
nors blogo, neigiamo. Po
nia Kubilienė pastebėjo

apie mote-.astuonių metų, antrasis— žiu.
penkių. Abu buvo į moti- kė, 
na panašus, smulkaus vei- prie 
do, gyvų, bet liūdnų akių, 
kurių galima sutikti tik so-

tikrai daugelio moterų ydą. vietinės vergijos šalyse.

Natalijos vaikai kly- 
bet jinai nesiskubino 
jų, tik prišokusi prie 

Dulaitienės apkabino pe
čius ir bučiuodama kalio
jo:

mielaMan atrodo, kad “blogąją'Liūdnumas ir baimė lygiai —Karas! Mama,
tiesos pusę” žmonės iškeliaImotinos, lygiai vaikų aky- mama, karas, karas! 
iš pavydo, norėdami kaip|se. Baimės, vergijos atspin-! Natalija apkabino ir Du- 
nors apjuodinti asmenį suįdys sklido ir iš vaikų akiųilaitį, bet jam tik tiek pa- 
kuriuo kalbasi arba apie|—užnuodyto žiedo likimas.Įsakė:
kurį kalba. Man teko gy-i , . —Antoša, tu žinai . . .
venti tarp visokių tautų L Birželio 2- dieną, apie; tu žinai!tarp 
žmonių ir
7mnno< turiblIlV/KVC a

manau, kad 
beveik tas

Birželio
visli'" vab lTto’ Eauną sudrebi-' 
naJno keli sprogimai. Dienai;

aušti, sekmadie- 
visi dar miegojo.

3

'pradėjus

ma džiaugsme musų visuome
nei ir amer .<ietėm skautėm 

Jtima

nežino apie karalienę Vik- būry, Conn. Ponia Šalnie- 
toriją ir jos viešpatavimą? nė yra gabi advokatė, labai 
Jos laikais Anglija iškilo į gera kalbėtoja, pirmininkė 
stipriausią imperiją. Žino- biznierių ir profesionalių 
ma, dabar yra kiti laikai moterų klubo Bostone, na- 
negu buvo karalienės Vik- rė Labor Security Board’o 
torijos viešpatavimo metu, ir šiaip labai rimta ir pa
neš dabar karalienės ir ka- vyzdinga moteris. Ponia

piezidento Tiumano1^ gražų prijautimą lietuvaičiu 
mokslo laipsnius? Jo prie-igję^tjškam ja įėjimui. “Vove- 
šai sako, kad jis net nemo- rių” skiltininkė Dalia Barmu- 
ka gerai anglų kalbos, bet tė pristatė <?. “voveres” įžo- 
visvien yra musų preziden- džiui—Giedrę Natkevičiutę ir 

iaitas, nežiūrint kad jis ir ne-Danutę Venckutę. Po įžodžio 
turi daktaro laipsnio filoso-’sek« sveikintai. Ponia Z. 
fijoj ar kitoj mokslo sritv. ĮShallnienė pa eikino savo vy-

Prašau skaitytoju išreik-'">• Liet"TO< ko"sul°’
-.. vardu; Bo< i Giri Scouts sti savo nuomone šituo „ j- i, - vr- r , , - T i , - .iCouncil diret re Miss C. Con-klausimu. Jus labai įdomiai: kIin; Lictuvi Piliei.ių K,ub<, 

ditkusavote mano klausimą pįrrnininkas p. Kalinauskas;
Ai Viengungiams Vyrams ALT pirmini: as p. Chaplikas; 

Reikia Vesti?” Tikiu, kad raštu sveikim Mrs. P. M. Fo- 
atsiliepsite ir į šį klausimą, lev. So. Bos- n
kurs yra aktualesnis negu mininkė; M

Boston

SUIMTI Už NARKOTIKŲ PREKYBĄ

Detektyvas (už moters) varo į New Yorko policijos nuo- 
vadą du narkotiku pirkliu. Mrs. Barbara Lane. 2ft mėty, 
ir Edward Schonbaum, 46 metu, kurie kaltinami, kad per 
dieną parduodavo narkotikų (nuodu) už $2,000. Už tokią 
prekybą gresia griežta bausmė.

Antoša, pavargęs nuo ne
migo nakčių. prieš keletą 
dienų apraudojęs sūnų Po- 
ilą, išvežtą naktį į Sibirą,

čias ydas, bet kadangi dau- ; 
giausiai laiko praleidau*nž” 
tarp lietuv
to musų ____ T v .
mas. Vyrai pavydumo at-:įe\ neįob aerodiomo. °bbiškai praskydo, bučiuoda 
žvilgiu dar pakenčiami, beti. . saPnav° kopianti mas žmoną ir Nataliją slė

rytą
nų, tai į akis kri-' Miegojo ir Natalija Buria- nebepajėgė sulaikyti ašarų 

moterų pavydu- 'oxa ivaune Linksmakalny-!^ ^aįp sakydavo, bo-

į aukštą kalną, o kalnas 
sviestu nuteptas. Ir jinai:
sapnuodama sumetė: tai Dabar jie visi išėjo į so- 
bus kokių liaudies kenkėjų delį, pro giedrios aušros už- 

. i darbas—tepti kalną svies- lietas obelų šakas žiurėjo į 
tu, kai Rusijoje daugelis i viršum Kauno zujančius

pė džiaugsmo ašaras.moterys tikrai vertos papei
kimo.

Atsimenu tokį įvykį, kurs 
atsitiko prieš keliolika me
tų, bet kurs vaizdžiai paro
do, kaip pavydumas žmo,. . . . . _ . . . .

‘ atitolina nuo (lai bo, R” ?viest0 skon! uzmn-lėktuvus o tolumoje Rus- 
Tuo metu . . . trenks- tono link, vienas lėktuvas,nes

kurs turėtu rūpėti visiems, . _ , ....... .
nes vra bendras visų reika- 1S lovos’ 0 KaiP skaisčia, raudona juo-
las/Keletą tautų rengė sa- vaikai, uždarose lovelėse, Į sta, nuslydo degt.amas

so.

vo rankdarbių parodą. Lie- Ta-ok° ii ėmė saukti.
tuviai irgi įėjo į tą skaičių 
ir stengėsi kuo gražiau pa
sirodyti. Viena mano pa
žįstama, grįžusi iš Lietuves, 
turėjo atsivežusi įdomiųjų vakare 
medžio dirbinių. Aš nuvy-1

Pro uždaras langines Na
talija su kiekvienu trenks
mu matė žybčiojimus. Jos 
vyro nebuvo, nes vakar vė- 

iškvietė į eska- 
štabą, paaiškindami,

................... .. kau pas ją ir paprašiau, i|-a(į jam, kajp0 karo laku-
dikstrikto pir-jkad ji tuos dalykėlius paio-Įnuj kapitonui, teks gal il- 
Mary Doyle, dai paskolintų. Paaiškinau, JoėHati užtrukti. Kur, kaip 

kad už tuos daiktus atsako- —sovietuose neįprasta aiš- 
mybės imasi parodos ren- j-intis.
gėjai ir, jei kas prapultų, Natalijos vyras, Andrie- 
bus atlyginta. Moteįėlė pa- jug Nikjforovičius Burlaso-

“vi + -w,a n ” <ro irt s’^aus® sako: Kv ana va?^ huvo karo inžinierius,
Mąstymo d.-.os proga, ir kt. Į)Učiau, kad duočiau. Ir jus ūmomis labai darbštus kiekskautiškos sv :;os drauges. Lz , v i t : rūpinatės la”ai f,ai D-tust k e

Įrengtuose Lietuviu širdingus sveirimus ir aukas’kvai1^. fn.gaudamas venge polltlk
namuose So. Bostone visiem pade skt. Valerija vargstat, nesat S3V0 daikte-

liūs, o garbe atiteks tom 
rengėjom, dviem moterim!
Ne, neduosiu!” Bandžiau

yra aktualesnis negu mininkė; 
viengungių vedybos. program ad <er, So.

______ _____ ________ distriet. high schools superin-
tendent; amer kietes skautės iš 

Skaučių Draugišk Lincoln; radi programų vedė-

mo Šventė
Gražiai 

Ramovės 
šeštadienio popietėj 
gražus būrys skaučių 
lių. amerikiečių 
menės atstovu

jai p. Minkai -siuntė auką $10 
Mąstymo D ios” projęa. ir kt.

susirinko Barmienė.
jų tėve- . Iškilmingos sueigos . dalis

skaučių, risuo-i, daina Atgimė tėvynė.’ . .. ... . . , , „odčlo.ič
. . al5Vę,tl,Vėliavos pagerbtos iškilmingu J? įkalbinėti, kad nesisiaus-

pasaulmes skaudu draugiūkuJ,^ Perraukos metu ap.
mo šventes -Mastymo Dienos.-'^
'^rl» 22 . <1. yra g.m,s skau. .suvenirai s 
lybes įkūrėjas Lord Robert Ba.|raj ke,ios ,i„. lviško, mo„etos.

ir kt.

|den-PowelI. taip pat ir jo žmo- 
Įr.a, pasaulio skaučių šefė- Lady 
Baden-Powell. Todėl ši diena
yra švenčiama visame skaučių! 
pasaulyje kaip “Mąstymo Die
na” (Thinking Dav). Ta pro
ga siunčiami skautiški linkėji
mai ir tiesiamos rankos ap-

is
kelios ii»

• juostos, audrai, knygos bei 
skautiškoji spauda tremtyje, 
skaučių pagaminti dalykėliai ir

i gražios iškarpos Lietuvos vaiz
du bei kt.

Vyresnės
susirinkusius

autes pavaisino 
gardžiais sumuš-

juosti visą pasauli draugišku--tiniais, sausainiais ir kavute, 
mo ir seseriškumo ryšiu. Antroj sueigos daly -“lau-

Baltijos skaučių vietininkija Ižas.” Jo programos išpildyme 
Bostone pradėjo šventę iškil-i dalyvavo lietuvaitės ir ameri- 
minga sueiga, kurią pravedė į Rietės skautės bei visa publi- 

dainos, žai- 
ir žavėjo 
sumaniai

pačios skautės.
i dainai “Lietuva brangi" buvoįdimai, Šukiai uudmo 
pagerbtos vėliavos—Amerikos. į visus. Gražiai ir

Nuskambėjus, ka. Pasirodė mai,

ir mylėjo 
vaikus. Ir

politikos 
savo Nataliją, 

tai buvo jo mi-
n ūsas.

Jis vakar vakare išvyk-
, . ! damas patikino, kad viskas

tų, bet nieko nepesusi tuie-įgera^ nes trumpi ma-
jau dūlinti namo. Įnevrai. Bet Natalija, kiek

Štai patyriau savo pažįs- pasistiepusi, pabučiavo savo
tamos būdą—pavydėdama 
kad kas nepagirtų rengėjų 
už pavykusią parodą, atsi- 
įsakė joje dalyvauti. Gyve
nime dažnai tenka pastebė
ti, kad žmonės nesugyvena 
vien dėl tuščio pavydumo 
ir kartais nenori prisidėti mas? 
prie bendro darbo tik to- Aptilus
dėl, kad jo priešaky stovi 
jiem nepatinkamas asmuo.

An. Liutkuvienė.

aukštą vyrą, ir jos širdis 
kažin ką blogo nujautė. 
Nejauku buvo skirtis, lydi 
mai to sunkaus nujautimo.

Dabar Natalijai toptelėjo 
mintis: tai manevrai, bet 
kad toks pasiutęs trenks-

- ir 
dingo už medžiu viršūnių. 
Dar keli lėktuvai vaikė vie
nas kitą ir retkarčiais pap
sėjo kulkosvaidžiai.

Tuo metu pro juos bė
gančiu keliuku nuparpė 
raudonarmiečių pilnas 
sunkvežimis, kaip pašėlęs 
ar pamišusio šoferio valdo
mas.

—Man regis, ten buvo 
Andriejus,—tarė Natalija.

Jis lyg ranka pamojavo. 
Aerodrome atsirado rau

donarmiečių, gaisrininkai 
bandė gesinti, bet nesisekė, 
nes vėl požemiu praskrido 
du vokiečių lėktuvai, žer
dami kulkas. Du raudon
armiečiai ėmė vaitoti, bet 
kiti tebegulėjo ant žemės ir 
bijojo pasijudinti.

Praėjo trys valandos, iš
aušo rytas. Aplink dundė
jo, degė, visais keliais rie
dėjo sunkvežimiai. Kažin 
kur, už aerodromo, skau
džiai staugė mažo šunyčio 
balsas.

(Bus daugiau)

bombardavimui, 
Natalija ir namo šeiminin
kai Dulaičiai išdijso pra
verti priemenės duris ir

------ —----------------- -- ---- ! langines. Jie pamatė bai-
Pakalbinkime kaimynu* ir,su vaizdą: aerodromas

draugu* užsisakyti “Kelei-
'Lietuvos ir skaučių tarptauti- “laužą” pravedė “Šatrijos Rs-’vj”. Kaina metams $3.

skendo liepsnose; iš vakaro 
paruošti, bet nespėjus laku-

IS DŪMINES LŪŠNELES
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:
K. B. Kraučiunas 

Dsynard Drive, Canton, Conn.
(Nr. 12, 1952)
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KAS MUMS RAŠOMA
Laiškas “Keleivio’ 

Redakcijai

ilny” koks tai korespon
dentas plačiai aprašė apie ma
no kokius tai pridarytus kri
minalus prieš Springfield. 111.. 
lietuvius “pažangiečius.” Be to, 
dar nepagaili ir grasinimu.

‘vadavimo’ kolektuojasi politi
kai pinigus iš Amerikos lietu
vių. . . .”

Taip, Abramikas “puldinėja.” 
Įdomu, kaip tikras lietuvis tu
rėtų žiūrėti i Lietuvą? Ar 
taip, kaip ir bolševikai žiuri?

Jonikas, net keliuose “Vil
nies” numeriuose, puldamas

Gaila, kad tas žmogus bijojo :tnane> Springfieldo dipukus su- 
pasirašyti. Kad ir nežinau su rūšiavo šiaip: vienus, žinoma, 
kokiu Stalino bernu turiu rei- mane pirmąjį nugramzdino net 
kalą, tačiau noriu patiekti iš'pas pati pragaro liciperį; kitus 
jo straipsnio keletą ištraukų paliko skaistykloje; o dar 
su savo paaiškinimais. Jis ra-jkitus lyg norėjo pakilėti prie
80: dangaus. Apsirinkat, ponai,

Keletas vietos progresyvių taip rūšiuodami. Nemanykit, 
gavo laiškus tūlo dipuko. Laiš-^^ dalis dipukų, kurie su 
kuose plūstama \ ilnis, meluo- jūsų pasekėjais pabendrauja, 
jama apie dienraštį, taipgi gra- jįems pataikauja, net tituluo
si narna jo skaitytojams. . . . jasj draugais, kad jie ir apie
Pludikas ir grumotojas nedrįs- Lietuvą taip galvoja, kaip ir 
ta savo vardo pasirašyti. . . . jas žinoma, jeigu butų buvu- 
1 uose laiškuose kaip ir sten- 8j vieninga kova su komuniz- 
giamasi atkalbinėti, bauginti mu tai Springfielde butų jau 
\ ilnies skaitytojus . . . Bet senaį raudonosios piktžolės iš- 

jei tų laiškų siuntinėtojas neži- džiuvę.
no, jis k&cin nors sužinos* knd* APP AS
siuntinėti anonimiški, grasi-! 
nanti laiškai yra kriminalas. Į
Atkalbinėti laikraščio skaityto- |Bostono Apylinkes 
jus irgi reiškia tiesioginį ken
kimą laikraščiui, kas taip jau 
įstatymais draudžiama.”

Konferencijos Delegatams

dą Amerikoje? Siuntinėjo se
natoriams, kongresmonams ir 
šaukėsi FBI sudraustr “prona- 
cius.” Atsimenu kaip mano 
prietelius Pranas Bajoras, mi
ręs “Tėvynės” redaktorius, bu
vo išgąsdintas, kada pas jį at
ėjo FBI agentai tyrinėti jo iš
tikimybės Amerikai. Atėjo, 
pradėjo klausinėti ir žmogus 
turėjo visą savo dūšią išversti 
ir parodyti, kad jis yra lojalus 
pilietis, karo veteranas ir tt. 
Panašiai buvo tyrinėjama, ro
dos, visa lietuviška spauda, iš
skyrus bolševikiškąją, kuri ka
ro metais vaidino apsiputojusių 
patriotų vaidmenį ir vertėsi do- 
nosais. “Laisvė” ir, tur būt, 
“Vilnis” anglų kalboje spausdi
no ilgiausius donosus ir gyrėsi, 
kad tie donosai esą pasiųsti vi
siems senatoriams ir k mgres- 
raonams. Kongreso žmonės, 
gavę tokius rūsčius donosus. ir 
kaltinimus prieš visus lietu
vius, kaipo “pronacius,” skun
dus pasiuntė justicijos depar
tamentui. kuris per FBI ir da
rė tyrinėjimus. Tyrinėjimai, 
žinoma, nieko nepagavo, nes ir 
nebuvo kas pagauti. Amerikos 
lietuviai buvo lojalus Amerikai 
ir savo naštos dalį karo metu 
nešė nemurmėdami. Bet bol-

1ŠLIKO GYVI JUROS NELAIMU

Keli jurininkai, išgelbėti iš juros, susivynioję į antklo
des, atvyksta į pakraštį iš suaižėjusio tankerio “Pendle- 
ton,” kuris neatsilaikė prieš baisią audrą Naujosios Ang
lijos pakraščiuose.

E. Matulis. Mrs. Balukonis, i 
Mr., K. Kirmelevičius, M. Ju

cienė, A. Paulauskas, Strums- 
kienė, Pivoriūnienė. Rutkevičie-

Puslapis Septinta^
BIAURI TVARKA*

Bėgo lapė palei gelžkelį, 
atsitūpė pasilsėti ir pasidė- 

nė, Gudas. Gernius, Virbickas, j jo ant bėgių savo uodegą. 
Uodelis, R. Pol, Karvelienė, P. Važiavo traukinys ir nu- 
Eidimtas, Paliulis, M. žiurolis, j pįovė jaj tą uodegą. Ap- 
Matjoskienė. Matuzaitė, J. Mit- mauciu netverdama lapė sa

ko :rikevičius, Naujokas, J. Jonai
tis, K. Petrą vičienė, J. Kaz
lauskas. Milkonis, Valys, Atro- 
šaitis. J. Lapatinskas, Janku- 
nevičius, Stakutis, Gailiunienė,
P. Plekavičienė, Antanavičienė,
M. Kirmelevičius, M. Ju- 
rusevičienė, č. Nauronis, Savi- 
lionis, X., Algis Lapšys. T. Ka
volis, P. Čepas, A. Kinderdorf,
J. Klabis, D. Klapčiunas, E.
Eidukas, E. Diksienė, Eva San- 
dienė. E. Mališauskienė, Pet
raitis, D. P., Valkavičius, S.
Asminas, B. Ivanauskas, A.
Saveikis, M. Ivaška, A. Oren-

, tas, r riend of Lithuanians. J. į Valerija Keiiytė Ramašaus-
Žadeckas, V. Širka, V. Vorkis, I kienė. kilusi iš Biržų miesto, paieš- 

T , T x- t ■»» vt • [kau mano krikšto močios Balnionai-P. Jankus, Jūrate, J. M. Nevis, jos pavardės po vyru nežinau.
Valkavičius, S. Kontautas, Ubą-! J* Pati ar Las ją žinotu malonėkit 

man parašyti šiuo adresu:
Valeria Ramaszauskiene,

717 Lounsburv Avė., Pontiac, Mich.
(9)

—Tai biauri tvarka: nie
ko čia nė pasidėti negali
ma!

Iš “Tėvų Pasakos.”
REIKALINGASEIM IN IN KE

Reikalinga šeimininkė tarp 30 ir 
40 metų, Kali būti viena ar su kū
dikiu. Pageidautina nerūkanti ir 
negerianti, mėgstanti ramų gyve
nimų. Gyvenu vienas nuosavam na
me mieste. Prašom rašyti:

V. S.,
277 Pearl St., Port Arthur, Ont., 

Canada.

~~PAIE$KOJiMAi

kivi, Liepinš, Norvaišienė, D 
Buividas, Paukštis, Kapočiu- 
nas, Zaleckas, Račkauskas, A. 
Prakopienė, J. Pečiulis, Visoc
kis, S. Dirsė, Valickas, G. Ve- 
nis, Vyšniauskas, X., J. Cieš-

BOSTONIEČIŲ AUKOS dy Hour, Mr. ir Mrs. Minkus,
LIETUVAI VADUOTI Dr. P. Jakimavičius, adv. K.

Kalinauskas, Giedraitytė, Lie- ^us* Augustinas, K. Donaitis,

Svento Rašto Tyrinėtojų 
Garsinimas

Esu nuoširdžiai 
jums už suteiktą man paramą. 

Tavorščiau slapuke, aš ne- -pu0 pa£.ju esu paremtas ir mo- 
matau jokio reikalo Spnngfiel- raliniai kadangi ligoje nebu. 
do “pažangiečiams” rašyti ano- yau užmirštas >savo idėjos žmo. 
nimiškų laiškų, nes aš su o- n«u, |<a(i jr tolimoj Ka-
munizmo pasekėjais ar jo sim- iįfornįjoj
Didikais vedu viešą ir atvirą ^bai’’ (lžiugu buvo girdėti 
kovą. Kovą ne ginklais, mus-:apie įvykus5a konfe.
tynėmis ar kokiais P‘k»etav>-rendja kurios metu buvo aĮ> 
mais. bet žodžiu ir kartais ras- svarstvta daug aktuaiiu kiau
tu (tik su savo parašu). Ne- sjmu
žiūrint, kad Vilnies štabo. q-aįgį esu dėkingas visiems 
bendradarbiai, būdami Amen- 'auktojams ir sumanvtojams ir 
kos ir Lietuvos išdavikais, gra- ’ypatjngai drf? virbalui.

ATGAIVINIMO LAIKAI
_____  (Tęsinys)

ševikai juos skundė ir jau. j Surinkto, Vasario 16 Proga tuv06 v-včiM 17 ku°Pa’ Sv. Jono x-> Dzervinskiene, Griauzdiene, “Ar^šiuo’^aiku sugra‘
dėkingas Skundė. murzino, “pronaciavo” j .................. {Susivienijimo Draugija, Mr. ir -A. Yuga.

vien tik lietuviai! aukavo Inžinierių ir Ar-įMrs Kailphis inž v Bahrila PASTABA: Nemažai auko-

sina man, tačiau panašią kovą 
su komunizmu tęsiu ir toliau. 
Aš bučiau niekšas savai tėvy
nei. kaip ir jus. jei nepadėčiau 
tiems suklaidintiems vargšams 
ištrukti iš jūsų užnertos komu
nizmo kilpos. Viešai ir priva
čiai. žodžiu ir raštu, aiškinu

žinsi karalystę Izraeliui?” Jo at
sakymas buvo toks: “Ne jūsų da. 
lykas yra žinoti laikus ir valandas.“ 
Jo atsakymas buvo panašus į jo

. J Bukonis, V. Jazukonis, V. V*-! I*** jų pavardžių neskelbti tu^tad?ti?neTrik^u
Aieiuninkai kauza M Venis, Stankūnas, spaudoj. Yasano 16 d. mine-(budu jie tegalės pažinti tų laikų, 

Lietuvių Darbininkų Draugijos jkuris Bostone įvyko va- kuomrt J*s ateis' ž trumpos a- 
sario 17 d., viso auku surinkta

. o • r. . , Mrs. Kauchis, inž. V. Dabrila,

. chitektų Sąjungos Bostono sky- jnž Tomas Okunis inž p Pau. tojų aukoję po $1 ir daugiau 
nūs.

į $145 Bostono 
Sendraugiai.

k todėl, kad lietuviai 
Amerikoj nestsakė esą Satinui 
ištikimi. Pirmą dūdą donosči- 
kų chore per karą vaidino An
tanas Bimba, donosčikas Nr. 1., „ T . . _ . . .„ , . , ... , . į Po $100—Lietuviu Teisinin-Dabar tas donosčikas daugiau-', .. » . * ,.... . ... , , . . ku Draugijos Bostono skvnus,šiai dejuota ir vaidina kankini. ,7 . . . o •"„ * . • , , - .Lietuviu Tautines Sąjungos\Vell, tai murzinas kankinys. D ‘ • x • «-‘Bostono skyrius, Lietuviu Pi-Lietuviški bolševikai per ka-,,. .. ... , . ...x- -j - - x • 'liečiu Klubas pažadėjo,ra siuntinėdavo pnes lietuvius T, • ~ ...

Draugiškai.
BE. DRAUGELIS. 

Los Angeles, Calif.

Po $50—kun. P. Virmauskis, 
inž. Jonas Mikalauskas, Amal- 
gamated Clothing Workers 
Union, SLA antras apskritis, 
Sandaros 7 kuopa.

$35 inž. Bronius Galinis.

21 kuopa.
Po $7—Dr. B. Mickevičius, $2,271.16, bet aukos ir dabar 

inž. V. Sirutavičius, YVilliam dar tebeplaukia.
Andriunas. ALT BOSTONO SKYRIUS.

Po $6—Mrs. ir Mr. Kubilius, ------------------------------
br. Valadkevičiai, J. Leščias- LIETUVIŠKI RADIJUSA1
*cas‘ ' Burzgia-duzgia radijušai.

Po $5-0. Andriušaitienė, Smarkiai muša po,Ru pulsai 
Briedis, KleponLs. J. Tuinila.
Andriušis, Jankauskas, B.

donosus į angliškąją bolševikų 
spaudą, o paskui, pasiremdami 
“amerikine” spauda, pirštais 
badydavo lietuvius, kaipo neiš
tikimas Amerikai “hitlerines 
gyvates.” Per amerikoniškus 

[bolševikus jie kartais sugebė-
---------- davo lietuvius apmurzinti ir

Anie Bimbiškus Donosčikus nebolševikiškoj spaudoj. Atsi- 
lietuviški bolševikai i">ęnu. kaip kolumnistė Dorothy

spiaudosi. Jie yra nepatenkin.i^n-P’on kartą užsipuolė 
jiems apie Sovietu Sąjungoj iriti. kad Amerikos vyriausybė
dabartinėj Lietuvoj komunizmo drįso pasiįdomauti Pruseikos ir ali“ xelau a zuma is e pn

d • - i u-i - i Brazdžionis, V. Girnytė, V.
, P° Kulbokienė. Dr. J. Leimonas,
Juozas Rašciauskas.

sadistini terorą, šlykščiai veda-Į Andrulio ištikimybe šiam kraš- * . . . ... -» ,
ma melaginga propaganda, ver. ,ui. Iš tiesu, kaip drįso Ame-1™ .IP‘r8Į »olsev,k? sekretorę, 
gų stovyklas, žemės ūkio ko-{rikes vyriausybė abejoti tu vy.
lektivizacijos
ūkio ir pramonės darbininkų

pasėkas, žemės ru ištikimvbe! Ar musu vai- ?av0” . atitinkam^ medžiagą.
džiai neužtenka, kad tuodu vy- į*«tuv^ ta. P»nia "^tsiprase, 

apverktina padėtį, sąžinės ne-Irai “Vilnyje” aiškiai rodo savo ,e ,,1?s Pas>ai:5 mimas e
laisve- triguba spaudos cenzu- lojalumą . . . Maskvai? į™1“* ^etores išaiškina,

t» i- i •♦„„v;,,..,,., os kokiu budu ji gavo medžiagaBolsevku nepasitenkinimą as . ■ 6 . J5;
Rzvf lietuviams “pronacmti. Tai pilnai suprantu. Suprantu, bet . K .

-- • i - - miv't; buvo lietuvišku bimboku dar-jiems jokios užuojautos reikšti

______ t Maskvai?
ra. penktąją koloną ir jos už
davinius. sadistų mokyklas ir 
tt.. ir tt.

Taip pat, nebūčiau vertas 
lietuvio vardo, jei gryniausią 
komunistnį organą “V ilnį”! 
į kai bi nėč iau u žsi pren umeru ot i.
Bet. kad atkalbinėčiau prenu-

negaliu. Negaliu todėl, kad tie 
žmonės yra patys pirmeiliai do- 
nosčikai ir su mielu noru skan
dintų kitaip manančius žmones, 
jei tik galėtų. Skandintų, skųs
tų. šnipinėtų ir donosus darytų

landėlčs po to, kai Jėzus buvo davęs 
savo mokytiniams šituos paskutinius 
patarimo žodžius, jis pranyko bede- 
syje, ir angelas aiškino, kad ji.s vėl 

taip pat ateis.” Iš tikrųjų, dabar 
mes galime matyti išpranašautuo
sius simboliškus tamsybės audros 
debesius, gąsdinančius visą išgąsčio 
ir suspaudimų apimtąjį pasaulį, tie
siog taip, kaip buvo apie tai pra
našaujama. Iki šiol tik budėtojai 
tegalėjo suprasti ką šitie įvykiai 
reiškia. Dėlto jie džiaugiasi, ne iš 
pasaulio suspaudimų, bet, velyk dėl
to, kad galas visų suspaudimų yra 
arti.

Jėzus pasakė į savo mokytinius: 
“Tiems gi dalykams pradėjus vykti, 
pažvelgkite aukštyn ir pakelkite sa
vo galvas, nes jūsų atpirkimas (iš
gelbėjimas ) artinasi.” (Luko 21:28.) 
Tikrųjų Viešpaties mokytinių išgel
bėjimas reiškia jų išaukštinimą pir
mame prisikėlime gyventi ir kara
liauti su juo jo karalystėje per tūk
stantį metų. (Apr. 20:4, 0.) Jie 
bus jam panašus, matys jį kaip jis 

J-jra ir dalyvaus jo garbėje. Jų iš
gelbėjimas pažymės artumą gyvybę 
duodančiu palaiminimų visai žmoni
jai; ne dangiškus palaiminimus, bet 
laimingą amžinąjį gyvenimą atsteig- 
tame rojuje, čia pat ant šios žemės.

Tokio ramybės ir džiaugsmo ir 
gyvenimo saulėtekio pasaulis dabar 
išsiilgsta ir laukia. Iki šiol dar pa
saulis teturi mažai tikros vilties 
apie tos saulės užtekėjimą. Bet taip 
kaip naturalė saulė užteka, neatsi
žvelgdama į tai, kas yra pabudęs ir 
mato jos užtekėjimą, ir nežiūrint to, 
kiek mažai arba daug laukia jos 
pasirodymo, taip ir Dievo s u grįžu
sios malonės saulėtekis žmonių nau
dai ir palaiminimui yra tikrų tik
riausias. __

(Bus daugiau)
Norėdami panašaus turinio lite

ratūros. bus prisiųsta jums veltui, 
kreipkitės: V. Klovas, 3444 South 
Lituanica Avė., Chicago 8, III.

NAUJA GYDUOLE

Pašturmuoja drata! dryta! 
Kiekvieną, programos rytą.
Plumsi-bumsi ant piano 
Surūdijusio ir seno;
Iš sudilusių plokštelių

B. Martinkienė, P. Pauliukonis,
Dr. J. Petronis, inž. Mečys Ba
lys, S. Durickas, J. Oievičius, viiraim ūsin^iių

Bostono skvriaus nirmininkas ^v- Petro Lietuvių Moterų Klu- £įuiba talentai-žvaigždelės,
.J'ctdmlaS,1VViS‘nrikri tė'iSkJS kreKŽdefe- 

tininkija niS' ' daniški.. jr majneriai padainuoja,
si pažino, kad geri frentai jai bu- Po $20—Dr. J. Mikalonis, Valaniš£is’ q 'Gegutėlėms pakukuoja.

Lietuvių Socialdemokratų Są- Adomavjčjus, j. Petrauskas, P. Tai ne slegianti karunka.

$26 inž. Jonas Vasiliauskas
in7 zzx£,«

Amerikos
vapima.™,

Lietuviu Tarybos

jungos 60 kuopa, inž. Kristu- Martinku% Mališauskas, kun. Net snaudaliams jausmus min-
pas Daugirdas, inž. Juozas An J. Klimas, Končius, Stepulio- ko.

Kovelis.
N’ew Y’ork. N. Y.

Mano Paieškojimas

Gerbiamieji! Rašau klaus-
meratonus jo neskaityti, tai sį ^.igar<i:i!|vilnll ta ne damas, kur dingo iš “Keleivio
>rVi7davmiai patys rodo. kad tik darytu, bet ir darė Darė puslapiu profesorius Skurlu- 
bolševiku “gvardija” ne tik karo metu. kada bolševiką, čia padskis, kuru, taip vešlia, buvo 
Slnrinvfielde bet ir visoje Ame-'Amerikoje buvo apsirgę antro- pražydęs visokiam nonseraus, 
rikoje^sparčiai mažėja. “Vii- jo fronto patriotizmu ir kas ry-jO ka, kada ir sensais? Skaity-

.? k tas ir vakaras bažijosi savo tojų tarpe vaikšto visokių gan-
Abramikas puldinėja ir ki-'amerikonišku patrotizmu. kuris du. Vieni sako, kad jis jau se-

tus‘ ir konservatyvius žmones, .buvo iš Maskvos įsakytas ir na, Floridoje, tat, spėja, kad jb 
ius, H nunntt. « . ( gal ir Kaliforniją pasiekė, kur

šilta ir gėlės žydi žiemą-vasarą. 
Bet jeigu tokie spėjimai ir bu
tų teisingi, tai argi paštas jau 
nebeveikia tarp Floridos, Kali-

kurie kitaip žiuri į Lietuvą, j užsakytas.
„..v,, ,-,e . Reiškia, jis pul-| Vaidindami “patriotus he-
dinėja visus, kas rūpinasi gy- tuviški bolševikai Amerikoje 
venimu čia Amerikoj (suprask buvo pasinėrę donosų baloje 
dipukai) ir nepaiso riksmo apie iki ausų. Kas neatsimena, kaip
naują Lietuvą, nenori 
tiems.

aukoti tie ponai siuntinėjo ilgiausius fornijos ir South Bostono?uiriUVd, 1IVHV11 --  r .
kurie varde Lietuvos skundus prieš lietuvišką Spau Skaitytojas V-ys.

dnus inž. V Sčesnulevičius. nig Kazokas Mrs ir Da- Mat vis tautiškumo labui
$1< inž. Romualdas Budrei- nielius Razvadauskas, Trepen- Traukiam dainą iki galo.
Po $16-inž. Tadas Aleksan-|SkiS’ ^K^t^^Taninskas'' ŽvirbliaL klaUSO žmonės’

, . . T. vis. Kamiene, vardauskas, jinįsminaq to< malnnpcdravanua. mz. Koštaa Nenor- Jankuneviėiu,. Ku|. Unfc.rn.naa .a tos malonei
bienė. Strazdas. Mileika. R. Ga
siunas. Herbstas, J. Casperas,,
Sandaros Moterų Kuopa, Bak
šys. P. Pilka, Mockapetris, adv. širdžiai didelė paguoda: 

v . šalna. Gustaitis, Janickas. Si- Suprast lengva, nenuobodu,
butas. mz. A Girnius, mz. I. manavičiutė. Kasperavičius, p. Lietuviškas radijušas 
Končius, mz. Kazys Knsciukai-! Ausjejus> j. Starinskas, Pap- Neria per audras ir krušas, 
tis, inž. A. Lapšys, inž. Jurgis |, , vOkunis J SteDonavičiiK I R lauskas’ lna Simenaite, M. V. Pojk(>s valsai ir polkytės!
K S 94 kuona Bratėnienė, kun. Kontautas, goka ožkos jr ožkytės,

Po §12_ inž. A Skudžinskas Killu,is- Juodinskienė, J. Ta- g^į jauni ir mažiukai
K Merkys mošaitis, įaustas Kirša, M. §oka trypia, kaip ožiukai.
K Merkjs. i Kniukštaitė, P. Vaičaitis, * ' H

Po $ll-mz. E. Manys. koruLudauskas, R Bajertius,

ka.

tas.
Po $15—-A. Keturakis, J. 

Vembrė. S. Lūšys, inž. K. Ba
ranauskas, inž. E. Cibas, inž. 
J. Dačinskas, inž. Jurgis Gim-

Net ir katės džiaugsmu kniau
kia,

Kai programos susilaukia.

A.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pati d arė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jj nosinei 7

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

KELEIVIS
27, Mass.

PAUSAULIO LIETUVIŲ 
ARCHYVO ADRESAS

M. Vembrė, SLA 308 ir 328! 
kuopos, J. Januškevičius.

Po $10—K. Mockus. Dr. P. 
Kaladė, Girniai, Valentinas 
Galdikas. A. Juknevičius- Dr. 
B. Kalvaitis, P. Lembertas. S. 
Vaitkevičius. A. Ivas, SLA 43 
kuopa, J. Gėgžnas, P. ir S. 
Averkai. Brighton L. P. Klu
bas. A. Mizara, P. šetkauskas, 
Karolis Vasiliauskas, Doman-

p Krakoviaką rėžia-groj'a. 
Svilienė. J. Kruopys. T. Cegis. Programos niekad nestoja. 
P. Volga, A. P. Neviera. S. Lietuvybė šuoliais kyla. 
Griganavičius, Valatka, SLA Nuo šokimų prakaits pila. 
359 kuopa, Dr. V. Čepas. S. Kodėl neužgrot kazoką? 
Mockus. J. Kasmauskas ir J. TejrU] įr ruskeliai šoka! 
Januškis. Bolševikai patrepsėtų,

$4 A. J. šeikunas. q jaunimas kulturėtų.
Po $3—Juozas Povydis, X..

M. Norvaišienė. ANIS JAUNIS.

Pranešama, kad Pasaulio
|tas čibas, DLK Kęstučio Klu- ]auskax. E. 

io'bas. Uršula Saduikis, A. Užu- y.. A. Ž;

Po $2—L. švelnis, J. Kaz-;
Laurutis. D. P.. X., j 

Žarkauskas, Adomas

ilžiagą ar korespondenciją Ku,<lžm11' A- Minkaitiz Lizdenis Mili..-
reikia siusti archyvo busti- ’ £ t, T T

, , . * tv Įlevicius, E. Bajerciene. A. Santvaras, Markevičius, Sima-
nes adresu, būtent; Pašau-Strockis SLA 365 kuopa A.!navičius, Sinkys, Baika. Jutke- 
lio Lietuviu Alchyvas, 2601 Karosas, S. K. Tamošaitis. L. vičius, P. žiokas, X., Gabin,
W. Manjuette Rd., Chicago Mačinskas, J. Gaidelis, Dor- Džibinskienė, Baltrušiutė, Va- 
29, III. chesterio Moterų Klubas. Melo- lantienė, šeparnis. Masiulis, J. !

Ūselis, Mrs. ir Mr. Kimant, 
Mrs. ir Mr. šapelis, D. Pilka, ; 
Povilaitis. J. Feiferis, R. Ger- 
vėnaitė, S. ir M. Strazdai ir j 
J. V. Stilsonas.

! Po $1—W. V, Anesta, M.
[ Anestienė. M. Anestas, Ged
minienė, Lukas. A. Stukas, Ga-1 
leckienė. Samulis, Mileris, Alex|j 
Ross, J. Saduikas, M. Mačiu- j 

įlaitis, Mrs. Klimas, X., A. 
iSmaižys, S. Simanavičius, D. 
įGaidimavičius, K. Trainavičius, j a

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviakai-Angliikas ir Angliikai-Lietuviikas 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.

aui* 
I u oi ėMaistinga G y d ’ 

yra mišinys riešutų, 
uogų. šaknų ir lapų; 

, ji yra vartojama nuo
\ .-^į visokių nervų ligų ir

-/ nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys) 

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 

i sirgtumėt, šitame mišiny yra pa- 
i stiprinimų. Vartojama arbatos for- 
! moję. Svaras $8.000, pusė svaro 
•$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
*čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy 

South Boston 27, Ma

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Orgstnizacija

įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2.420.359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę“ nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We»t 30th Street New York 1, N. Y.

t t



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SU- BOSTON Nr. 9, Vasario 27, 1952

JAU GALIMA KAI KĄ Literatūros Vakaro Dalyviai vaizdus, kuliuos daugumas Linkėjimai ii Floridos
PASAKYTI VIEŠAI -------- lietuvių vasario 16 d. minė- ---------

--------  Ilgesnį laiko tarpų Bosto- jime matė ir jų dar nepa- Musų gera kaimynė iš
Pereitą savaitę posėdžia-ne nebuvo surengtas litera- miršo. Jo lyrika nuoširdi, i Bradford, Mass., Mrs. S.

vo Lietuvių Darbininkų turos vakaras, kai tuo pat kupina šilimos, žemaitiško, Paplauskienė, atsiuntė re-
Draugijos 21 kuopos 20 metu šiame mieste gyve- susitelkimo ir ramumo. Sta- dakcijai gerų linkėjimų iš
metų jubilėjaus ruošimo nantieji lietuviai rašytojai sys Santvaras moka gražiai Miami, Fla., kur ji išvyko

BOSTONO PASTAS skienei, Vaitkevičiui, And- komisija. Buvo daug ra-buvo kviečiami ir darė iš- savo eiles skaityti, tad ma-! poilsiui.
BUVO PRIKIRMIJĘS riušaitienei, Ulpai, ’Galdi-iportų kas ir kaip daroma., kilas į kitus Amerikos mie-'lonu bus kovo 2 d. ir jo

______ kui, Vembrei; lietuviškų Čia kai kas verta pažymėti, stus ir net i Kanadą. Lie- naujųjų kurinių paklausyti.
Plačiai nuskambėjęs Bos- rad’io valandų vedėjams Sukaktuvių minėjimas tuviškoji visuomenė dailio- Bostono Kultūros Rėrnė-

tono, South Postai Annex Kneižiui, Lapėnui ir Min- bus "dvilypis. lą pačią jo žodžio pradėjo pasigesti jai nuosndžiai lietuviškai
skandalas, dabar baigiamas kui; “Keleivio” ir “Ryto” i dieną, gegužės 11 (sekma-ir Bostone. T dei Kultūros kviečia visus Bostono ir Vasario 29 d. prasideda
aiškinti. Iš viso 1,300 tar- redaktoriams; LRKSA 94 dienįl, Įvyks du iškilmingi Rėmėjai literatūros vakarą apylinkių lietuvius savo Raudonojo Kryžiaus vajus,
nautojų buvo atleisti arba kuopai, vietos klebonui ku- parengimai. Tuojau po pie-, ir rengia ši sekmadienį, ko- dailųjį žodį pagerbti ir į li- kuris tęsis per visą kovo
patys pasitraukė iš tarny- nigui Virmauskui. kuris per tų, South Bostono miesto]vo 2 d., 4 vai. Į1" pietų. Alų- teiatuiOb \ akai a atvykti, mėnesį. Bostono miestas
bos. Daugiausiai išlėkė iš bažnytinę rinkliavą surink- svetainėje bus labai šaunus nicipal Buildirg salėje, Iki pasimatymo Municipal šiais metais turi sukelti

' įvairus koncertas. Šito' Broadvvay tam H ir G gat- Buidinge kovo 2 d., 4 vai. Raudonajam Kryžiui $1,-

Pr&sideda Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Vajus

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiarižkos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nūs 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 
1540 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broadway, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

tarnybos pavaduojančių tus $212 perdavė BALF’ui; .ir

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mos tis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirstems ir 
papirštoms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderns iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.
SO 8-1761 ir SO 8-2483

540,000. Tą vajų remia 
įvairios organizacijos be jo
kio skirtumo. Tūkstančiai

tarnautojų. 121 tarnautojas 1 Svilienei, kuri privačiu ke- koncerto programai mobili- vių. 
buvo apkaltintas, iš to skai- liu išplatino 26 baliaus bi- zuojamos vietinės ir iš to- Literaturo>
čiaus 84 prisipažino darė lietus ir K. Namaksienei, iiau meno jėgos. Tai ne- gramoj — lietuvių autorių SKAUTAI GRAŽIAI 
sukčiavimus. 'kuri išplatino 19 bilietų, i bus kurios nors vienos i grožinė proza n eiliuotoji AT$VENTĖ VASARIO 16 a«kų rinkėjų lankysis jstai-

Sukčiavimai toįe pašto Nuoširdus ačiū muzikui (“žvaigždės” koncertas, bet kūryba. Programą atliks _ -------- gose ir po namus rinkdami

vakaro pro- 
autorių

popiet.

Yasario 16 d. 
aučių ir skautų vietinin- 

toriai—Bei n. Brazdžionis,’kijų iškilmingoji sueiga
Ant. Gustaiti' ir Stasys įvykusiai atliko savo paskir-

samburis. kur|žinomasis ak:-riu? Kenri- 
programos nu- kas Kačinsku.' ir utys au-

įstaigoje buvo daromi tuo Gaideliui ir jo vadovauja-1 meno jėgų 
budu, kad nesilankantieji mam vyrų chorui už sek- kiekvienas 
į darbą tarnautojai per sa- minga dalyvavimą progra-pueris kuo nor 
vo prietelius “punčiuoda- moję. Atsiprašome visu, i visy kitų. Su
vo” darbo korteles, imda- jei kurių pavardės liko dėlflutinai dar nesusitarta, to-1Santvaras. Jie visi gyvenau 
vo algą ir dalindavosi, su neapsižiūrėjimo nepaminė-; dėl smulkmenų čia kol kasiSo. Bostone, bet gal nevi- Lietuvos 

tos.
Vajaus komitetas yra

įvykusi aukas.

• skirsis nuo 
artistais ga-

savo sukčiais prieteliais. 
Kiek nuostolių paštui pri
darė tie sukčiavimai, tikrai 
nėra apskaičiuota, bet suk
čiavimai buvo daromi "ma-• • • yySimai.

Apie Bostono pašto suk-! 
čius šį pirmadienį pranešė 
atstovų rūmų viena pako- 
misija, kuri paskelbė aukš
čiau paduotus skaičius.

z
BALF’as DĖKOJA

pa-
negalima paduoti

Technikinė jubilėjaus da-
siryžęs vajaus fondą savai- jįs jau galutinai nustatyta, 
tės laike pakelti iki $1,000 Roncerto programa 
ir gautas lėšas perduoti dės iVgiai 2;30 vai. 
BALF’ui.

Vajaus Komitetas.
ių, 
asmeniui 
sus), o

prasi- 
po pie

įspūdingai paminėjo 
nepriklausomybės

siems pažįstami. todėl nors šventę. Lietuvių Ramovės 
keliais žodžiais . uos apibu- patalpos buvo perpildytos 
dinsim. skaučių, skautų bei jų tėvų,

Henrika.' Kačinskas— rėmėjų ir prijaučiančiųjų, 
buvęs nepriklausomos Lie- Sueigos oficialiąją dalį at-

Dorhcesterio Moterys
Rengia Whist Partę

Dorchesterio Li e t u v i ų 
Moterų Klubas šį šeštadie 
nį, kovo 1 d. rengia šaunią 

party Dorchesterio 
klubo patalpose, 1810 Dor

Vietos BALF'o iniciaty
va sudarytas vajaus komi
tetas, energingai vadovau
jant F. Razvadauskui. per 
kelias savaites sukėlė $950 
šalpos reikalams. Suruoštas

500.00$ Amerikos Lietu
vių Tarybai Lietuvos laisvi- -oiįau 
nimo akcijai suaukojo lie- nenorintiems 
tuviai inžinieriai savo susi
rinkime vasario 16. Ame
rikos Lietuvių Inž. ir Archi
tektų Sąjungos Bostono 
skyrius turi apie 30 narių.
Jų tarpe yra ir dabartinis 
ALT Bostono sk. pirminin
kas inž. Al. Čaplikas.

VK1-I pv uic- , - , r, .....• .. r chester Avė. Pradžia 7:30
Svečiams ieiga bus $1 tuv.05 va^kvl>1 -u teatrų ak- liko atskilai, pirma skautes vaj vakare. Parengime bus 

(iškaitant tak-t01^us' ^au nev*en^ kartą n po to skautai, Keletas r(jžių užkandžiu ir gerų 
Bostono lietuviai turėjo jaunųjų skautukų (vilkiu- dovanų Kviečiami visi.

Rengėjos.vietas arčiau e;
norintiems gauti. i •• progos gerėti.' jo perteikia- kų) davė įžodžius—pasiža- 

a( O. 11 ' jyju lietUviš dčiimnc kotiin clronto i n-/
atvykstantiem

L' 1 • j i v i i
žodžiu, jo dėjimus, keturi skautai užr er IllU UCIU1 įsrtUOJU

' talentu įsijausti į atliekamą energingą skautišką veiklą

I rf-v T-v y-J rf-fc ujtz-v-rslitiniai u? T~. • » 1 11 *43 ’ Janu? i\i 1 mpi ii

klube davė $554.27 gryno 
pelno. Tai daugelio asme
nų bendrų pastangų, gerų 
norų, darbo ir aukų rezul
tatas.

Vajaus komitetas reiškia 
gilią padėką visiems asme
nims, kurių dėka paminė
tos lėšos buvo gautos, bū
tent: lietuviams biznie
riams Baltrašiunui, Glinec- 
kui. Vladui Jakštui. Jonui 
Jakštui, Jarui (Brocktone), 
Kučui, Paurai. Petrauskui, 
Plevokui, Šilkai. Strazdui, 
Vakauzai, Valeikai, Vit- 
kins, Arlauskui. Baluko- 

Blinstrubui, Aluko- 
Zavadskui, Tautvai- 

Doyle,

Trisdešimt metų
nuo 1922 m. vasario 
da buvo atidarytas 
vos Universitetas

RADIO PROGRAMA
pro- 
stotį

n n»-ie du.- nriota kūrybą, tiek musų prozi- govės sakalų skiltis, kaipo WBMS, kuri dabar vadina- 
nrntnt nokinti k!« vI! ninku veikalus. Henr. Ka- konkurso laimėtoja, buvo si stotis WHEE, 1090 kilo- 
t nn X k b i^kiu* Kai činskas — lietuviškos mo-'apdovanota oriniu šautuvu, cycles, 9:30 iki 10:30

°-koibt; i-i.. ' !kyklos aktorius. Jis buvo Po oficialiosios dalies bu-ryte sekmadienį, bus se
, s . ” " . pirmųjų aktorių tarpe Lie- vo "sukurtas laužas,” apie

\ei uo as meno J^ituvoj, jis ir Amerikoj tebė- kurį susėdę skautės ir skau-
ra savo meno aukštumoj, tai dainavo, deklamavo,
Kovo 2 d. i iteraturos vaka-< prisiminė savo tėvynę Lie- tra-

Lietu- s Toį "aovlinkėi" ’ . ........... re ^is atliks Bostone dar ne‘ tuvą’ »riežė dūdelėm ir ii-1 ^—Dainos.
Kaune.?' p0 konce,Jto visi, kas no-iietuvi^ rašytojų gom triubom, “medžiojo” 

kurmius. i ir galiausiai atidamavę sa-

_. visuomene matys, 
suėjo koncertas bus tikra reteny- 

16. ka-.^ė ne tik Bostone, bet ir vi-

val.
sekmadienį, bus

kanti
1— Falcons Radio Orkes- 
i.
2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.

Ta proga Bostone gyyenan-rės "su'gera "meniška nuo- kurmius. ; ir galiausiai auaamayę sa- p0 prograrnos prašome
tieji Amer. Liet. Inžinierių eįs j Lietuviu Piliečiu Benį. B azdžionis—sako- vo tradicinę dainą Ateina parašyti laiškelį ar atvirutę
Sąjungos nariai buvo susi- draugijos auditorij'ą. kur 6 tas medis musų literaturo-naktis” nusileido į pirmąjį j stotį WHEE, Lithuanian 
rinkę pas savo buvusį pro- :val vakare nrasidės šaunus Je- Jis jau (lu kartus ap-f Lietuvių Ramovės aukštą, Program, 35 Court St., Bos-
feso rių Vyt. 
versitete

Tek

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tek SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam----------------- TZ—TV- —4X -Iieu DUrupvn. naivam 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
čia jau 20 metų.

DR. D. PILKA
dovanotas aukščiausiom li- kur skautės buvo įrengusios ton, Mass., o biznio reika- 
jteraturos premijom—vals- savo darbelių parodėlę. jajg rašykit ofiso adresu:

klausė jo paskaitos apie są-        tybine premija Lietuvoj ir Svečiai buvo pavaišinti ar- 592 E. Broadvvay, So. Bos-
lygas, kuriose gimė Lietu- Tas reiškia, kad gegužės švietimo valdybos premija balele ir sausainiais. ton 27, Mass.
vos universitetas, davęs 11 dieną South Bostone, tremty. Jisai yra ir žino- Per oficialiąją dalį svei- Steponą* Minkus.
Lietuvai keletą tūkstančių nuo pat popiečio iki vėly-'mos knygų leidyklos Saka- kinimo kalbą pasakė Lietu-------------------------------------
išsilavinusių specialistų. vos nakties, bus vienas gra- lo laureatą-. Bern. Braz- vos garbės konsulas A. O. IEŠKAU PIRKTI

žiausių lietuvių suėjimų,Įdžionis—"Ženklų ir Ste- Shallna. Žinomas visuome- ieškau pirkti vartotą elek- 
•kokį kada esame turėję, i buklų” a norius, jautrus, ninkas Jonas Tuinyla skau- trinj šaldytuvą. Siūlyti; Bar- 

_'LDD yra nacionalinė orga-'gilus ir plačių polėkių gry-ltus pasveikino giltais žo-, tašiunas, 282 W. Third St., So. 
nizacija, jos patriotų yra nosios lyrikos kūrėjas, jisai Įdžiais ir $100 vertės bonu Boston. (10)

p ‘ 411 visur, todėl abiejuose pa-i ir jausmingas patriotikos bei iš savo prietelių surink-
\a . man is rengjmuose bus daug sve-į autorius, jisai ir Vytė Ne-1 ^ais čekiais $24 sumoje. Šil-į 

Įmunėlis, berods, mylimiau- ta pagirtina parama jau
siąs lietuvi; jaunimo rašy- niems lietuviukams!

Igną
Didžiojo Uni- banketa

Končių ir iš-h.koncerto
dalyvaujant

artistams.
ir Ofiso Valandos:

Ir
1 M « 
TUI

546 BROADVVAY 
1O. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth Boston II

Vaikai Vagys

Bostono policija 
12 metų berniuką ir 
tu mergaite,

Razvadauskui, Roxbury. kaipo krautuvių

suente 
19mui. 

niui.

vai. ' r :-:’' .*'7 r~ : . ciu ir išGanteckui. Griganavičiui, vagišėlius. Jauni vagišiai
Šidlauskui, Peter and Diek, buvo pagauti Washington ___
Ketvirčiui, Minkui, adv. gatvės vienoj krautuvėj pri- 
Juknevičiui. Vaičiui, Dačin- sivogę nemažai prekių.

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE B INSUBANCB 

409 W. Broadway

kitų miestų.
Reporteris.

Nepailstantieji Rėmėjai

PARSIDUODA NAMAS
Trijų šeimų namas, su 4 ma

šinų garažu, prie pat byčiaus, 
. - - - 1 1 - parsiduoda tuoj pat. Dėl ap-

> to jas. Kov 2 d. Bern. Braz- Gnizu buvo zumeri, kaip žiurėjimo telefonuoti: SO 8- 
! džionis skaitys savo nau-j gražiai sutvarkytas jauni- 0571

SOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston 8-0948 
Bm. >7 ORIOLB STBBBT

TekTp ArkZmyy^-0402-M.

Sekmadienį, Kovo 9 d
South Bostono High School Salėj 
3 vai. po pietų So. Bostone dainuos

mas minėjo savo tautos 
' šventę. Buvę*.

Ant. Gustaitis, Ign. Kon- Antanas Gustaitis—juo-------------- —--------
cius. John P. Tuinila ir Ka-jko, humo; . satyros ir ko- Užgavėnių Baliuje 
zys Vileišis sumokėjo Liet. medijos p elas. Savo ašt-į Lietuviai Puikiai Pasirodė 
Kult. Rėmėjų mokesti po riu žvilgsi u jis moka taip Į

įjausią kūrybą.

Vasario 15, penktadienį$12.00 už metus priekin. I pažvelgti visuomenini ir
Šitie lietuviai jau treti me-latskiro žr .gaus gyvenimą. gtatle|. viešbutyje šaunų

“mardi gras” balių, 
me dalyvavo apie

International Institute ruo-

Kas Nori Gyventi Kartu? ,
Ieškau moters, kuri norėtų Į 

su manim gyventi Holbrooke. Į 
Mass. Esu viena našlė. Dėl 

susitarisime. Prašome 
skambinti rytais Mrs. Burbai: 
RAndolph 6-1302-R. (9)

IPOLITAS NAURAG1S, 
Bosas

BARBARA DARIAS. 
Sopranas

Jiems Akompanuos JERONIMAS KAČINSKAS

DALYVAUS IR T. BABUŠKINAITES BALETAS, 
šoks Raudonąją Kepuraitę.

Koncertą rengia Lietuvių Radio Korporacija, jos 18 
metų radio programų sukaktuvių proga.

tai nesigaili aukos lietuvis- ^avo tobula poetine forma 
kajai mokyklai palaikyti, ir sąmojui jisai taip talen- 
nors kai kam tokia auka tingai sučiumpa žmonių 

lengva. Yra ir dau- ydas ir sii numus. kad kar- 
Liet. Kult. Rėmėjų, tais mes turime ir iš savęs

nėra 
giau
kurie tvarkingai iki šios 
dienos ar daugiau savo pa
žadus ištesi. Jiems priklau
so lietuvių visuomenės pa
dėka.

RADIO ŽINIOS

DUONKEPISkuria- REIKALINGAS
2,000 Reikia kepti ruginę duoną, 

svečių. Lietuviai turėjo sa- rolls ir kitką. Mokančiam dar- 
vo puikiai paruoštą stalą,'tbą geras atlyginimas. Kreip- 

akį. tis: (9)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Brnadnay
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

kuris patraukė visų
Daugiausiai maisto tam lie
tuviškam Užgavėnių stalui 
paruošė p. J. Tumavičienė.

North Brighton Bakery 
64 Lincoln St.. 
Brighton, Mass.

J.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomi*
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

R. WATKINSO 
PRODUKTAI

Mentolio ir kamforo mostis.
ir virš

ruošia- 200 kitų Watkinso produktų.
Watkinso 
telefonuo-

TAIbot

pasijuokti Nors Ant. Gus
taitis ne\ ogia aktualijų, 
tačiau jo humoras visada 
yra gilus i: prasmingas. Be
to, jis m a savo kūrybą Literatūros Vakaras Kovo 3
talentingai klausvtojams —:—— o .
perteikti. Ateinančio sek- Sekmadieni kovo 3 d., 4 ----------------------
madienio iteraturos vaka- val- P° pietų Municipal sve- watkinso Linimentas

i re Ant. Gudaitis skaitys sa- ^a^neJ ^°- Bostone
humoristi- rna? nepaprastas literatūros Norėdami gauti 

' vakaras. Dalyvauja akto-, produktų i namus
tistais Ipolitu Nauragiu ir'*““0 lu;,‘ rjuss Henrikas Kačinskas, kit: H/ Uammack.
Barbara Darlys tuoj po Stasys Santvaras vadina- kuris perskaitys naujausių 3862, arba rašykit jam
koncertui, kuris įvyks kovo mas lietuvių neosimbolinės rašytojų kurinių, dar nie-.adresu: 77 Neponset Avė., Dor-
9 d.. S. Boston Higb School;poezijos šulu. Jis ne tik kur neskelbtų. Poetai Sta- ’ ester’ 
salėj, So. Bostone. Vaišės poetas, bet ir dramaturgas, sys Santvaras ir Bernardas
įvyks Lietuvių Ramovės pa- Jo drama “žvejai” buvo su Brazdžionis skaitys savo_____
talpose, 484 E. 4th St., So. pasisekimu vaidinama ne poeziją, o rašytojas Anta- 1NCOME TAX SERVICE

tik Lietuvoj, bet taip pat nas Gustaitis skaitys savo Visais Income Tax formų išpildy- 
Latvijoj i, Estijoj. Pernai linksmą feljetoną: “Apie ™
Amerikos Lietuviu Tarvbai ka tiktai slaptai .via kalba- B. Mik™..

Rep. Bostone jis sukure scenos ma. Įžanga $1. 1 Phone: so s-oeos.

Liet. Radio Korp. rengia i 
gražų pasiviešėjimą su ar-

Bostone, kur visi galės ska
niai pavalgyti, išsigerti ir 
gražiai vakarą praleisti.

šiuo

Mass.
Watkinso Kalendorius 

tumeriams dykai.
kos-
(9)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-901*

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieturis Gydytojau ir ChirarfM

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.
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