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Vakarai Atsako Maskvai Dėl 
Vokietijos Suvienijimo

Rusija Siūlo Duoti Vokiečiams Nepriklausomybę ir
Ginklus; Užmiršo Baubą Apie “Nacių Ginklavi

mą”; Amerika, Anglija ir Prancūzija Sutarė 
dėl Atsakymo; Atsakymas Rusijai įteikia

mas Šį Antradienį

Maskvos3 vyriausybė štai- Patvirtino JapOflU 
ga pasiūlė Vakarų valsty-
bėms surašyti taikos šutai 
ti su Vokietija ir siūlo su 
vienyti visą Vokietiją i vie
na visai

Pereitą savaitę Amerikos 
nepriklausomą senatas 66 balsais prieš 10 

valstybę, duoti jai teisę gin- patvirtino taikos sutarti su
kluotis ir tik siūlo nutarti, Japonija ir savitarpinės pa
kart Vokietija butų “neut- galbos sutartis su ta pačia 
rali” tarp Rytų ir Vakarų. 'Japonija, su Australija ir 

Toks Rusijos pasiūlymas, Įsu Filipinais. Už sutarties 
j o visų bolševikų šauksmų patvirtinimą balsavo ir re- 
apie “nacių ginklavimą” h jpublikonai ir demokratai, 
apie pavojų taikai iš vokie- į Prie sutarties surašymo

BANKO BANDITAS TEISIAMAS NE\V YOKKE
—-y***-*-

Banko banditas \Villie Sutton. penkis metu » slaptęsis nuo policijos, pagautas ir teisia
mas New Yorke. Jis kalbasi su savo advokatu (dešinėj), kuris teismui aiškina, kad 
W. Sutton yra filosofas, o ne banditas. K ūrej kartu teisiamas Thomas Kling. vadi
namas “pasiutusiu šunimi.’’ tariasi su sava advokatu. Teismo salę saugo virš 100 
policininku. Sutton pagavimas jau kainav > gyvybę ji Įdavusiam jaunam brooklyniš- 
kiui A. Schuster’iui- kuris buvo nušautas. ________________
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Korėjos Derybose Bandoma 
Slaptai Susitarti

Derybos dėl Pasikeitimo Belaisviais Vedamos “Slaptai”; 
Spauda Visai Neinformuojama; Slaptumą Pasiūlė 

Bolševikai; Fronte Eina Tik Oro Kautynės; 
Derybose Padaryta Pažangos; Reikia Tu

rėti Kantrybės

235 Žuvo Audrose, 
1,107 Sužeisti

čių apginklavimo, šiek tiek 
nustebino Vakartis. Po ke
lių dienų pasitarimų Vaka
rų valstybės ši antradieni 
pasiuntė Rusijai atsakymą 
ir jame, neatmesdamos vi
sų rusų siūlymų, reikalauja 
Maskvą paaiškinti, kaip ji 
supranta “laisvus rinki
mus” Vokietijoj, ar Mask
va leis Vakarų stebėtojus 
vykti i rytinę Vokietiją pri
žiūrėti “laisvus” balsavi
mus ir reikalauja pasiaiš
kinti dėl eilės kitų klausi
mų.

Kartu Vakarti valstybės 
sako, kad rusu tikslas vra 
ne taiką Europoje užtikrin
ti, bet atstačius Vokietijos 
vienybę ir nepriklausomy
bę susitarti su vokiečiais ir 
gauti iš vokiškos pramonės 
ginklų ir mašinų savo karo 
mašinai.

Generolų Faitas 
Re pu bli kon uose?

daugiausiai prisidėjo John 
Foster Dulles, republikonas 
valstybės departamento pa
tarėjas, kuris po sutarties 
patvirtinimo pasitraukė iš 
pareigų, kad galėtų laisvai 
dalyvauti šių metų linkimi-
nm bopinom irki nainį r c*i < * j* rj .

Pakels Plieno 
Darbininkų Algas

Uždarbių stabilizacijos 
komisija pereitą savaitę 
dauguma balsų nusprendė 
pasiūlyti plieno kompani
joms ir plieno darbininkų 
unijai padaryti naują dar
bo sutarti ir siūlo pakelti 
darbininkų uždarbius po 17 
su puse centų valandai, bet 
ne iš karto, o palaipsniui. 
Toks uždarbių pakėlimas 
butų pasiektas 1953 metais. 
Šiuo tarpu, skaitant nuo

Generolo D. D. Eisenhovv- 
erio kandidatūra rejiubliko- 
nų parti jo į randa vis dau
giau pritarėjų, o senato
riaus R. A. Tafto šalininkų 
skaičius mažėja. Sąryšyje 
su tuo spėliojama, kad šen. 
Taftas iki republikonų kon
vencijos šią vasarą gali vi
sai netekti šalininkų, o ta
da varžvtvnės gali iškilti

Egipto Parlamentas ŠUNŲ IR ARŲ Plieno Pramonės
Jau Paleistas NELYGI KOVA Streikas Atidėtas

Korėjos derybose šios sa
vaitės pradžioje bolševikų 

mu sutarta pasikal
bėti slaptai nuo spaudos, 

Nepaprastai smarkios a u- Rad visuomenė nežinotų, 
droš pereitos savaitės gale delegatai kalba ir ką 
siautė Arkansas, Tennes-‘s^u^°- Slaptos derybos ve- 
see, M'issouri, Mississippi, 'damos klausimu, kaip pa- 
Alabama ir Kentucky vai- įkeisti belaisviais. Bolse- 
stijose ir pridarė didelių Alkai reikalauja atiduoti vi- 
r.uostolių, kurie dar nėra sus belaisvius, kurie ir ne
apskaičiuoti. 235 žmonės n°ĮŪ kad juos grąžintų, 
žuvo tose audrose, o virš Aliantai iki šiolei su tokiu 
tūkstančio žmonių buvo su- nežmonišku reikalavimu 
žeista. nesutiko. Slaptose derybo-

Audros nusiautė kaimus tas klausimas bus dar 
ir miestus. Jau apskaičiuo- aiškinamas.

Įta, kad 1,007 namai visai; Kitais nesutartais klau- 
sugriauti, o 1,348 namai vė- 'rimais padaryta šiokia to
jo apardyti. Audros siautė!kia pažanga. Susitarta ko-

Plieno pramonės darbi-
Egipto vyriausybė piane- Darrington, \v a?r.., njnkų unija nutarė atidėti

ša, kad parlamentas ten pa- Pianesa nepapiartą ko\ą gavo streiką iki balandžio 8 
leidžiamas, nes parlamen- ta.rP alkanų u nusilpusių .. 0 tuo tarpu unija priima 
to dauguma nenorėjo rem-11 ^aiP_ alkanų j^darbių stabilizacijos ko- 
ti karaliaus paskirtąją vy- aną, kūne panoro šunis su- mjsij05 siūlymą ir ves dery- 
riausybę. Nauji rinkimai draikyti. Ta nepapiarta ^a< ^ėl to siūlymo įrašymo 
paskirti gegužės 18 d. kova kilo dėlto, kad ketui i : naują darbo sutartį. Plie- 

sunys, kurie vijosi kugua- no kompanijos protestavo
Senajame parlamente rus (pumas) kalnuose, bu- prieš uždarbių stabilizaci- 

nie- 
kai-

Wafd nacionalistinė parti- vo užklupti pūgos ir 
ja turėjo daugumą, tos gas užvertė visus takus

jos komisijos siūlymą ir ke-
, j •• i- - , lia reikalavimą, kad val-
daugumos sudarytoji vy- nuošė. Sūnys paliko atskir- džia lei?tu pakelti plieno 
riausybė suėjo į konfliktą ti aukštai kalnuose visai be kainas nes kitaip kompa
su Anglija ir bandė anglus maisto. Vienas šuo nusiri- nj:QS negalėsiančios siuly- 
išvaryti iš Suezo kanalo zo- to nuo kalno ir užsimušė, o '
nos, bet vietoje pasiekti sa- jfiti trys šunys per 14 dienų 
vo tikslo Egiptas įklimpo į buvo atkirsti kalnuose ir vi-

sausio 1 d. uždarbiai bmu Antnusill)u-hj
pakeliami po 12 su pusesu
centų valandai. Nuo liepos 
1 d. butų pridedama pus
trečio cento ir nuo ateinan
čių metų sausio 1 d. vėl 
pustrečio cento.

mo priimti.
Plieno pramonės darbi- 

bininkų unija tuoj pat iš
ūž

rahus, po Ra.ro kruym®, sūnų užpuolė ara, ir prade- (,arWu stabiIiza2jos komį.
naus,ų, vyriausybę atstatė.; ,0 juos atakuoti djos siūlymas butu taiko-
o , jos y,etą buvo paskirta šunų savin,nkas sako. mJas ne tįktai 650>0ft0 dar. 
Kita vyriausybe, kuri netu-,kad jis per žiūronus stebė- w . k pram„nej(.,
rejo parlamente daugumos, 0 nelygią kovą prieš įtūži,- ir’J,', unn darbininku, 
pritarimo. .sius arus ir mano, kad

Virš to siūloma duoti 
darbininkams daugiau ato
stogų, pakeisti kai kuriuos: 
kitus atlyginimus, kas, ben-į 
drai paėmus, dar pridėtų' 
darbininkams po 5 centus;

bet ir 506,000 darbininkų,
_ su' kurie dirba geležies ir plie- 

;nys „a ko\ą pialaimes, nes n0 perdįrbimo įmonėse, 
jie yia nusilpę. Sūnys taip <stahilizaeiios ofi-

tarp dvejų generolų, Mac- uždariau pakėlimo
Arthuro ir Eisenhovverio. 

Gen. MacArthur oficia
liai vis dar sako, kad jis 
nenorįs būti kandidatu, bet 
kartu jo šalininkai ir jis 
pats pabrėžia, kad, jeigu 
konvencija jį norėtų statyti 
kandidatu, jis sutiktų siūlo
mą kandidatūrą priimti.

Triukšmauja dėl Triesto

penktadienį ir šeštadienį, 
daugiausiai nuostolių pri
daryta Arkansas valstijoj, 
kur žuvo 121 žmogus ir 711 
žmonių sužeista.

Am e r i k o s Raudonasis 
Kryžius gelbsti nuo audrų 
nukentėjusius žmones, jis 
įtaisė laikinas ligonines, 
keliaujančias virtuves. Ne
laimę padidino smarkus Įle

kiąs užfrontės vietas abejo
se Korėjos dalyse prižiurę-
ti FhTi L’OV/tLI pu A<uv Į/anauvu lAtįiri ru.c* —
šymo, bet kas prižiūrės, ar 
Rusijai bus pripažinta ne
utralios valstybės teisės, 
tebėra nesutarta.

Aliantų karo pajėgų vir
šininkas, gen. Ridgvvay sa
ko, kad Korėjos derybose 
reikia daug kantrybės ir.

tus, dėl kurio upės išsiliejo jei Amerikoje visuomenė 
ir patvinusios pridarė daug nekantrauja, tai derybose 
nuostolių. Nukentėjusioms musų delegatų pozicija dei- 
sritims federalinė vyriaus}’- to yra sunkesnė.
bė njošiasi suteikti finansi- Korėjos fronte veikė tik 
nę pagalbą paskolomis su- karo aviacija, 
griautųjų pastatų atstaty-
mui. Saaro Klausimas

Vėl Suaktualėjo
AMERIKOJE VIRŠ

45,500,000 TELEFONŲ

> ,• -i i • ei--- i i • - • Kainų stabilizacijosIzraelis Reikalauja įkirti, kad P™ jų jokiu sa? dar nepasįsakė, bet ne-
Biliono Doleriu 0UfU ne^aima Prieiti. abejojamai leis pieno kom-

_______ į 7~ manijoms kelti plieno kai-
(250,000 KARIŲ nas.

valan-! Izraelio respublikos at- GRĮŽO IŠ KORĖJOS--------------------------
>stovai pradėjo derybas su --------- GEN. MacARTHURAS
| Vokietija dėl atlyginimo Iš Korėjos “rotacijos tvai - KRITIKUOJA 1KUMANĄ

Be to, stabilizacijos ko-žydams nacių padarytų ka” jau yra grįžusių 250,OOo --------
misija siūlo kompanijoms nuostolių. Izraelis reikalau- karių, kurie visi vra kovu Generolas MacArthuras

da.

ir unijai tartis dėl įvedimo ja vieno biliono dolerių ir veteranai. Generolas
Grąžintųjų tai- kalbėdamas Jackson, Mis

plieno pramonėje “unijinės,noii, kad Vokietija sumo je yra 225,000 armijos na- vaHįj0S legislaturoje pra- 
šapos.” kėlų tuos ponigus. dole- ,ių ir 25,000 marinų. Į pa-eita savaitę sakė, kad da-

--------------------------- na,s arba prekėmis, bėgyje duotą skaičių neįeina karo na,‘tinė administracijos po-
’ Tarsis su Vokiečiais penkių ai sesių metu. Tai Į aviacijos ir karo laivyno utiL-a vpda Amerika i “ko-penkių ar šešių metų. Tai 

butų atlyginimas Izraeliui nariai 
. už iš Vokietijos išvarytų ar — 
,r'pabėgusių žydų priglaudi-Anglijos darbiečių

prancūzų socialistų partijų i PaieTtlno- Ce<:1>»»|ovakija
vadovybės po dvejų dienų ‘

Pereitą savaitę 
jos ir Prancūzijos

Vokieti- 
atstovai 

neva tai susitarė dėl Saaro 
klausimo sprendimo, pasi
tarimuose buvo numatyta 
pravesti ginčijamoj terito
rijoj laisvus linkimus. Bet 
vos spėta susitarimas pada
ryti, kaip Paryžius ir Bonna 
pradėjo jį skirtingai aiš
kinti ir dabar Vokietijoj tas 
klausimas pasidarė labai 
degantis. Opozicija, socia
listai ir demokratai, kalti
na Dr. K. Adenauerį, kad 
jis išdavęs Vokietijos inte
resus, kancleris aiškinasi ir 
.savaip aiškina visą susitari
mą. Saaro klausimas taip 
ir lieka kaulas gerklėje tarp 
vokiečių ir prancūzų.

Dabartiniu metu Ameri
koje yra 45,636,437 telefo- 
fonai privačiuose butuose 
ir įstaigose. Taip praneša 
Amerikos telefonų kompa
nijos statistikos skyrius. 
Kasdien čia telefonais da
roma 175,000,000 pasikal
bėjimų, arba 900,000 dau
giau, negu prieš metus lai
ko. Daugiausia yra vieti
nių pasikalbėjimų. 169,- 
000,000, o tarpmiestinių 

{yra tik 6,300.000 per dieną.

Tito Daro ‘Švelnų’ Valymą

Jugoslavijos bolševikų 
partija, atsiskyrusi nuo 
bolševizmo išminties Mas-laivyno ktika veda Ameriką į “ko

munistinę valstybę” viduje 
ir “ruošia karą Europoje.” 
Generolas užsipuolė admi-

Smarkiai Ginkluojasi nistraciją, kad ji nepasii'uo- 
____ susi metėsi į Korėjos karą,

Bulgarijoje Veikia 
kvos, negali visai atsisaky- priverstina Darbo Tarnyba 
ti nuo bolševikišku “valy

Romoje, Italijos sostinė
je, universitetų studentai 
demonstravo gatvėse
Triesto miesto pri jungimo {mokratų partijos
prie Italijos. Studentai d e- bės atstovus į bendrą kon- gyvena ne Izraelyje, reika- kuriame __ ___
monstruodami šukavo prieš ferenciją. kad pabandžius! lauja atlyginti jiems už armijos stiprinimui ir gink-tų musų politiką, jie nesu- 

įsitarti dėl visoms trims nacių pavogtą turtą, o kai lavimuisi išleisti apie vie-rastų geresnio kelio į "ko

pasitarimų Paryžiuje nuta-* je.
dėl rė kviesti vokiečių socialde-{ Šalia to, nukentėję nuo Cechų bolševikiškas rėži- 0 dabar ruošiasi mestis į

i—i-......  —vadovy- nacių režimo žydai, kurie mas svarsto naują biudžetą. Europos karą.
numatoma cechu Jei Kremliaus vadai ves-

mosi” metodų. Ji paskelbė 
griežtą apsivalymą, bet 
kartu partijos vadai skel
bia, kad griežtas valymas

Iš Bulgarijos praneša, 
kad ten veikia, šalia priver
stinos kariškos tarnybos, 
priverstina darbo tarnyba.

busiąs ašvelnus ir visai ne Kiekvienas pilietis gali būti 
toks, kokį praktikuoja ko- pašauktas priverstiniems 
minformo kraštai. Bet ir darbams dirbti ir, žiūrint 
švelniomis priemonėmis Ti-{amžiaus, priverstinas dar- 

ilgiau ar trum-Ameriką ir Angliją ir kėlė:susitarti , „ _ , , ... „ .. . i j -
lankas amžinatilsį Musso-'partijoms bendros politikos kuriais atsitikimais atlygin-mą bilioną dolerių. Mažai munistinę valstybę,” negu.to mano. kad iš oOO,(X)9 bas tęsiasi 
linio “romiškam” sveikini-'svarbiausiais tarptautiniais (ti už visokias skriaudas, Čechoslovakijai tai yra mil- niusų vyriausybės vedama partijos narių reiks išmesti piau.

žiniška suma. ti ’itika, sako generolas. lapie 100,000.ir.u įsi.
• 'svarbiausiais 

I klausimais. įkalinimus ir kankinimus. Ponios Studentai
1
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. EISENHOWERIO 
iMDYMAS

nors generolas Ei- 
. er turės grįžti i 

.ką ir pasiaiškinti vi- 
nei dėl jo atstovauja- J 
politikos. Užsienių 

politikoje niekas neabejo

Toks gausus skaičius pa
sisakiusiųjų už gen, Eisen- 
howeri ir toks mažas skai
čius “Įrašytų” Tafto vardų 
neva tai izoliacinėj valsti
joj rodo, kad republikonų 
balsuotojai visai nepritaria 
senatoriaus Tafto politikai,

F . . , •__ kxi,„ nors tam senatoriui pritariata del jo mtemacionalisko .... .. r
J . • • j, republikonu partijos masi-sistatvmo, nes jau ir da- . J ,* 7 v no iv noiTiinz knvia

demokratai ir valstiečiai 
liaudininkai tapo pašalinti 
kokiu tai įsakymu iš vir
šaus, ir nauji tų pažiūrų 
žmonės visai nepriimami 
po to, kai P. Vikonis ir A.
Gumbaragis, atstovavę ko- Hugo, Da Vinči 
mitete socialdemokratams 
n1 valstiečiams liaudinin
kams, rašant šiuos žodžius 
,apo suspenduoti trims mė
nesiams už tą, kam pasirašė 
ant Dr. K. Griniaus Vardo 
eiugva^aus Lietuviu Orga
nizacijos išleisto manifesto 

i y. šio “Keleivyje” ir

Kas savaite

KELEIVIS, SO. BQST,ON

SENATORIAI SVARSTO UŽSIENIU PAGALBĄ

U?. v
<I

Senato užsieniu reikalų komisija svarsto užsieniams pa
saltos davimą ir norėjo šaukti liudyti cen. Eisenhowerj, 
bet nuo to susilaikė. Paveiksle mato-i (iš kairės Į deši
nę) komisijos pirm. šen. Tom Connally. s-en. Brien Mc- 
Mahon ir šen. W. F. George.

Į

“IL

Kailą poetas J. Tysliava
propagandistai :usi5®“‘ie I kiu-

Viktorą lietuvius siuvėjus ir 
\.icms paueklamavo savo ei

les .. . prancūziškai. Visi
Uninkį. e!les ypač,.‘?- 

del, kad jų niekas negaiejo 
i suprasti.

Dabar p. Jonikas dekla- 
prancuziškai ir, ne-

Maskvos
nutarė “nusavinti 
hugo, garsų prancūzų 
šytoją, ir Leonardą da Vin 

garsų italų mer
ių vyrų sukakčiai atžymėti 
bolševikai visur rengia pra 
kalbas, paskaitas ir visur 
visiems tvirtina, kad jeigu

ra-

Vinči ir Hugo butų į- pasak,, kadpartijos tūzai, kurie 
asmenyje mato 

atstovą. į

r?, aiškią užsienių poli- Demokratų balsavimuose 
a. Bet kaip yra vidaus Minnesotoj laimėjo pažan

gus senatorius H. Humph- 
rey 98,704 balsais prieš se
natoriaus Kefauver 19,783

kaipo Atlanto Pakto na 11 
vyriausias karo vadas, senat°naus 

encrolas atstovauja tam mtere^

ar,

kos klausimuose?
New Republic” tuo rei- 

ašo:
balsus ir 3,605 balsus Įra
šytus už prez. Trumaną.
ZLdkf i ęv.1d

“Anksčiau ar vėliau Eisen- 
bower turės pakelti bandymą.
Jis turės pasakyti spaudos at- . ...... .......
stovams, kur jis stovi. Tur Prezidentas Trumanas at- 
but, tokia spaudos konferencija sisakė Minnesotos valstijoj

savo kandidatūrą Baltaragio MalūnasĮvyks \Vashingtone. Ji bus di- statyti 
džiausią iš visų. Ten bus fo
tografas, radio. televizija. Ir 
žiaurieji klausimai pasipils:
“Generole, ar tamsta stovi už 
įstatymą prieš diskriminaciją 
(už FEPC)? Ar tamsta remia-
te farmų produktų kainų palai- Problema. Bet lepubliko-
kymą? Ar vyriausybė turėtų nams, ypač partijos maši- knyga, kulią galima vadin- i‘Te
grąžinti jurų pakraščiuose nai, po Ne\\ Hampshne n tj ketvirtu prasiveržėliu pro 
esančias aliejaus atsargas vals- dabar po 31 in nesotos bom- geležine uždangą Kaip • 
tijoms?’ Tokių klausimų bus bos, pasirinkimas bus keb- jau skaitytojai žino p0 £
mas ‘taip’ ar ‘ne’ duos genero- Jungtines Amerikos Vals- ieškodamas, pardavė dūšią
lui tam tikrą skaičių priešų, Po New Hampshire ir tybes važinėja trys lietuviai 
nes jis pirmą kartą užims pozi- Minnesotos republikonų žvejai, kuriems pasisekė 
Giją tais klausimais. Dabar ge- partijoj prasidėjo kopimas pralysti pro geležinę už- 
nerolas yra mitas, išdidi figų- ant numatomo pergalėtojo dangą.

vežimo. Vienas toks žy- Tik dabar paaiškėjo Įdo
mus pasisukimas Įvyko mus atsitikimas su garsaus 
New Jersey valstijoj, kur lietuvių rašytojo, poeto Ka- 
gubernatorius Driscoll su zio Borutos knyga, “Bal- 

Tokių čia paminėtų klau- vįsa republikonų partija taragio Malūnas.” Pasiro-

nominaciniuose balsavi
muose, o šen. H. Humprhey 
yra “Trumano žmogus,” to-,
dėl demokratų partijai mi- Kaip Knyga Prasiveržė pro 
nesotos balsavimas nėra

Dabai

se”), kuriame yra pasaky- 
a, kad kunigas yra aut ori- 
..tas tik religiniuose reika- ?al, im 
ucse, bet jis negan būti ~ 

diktatorius Lietuvos laisvi- 
. .mo akcijoje. Galima to 
fakto nematyti arba dėl jo 
liūdėti bei pykti, bet kad 
jis griauna bendrą darbą, 
tai aišku. Tai labai ligotas 
reiškinys. Kas daroma 
socialdemokratais ir vals
tiečiais liaudininkais, 
pats gali atsitikti ii- su kitų 
gnipių atstovais organiza
ciniame Urugvajaus Lietu
vių Bendruomenės Komite-

vi, jie būtinai butų stalinis- 
tai ir bolševikiškos čeką T-Iicrai

I

Viktoras Hugo buvo vi 
šokių diktatūrų priešas, o 
Leonardas da Vinči gyveno

Vilnies” skaitytojams jis 
patiko, nes kalba 

mandriai, nesuprantamai, o 
iš to matosi, kad vyras iš 
pupų varytas.

l.laskvos Siūlymaslies kelis šimtus metų ir 
ką jis gali turėti bendra su 
bolševizmu, to ir mandriau 
sias čekistas nepasakytų.

SU>Bet kodėl nepasisavinti mi- . , , , ...... . . 1 , (viena valstybe, leisti jai ai>.rusių, jei gyvi nesiduoda
nusavinami?

Baltaragio Malūnas nie- Įe, jej jje išdrįstų pasi

rams
tai”

M a s v a pasiūlė “Vaka- 
”, ši kartą visai “rim- 

sujungti Vokietiją i

siginkiuoti ir palikti ją visai
nepriklausomą, bet be ka- 

Taip ir gaunasi spekuak-; sąjungų su kitomis
us, kad Bimba, Mizara, 
Pruseika ir visa Stalino 
smerdiakovu šutvė staiga

Geležinę Uždangą ko nekalba apie dabartinę kunigas^ponas'drsta “kultūrininkais” ir
Lietuvą, jos, vargus, nesi-tik hažnvčinip het neturi cituoja Hugo, garbina da-pasirodė Įdomi

. valstybėmis.
Toks pasiūlymas Vaka

rtis stipriai nustebino, nes 
iki šiolei bolševikai visur 
utė vokiečiu ginklavimąsi

o, 11 , su “linijos” reikalavimaisi • • • mokratų ir valstiečių liau- wvelniui ir pats nusibaladojo ,. . , * c w

išdidi
ra ant papėpės (išskyrus užsie
niu politiką, kurioje jis yra 
garbingai žinomas, kaipo griež
tas internacionalistas).”

Į balą.
Už ka

dininkų atstovus Bendruo 
menės laikinajame komite- 

knyga sunaikinta te Girdi, kaip jus drįstate
Ir Vargšas Laucevičius!

Bolševikai mėgsta’
ir už ką rašytojas ištremtas pasirašyti po Dr. Griniaus savinti ir iš lietuvių rašvto- 
Į Sibirą, gali būti daug spė- vardo draugijos atsišauki- uų mirusius žmones, kurie

pasr-; kio j 
bet ir

shnų, iš tiesų, yra galybė ir pasisuk0 j Eisenhouerio la- do, šioji knyga 1946 metų 
kandidatai tun dėl jų —- - -----visi Kanaiaatai tun uei jų gerj yafto šalininkams tai pradžioje pasiekė JAV, bet

pasisakyti ir tuo patim pa- a didelis smūgis. Tokių vos keli egzemplioriai. Kaip 
sigammti sau ir draugų ir bu?
priešų. Nemažai klausimų "____ ~
turėtu ir darbininkų orga-

ir daugiau. visa ui dėjosi, dabar gali- gaįbįnin.u
mu nanocro L’rvti . vado buvo

draugija
liojimų. bet vienas spėji- mu, kuris mums nepatinka! „iems
mas, rodos, bus tikriausias:
“Baltaragio Malūnas” buvo
gera knyga tarp visokio
propagandinio šlamšto: ji
savo atit inimu nuo kolcho-x . ____betzų, “

Toks kuniginių žmonių
pasiėlginias verčia perga 

bendruomenėsvisą tą 
: i eikala ne tik

irstacnanovinmkų, nepa-
“tėvo, mokytojo ygį^a^’; 

SUR
nizacijos, pavyzdžiui, kaip DrGUOdS YlaSilo 
renerolas žiuri i socialinį
rardimą, Į unijas, Į senat

vės pensijas, dėl kurių jis, 
rodos, yra pasisakęs gana 
-ei-iamai. viki

no Nevv Hampshire ir nados “Liaudies Balso 
-nač po Minnesotos baisa- važiavo i Vilnių, i “Tarybi-

ma papasakoti. įr va(jo" buvo tolima
1945 metų pabaigoje kiai šių dienų Lietuvos tik-

valstybinė leidykla (bolše- rovei. Iš knygos puslapių 
Lankėsi Vilniuje vikų kontroliuojama) išlei- dvelkia -važi, mylima Lie- 

--------  do minėtąją knygą, romaną tuvos gamta, jos pievos

’ imn generolo Eisenhowe- 
rio kandidatūra rimtai pra- rusįška tvarka?
deda kilti Į pirmą vietą re- 
vufclikonuose. Su ja ir de
mokratams teks labai rim- 

skaitvtis.

MINNESOTOS BOMBA
Praeito

c.uoti jiems visisKą nepri
klausomybę. Tik rytinių vo
kiečių sienų Maskva dar ne 
žada vokiečiams prielan- 

dvasioj perkarpyti, 
tą Maskva dar gali

pasiūlyti, nes ką jai reiškia 
pasakyti dar kartą apvogti Lenkiją! 

jie vaikio- Vakarai dabar rašo atsa- 
k'ja po savo spaudą Brcnių kymą Maskvai. Atsakymą 
is: ai Laucevičių, mirusi reįkia parašyti gudriai, kad

nebegali 
čiukš.” Dabar

_________ i . , _ . . par;
Urugvajuje, P^eš 35 metus socialistą, bolševikai negautų medžia- 

\ argšas turėjo gos savo propogandai tarpe 
šiandieniniais vokiečių. Toliau propagan

dos rusai, rodos, ir nema
no eiti, nes, jei manytų, tai 

pirmiausiai iš 
ir melžia-

Ką B.kitur. Jei jėzuitai,1 
’ ju klapčiukai bendra su 
ir kitokie kunigi- bolševikais? 

niai žmonės pasiima sau gavo 
teisę ką nors suspenduoti
Urugvajuje, jie tos teisės

Ar jis propa 
stachanovišką prakai 

to sunkimą? Ar jis skel- išsikraustytų 
bė, kad darbininkas turi “išvaduotosios”

; užsigeis n kitur. Ir kas ta- gauti 20 kartų mažesnį at- mos Austnios.

Bataragio Malūnas.” Kny _____ _
Kas atsitiko, kada bolse- ga žmonėms labai patiko, ■ Knygo 

ikiskas draugas Y la iš Ka- ^eli tūkstančiai knygų bu- rnda 
vo parduoda per porą 
vaičių.

Vieną dieną, pradžioje
1946 metų, kaip perkūnas

nę Tėvynę” pasidžiaugti

eilė tėvų žemei, 
irtinga kalba pa

rodė menkystę Įvairių 
sa- knygpalaikių, kurių verste 

užverčia Maskvos leidėjai 
ir nagaika.

Gerai adarė leidykla iš-

laukai. da? Eiti su jais bartis, rie- lyginimą
tis, ir vardan ko?

Mums atrodo, kad 
Urugvajaus kuniginiai 
atšaukia
mo,

jei 
ne-j

negu
| kas fabriko 
Ar jis skelbė, 
reikia pūdyti

boiševikiš- 
direktorius? 
kad žmones 
Sibiro kon-

Kinai Indokinijoj

Atsakymą rasite “Kelei- iš giedro dangaus, atėjo iš delsdama .ikrai puikią kny-
Vilniaus kompartijos įsa
kymas: “Baltarasrio Malu-

vio kalendoriuje 1952 me
tams. Iš ten pamatysite, 
kaip amerikoniškas bolše- surinkti is knygynų ir 
vikas pataikė i Stalino čy- sunaikinti. O pats rašyto- 
pę ir prisiminė mamos iš- Jas, Kazys Boruta, buvo iš
mokytus poterius. tremtas Į Sibirą, ir iki šios

'dienos nežinomas jo liki 
“Keleivio” kalendoriuje mas.

Įvairių skaitymų “Baltaragio Malūno” ke- 
dešimtys egzempliorių

antradienio no- 
minaciniai balsavimai Min
nesota valstijoj sprogo kaip yra daug
bomba. Balotuose buvo du įr informacijų. Pavyzdžiui, lios
republikonų kandidatai: H. ka žinome apie 
Stassen, tos valstijos “fa- niuosius R tus>- 
vonte son, buvęs is tnjų,, , .
karty valstijos gubernato-j<*a ai VA .. ‘.‘"V” Aviškomis knygomis, leidžia-

Kalendonuje rasrte >nf<«-!m()mis Lietuvoje ašba Mas- 
’ m a pini nnip V1SHS tU RV- V

gą, tuo ačiū užtikrindante 
knygos -augumą laisvoje 
šalyje, ir jos nepasieks 
Maskvos cenzoriai ir satra
pai. Ta: turės Įeiti i eilę 
tų knygų, kurias knygnešiai 
išnešė ar: savo pečių nuo 
caro žar. arų, nes “Baltara
gio M a as” išgelbėtas iš 
dar bais -niu žandaru.

A. V. P-«.

centracijos stovyklose? . ,s.avo "suspendav.- s ,.eikJalavo ž>dvti d 
tai Urugvajaus pazan i jis 

ituros ? Ar tas ra... x t - imu.- pnesus.gieji tur. vusa. atsakyt, ei- Rusjjos
ti Į bendruomenę ir turėtų1 7 J 1
palikti čibirinius ir jėzuiti- 
nius žmones vienus, tegu
jie kuria savo bendi-uome- 
nę, tegu meldžiasi ir tegu 
“spenduoja,” kiek tik jiems 
patinka.

Tikėja Demokratijai 
ir Neapsiriko

bolševizmo tikrovę, nesi
tvertų už galvos dėl ten 
įgyven d i n t o s nelygybės, 
darbininkų išnaudojimo, 
valdančiųjų biurokratų sau
valės, ir biauraus nežmo
niškumo?

Su bolševikais kartais pa 
sikliauna ir 
žmonės praeities rašytojus ‘ 
garbinti. Tie žmonės turė-

Valstybės sekretorius D. 
Ar Acheson senate liudijo, kad 

dikta- Indokinijoj prieš prancūzus 
Kariauja tam tikras skaičius 

s kiniečių, nors daugumą bol
ševikų armijos ten vis dar 
sudaro indokiniečiai (ana- 
mitai).

Ta proga senate buvo iš
siaiškinta, kad Prancūzija 
karui prieš bolševikus Indo-

“Viduri- buvo atvežta i JAV, Nevv 
kuriuos Yorko knygynan, kuris pre-j 

rusiškomis ir lietu-
valstiios

riu, ir E. C. Slettendahl, gen.!
MacArthuro vietos šildyto- Jmacijų apie visas tų Ky-įkvoje. Bet vos spėjo “Bal- 
jas. Bet balsuotojai šalia tų” valstybes ir tautas. 'taragio Malūnas” pasirody-
išspausdintų kandidatų ga-! New Yorko knygyne, apie Urugvajaus lietuvių
Ii Įrašyti ir savuosius. Jie' ? TŲ kaip vieną diena dingo"lyg bendruomenės šeimininkų

eilių, įdomių straipsnių. Jo j vandenj pasirodo> kįd pasielgimą su socialdemo-
kaina 50 centų. Pinigus n jr New Yorko knygyno kratų ir valstiečių liaudi-

tą ir padarė ir rezultatai iš
ėjo tokie:
Harold E. Stassen........128,134 užsakymus
Gen. D. D. Eisenhower. 106,788 
Šen. Robert A. Taft... 23.966 
Edward C. Slettendahl. 21.339
Gub. Earl Warren.........  5,173
Gen. D. MacArthur... . 1,536

mini? .kiauja

siųsti:prašome

KELEIVIS 

636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.

A. L A LI O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas 

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

buvo išrinktos ir sunaikin 
tos Borutos knygos. Vos 
du ar tiys egzemplioriai 
buvo nupirkti iš New Yor
ko knygyno.

Po šešių metų lietuviška 
leidykla Terra, Chicagoje, 

(išleido “Baltaragio Malū
ną,” kuris šiomis dienomis 
išsiuntinėta i visą pasaulį, 
kur tik yra lietuvių, ir, ži
noma. knyga turi didelį pa
sisekimą. Tai balsas iš 
Lietuvos, be to, dažnas

Visi atsimename tą kinie
tį Sing Sheng, kuris norėjo 
apsigyventi viename San 

Iš mums piišiųsto J. Laz-lFrancisco priemiestyje. Jis 
dausko Toliušio straipsnio atsiklausė savo busimų kai- 
dedame Įdomią ištrauką dauguma bal

sų, pasisakė, kad nenori 
spalvoto kaimyno. Kinie
tis Sing Sheng pasitikėjo 
demokratija ir pralaimėjo.

'Išakijau iš Viršaus9 į

nin atsstovais. Jis rašo:
“Ar daug šiandien lietu 

viai išeiviai darbininkai tu
ri savo atstovų VLIK’e, ku 
ris neįsileidžia savo sąsta- 
tan Mažokos Lietuvos Ta
rybos atstovo, vien todėl, 
kad toji Mažoji Lietuva 
yra liuteroniška ir jos atsto
vas taip pat liuteronis gali 
būti?

“Ar daug Urugvajaus 
lietuviai darbininkai gali 
turėti savo atstovų Pasaulio

klausia: Kas gi parašyta to- Lietuvių Bendruomenėje, 
je knygoje, už ką ji buvo 
sunaikinta Kremliaus žan
darų?

kai i 
jaus

o'ganizacinį Urugva- 
Lietuvių Bendruome

nės komitetą priimti sočiai- mis.

Dabar praneša iš Dės 
Moines, Iowa valstijos sos
tinės, kad ir ten buvo pa
našus atsitikimas. Japonų 
kilmės karo veteranas 
James Nishimuru kreipėsi 
i savo busimus kaimynus, 
ar jie nori, kad jis apsigy
ventų jų tarpe. Dės Moines 
kaimynai pasisakė, kad jie 
nori jį turėti savo kaimynu 
ir japonas apsigyvena tarp 
baltųjų.

Galima sakyti, kad Dės 
Moines davė pamoką San 
Francisco miestui, kaip elg
tis su rasinėmis mažumo-

_ kinijoj išleido daugiau, ne-
nebolševikailę1 -" a ?avHs! Pagalbos iš 

Amerikos! Jei prancūzai 
kariauja bendrame Vakarų

tų apsigalvoti, i kokių ne-ii“terese: kad sulaikius Ma- 
k____ __________ iskvos imperijos plėtimąsišvarią kompaniją jie pate

ko.
><

Jonikas Prancūziškai
“Vilnies” redaktorius Jo

nikas išmoko prancūziškai. 
Išmoko ir beria prancūziš
kus žodžius, kaip ubagas 
poterius.

Sakysite tai yra pažanga, 
nes žmogus visgi šio to iš
moko ir žino, kiek kreske- 
lių uždėti ant prancūziškos 
raidės “e.” Tik neaišku, 
kam tas reikalinga. Jei p. 
Jonikas nori išplūsti nebol- 
ševikus lietuvius, jis juk 
gali tą padaryti ir be pran
cūziškų raidžių ir dargi be 
prancūzų kalbos. Bet, ma
tomai, unaras verčia pasi
rodyti, kad ir jis nebloges
nis už D. šolomską, kuris 
minią žmonių Marselyje 
privertė šaukti ispaniškai 
“Tegyvuoja Rusija” ir sa
kė, kad ta minia buvusi 
prancūziška.

imperijos 
Azijoje, tai jiems daromi 
priekaištai dėl gaunamos 
paramos yra nežinojimu ar 
nenoru žinoti pagristi.

Indokinija yra prancū
zams tas pats, kas Ameri
kai yra Korėja. Kaip Korė
ja taip ir Indokinija reika
lauja daug kraujo ir pinigi
nių išlaidų. Anglija irgi tu
ri savo Korėją Malajuose.

Iš to nesunkn matyti, jog 
kovoje prieš Maskvos impe
rializmą visos Vakarų val
stybės aukojasi ir ne viena 
nestovi nuošaliai.

J. D.

15 DŪMINES LŪŠNELES
Gražios eiles, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:
K. B. Kraučiunas 

Daynard Drive, Canton, Conn.
(Nr. 12, 1952)
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Lawrcnce Pdangėje
Kremliaus Agentai 

KlubąŠmeižia

Alus buvo rašyta ir tin
kamai Įvertinta Lietuvių 
Piliečių Klubo stambi auka 
Lietuvos laisvinimo reika
lams. Tarp kitko sakėm, 
kai mes parodom daugiau 
velkies ir finansinio duos- 
nume, tai bolševikai ima 
dūkti, tiesiog Įpuola despe
racijom Kad
tinom komunistus, priparo 
dė jie patys per save orga
ną “Laisvę,” kuri Nr. 51 
rašo:

Jurgiui, ir devintinės!
Drg. Stakionis nei nieks

kitas ten neverkė ir jokių 
gailių ašarų neliejo, nors 
ir nebūtų jokia gėda, nei 
nusidėjimas, žinant, kaip 
visi Lietuves žmonės paplū
dę ašarose. Taip, visa Lie
tuvos liaudis veikia dėl sa
vo tautos nelaimės. Bet ne 
amžinai taip bus, nevisuo-
met Šaipysis Lietuvos kvis- 

° Jungai, musu tėvynės įsdavi-
Eusijos žandarų ee- 

vra pra
džia ir pabaiga.

Dėlto mes dar daugiau 
“Klubas atpirko Lietuvą už privalome dirbti ir gausiau 

šimtą dolerių. Tai labai pigiai. auKoti Lietuvos reikalams 
Stakionis gailiomis ašaromis

kai ir
batlaižiai. Viskam

verkė, kad reikia atpirkti Lie
tuvą nuo bezbožninkų bolševi- , 
kų, nes Smetonos kavalieriai 
baigia pinigus praleisti . . . da
bar tie trys kavalieriai gaus | 
pabučiuoti smetoninėn flagtn 
. . . Parodo, kad jie 
verkia tos Lietuvos. . 
ba sėdi Chicagoj ir diktuoja, o

Įvyks Metinis Balius
Lavrrence Šv. Onos Drau-

ATLANTO PAKTO ŠAL V VADAS LISABONOJE

Atlanto Pakto šalių vyriausias karo laivyną vadas, admirolas Lynde D. McCormick, 
lankėsi Lisabonoje, kur jį pasitinka garbės sargyba. Portugalija yra viena iš Atlan
to Pakto nariu.

Visi žinome, kad banke- riuos pirkome už 
tų iš ryto negalima rengti, rius, dabar ori b

gija yra viena iš skaitliu- Jie pradedami 3 vai., bet išperkami uz iou aoierių. trumpą 
giausių narėmis ir gerai pa- iš tikrųjų prasideda tik 4 Kada bonus pirkome meryje 

finansiniai. Tai vai., nes svečiai kartais kraštas kariavo ir valdžiai lietuvių 
Dai

Kas Girdėt Chicagoje
I rys rerseko Uždangą 

I Trys Lietuvos žvejai, per-
pas Justiną. Rinkomės ne 
t-e reikalo. Pasikalbėjimas 

už- “Laive” Įvyko, todėi įvyko 
pirmu sykiu ir musų pasikalbėjimas, 

pasirodė Justino pranešimas apie tai 
’kovo 16 d. Chicagos Lietu- buvo toks:
vių Tarybai vadovaujant. —Pastarajame pasika.be-
Pai engimas Įvyko Lietuvių jime, atspausdintame “Lai- 

tAuditorijoj. Pirmas to pa- vo” kovo 15 d. laidoje, ..a- 
sirodymo nuostabumą* tai sakojama, kad kata: :.ai 
neapsakomas žmonių gau- kunigų vadovaujami pasta- 

_ sumas. Dar gerokai prieš tė daugiau negu 100 bažr.y- 
jprogramos pradžią salė jau čių ir mokyklų. Kazimic- 
jbuvo kupina žmonių. Ir rietės, katalikų remiamos, 
jtai buvo tik dalis tų zmo- statančios naują pastatą, 
į nių, kurie buvo suvažiavę kuris atsieis virš miliono 
Ii Bridgeportą. Taigi ga! ke- dolerių, o marijonai ruošia- 
leriopai didesnė žmonių da- si prie panašios statvbc-s. 
lis turėjo grižti nepatekę Pasakyta, kad katalikiškoji 
salė n. Tokie suraminimą NCWC pagelbėjus 24,000 

abar pribrendę vra tuviu Darbininku Draugijos ■^’a^^"° «asti tame, kati žve- lietuvių
mi už 100 doleriu, trumpą istoriją ir šiame nu-ijai vis^e Chica- “Draugo” klubas

ruošės keletą literatūros

iOKę Stalino gele.inę 
|danuą Baltijoj, p 
•Chicagoj viešai

4 O oie- J. Y. Stilsonas tęsia Lie- tremtinių atvy:
esąs

aiškina

Visi da--- m4s darbščiųjų moterų or- kiek pasivėlina. Tai kaip Į reikėjo pinigų, uacar, i;ai lusijcs 
Tar„* ganizaeija, kuri tvarkosi dvi valandas banketą pra- fconai subrendo ir juos ga-džioje.

pažiūras 
bolševikmečio

laisvai ir, apart savišalpos, dėti ir užbaigti? Pagaliau, lime iškeisti, musų valdžiai J. Butautas rašo apie An-
jų pastumdėliai eina ir kauli- tampriai dalyvauja lietu- banketas rengiamas kad vėl reikia pinigų, nes kras- glijos darbiečius, kaipo lai-
na pinigus iš organizacijų. . . . viškoj veikloj. Kaipo tokia draugija galėtų pasidalyti tas turi ginkluotis ir ruoš- mėjusius nralaimėtou
Darbuojasi 
smetoniniai 
Bostone.”

Suminėta tik viena.-

ne tik Laurence jinai velta visuomenė;
ablavukai, bet nyramos.

Amerikos K05 kolonijose.
ir oTupe-l PrOŠlames vedė.u buvo premijų. O ką, girdi, la.s- 

° Dra-’P"^ -•^kuKutė, Chicagos vamaniai yra nuveikę, ką 
Lietuvių Tarybos pirminiu- pastatę? Ypatingas plie
kė. Pradžioj trumpai, bet i aištas laisvamaniams da- 
ispvdingai ka! ėjo konsu- romas buk jie nekenčia te‘- 

Dr. P. Daužvardis ir D r. sybės. O ypatingiausias 
Grigaitis, ALT sekreto- priekaištas tai toks: “G sa

las. . * * . . — °--- ------- utė pi aiaiiiiciuuč, įz-
s pa- šiektiek pajamų, o kaip jas tis susikirtimui su Rusija, kelia ką darbiečiai pasiekė j - 

pasidarysi, jei svečiai nuo Todėl valdžia siūlo visiems ir kokią sėklą ateičiai pa-!1*1ius. Žvejai, ; eršokasieji kyk, ar pats esi skaitęs ben: 
■per geležinę uždangą, išro- vienam jų laikraštyje api?bonų savininkams, kad jie =ė’o ,

kad dar palaikytų savo bonus pi „aminpfin -tr-in-ni,, dė -iaur,i vaikinukai- Visi šiuos katalikų darbus? Ne.
r,n . . ,1 ‘ -traip»mų tlyS favo avantiūras a;>sa- Anie tai laisvamaniai nėra-

Ką manote apie tuos 
•iekaištus?

Šv. Onos Draugija ruo- 
drg.'šiasi prie metinio banketo.

stalo turi bėgti namo?

Pn . „ ... .. . .prakalbų kalbėtojamsLu je, apie Šveicariją, apie reta
...... . . ... , . Klubo gaisrą pereitais mė
li kokius n keno pinigus jie, gera oi kerti u, dalyviai ga- Giri būro Įrengtas baras, y La vertas 100 dolerių, 
baigia praleisti? Kas tie lės smagiai pasišokti '
visi, kuriuos Kremliaus linksmai laiką praleisti 
agentas per savo organą 
plusta Ir ISVauina “paStutTl- ci 
dėliais, smetoniniais abla
vukais,” kurie “visi dar 
verkia tos Lietuvos”?

klu- 
Ur-

pasipylė šit -

ir į Vakarais i kiubą prisiren- metų bus valdžios is

Rengėjos kviečia dalyvau-
g
Reporteris.

ka galybės nelietuvių ir da- pirktas už 133 dolerius n 
Todėl verta pa

kam

Aišku, tie trys yra: 
bo pirmininkas Jonas 
bonas, Mikolas Stakionis ir 
Alfonsas Pilvelis, kurie kai-! CAMBRIDGE, Mass.— 
bėjo užtardami uz tėviškę j jau senaį visi žino, kad 
Lietuvą; o ame “visi,” tai'Cambridge Lietuvių Pilie- 
klubo nariai, kurie veik į jų Klubą užvaldė bolševi- 
vienbalsiai nutarė aukoti kuojantieji žmonės ir ben- 
šimtą dolerių Lietuvos iš- j— 

laisvinimui iš komunistiniu

romas biznis, o lietuviams, centus.
nariams, vie- galvoti ir,

nebūtinai reikalingi, bonus
ne au “E” galima palikti dar de-

. • . . ? šimčiai metu. Ir tokius pa-visomis draugijomis taip,.., , *& J 1 liktus bonus galima visada

seniems kiUoo 
tos ir nebėra.

Bet klubo valdov

ipiJ— nimfa:i-------

Nuomonės 
no-; Kios:

A ........................... duoti nesuskaitoma —Tas raštas tai lyg ta-
ir ia! i°f 31 An^.lljoje’ aj?!e daugybė klausimu. Bet lai-.mišusio fanatiko darbas 
“ kolektyvmius ukius Izraelio ko fcuv0 atsa, tik j da!;; _AŠ 6akvčiaUi ka.i ia; 

respublikoje, daug mfor-lltl9„eim„ šimtaprocentinio fariziejaus

Lietuviu Klube
Lietuviai Be Vielos 4^'- kaij; iie i>asiel«ė su iškeLtiTeiiCačia paminėta jaunuomenes .. - & .

Yra

•LaCljų ii
Šis “Darbo” numeris ski- 2irsti rirmos, 

riasi nuo seniau leidžiamų nieji ir naujieji

4-4-IV.

tuo, kad atmuštas gerame'«
a gauti nuo-

£ia simcius pagal praėjusinraueija. ira išimčių.
veikia vadinamas Moterų ..T-i , • • , * ; Norintieji gali saKnubas, irgi vedamas to pa- , . . J “,. , ’ ,& . i • brendusius Donu?ties plauko zn-.omų kaip ir,^-. j fc _ 

vadovai. fklubo Tai tam
‘L
bet

iSi"

su-
is-

rei-

Žvejų pamat'ti ir
f; 4P ai

ju

cirakeleiviai. 
lizavo saviškius

Jie sumobi- 
iš labai

barbarų nelaisvės. Tuos plačios apielinkės ir per
tris ir šituos visus klubie- 
čius Kremliaus agentas per 
savo organą “Laisvę” begė
diškai išplūdo išvadinda
mas “Smetonos kavalieriais, 
pastumdėliais ir smetoni
niais ablavukais.”

rinkimus visada visi atvyk 
sta Į susirinkimus ir balsuo
ja, kaip vienas. Tokiu bu
riu, dėl daugumos narių ne
bojimo klubo reikalų, bol-p 
še pikuojanti mažuma šei
mininkauja klube, kaip sa
vo farmoje, visai nebodamiTai yra atlyginimas kiu

biečiams už toleranciją ma-jkitų lietuvių reikalų. Štai 
pleparkiniams ir tiems, ku-|ir pavyzdys: 
rie ligšiol bandė sugvven- Cambridge lietuvių jau
ti, draugauti, klube žaisti nuomenės

moteriškam klubui 
ną šeštadienio vakarą L. P. 
Klubas duoda svetainę ūžti 
iki vėlyvos valandos, reng
ti pares, šokius, banketus 
ir ką tik nori. Tas moterų 
Klubas savo metiniame ra
porte gyrėsi, kad jos turi 

40,000 dolerių. 
Bet ką moteriškas klubas 
su tais pinigais daro, ar jos 
moka narėms kokias pašal
pas. ar kam kokias aukas

draugija nutarė
su Stalino vieros išpažinto- .engti savo metini banketą 
jais; atlyginimas už Maple įr nuėjo pas klubo šeimi- 
rarko bendrovės kvietimą ninką užimti svetainę. Ten 
Į viešnagę, Į klubo metinius jiems buvo pasakyta, kad 
banketus. Už tai klubie- galite rengti, bet 6 vai. Va
ciai vadinami “smetoni- karo turite apleisti svetai- 
niais ablavukais.” Še tau, nę.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuvišką Vaistinę

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 sv-ikatos 
reikalais Taipgi, vaistai yra 
pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Be to, užlaiko ge
riausios rūšies kosmetikos, 
skutimosi reikmenų, knygų, 
laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės, riešutų, cigarų, ci- 

V. Skrinska «arc«’’ir sk>ni«

Pas mus gaunamas ir “Keleivis.”

° . . bansaros pcpieryje, su gražiu virše
liu. Patartina jis Įsigyti.

A HISTORY OF LATVI A, by 
Alfred Bilmanis. Princeton 
Universiteto leidinys, 1951

L anketas
“Sandaros” metinis 

ketas Įvyko kovo 16 d 
ing Temide patalpose, 
ėjo su dideliu 
Gausioje nu’ di

ls- darbas
se’ —Priekaištas, buk libertt-

liškoii spauda nieko nerašo 
apie katalikų veikimą - at-
giau negu keistas. V 151 2’.'ban-

Vik- simename, kad “Keleivyje 
pra. Laisvamanis yra raš is i

m-isekimu. aPie kazimieriečių ’-aują j 
•e sanda-1 P^tatą, ir apie marijonu

kiekvie- Lia .PL“ až 509 do!eU 
i OKie bonai nesą pustrečio 
nuošimčio ir palūkanos via 
išmokamos du kartu per 
metus.

metais.
$6.

J v i VI11 i V f liLJL v . - •
441 puslapis, kaina !nsėių tarpe matėsi ir nau- planuojamą s^atycą, ir apie

jjieniečių, ir rrargutiečių, ir “Draugo visas
įdraugieciu. Rengėjai sve- nes premijas.

litera .v ri- 
laikuSavo

Nauji Leidiniai
DARBAS, Lietuvių Dar'.)'. ■ <ų 

Draugijos leidžiamas žurna
las, Nr. 1 (13). kaina 25,,

Ar daug mes lietuviai ži
nome apie musų brolių tau- -j Tame ren"ė:ai bo liečiu naujojo pastato pa
tą latvius? ŠĮU, beab^o-;piiekai,t(X Fo kaf_ matų prakasimą, pakui
r.ės, visi esame girdėję, bet bė o : on,uIas Cj, p. banz- kertinio akmens pašvm.t- 
latviu tautos istorija mdzi- vard5s teisėja- Znns. adv. nimą. Ir dabar va šmakšt

čius ir viešnia? šauniai pa- buvo rašyta apie kazimie-

Atris, adv. nimą.
ni>kai musą daugumai yraOlis (Chiea.ecs Sanitarę priekaištas: esą lau'5'a’. 
nežinoma žemė. Kai lietu- fjj^tiict prezidentas) ir Dr. niai nerašo. la: kailiu • 
via;, vokiečiams spaudžiant g £ježis. SL.\ daktaras- daiktus rašyti leidžia kata- 
'iš vaka ' ~~arų, suorganizavo sa- kvotėjas Iš moterų kalbė- 'ūkiškoji sąžinė!

gaunamas 636 E. Broadv. vo valstybę ii pei ištisus ^ ponia J Daužv?rdienė ir —Tai kvla klausimas: ar
penkius šimtus metų gyve-iponia‘Nora Gugienė. Pro-katalikiška sąžinė aukštes- 

Įgiarna baigėsi
So. Boston. Mass. 
Šiameskiria, nėra žinoma. L, P. —0^- numeryje nepnkla-asomu gyvem- 

Klubo vadovai padeda s, yyrg.; n ’
rojo plauko motenms £d^UAn~^’; Uisvėn ir vilk., svetimųjų
rimti covr» ė-nco veltiniais mucimbs ULtUk*. . . ......dinti savo kasą savaitiniais 
parengimais L. P. Klubo 
svetainėje.

Laikas butų, kad visos 
Cambridge lietuvių draugi
jos apsvarstytų tokią musų 
klubo vadovų politiką ir 
į areikalautų sau bent lygių 
teisių su tuo Moterų Klubu. 
Jei miegosime, tai greit 
mumis bolševikų pastumdė
liai visai iš klubo išvys.

Draugijos Narys.

Pribrendę Bonai
Daug lietuvių pirko val

džios bonus (kai kada sa
kome bondsus). Ypač daug 
jų lietuviai išpirko karo 
metu. Tie bonai, serijos 
“E” arba vadinami taupy
mo bonai, dabar jau prade
da “pribręsti.” Suėjo 10

Prusai neatsilaikė,

A.merikos ir nė uš bolševikiškąją?
poniai —Aš žodi tarsiu dėl 

Biežienei vadovai-c.:L. Pro- NCWC nuopelnų. Atuiuo- 
gramos vedėju bu. o M. kime, kas ciesoriaus cieso- 
įVaidyla, “Sar.da;c-” re-riui, kas Dievo Dievui. Pa-

Lietuvos h’.mnri -y

ypač darbiningu poziciją!unS3- _
šių metu rinkimu atžvilgiu. Jis ^uvo kryžiokų isnaikin-'^apro..-us 

V. Rimantas rašo klau-bet latviai’ keisdami sa- ka?> 
simu, “Ar Socialdemokra-v0 valdovus, išlaikė savo! 
tai Keičia Savo Gaires9' skirtingą nuo kaimynų tau- 
Aiškina Frankfurto sočia- iškurną ir prisikėlė, pirma 
listų kongreso priimta
cipų deklaraciją ir nurodo -5tinial ir P° P1’™ pasauli-

ir ALT iždinin- lyginę nuopelnus katalikiš
kos NCWC su nuopelnais 
liberališkos UNbKOS ir 
IRO, tai NCV/C nuopeln? i 
tik šešėlis.

Walking FIu”
Kai per sausio ir vasario 

turėjom 
nepaprastai švelnų orą. tai 
manėme, kad kovo mėnesi

....... kultūriniai, o paskui ir po-,menesius f hicac-ojpi iii” * *

..inio karo, šalia nepriklauso-gyvenimo padiktuota.- 
mainas 

V
“Vatikaną ir Kremlių, ir 
kelia panašumus tarp40S (lv* tautos, gyvendamos 
Kremliaus popiežiaus “pi- nepriklausomu gyvenimu,

-emmo padiktuotas per- . T i *•'inas socialistų pažiūrose.;™* L'«tuvos, stoiosi nePri- <!ar. .''UL_ ’-UKest-.s ž
/. P. įdomiai Ėjo aeie-klo^ma Lapija. nev.sa, Ugnine. Tiesa. ?
atikana ir Kremlh, " iš- Deja, istoriniai atskirtos sezonine. .

žia skirtumus tarpe Krern- teko Į rusiško imperializmo 
liaus ir Vatikano šių dienų nasrus ir šiandien neša tą 
politikoje, o tų skirtumų Pa‘lĮ sunkų rusiškų barbarų 

Gretini- jungą.
imperia- Alfred Bilmanis, jau mi- 

bzmo su jo šimtais divizijų res Latvijos pasiuntinys 
ir misionierišku fanatizmu Washingtone, savo latvių

yra
mas

tiek ir tiek. 
bolševi kšiko

metų, kaip tie bonai buvo įsu istoriniais pelėsiais kve- tauto? istorijoj anglų kal- 
nupirkti ir juos galima iš-
mainyti Į pinigus, gaunant 
pilną jų vertę. Bonai, ku-

Bet vis putė šaltas, aštrus, 
smarkus vėjas. Todėi su 
žmonių sveikata kovo mė
nesi dėjosi blogiau, negu 
het kada anksčiau šią žie
mą. Opesnės ir menkesnės 
sveikatos žm: rėš ėmė sirg
ti. Daktarai salto, kad šiuo 
tarnu prie 
b i n ė t i s

Pagaliau Justinas tarė t .- 
ki užbaigos žodi:

—Rodos tai buvo popie
žius Pijus X, kurs maždaug 
šitaip yra pasakęs: Veltui 
statysite bažnyčias, veltui 
.-teigsite vienuolynus, veltui 
remsite misijas, viskas nu
eis vėjais, jei neturėsite 
stiprio? katalikiškos spau
dos. Dabar, prieš akis tu
rėdami diskusuojamą “Lai
vo” raštą, galime sakyti: 
veltui lietuviai katalikai 
statė bažnyčias, veltui rėmė 
vienuolynus, veltui stiprino 
savo spaudą, nes tokiu sa
vo pasiaukojimu neatsiekė

žmor.ių ėmė Ra
tai p vadinama 

“walking flu.”
Kas Girdei pas Justina

Sužinoti ar marijonų to, kad vienuolijos leidž
piančiu Vatikanu, nenrro- boję. duoda mums progos “Laivas” tesi,: nasikalbėji- mas laikraštis susilaikytu 
dant skirtumų, duoda gana susipažinti su musų brolis- mus su “Keleivio” Maikio nuo neteisybės rašymo bent 
kreivą vaizdą. kos tautos praeitimi. Tėvu vėl buvom susirinkę gavėnios laiku.Laisvamanis.
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jimas 
Maikio su Tėvu

SLA Reikalai
Neprašyti SLA Narių 
Patarėjai ir “Piršliai”

Su kovo pradžia prasidė- n^am 
jus SLA Pildomosios Tary
bos rinkimams, SLA nariai 
ir kuopų sekretoriai yra ga
vę iš Ne\v Yorko, Chicagos 
ir Brooklyno visokių “ge
rų” patarimų už kuriuos 
kandidatus nariai turi bal
suoti. lšrodytų, kad nariai 
net nežino nė kaip kryžiu- 

j ką parašyti ant balsavimo 
baloto, nes tuose patari
muose pamokinama, kaip 
kryžiuką parašyti ir ties ku
riuo kandidatu.

Iš New Yorko ir Chica
gos taip vadinami SLA Ge
rovės Komitetai patarė na
riams balsuoti už visą da
bartinę Pildomąją Tarybą, 
o iš Brooklyno koks tai 

Į SLA Veikėjų Komitetas pir
šte perša rinkti SLA iždi
ninko urėdan naują kandi
datą Juozą Ginkų iš Brook
lyno, vieton esamo adv. Ka- 
zimitro Gugio, o dėl kitų 
kandidatų neduoda jokioj

visus esamus Pildomosios 
i Tarybos narius. Tur būt 

nėra paslaptis, kad 
dabartinėje P. T. yra trys 
dideli ir keturi mažiukai ir 
per tuos tris didžiuosius 
kartais nesimato tų mažiu
kų. Kaip žinome, tuos tris 
didžiuosius sudaro prezi
dentas, vice-prezidentas ir 
sekretorius, o mažiukai yra 
iždininkas, daktaras kvotė
jas ir abu iždo globėjai.

Todėl mano manymu rei
kėtų vieną kitą iš tų trijų 
didžiųjų pamainyti naujais. 
Aš sakyčiau, kad verkiant 
reiktų pamainyti esamą 
prezidentą ir sekretorių. 
Sekretoriau:- urėdui kito 
kandidato nėra, reiškia nė
ra pasirinkimo, nėra balote 
kito kandidato. O kurie 
esame nepatenkinti esamu 
sekretorių, tai turėtume už 
ji nebalsuoti, bet tą vietą 
palikti tuščią, kad jis seime 
negalėtų girtis didžiausiu 
skaičium baisu.

TYRINĖJA RASISTŲ PIKTADARYSTĘ

Los Angeles mieste nežinomi piktadariai išsprogdino dau
gumoje baltųjų gyvename distrikte kelis namus gyvena
mus negrų ir meksikiečių. Rasinio grynumo chuliganai 
dar nepagauti. Policininkas tyrinėja vieno tokio sprogi
mo padarinius. William Bailey name.

MARGUMYNAI
Pasisavino Kyšius

Malajų krašte, Ipoh mie
ste, teisėjas nuteisė vieną 
kinieti, kiniečių draugijos 
pirmininką, užmokėti 167 
dolerius pabaudos už tai, 
kad jis pasisavino iš narių 
gautus 70 dolerių policijai 
papirkti. Kinietis nutarė 
policijai kyšio neduoti ir 
pats save patepti. Pasek
mėje jis turi mokėti pabau
dą, o dėl kyšio nukniauki- 
mo bus susipykęs ir su po
licija.

Kada Nugrius Pizos 
Bokštas?

Jei

Iš SLA Praeities

—Ei, Maik, ar neužmir- kad visi jo gerieji darbai 
šai, kad jau morčiaus me- buvo maldos ir rūpinimasis 
nuo? katalikų bažnyčia ir len-

—Gera diena, tėve, ko- *a!S kunigais? 
dėl tau parupo kovo mė- —Tu.
nuo? kritikuok, na Kai pa

—Morčius, vaike, yra Į bėdą, tai neturėsi prie ko kvausyti 
vožniausias mėnuo lietu- rauktis pamačiaus. O kad 
viškiems žmonėms, ba tą šventieji macija žmogui bė- 
mėnesi švenčiame Lietuvos doje, tą as pats. vaike, is

SLA šiais rinkimais 
patarimo. Matomai, p. Gin-’bent vieną iš tų trijų di- 
kui visai nesvarbu už ku- džiųjų pamainytų

Spauda—Visuomenė* Valios Reiškėją
Praeito šimtmečio pabai-! visuomenės permažą domė- 

mažes- tiksliau 1885-6 metais jimąsi Susivienijimu,
riuos kitus kandidatus na- niu, gal pasidarytų visi mu- pasirodė pirmieji lietuvis- jau j tai atsiliepdavo.

ų Pildomosios Tarybos na- Kumo daigai šiame krašte, viename laikraštyjenai balsuos ar nebalsuos,' 
bile tik nariai balsuotų .už liai lygus, kas organizacijai

.. . . Ginkų ir padarytų jį SLA‘butų sveikiau.
\a.Ke. šventųjų ne- miliOninio turto valdytoju ir

3a Kai paK.iusi galėtų SLA iždą per-SLA 
Brooklyną. O 
broliai ir sesės,

Jei
sireikš

iai> rinkimais nepa
jėgios opozicijos valios reikšti.

patroną šventą

tuo-
Štai
dai

Alusų ateiviai, pradžioje 1890 metais skaitome: 
nedrąsus ir nepasitikėdami “. . . O sarmata ir nuo
savo jėgomis, priklausė nuo polis mus laukia, jeigu il- 
svetimųjų ir nedrįso savo giau busime tokiame užša-

Kazimierą, kunigo Rado
musų šlovingąjį kunigaikš- tu man neužsprečysi, kad 
tį, kuris danguje už mumis tai netiesa, 
meldžiasi, o paskui, vaike, 
eina juozapinės, o kiek aš 
turiu frentų Juozapų, tai ir 
suskaityti negalėčiau. Tik

kaip žinote, broliai ir sesės, trims didiesiems, tai netoli- 
Brooklynas yra labai “sau- moję ateityje jš musų orga- 
gi” vieta SLA iždui ir tenai Įnizacijos pasidarys tik ap-

lime ... ne iš rūstybės, bet
Bet štai atsiranda pirma-, iš širdingų velijimų gero- 

sis Dr. Jono Šliupo laikraš- vės Susivienijimui tai ra- 
tis “Lietuviškasis Balsas” šau,” sako jis. Ir visuome-

Italijoj, Pizos mieste, yra 
nepaprastas bokštas, jis 
stovi ne tiesiai, bet yra stip
riai pakrypęs. Tą bokštą 
žino viso pasaulio turistai, 
o iš fotografijų jį žino ir 
neturistų pasaulis.

Dabartiniu laiku tas bok
štas savo viršūnėje yra pa
krypęs 17 pėdų ir pusantro 
colio. Jei jis butų tiesus, 
tai bokšto viršūnė butų tiek 
atstu nuo dabartinės bokš- 
tos viršūnės vietos. Bokš
tas yra 179 pėdų ir 11 colių 
aukštumo.

Pizos miesto architektas 
Dr. Piero Sampoalesi sako, 
kad bokštas kasmet vis la
biau krypsta ir po 200 me
tų jis tiek pakryps, kad tu
rės griūti. Tai bus 2151 
metais, kada musų nebus.

gaila, vaike, kad visu: 
zapus reikia tą pačią

> Juo
diem;

girdejau ir gaj p,us gaiįma padaryti ge-Į^raudos kompanija, valdo- ir tuo pat metu pradėjo vis nė išgirsdavo, susirupinda 
į-ų investmentų, panašių ma prezidento, poros vice- stipriau ir drąsiau reikštis vo ir Susivienijimo reikalus 

įkaip kadaise buvo inves- prezidentų, o sekretorius lietuvių ateivių veikla. Iš atitaisydavo.
—O ką tau pasakojo ku-'tuntą i amžinos atmintie 

"Yienvbės" narna.nigas Raila?
če man, vaike. 
Piladelpijos

ale vi-

sveikinti, laistyti ir kilnoti, dėjo Jurgiui Tetervinui na- 
perdaug baderio vienai die- mo parkeliauti.

ŽUVO NELAIMĖJ
”7^

atliks ir iždininko 
ir musų iždas bus 

New Yorką ar į 
City. Praeituose

pareigas Atlanto pakraščių lietuviai 
pradėjo Keltis į kontinento 
gilumą, taip pat ir lietuviš
koji veikla kartu plėtėsi ir

Pačioje pradžioje Susi
vienijimui mėgino vado
vauti kunigai ir lenkoma- 
nai. Kažin kur jie butų Su- 
jsivienijimą nuvedę, jeigu 
j tuometiniai laikraščiai ne

vė
lesnieji lietuviai patriotai 
susikaupė ir per penktąjį 
Susivienijimo seimą lenko- 
manus su jų vyriausiu užta
rėju kun. Juodišium, išvi-

atkeltas

Atlantic
keliuose

Prie to SLA nariai turėtų
mitingui neužmiršti. kad Brooklyne . .

išguldė ir davadlyvai gyvena ne tik peršamas į i seimuose au buvo reiškia- augo. 
’- ’ ’ ’ - - -............................ mos mintys, kad reikia pa

naikinti iždininko urėdą *.
įsteigiant sekretoriaus-iždi- 
ninko urė :ą, iždo globėjų 
urėdus ir.i panaikinti, jų 

ealėtu atlikti sam

sam 
ji?
priparodė, kaip šventieji pa- SLA iždininkus kandida 

tas, bet tenai randasi ir
daugiau žymių asmenybių, 

—Kaip tai atsitiko, tėve? Įkaip tai, Domininkas Klin- 
—Atsitiko taip. vaike, įca. j. Tysliava, kurie daug.

nai, butų daug geriau, jei 
kiekvienai dienai butų po 
vieną Džiovą.

—O kaip tėvas minėjai jo raitas į jomarką ir ten, &anizacijos reikalus. Tur 
tą vadinamą Lietuvos pat- išmaukė daugiau, negu jo būt visi žinome, kad Brook-;

kad Jurgis Tetervinas išjo- j išmano apie visus musu or- į Pareigas g:

roną, šventą Kazimierą? galva galėjo pakelti. Ir vot 
—Aišku kaip, vaike, kiek'bėda. reik namo joti, ale

pagavau Galių, tai visus su-'Jurgis neeal ant kumelė 
vadinau i

i iyne randasi ir lietuviškų 
ruskelių “Kremlius” su di
džiuoju vadu Antanu Bim

dytas akuaras. Buvo siū
loma ir svirnų laikymą su
retinti, šaukt juos kas ke
turi ar penki metai ir tai 
vis buvo j amatuojama eko

Atsigrįžę i praeiti mato- , , ... x .
me musu ateivių nuveiktus !>UilJ P.ak*!ę trl.uksmo
didžius darbus ir visuome
ninėje ir kultūrinėje srity- 

yje. Ir galime tvirtai pasa- 
: vii. kad visais laikais ir 
visur tam darbui vadovavo

Galio saliuną ir'. užlipti. Bando iš vienos i ba ir buriu pagelbininkų. nomiškais isrokavimais, dėl 
lykit, ba kitaip!pusės—negali, bando iš ki- spnpsnįp;j narįai tur būt. geresnes tvarkos. Tie man-:akau fundykit, ba kitaip j pusės—negali, bando iš ki 

jums patronas kailį išpers Ros pusės—vėl tas pats, ne
užlipa ir tiek. Bėda žmo
gui, ką darys? Atsiminė 
šventuosius ir pradėjo jų 
prašyti vieną po kito, kad 

mieras! Vot ką reiškia pat-padėtų ant kumelės užlipti, 
rono baimė! Dabar, vaike, j Prašo Joną — nemačija. 
kai ateis švento Vincento • Prašo Jurgį, raitelių patro- 
diena, šauksiu visus Vili-pą, irgi nemačija. Ant ga- v 
mus ir Bilius i Bilio saliu- lo Jurgis atsiminė visus 

šventuosius ir atsiduso: vi-

už jo gere vardo atsižadėji
mą. Ir žinai, vaike, nė vie
nas Galis neužsigynė, kad 
jo tikras vardas yra Kazi-

na, kai sulauksime švento 
Vladislovo, šauksiu visus 
^Vaitelius ir taip, vaike, vi
siems metams turėsiu dar
bo gąsdindamas gerus lie
tuvninkus patrono rykšte 
už savo vardo išsižadėjimą.

—Ar manai pagelbės, te- kėlęs
ve:

—Mačys nemačys, vaike, 
ale fundovkos bus.

—O ką tėvas žinai apie 
tą vadinamą patroną, šven
tąjį Kazimierą?

—Apie šventuosius, vai
ke. užtenka atsiminti katrą 
dieną tavo frentus pavin- 
čiavoti ir kam jie pamačly- 
vi yra, o kas nori 
žinoti, tas gali žyvatus 
šventųjų pasiskaityti arba

8enesnieji nariai, tur būt, 
dar nesam pamiršę, kad sa
vo laiku bimbininkai irgi 
buvo pasimoję SLA turtą 

erkelti “arčiau” Brookly
no ir visą organizaciją už
valdyti. Žinoma, nelyginu 
i ono Gimkaus prie Bim-

si šventieji, padėkit man 
ant kumelės užlipti. Vėl at
siduso ir kai jau šoko ant 
kumelės, tai taip smarkiai, 
kad per kumelės nugarą į 
antrą pusę nusirito. Atsi-

Jurgis pasakė tik 
tiek: Ei, jus, šventieji, L 
stumkit, ale ne visi kartu!

kurie Bet kunigų įtaka dar pa
siliko. Jie visur, kaip pa
rapijose, taip pat ir organi
zacijose dirbo nesiskaity
dami su visuomenės nuo
monėmis. Ilgai kentėta kol, 
pagaliau, atėjo 1901 metais 
šešioliktasis Susivienijimo 
seimas. Tas seimas atmin
tinas tuo, kad jame galuti
nai buvo nusikratyta kuni
gų sauvalės. Nebuvo leng
va tai atlikti, nes kunigėliai 
ir jų pakalikai kiek įmany
dami spyrėsi, provokavo ir 
net neleistinų priemonių 
griebėsi. Bet niekas negel
bėjo. Žmonių valia buvo 
aiški ir nesvyruojanti. Jie 
troško savarankiai, be auk
lių, savo svarbiuosius reika
lus tvarkyti.

Įsidėmėtina, kad tai bu
vo dar 1901 metai, kada

lietuvių laikraščiai, 
atstovavo visas išryškėju
sias visuomenines ir politi
nes sroves.

Vienu pirmųjų 
ateivių žygių buv 
nyti lietuvių jėgas

lietuvių 
suvie- 

sukurti
iš jan. ailimu žmonių, organizaciją, kuri padėtų 

tos 'iulomos “refor- Pliekti šiame krašte pasto- 
mos” butu buvę praves- vesni^ pozicijų. Pirmąjį 
tos, tai musų trvs didie- mėginimą panašią organi- 

butu asidare' dar di- zaclJ3 sudaryti atliko tas

geresnes tvarkos. Tie man- 
drųs sumanymai dažnai i: 
Jaukdavo iš Dr. Viniko ar 
ba
Jei

os. nes ponas Cinkus nie
ko kito nenori, kaip tik bū
ti išrinktu SLA iždininku.

Tačiau SLA nariai turė
tų neužmiršti, kad “jų” rei
kalui ištikus, Ginkaus ir 
Tysliavos šalininkai moka 
susitarti ir su bimbininkais, 
vieni antriems ‘patalkinin
kauja. Brooklyno kriaučių 

Įunijos Įvykiai yra gana ge- 
as pavyzdys, kad tarpe 

'ginkininkų, tysliavininkų ir

ji outų asidarę 
dėsni ir rganizacija 
dar labiau apmirus,
;ad dabar yra.

Musu organas “Tėvynė”

butų
negu

pats Dr. J. šliupas savo 
laikraščiu dalydamas įta
kos anų laikų ateiviams. 

Geriausiu Lietuvos sunu

-Tai kokia čia pagalba, bimbinink‘u įrolijka vie‘ny 
teve, jei per kumeles nu- M vra ,jma Todž, gL/ 
garą žmogus peršoko? įnarjai tu,.ėtu butj atsa

—Ale pamacijo, vaike’ „ ‘Ale pamacijo, 
tik jis perdaug talkos suva
dino, tai vedlug to ir peršo
ko per virių, o jei butų pa
vadinęs ekzektli tiek, kiek 

daugiau'reikia, butų parjojęs
kaip ponas. O šventieji 
mačija žmonėms visada ir, 

Jei tau kas kumelę 
marijonai, pranciškonai ar pavogs, melskis prie švento 
jezavitai pasiteirauti ir jie Antano. Jei ugnis ištikš, 
viską išklumočvs. 'yra šventa Agota ir taip,:

—Ar girdėjai, tėve, kad vaike, kiekvienai bėdai via 
vadinamas Lietuvos patro- ekstra šventasis ir žmo
nas, nors ir vadinamas Lie- nėms pagelbsti.
tuvos kunigaikščiu, Lietu- —Atrodo, tėve,
vos nevaldė?

šventųjų zokoninkų, kaip visaip.

namo,,, •2 toje.

SLA
nariai turėtų būti atsargus 
su p. Ginkaus “Veikėjų Ko
miteto” pažadais ir atiduoti 
savo balsus už esamą SLA 
iždininką Kazimierą Gugi 
ir palikti SLA turtą jo glo-

Dar žodis kitas 
gerovių komitetų
mus. kad reikia

apie tų 
patari- 

balsuoti už

bėjo, nes kalbi nieku
—Ar nori 

ti, vaike?
kad tau —Einu namo,

Ar girdėjai, juozapinės perdaug pagel-^sveikas.

nelabai y a mėgiamas tų pastangomis ir darbu susi- 
“didžiųjų." tur būt dėl tos J<urė dabar jau didelė ir 
priežastie', kad organo re- svarbiausia lietuvių Įstaiga 
daktoriu.' yra seimų renka- —Susivienijimas Lietuvių 
mas ir artais pasitaiko, Amerikoje.
kad seimas išrenka 
torių ne t »kį, kokio 
centro sekretorius ai 
dentas. Tur būt dar nesam dienų teko Susivienijimui 
užmiršę, kad praeitam sei- pergyventi. Buvo laikai, 
me buvo laromi bandymai kada savanaudžiai Susivie- 
“Tėvynę” panaikinti, irgi nijimo priešai jau džiaugės, 
neva ekc; omiškais išroka- matydami, kad atėjo pas- 
vimais, ir jei ne drūtas de- kutinės šios įstaigos dienos, 
iegatų pasipriešinimas to- Bet sveika narių nuovoka

redak- Ne iš karto toji organiza- 
norėtų cija atsistojo ant kojų.
prezi- Daug pasikeitimų ir sunkių 
nesam dienų teko

New Yorke gimusi šokėja. 22 
metu Joan Ratzmann. žuvo 
lėktuvo nelaimėj Prancūzi
joj, kada lėktuvas įskrido Į 
paukščių dideli būrį ir nukri-

šinti kunigams, kurie savo 
autoritetą rėmė jei ne se
nom tradicijom, jei ne sa
vo luomo išimtina padėtim, 
tai kumštim ir visokiausia 
pasiekiama klasta.

Kas išauklėjo tokį tvirtą 
ir aiškų daugumo žmonių 
savarankumą? Tai atliko 
laisvoji, jokios cenzūros, 
jokių persekiojimų nepaži
nusi lietuvių spauda. Tik 
šios savarankios spaudos 
padedami Amerikos lietu
viai tais laikais sugebėjo 
pralenkti savo brolius, li
kusius tėvynėje.

Šitokioje aplinkoje ir ga
lėjo išaugti Susivienijimas 

pačioje Lietuvoje dar buvo Lietuvių Amerikoje, kuriuo 
visai mažai savarankiai mes visi šiandien pagrįstai 
galvojančių žmonių. O čia didžiuojamės.
jau buvo išdiųsta pasiprie- Simas Kaušakys.

ir patriotinis ryžtingumas 
r.e tik šią organizaciją iš-

Riai ‘‘ekonomijai,” tai “Tė
vynė” butų panaikinta. O 
kiek tos ekonomijos laikosi gelbėjo iš sunkumų, bet ir 
tie musų didieji, SLA na- įgalino ją vis augti ir tvir

tėti.
Susivienijimo augimo ir 

tvirtėjimo daug nuopelnų 
priklauso lietuviškiems 
laikraščiams, kurie nuola
tos sekė šios organizacijos

riai gali matyti iš “Tėvy
nėj” dedamų bertaininių 
apyskaitų.

Nariai turėtų savo balsus 
atiduoti už lokius kandida
tus, kurie jų manymu yra

ant kritikų ei- geriausi, turėtų stengtis gyvenimą ir visados laiku
! pasiųsti daugiau delegatų 

tėve, lik'sekamą seimą.
SLA Narys.

perspėdavo visuomenę apie 
gresiantį pavojų.

Kai spauda i»aste’)ėdavo

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva" turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios l>endruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRĘNUMERATA: metams visur 6 dol.. visose Ame- 
rikose—5.50. Kanadoje—5 dol. Už lakraštj galima mokėt: 
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 Lasalle, Montreal. P. Q.. (’anada.

Z
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Iš Hainerių Gyvenimo
Daug Mainierių Bedarbių Mainieriai Kanadoje

WILKES-BARRE, Pa.— EAST COULEE, Alber- 
Glen Alden Coal Co. pa- ta.—Apie darbus ir užmo- 
skelbė raportą, kad pereitų kestį anglių kasyklose bu- 
metų pelnas buvo mažas, vau rašęs “Keleivy” Nr. 4. 
tik viršino pusę miliono. Dabar papildomai noriu 
Minima kompanija yra pranešti, kad angliakasių 
stambiausia antracito ga- atstovai be streiko susitarė 
myboje. Didžiuma jos ka- su anglių kasyklų savinin- 
syklų randasi čia. Tai da- kais ir East Coulee ir visoj 
bar musų miestas pergy ve-! Drumheller apylinkėj gavo 
na krizę. Bedarbių atsi-j pakelti dienos darbo už
landa dikčiai. Anglių ka-,mokestį $1.40. Dabar, nuo 
syklos dirba nepilną savai- vasario 16 d. gauna mo
tę. Tai darbininkai gauna keti $12.94 už 8 vai. darbo 
damokėjimų iš bedarbių dieną.
fondo. Pennsylvanijos le- Angliakasiai pensininkai 
gislatura pakėlė bedar- pO 62 metų, kurie gauna
biams mokestį į savaitę 
nuo $25 iki $30, bet tai vir
šūnė. Pilnai pašalpai gauti 
reikalaujama išdirbti 3 mė
nesius su unijiniu savaiti-

pensiją iš unijų centro iš 
- tam tikro fondo, dabar 

gauna pensijos 75 dol., bet 
nuo birželio 1 d. gaus jau
$100 mėnesiui. Anglių ka-

H£LSI5 BOSTON

BUVęs PREZIDENTAS JAU D. P.

Buvęs Kubos prezidentas, pabėgęs nuo Batistą perversmo, 
atvyko į Meksiką, kur jis nutrauktas (vidury) su savo 
palydovais. Carlos Prio Socarras Meksikoje apsigyveno, 

kaip politinis emigrantas.

C amžiaus, ilgametis šios ape- Prie minėjimo dėjosi šios
ule/ Šonas &UVO linkės gyventojas ir “Kelei- organizacijos: Šv. Petro ir
Kvotą Jau Išpildė vio” skaitytojas. Velionis Povilo Draugija, Lietuvos

--------  !skaitė “Keleivį” iki pas sa- Sūnų Draugija ir naujaku-
PATERSON, N. J.—Lie-vo mirties. rių komitetas. Visas komi-

tuvos nepriklausomybės 341 Andrius Kalasauskas bu- tetas dėkoja visiems atsi
metu sukamės 
va; aiio i 7 d., kovai dėl Lie-

inimo aukojo:luve kais,
$100 1 atersono Lietuviu

!vintinių Draugija.

niu uždarbiu. Pašalpą ga- sykių savininkai į tą unijos 
Įima gauti per 26 savaites, pensijų fondą moka po 15c 
vietoj seniau buvusių 24. nuo kiekvienos iškastos an- 
Žemiausia pašalpa yra nuojgiįes tonos. Pensijas pakė- 
$8 iki $10, ji gali būti mo-įiė, bet kasyklų savininkai 
karna per nuo 9 iki 13 sa-;daugiau nemokės kaip 15c 
vaičių. . riUo iškastos anglies tonos,

Legislatura pakėlė ir nes tame unijos pensijų 
kompensaciją susižeidimo fonde atsirado perdaug at- 
atveju nuo $25 iki $30 per saigos. Dabar jau yra at 
savaitę. Tai yra maksimum. sargų tame fonde 3 su vir- 
Žemiausia pašalpa susižei- šum milionai dolerių. Prie-: 
dime yra nuo $12.50 iki jo susitarimo: jeigu tas. 
$20. fondas daug sumažėtų, tai

Pašalpos laikas sužalo-'kasyklų savininkai sutinka 
tam negalinčiam grįžti į}ir daugiau mokėti, bet jeigu 
darbą pratęstas nuo 500 iki!fondas nesumažės, tai dau-. 
700 savaičių, arba skaitant Į giau mokėti nereikės, 
pinigais nuo $12,500 iki1 Dabar Kanadoj visi vy- 
$20,000. Nurodytam laikui rai ir moterys, turtingi ar 
išsibaigus ir negalint grįžti beturčiai, sulaukę 70 metų, 
į dirbtąjį darbą, leidžiama gauna valdžios pensiją 40 
prašyti prailginti pašalpą, {dol. mėnesiui. Nuo 65 iki 
bet man nėra žinoma, kad i70 metų irgi gauna valdžios:

KorespondencjoS
MIAMI, FLA.

$40 Fabijonas Saranka.
Po $25—S. Stanaičio šei

ma ir šv. Kazimiero para
pijos choras.

Po $20—S. ir E. Augu- 
iai. S. ir A. Adomaičiai, V. 

■r O. Baltučiai, kun. V. De-
ikis ir J. Kubiliūnai.
Po $15—kleb. kun. J. 

Kinta, L. ir J. Janulevičiai, 
'. Jariukevičius, Sarpaliai.

Po $12—E. ir J. Kinde- 
rai ir S. ir E. Mikniai.

Po $10—šv. Vaido Drau- 
ija, Juozas Baublys, Bra- 
inskai, Buikai, Gelažėlė, 

Masioniai, Preikšai, Rubu- 
ževičius, Rugys, Juozas 
Kaunas, Stepakovai, Sprai- 
naitis, Vilimai

Po $7—V. Augulis, G. 
Klimas, M. ir J. Ragauskai, 
Šatkai.

Po $6—Adomavičiai, Ja- 
kubavičius, Pavilioniai.

Po $5—Lietuvių social- 
. jlemokratų 65 kuopa, Aba

minėjime vo gimęs Lietuvoje G ražiš- lankiusiems, aukavusiems 
kių parapijoj, Vilkaviškio ir labiausiai dėkojam Wor- 
apskrityje. Amerikon atvy-cesterio Meno Mėgėjų Ra
ko 1908 metais, čia 1916 teliui už išpildymą progra- 
metais vedė Rožę Burbiutę: mos.
taip pat atvykusią iš Lietu-j Rengimo Komitetas, 
vos. Velionis Andrius visą .... —:—
laiką čia vietoje gyveno, Binltės Moterų pašalpi- 
čia įsigijo namus, užaugi- nėg Draugijos vakarienė 
no šeimą Jis visą laiką dir-|kovo j d pasisekė labai ge- 
bo anglių kasyklose iki rak kaįp girdėjau liko gra- 
1950 m. gegužės mėn., ka- žaus elno> Verta pagirti 
da gavo mainierių pensiją.
Deja, neilgai teko atilsėti 
senatvėje.

Velionis Andrius paliko! ____
dideliame nubudime žmo-į
ną Rožę, tris sūnūs, dvi dūk' Lietuvos Sūnų Draugija 
teris ir septynius anukus. Į rengia vakarienę kovo 29 
Velionis buvo malonaus bu-!d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
do ir geros širdies ir daug Amerikos Piliečių patalpo- 
kam yra pagelbėjęs, kiekjse, 255 Main St. Bus deš- 
tik galėjo. Priklausė prie rų su kopūstais, kaina $1.- 
vietinės lietuvių tautiškos; 25. Lietuvos sūnus sako, 
draugijos. Į Jo paskutinę kad visi atsilankė bus labai 
poilsio vietą jį palydėjo į gerai pavaišinti.

zaus pelno, 
geras gaspadines, kad daug 
svečių sutraukė ir gerai pa
vaišino.

kam nors butų buvęs pi ap
gintas tas laikas. Žinau 
vieną darbininką, kuris ga
vo du kartu už du skirtingu

pensiją, bet tik tie, kuriem 
būtinai reikalinga pensija. 
Taigi, unijos centras sulau
kusiems 70 metu angliaka-

sužeidimu pašalpą maž- siams mokės jau tik 60 dol. 
daug 1,000 savaičių, bet ta- mėnesiui, o pridėjus 40 dol.
da mokėjo tik pusę dabar
tinės pašalpos.

Nuo darbo dusulį gavu
siems mokestis irgi pakelta

iš valdžios ir susidarys 100 
dol. Vadinasi, nuo 70 me
tų unijai mokėjimas pensi
jos jau palengvėja. Apart

nuo $25 iki $30. Seniau to, jei kuris angliakasy 
buvo išmokama iki $5,000, pensininkas gauna kareivio 
o dabar bus išmokama iki pensiją, ar iš kitur kur turi 
$6,500. Tokią paramą gau- reguliarių jeigu, tai tas visa
na tiktai tie, kurie apserga įskaitoma į tą 100 dol. Va

narių, nes ne visi išsigali kanavičiai; Aidukai, Belch, 
v, L1 , . . ,. įsigyti. Visi Imki klu- Bu(ivilas, Eitmanas, Kožu-

ivvll v k Uih *us,i™klmas b“‘ Ser° pasisekimo ir tiki- kauįkas, j Kuzinevičius, 
įvyko kovo 10 d., dalyvavo me, kad gal jau ateinanti 
40 narių. , sezoną turėsime

Kaip jau pirma rašiau, tainę.
klubas turi įsigijęs lotus, o j p

daug giminių ir draugų. Pa
laidotas lietuvių tautiškose; 
kapinėse. Mes likusieji lin
kime tebūnie velioniui len
gva ilsėtis šios šalies žeme
lėje.

F. Ražukas.

GARDNER, MASS.

A. Yuika.

DETROIT, M1CH.

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 116 kp. narių 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo (March) 30 d. 
D. Armono svetainėje, 2386 
24th St. Prasidės 1 valandą 
po pietų punktuališkai.

Visi nariai maloniai kvie
čiami susirinkime dalyvtu- 
ti ir prašom paskirtu laiku!

B. K.

K. Kuzinevičius, Praleika, 
Pristerniek, Sniečkus, V. 
Stanaitis, Toleikis, Urbana
vičius, Vaičiūnas, Žibai.

Po $3—Kepeniai, Žiliai. 
Po $2—Baltuška, Bieliu- 

27 d., 9 nr.) apie Vasa- nas, Blinkienė, Budrevičiai, 
Jesulaitis, Jusys, 
Kalėdai, Kaseliai,

p. A. Kaulakį. Pasakiau Keršulis, Kulikaičiai, Leka- 
tiems ponams, kad ne aš vičiai, Litvaitis, J. Lukas, 

Majauskienė, Mackeliunai, 
Pališauskienė, Petroniai, 

juk tamsta esate Tarr.auskas, Truceiauskas, 
Vogtai,

savo sve-

dabar žada statyti svetainę,' mitingo ponai Slivi- 
jau pardavinėja' “eertifika- ■“* u.^pu° e mane kam as 

Nariai per- f31'^ > Keel< t'?53’tus ar serus, 
ka mielu noru. Kurie buvo 
pasižadėję imti už $25, per-! 
ka už $100, pasižadėjusieji 
pirkti už šimtinę, ima už 
150 ar net 500 dolerių. Bu
vo siūloma, kad nariai pri
verstinai pirktų šėlus, bet  Bet
nuo tos minties atsisakyta, klubo korespondentas? 
Jeigu butų po prievarta, tai paklausė manęs, 
klubas neiėKtu kai kuriu

į no
rio 16 minėjimą, nupeikda- Dailidė, 
mas panelę Navickaite ir Juraška,

* d <•<1

Įvyko Carpen- 
, vienoje ka- 
žuvo šeši ang- 

i buvo sun-

— įaip, as esu 
entas, bet ar 

kitas rašyti apie *Va 
Šešioliktosios minei: la

kuž
negali Ras

trio
di nelaimė 
tertowri, P< 
jsykloję, kur 
'liakasiai ir ketu 
kiai sužeisti,

i Carpenterto\vn 
tuo Įsidėmėtina, 

j kasykla buvo
“saugi,” valstijos 

•inspekcija ją buvo

Gaila, kad žmonės 
spėlioja. Mano visos 

nelaimė respondencijos yra -su ma- 
kad ten no parašu, slapyvardžių aš 
skaitoma nevartoju.

kasyklų
pripaži- •dusuliu nuo darbo mainose i dinasi, unija mokės tik

ir serga mainierių ligomis: tiek, kiek trūksta iki $100. nusi visai tvarkoje. Kom- Kovo 6 d. č 
silicosis, anthracosis ir as-įO jeigu iš kitur niekur ne- 
bestosis. Kol įrodai, kad įgauna, tai unijos centras 
sergi tokia liga, ima daug mokės ir visą šimtą. . Žmo- 
laiko ir vargo, reikia gydy-įnos įeigos, ar žmonos pen- 
tojų liudijimų ir daromi vi-

cia mirė Juo

sija. pne vyro pensijos vi
sokie tikrinimai. Ypatin- sai neskaitoma. Taip pat 
gai sunku gauti tokią pa
ramą iš Glen Alden Co., 
nes kompanija pati iš savo

nuo turto įeigos, kaip nuo
mos ar nuošimčiai, jei kas 
turi, irgi neskaitoma.

iždo paramas moka, tai spi-i A. Vaitni*.
riasi visomis išgalėmis, kad j —:—
nereikėtų mokėti ir daž-i DideU Nelaimė “Saugioj” 
niausią reikia eiti į teismą, j Kasykloj
kad gavus pašalpą. Kitos
kompanijos mažiau spiria-: Dar neužmiršome didžio- 
si, nes moka ne tiesioginiai sios kasyklos nelaimės \V. 
iš savo kasos, bet per tam Frankforte, III., kur žuvo 
tikrą fondą. 119 angliakasių. Dabar ne

J. V. Stanislovaitis. tokia baisi, bet visgi skau-

I 9
Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius

ŠIRDIES RŪMAI—vis# nepaprastas naujas romanas, 
kuriame aprašoma viena Amerikos lietuviu šeima, ypač ju 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspaus
dinta : kaina 4 doleriai.

ŠLIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautinį ir kulturinį atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
graži spauda: kaina 3 doleriai. (Nuo 1)

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

Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted St., Chicago 8, III.

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas, įvykęs va
sario 23 dieną, praėjo čia 
gerai ir gražiai. Oras bu
vo labai patogus. Publikos 
atsilankė nemažai, bet vis
gi ne tiek, kiek tikėtasi. 
Minėjimo programa buvo 
puiki. Vakaro vedėjas 
Aleksas Yuška, pradedant 
minėjimo programą, papra
šė publikos atsistoti ir pa

PHILADELPHIA, PA.

gerbti Lietuvos kovotojus 
Volkus, Žalnieraus-Įuž laisvę kritusius kovoje.

Worcesterio Meno Mėgė
jų choras sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus.

fe
kas.

$1.56—Sėlius.
Kiti aukojo po $1 ir smul

kesnėmis sumomis. Viso, Kalbėjo Albinas 
surinkta $728, iš kurių at- iš Worcesterio; nušvietė 
skaičius dar turėtas įvairias į dabartinę Lietuvos padėtį

Lietuvių 
$711.30. 

kvota bu-

aip išlaidas, Amerikos 
ko- Tarybai pasiųsta 

Patersonui skirta 
vo $700.

Už aukas nuoširdžiai dė
kojame ir, jei butų kokių 
netikslumų, aukotojų atsi
prašome. Taipgi primena-

pamja skaitė, kad toji ka- zas H. Petrauskas. 64 me- me, kad kovai dėl Lietuvos 
jsykla neturi gazo, o todėl tų amžiaus, SLA 44 kuo- išlaisvinimo vajų tęsiame ir 
neparupino užtenkamos pos narys. Gyveno 3630 norintieji dar šiam svar- 

[ ventiliacijos. Bet federali-’tf. w. 10th Avė. Palaidotas biam reikalui paaukoti, 
nė kasyklų kontrolė buvo kovo 10 d. Daug draugų prašomi įteikti iždininkui J. 
atradusi, kad kasykla nėra h pažįstamu palydėjo i pa- Sprainaičiui ar vice-pirmi- 
visai saugi, tik federalinė butinę poilsio vietą Vai- ninkui E. Kinderui.

; kontrolė neturi galios įsa-nikai buvo nuo SLA kuo-
Įkyti kompanijoms darytiipos jr choro. Paliko nuliu- 
kokius nors pagerinimus, ji dime motel i Ona <unų 
tik gali “atkreipti dėmesį,” juoza jr vjeną ‘įukterf 
pasakyti, bet negali priver- Mrs. N. N. Bennett Paki
rti ką nors padaryti. dotas Woodland kapinėse.

Todėl dabar angliakasių Tebūnie lengva jam ilsėtis.

Minėjimui Rengti Kom.

PORTAGE, PA.

ir musų pareigą kovoti dėl 
Lietuvos laisvės.

Po kalbos Meno Mėgėjų 
Ratelis išpildė meninę pro
gramą vadovaujant muz. 
Z. Snarskiui. Dainavo la
bai sutartinai ir visas miš
rus choras ir vyrų bei mo
terų kvartetai. Akompana
vo p-lė Olga Keršytė. Bu
vo ir tautiški šokiai, vado
vaujant p-lei Akvilei Savic
kaitei. Baigiant progiamą 
vakaro vedėjas paprašė 
publiką aukų, prašė visų 
prieiti prie stalo ir priduoti 
aukas.

Programai užsibaigus bu-

Mirė J. Samalonienė
Po sunkios dvejų metų li

gos
nė, vos sulaukusi 
amžiaus. Paliko liūdesyje 
dukterį ir sūnų, abu jau su 
savo šeimom, taipgi paliko 
įbrolį Bronių Marcinkevičių 

Gražulis ir seserį Viktoriją Laurina
vičienę ir nemažai kitų gi
minių.

Velionė buvo pažangi 
moteris, daug dalyvaudavo 
darbininkų judėjime, veik 
visą amžių pati sunkiai dir
bo suknelių siuvykloje, tu
rėjo įsigijusi puikų name
lį, kuriame gyveno su duk
rele Onute, nes jos vyras 
Romualdas jau buvo miręs 
prieš dešimtį metų ir ji vie
na turėjo sunkiai dirbdama 
užauginti ir išleisti į mok
slą savo vaikus.

Velionė iš Lietuvos pa
ėjo iš Biržų miestelio, Ame
rikon atvyko 1909 m. ir vi
są laiką gyveno Philadel- 
phijoj. Palaidojome kovo

mirė Julija bamalonie- 
56 metų

ir reikalauja, kad ka- 
priežiura butų fede-

unija 
eyklų
ralinės valdžios rankose. 
Bet tam reikia išleisti kon
grese Įstatymą. Tam prie
šinasi kasyklų savininkai, 
tiktai angliakasių unija tą 
re'ikalavimą stato griežtai 
ir reikalauja išleisti toki 
Įstatymą. Gal Carpenten- 
tertovvn nelaimė paskatins 
kongresą išklausyti mainie- 
rių reikalavimo.

Užmuštieji Carpentei- 
town yra šie mainieriai: F. 
Yothers, C. Hambroski, J. 
Magrev, J. Smartnick, M. 
Klementic ir L. Bollinger. 
Sužeisti yra: J. Hollis, S. 
Sofranko, A. Mundock ir 

į B. Fornal. Keli kiti buvo 
lengviau sužeisti.

Kazvs Syllanskis.
Westville, 111.

C. K. Braze.

Mirė A. Kalasauskas
Lietuvių eilės retėja. Štai 

ir vėl kovo 12 d. mirė An
drius Kalasauskas, 66 metų

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 
♦LAIŠKŲ su apgalviais 
♦BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

636 East Broad

KELEIVIS”
South Boston 27, Mat*.

vo smagus šokiai lig vėlu- 13 d. Femwood kapinėse, 
mos. Nors oras pasitaikė salto-

Aukų gauta: Antanas kas ir linojo, bet susirinko 
Vilčinskas $13; po $5— nemažas būrys giminių ir 
•Juozas Raizis, Antanas ir
Ona Glebaučiai. 
ir Ona Mačioniai, 
Lukaševičius 
to, Juolius

draugų su velione atsisvei
kinti ir ją palydėti į kapi
nes. Laidojo su bažnytinė- 

iš kito mies- mis apeigomis, nors ji jų ne 
Jezukevičius: pripažino ir net savo vaikų

Simonas
Antanas

po $3—Juozas Bekeris, nekrikštijo. Vargu ji butų 
Juozas Jezukaitis, Adolfas su tokiomis laidotuvėmis 
Vainauskas: po $2—Petras sutikusi, net trejos mišios 
Aukštikalnis, Kastantas kartu buvo laikomos! Kar- 
Semkunas, Vincas Skins- stas buvo labai brangus, o 
dis, Vladas Dautartas; po prie karsto buvo gražių gė- 
$1—Adomas Padelevičius, lių.
Ona Slainienė. Adelė Pta- Po laidotuvių, sugrįžus 
šinskienė, Natalija Petraus- į koplyčios svetainę užkan- 
kienė, Pranas Teuteris; po džiauti, toje pat koplyčioje 
50c — Klemensas Zabela, jau buvo du naujai mirę lie 
Adomas Dapkevičius ir Jo- tuviai padedami. Musų se
nas ^Vaitiekus. noji ateivių karta nyksta.

Iš viso surinkta aukų ir Ilsėkis miela sese Julija, 
pasiųsta Amerikos Lietuvių pirm laiko iš musų tarpo at- 
Tarybai $61.50. Nuo įžan-'siskvrusi, likusiai šeimynė- 
gos bilietų, apmokėjus iš-|lei reiškiu mano užuojautą
laidas, liko $12.20 ir pasių
sta BALF’o centrui.

iš gilumos širdies.
A. G. Yatužienė
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Moterų Skyrius

Hil . iniame Mieste 
Lietuviai

Vargsta

Vokietijos viai. Surūdijusios skardos 
vakarais vėl sunėrimai taip išklebę, kad 

pro plyšius galima iškišti

Didžiausias 
uostamiestis 
žiba Miilionais
gatvėmis rieda be pertrau- visą ranką. Sienos ap- 
kos elegantišku automobi- trauktos drėgmės, šalčiu 
lių virtinės. Žmonės skuba metu apledėjusios, 
gatvėmis. Milžiniškose lan- lašais varvančios, 
gų vitrinose išstatyti bran- lyjant, išėjus pro duris jau 
giausi kailiai, puošniausi pirmas žingsnis klimpsta i 
rūbai ir tualetai, prašmat- purvą ir balą. Funkturmo 
niausi odos dirbiniai, auk- barakuose 29 lietuviai, vėl 
sas, briliantai ir gražiausios beveik visi ligoniai. \ iena 
gėlės. Per trumpą laiką Kriauzų šeima, penki žmo- 
miestas atsigavo ir baigia nes, visa serga džiova. \ ie- 
užgydyti savo karo žaizdas, nas suaugęs sūnūs buvo is- 
Baisių bombardavimų griu- ėjęs tarnauti daliniuose, 
vėsiai svarbiausiose miesto bet ir ten ji pasiekė sios 
dalyse pašalinti. Jų vieto- klastingos ligos nagai. Tai- 
je auga daugiauakščiai na- gi ir penktasis grižo i tą 
mąi su vėl praturtėjusių pati lizdą, kurio visi ina- 
prekybos ir pramonės fir- miai kenčia ir salti ir alki.

sviesu. Jo

atšilus
Lietui

KELEIVIS.

KETVERTUKŲ PIRMIEJI NETIKRI >1wū»>Ui

Cele šeimos Anglijoj keturios dukrytė? 
tu amžiaus, žygiuoja ne visai tikrais 
prie VVestminsterio bažnyčios.

. jau pusantrų rae-
žinesniais Londone

mų
mis.

pra
ištaigingomis kontoro-

Šito žibančio, vilčių
no didmiesčio. Hamburgo,, ... , duona.pakraščiuose gyvena ketu
riose vietose po keliolika 
nuskurusių lietuviškų šei
mų, neturinčių vilčių i ge-

P.ytui išaušus, jiems vi
siems diena nežada nieko 

., (gero. Nėra kur skubėti, 
l'11' nes darbo jiems niekas ne-

Daugiavaikių tėvų; 
visas rūpestis kaip ir kuo i 
tą dieną pramisti. Žmonės 
.vaikšto sulinkę, nuleidę 
gaivas, neskubėdami, nes 

resni gyvenimą ir vargo ga-i džiaugsmo prošvaisčių be
lą. Kai aplinkui dar matė- .• 1 1 \ i IlvM oisi karo nelaimių aukos, kai 
gatvėse beveik kiekvienas 
buvo paženklintas bado ir

Lietuvoje musų žmonės 
prisimena savo turtinguo- 

ius brolius ir seses užiuriuo-
skurdo žymėmis, lietuviams- ar dar jfe nėra!
Hov norATivr/v roin cuinlm nocti !*.%,•* jsavuosius užmiršę, ar daro; 

jiems išlaisvinti iš ver-
dar nebuvo taip sunku nešti 
vargo naštą. Bet dabar, 
kai languose žiba puošniau
sia prabanga, kai pro di-

Ką 
govės. Geležinė siena ski-'

... . . , . .. Ha juos nuo savųjų ir joks
dziules restoranų duns lie-jgeros žirdies žmogus nega.

lr Ii jiems tuo tarpu padėti.jasi sviesos, muzikos 
kvapsnių srovė, o beveik 
kiekvienas gatve skubantis 
žmogus yra sotus ir gražiai 
apsirengęs, likimo nu- 
skriaustiems lietuviams jtt n iekti 
sunki dalia darosi kaili ir ® 
nepakeliama.

Altonoje 35 tautiečiai ke
liose šeimose gyvena socia-

Vėjo Lopšinė
Pargriš pavasaris dangaus mėlyne. 
Žydinčiom atšlaitėm, pievom ir miškais. 
Ilgesys parves paukščius tėvynėn 
Degančių žvaigždynų išgrįstais lakais.
Į trąšią dirvą grudus bers sėjėjas. 
Pribrendęs yščius pagimdys gyvybę. 
Dainuos lopšinę laisvas laukų vėjas.
Apie miškus, marias, apie danga;;.' beribę.
Apie saulės galią, tolumas žvaigždynų, 
Amžiną kelionę kreivų Grigo Ratų:
Ką pušynai šlama prie naujų Katynų 
Apie kraujo puotą šiųdienių piratų.
—Nemiegok, daigeli, neužmik, mažyti, 
Juk didieji mirčiai išdavė tauta?.
Juk gaisrų pašvaistėm skliautai nudažyti, 
Ir '‘mažieji” miršta už “didžių" klaidas.

ZIGMAS GAVELIS.

d aktorių žmonos? Turime 
ir daug advokatų, bet lik 
viena ponia Nora Gugienė 
buvo “Naujienų” moterų 
skyriaus vedėja, gi kitos 
moterys stovi nuošaliai ir 
bijo įsijungti darban. Tad 
ką gi mums kalbėti apie 
aukš’tąją politiką ir jos už
valdymą, jeigu mes į savo 
skyrių retai parašom ir tai 
galima suskaityti ant pirš
tų tas moteris, kurios į jį 
rašo. Koks gali būti rim
tas klausimas apie prezi
dentę moterį, jeigu moterys 
net tuomet neatiduoda savo 
balso, kai yra svarstomi tie
sioginiai jas liečia klausi
mai (pav. uždarbis). Atsi
menu, kai būdavo unijos 
susirinkimai, tai vyrų atei
davo apie porą šimtų, o 
moteių tik dvi trys pasiro
dydavo, nežiūrint, kad 
dirbtuvėse jų labai daug 
dirbdavo. Pastebėjau, kad 
moterys tik tada ateidavo, 
kai būdavo uždėta bausmė 
po SI. Kitaip jos niekad 
nesuranda laiko.

Aš linkėčiau moterim, 
kad jos atsibustų is miego, 
kad pradėtų pačios savais 
reikalais rūpintis, o nelauk
tų, kol vyrai už jas viską 
atliks.

Tuomet ir prezidentavi
mo klausimą galima butų 
rimčiau pasvarstyti.

Barbora Kruszinis.

Juozas Baliunas:

K a t i u š a
(Tęsinys)

—Ar mes kalti, moteris-1 —Aš
x e,— surado žodį Dulaitie- padėkoti, 
nė, kiek pasiklausiusi ne
sustojusio čiužėjimo. Ir ji 
mintimis atsirado netoli 
Kauno šešto forto, ant tan
kia žole apžėlusio pylimo, 
kur moliuotą žemę Vers
dami rusų belaisviai kasė 
duobes—ilgus, plačius grio
vius, kuriuose eilėmis gul
dė tuksiančius visokių šir
džių ir protų, visokių gyve
nimų. Eilėmis. Dar gyvus 
apipylė kalkėmis ir žeme. 
kad ant jų gultų nauja šil
ta ir kaukianti eilė. Kan
čios ir kraujas pažymėjo 
duobėje sugulusius, tamsa 
ir nusikaltimas — likusius 
ant duobės. Kurie iš jų ;

Kaip Pagaminti Gerą Muilą

Bet nelaimingųjų lietuvių 
Vokietijoje neskiria jokia 

, plieno užtvara. Juos ir ge-i 
•ras žodis ir auka lengvai 

Neužmiiški-

Dėl Prezidentės Moters

me ju.
Alf. Duse.

Dvi jaunos latvių pianis-
linės globos ar bedarbių fė=, seserys Ingrida ir Ka- 
pašalpomis. Fišbeke 30 lie- rin Gutberg, balandžio 5 
tuviu beveik visi ligoniai ar d. Bostone. Jordan Hail, 
in\«liįdai. Gyvena senuo- duos piano koncertą. Abi 
se frnediniuose barakuose, seserys studijavo muziką 
kur 1 iš apipuvusių, įlūžusių Latvijoje ir Austrijoje ir su 
glindų skverbiasi šaltis, koncertais yra aplankiusios

I ponios O. Kubilienės įs
ikeltą klausimą, kodėl ne
linkti į prezidentus moters, 

(norėčiau ir aš pasakyti sa- 
ivo nuomonę.

turiu jums labai 
—tarė Natalija,— 

nes jus tiek daug gero pa
darėte, bet toliau negaliu 
pasilikti, r.es jums bus 
daug nemalonumų, jei jus 
mane laikysite. Taip taip, 
ponas Dulaiti, aš negaliu 
priimti tokios aukos. Ry
toj aš eisiu pas vokiečius 
ir pasiduosiu. O ir antraip 
—negerai, nes visos tokios 
kaip aš jau yra uždarytos, 
mes visos turime laukti sa
vo likimo.

Bulaičiai ilgai atkalbinė
jo, bet ji, atrodė, buvo ap
sisprendusi, ir jokios kal
bos jos nepaveiks.

—Reikia būti atviriems 
ir pasakyti, kad mes, rusai, 

om tokie pat isiverž'buvo mirę, leiskim pasakyti
pranašams ir didžųjy žmo- liai''','oki'e'"pa[ mriagJaį to- 
raus įstatymų žinovams. kie pat sa|važu<Įž:ai, kaip
pi
gau

Kulkosvaidžių 
aptilo, 
naktis,

čežėjimas ir naciai.—Natalija kalbėjo 
atėjo gūdi ir sunki labai rimtai, atrodo, tai bu- 
bet dvi moterys ir vo jos labai senai apgalvo-

vyras tebesėdėjo už stalo, ta ir nutarta.
apkalbėję tuksiančius klau- -Tai buvo ir jums, ru-

Kad pagaminti gerą mui
lą, nereikia jo vilti. Gali
ma jis pagaminti “šaltu” 
buriu. Reikia paimti 6 sva
rus taukų, sušildyti, kad pa
sidalytų skysti, perkošti 
nėr sietuka. kad atskirti;11 
nuo visokių krislų ir nešva
rumų, ir supilti Į bet kokį 
puodą, tik ne aluminijaus. 
Dabar paimti “can of lye,” 
arba kaip mes sakom pota- 
so (muilo akmens), supilti j jr 
į puodą (tik ne alumini

ar italas a. dar 
Eet kuome: į teisėjus vis 
dėlto buvr išrinktas lietu
vis. tucme: >s pačios mote
rėlės džiau. si. kad galin-

kas

simų, bet nesuradę atsako, sams, užkaito režimo naš 
kur eina žmogus: pirmyn j ta, ką gi jus, moteris, moti- 
ar atgal? į na, kalta. Taip pat ne visa

—Sutemos,—kalbėjo lyg rusų tauta tokia,—kalbėjo 
kažin kam tolimam Anta- Dulaitis, bet širdies gilumo- 
nas Dulaitis, pasirėmęs ant kie nuo seno gruzdėjo carų 
stalo.—Sutemos. Kas ga- žandai-ų, popų, sovietų en-
lėjo pasakyti, kad per du Įkavedistų sukurtos žarijos, 
tūkstančiu metų skelbimo ir jos neįmanoma užgesinti
ir altorių statymo tam, ku-igražiomis kalbomis, meile,
ris kalbėjo “Mylėk artimą 
kaip pats save,” mes atsi-

krikšcionybe. 
—Ne, man čia nėra vie-

dursime šioj dienoj. . . . Ar įlos,—kalbėjo rusė.—Anks- 
širdys, protai blogi, ar alto-įčiau ar vėliau man teks nu

li prasti? Kas pasakys, eiti pas vokiečius. O kas
aha, kas tatai pasakys?— 
kartojo Dulaitis, lyg nuo 
to atsakymo nelaimė ir sun
kumas nukristų nuo širdies.

—Aš labai daug galvoju, 
nuo to man vis blogiau,' 

i —kalbėjo Natalija. — Tu. 
'Antoša, pasakei pirmą die- 
(ną, kad ir naciai. . . . Dabar 

raudonuosius seka

jau bus—ne man vienai.
Bet Dulaitis nenusileido, 

nes jo pareiga liepianti rū
pintis, gal būt, jau našle su 
mažais vaikais.

Kai jie nuėjo gulti, Du
laitis ilgai svarstė; ir jis pa- 

jsiryžo padėti moteriškei, 
kuri liko jo globoje.

Nebaigtą rūkyti cigaretę

jjaus), užpilti stiklinę van- 
Į.įtaą dens ir maišyti, kol viskas

atsals (maišjti galima me- matau, 
diniu šakaliuku ar šaukštu, 
tik daboti, kad nebūtų alu
minijaus). Kai
truputį šiltas, užpilti jį ant 
taukų ir vėl gerai išmaišyti.
Po to užpilti 6 šaukštus 
ir išmaišyti. Viską padėti

rudieji, rudieji seka raudo- užspaudęs nutarė rytojaus 
Taip vienodi, tik .nue,tl Pas P^taraųnuosius.

potasas darjjje2uvju skiriasi. Bet
n ant! j-z- omums dėtis;

—Reikia perkentėti,
kia pei laukti.—praktišku, ‘ 
patariančiu balsu kalbėjo

kur'Vokietį, kuris su pirmaisiais 
'daliniai grįžo į Kauną, šau-Kuomet moterys neturė- čios su teisė ;u išaiškinti sa- 

jo balsavimo teisių, jos la- vo reikalus • pasitarti gim- 
bai daug verkšleno ir tų tei- tojoj kalb-;
siu reikalavo, o kuomet ga- Grįžtant prezidentės 

norėčiau 
mums tą 

Reikės

Ii drauge su vyrais eiti bal- moters k a -imo, 
suoti, tai sėdi namuose ir paklausti,

drėgmė ir vėjas. Radrenn- visus didesnius Austrijos ir —axo
bahn stovykloje iš karo me- Vokietijos miestus, 
to atsilikusiose “bačkose.” os 
pu^rptujiuj paskubomis iš kur 
cemento ir skardinių lapų tos. Jaunos menininkės yra 
į žemę įsmeigtuose pasta- kritiku labai palankiai įver
tuose. tebegyvena 23 lietu- tinamos.

Be to,ri'ra patenkinto?

Kas gi
balso neatiduoda. Jos prezidentę tuos?

tuo. ką vy-
koncertavo Švedijoj |rai nubalsuoja, žinau'mo- 
buvo palankiai priira-ĮtenP kunos net nežino, ka- 

me randasi budelė, kur rei-

maldauti v ų. kad surastų 
tinkamą r. ten ir už ją 
atiduotų ? o balsus, nes 
moterys vi to tikrai net-

rei- nioje nacio uniformoje.

Dulaičiui__  __ _ pasisekė per
saugioj vietoj, kad atauštų. ^^'^7 vokietį įpiršti
Kartas nuo Karto pamaisy-tu jar neapėmosi nelaimės! Nat.aIiJ^ vienam aukštam 

dydžio. Ji vis dar manė, nac1^..valdininkui 
kad tai netvarkos reiškiniai, 'batalija abejojo.

FILMŲ ŽVAIGŽDĖ IR žVAIGžDl TĖ

su savo dukrele 
“muviu karalys-

Aktorė Barbara Brittou fotografuojasi 
Eugenija. Aktorė yra plačiai žinoma 
tėję,” o dukrelė, pagal mainos manymą, yra busimoji Hol- 
lywoodo žvaigždė.

kia atiduoti savo “balotą.” padarys, r. < jų ir daugiau 
anau, kad su 

mes dar 
neskubu, 

dėmesį at- 
kasdieniškus

yra pasyvios ir net tada ne- reikalus, k moterys labai 
(balsuoja, kur yra gyvas rei- daug gali r veikti, bet, dė- 

talas palaikyti lietuvius. ja, nedaug 'aro. Paimkim, 
Kuomet gyvenau Chica- pavyzdžiui, kad ir musų 

goję, pasitaikė, kad buvo • lietuvišką . venimą, lietu- 
rinkimai teisėjų į Chicagos viską spaudą. Daug turim 
teismą. Mes, lietuviai, la- visuomenės veikėjų vyrų, 
bai norėjome, kad į teisė- rašytojų, re aktorių, advo-

moterims nerupi, yra. AšTokioms
kokie žmonės sėdi viršūnė- prezidentą, žnu 
se, kurių sprendimai palie- galim palakti, 
čia ir jų, ir jų vaikų gyve
nimą. Ypač musų moteiys

Geriau 
kreipkime

jus patektų lietuvis Žiuris. katu ir tt.
piliečius, kad vedę, bet

atiduotų už jį savo balsą, r.os?

ti, kol pradės aušti. Kai už
tenkamai sustingęs, išimti 
ir supiaustyti plytelėm. Ga
minant muilą reikia daboti, 
kad muilo akmuo kur neuž- 
tikštų. Potašą pilti į tau
kus atsargiai, pamažu.

Mrs. Dauderis. 
Norvvood, Mass.

Jie daugumoje 
kur gi jų žmo- 

Nekaioam apie tuos, 
Aš turėjau apie 200 pažįs- kurie vedė svetimtautes, 
tarnų moterų ir kalbinau Bet juk dau musų mokytų 
jas, kad balsuotų už musų'vyrų turi :>tuvaites žmo- 

neblogau išmokslin- 
ačius. Kur jos 

yra? imkim kad ir 
atrėžė, kad aš tur būt esu musų “Moterą .Skyrių.” Juk 
apmokama už kalbinimą! daug musų moterų galėtų
balsuoti. Jos, girdi, visą rašyti, bet dėja, jos tam ne
gyvenimą nėra balsavusios (randa laiko. Mes rodos, 
ir joms tokie dalykai neru-'kad turime mokytų vyrų ir 
pi. Jos turi gana darbo su j jų žmonų, bet tik viena po
nautais ir šeima. Pagaliau, nia Michehonienė taip ilgai 
joms ir nesvarbu, kas į tei-'darbavosi Moterų Skyriui 
sėjus bus išrinktas, lietuvis Į ir jį vedė. r> Rur kitų re-

paties p. Į nas,lietuvį, nors to 
Žiurio asmeniškai nepaži- tas už juo; 
nau. Gi tos moterys man visos

I

ČEMPIONAS

Dick Button Olimpijos var
žytynėse Norvegijoj laimėjo 
pačinžininky čempiono titulą. 
JI Yorke sveikina jo
motina.

tarnaite. 
ar ji su-

—Čia ne tas, močia —;gebėsianti patarnauti “Nau- 
tėviškai atsakė Dulaitis, jos Josios Europos kūrėjui,
vyras, kurį ji gerbė kaip 
toli matantį, kurio ji visą 
gyvenimą nepavijo.—Ku
ris dabar miršta, kas gi pa
sakys? Aš manau, miršta 
gyvieji, miršta tie. kurie 
stovi ant duobės ir iš vamz
džių rūksta šilti durnai. 
Mes žinome, kas buvo anie, 
mrtvldytieji, ių knyga už-

aukštam naciui, bet Dulai
tis neabejojo, nes per metus 
Natalija dirbo virtuvėje su 
jo žmona ir mokėjo suma
niai, skaniai virti, kepti. 
Dailaus sudėjimo, liekna ir 
graži moteris apsukriai su
kasi virtuvėje, pasikaišiusi 
sijoną, skarele susirišusi 
kaštaninės spalvos garba-

versta ir jie gyvens. Gy-įn^us plaukus, 
vens. liudydami gyvųjų nu
sikaitimo dydį. Gyvens to
kie, kokie jie via. Bet kas 
bus su pasilikusiais, kas 
bus su mumis? Kur mes 
rinamc? Juk tu nekartą 
rirdėiai ir kalbėjai, kad 
rios žemės kelvje susiren
kant vertvbių, kurios nuves 
; aukštybes, kur atpildas 
laukia už derliaus nuėmimą 
ašarų pakalnėje.

Dulaitienė prašė taip ne
kalbėti, nes už tai, gal būt, 
ir yra tokios bausmės, kad 
buvo atitolta nuo dievų nu
rodyto kelio. Ji tai pasakė 
lietuviškai, nes neužteko 
rusiškos kalbos, bet tai ne
suprato Natalija, ir ji nuta
rė, kad tai buvo kas nors 
nuo jos slepiama.

sis seimininkas va
dinosi Arnold štumpe, Si
lezijos kepėjas, praplikęs ir 
apipilvęs senis, bet tiesus 
ir standus, kaip dažnas vo
kietis, įvilktas urtiformon 
ir atsistojęs prieš moteris.

Arnold Štumpe pirmą ry
tą patempė Nataliją už au
sies ir, paglostęs plaukus, 
pagyrė jos mėlynas ir liūd
nas akis.

Kitos dienos vakarą Ar
noldas grįžo įsigėręs ir pa
kvietė Nataliją į miegamą
jį, girdi, kaip gi galima taip 
blogai pakloti lovą. Kol 
Natalija perklojo, Arnol
das spėjo išsirengti iš savo 
ordenais ir žibučiais apsun
kintos uniformos.

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
Piety Afrikos Rasės nas prieš karą buvo Angli

Pietų Afrikos aukščiau- joS k010."^- ° P°. ka™ 
Šias teismas išnešė spren- V° neP'>k‘ausomybę. 
dimų kad ten priimtas įsta- Ruaijo, Aviacija 
tymas apie rasių segregaci-
ją yra priešingas konstitu
cijai. P. Afrikos vyriausy
bė, vedama Malan’o, mano 
betgi tą įstatymą visvien vy 
kinti. Konfliktas dar nėra 
baigtas.

ga-

Du anglų aviacijos ek 
spertai paskelbė sensacin
gą žinią, kad Sovietų Rusi
ja jau dabar turinti dvigu
bai daugiau karo lėktuvų, 
negu Amerika jų turės 1954 
metais, kada įvykdys savo

Derybos su Egiptu į ginklavimosi programą. Tą
jie skelbia naujai pasiro
džiusioj knygoj.Anglija pradeda derybas 

su Egipto vyriausybe dėl 
Suezo kanalo ir dėl Sudano. 
Derybos buvo seniau sutar
tos, bet dėl įvykusių per
mainų Egipto vyriausybėje, 
jos buvo atidėtos ir tik da
bar vėl prasideda pasitari
mai dėl derybų vedimo.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Argentina Grasina

Argentinos vyriausybė 
grasina perimti savo žinion 
tas tekstilės dirbtuves, ku
rios sakosi negalinčios ir ai 
gas darbininkams pakelti, 
pagal valdžios patvarkymą, 
ir kartu neperžengti vyriau 
sybės nustatytų maksimali- 
nių kainų.

Pacifiko Vulkanas

Pacifiko vandenyne, ne
toli Filipinų salų, pradėjo 
veikti po vandeniu 92 me
tus “miegojęs” vulkanas, 
kuris smarkiai spiaudosi iš 
žemės gelmių i r jau virš 
vandens paviršiaus iškėlė 
nemažą salelę. Vanduo, apie 
tą pabudusi vulkaną smar- 
kiai verda ir banguoja.

J. S., Brooklyne.—Straip
snio “Išrinkime Juozą Gin-Į 
kų SLA Iždininku” nedėsi
me. Paklydusią su straips
niu penkinę grąžiname tam
stai.

Olandų Lėktuvas
»

Olandų keleivinis lėktu
vas su 48 žmonėmis perei
tą šeštadienį nukrito žemyn 
Vokietijoje netoli Frank 
furto miesto. 43 žmonės žu
vo vietoje, penki nugabenti 
į ligoninę.

vadas tariasi svarbiais klausimais

Generolas Eisenhcuer Paryžiuje kalbasi su Paul C. Hoff- 
. .man (kairėj) apie jo rinkiminę kampaniją Amerikoje 
ir su Amerikos komisionieriu Vokietijoj, John McCloy 
dešinėj), apie Vokietijos apginklavimą.

Naujienos is Kanados

žmoną. Pirmą žmoną fe'NAU JI LIETUVIŲ 
irgi buk tai nužudęs, bet
teismas jį išteisino dėl sto
kos įrodymų, o dabar jis 
gal ir butų buvęs nuteistas, 
bet teisėjas Valmore Bien-1 Kovo 
venue, tik išklausius jo by- Sturg’s 
.os ir prieš išnešant spren
dimą staiga numirė. Žmo
nės kalba, kad tas Bertrand 
turi “blogą akį” ir jei jis 
ką nužiūri, tai nuo mirties 
neišsisuksi.

MaiKio ir Tėvo Kraičiui

PAIEŠKOJIMAI
mr) A >70 n/1 nOF A 1 Paieš au mano pusseserę Veroni / KA.iltJTVtil /ii Pociūtę, ,P« ’-’yru Malinauskiene,

'šie lietuviai:

14 d. laivu 
i New Yorką atvyko

kilusią iš Paberžės ir gyvenusią Ne-
, makščių miestelyje, Raseinių apskr.
Ji pati ar kas ją žino malonėkit pa- 

General tašyti man, as esu Leono Kazio 
duktė. (12)

Mrs. Ona L. Bartašiunienė,
282 W. Third Street,
So. Boston 27, Mass.Jonas Lileikis, \Valter Rusas, _

Emst Szilius, Olga Trimakas. Paieši.au Endriaus Valaičio, kilu-

Musų skaitytojai, atnaujin
dami laikraštį ir užsisakydami 
1952 metu kalendorių, prisiun
tė Maikiui su Tėvu aukų. Pri
siuntė šie skaitytojai:

Į Po $2—J. Gudonis, Brook- 
lyn. N. Y., J. Murauskas, Chi
cago, 111., J. Dudėnas, Edmon- 
ton, Canada, ir Mrs. E. Bajer- 
čius, So. Boston, Mass.

Po $1.50—A. Gaidis, Ozone 
Park, N. Y.. J. Grable, Balti- 
more, Md., Mrs. J. Katkus, 
Harvey. 111., J. Bulaw, Fort

---------- Lauderdale, Fla., M. Norbut,
VVinamac, Ind., John žibąs,

_______ los atslūgimo liepė nenusi- Sioux City, la., ir K. Rutkaus-
J. D. B., Chicagoje.—Iš- Metų Sukaktuvės minti, o sukaupti jėgas ir kas, Hammond, Ind

karpos iš “Vilnies” nedėsi- dakvtttv Ant « nors mažu skaičiumi, bet Po $1—S. Tolvaišą, Sudbury,
me. Platesnį atsakymą ra- - vtJ • ’ -.V V , / dirbti ir Per darb3 pribręs- Ont, P. Marcinkus. Jersey 
site “Kas Savaitė” skyriuje *“e’^ ^-^rio 13d., piof. ti naU(įįngaįs demokratijos Clt>\ N. J.. Mrs. Mary Walaiko,
anie bolševikų savinimųsi / Kami"sko 'ald.0 ėmėjais laisvoje Lietuvoje, Lewis‘°", Me., J. Chervinsky,
praeities rašytojų ir moksU- k“«Pa> ™kak'> kurios laisvė yra „e už »'en Conn Mrs A

‘ jtrejen metai, šios trejerių nil p,.of Kaminskai bzup’ Manchester’ Conn., Mrs.

Kaminskiečių Trejerių

—;— 'sįo iš Stragulės kaimo, Tauragės
valsčiaus. Jis pats ar kas jį žino

,r j ,  , malonėkit atsiliepti šiuo adresu:Kovo 21 d. laivu General Vincas Asmonas, 212 Athens Št., 
Blatchford” į New Orleans at- So. Boston 27, Mass. (14)
vyko: '-----------------------------------------

August Galinaitis, H a n s ‘
Pickschus, Heinz Rimkus, Jose-J PSIVĖDIMAI 
fina Velkienė ir Irena Vilaitie-

Vidutinio amžiaus vyras jaunos 
išvaizdos ieško gyvenimo draugės 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Kartu 
su laišku prašom prisiųsti nuotrau
ką, kurią pareikalavus grąžinsiu.

Stewart” į New Yorką atvyko: FOnPt-., PčąS:
Liudvikas Gendrolis, Marija Ida. _____________ ___________

<eparutis, Berta Kezelienė,
rena Klimkeit, Eva Motzkat,
Jelena Sinickas, Joseph šikš- 
nus ir Antanas želvys.

Kovo 23 d. laivu “General
Heintzelman” Į New Yorką at
vyko :

Julius Degiau, Hugo Jurk- 
schat, Kazimieras Paulowski.

ne

Kovo 22 d. laivu “General

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

ninku , į” * x nų. rrot. Kaminskas vpa e . .. „ . .. T, ų . .... . , gyvenimo metų sukaktuves ti’ - tfli kad iki S* Tekutls’ Bnghton, Mass., I.Londoniskiui, London, buvo nepaprastos tuo kad tingai pabrėžė tai, kao visi Pieža, HaineSport, N. J., J. Su-
Ont.—Ačiū už pastabas, jo- jose dJ^vo pats ’prof ?eluv?ai socialdemokratai chicago, in j
mis pasinaudosime. Kaminskas, kuris brangus 7 -L" t,k” k!'aS,° fe' Chica*°’ C

Dėdei Juozui, Spring- kiekvienam lietuviui, o , '""T -™1™ °“ne PJrk’kN' \
,, .. , i , ’ Statyti Lietuvos laisves rei- kantis, Hamburg, Pa.heW, Ma*s. — Straipsneli ypač socialdemokratams. bolo • - t n CA , T ti . , -i t , . . „ Kalą n uz tai einant bend- Po 50c—A. Juška. Detroit,panaudojame laikraštyje. Jis savo buvimu ir savo zo- radarbiauti su vison)is ,ie. Mich., F Matusavage, Waterbu-

Ac,u- dz.iait ^tipnno. mus ka- tuvi artijomis bei ry, Conn„ A Dadurke™h, Ply-
Našlaičiui, H a v e r h iii, mmskiecius dvasiniai, kas nįzacįjomi/ mouth. Pa., P. Daubaras, Chi

Mas*.—Ačiū už linksmus labai daug padės ateities
kavalkus, bet gerą “džio- darbams. Baigdamas perdavė nuo

širdžiausius savo
cago. Ilk, A. šakanas, Chicago, 
Ilk, Mr. Furgel, Chicago, Ilk,v** a linkėii-

ką” labai sunku pagimdyti,! Sukaktuvių proga buvojus atrities uždavinių vyk-ilrRobinsky’ Elizabeth’ N- J“ 
kaminskipčiu su- ' MTS'p — VI y II1X7

Frenzelio
išeina arba neleisti- sušaukta 

nas, arba nesūrūs. Papras- sirinkimas 
tai redaktoriai juokus “va
gia” arba skolinasi iš kitų 
juokdarių, o tie skolinasi

A- Kowatshewski, Yon-

Švento Rašto Tyrinėtojų 
Garsinimas

ATGAIVINIMO LAIKAI
(Tęsinys)

Vienas iš gražiausių žodiniu Bib
lijos paveikslų apie atsteigimo lai
kus, yra tas, kur; nupiešė pranašas 
Malakijas. Jis prilygina Kristaus 
sugrįžimą prie saulės, “Teisybės 
Saulės.” Pranašo pasakyta, kad ši
tai “Saulei” užtekėjus, bus “gydy
mas po jos sparnais.” (Mal. 4:2.) 
Čia saulės spinduliai sulyginami su 
dideliais sparnais su kuriais ji kyla 
aukštyn, ir šitų spindulių ūksmėje 
bus randama sveikata ir “gydymas.” 
Šitos “Saulės” užtekėjimas išblaškys 
ilgosios nuodėmės ir verkimo nak
ties miglas ir ūkanas, kuriose žmo
nija klaidžiojo bevaikštinėdama pla
čiuoju keliu, vedančiu į sunaikinimą.

Malakijas aiškina, kad “jums, ku
rie bijote i gerbiate) mano vardo, 
užtekės teisybės Saulė.” Šitie prana
šo žodžiai sutinka su Petro patari
mu kuomet jis pasakė: “Todėl dary
kite atgailą ir grįžkitės, kad jūsų 
nuodėmės butų išdildytos, kad ateitų 
nuo Viešpaties veido atgaivinimo 
laikai.” (Ap. Darb. 3:19, 20.) Ne
reikia bandyti klaidingai aiškinti 
vieną ar kita iš anų dviejų pareiš
kimų ir taikyti Dievo malonę tik 
tiems, kurie šiame gyvenime daro 
atgaila ir priima Kristų. Jie, vie
nok. parodo, kad tie, kuriems buvo 
suteiktas palaimintas Dievo plano 
pažinimas, ir kurie taip pilnai su
tinka su teisybės dėsniais, kad jie 
išsiilgdami laukia Kristaus karalys
tės, bus pirmieji tarp tų, kuriems 
bus suteikti tos karalystės palaimi
nimai. Dievo gerumas veda į at
gailą, sako apaštalas; ir jei musų 
«uakmenėiusios širdys bus ištirpytos 
Dievo meilės karščiu, tai mes nore-=4=== Isisė* L avi c xi Jim ir k a! taiSime nai.1 r»<xri»«»r«\-’-TT: •—« ^-“5 ii 5**?“S*
stengsimės vykinti Jo valią.

(Bus daugiau)
Galite gauti veltui, panašaus turi

nio snausdinių, kreipkitės: V. Klo
vas. 3444 So. Lituanica Avė., Chi
cago 8, III.

Eduardas Augaitis iš Kelmi- 
nių-Padgelumbiškio km., Ma- 
riampolės apskr.

Jurgis Bakšys.
Antanas čepkauskas ir Ste

fanija Lukowska-čepkauskienė 
iš Aikščių ar Mrleikių km., Če
kiškės vals., Kauno apskr.

Mikalina Gegužiutė-Mockevi- 
čienė iš Bračiulių km., Seirijų 
parapijos.

Benediktas Izdonavičius iš 
PKkšalo km.. Laukuvos vals., 
Tauragės apskr.

Jonas ir Stasys Kančauskas.
Katrė Macijauskaitė ir vyras 

Juozas, kurio pavardė nežino---  VT _ _ _
JK6TS, IN. J IVaX"« r • > •> •* nn i ~ i >

..., ... Minėjimas buvo užbaig-Cleveland, Ohio, M. Cilcus, ma’ k,lę 18 Traken’* dv-’ Kab
namuo>e. Aaaarymo zoaj j tas drg. E. Frenzelienės Lawrence, Mass., A. Rezgis,

Fienzehs ^ pareiškė j skanja vakariene, kurios Chicago. Iii., P. Norwich, Littlc 
džiaugsmą, kad šia proga metu kiekvienam kamins- Falls- N- Y ’ M. Komer’ A1,en 

kiečiui buvo progos pakai- Mlch-’ F- Janušauskas, Ph.la- 
bėti su prof. Kaminssku. dvel^ia’ ’ A\ P<Ltror"s’

drg.
VI. I? r .

dar iš kitų ir taip džiokai j turime taip brangų svečią 
keliauja, kai kūne jų yra prof. J. Kaminską. Po to 
labai senyvo amžiaus. kaminskiečių kuopos orga- t- , - chester, Conn., L. Gruzdis, ChiTokiuose pasikalbėjimuose „„„ JacobSi ChicaRO

Detroit, Mich., J 
San Diego, Calif., F. 
Pawtucket. R. I., F

XT • - - , . j----------------------- y Bruce, Wis., ir B
nežinančių žmonių, kurie \ I?.ei. JOk< nii kiekvieną savo tautietį, Malinowski, Johnston City. 111
tiki savo vadų žodžiams, kar™nskieciai tvir-. neturime pasmerkti nei tų. Visiems pr-lsiuntusiems
skaito tik bolševiku spaudą tai zer?sę gyyeniman, visuo-:kurje nepažindami tikrojo kas tariame nuoširdų ačiū. 

dėti dervbas su savo protek j,. todėl kalba patvs nežino- ™et aktm£al PJ"lsldeJ0 .Prie j komunizmo, propagandos - La,kra*č,(> Administracija 
toratu Moroko, kuris reika-!dami> ką jie kalba. Kai suvedžioti, nuėjo į jų eiles.

varijos vals., Mariampolės ap.
Antanas Norvaiša iš Rudai

čių km., Laukuvos vaLs., Rasei
nių apskr.

Rozalija Venckutė-Paulaus- 
kienė iš Viekšnių parapijos.

Antanas. Bladas ir Jonas 
Vaitkus iš Birietiškių km., 
Šiaulėnų vals.

Adolfas Osvaldas Weidman 
iš Bulavėnų. Raseinių apskr.

Moroko Laisvė

Prancūzija atsisakė pra-
au Jurgis Vinkauskas iš Aukš

tosios Panemunės, Kauno ap.

Paieškomi Giminės
Adolfo Argust’o. mirusio

lauja daugiau savivaldos !b0V=evikai 'iš demokratinių met Pirmon V1^ton. ^tatfe 
J ‘ saVo tautos reikalus ir kovavietos reikalams tvarkyti.; kragtu susiduria su boL^ .

Moroke, arabų gyvenama-vizmo tikrove Rusijoj, la-iUZ J.os laisvę*. O, kad tapti 
me krašte "siaurinėj Afriko- bai retas iš jų išlaiko savo' Stingais laisvos Lietuvos
je. dabar yra stiprios ame- ■ Įševikiškus * '“riti saTauk^k"

keikia Rusijos tvarką, kaip, , • - bu- Jokiu budu, dažnuosblosiausia pasaulyje.
rikiečių oko bazės.

Ceilonc Premjeras

Musų pareiga - stengtis j^į
faktais atverti jiems akis ir J v
juos grąžinti lietuvių tau
tai. Šį darbą vykdantiems,

Daro Apsivalymą

NAUJA GYDUOLE
Alezander’s Nauja 
Maistinga G y d u o 1 5 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
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 lig* 
-irgtumet, šitame mišiny yra p*- 

1950 m. spaliu 8 d.. Bronx. stiprinimų. Vartojama arbatos lor- 
• moję. Svaras $8.000, puse svaro

$4.00, kveteris svaro $2.00. Pilsian
čiam į namus.

N. Y.

Velionis gimė 1895 metais
Kėdainių apskrity, Bublių kai
me. 1931 metais lankėsi Lie
tuvoje, Kėdainių apskrity (jo 
pase yra Šėtos policijos ant-! 
spauda).

Ieškomiej-i arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy 

South Boston 27, Mjo nuomone, bus labai daug Brazilijos vyriausybė įsa- 
užmetimų iš Įvairių pavie- kė apvalyti armiją nuo ko- 

uiog.au=.q H—-J,- inr-™,.^-o nių asmellM bei organizaei- munistų agentų ir joje jau
Koresp. Springfield, 1*1-., tindavo refe bet nežiūrint to, vistiek]padaryta visa eilė areštų.

-Polemika su vienu iš p. • n-kaita.' nravesda tai Vykdyti’ neS musų parei‘ Komunistai tur«j° Brazili 
įatu^, paskaita., pra1 escia lietuvius Lietuvai išlai- 
vo diskusijas labiausiai ru- kyti „ ne juos žudytj 

Po

Polemiką
Kerpės pritarėjų nedėsime
jeigu jau kritikuoti, tai ko ipjmaĮs klausimais, bei reng- 

..-,dėl ne p. Kerpę, -uns, davo kalbėjimo konkursus. 
Kovo 22 d. je, greit atsilieps j visų 'ii qpokju budu iš jaunų, mažą 

; prityrimą turinčių žmonių, 
įaugo prieauglis, kuris galės

Ceilono ministerių pirmi
ninkas D. S. Senanayabe,
68 metų amžiaus, kovo 21 
d. nukrito nuo arklio ir sun
kiai susižeidė. --— — - - A . .
jis nuo žaizdų mirė. Ceilo- tiku pastabas.

HJOZAS STALINAS
- arba —

Kail Kaukazo Razbaininkaa Pasidarė 
Diktatorium

„mų .rit^.urą parašęs J Pilipauskas. kun> p- 
QSta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušvi^as 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip Jis ruba/ojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, įvetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
ėjo ėsti vėžvs. šiomis dienomis buvo pasklidus: žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ui-

' ims jo vietą, kai giltinė ji nusineš?
Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus

lapiai grynu faktų kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke 
leivio” knygyne:

KELEIVIS
«M S^«h 8<*IO» 27, «U<a.

jos armijoj nemažai savo 
žmonių, ypač puskarininkių 
tarpe. Pirmas areštuotas 
bolševikas armijoj buvo ge
neralinio štabo šoferis ser-

sio minėjimo prof.
Kaminskas dar keliolika 
dienų viešėjo A. Frenzelio
namuose, o išvykdamas i žantas, kuris vežiodavo ar- 
JAV paliko kiekvienam ka- mijos viršininką, 
minskiečių nariui bendrą Dėl bolševikų “infiltraci-

alus, kurie jau dešimtys ?u j* Padal .V^ nuotraukų, įjos” i Brazilijos armijų bu- 
Pt„ Irain kūrina anmaldL fiasydamas linkėjimus ir vo kalbama net apie gali- 

padedamas savo parašą. Si mą perversmą, ar neramu- 
nuotrauka ne tik mums, bet'mus. Padėtis dar ir dabar 
ir musų vaikams liks bran- yra labai drumsta, 
gus prisiminimas,

a k e i s t i pavargstančius 
tuos lietuvių socialdemo- 
:ki
metų kaip kūrena socialde 
mrokratiškos idėjos ugnį 
Kanadoje gyvenančių lietu
vių tarpe. Baigdamas B.
Bedarfas painformavo sve
čią, kad paskutiniuoju me
tu, pasireiškus Kanadoje 
bedarbei, kaminskieeiai 
darbo ieškodami išsiskirstė 
i Įvairias Kanados vietas, 
ko dėka jų veikla atslūgo.

Čia pat prof. J. Kamins
kas maloniai teikėsi kalbė
ti ir savo kalboje jis pareiš
kė, kad kaminskiečių kuo
pos Įsikūrimas jam buvo di
delis dvasinis pasitenkini
mas. Gi, kaminskiečių pa
sistatytas saviauklos kelias,trand. Jis buvo kaltinamas 
jo buvo pagirtas. Dėl veik-[nužudęs savo jau antrą

žinant i ------------------------
tai, kad ant jos esąs Para_ TRi£STO RIAUŠĖSE 
sas yra taip pat ir ant svar-į DAUG SUŽEISTŲ
biausio Lietuvos valstybės i ______
komumento—Vasario * Še- A Ti ..
šioliktosios dienos nepri-Į. Triesto mieste, nuo Itali- 
klausomybės deklaracijos. dos skirtame taikos sutar-

Milda Žemeckienė.

Tas Žmogus Turi 
Akį”

‘Blogą

timi, italai gyventojai jau 
kelios dienos kelia riaušes 
ir mušasi su policija. Gy
ventojai reikalauja leisti 
jiems prisijungti prie Ita-

Hull, Que., Kanadoj teis-! Ii jos ir baigti Triesto terito- 
mas teisė vieną žmogžudys- rijos “nepriklausomybę” 
tėję Įtartą vyrą, Real Ber- po Aliantų priežiūra. Riau

šėse jau sužeista 180 žmo
nių. i.L

“Keleivio” kalendorių dar 
galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siųsti:

“KELEIVIS”
63C East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

Įkurta 1886 Metals 

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 
V-isi 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.

J

Paie%25c5%25a1i.au
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Vietines Žinios
talkinin- PROF. BRAZAITIS

DARYS PRANEŠIMĄ
j tas “floatas,” jai 

kavo jos duktė Irena Jurė
naitė. Mikolas Manomaitis,
K. Barnus, J. Tuinila ir kt. Sekmadieni, kovo 30. d., 
Tokios gražios pastangos 5 vai. po pietų parapijos 
labai užgirtinos, nes Lietu- svetainėj t po bažnyčia)

ROŽĖ MAINELYTĖ 
ATVYKSTA BOSTONAN

IŠ SKAUČIŲ VEIKLOS

var-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiarižkos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesVVHIL, 
1540 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

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

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmu 
ir antrų morgiėių.

317 E St., So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-2885

ilgamėtis i 
užsienių 

tarnybos vaulyto-
smo bei susijaudinimo aša- jas, padalys pranešimą ak
rą nubraukė. dualiais Lietuvos laisvinimo

-------------------------- i klausimais. J. Brazaitis ne
senai yra atvykęs is Euro
pos.

vos vardas vėl nuskambėjo prof. J. Brazaitis, 
per šimtus tūkstančių lupų,-VLIK’o narys ir 
o ne vienas lietuvis džiaug- reikalų

--------- ‘“Šatrijos Raganos
Neužilgo Bostone turėsi- do vyr. skautės kovo 22 d. 

me labai malonią viešnią iš turėjo Lietuvių Ramovės 
New Yorko, Rožę Mainely- patalpose sueigą. Pašnekė- 
tę. Ji yra savininkė labai sį skaitė kun. Švagždys 
patrauklaus, gerai lavinto apie žmogaus charakterio 
lyriško soprano balso, kuri bruožus. Tema sukėlė ido- 
girdėsime gegužės 11 d. mių ir naudingų diskusijų 
South Bostono miesto sve- bei minčių. Po pašnekesio 
tainėje, LDD 21 kuopos buvo koncertinė dalis—
ruošiamame koncerte. skambino 4 rankomis pianu

Panelė Mainelytė yra dar skilt. Dalia Barmutė ir sk. 
nesenai atvykusi iš tremties, vytis Vytautas Strolia, o 
bet mūsiškis jau bus šeštas svečias A. Sužiedėlis pa- 
koncertas, kurio progra-į skaitė savo kuiybos. Ska
lnoje ji dalyvaus. Bostone nia arbatėle pavaišino visus. , . , . . . , . , - ;so. tsortonii pasirodys pirmą Kartą ir susirinkusius skautes Onvte 
bus LDD 21 kuopos koncer- Kulbytė ir Milda 
to soliste. Apie ją kita pro- tė. Be skautiškos šeimos•i • i * • . . , , . • i JtLO \ » rvidLga papasakosiu plačiau. sueigoje dar dalyvavo pne- 

Koncerto programoje, teiiai pp. Mantautai, rėmė- 
kaip jau anksčiau buvo mi- jas p. Jonas Tuinila ir kt.
nėta, dalyvaus, be kitų ar- Sueiga praėjo malonioje Pirmas Pavasario Piknikas
tistų, net du chorai, Gabi- nuotaikoje. j -----------
jos Choras, vadovaujamas —:—
muziko J. Dirvelio iš Wor- “Raganėlės” p r a d e d a 
cester, Mass., ir Lietuvių juostų audimo mokymą ko-

Popieriaus Vajus Pavyzdingas Pilietis SENATORIUS LODGE
BUS KANDIDATAS

Bostono skautų vietinin
kuos DLK Kęstučio drau
govės ir Lapinų būrelio 
skautai Įnašo visuomenės

Teisėjas John S. Derham

ėjęs iš Cenedella, ■ 
jiems padėti rinkti nevarto-'Derham ir Kelly bylos tei- 
jamą popieri (laikraščius, sėjas John >. Derham šį 
žurnalus ir tt.). Apie su-Įpirmadier: pranešė, kad jis 
rinktą popierio kieki prašo- pasitrauk:;. is teisėjo vietos, 
me laiškeliu pranešti A. nes esąs “perdaug ligotas,

„ .. .. .. v. , D“las ,nleste; Senatoriui Henry Cabot
Pasitraukia .s V.etos tljoj j vieno daktaro ofisą Lod j kad jįs

Pagarsėjęs ii fene, lėliu .1.^"3 »»<««. ^oficiališkai stato savo kan-
raga,~eję......................metų amžiaus, kuris tur, didat šio radens

■iesveiką sn, Į. .Daktarui irinkimams ketvirtam termi.
apziuiejus, tgonis senis nuj Massachusetts valstijoj, 
areipesi į ji su tokiu prasy- Sen Lo(lge (labal. yra 
mu' gen. Eisenhotverio kandi-

Žilinskui. 6 Beckler Avė., 
Mass. Už 

gautas pelnas bus

tęsti kovą.” Jo 
pasitraukimas iš vietos, ro
dos, užbaigia plačiai nu
skambėju.-.; - ką dėi taria
mai duotu kyku musų val-

kad galėt;; Daktai e, padaryk, Kad as Jaturos stipriausias rėmėjas 
etai gyvenčiau iki siu metų jr stovi gen. Eisenhovverio 
iapki iči<r mėnesio rinkimų, vėmimo komiteto priešaky- 
Kai atiduosiu balsą, galėsiu je jej Massachusetts val

stijoj senatoriaus Tafto ša-rannai mirti.
Vietininkas. 'Stijos ge;'.. Į >Kurorui.

Adv. J. J Gri
Išvyksta i

;alius
Wilkes-Sarre

Sporto Klubo vyru choras. vo 28 d., penktadieni, 
vadovaujamas kompozito- v„ Lietuvių Ramovėj, 484 
liaus J. Gaidelio. j—4th St., Šo. Bostone.

Įžangos tikėtai jau plati- Malonu pastebėti, kad, 
narni, kaina $1. o rezervuo- tam darbui uoliai talkinin-i

LRKSA 94 kuopa rengia 
savo pavasarinį pikniką 

par-birželio 1 d. Romuvos

Advokatas J. J. Griga
lius sios -ava.tės gale išvyk
sta i Wilkes-i aire. Pa., da-

ke. Pikniko organizavimo lyvauti metiniame LRKSA 
priešaky stovi F. Razvadau- vadovybe- ; sėdyje.

Kovo 1> L. adv. Griga
lius, kai; o Metropolitan 
District mi-ionierius, da-

skas.

tų vietų S 1.50 (su taksais).’kauja p. Bliumą
Reporteris.

LDD 21 KUOPOS
SVARBUS MITINGAS

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopos švar

kui iš nuo; 
darbo atliekamą laiką sky
rė juostom austi staklelių 
gaminimui, yra padaręs jau 
7 stakleles. Į juostų audi
mo kurselius kviečiamo 
neskautės.

Gatvėkariu Kompanijos
Labai Dideli Nuostoliai

MTA 
panija) 

ir i į eitais 
doleriu

(gatvėkariu kom- 
parodė turėjusi pe- 
metais 5,513,000 
nuostolių, kuriuos

lyvavo ztibei natoriaus P. 
A. Dever suruoštame priė
mime musų valstijos saugu
mo tarybos konferencijos 
dalyviam.-. Saugumo tary
ba kovo 17 ir 18 dienomis 
turėjo Bi -tone konferenci-

lininkai imtų viršų, tai gal 
ir musų valstijos republiko
nų partija nebeišstatytų 
sen. Lodge kandidatūros, 
bet tas vargu įvyks.

Utis suSiriiikimaS J > v O « 11 i j o s vietininkijos
landžio (April) 6 d., pirmą skautės taria skautišką ačiū 
mėnesio sekmadienį. 3 vai.;p. Anelei Januškevičienei 
po pietų, Lietuvių Piliečių už paaukotas anglų kalboje 
Draugijos patalpose, 368 vertingas
Broadvvay, So. Bostone. dus.

Visi nariai prašomi da-
lyvauti, turėsime pasiruoš
ti musų jubilėjiniam kon
certui ir banketui.

Valdyba.

IŠ BALTIJOS
SKAUČIŲ

;o.

turės padengti tos kompa- ją ir paroūą.
nijos aptarnaujamieji mies- ---------------------------
tai. Bostono miestas turės į ką DARYTUMĖT, JEI
padengti 64' < tų nuostolių.

Pernai metais kompani- 
knygas ir žurna-ljos pajamos sumažėjo ir 

! besiekė $40,715,551 (už
pernai $42,561,910), o iš
laidos padidėjo. Pajamos 

i sumažėjo dėl sumažėjusio 
keleivių skaičiaus.

Už p e r n a i kompanijos

MAŠINA UŽSIDEGTŲ?

kelyje
Babitor

VIET.
PASTOGĖS

Bostono 
, kuriom

dikstrikto t 
priklauso

Policija pagavo 
panelę Eleanor M. 
už skubą. Ji važiavo viii 
60 mylių ; er valandą. Pa
nelė policininkui pasiaiški
no, kad ; skubėjusi dėlto, 
jog jos automobilis užside-

GERI VIRĖJAI 
MĖGSTA GERĄ 

i SKONI . . .

HOOD’S
RŪGŠTI

SMETONA

PARSIDUODA
puikus 3 šeimų namai, 
pataisyti, po 6 kamba- 

kieto medžio grindys, at
skiras garo šildymas, nauji pi- 
azai. didelis plotas žemės, vie
tos garažui. Kaina po $14,500, 
vienas Dorchestery. kitas City 
Point, So. Bostone. Kreiptis: 
Frank Ivas. 545 Broadvvay. So. 
Boston. Mass.. tel. SO 8-0605 ir 
GE 6-6461. (14)

PARDUODAMAS
Read ville. gražus 2 šeiniu namas 

su dideliu sklypu žemes (10,000 kv. 
p.) ir 2 kary garažu. 4-4 kamb., 
centrinis šildymas aliejumi, vais- 

Įf o-raTirs dar-

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

SLA 359 Kp. Whi«t Party skaute., r* »pereitai.
ir Baltijos skaučių vietinin-

nuostoliai siekė $539,820, o gė, ji sakė: užuodžiau

▼ yricrvrji ▼ rI<ZI
i želis. Kaina S9.300.

BRUKO KALVAITIS 
515 E. Broadway, So. Btoston 

Tel. SO 8-O«O5.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

IEŠKO BUTO
Dvejų asmenų šeima ieško nefor- 

nišiuoto buto iš 2 ar 3 kambarių. 
Prašom pranešti į “Keleivio” ofisą, Į 

: (>36 Broadway, So. Bostone. (141 i -

Ateinantį šeštadienį, ko- ^ija, kovo 21 d. high school 
vo 29 d. įvyks šauni vvhist auditorijoje šventė Ameri- 
party Dorchesterio lietuvių kos skaučių 40 metų skau- 
klubo patalpose, 1810 Dor-tavimo sukaktį. Ta šventė 
chester Avė. Pradžias 8| skaučių įkūrėjos Juliette 
vai. vakaro. Bus vertingų ;Low vardu. Programoje 
dovanų ir užkandžių po lo- kartu su amerikietėm ūkau
simo. Maloniai ’ ’ ......
visus atsilankyti.
nam, kad 
praleisk.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aro I Iki d 

Ir aae 7 Iki S

546 BROADWAY 
■O. BOSTON, MASS.

Talcfonaa: SOUth Boston I

PARSIDUODA BUNGAL0W
Parsiduoda namas (bunga- 

Iow) su 15 akerių žemės, visas 
moderniškai įrengtas, iš visur 
geras susisiekimas, pusė my
lios nuo busų linijos, krautuvių 
ir juros (bay). Kreiptis į Mrs. 
Anna Zavish, Lower Shore Rd., 
Bamegat, N. J. (13)

UAKDIODAM BOILERIUS
Du variniai boileriai vande 

nui šildyti ir du geso vandenio Į 
šildytuvai (heateriai) parsiduo-i 
da tuoj pat. Kreiptis 539 E. į

metais jie padidė-S^ mašinoje ir pradėjau 
jo veik 10 kartu. Seniau, bubėti, :ad greičiau pa
kol dar važta buvo 10 cen- J siekčiau ga isrininkų stoti 
tų, nuostoliai siekė virš 8jga^sr^ užgesinti, 
milionų dolerių. , Teisėja.' jai paaiškino, j

kad jis. jei jam toks daly
kas atsi;: s tų, mašiną butų 

sustabdęs ir butų pa- 
Bostonas ir apielin-ižlu,'ėJ«' 1 'našina <lcSa ar

Norėdama taupyti kom-j 
panija sumažino traukinių i 
skaičių, bet tas mažai tepa-i^!531
dėjo.kviečiam1 tėm dalyvavo ir lietuvaičių........................... ...Avievidiii, . vadovau-'=K1Ų miestal turės pasikasty

smagiai

Komisija

Užtikri- skaučių vienetai
laika jant vietininkei v. skt. Li

dijai Čepienei. Buvo vaiz
duojamos įvairių tautų bu-

iti, kad nuostolius išlyginu

PRANEŠIMAS

Stepono Dariaus postas 
317, A. L., rengia kepurių 
pasilinksminimą gegužės 
18 d.. lietuvių piliečių sve- V. 
tainėj, kampas E St. ir 
Broad\vav. South Bostone. Šveicarijoje.T-K ’ 7 • • •Postas taipgi ruošiasi 
prie metinio išvažiavimo 
birželio (June) 29., Brock- 
ton Fair Grounds, Brock- 

Prašom kitų or- 
nieko nerengti 

dienomis. Pra

Lietuvaitės 
sušoko “Ke-; 
Lovv fondui; 

paaukojo 
ji metų.

Apsišvarinimo Laikas

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE « INSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 87 ORIOLB STBBR 

Waet Rozbvy, Mam.,
Tel. PArkway 7-0402-M.

dingos gėlės.
: turėjo rūtą ir 
purinę.” J. 
kiekviena skautė 
tiek penny, kiek
Po programos buvo rodoma 
filmą apie tarptautinį skau
čių narna ”Our Chalet.’’

—Vb.

Apie Lietuvišką “Flotą’

ton, Mass. 
ranizaeijų 
minėtomis 
šom ateiti 
į as mus.

Legionieriai. 

Evangelikų Arbatėlė

ne. Pane.ė sakė, kad ir po
licininką.'. kuris ją pagavo, 
jai irgi tą patį sakęs.

Po šitf pasiaiškinimo pa
nelė Eleanora užsimokėjo

—------  $10 pabau los Central Falls,
Bostono prekybos rūmai R- K, te i-ne ir su savo vi- 

paskelbė kasmet skelbiamą sai nesugedusia masina nu- 
išvarinimo kampaniją, važiavo namo.

kuri vadinama “clean up,;-------------------- ------
paint up, fix up.” Miesto Neatsargus Rūkytojas 
ir namų puošimo, kiemų Sudegino Viešbutį
\alymo ir gražinimo laikas --------
prasideda su pavasariu, ko-; Binghar , Me., mieste 
vo 21 d., o užbaiga bus ge- sudegė viešbutis. Gaisre 
gūžės 21-31 dienomis. In- žuvo 4 ž: -nės, o 25 svečiai 
formacijų tuo reikalu duo- turėjo gc.pėtis per langus, 
da Chamber of Commerce,i^į pirmadienį draudimo 
80 Federal St., kambarys i kompanij-< atstovas pa-'
303, telefonas HA 6-3441.

AUTOBUSŲ 51RE1KAS 
DAR NEBAIGIAMAS

“Boston Post” aprašyda
mas St. Fatrick dienos pa
radą gražiai atsiliepė apie 

ir pasilinksminti Lietuvių Piliečių Klubo t 
vardu parengtą autobusą su 
gyvu paveikslu “Taika” 
!(Freedom Float). “Kilniai 
papuošta tautinėms vėliavė
lėm mažos tautos, kuri da-

Kovo 30 d., sekmadieni, bar randasi už geležinės 
4 vai. po Įlietų, Sandaros;uždangos.” Floato gyvąjį 
patalpose, F St., So. Bosto-;paveikslą sudarė Baltijos 
ne rengiama lietuvių evan- viet. skautės Danguolė Pul- 
gelikų arbatėlė. Kviečiama kauninkaitė, Vilija Čepaitė 
dalyvauti visus lietuvius ir Meilė Juskėnaitė, jį ly

Eastern Massachusetts 
autobusų linijų tarnautojų 
streikas dar tęsiasi. Dery
bos tarp kompanijos ir 
streikuojančių tarnautojų 
eina. Svarbiausias ginčas 
eina dėl senatvės 
tarnautojams.

skelbė. ad gaisras kilo 
dėl nea‘-argaus rūkytojo 
kaltės. Tas neįvardintas, 
rūkytoja- paliko degančią; 
cigaretę venoje kėdėje, ku-į 
ri užsidės įr iš jos gaisras 
paplito į v visą viešbutį.

Tirštesnė, malonesnė grietinė 
. . . nepaiyginarr.ai gero skonio 

. . . tobulo baltumo ... ir 
tikras Rūgščios Smetonos malo

nus skonis. Tokios yra 
ypatybės, kurias jus ... ir

tūkstančius kitų skatina 
pasirinkti Hood’s 

Rugščiąją Smetoną.
Tos ypatybės \ ra tiesioginė 

išdava . . . geriausios rūšies
grietinės . . . moksliško 

rauginimo . . . moderniško ga
mybos įrengimo ... ir 

griežtos kontrolės kiekviename 
žingsnyje. Ir jus žinote,

kad tai yra gera. nes tai 
vra Hood’s!

Arklienos Skandalo
Teismas Balandžio 29

Balandžio 29 d. prasidės 
pensijų Chicagoje ' arklienos skan- 

Tarnautojai dalo” teismas. Bus teisia-
evangelikus 
gyvenančius 
apylinkėse, 
ir ivairtis

su šeimomis, 
Bostone

Bus programa 
pranešimai.

Rengėjai

dėjo tautinių šokių gimpė reikalauja, vietoje dabar mas sveik 
ir vadovaujant p. Ivaškienei. kompanijos pažadėtų 44 pirmininkas Dr 
ia Lietuvių Piliečių Klubo di-dolerių mėnesinės pensijos,,kuris užginčija

rektorės p, J. Tumavičienės 
pastangomis buvo

dolerių pensijos iš spe- 
padary-^cialaus fondo.

daromus 
klieno

komisijos
Bundesen, 
visus jam, 

•nekaistus dėl ar-

atos

drugelio.

Reikalaukite
Hood’s pristaytojų 
jūsų artimiausioj

krautuvėj.

H. P. HOOD & SONS
Geriau-! Pieno Produktai nuo 1816

7th St., So. Boston, pirmas 
aukštas, matyti kasdien po 5 ir 
šeštadieniais visą dieną. (12)

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

grama per buvusią stotį 
VVBMS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienį, bus se
kanti :

1— Falcons Radio Orkes-j 
t tra.

2— Dainos.
3— S. Santvaro ir V. 

Minkienės dialogas.
4— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

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

Steponas Minkus.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenvs Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L.Pašakami8
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

SERVICE
formų išpildy- 

prašo- 
(11)

B. Mikonis,
545 Broaiiwav. So. Boston. 

Phone: ŠO 8-0005.

INCOME TAX
Visais Income Tas 

i mo reikalais suinteresuotieji 
mi kreiptis šiuo adresu:

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgaa
Vartojs vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.




