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Plieno Pramonės Darbininkai 
Meta Darbą

Vyriausybė Deda Pastangas Streiko Išvengti; Unija
Reikalauja iš Kompanijų Priimti Algų Stabilizaci

jos Komisijos Siūlymų; Kompanijos Reikalau
ja Leisti Kelt Kainas; Valdžia Nori Per

imti Pramonę į Savo Rankas

Nakčia iš antradienio i 
trečiadienį 650,000 plieno 
pramonės darbininkų yra 
nutarę išeiti i streiką prieš 
didžiąsias kompanijas, ku
rios nesutinka priimti už
darbių stabilizacijos komi
sijos pasiūlymo dėl ginčo 
likvidavimo.

Plieno darbininkų unija 
sako, kad ji išsėmė visas 
derybų galimybes ir yra 
kompanijų priversta skelb
ti streiką. Kaltė už streiką 
krenta ant kompanijų. 
Kompanijos iš savo pusės 
sako, kad be plieno kainų 
pakėlimo jos negali priimti 
uždarbių stabilizacijos ko
misijos siūlymo.

Vyriausybės tarpininkai 
deda pastangas streiko iš
vengti. Jei streiko nebūtų 
galima išvengti, vyriausybė 
keta perimti savo žinion vi
są plieno pramonę, nes

Anglų Socialistai 
Laimi Rinkimus

Balandžio 6 d. Anglijoj 
ėjo savivaldybių rinkimai, 
kuriuose darbiečiai toli pra
lenkė konservatorius. Per 
eitą savaitę penktadienį bu 
vo renkama Londono did
miesčio taryba, kurioje dar 
biečiai turėjo tik dvejų bal
sų daugum, o po rinkimų 
savo daugumą padidino iki 
55 balsų, o visose apskričių 
tarybose laimėjo 291 vietą.

Rinkimai apskričių savi
valdybių rodo, kad konser
vatorių vyriausybė pradeda 
nusidėvėti vos keli mėne
siai po visuotino balsavimo.

KARO VADAS IR KANDIDATAS

Generolas Dwight D. Eisenhower išduoda raportą apie 
padarytą pažangą Europos gynime ir sako. kad laikas jau 
dirba musę naudai. Jei neatleisime pavadžių, karo pavo
jus eis mažyn ir rusiška meška nebeišdrįs pulti.

Varna nuo Mieto,
Kita įVierą -253

Austrijoj, Mariastein mie-
k stelyje kunigas prie alto-

į liaus tuokė vieną ūkininką, plieno sustotų ne tik visa ,, . . . -{ - v . • • -i-!Motiejų valken ir jo suza-karo pramone, bet ir civile ,... • f -a , ’ ... detine. Kai kunigas pa-gamvba butu suparalizuo- , , . . . ® .. 1, klausė jaunosios, ar ji su
tinka būti Motiejaus žmo
na, jaunoji atsakė trumpai

Epidemijos Kinijoj ir aiškiai: “NE-” ..r * * J Po to ceremonijas reike-
Režimo Padaras nutraukti, bet jaunasis

_____ paprašė kunigą lukterėti, o
pats atsikreipė į bažnyčioje

Kinijoj ir šiaurinėj Ko-'esančias merginas su pasiu- 
rejoj siaučia įvairių ligų lymu: ‘‘Jei kui-i norite už
epidemijos. Aukų skaičius, 
pagal Aliantų štabo prane
šimą. siekia ne mažiau,

manęs tekėti, prašom tuo
jau prie altoriaus.”

Penkios minutės vėliau
kaip 50,000 žmonių. Įvai- Motiejus Valkel is ir jo nau

joji savanorė sužadėtinė 
buvo sujungti amžinais mo-

Rusijos Valstiečių ’

Porf«« Korėjos Derybos Progresuoja 
Ir Nejuda Iš VietosBolševikų spauda skelbia, 

kad Rusijoj žymiai suma-i 
< jo gyvulių skaičius priva

čių savininkų rankose. 1938 
metais valstiečiai turėjo sa
vo privačioj nuosavybėj 15 
su viršum milionų kiaulių 
;alvų, o šių metų pradžioje 
beturėjo tiktai 5 milionus 
ąalvų. Galvijų 1938 metais 
valstiečiai turėjo virš 30 
milionų galvų, o dabar he
liui 21 milioną. Ožkų ir 
avių 1938 metais valstiečiai 
urėjo 35 milionus, o dabar 

beturi tik 21 milioną galvų.

SKELBS DAUGIAU
ATOMINIŲ ŽINIŲ

Busią Galima Susitarti dėl Pasikeitimo Belaisviais; Bet 
dėl Neutraliųjų Šalių Paskyrimo ir Kitais Klausi

mais Derybos Nepajudėjo iš Vietos; Fronte 
Tiktai Oro Kautynės

Senatorius B. McMahon, 
atominės kongreso komisi
jos piimininkas, sako, kad 
greitu laiku bus paskelbta 
daugiau informacijų apie 
atominius ginklus. Bus skel
biamos ir tokios žinios, ku
rios iki šiol buvo laikomos 
slaptybėje.

Dideli Plieno McGranery Naujas -------------------
Pramonės Pelnai Gen. Prokuroras iowa republikonai

plieno-kempanijos- Pereitą penktadienį pre-
. •• - zidentas Trumanas paskyrėAmeriKoje pereitais metais -
turėjo pelnų (iki mokesčių

UŽ E1SENHOWERĮ

Trumanas paskyrė Iową valstijos reuubliko- 
naują generalinį prokurorą, nų konvencija pereitą sa- 
teisėją James P. McGrane- vaitę išrinko 26 delegatus 
ry- - Į partijos konvenciją Chica-

Pakeitimai vyriausybėj d2!?
įvyko nelauktai ir greitai

mokėjimų) 2,600,000,000 x‘ McGrane
dolerių. Kada kompanijos 
sumokėjo mokesčius, joms 
dar liko pelno išdalyti kom
panijų savininkams ir sėli- Pirmadienį generalinis pro-
ninkams 690.000,000 dole- kuroras McGrath liudijo . . ,
rių. Kompanijos serų savi- kongreso komisijoj ir Sakė-.apsisPren,dę. ar nepasisakę, 
ninkams išdalijo 320 milio-|si nežinąs, ar jis užpildys ^owa va‘stJJa skaito-
nų dolerių. Viso plieno pra- specialaus valytojo N. Mor-ma Tafto teritorija, 
monė pernai metais paga- ris jam patiektą klausimų
mino 109 milionus tonų lapą apie jo ir kitų justici- Unijos Remtų
plieno. jos departamento pareigu-; Stevensono Kandidatūrą

Derybose dėl uždarbių nų turtą. Antradienį pre- ----- -—
unija atstovauja nuomonę,'zidentas Trumanas susipa

Afrikos . Korėjos paliaubų dery- 
Negrai Protestuoja bose nepatvirtintomis žinio-

-------- mis esą jau susitarta ar
Pietų Afrikos Unijoj da- baigiama susitarti dėl pa- 

bar minima trijų šimtų me- sikeitimo belaisviais. Sako, 
tų sukaktuvės nuo pirmųjų bolševikai sutikę, kad ne
baltųjų gyventojų koloni- norintieji grįžti belaisviai 
zacijos tame krašte. Ta nebūtų prievarta grąžina- 
proga po visą kraštą ruo- mi. Ta žinia betgi dar nė- 
šiamos iškilmės ir minėji- ra patvirtinta.
mai. Visais kitais klausimais

Ta proga ir Pietų Afri- derybos nepajudėjo iš vie- 
kos negrai šaukia savo mi- tos, delegacijos susitikusios 
tingus ir skelbia kovą “ne- tik pakartoja savo nusista- 
teisingiems įstatymams,” tymus ir viskas palieka,
kurie įvedė griežtą segrega- kaip buvo. 
ciją tarp Pietų Afrikos bal- Fronte pereitą savaitę 
tųjų ir spalvuotoųjų gyven- ėjo smarkus susikirtimai 
tojų. Spalvuotų gyventojų ore. Amerikos karo lėktu- 
Pietų Afrikoj yra tris kar- vai numušė kelioliką rusų 
tus daugiau, kaip baltųjų, lėktuvų.
bet teisių žvilgsniu spalvuo- ---------------------------
tieji gyventojai yra antros S,UVĖJŲ UNIJA u2 
ir trecios eiles piliečiai. cc-Ti < vamtd a
Spalvuotųjų dauguma da
bar ruošiasi aktingai prie
šintis segregacijos įstaty
mui.

SENĄ KONTRAKTĄ

15 gen. Eisenhovverio šali
ninkų ir 9 šen. Tafto šali
ninkai. Likusieji 2 yra ne-

TELEVIZIJA BUS 
RODOMA TEATRUOSE

Šveicarijos Technikos In
stitutas Zuericho mieste iš
rado ir atgabeno į Nevv 
Yorką parodyti televizijos 
aparatą, kuris rodo teatro 
dydžio ekrane paveikslus. 
Toks televizijos aparatas

Siuvėjų Amalgameitų 
unija veda derybas su siu
vyklomis dėl naujo kon
trakto, bet dėl didelio ne
darbo siuvimo industrijoj 
unija neprašo pakelti dar
bininkų uždarbius ir tik no
ri atnaujinti darbo sutartį 
senomis sąlygomis.

LEKIU VAS A1S1DAUZE
I GYVENAMĄ NAMĄ

----- -— ' gali pavaduoti judomųjų
Amerikos Darbo Federa- paveikslų ekranus

Pereitą šeštadieni vienas 
teati-uo- transPorto lėktuvas atsi-

rios ligos Kinijoj ir šiauri
nėj Kerėjoj nėra Aliantų 
atneštos ar apkrėstų utėlių Į terystės ryšiais, 
padaras, bet jos kyla dėl' 
skurdo ir bolševikiško veži
mo nesugebėjimo užtikrinti 
žmonėms pakenčiamą gy
venimą. Pusbadis gyveni
mas ir bolševikiškų režimui 
atsisakymas priimti Tarp-' 
tautinio Raudonojo Kry-’ 
žiaus pagalbą prieš epide
mijas, leidžia ligoms pla-1 
tintis ir skinti aukas.

Bolševikų propaganda 
apie “bakterijų karą” daro
ma žmonėms suvedžioti.

daužė į didelį gyvenamą 
New Yorko priemies

tyje, Jamaica. Du žmonės 
lėktuvo įgulos, du namo 
gyventojai ir vienas polici
ninkas savo automobilyje

kad kompanijos gali padi- žino su gen. prokuroro liu- cijos kai kurios unijos darė «' todėl gresia filmų in 
dinti uždarbius iš savo pel-ldijimu ir dieną tu. narių ir veikėjų ap- dustrijai atimti publiką ir

^keldamos plieno,^. gu juo a audri klausinėjimą ir surado, kad,duon4-
išdirbiniu kainų. ...... ° A _ ,? * daugumas uniiistu mielu--------------------------pasiaiškinimą, ketvirtadie-aaugumd\ unijisių nueiu c 

---------------------------- ni en rokurovas štai noru remtų gubernatoriaus! dfflUTMTS &IUIO
MILIONAS DARBININKŲ atIew"'išPpareiOT7o patS i^'į rietą^IŠ VadU Pasimatymf! žuvo nelaimėje, o keliolika

AMERIKA NETURĖS 

ATSTOVO VATIKANE

Atstovu rūmai nutarė ne
skirti pinigu Amerikos am
basadoriui prie Vatikano ir 
tuo budu skyrimas tokio 
ambasadoriaus šiais metais 
atpuola. Prezidentas Tru-i 
mans, jei norės, galės pa
skirti savo asmeninį atsto
vą nrie popiežiaus, bet dip
lomatiško atstovo, kaip nrie! 
kitu valstybių galvų, Vati
kane nebus.

PASITRAVKĖ

Buvęs ūkio mobilizacijos vir
šininkas. ('baries E. Wilson, 
ima paskutinius popierius pa
sitraukdamas iš savo vietos 
dėl nesutikimo su vyriausy
bės politika plieno pramonės 
ginče su darbininkais.

STREIKUOS JAPONIJOJ pasiūlytą ir prezidento pa- republionų kandidatų um- 
tvirtintą valstybės aparato jistai pii-moj vietoj stato 

milionas darbi-!valytoją N. Morris irtą pat gub.Vienas
ninku Japonijoj grasina iš-[dieną, 
eiti į streiką balandžio 111 vėliau.
d. prieš vyriausybės žada- jg j0 vietos gen. prokurorą Bolševikų 
mą išleisti įstatymą prieš M . na_kirdama_ • • 
“subversyvią veikla.” Uni- McGrath’ paskn damas j jo
jos sako, kad įstatymas viet* Jau minėt3 teis^ Mc- 
varžytų jų veikimą ir todėl Granery, kuris žada tęsti 
prieš jį bus griebiamasi valstybės aparato 
streiko. i be specialaus

keturios valandos ra- 
prezidentas išmetė

-------- žmonių sužeista. Tai jau
Rusijos diktatorius Stali- ketvirtas atsitikimas, kai 

nas, kuris visai dar nemirs- lėktuvai nukrenta į gyvena- 
ta, matėsi su Indijos amba- mus namus. Pirmos trys 
sadoriu ir jam sakė, kad nelaimės atsitiko Elizabeth, 
butų naudinga, jei didžiųjų N. J., mieste.

Dideli valstybių vadai susitiktų ir---------------------------
Nuostoliai Indokinijoj išspręstų visus ginčytinus W. R. Austin Smerkia

_____ klausimus tarp Rytų ir Va- Mokslo Prostitavimą
Prancūzų karo vadovybė! kani- Indijos ambasado-

Wanen’o kandidatu-

~~ Amerikos delegatas Jung-
ato valymą į7ai«u~bolše7iku P'anešė savo vyriausybei, o tinėse Tautose, W. R. Ap
valytojo.” rtizanaf Indokinijoj tu- » ‘en bus pasiuntinėta di- tin. griežtai pasmerkė 

i Pašalintasis iš vietos gen Jjo labai didelius nuosto- tižiosioms valstybėms Štai.- prancūzų mokslininką F. 
Telefonu Tarnautojai prokuroras pasiuntė ™ Es« «•»« bolševikai netiesioginis pasiūlymas Joliot-Cune. kuns be jokių

Firmadienj I.ejo , S«re*»|jam gen. prokurorui M<;. bmf damo “dylą.” už “bakterijų karą” Korė-
Granery telegramą, kurioje išsklaidyti Raudonosios! Maskvoje vykstančioj joj. ” *

pranesa, kad bėgyje pasta- nus šituos savo žodžius

W. Austin sako, kad
67,000 telefonų kompa-,siūlo jam įsigyti kelnes iš. Upės žemutiniame slėnyje ekonominėj konferencijoj mokslininkas Joliot-Curie 

ijų tarnautojų šį pirma- asbesto. ... 'h- gaudomi. Rusijos vyriausybės atsto- “prostituoja mokslą politi-
ienį išėjo į streiką įvairio- vas atnaujinti preky- nės propagandos tikslams.”

tlljų
dien į išėjo į streiką jvan 
se valstijose. Pirmiausiai 
streiko buvo paliestos New 
Jersey, Ohio, Michigan ir 
California
streikas per

Linkime Musų Skaitytojams, Bendardar- 
simetaJi°rS i kius Platintojams ir visiems Rėmėjams

valstijas. Susisiekimą ap- Linksmų Pavasario švenčių!
sunkina jau šešias dienas 
vykstantis Western Union 
kompanijos tarnautojų
streikas. seeeoooeooeooooooeoeoąa^

bos ryšius tarp Rytų ir Va- W. Austin laiške rašytame 
Varų ir sakė, kad Rusija ga- prancūzų mokslininkui sa
lėtų pirkti iš Vakarų prekių ko, kad mokslininkas gerai 
už 10 bilionų dolerių per žino, jog bolševikai atmetė 
metus. • to vadinamo “bakterijų ka

li- Stalino siūlymas ir vi- ro” bešališką tyrinėjimą, o 
liejimas biznio pelnais skai- todėl jis kaltindamas Ame-

“kplrinin” I^idėini toma’ kaip nau-ia l’usų ofen' riką varo politinę Pr°Pa- 
,svva Vakarų valstybių so- gandą ir sąmoningai rr.c-
J.idarumui suardyti. luoja.
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! Reikėtų linkėti, kad rin
kiminiai pažadai Ameriko- 

--------  ije nustotų būti tik tušti pa-
x m žadai, o gražiai surašytosPrezidento Trumano pa- , , , , . . »«, . . . , platformos nebebūtų paprasitraukimas iš kandidatų 1 , . ... ‘ k-,....................... , , . stas akiu moniumas, kaipskaičiaus i pnezidento vie- . , * • . , •1, , * • L . . , . tai buvo praeityje nesuskaita stato prieš demokratu , ‘* ... .} , . * tomus kaltus,partija reikalą sura ti ube- . . \

raliika ir kartu visai parti-į . Kandidatų įstatymas ir 
jai priimtiną kandidatą. (rinkimine kampanija paro-

Demokratų, kaip ir repu-'“Js’ al ^a!?? '
blikonų partijos Amerikoj r‘° nors uketls iš didžiųjų 
vra įvairiausiu ekonominių, : Alinos piiea nn-
regionaliniu ir socialiniu i kimus visada švelniai moka, 
interesų koalicijos. Demo-kalbėti, o po rinkimų daz- 
kratų partijos "pietinė” da- "ai netenka atminties ir lau, 
lis vra daug artimesnė re- k|a sekančių i įnkimų pažą-j 
pubiikonų partijos (lesinie- dam? >s naujo pakartoti ir į, 
siems žmonėms, kaip libe- Juos užmušti, 
fališkiems “šiauriečių” de
mokratams. Šiaurinių val
stijų kai kurie republikonai 
savo ruožtu yra daug libe- 
rališkesni, negu demokrati-

DEMOKRATU
PASIRINKIMAS

TAIKA” ir PELNAS

GINKLAS BUTELIAMS ATIDARYTI
'SR- v.

Du kareiviai manevruose krečia šposus ir neša didžiulį 
kriukį buteliams atidaryti. Jie sako. tai yra naujausias 
ginklas prieš . . . butelius.

valdžios aparate jo viršū
nėj sėdi rusai, žmonės “na
cijos iš visų nacijų,” prakil
niausieji ir prašmatniausie
ji. Toks rusiškas šoviniz-______________
mas dabar kalamas j lietu- r 
vių galvas ir bolševikų pa- Išvalė Valytoją
stumdėlių plunksnos dergia ketvirtadienį ge- , . . . , .. .
lietuvius ir kitas tautas ir 1Mg- kuroras Mc. se tai teisme paslaptis vis- 
perstato nerusų tautų zmo-i

Kas Savaite
lės ir “grand džiurėj” aiš
kintis, todėl jei ne kongre-

ines antraeiliais žmonėmis.
Hitleris skelbė, kad vo-A . L,"

kiečiai yra “uebermenšai,” in ° 1

.. . . gi įssiaiskms. O tada ateisGrath atleido iš pareigu jo? . ... . ...y. . , . • -ir tos mįsles įvertinimas,paties pasiūlytą ir prezi- H
“Spaudos Banditai”

Ponas Viktoras Biržiška 
“Naujienose” išėjo i kovą 
prieš “spaudos banditus” ir 
Į tokių skaičių Įrašo ar tik 
ne visus žumalisus, kurie 
vartoja slapyvardžius.

Atrodo, kad pasmerki
mas yra perdaug griežtas ir 
perdaug bendras. Slapy
vardžių vartojimas lietuvių 
spaudoje yra tradicija iš

. . . spaudos draudimo laiku,mas ir paskyrimas naujo spausdjn^.
žmogaus tam darbui šukele___ __i.

umano paskirtą
o suruseies gruzinas Stali valstybfe aParat0 valytoją, surusėjęs gruzinas btali , Nevvbold Morris. Ke-
nas sugalvojo, kad rusai! . , , ... „ ,, „ J ..............tūnos valandos vėliau pre-yra patys pranašiausieji x
žmonės pasauly. Tarp Sta
lino ir Hitlerio “mokslų” 
nebėra jokio skirtumo.

K.

Ten Kur Nemunas Banguoja
Maskvos diktatoriai pa-i

Garbina Gogolį tuo budu iaikydamas kiekvieną
mai reakcininkai is pietinių ..taikog ofensvvą” padarė Šiais metais suėjo šimtas tamerikieti nusikaltėliu 
valstijų. Be šitųĮbkntumų n įuką rimtės:nę ii- dau- metų kai mirė ukrainietis “Amerikinio .imperializmo
panašumų republikonų par- viliojančią. Jie rim-inasų kalba rašęs N. V. Go- įdeolo«ai ?ke!bia -iva?7.us
Uja yra gana griežtai pasi- f J J VnVUtrt™ colis. Maskvos isakvmn ko ^ogeanskas rasistine

plau-
, ...................... ,.... ėiau kalba apie Vokietijos .golfe, Maskvos įsakymu Ku rasistines teo-SSiH^To^a^demm suvienijimų 1? neutralizavi-(visoj SSSR, o taip pat ir apl" a"«losaks'» [~ 

klausimuose, ko pas demo- į 4 .pavergtoj Lietuvoj, Gogo - apie išrinktosios nacijos 
teisę viešpatauti visame pasau-

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

zidentas Trumanas atleido 
iš pareigų generalini pro
kurorą McGrath ir i jo vie
tą paskyrė teisėją James 
P. McGranery, kuris dabar 
valstybės aparato valymo 
darbą tęs, kaip jis ras rei
kalinga.

Sensacingas vyriausiojo 
valstybės prokuroro atleidi-J uozas Bosaitis.

Nanticoke, Pa.

I. Juozapas Budanas (ar Bu
de nas) iš Viešintų miestelio.

Antanas ir Kazimieras Čes
nauskas ir jų trečias brolis ir 
jų keturios seserys, jų tarpe 
Bronislava ir Emilija, iš Salan
tų vals., Kretingos apskr.

Adomo Dargužo ir jo žmons 
Julijos Buknytės Dargužienės 
giminės prašomi atsiliepti.

Marija ir Olga Dumčiutės 
(Dumčius), dukterys Sebasti-[tojo samdytojas-atleidėjas, 
jono Dumčiaus. abudu buvo išvalyti ii* va-

gyvenęs

mus laikraščius teko nele- 
gališkai platinti Lietuvoje. 
Dabar tokio reikalo “slap
stytis” lyg ir nebėra, bet 
tradicija liko, o kartais ir 
dabai* yra visai rimto pa
grindo pasirašyti kokiomis 
noi*s raidėmis, arba išgal
votu vardu. Jei vadinti vi
sus slapyvardžių savinin- 

Ir valytojas, ir valy- ^us Spauį0S banditais, tai 
i tą plėšikų kategoriją pa
tektų didelė dauguma musų 
praeitų laikų ir net dabar
ties plunksnos darbininkų.

Rašančiam šias eilutes 
per eilę metų yra tekę iš 
reikalo rašyti slapyvard- 
džiais ir raidėmis prisiden
gus ir p. Viktoras Biržiška 
manęs neįtikino, kad aš esu 
“plunksnos banditas.” Ki
tas ir su savo parašu para
šo didesnius niekus, kaip 
tūlas tariamas “banditas.”

ir ‘Komunistas’

daugybę kalbų. Tas pre
zidento žygis dar kartą pa
rodė, kad prezidentas Tru
manas, reikalui ištikus, mo
ka greit ir griežtai apsi
spręsti ir padaryti išvadas.

Gen. prokuroro McGrath 
pavarymas pabaigė pirmą 
etapą “apsivalymo” politi
koj.

iiojimų, kodėl tas padalyta
Teisingiausias ------ ...— . .. .
bus, regis, tas. kad veik aš- Maskvoje vykstančioje 
tuoni metai atsakomingo: ekonominij konferencijoj^
darbo Baltajame Name yyąiRi^ijos valdovai pasiu ė rusiškai nors tau:in,u mažumų pnespauc
tisai gana nebejaunam žmo gton tom brk -<*«■ raštais išimtinai’ lietė užpuldinėja

aJvai, tai ko begalima norėti?{apie Gogolį jie tauzijo. Ko
munistų propagandai Go- 
golis labai tikęs, nes tas vy
ras rašė ne savo gimta kal-

Rytų ir Vakarų ir žada pirki 
ti užsieniuose Įvairių prekių 
už septynius su puse bilio-
nus dolerių! Iš tos sumos
Amerikos rinkai tektų apie

ei jos pakeitimo dvasia ir as-i PwusantV° biliono dolerių, o
dabartinio prezilento, bet, tokios sumos apsukrus
skaitydamasis su konstitu-r7telgos.g?!*t’» Juk M#PaM’ 
ei jos pabeitimo dvasia ir as nemažai peino!

gui, o priimtasis konstituci 
jos pakeitimas numato, kad 
nė vienas prezidentas netu
ri būti pareigose virš dvejų 
terminu. Nors tas konstitu-

memniais sumetimais, pre
zidentas Trumanas pasitrau 
kia iš kovos lauko.

Jo vietininkų skaičiuje mi
nima daugybė vardų. Pasi
rinkimas yra didelis. Deši
niųjų demokratų kandida
tų skaičiuje minimi senato
riai Robert S. Ken* ir 
George B. Russell. Iš libera
liškojo partijos sparno mi
nimi kandidatai: guberna
torius Adlai Stevenson, se
natorius Estes Kefauver ir 
eilė kitų, kaip tai senatorius 
Paul H. Douglas, teisėjas 
William O. Douglas, vice
prezidentas Alben Barkley, 
atstovų rūmų pirmininkas 
Sam Rayburn ir k.

Demokratų partijoj nu- 
sverima jėga yra šiaurinių

no,
Maskvos sukčiai įsitiki-1

ukrainiečių gyvenimą, kar
tais rusus, maskoliais va
dindamas.

Rusai komunistai, prisi
mindami Gogolį, lyg tuo 
pačiu skatina kitas jų pa
vergtas tautas vartoti rusų 
kalbą.

Kritikas lietuvių kalba
, kad jų taikos pasiuly- bet įusiškai galvojąs

mai nieko nebeapgauna, tai 
prie taikos prideda ii* pel
ną, kuris kiekvieno kapita-

Korsakas net taip toli nu
dardėjo, kad pradėjo Įro
dinėti, esą, jei ne Gogolis,

palaikomos 
atvirai veikia 
reakcinių fa

šistinių organizacijų . . . jos
persekioja ir terorizuoja darbo 
žmones, užmušinėja pažangiuo
sius veikėjus, išvystė neribotą 
tautinių mažumų priespaudą ir 

•:r
žvėriškai žudo-linčiuoja neg
ims . . .

"JAV 1951 veik per dešimti 
mėnesių Įvyko 4,065 strei
kai . . .”

Tai štai, mielas “Kelei
vio” skaitytojau, kokiame 
žmogėdrų krašte tu gyveni! 
Stebiuos, kad iki šiol esi 
gyvas, neužmuštas, kaleji- 
man nepadėtas, badu nenu- 
nokai.

listo širdžiai kalba iškalbin-!tal Lletuva. neturet« v1^ 
giau, kaip puikiausieji žo- Seresnnl >Wtojų. nes 
džiai apie taiką. Tik dary- fesn,eJ1 Uetuvos ‘^.vtojai 
kit su mumis bizni, o pelno
bus! Bolševikams reikia ir
mašinų, ir Įrankių ir viso
kių dirbtuvių Įrengimų. Jei 
kapitalistiniai Vakarai su
tiktų statyti rusams tų visų 
prekių, bolševikai mokėtų 
savo darbo vergų išdirbi
niais, kaip jie jau ir moka 
kai kurioms valstybėms ir 
mišku ir kitokiomis vergų 
rankomis pagamintomis ge
rybėmis. Vėliau bolševikai

ar rasė Gogolio raštų Įkvėp
ti, ar jo raštus pamėgdžio
dami. Bolševikai neapsi
riko Korsaką pakviesdami 
univei-sitetan dėstyti litera
tūrą. nors jis pats universi
teto mokslų diplomo nespė
jo Įsigyti.

Kaip Jie Meluoja

Amerikos gyventojai turi 
pilną galimybę skaityti čia 
ir kitur leidžiamus laikraš
čius. .Jie visi necenzuruo-

nepasidrovėtų paprašyti ir jami. O vienok mes apie
ir gausiau apgyventų valsti- kreditų ir kodėl nekredituo-: Amerikos gyvenimą tiek
jų demokratai. Tokių val
stijų, kaip New York, Penn 
sylvania, Michigan, Ohio, 
Indiana, Massachusetts, Co 
nnecticut, New Jersey ir k. 
demokratų partija yra šiek 
tiek pažangesnės socialinės 
politikos ramstis. Tose val
stijose i demokratų partiją

ti Stalinui bilioną kita do-;nežinome, kiek “žino” Lie- 
lerių, kad jis geriau galėtų ituvoj gyvenąs žinomo pe- 
savo karo mašiną stiprinti? rekulščiko sūnūs R. žiugž-

Pelnas vilioja, kaip, beje, 
ir taika. Už pelną tūlas ka
pitalistas ir savo dusią par
duotų nekalbant jau apie 
toki “menkniekį”, kaip šim 

i to, kito ir trečio miliono

da.
Lietuvoj veikia taip vadi

nama politinių ir mokslinių 
žinių skleidimo draugija. 
Tos draugijos nariu yra 
jaunuolis R. Žiugžda. Tos 
draugijos visi nariai iš eilės

Rasizmas

Bet pasiskaitykim ką 
“Tiesos” Nr. 41 rašo apie 
rusų naciją. Stalino lupo- 
mis rusų nacija iškelta Į 
pirmąsias nacijas ir visų 
pripažinta kitų vadu . . . 
mat. “pranašinga. O štai 
Stalinui turavodama “Tie
sa" rašo:

Didi garbė yra mokėti 
kaibą rusų tautos. įžym:au- 
sios nacijos iš visų nacijų, 
iezančių Į Tarybų Sąjungos 
sudėtį.”

Taigi, pasirodo ne ameri
kinio
ga: .kelbia Įvairias rastines 
teori as mulkinti liaudį šo
vini s t i n ė s propagandos 
nuočais, bet SSSR imperia- 
Hzrr. auklėtiniai tokias

Petras Grobis iš Puponių k.. 
Skapiškio vals.

Julija llildebrand-Pilipavi- 
čiutė.

Emilė Jodvrišytė-Katinienė 
iš Gilvydžių km., Viešintų par.. 
Panevėžio apskr.

Endrius ir Jurgis Kairys iš 
Molupio km., Batakių v., Tau
ragės apskr.

Ona Kubiliutė iš Molupio k., 
Sasnavos vai., Mariampolės ap.

Petras ir Pranas Laukys iš 
Josvainių km., Platelių par.

Marcijona Laurinčius-Maci- 
kaitė iš Švėkšnos, Tauragės ap.

Marija Mašiotienė iš Jievai- 
Šonių km., Rumbonių parap., 
Antnemunio vals., Alytaus ap.

Jonas Peleckas ir jo sesuo 
Ona iš šilogako km.

lymosi darbas bus tęsiamas 
naujomis rankomis.

►<
Wisconain, Nebraska

Nominaciniai balsavimai 
Wisconsino ir Nebraskos 
valstijose pereitą savaitę 
vėl “pastatė ant kojų” šen. 
Tafto kandidatūrą, kuri po 
Minnesotos balsavimų bu
vo stipriai pasvirusi. Dau
gumos republikonų balsų 
šen. Taft negavo, bet bal
sams pasidalijus jis nusine
šė didelę daugumą delega
tų Į partijos konvenciją.

AVisconsin valstijoj šen. 
Taftas gavo 40 su puse nuo
šimčių republikonų balsų. 
Warren gavo 33 su puse 

i nuošimčius ir H. Stassen—
Josvarta Taunytė (Taunys) 22 nuošimčius, 

iš Žeimių km.. Šiaulių apskr. Nebraskos valstijoj šen.
Antanas ir Jonas Tumosa. Taft gavo 38rr balsų, gen
Aleksandras ir Vladislovas 

žal&evičius iš Baisogalos vals., 
Kėdainių apskr.

Kazimieras Žukauskas čr El
zbieta Žukauskaitė iš Klevinės 
km., Sasnavos vals., Mariam
polės apskr.

Vladas Mitkevičius ir jo se
suo Mitkevičiutė iš Stonaičių 
km., Kurtuvėnų parap., Šiau
lių apskr.

Antanas Sabas iš Kriukų

Eisenhower — 27$č ir H. 
Stassen—22'>.

Balsų dauguma neteko 
senetoriui Taftui, bet dele
gatų dauguma teko jam— 
24 iš Wisconsin (6 už War- 
ren) ir 14 iš Nebraskos (du 
už gen. Eisenhower ar ne
apsisprendę).

Pereitos savaitės balsavi
mai, rodos, galutinai paša
lino iš skaičiaus galimų

imperializmo ideolo- miestelio, Paežerėlių vals., ša- kan(Jidatų H. Stasseną, ku-

daugiau Įtakos turi darbi- žmonių laisvę. Bet ar Ame-, 
ninkiškas tos partijos spar-T'ikos vadai susivilios kapi- dabar Įkinkomi Į darbą~ . x _ a . . i i • I a T • __ L _ lt: •!  _ J____ cHmcti vvi a liic*nas. atstovaujamas darbi-įtalistams bolševikų žadamu 
ninkų unijų. I pelnu, galima abejoti. Yra

Įdomu bus stebėti, ar juk kur nors lepšiškumui ir
jaltiškumui riba. Jei ne, tai 
jau galima butų suabejoti

liberališkasis d e mokratų 
partijos sparnas sugebės iš
statyti kandidatu pažangų sveiku žmonių protu, 
žmogų, kuriam nesvetimi 
butu ir darbininkijos reika
lai.

Prezidento Trumano at
stovaujama “fair deal” pro 
grama, kurią priešininkai 
pravardžiuoja ‘socialistine’ 
ir kitaip via butenybė ir se 
senai pribrendusi. Bet ko-

Didžiausias nacionalinis 
parkas pasaulyje yra Kro
ger National Park, Pietų 
Afrikoje. Parkas išskirtas 
iš bendrosios teritorijos 
1898 metais, o 1926 me
tais paskelbtas nacionaliniu 
parku. Jis turi 3,072,000

kiam pažangesniam žmogui akerių žemės. Jame laisvai 
tai turėtų būti minimalinė gyvena Įvairus Afrikos gy- 
programa. 'vunai.

skleisti melus apie demo
kratinių valstybių gyveni
mą ir skleisti prieš jas ne
apykantą. Kad taip, o ne 
kitaip, patys Įsitikinsit. 
“Tiesos” Nr. 40 štai kas 
apie Ameriką pasakyta:

"šiuo metu Amerikoj pri- 
skaitoma iki 25 milionų bedar
bių ir dirbančių tčk 1-2-3 die
nas per savaitę . . .

“Tokiomis sąlygomis dau
giau kaip 80rr JAV gyventojų 
priversti gyventi pusbadžiai...

"Amerikos geštapaa—vad. 
federalinis tyrimų biuras—su
rinko 116 milionų suaugusių

kių apskr.
Stanislovas Sėmonavičius iš

Igarių km., Mosėdžio v., Kre
tingos apskr.

Juozas Venclauskas iš Vitgi-
zm- 'ėms _klaidina"nčiaš "te- ri.'?vk“” G"8*5* vilki>- 

viskio apskr.
Viktorija Williams.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

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

onjas skelbia per melo ir 
neapykantos draugiją, buk 
rusų tauta yra pripažinta 
kitų .autų vadu ir tą tvirti
na net pats tėvas Stalinas. 
Iš čia savaime seka, kad vi
sos kitos tautos rosams turi 
tarnauti. Jei tokios šovi
nistinės teorijos butų tik 
skelbiamos, tai butų tiek 
to, be; jos SSSR uoliai vyk
dom < s. Pavergtos Lietu- 

* ventojai tą bolševi
kiška imperializmo šovinis
tinę teoriją jau skaudžiai 
pajuv ant savo sprando: 
visa kas geresnio, visi dar
bai km* lengvesni ir geriau 
apmokami, ten rusai iš 
“plačiosios tėvynės” atkelti 
dirba. Bolševikiško gešta- 
po, tai yra slaptosios poli
cijom pačiose viršūnėse su-

O’DWYER PRIVEISĖ
SUKČIŲ POLICIJOJ

amerikiečių. t. y. beveik visų simetę rusai ir bendrai vi-

New Yorke grand jury 
po ilgų tyrinėjimų skelbia, 
kad buvęs miesto majoras 
ODwyer priveisė miesto 
policijoj daug sukčių. 
Grand jury dar sako, kad 
majoras O’Dwyer buvo pa
skelbęs “tyrinėjimą” viso
kių sukčių policijoj, bet tą 
darė, kad sukčiai galėtų ge
riau savo piktadarybių

gyventojų pirštų nuospaudus, šame įkupuotos Lietuvos pėdsakus paslėpti.

ris pasirodė silpnas ir ga
limas daiktas, kad dabar
visai trauksis iš varžytynių.

x
$53,000—$115,000

Kongreso viena komisija 
pasišaukė Daniel A. Bolich, 
aukštą mokesčių biuro val
dininką, ir paprašė jį pa
aiškinti, kokiu budu jis, 
gaudamas $53,000 algos, 
galėjo 1950 metais išleisti 
$115,217?

Sunku yra išleisti dau
giau, negu gauni pajamų. 
Tokius “stebuklus” galima 
daryti tiktai skolinant iš 
kur nors pinigų, arba imant 
kyšius. Kongreso komisi
jai svarbu buvo išaiškinti 
tą mįslę, nes yra Įtarimo, 
jog tas ponas, jau atleistas 
iš savo pareigų, ėmė ky
šius.

Bet komisija nieko neiš
aiškino. Aukštas eksvaldi- 
ninkas atsisakė pasisakyti,

‘Kelionės’

Pono Tysliavos “Vieny
bė” puola ALT už darymą 
perdaug didelių išlaidų 
“Įvairioms kelionėms” ir 
kitokiems nereikalingiems 
dalykams. Ponas Juozas, 
išbaręs ALT ir nusiskundęs 
dėl sunkumų pinigus su
rinkti, priduria: “Aišku, už 
tokias mintis tuojau ap
šauks komunistu.”

Kodėl už kritikos žodi 
kas nors turėtų p. Tysliavą 
apšaukti komunistu? Argi 
jis pats jaučia, kad jo kriti
koj yra tiek piktos valios, 
kad jai galima" prikišti fie- 
širdingumą ir dargi bolše
vikišką norą pakenkti lietu
viškam reikalui?

Kritikuojant keliones ne
dera užmiršti, kad kelionės 
niekada nėra sau tiksiąs, 
bet tarnauja kokiam tai 
tikslui. Pavyzdžiui, pats p. 
Tysliava be paliovos zuja 
po lietuviškas kolonijas, 
bet, tur būt, jis keliauja ne 
pasivažinėjimo tikslu, o tu
ri kokių tai reikalų?

Jei ALT daromos kelio
nės yra betikslės, tai kriti
ka butų suprantama. Bet 
jei jos yra tikslingos, tuo
met ALT vadovus reikia 
pagirti, kad jie tas keliones 
daro. Na, o “zuikio bilie
tu,” tur būt, ir p. Tysliava 
dar nemoka važinėtis?

Šiame reikale nepuiku 
yra tas, kad p. Tysliava 
pats yra ALT narys ir ga
lėtų kelionių tikslingumą 
ALT’oje patikrinti. Jei jis 
įsitikintų, kad kelionės yra 
betikslės, tada ir tik tada 
gal butų pagrindo eiti Į vi
suomenę ir skųstis, šiaipI J*’ ••kaip jis išsigudrino išleisti išeina nerimtas kandžioji-

daugiau pinigų negu turėjo mas.
pajamų. Bet tas ponas tu-Į —J. D.

I
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Į Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS NKTRASO

Kas Girdėt Chicagoje
Politinė Atmosfera 
Nei kai to

galybė kovoje prieš komu
nizmą. Dėl to pareikšta 
tokia nuomonė:

—Kada kunigai kalba 
piežius sudaro didžiausią- 
iją galybę kovoje prieš ko
munizmą, tai kodėl popie- 

Draugiečių ruošta didelė, italų tauta yia labiau-

Pavyko, Kaip Mindaugo 
Krikšto Minėjimas

Nominacijų arba primary
balsavimai Illinois valsty- Įspūdinga literatūros šven- o T. . ...
bėj nesukėlė tiek karščio ir tė kovo 30 d. Lindblom; )aclĮomis- Kovai prieš ka 
susiįdomavimo. kiek Min- High School auditorijoj ne- neuzt.enka
nesotos, Wisconsino ir ke- buvo nei didelė, nei Įspu- kabV.’ k2munizm$ _ 
lėtoj kitų valstybių, kur fi- dingą. Buvo menka, nuo- kiančių. Tam reikia iš tau- 
guravo gaišieji prezidenti- bodi ir nieką nepatenki-^ pasalinu tas negeroves,

kandidatai. čia Genanti, šis parengimas pri- ku"°f gimdo komunizmą.
Kodėl popiežinėj Italijoj

šia užkrėsta komunizmo

karštų j 
smer-

niai 
kandidatai 
balsavimai 
sus. Net

parengimas pri
nefiguravo, tai minė prieš Kalėdas drau- Koael popiežinėj 
ir nebuvo gar- giečių ruoštą Mindaugo 

paskutinėse die- krikšto minėjimą Amalga Geriau tariant, kodėl leista 
popiežinėj tautoj Įsigalėti i 

neteisybėms?nose prieš balsavimus, ku- meitų salėj. Kaip anuo s., . . _ .
• čia ivyko balandžio 8 kiu, taip ir dabar žmoniųi“**0™5. neteisybėms? Jei

teatsilankė. Jau kaibetl ,aPle d.va£ln«
prieš komunizmą, tai; 

protestantizmas daug ga

nė
d., politinė atmosfera nei- visai mažai
kaito. Kaip anuo sykiu, taip ir da-

bar salė buvo pustuštė. Šiuo Pr< . .....
Chicagoj ant republiko- sypiu buvo skelbta, kad lmš‘esn.ls atsilaikyti prieš

nų baloto pasirodė ketvir- programa prasidės 4 tai. po komunizmą, negu Romos
tas lietuvis. Trys seniau pietų, o teprasidėjo apie 6 katahkizmas. Palyginkime.;
skelbti buvo adv. Antanas vaj vakare. j Skandinaviją su Italija.
Olis perrinkimui i SanitaryĮ Protestantiška Suomija net;
District trustee, adv. Anta- Ką Girdėjom Pas Justiną smaugiama maskvinio sli-
nas Lapinskas į teisėjus ir' Mažasis burelis turėjo bino nepalyginamai geriau
Juozas Spartis i lllmois ,sil.inkima Justiaa ku,. atsilaiko pr.es komunizmą,
valstybes egis aturą. Ket-fcuvo -r!eista k,.itik negu popiežine Italija.,
virtuoiu kandidatu buvo •• --------------i itiuju uiuavu mu marijono pasikalbėjimas su
Jonas B. Brenza, dabartinis--u • m-,.,, t,,,.-., ,„ , .... ...... Manuo levu. .Justinas ra-Cook apskričio iždininkas. ka(1 marij
Jis buvo kandidatu . dele-,.,^..^ kovQ (R |ajd{)-

Laisvamanis.

VIEšBl CIO GAI>Ras SAN FRANCISCO

Dideliame San Francisco viešbutyje kilo gaisras. Damai 
veržiasi pro langus, o gaisrininkai gelbsti svečios iš de
gančio namo. Kopėčiomis \imas svečias su gaisrininko 
pagalba lipa žemyn. Keturi žmonės gaisre žuvo.

Kas Naujo Brooklyne
C. Čerką ir TamusonĮ, o jau 
po gero luktelėjimo ir kičus 
kandidatus nugirdo — P. 
Montvilą ir J. Buivydą. 
Aišku, trys pirmieji buvo 
išrinkti.

Juokingiausią pranešimą 
^jil'l“’; padarė K. Kundrotas iš lo-

. . .. ,. ikalo pildomosios tarybos,padėka uz atsitraukimą T- ..f- , , , .1 * T ... . . Jis aiškino, kad brolis v as-crg. J. Januskio i Amerika , , •- 4.. . , . : .. r kas pradėjo lyg ir abejotiir uz auna, kurią suteikė . /.*» .. Jv- i t • . r> j ! dėl jo išrinkimo finansų New lorko Joint Boardas: «. ; • * ♦ -* -J. .. sekretorių teisetumo, tadmetus Amerikos -- , ,jis pakėlęs rinkimu reikalą 
>umoje joj-aĮo pildomo joj taryboj. 

. , K. Kundrotas sako, prezi-
*,.m.a ^a’identas V. Zaveckas “išaiš- me.tu unijos generalines ta-(kinęs>„ (Vaškas)

r.ztns, . e\\ oi išrinktas “teisėtai.”
Boardo sekretorius

Prc-f. J. Kaminskas 
Pas Unijistus

Kovo 30 d. drg. J. Ka
minskas lankėsi Amalga- 
meitų unijos New Yorko 
Joint Boardo Įstaigoje. Jis 
nuvyko pareikšti unijos vir
šininkui Abrakam

p nes o 
Lietuvių Tarybai 
.$3,500.

A. Miller vra

PRISIMENU

gatus nuo republikonų P^-buvo pasikalbėjimas apie Prisimenu sodžių, mamvtę, 
tuos 1 tos partijos konven- ma]dos , b Marijonas Prisimenu rožių žiedus, 

bus išrinktas kan- lrodinėio. Kaj„ k]vdo
tijos Į 
ciją, kur

Norsdidatas Į prezidentu
*• taiP/bg "egalima sak?': nauninko'"Kapoaauš pZ- 
tt, kad Chicagos lietuviai moks, kuriame kanaunin. 
būt buvę išsijudinę ypatin- kas buvQ R Rad Lie. 
ga! veiklai uz minėtų lietu-tuvos močiutės «sveikma. 
vių kandidatų laimėjimą
Buvo suruošti du politiniai

Nau- Ir tave, šviesiaplauke mergyte! 
jienos,” kritikuodamos ka- Koks gyvenimas buvo gražus...

Linksma Žinia Brooklyno Kriaušiams

rė”

Kiek kartų, kai 
Mudu braidėm 

kas.
Mums meiliai žiedai 

bėjo,
Ir vėjelis tau glostė

ty bos
Joint
kasininkas, Socialdemokra
tų Federacijos Centro Ko
miteto narys. Jis yra prie
lankus lietuviams užtat 
pt oi. J. Kaminskas ji ir no- 
tėjo matyti, kad busimos 
Amalgameiių konvencijos 
tarimuose butų prisiminta 
mažųjų tautų reikalai.

Kartu su prof. J. Kamin
sku lankėsi J. Buivydas ir 

i V. Gervickas. Pasikalbėji- 
;mas vyko draugiškoj nuo
laikoj.
iš Siuvėjų Susirinkimo

į
Kovo 2 G d. buvo siuvėjų

ir O tei
sėtumas yra tame, kad Vaš
kas vienas kandidatavęs i 
tą vietą!

Tai užmuilinimas kriau- 
čiams akių. V. Žukauskas 
gruodžio rinkimuose tik 
apsiėmė buti kandidatu, 
kad nedavus opozicijai 
progą Įeiti į sekretorius. Jis, 
pabuvęs vieną mėnesi, re
zignuoja, kad tuo budu ne
sužinotų opozicija ir neiš- 
statytų kandidato prieš jų 
numatytą kandidatą. Tai 
tikras suokalbis. Tokie bol
ševikų triksai labai aiškus, 
tik jie neaiškus komunistų 
uodegai K. Kundrotui.

Lokalo pirm. V. Zavec
kas atidarydamas susirin
kimą aiškino, kad musų at
stovai iš unijinių Įstaigų tu
ri labai “svarbius” praneši
mus. Bet tie atstovai kaip

Rengiamas Milžiniškas “Vieningumo Balius”

Ponai draugai, broliai Antanas Bimba. Jis 
unijistai! Pranešu linksmą kiai Įrodys, kad tiktai kvai- 
žinią, kurią apturėjau iš pa- liai, idijotai, puspročiai, 
tikimų šaltinių musų unijos durniai, mišuganos, avigal- 
lokalo perrinktoj valdyboj, viai, nedakepėliai ir pa- 
Pinkimus laimėjo musų našus psichopatai neklau- 
jgarsi TB partija. Išrinko- so Stalino. Paskui šauks 
me “tuos pačius” ir papii- saldainių biznio proletarus 
dėme dviem aiškiais ur.iiis- tautininkus jungtis su golfo 
tais TB-istais. Laimėjome sportininkais proletarais 
todėl, kad buvome pilni bolševikais ir vieningai - 
vieningumo ir neklausėme stoti už griežtą TB unijose, 
visokių vieningumo ardyto- Prašys duoti aukų “Lais-

-+• sujudo piršti saviškius. OV • ^įmejTU1. atz^etl mu- Kalbės ir musų patronas 
\er ei. su B vadai jau kalbasi su- j QjnĮ.:us jjs išdėstys sa-

nirSt? paUn~ • yienin”u;/ ° vo programą ir priparodys/ miau 
bahų. Bus įsnnkta komis-- kad gLA ižda$ gali buti ve_-----

į ja, kun pei kelius mėnesius darnas muSų unijos lokalo joj 
sunkaus darbo duos ne pro-

saulė tekėjo, 
rasotas lan

ten kal-esanti galingesnė, negu
... . . . ; visos pasaulio patrankos,

masmitingai, vienas sv..Marijonas Tėvui irodingjo,
Jurgio parapijos salėj, ki-.Rad g tikruj tai e3a Su 
tas-—Dariaus-Girėno salėj. jsirinkusiejf bu.
Nei vienas nebūto >PalIn_|kas ka mano apie tai. Nuo- Kai tavęs aplankyt atėjau, 
gal gausus. monės pasigirdo tokios: Medžiai ošė prie kelio audrin

gai.
—Jei maldos galybe bu- o prie lango tave aš radau, 
galima nuversti Staliną,

Kai dabar čia politinė at
mosfera nebuvo ypatingai 
Įkaitusi, tai kitaip čia bus 
liepos mėnesi. Mat Chica-

kasas.

ais 54 skvriaus mėnesinis susi
rinkimas.
dutiniškai.
delegatai

rrisimenu 
paklausti, ringą.

vaKarą. tamsu, --...iauu-

žmonių buvo vi- 
Buvo renkami 

i Amalgameiių. 
unijos konvenciją, kuri pra
sidės gegužės 12 d. Atlantic 
City, N. J. Musų lokalas 

į turi teisę siųsti tris delega
tus.

Kaip visada bolševikai ir 
iame susirinkime buvo visi

mobilizuoti. Kaip tik atsi
darė nominacijos, jie tuojtų galima nuversti

išlaisvinti ir atstatyti Lietu-
. , . . .... ..va, tai ta maldos gaivbe

gon rinksis n; republikonai.^. lengviau butų galima
!! Kan<^!jatams pastatyti ir užlaikyti bažny-

prezidentus. jčias, klebonijas ir vienuoly-
Abi konvencijos Įvyks Cht-!nus pjnįgjnės auko5 čia
cagos Am.iteatie, kūlis ?’J- ne-urėtų būt reikalingos. 
Ii garsiųjų Chicagos stock- k, „ juR tai nesidar0. 
yardų apylinkėj. Tame am-j
fiteatre kas rudeni būna —Tai tiesa. Nei kanau- 
gyvulių parodos, o po Ka-įninkąs Kapočius, nei kitas 
ledų automobilių parodos/katalikų vadas nesakė ir 
Jame taipgi Įvyksta didieji nesako: viena kazimierie- 
spolio parengimai. Amfi- tės sukalbėta “sveikamarė” 
teatre delegatams sėdynių;vienuolyno pastatyme dau- 
bus 3,000, o galerijose žiū
rovams apie 20,000 sėdy
nių. Delegatams nereikės 
bijoti liepos mėnesio kait
ru—Amfiteatre bus

Tu nubalus iš baimės drebė
jai

Ir nulenkus galvutę 
Audringi tą nakt kaukė 

jai,
Ir Prienų vaitojo šilai.

ve-

Paskutinis tai vakaras buvo... 
Toli gaudė patrankų griausmai. 
Kiek daug nekaltų tuomet žu

vo!
Juos priglaudė amarams kapai.

O aš išskridau kaip tas pauk
štis

Iš gimtojo lizdo brangaus 
Ir tolimų kalnų pašlaitėse 
Ieškojau, kur galvą priglaust.

i vesti
vėdinimo Įtaisymai.

Įdcmus Vaidinimas 
“Naujienų” Parengime

“Naujienų” pavasarinis 
parengimas Įvyks sekma
dieni, balandžio 20 d., So- 
kolų salėj. Visuomenei 
svarbu žinoti, kad bus vai
dinama nauja komedija iš 
lietuviško gyvenimo. Ją pa
rašė ir scenai pamošė rašy-

giau reiškia, negu visos ti
kinčiųjų dešimkės, šimtinės 
ir net tūkstantinės. Neigi 
sako: viena marijono su- Kas tave ten ištiko mergaite? 
kalbėta “sveikamarė” dau- Vis mąstau ir suprast negaliu, 
giau padės pastatyti naują Ar kur puošia tavo kapą pušai- 
vienuolyną, negu visos ti-
kinčiųjų pinigines aukos.

—Jei, kai kunigai kalba 
apie Lietuvos išlaisvinimą, 
tai jie sako, kad čia terei
kia maldų, o kai kalba apie 
bažnyčių, klebonijų, vie
nuolynų statymą, tai šau
kia: pinigų, pinigų ir dar 

' pinigų.
Toliau Justinas priminė,“

tės. 
Ar čr tu

liu. .
išėjai iš gimtinės ke-

mvsų pnminm.Kas, 
“bešališkas žmogus,’ 

iai išgiido J.

aaip
pir-

Kairi.

musų unijos lokalo jeį laikas leis, steiciaus 
, . , x iždo pavyzdžiu: vieningai,;menedžeris, garbingas TB-

gramą, bet ekstravaganzą. tvarkingai, linksmai ir vis'į?tss čalis Kundrotas, per 
Pasitanmai tarpe musų va- ~vien ir vis kartu> Prašys |musų prezidento Zavecko 

Up?2? eina\ už ji balsuot. jmikrogerklę pareikš širdin-
reikalaT pasivaidinti "^ari- Paskui seks linksmoji da- gą padėką visiems jĮ rėmu- 
linksminti ir oaulio‘i AB- ii?: aktorius Vitalis Žukau- siems ir padėjusiems jamš"“ !;a!P jis’siti,unijistų TB-,stų

pasiektas, unijos iždas iš- ba!įg,?J.?
tuštintas, o todėl šitą

i.UlIUS. AdiĮJ nvnur-n.<»B um-1
atsilankyti

Visi kliaučiai iš anksto:i nėr girią ir kaip jį užpuolė
žinišką laimėjitna teikia' iš- i uku5' Kaip komiškas uni-1kviečiami kuo skailingiau- 
kilnringai atžymėti. iistas apsigynė nuo buliaus, įsiat v-

■ Baliuje turėsime nepap. jei ap^nč, isgusime ba-mo
.rastą programą: dainos. lluJe' . ardvtoiai bus prašo-
deklamacijos, juokai ir gy- Programa. ba.gsrs gyvais 1
vi paveikslai. Bus užten- paveikslais ir deklamacijo- 1
karnai gerti ir valgyti. Te-mis. Unijistas Gudas pa-me?

Įko girdėti, kad bus kviečia-rodys, kaip jo vienminčiai, 
ver-įmi sekantieji artistai pa-šauliai ir kapitonai, Smeto-

uliavosime.
Unijistas TB-istas.

___pi aucju 
Šimus, tai pasirodė tie pa
tys pranešimai, ką buvo už- 
pereitą susirinkimą. Nau
jo nei už centą.

V. Ubaras, delegatas, nu
rodė, kad jo distrikte kliau
čiai didžiumoje nedirba. 
Nedarbo metu yra daugiau 
nepasitenkinimų, tai jų yra 
ir šiuo metu. K. K. (A. Bu- 
belio) dirbtuvėje darbinin
kai per tris savaites negavo 
algų, dirbtuvė buvo sustab
dyta ir Bubelis prižadėjo 
darbininkams algas išmo
kėti.

Kiek teko iš kriaučių pa
tirti, tai Kazys Kundrotas 
jau varo kampaniją už sa
ve, kad ateinančiais rinki
mais jis vėl butų delegatu. 
Gal būt jam ir pavyks tą 
laimėti, nes V. Ubaras juk 
tam ir buvo statomas Į de
legatus, kad šildytų vietą 
Kundrotui, kaip V. Žukau
skas užleido Vaškui.

Brooklynietis.

♦įjos mani*.

tojas poetas Antanas Ru- kad marijonas bandė Tėvui 
kas. Vaidinimas truks apie Įrodyti, kad katalikybė, po- 
valandą laiko. Be to daly- p i e ž i a u s vadovaujama, 
vaus Pirmyn Choras. esanti didžiausioji dvasinė

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviikai-Angliškas ir Angliikai-Lietuviškaa 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas 

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

------------- ---------------- pa
linksminti kriaučių? vienin- nes laikais statė prie tvoros 

tokius Grabauskus, o sleke- 
eboras ris Giedrius - Grabauskas 

iš Tysliavos, Bimbos ir Gin- • arodys gyvus paveikslus, i 
kaus padainuos trio musų kaip dabar prezidento Pa- 
TB himną:-----------------------leckio išlaisvintoje Lietuvo-

Lietuviai, išvien uliavokim. > 5ta,omi prie sienos G“' 
Cicilikam špygą duokčm!

Paskui eis trumpos pra- ; 
kalbėlės. Kalbės Juozas Į 
Tysliava, musų garbingas !<A 

Jis su dokumen-

i gurno baliuje: 
šau-, Garbingos traicėst • v

Tu matei mano motiną 
kiant.

Ji klausė tave. kur esu? 
Girdėjai draugus mane 

kiant.
Aš žinau, tau buvo skaudu...

Nepyk ant manęs šviesia
plauke,

Geltonkase mergaite, graži. 
Kad aš pamylėjau jau kitą, 
Nors ji netokia man meili.

patriotas.

<Įai ir panašus baltgudžiai. 
Paskui abu pasibučiuos ir 
5auks visus remti TB parti- 

visada stoti už vieningu
mą ir lietuvišką susiprati-lAš visad prisiminsiu tą laiką.

Tavu plaukus, ir žydrias akis. ranR - jr. , ma.
r veja. da.nuos man tą pud^ kiekviena moti > pa(:iame le rašytojas J.

žnTtis ž'a,gid'tas gimdė bolševiką, yVa kiau-Stakvilevičius padeklamuos
lė, o todėl kvies visus susi- savo kūrybą iš musų orga- 
pratusius lietuvius, tauti- no “Laisvės” apie reikalą 
ninkus ir patriotus’Į bend-vieningai atsikrunkšti ir 
rą frontą su kiaulių vaikais spiauti i cicilikus ir katali- 
vieningame bundodaržyje. kus. o atlikus tą garbingą 
Prašys neužmiršti čeki pa- žygi vėl vieningai žygiuoti

Prisimenu sodžių, mamytę, 
Prisimenu Prienų laukus.
Ir tave. šviesraplauke mergy

te,
Ir rasotus ramunių žiedus...

J. SIMONAITI6.
1950 m. Bagnoli. Italia.

1

rašyti. 
Kalbės musų TB vadas

i naujus laimėjimus ir nau-Į 
jas pergale?.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbainmkaa P»«iJar» 
Rusijos Diktatorių**

Tokią brošiūrą yra paraėęs J FWp*u**»*. kuria pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nuš'-iestaa Visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas- ke-p lis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbr «* N* prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai. d»ni. ivatų var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta «*-•<**» kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžya. Šiomis dienomis miv* padriktum ibiia. 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyb kiauaima*. kas už
ima jo vieta, kai giltinė jj nuainaė*

Br'tš,ura didelio formato, gražiais virtebais. 32 poė
miai tfrvmi faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama MKe-
■eivio’’ U n v livre;

KELEIVIS
77 M. ••<3<i



KELEIVIS. SO. BOSTONPualapia Ketvirtas

i iz v* f iv 1 NEPA.PRASTASMaskvos Kermošius Ir Duona nuotykis
Į Maskvą suvažiavo apie per metus turi pasiekti 6,-

biznierių iš Įvairių su
tartis “ekonominiais

Nr. 15, Balandžiu 9, 1952

GENERALINIS KROKI ROKAS PASITRAUKĖ

Generalinis prokuroras Howard J. McGrath (kairėj) liu
dijo kongreso komisijoj ir ten sakė, kad jis gailisi pasky
ręs adv. Newbold Morris valstybės aparatai valyti. Greit 
po to jis valytoją atleido ir keturios valandos vėliau pats 
i&Iėkė iš savo vietos.

Rytą metą moteris, išlei
dusi vyrą į darbą ii*, kiek 
vėliau, vaikus Į mokyklą, 
ėmė triustis po vidų—plau-

. ti indus ir tvarkyti rakan- nepaskei- dus Tuo tarpu įž Rur 
azdaibių planas - jįndug| žiurkutė perbėgo 

per aslą ir pasislėpė. Mo-i 
teris pamačiusi žiurkutę la-j

000 rublių, arba po 500 
rublių mėnesiui. Bet ta vv-

klausimais.” Ten suvažia- riausybė niekui
vo lengvo pelno išalkę ka
pitalistai. kūne ir su vergų

bė, kad 
yra įvykdytas. Be to, “vi-

pre- dutinis uždarbis” yra didepirkliais mielu noru
kiautų, jei tik pelno yraJlė apgaulė, nes jis gauna- 
Ten važiavo sukti biznie- mas sudėjus gerai uždir-: 
riai, kuriems pinigas nekve- bančių direktorių, visokių! y • 
pia, dargi jei jis yra iš- specialistų ir •‘stachanovie- 
trauktas ir iš diktatorių ver- čių” uždarbius kartu su ei
gų stovyklų; ten važiavo irUinių darbininkų uždarbiais 

! kitokie ‘ kapitalistiniai ryk- ir padalijus visus uždarbius 
kai “santykius uzmegsti ir iš galvų skaičiaus. TodėlĮ8U 
pasidairyti po raudonąją'“vidutinis uždarbis” ne pa-j vidun

..... w tikro darbininko už-, Bet agenta3'negirdįjo fr
Svečių pasukimui Mask-ldarbio. ........................... Ibarškir.o toliau. Tada mo-

vos vynausybę paskelbė, Turimomis žiniomis vai- 
kad ji numuša maisto pro-kų darželi ' mokytoja kai- 
duktų kainas nuo 10 iki muose gam a Į mėnesį algos

, bai išsigando ii' momenta- 
užšoko ant stalo. Kaip 

ji ten buvo pasakyti 
negaliu. Tik atėjus ap- 
draudos agentui ir pradė
jus belstis Į duris moteriškė
ats 

ĮSU

; liai

30rė. Tai didelė žinia iš
nikusiems ir skurstantiems 

: Rusijos žmonėms. Neapsi-

nuo 250 iki 350 rublių; te
lefonų tarnautojai ir tar
nautojos nuo 410 iki 525

liksime, kad daugelis kapi- rublių per mėnesį: steno- 
talistinių avantiūristų, ku-!grafės nuo 450 iki 600 rub- 
rie nusidaužė į Maskvą lių per mėnesį; sunkveži- 
“ekonominius klausimus” į mio šoferis gauna nuo 360 
spręsti, parvažiavę girs iki 410 rublių per mėnesį:
Maskvos vyriausybės politi
ką ir gėrėsis “kainų numu

autobuso šoferis gauna nuo 
550 iki 600 rublių per mė-

teris gana garsiai sušuko: 
—Eik vidun !
Agentas greitai pravėrė

duris ir pamatęs moterį sto
vinčią ant stalo, ūmai atsi
traukė ir duris uždarė. Jis, 
tur būt, pamislijo, kad mo
teris sudumavojo. Vietoj 
eiti kitur jis nusprendė iš
tirti. Priėjęs prie durų jis 
palengva jas atidarė ii' žiu-

SLA Rinkimai
Dabartinė SLA Pildomo- mas musų organizacijoj 

A , *. • x Taryba tarnauja jau nyksta, ji virsta tiktai ap-
įi. Ant stalo motens tupi‘-daug metų. Butų laikas ir diaudos organizacija. Mu-
...... ., . r~": permainoms. Bet kadangi su seimai, kurie atsibuna
kia. kviečia vidun. Agentas j niekas iš buvusių P. T. na- kas du metai, sutraukia 

rių nesitraukia, tai nariai daug delegatų, kurie atvyk- 
gali tą padalyti per rinki- sta susipažinti su kitų ko- 
mus. Manau, kad sveika lonijų delegatais ir su P. T. 
butų kas du metai padaryti nariais. Bet dabar dauge- 

., . pakeitimų P. T. sąstate, nes lis atvažiuoja ir grįžta nu- 
, . ... . . . atidarė: kaj p y nariai perilgai bu- sivylę. Man yra tekę dalv-

aCiaU’ u--1 n*";na’ Jie Pridaro neveiklus vauti daugelyje seimų, nes
siskubina. nes bijo paim-jįr joRio progreso organiza-jau 47 metus priklausau
Se .eS'. 1 Mote.ns stovMamaįcjja nebedaro. O progreso prie SLA ir atsimenu dau- 
ant stalo prašneko «• agen-. reikėtų ,"elj
ui pasu e supranma. , Susivienijime gale- būdavo gyvesni ir organi-

-žturke, žiurke kamba-buti daugiau n<ų Qska6 a[.
^Agentas supratę- kame ^uos pritraukti, jei ne važiuoja delegatai, jie yra

JI
ir pirštu mosikuoja—reiš- Į 
kia kvi
išvydęs tokį reginį vėl at
šoko nuo durų ir jas užda
rė. Ir vėl moteris susuko 
daug garsiau:

—Eik vidun!
Dabar agentas

s:mu, kaipo Stalino iš-inesį; buchalteris dirbtuvėj 
minties įrodymu. Už gerą gauna nuo 550 iki 600 rub- 
pelną daugelis kapitalistų lių per mėnesį; darbininkų 
ne tik savo liežuvį, bet ir uždarbis svyruoja nuo 350 
savo sąžinę gali kraipyti. iki 700 rublių per mėnesį:

Cuona Ka«di«ninč :foiman.as <?irb!^ ?a™a
Palikus Maskvos svečius,™0 9o.° lk* J-290 rublių 

Ir taip lipa
■erta pažvelgti,' Kik! pį5ieLkia 3’°?°

.... .(rublių bolsevikiskiems di- Kaipgi gyvena eilinis Rusi-
darbininkas ir tarnauto

jo

—Maike, šiandien aš at- sako, aš išradau sląstus 
ėjau pas tave paklausti ro- žiurkėms gaudyt, bet me
čios apie biznį. Ar galėsi kas jų neperka. Pasakyk, 
man pamačyt? girdi. kodėl aš negaliu sa-

—O į kokį biznį tėvas 'vo išradimo niekam pai
numai dėtis? * duoti? Juk slastai visiems, raukus Maskvos svečius,,

Kodėl žmonės avantiūristus ir kapitalistus! P€J*. mene?*’—Dėtis aš niekur neno- reikalingi.
riu, Maike; aš tik noriu JŲ neperka ? Isklausęs iš
parduoti vieną daiktą, ba radėjo nusiskundimų, tas 
ateina Velykos ir man rei-'žmogus jam paaiškino, jog i jo 
kia pinigų. | slastų niekas neperka

_ Parduoti, tėve, galima niekas* apie juos ne- Darbininko uždarbis yra
viską, jeigu parduodamas Sako, paskelbk laik- tas, ką jis už gautus uždar-
daiktas žmonėms reikalin- :iriuose, o pamatysi, kad cio pinigus gali nusipirkti.

kaina priei- & gaminti.- Slastų Ne rublių skaičius, bet duo-
išradėjas paklausė to pata
rimo ir patalpino laikraš-

nuošalyje,

dėl-į jas po "kainų numusimo

gas ir jeigu jo 
narna.

—Daiktas geras. Maike, 
ir praisas nedidelis, ale nie
kas neperka.

—Gal jis niekam nerei
kalingas?

čiuose skelbimą. Visas mie
stas sujudo pirkti sląstus ir 
jų išradėjas greitai pralobo.

nos kiekis svarbu. Svarbu 
iš savo uždarbio nusipirkti 
maisto, apdaro, avalynės ir 
kitokių gerybių. Ir štai 
kaip atrodo Rusijos maisto

rektoriam.-.
Nelygybė uždarbiuose Ru

sijoj yra daug didesnė, ne
gu kapitalistinėse šalyse. 
Ji yra juo labiau didesnė, 
kad Rusijoj “aukštieji”„ ... .... .. , _ veikli Pildomoji Taryba, išlaikomi per 5 ar 6 dienas,reikalas pastletdo žiurkę veik, jos narfaį . > . ;
žmones be savo algos pap-j ieškoti ir apžvelgęs visus v J * *
rastai gauna iš valdžios ge
resnį butą. automobilį su

kambario kampus pasakė: organizatoriai.
Į rių dauginimo

Jei iš 
reikalo

na- siami, kad 
žiu- įgrįstų ir

delegatams 
jie nebenorėtų 

seimo darbais.

—Jes, vaike, labai reika- ? J - 
,. duoti,lmgas.

—-Jeigu daiktas visiems —Okei. Maik, aš 
reikalingas ir kaina priei- sysiu tavo rodos, 
narna, bet vistiek niekas turi man pamačyt 
neperka, tai turbut niekas
nežino, kad tėvas nori jį 
parduoti.

—Olrait, Maike, o kas 
reikėtų padaryt, kad žmo-

Taip ir tėvas turėtum pada-} mainos po paskutinio kainų 
i ryt, jeigu turi ką nors par-j numušimo:

i Duonos juodos kilogra-

paimk . alupką ir 
man advertaiziną, 
pats nelebai gramotna 
.okiu išmislu.

paklau- 
Bet tu 

Taigi 
parašyk 
ba aš 

ant

nės apie tai žinotų?
—Reikia paskelbti apie

tai laikraščiuose.
—Ar tas pamačys?
—Suprantama, kad pa

gelbės. Ar tėvas negirdė
jai. kaip per skelbimus pra
lobo tas vyras, kuris išrado 
sląstus žiurkėms gaudyt?

—Ne, Maike, negirdėjau. 
Papasakok, kas jis toks bu
vo ir kaip prabagotėjo.

—Kas jis buvo, aš nega-

—Gerai, aš galiu skelbi
mą tėvui parašyti, tik pasa
kyk, ką nori parduot ir ko
kia kaina.

—Aš, vaike, 
vintą gyvatę, ir

turiu džio- 
ne bile ko

mas (du ir du dešimtada
liai svaro) dabar Rusijoj 
kainuoja 1 rublis ir 50 ka
peikų.

Baltos duonos kilogramas 
kainuoja 3 rubliai ir 45 ka
peikos.

Miltų klgr.—4 rubliai ir 
45 kapeikos; makaronų 
klgr.—i rub. 85 kap.; ry
žių klgr.—9 rub. 15 kap.: 
jautienos klgr.—14 rub. 80 
kap.: avienos klgr.—15
;ub. 90 kp.: kiaulienos

kią. bet kazimierinę. Per į klgr.—23 rub.. 70 kap.; viš-
praeitą šventą Kazimierą tienos klgr.—19 rub. 80 

kap.: sviesto klgr.—28 rub. 
90 kap.; pieno klgr.—2

buvau išėjęs Į bušius ir su
gavau dvi. Iš vienos pasi
dariau sau gyvatinės nuo rub. 
marmatizmo, o kitą išdžio
vinau ir noriu parduot.

liu tėvui pasakyt: bet kaip j Praisas—penki doleriai. 
j?s prasigyveno, galiu pa-j —Ąg nemanau, tėve. kad 

laikraščiai toki skelbimąaiškinti. Tą miestą, kur 
jis gyveno, sykį užplūdo 
riurkės. Iš kur jos atsira
do, niekas nežino, gana to, Į  Todėl kad
kad jų atsirado tokia dau-;nerirntas dalykas, 
rybė, kad žmonės nežinojo, _Na< jeiR{j jie nepriims, 
kaip nuo jų apsiginti. Ta-paduosim ' ant radijo, 
da vienam vyrui atėjo gal<Ka sakai9 
von mintis padaryt sląstus. j _Man ' stačiai sarmata. 
Ii io isiadimas pasiiodė la- Kacl tu, tėve, pasenai ir vis 
l ai sėkmingas. Kaip tik dar tiki i tokius niekus. Lik 
riąstus užtaisė, tuojau žiur- SVeikas. 
kė buvo pagauta. Dabar —Veidiminut! Aš dar
aš tikrai pralobsiu, tarė dar noriu su tavim pasikal- 
jis sau, nes jam buvo aiš-
ku, kad jo išradimą pirks, ^Neturiu laiko tokiems 
visi. Ir jis pradėjo sląstus njekams, tėve. 
raminti. Dirbo dieną ir, —Okei, pasimatysim ki- 
rakti. Prikrovė sląstų pil- tąsyk
n? savo butą, bet niekas jų ‘ _
nepirko. Nusiminęs nuėjo 
;is pas vieną pamokytą 
fmogu, nelyginant kaip tė
vas da’’ar atėjai pas mane, 
i. pradėjo jam skųstis. Štai,

priimtų.
—Kodėl?

tai labai

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei 

▼į.” Kaina metama $3.

52 kap.; 10 kiaušinių 
—9 rub. 10 kap.; cukraus 
klgr.—9 rub. 90 kap.; drus
kos kigr.—33 kap.; arbatos 
klgr.—96 rubliai.

Tokios yra kainos po jų 
numušimo nuo 10 iki 30 
nuošimčių. Jei imti kainas 
1948 metų pradžioje, tai 
jos kai kuriems produk
tams buvo dvigubai aukš
tesnės, negu dabar. Nuo 
1948 metų Maskvos vyriau
sybė jau iš {lenkių kartų 
kainas mažino ir dabar jos 
yra tokios, kaip paduotos 
aukščiau.

Ką tokios kainos reiškia 
Rusijos darbininkams ir 
tarnautojams? Į tą klausi
mą galima atsakyti tiktai 
palyginus uždarbius su kai
nomis. O Rusijos darbi
ninkų uždarbiai, palyginus 
su kainomis, yra neišpasa
kytai žemi.

Pati Rusijos vyriausybė 
1950 metų ūkio plane bu
vo numačiusi, kad darbi
ninkų “vidutinis uždarbis”

. . ■ V, u,, ,.-Llplį zTyn nU°. ° į senąja P. T., tai įdomautis
ofertu gauna vtsok.ų bo- ž.urkfc kambaryje nėra. !gaiima paklausti, kiek nau-' ,. .

Motens nuo stalo nulipoiju suRu kjek| Tok,e ilgi seimai nėra
tr mokesčius agentui apmo- įuj narfu jrašvta ; gLA? .tetkalmgi. Jie galėtų būti 
tėjo.- Agentas tsejo. Po|Atrodo kad Susivienijim0
kiek laiko vėl žiurke per J
kambari perbėgo. Dabar 
moteris daug greičiau užšo

nusų. kartais 
su tarnaitėmis 
‘okiu oriedu.

gauna butą 
ir visokiu ki-

Dabar paimkime aukš
čiau paduotus uždarbius ir 
palyginkime su paminėto
mis maisto kainomis ir su
prasime, kad darbininkų 
gyvenimas bolševikiškame 
‘rojuje” turi būti stačiai 

šuniškas.
Jei Rusijos darbininkas 

nori nusipirkti vieną svarą 
cukraus, jis turi dirbti nuo 
pusantros iki dvejų valan
dų, kad galėtų ant vieno 
svaro cukraus uždirbti; jei 
jis nori pirkti svarą avie
nos, jis turi dirbti mažiau
siai tri.-. o gal ir daugiau va-

ko ant stalo ir nuo jo neli
jo iki vyras parėjo iš dar

bo.
Vyras, radęs moterį tu

pinčią ant stalo, greitai pa
klausė:

—Nugi, kas čia dabar?
Moteris vyrui aiškina:
—Žiurkė, žiurkė kamba

ryje . . .
Vyras pamatęs, kad nė 

vanduo nešildytas nusi
prausti, nė vakarienė virta 
perpyko ir griebęs diržr

t vadovams nerupi organiza
cijos stiprinimas, jos narių 
dauginimas, o, jei taip, tai 
organizacija turi merdėti. 
O jei kur nariai ir pakvie-

gyvesni, delegatams ne taip 
iškaštingi ir visai organiza
cijai naudingesni.

landų: jei jis nori pirkt, P,adėj° mote,i P*r 
— 'vanoti.

Po tos pirties moteris i: 
namų prasišalino ir nuė c 
nas tėvus. Girdėjau, kac

kvortą )ieno, jis turi dirbt! 
virš va!andos laiko ir tL 

Iš paduotų skaičių aiški 
yra, ka i Rusijos darbinin 
kų (laisvųjų darbininkų, c 
ne vei gų koncentracijos 
stovyklose) gyvenimas yn 
labai skurdus, stačiai pus
badis.

Rusij< viskas yra paslap
tis. Ten ir darbininkų už
darbiai vra beveik paslap
tis ir apie juos spauda rašo 
tiktai “nuošimčiais,” kad 
jie tiek tai nuošimčių paki
lo. Bet pavarčius msų spau
dą, ūkio planą ir ekonomi
niais kausimais parašytas 
knygas galima susidaryti 
sau vaizdą apie Rusijos 
darbininkų gyvenimą. Kar
tais žinių patenka ir iš sve
timtaučių. kurie turėjo pro
gos susidurti su rusais dar
bininkais. Ir visi šaltiniai 
sako tą patį, kad Rusijos 
darbininkų gyvenimas yra 
labai skurdus ir maisto kai
nų sumažinimas tą gyveni
mą visai mažai pagerino.

—J.D.

:eško divorso.
J. D. Tauni*.

VELYKOS!
Su Velykų švente atbund; 

gamta!
Praslinko žiemužė sunki ir šai 

ta.
Pasklido paukštelių malonų 

balsai,—
Jau reikia taisyti jiems nauj' 

lizdai.
Iš žemės jau lenda diegelia 

žali.
Ant medžių kraunas pumpurė 

liai maži.
Taip linksma, taip gera. pa 

vasaris čia!
Tik skamba, tik čiulba miš 

kuos ir lauke!
Ir žmogaus krūtinė taip laisvai 

alsuoja.
Prie Velykų skobnio daineles 

dainuoja.
Bet už gelžinės sienos pavergti 

mus broliai
Velykų nežino. Jie graudžiai 
dejuoja.

Barbora Kmszinis.

Aš esu nusistatęs balsuo- 
už naujus žmones, bu- 

i pirmininko vietą už 
čia Susivienijimo viršinin-jadv> K. Kalinauską ir už p. 
cus dalyvauti suvažiavi-,^ Devenienę.
nuošė ar kuopų parengi-! 
muose, tai pamatę vėliau!
Susivienijimui padarytas iš-! 
laidas, pradeda bijoti savo 
viršininkus bekviesti, kad 
neapsunkinus Susivieniji
mo kasos.

Vadovaujamose SLA vie
tose sveika butų turėti jau
nesnių jėgų.
kompanijose ii

ti 
tent.

K. P. Jurgeliunas.
Montello, Mass.

BUFFALO, N. Y.

SLA Kuopa Rengia Balių

Balandžio 19 d., 8 vai. 
■vakare, SLA 304 kuopa 

Apdraudos:rengja baliaus ir šokių va- 
daugelyje karą Stamm’s Continental

dirbtuvių susilaukusiam 65 saiėj, 2805 Niagara Street, 
metų jau nebenori duoti,
darbo, dargi ir geram dar- Rengėjai kviečia visus 
bininkui ar tarnautojui, nes kuopos narius ir apylinkės 
nori jaunesnių. Pas mus lietuvius dalyvauti ir links- 
gal negalima aprėžti taip mai vakarą praleisti, 
griežtai amžiaus, bet visgi Kuopos Sekretorė.
<am laukti kol graborius ________________ ______
'neš?

Mes sakome, kad musų . Pakalbink biznierių. 
Susivienijimas yra broliška «iskelbti “Keleivyje. na- 
’ietuvių bendruomenė, bet garsinti «»vo bizni tarp lie- 
man matos, kad brolišku- tuviu

Kas nori skaityti sa 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 rimtu bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 uol.. vi ose Ame
rikos©—5.50. Kanadoje—5 dol. Už lakrašti 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.. Canada.

r
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Nr. 15, Balandžio 9, 1952 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktas

darbo įdėjęs j žydų nacio
nalinės valstybės kūlimo 
reikalų.

___________ Velionis visų laikų gyve
no Bostone ir čia paliko jo 

Amerikos Sionistų Vadas; ir senate. Tai buvo pirmas šeima ir artimieji. Liko jo 
Didelis Lietuvos Bičiulis; svarus balsas už Lietuvos žmona Esther, du sūnus,

Elihu D. Stone

Neužmiršo Gimtojo kraš 
to
Nesenai (kovo 22 d.) 

Bostone mirė advokatas 
Elihu D. Stone, 65 metų 
amžiaus, iš Lietuvos kilęs 
Amerikos sionistų vadas,

nepriklausomybę 
politikoje.

Velionies nuopelno 
įeikale numažina tas

Amerikos Theodore ir Judah, liko 
penki broliai ir dvi seserys, 

tame!Visi velionies artimieji gy- 
fak- vena Bostone ir jo apielin-

tas, kad nesenai miręs ad- kėse.
vokatas F. J. Bagočius bu- Velionis Elihu D. Stone 
vo tos rezoliucijos iniciato-i gerai kalbėjo lietuviškai ir 

nenuilstamas kovotojas už rius ir dėka Bagočiui reika-suprato lietuvių tautos lais- 
atstatymų nepriklausomos las buvo iškeltas, o dėka E.įves siekimą. Pats būdamas 
žydų valstybės ir kartu Lie- D. Stone pasidarbavimui savo tautos laisvės didelis 
tuvos širdingas draugas, Mass. seimelis rezoliucijai šalininkas jis pajėgė su- 
niekada neužmiršęs savo pritarė. prasti ir musų tautos lais-
gimtojo krašto—Lietuvos. per eilę metų E. D. Stone vės troškimų ir lietuvių pa-

E. D. Stone buvo gimęs ėjo federalinio prokuroro stangas rėmė, kiek tai bu- 
Merkinė j 1887 metais, padėjėjo pareigas ir taraa-vo jo galioje, Amerikos po- 
Amerikon jis atvyko 1906 vo prie keturių prezidentų Titikoje. Už tai jis nusipel- 
metais su visa šeima ir ap- —Harding, Coolidge, Hoo-'nė visų lietuvių pagarbos ir 
sigyveno Bostone. Čia jis ver ir Roosevelt. Kaipo dėkingumo.
baigė Ro.vburv Memorial prokuroras velionis specia-t Lietuviai ir žydai yra 500 
aukštųjų mokyklą ir Bosto- iizavosi munšainierių per-į metų kaimynai. Per tuos 
no Universiteto teisių mo- sekiojimu ir buvo skaito- šimtus metų artimos kaimy- 
kyklų. Baigęs mokslą jau- mas vienas iš geriausių pro-įnystės turėjome ir puikaus 
nas advokatas išėjo Į vietos hibicijos paslapčių žinovų, sugyvenimo ir visokių try 
politikų ir jau 1919 metais Per jo rankas yra perėję
buvo išrinktas i Massachu-išimtai slaptų degtindarių ir 
setts valstijos legislaturą į daugelis jų E. D. Stone pa- 
(atstovų rumus) nuo repub- sidarbavimu sėdėjo belan- 
likonų partijos ir per visą.gėj. Velionis buvo isitiki- 
savo gyvenimą veikė re- nęs prohibicijos šalininkas 
publikonų partijoj. ir siūlė, kad Massachusetts

Kada 1920 metais i Ame- valstija išleistų įstatymą 
riką atvyko besikuriančios apie svaigalų draudimą jau
Lietuvos misija su Jonu Vi- ir po to, kai Amerikos kon- nes jie, nors ir gyveno sa- 
leišiu priešakyje rūpintis stituci ja buvo pakeista ir įlia lietuvių, bet gyveno sa- 
pagalba Lietuvai ir prašyti rohibicija panaikinta. Jo vo

pasitraukia AKTINGOS TARNYBOS
s?• ~

Du ilgus metus tarnas ę seržantai, Mike Shimko (Šim
kus?) iš Philadelphijos ir Daniel Parker iš Spring Lake, 
N. C„ baigė ilgu metu tarnybą, ką rodo ju rankovėse 
įsiūti ženklai, ir pereina i civilį gyvenimą. Shimko tar
navo 32 metus, o jo draugas virš 30 metu.

KorespondencjoS
Aa///na Lietuvį mui neg»v, šventam tėvui,

_____  .tik Lietuvos laisvinimui vi
sai nieko.

PHILADELPHIA, Pa.— Maža Brocktono koloni- 
Bolševikų “Laisvėje” skai- ja gerai išpildė savo kvotų 
tau laidotuvių direktoriaus $1,500, o didžiulė Worces-

sugyvenimo ir 
nimosi laikų, bet, bendrai 
paėmus, sugyvenimas buvo 
kaimyniškas, nors ir nevi- 
sada sklandus, kas tarp 
kaimynų pasitaiko. Atsi
kūrus nepriklausomai Lie
tuvai ir žydams teko prisi
taikinti prie naujų ir dau
geliui “svetimų” sąlygų,

ir ponių morališką išgverimą,, GABIJA, trimėnesinis li
ktoriui esą verta atiduoti kre- teraturos žurnalas Nr. 2.
d***- Red. Stepas Zobarskas. 96

Toliau, stengiantis kaip norsĮpusL> kaina §1 Dalvvau-
apeėti eopy nght. ištraukomis • .m autoriu
paduodamas visas apsakymėlis
—“Baisiausias Išgyvenimas.* T, , , ,, XT ,r

Brooklvn 11, N. Y.7

Adresas: 
Gabija, 335 Union Avenue,

LIETUVA. Naujoji 
Informacija, Nr. 1, 509 Gil- 
bert St., Toronto. Canada.

iš Amerikos pripažinti Lie- pasiūlymas nepraėjo, 
tuvos nepriklausomybę, ad- Šalia amerikoniško: 
vokatas Elihu D. Stone gel- tikos velionis buvo labai 
bėjo delegacijai įvairiau- veiklus sionistų veikėjas ii
siais budais ir nemažai pri- buvo vienas iš Amerikos Ilki Lietuvos nepriklauso- 
sidėjo prie to, kad Ameri- žydų sionistų vadų. Jo pa-jmybės tik vienas kitas 
ka nutarė pripažinti Lietu-stangomis Naujoj Anglijoj į žydų užmegsdavo artimes- 
vos nepriklausomybę “de įsikūrė sionistų organizaci- nius kulturinius santykius 
jure.” Būdamas Massachu-jos distriktas ir per 13 me- su lietuviais ir tik nepri- 
'setts legislaturoje velionis tų velionis stovėjo to dis- klausomvbės laikais kultu- 
pasiuie, kad Maššaehusetts trikte priešakyje, kaipo joj rinis susiartinimas pasidarė 
seimelis pasisakytų už pri- pirmininkas.

Pirmiausia, man norėtųsi to 
rašeivos paklausti, iš kur jis 
ištraukė, kad apsakymėlis at- LAISVOJI 
vaizduoja būtent Smetonos lai
kų ponus ir ponias—apsakyme- i
lyje to niekur nėra pasakyta. . . , ...
Jis taip pat gerai gali atvaiz-Į Astuonių puslapių leidi— 

1duoti kiekvieno laiko ponus ir j visas pašvęstas kovai 
skirtinga kultūra, kalba!ponias, neišskiriant ir rusiškų-!prieš Lietuvos

ir papročiais, o jeigu įssi- jų draugų ir draugių, 
poli- iauždavo is savo tradicinių j Jei sutiksime, kad tarp Sme-

rėmų, tai pereidavo į oku- tonos laikų ponų ir ponių ir bu- 
pantiškos tautos kultūrų, vo tam tikro morališko išgve- 

rimo, tai juk dar toli gražu nuo 
jgito. koks morališkas išgverimą < 

viešpatauja naujoje rusų im
perijoje.

Pagaliau. “Vilnies” dr: 
ar visa tai nėra 
niai prietarai?

: pnes Lietuvos Atgimimo 
Sąjungos viršūnes, Jakubic- 
ką, Mašiotą ir kitus.

JUOKAI

Munšaino Medžiotojai
Iždo vaidininkas nuvažia- 

... . . vo i Tennessee kalnus ieš-
Ar partijos Ii- kotl degtines brava-

rugai.

Charles J. Romano skelbi 
mą, kuriame sako: “Liūde
sio valandoje kreipkitės 
prie manęs dieną ar naktį, 
greit suteiksime modemiš
ką patarnavimą” ir paduo
da adresą.

O Philadelphijos “Inqui- 
rer” skaitau, kad tas pats 
laidotuvių direktorius 
Charles J. Romanas trau
kiamas teismo atsakomy
bėm už sukčiavimus. Pa
gal pranešimą laidotuvių 
direktorius Roman imdavęs 
už laidotuves atlyginimą iš 
mirusiųjų giminių ir kartu 
išgaudavęs iš valstijos atly
ginimą už tas pačias laido
tuves. Grand džiurė, kuri 
tyrinėja laidotuvių įstaigo
se įvairius sukčiavimus, iš 
kelių kartų apklausinėjo C. 
J. Romaną (Ramanauską) 
ir po trečio karto, aplei
džiant jam grand džiurės 
rūmą, jis buvo areštuotas ir 
paleistas po užstatymo 
$800 belos. Prokuroras sa
ko, kad jis nusukęs valsti
jai $175, o vėliau prokuro
ras žada ir daugiau įrody
mų dėl sukčiavimų patiekti 
ir keta reikalauti iš jo ma
žiausiai $500, ai- gal net 
daugiau.

Grand džiurė tyrinėja ne 
tiktai C. J. Romaną, bet ir 
kitus laidotuvių direkto
rius. Reikalas tas, kad 
Philadelphijoj 125 lavonai

terio kolonija surinko tik 
$700: Lietuvai Remti Drau
gijos pirmo skyriaus $400, 
Sandaros 16 kuopos $121, 
na ir tremtinių per Leknic- 
ką $193 ir per Bričkį $64. 
Kur parapijų aukos? Kur 
Worcesterio šešių kunigų 
aukos?

Worcesteryje p-a kelios 
ponios, kurios dažnai dek
lamuoja apie gražių Lietu
vą, jų vardai matosi tam 
tikrų laikraščių skiltyse, net 
ir su paveikslais, dešimtinė
mis papuoštais. Tačiau Lie
tuvos laisvinimo akcijoj jų 
nėra. Tos ponios rengia 
net vyskupui pokylius su 
kelių šimtų dolerių dovana. 
Jos rengia didelius koncer
tus seselių naudai. Jos 
rengia baliukus, kad pavai
šint buvusius oficierius.

Be galo liūdna darosi, 
kad vietos kolonija taip to
li atsilikusi nuo kitų kolo
nijų. Anais laikais musų 
kolonija buvo garsi auko
mis, bet tai buvo seniau.

Molio Dūda.

NUSIVYLS AR NUSVILS?
Yra žmonės, kurie tiki.
Kad. “post mortem,” nuodė

mingi
Visi pragaran pateks;
Ten jų sielas, visą amžj. 
Spirgins, spragins, dervoj vi

rins.

pažinimą Lietuvos nepn- organizacios 
klausomvbės ir šitas jo pa- dalyvavęs 
siūlymas buvo priimtas tos tarptautinių 
valstijos ir atstovų rūmuose gresų ir yra

PLOKŠČIAGALVIS LAIVAS AKTINGOJ TARNYBOJ

Naujausias Amerikos karo lėktuvų nešiotojas “Oriskany 
išplaukia į plačiąsias juras aktingon tarnybon. Tai yra 
ketvirtas didžiulis naujausio tipo lėktuvų nešiotojas, kurs 
gabena ir bomberius ir atomines bombas.

Via Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI—visa-, nepaprastas naujas romanas, 

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspaus
dinta : kaina 4 doleriai.

ŠLIVPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautini 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. Halstcd Stn Chicago 8, III.

Nuo sionistų kasdieninis reiškinys. Ve- 
velionis yraTionis E. D. Stone buvo se- 

visoje eilėje nesnės kartos žmogus, ap- 
sionistų kon- leidęs Lietuvą 13 metų iki 
daug širdies ir Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo, bet jo ryšiai su 
.rimtuoju kraštu nenutruko 
atvykus į Ameriką ir jis 
skaitė savo pareiga padėti 

' gimtajam kraštui atgauti 
laisvę.

Lietuvių ir žydų santy
kiai, užėjus antrajam pa
sauliniam karui, įėjo į tra
giška kaimynystės tarpų. 
Atėjus rusams bolševikams 
daugelis lietuvių pradėjo 
įtarinėti žydus gerinantis 
okupantams. Atėjus rudie
siems okupantams žydus iš
tiko didžiausia tragedija, 
kokia gali ištikti bet kokių 
•autų, jie buvo nežmoniškai 
naikinami, ir šiandien žydų 
tarpe yra žmonių, kurie yra 
linkę įtarti lietuvius, ar 
nent kai kuriuos lietuvius 

'bendradarbiavus su rudai
siais žudikais.

Bet tokie įtarinėjimai iš 
vienos ar kitos pusės netu
rėtų leisti mums nematyti 
gerųjų kaimyniškų sugyve
nimo bruožų. Velionis 
Stone žydų tarpe buvo pa- 

I vyzdys geriausios kaimy
nystės ir susipratimo, o to
dėl mes jį prisiminsime su 
dėkingumu ir pagarba.

P. J. Kairaitis.

nija, Maskvos bosu nuolat krai-p^- Viename kaimelyje jis
” * - •. • 1 ___ X. 

poma. jau tiek toli dasikraipė, pUSltlKO mažą 
kad išsitiesė greta senosios m<- klausia jį:

f;vi iiiuką

—Ar tu čia gyveni?
—Taip, aš čia gyvenu.
—Ar esi buvęs ten tuose 

kalnuose?
—Taip. aš tuos kalnus 

'gerai žinau.
—A • esi matęs ten degti

nę verdant?
—Taip , aš esu matęs 

degtinę verdant.
—Aš tau duosiu penkis 

.dolerius, jei tu mane nuvesi
Nauji Leidiniai i kur degtinę verda. 

BALTARAGIO MALŪNAS. —Gerai, atsakė vaikas, 
Kazio Borutos, išleido TerraĮbet nejuda iŠ vietos, 
leidykla, 748 W. 33rd St..

ralės kelio. Juk Iš to rasinio 
taip ir atrodo, kad tai pamoks
lauja koks vienuolis.

__ * • -*Dėl eopy right patarčiau 
“Vilnies” draugams nesisie!
Jei jie taip labai nori persi
spausdinti mano apysakaite <. 
pirmiausia leidžiu persispau - 
dinti “Draugas Yla Vilniuje*— 
apysakaitę, tikrai pagrista < 
sapnais ir svajonėmis.

J. Jazminą.'.

Degs ir niekad nesudegs . . . 
buvo išimti iš numirėlių na- Yra ir tokių, ką tiki, 
mo ir palaidoti nevisai tei-1 Kad post mortem jį sudegins 
sėtai, kartais su abejotino
tikrumo parašais. Dėl tų 
lavonų išėmimo iš numirė
lių namo buvo apklausinė
jamas ir C. J. Roman, bet 
jis apkaltintas tiktai dėl iš
gavimo iš valstijos pilno at
lyginimo už laidotuves, 
nors jis iš vieno mirusiojo,
Martin F. Meeser žmonos 
irgi gavo dalį atlyginimo už 
tas pačias laidotuves.

C. J. Romano tardymas•>
tęsiamas toliau.

Koresp.

WORCESTER, MASS.
neini Į kal- 
kur degtinę

. ... . „ vcv.o. Jei lauki penkių
uv ®°ruto? Kn-V" doleriu, tai tu juos gausi.

Chicago 16, III. Antroji 
da. 255 puslapiai.

lai- —Kodėl tu 
I rus parodyti 
I verda?

ga “Keleivyje” jau buvo 
plačiau rašyta, kaip bolše
vikai knygų išleido, o pas-1 —O ne,—sako vaikas — 
kui rašytojų areštavo ir iš-Tar niekas iš tavo brolių 
trėmė į vergų stovyklą, negrįžo iš tų kalnų, todėl a: 
knygų sunaikino ir tik vie- mokesni imu iš kalno.
nas kitas egzempliorius tos,---------------------
knygos pateko į užsieni.
Dabar perspausdinta knyga 
yra prieinama visiems lie
tuviams laisvajame pasau
lyje.

VARPAI SKAMBA. Stado Bū
davo. išleido “Lietuviu Pie-Į 
nos,” 9204 So. Broadvay. Ix>s 
Angeles 3. Calif., I8n pusi., 
kaina $2.50.

Apysakoje aprašoma jau
no varpininko Rapoliuko 
Gelžinio jauni pergyveni
mai Žemaitijos klebonijos 
šešėlyje. Autorius kunigas 
kai kur duoda suprasti, kad1 
ir klebonijoje velniūkščiai 
moka perėtis. bet viso rei
kalo negi pasakysi. Geriau 
pasiskaityti ii- sužinosime.

kai aš grįšiu.

DŽIAUGSMO AŠAROS

i.
Mrs. Bcssic \Yaylein glaudžia 
prie širdies savo dukrelę pen
kių metų. kuri Levo kur tai 
dingusi ir jos dingimas tė
vams pridarė daug baimės. 
Motina ir dukrelė nutrauktos 
Lynn. Mass., policijos nuo- 
v ado j e.

Duodu Leidimą
Keli Žodžiai “Vilnies”

Rašeivoms
Vasario 25 d. “Vilnis“ įdėjo 

vieno savo rašeivos raštą, ku
riame kalbama apie mano apy
sakaičių rinkinį “Moteris, nuo 
'Kurios Pabėgau.”

Apsakymėliai esą didelėj Į —:—
daugumoj pagrįsti tik sapnais KARAVANAS. Haufo I’;.-;.- 
ir svajonėmis, tik už vieną ap-į kos. išleido Nemunas. :*,! L 
sakymėlį, kuris atidengiąs So. Halstcd St., Chicago. 111.. 
Smetonos laikų Lietuvos ponų 112 pusi., kaina

I ncpuzyn

Pateko man į rankas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
atskaita už 1951 metus.

Be galo nustebau, kad 
Worcesterio turtingos para
pijos nėra davusios A

Pelenus urnoū supils;
O jo siela išlėks sveika—
Išlėks durnais, kaip paukštelė, 
nė sparneliai nenusvils...
Yra žmonių, ką svajoja 
Apie amžinąjį rojų, 
čia taip pat jie nusivyls.
Kaip palys jis kam po kojų— 
Sumins taip, kaip seną grybą, 
Mes į duobę ir užpils...
Tikėk žmogau, kaip tau tinka, 
Kas po tam bus, nespėliok,
Ir perdaug nenusimink;
Nesiek tu, dausų tuštybių!
Sau dėl amžinos ramybės 
šia žemelę pasirink...

KaBiKas.

Užsieniai Apgailestauja
Trumano Sprendimų

Užsieniuose, ypač vaka
rinėj Europoj politikieriai 
reiškia apgailestavimų, kad 

L. prezidentas Trumanas nu-
Tarybai nei sudilusio cen-įtarė nebebūti kandidatu 
to. į prezidento vietai. Užsie-

Tose parapijose renka- niuose sakoma, kad prezi- 
mos aukos visokioms misi- dento Trumano asmenyje 
joms ir akcijoms beveik kas laisvasis pasaulis turėjo di- 
sekmadienis. Renkama ka- deli draugą ir bolševikiško 
alikiškai spaudai, krikštiji- imperializmo priešą.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 

<► SPAUSDINTŲ VOKŲ
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 

*PET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

Amerikietė Pat rida MeTonmck iš EI Paso. Tex.. mėgsta 
bulių kovos sportą ir jau antrą kartą pasirodo arenoj 
Nueva La rėdo, Meksikoj, mieste. Dešinėj matosi ta pati 
leidė be kardo. Bulių žudymo sportas musų šaly yra 
draudžiamas, bet Meksikoj jis kai kuriu žmonių labai 
mėgiamas.

' Juozas Baliunas:

Kukli Karalienė
Amerika šiais metais lan- jos sueina su paprastų mie- 

ko karalienės. Dar nesenai stelėnų vaikais. Kiekviena 
Washingtcne sveč i a v o s i iš jų savaitei gauna po 25 
Anglijos karalienė Elizab-centus savo reikalams—vi- 
eth, tuomet dar tik karalai- sai nekaraliski arbatpini- 
tė, sosto Įpėdinė, o dabar giai.
Washingtone lankosi Olan- Kadangi karalienė labai 
dijos karalienė Julijona, nemėgsta pompos, tai pir- 
kuri praeitą trečiadieni at- mas jog žingsnis, pradėjus 
vyko čia su savo vyra Ber- karaliauti, buvo panaikinti
narnu. savo dvare “eurtsy.” Tas

Julijona yra pati kukliau- labai nepatiko kai kuriem 
šia karalienė, kuri nei savo senoviškų tradicijų puose- 
asmenvbe, nei elgsena ne- lėtojam. Monarchija Olan- 
rodo jokios “karališkos di- dijoj, kaip ir Anglijoj ir 
dybės.” Sutikus ją gatvėje Švedijoj, tėra tradicija, 
sunku atskirti nuo šiaip sau simbolinė valdžia, bet ne 
olandiškos moters, turin- faktinoji. Faktinai kraštą

- čios šeimą ir šeimyniškus valdo parlamento daugu-l 
rūpesčius. Nežiūrint, kad mos vyriausybė.
jos sestas reikalauja daug Ar gali simbolis išsilai-
iaiko skini valstybiniams Ryti be karališkų eeremoni- /y )f(Mo Nuomoti# 
reikalams, Julijona 
kad jos motiniški uždav

turi su-
uždavinių. Kuomet jos mo- daryti ne tradicijos, bet į Į p. Kubilienės straipsni 
tina \\ ilhelmina atsisakė glaudus kontaktas. Todėl dėl moters prezidentės pir- 
nuo sosto ir perleido kara- ji nenori gyventi izoliuota miausiai atsiliepė vyrai, 
liavimą Julijonai, ji tarp ki- karališkuose rūmuose. JiįGal jie labai bijo, kad iš 

pareiškė, kad stengiasi, kad jos gyveni-‘tiesų
motiniški mas nesiskirtų nuo eilinio 

pat'olandų piliečio gyvenimo.
Julijona supranta sveiką 

jumorą ir nepyksta, kai jos 
yra asmuo yra paliečiamas.

skaito, ju ir pompos? Tačiau Juli-į Į^rezfdentavimn
izdavi- jonas mano, kad rysi tarp 

niai vra dalis “karališkųjų karalienės ir tautos

maris, ?n. tfo?reN

SEIMININKĖMS Tuomet nupiauti salotų

Katiuša
(Tęsinys)

Kaip tik apie Baltramiejaus nakti mums 
bažnyčią jis ir noris pakai- mokykloje kalė be jokio 

ėti, nes jis pastebėjęs, kad saiko. Tai, žinoma, melas, 
jos baimė ir susirūpinimas bolševikinė propaganda.—
Kvla dėlto, kad ji nepažįsta kalbėjo Natalija, aplieda- 
katalikiškojo Dievo, kurį ma taukais jau paraudusią 
jis mylis ir, kaip tikras ka- nuo kepimo didelę žąsį.
talikas, norįs ir ją atvesti 
i tikėjimą, nes tie rusai esą tamqa
kaip ----- *■ ’ ”
čių

Rašydamas ir visaip 
kindamas, Arnoldas išpasa
kojo apie
mą, ateinanti 
kuri atliksiąs karo kapelio 
nas, jo geras draugas, Vili- įotY 
holdas Reindl, kuris mokąs 
kalbėti ir rusiškai. Su jo 
pagalba teksią daug ką ap
kalbėti, o tuo tarpu tenka 
ruoštis šeštadieniui, kuris 
bus vž trijų dienų.

Natalija ilgai svarstė, ar

—Taip, tai baisus melas,
... . , » ____ Kas karta pažino

P gyvuliai—be bazny- katalikvbę. tam nušvinta 
, ,e ie\o. gyvenimas stebuklintebuklinga 

Ir jus tuoj pažinsi- 
tą šviesą, ir jus busite 

sugrižusioji 
Kristus, pa

likęs visą bandą, nuėjo ieš-

gy 
2is- šviesa, 

te
namų pašventini- musų avidėje 

nanti šeštadienį, avjs, kurios ir

Lvg patvirtindamas savo 
žodžius, kapelionas apkabi
no Nataliją ir tvirtai pabu
čiavo. Ar tai buvo vyro 
pabučiavimas, ar tai buvo 
kapeliono ganytojiškas mei
lumas, ta momentą Natai i-

Tortą*

tų pastabų 
“karalienei jos 
uždaviniai yra tiek 
svarbus, kaip ir kiekvienai 
olandų moteriai." 1 •

Ir iš tiesu karalienė

ji tiksliai suprato Arnoldo ,. ...
kalba. Ir iki pusiaunaktu la. "įprato, nes jinai ne- 

kuo pasi- fn?J.°- kokiais pavidalai- 
budais apsireiškia dieviško
ji šviesa, apie kurią taip 
kilniai kalbėjo kapelionas.

Bet atėjus nakčiai, kai 
susirinko gausi naciška svi-

* galvojo, kaip,kotą, paskleisti lapus ir ge
rai išplauti bei nusunkti. 
Paimti ketvirtainišką ske
petėlę, ant jos paskleisti po
rą didelių salotų lapų, už 
dėti ant jų mėsos rutulį, ap 
dėti kitais salotų lapais, ant 
viršaus uždėti didesnius la
pus. Viską suvynioti į ske
petaitę, stipriai užrišti siulu

rengti namų šventinimui.
Velykinis

Reikia pi.'irr: 
svarą 
kiaušinius 
svarą cukraus 

svaro saldžių migdolų (ul- 
morids) 
svarą miltų

šaukštuko kepimo miltelių
(baking powder)

karštu 
tuomet juos nu

lupti (lupasi labai lengvai) 
ir sumalti su malama maši
nėle. Sviestą ištrinti iki 
baltumo ir tuomet dėti po 
vieną kiaušinį ir apie du 
šaukštus cukraus, visą laiką 
maišant. Daboti, kad ant 
devynių kiaušinių išeitų 
svaras cukraus. Tuomet 
įmaišyti sumaltus migdolus 
ir svarą miltų. Gautą tešlą 
padalyti pusiau ir kepti 
dviejose formose. Kai iš
keps, perdėti marmaladu ir 
patepti liukru.

Liukrų yra įvairių. Vie
nus liukrus reikia virti, ki
tus galima pagaminti šaltai. 
Čia duodame receptą liuk
ro, kuris pagaminamas 
greitai ir lengvai.

įteikia paimti: i -Sciti^as 
(lemom ir apie svarą cuk
raus pudros. Citrinas iš
spausti. supilti į sunką cuk
rų ir trinti, kol pasidaiys 
balta. -tingstanti masė. 
Tuomet tepti ant torto.

į prezidentus nebūtų 
išrinkta moteris? Nereikė- i 
tų jiems perdaug baimintis, ’-j 
nes jei prezidentas ir butų 
moteris, tai kongresmonai Migdolus užplikyti 
ir senatoriai visvien butų, vandeniu,

šeštadienio popietėje at- 
vyko karo kapelionas štum- 
pe draugas Vilibaldas

t Reindl, kuris kalbėjo gana ta namų šventinimui, kai 
laisvai rusiškai. Tai buvo kapelionas Vilibaldas pati- 
aukštas, skaisčiaveidis ba- kino ją,
varas, apystorėmis lupomis, gyvenę

lėja rūpestingai
t-.;ai jo? šeimyniško gyveni- damas iš užpakalio ir neši
mo nedrumstų karališko nodas, kad čia pati Julijo- 
gyvenimo pompa ir blizgu- na vaikštinėja, gaišiai su- 
čiai. Julijona su šeima gy- murmėjo:
vena ne Haagoje, karalių 
rūmuose, bet turi nuolatinę 
savo buveinę netoli sosti
nės, namuose, kurie visai 

įnašus i ramus. Čia ii

pavyzdinga keturių mergai- Apie ją yra toks žinomas.vyrai. Vienas vyras net pa
čių motina, vyriausia yra anekdotas: Kartą karalienė'tarė moterims mokytis vai- 
14 metų, o jauniausia—5. vaikščiojo Haagos miesto kus auginti, kad jie išaug- 
Savo šeimos laimę ji puošė- parke. Ji turi gana storas tų sveiki ir protingi vyrai, 

ir daboja, kojas ir vienas pilietis, ei- o šie jau mokės pasauli su
tvarkyti. Atrodo, kad iki 
šiol tokių vyrų dar neišau
go, kurie mokėtų sutvarkyt

“Na ir kojos."'pasauli. Pagaliau, jei mo- 
Karalienė atsisuko i jį iriterys gali išauginti tokius 
visai nepiktai atsakė: “Sos-'vyras, kurie mokėtų pada- 
tui reikia tvirtų ramsčių.’’ ryti tvarką, tai jos ir pačios 

Kadaise Julijona svajojo;gali pradėti tvarką daryti, 
nepanašus j ramus. Čia ji būti rašytoja. Galimas daik- Jei kalbėti apie valdymą, 
planuoja savo šeimai vai- tas, kad jei ne karališkos!tai vyrų kumštis tikrai dru
gius. žaidžia su dukrelėmis, pareigos, ji butų šiai profe-jtesnė, bet pasauliui reikia 
kai leidžia laikas jas mau- sijai atsidavusi. Dabar josįne valdžios, o TVARKOS, 
do, žodžiu, atlieka tuos rašyto j iški gabumai tegali Labai galimas daiktas, kad 
darbus, kuriuos kiekviena pasireikšti jos kalbose, ku-[moterys
moteris turi atlikti. Be to,įrių ji yra daug pasakiusi ir 
ji priima pasiuntinius ir ne kartą nustebinusi klau-

mokėtų jį geriau 
tvarkyti, nes vyrai su savo 
tvarka, bent iki šiol, tai tik-

aukštuosius valdininkus išĮsytojus logiškumu, aišku- rai pasigirti negali. Jie, vi
są laiką betvarkydami pa
sauli ir i moteris iš aukšto

Haagos, kurie čia atvyksta mu ir paprastumu.
aptarti su karaliene valsty
binius reikalus.

Viešėdama Washingtone,
karalienė išreiškė padėką.bežiūrėdami, įsivėlė į savo 

Julijonos dukrelės yra amerikiečiams už jų pagal-'klaidas, kaip viščiukai Į pa 
auklėjamos labai demokra- bą Olandijai karo
itškoj dvasioj ir taip, kad po jo. 
nejaustų “karališkos

metu ir i tolias, ir išlipti nebegali.
A. Luckiene.

virše
nybės.’’ Pati Julijona bu- “Keleivio” kalendorių dar
vo auklėjama karališkuose galima užsisakyti. Kaina 
įumuose, bet jos visos dūk- 50 centų. Užsakymus ir pi
lelės, neišskiriant nė sosto nigus prašome siųsti: 
įpėdinės, lanko reguliarią

NUSIPELNIUSIOS
MOTERYS

mokvkla, kur ioms nedaro- 
mes jokios malonės ir kur

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

BEKOJĖ MERGYTĖ GAUNA BATUKUS 
Norma Tollard. dvejų me- 
tų meruytė iš San Francis- 
co, gimusi be kojų. sauna 
pirmą porą čeverykučių, 
kuriuos jai įteikia motina 
po pritaisymn vaikui dirb
tinu ko iu.

■i .* M II I • H U
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Motera Skyriuje man la
bai patinka p. O. Kubilie
nės straipsniai, kuriuos vi
sad malonu skaityti. Ypač 

i man patiko jos straipsnelis 
i “Moterys, Kurios Sako Tie- 
įsą,” bet ir kiti jos rašiniai 
yra įdomus.

Ponia O. Kubilienė sako 
tiesą, kad mes turime daug 
moterų, kurios galėtų išeiti 

pirmąsias eiles. Ir musų
visuomenė tikrai turėtų 
gerbti tokias moteris kaip 
Mrs. M. Michelsonienė, 
Mrs. Nora Gugienė, M 
Dundulienė, B. Keblaitienė, 
Sophie Barčus, E. Mikužiu- 
tė, Frances Macke ir O. 
Kubilienė. Jos savo nenu
ilstama energija ir visuo
meniniu darbu yra gerai 
pažįstamos lietuvių visuo
menei. Lietuviškame gyve
nime jos yra žymios veikė
jos ir yra įrodžiusios, kad 
pilnai tinka į atsakingas
vietas.

Anna J. Marquardt.

kad iš namų, kur
Kristaus kankinto- 

žydai busiąs amžiams 
lis dvasia, kaip jį pavadino išvalytas velnias,—ji suži

nojo baisią tikrovę, kurios 
tuojau prisi- Jokia dieviška šviesa nega-

ir padėti i gilia skaurada i a^ej3s kuny» gal būt žvirb- jai
(saucepan) su verdančiu 
buljonu. Tušinti apie va 
landą laiko, iš pradžių ant

Natalija. 
Vilibaldas

karštos, vėliau ant lengvos Įstatė virtuvėn ir padėjo čir- IeJ° apsviesti ar prašalinti7 *—7 | w 1 • . • 1 , • v • •» e J — 1 2. • • 1* *W1 * *ap_ skinti, kepti žąsis, visciu- 
supiaust\li ^us, suko tortų tešlą, žiuri-įsa, šviečianti jau 
duoti sta- nėj° 1 vokišką virimo kny “ "

gą 
tus

Kodėl toji dieviška švie- 
du tūks

tančiu metų, nenušvietė 
ir pagal knygos recep- žmonių-galvijų, kuriuos Na- 
sielų ganytojas labai talija pamatė namų šventi-

ugnies. Vieną karta 
versti. Po to 
storom riekėm ii 
lan su buljono padažu, ku
ris nuo ilgo virimo bus tirš
tas. Papuošti galima pet- mikliai ir sumaniai ruošėsi nimo iškilmėse, jinai gal ir 

aveliais. baliui, kuriame busią daug ant griovio krašto, regėda-
iabai aukštų nacių partijos ma i ją atkreiptus 
pareigūnų. Busią ir mote- vamzdžius

relių lapeliai

KAIP GAMINTI MUILĄ ra. pasakė Vilibaldas, kuris rado atsakymo.

Reikia paimti: 
svarus taukų (bet kokių, bet j S 
kad butų švarus)

vandens (ne

iabai maloniai sukosi 
Nataliją ir ne kartą 
H isilisdavo. kad 
ėmė galvoti, jog 

: ganymas jam 
jo, negu moteriškas kūnas.

apie
taip

^autuvų 
nesužinojo, ne-

Šeštadienio

Kimi tos Salotės
Pavasa ui atėjus, valgių 

sąrašas pagyvėja. Šviežios 
daržovės užima svarbesnę 
vietą. N s salotės papras
tai tarnauja kaip priedas 
prie mėsiškų valgių, bet 
kimštos salotės yra duoda
mos stalan kaip pagrindi
nis valgi.'.

Reikia paimti:
1 svarą ir.; os mėsos (gali bū

ti mėsos <učių miščnys, pav. 
kiauliena jautiena, vištiena, 
jaknos ir pan.)

puodeli^ duonos džiūvėsių
(bread ermbs) 
kiaušinis
šaukštai pieno arba tomato 

jučee
1/2 šaukščiuko druskos 
Svogūnų, česnako, žalio pipiro

ir petreliu pagal skonį
1 didelė galva salotų
2 puodeliai ..utienos arba viš

tienos buljono (broth)—bul
joną galima pagaminti iš 
verdančio vandens ir boullion 
cUbes)
Visus dalykus, išskyras 

salotės ir buljoną, rūpestin
gai sumaišyti ir padaryti 
rutulio pavidalo.

_________ vakarą susi-
rinko gausus būrys unifor
muotų ir civiliai apsirengu
sių nacių. Kad ir kaip keis
tai tatai atrodė, bet Natali- 

O kaip jus ten, Rusijo- ja negalėjo atsistebėti na-

dušių
mažiau rapė

5 puodelius šalto 
nuo ledo)

1 kenas Lewis Lve (potašo) ije, ar yra dar nors vienas
6 arba daugiau šaukštų borric į ^kupas, ką daro kunigai?

aeid powder —paklausė karo kapelionas
'Nataliją.

1 puodelis amonmjos _Yra jr vyskupU) yra ir

Jeigu taukai nešvara.-.'kunigų, bet jie visi pasislė- 
pirmiausiai juos reikia iš-!pę- Jie dirba patylomis, 
valvti, būtent. pašildyti,'labai atsidavę savo darbui, 
įmesti i puodą keletą lieku-’ Aš ir kiti juos gerbiam. Bet, 
čiu žalios bulvės ir kai ne-’ deja, tokių labai mažai,

kaip nedaug buvo ir apaš- 
atsakė Natalija, muš

dama kiaušinius “babkai.’’
, . ... —Kurie dirba viešai, tie

Supilti borric acid į xal}'pa,^i(jaVę Kremliui, ir jie

dugną
švarius taukus nupilti į ki- talų. 
ta indą.

švarumai nugrims į

denį ir po to užpilti Levvis 
Lye. Gerai išmaišyti medi
niu šaukštu. Vanduo pasi- j „ bet 
darys karštas. Kai vanduo J > 
atšals, supilti į jį amoniją

sočiai, gražiai gyvena.— 
Norėjo pridurti: “kaip ir

Toks Natalijos atsaky
mas ir patiko ir ne, nes ka- 

Po to atšalusį mišinį pa-:pelionas suprato, kad Nata- 
mažu pilti į taukus. Tau- Ii ja neslepia minties apie 
kai turi būti nekaršti, maž-į daugumą kunigų, kurie toli 
daug kambario temperatu-Įnuo paprastų apaštalų, 

i tau-lros. Viską supylus 
kus, maišyti apie 
minučių ar ilgiau. Po to 
supilti Į kokią nori formą ir 
kai sustings, supiaustyti į 
gabalėlius ir padžiovyti.

Muilą verdant, nevarto
kite nieko iš aluminijaus. 
Geriausia vartoti molinius 
ar palivotus indus ir medi
nius šaukštus.

Ana Salciunas.

Chicago, III.

Panašų receptą prisiuntė 
Mrs. Barbora Kruszinis iš 
Kenosha, Wis., ir Mrs. A. 
Luckienė iš Hartford, Conn.

Kokio jus tikėjimo?— 
dešimt Į paklausė Nataliją.

—Jokio.
—Kaip tai?—nustebo ka

pelionas Reindl, padėda
mas keletą bonkų šampano 
ant tik ką kareivio iš kaž
kur atvežtų ledų.—Aš ma
nau, mes turėsime progų 
pasikalbėti, susipažinti su
visagalio gėrybių mariomis tryliktą.

cių elgesio, kalbos, gėrimo, 
valgymo-rijimo panašumo į 
sovietinius nacius—komu
nistus. Atrodė jai. jog ji
nai dalyvauja Smolensko 
apygardos komunistų di
džiūnų suvažiavime.

Patarnaujamas naujojo 
šeimininko ir žemo, pilvoto 
partiečio rudoj uniformoje, 
kapelionas Vilibaldas su 
mažu, kelionėms pritaiky
tu, krapylu perėjo visus 
kambarius, garsiai burbė
damas' lotyniškas maldas. 
Eidamas pro Nataliją, pri
gludusią virtuvės kertėje, 
rusiškai paliepė nešti ant 
stalo šaltus užkandžius ir 
užkaisti kavai vandenį, ne
mačiomis jai mikliai mirk
telėdamas, lyg tardamas: 
Tai bus gerai, tai paūšim...

Po šventinimo, apie dide
lį ąžuolinį stalą susėdo dvy
lika svečių ir tryliktas šei
mininkas. Natalija atsimi
nė šiek tiek iš šventos isto
rijos, kurią jai rusų kalbo
je parūpino kapelionas, ap
siginklavęs tokiais ginklais, 
vykdamas į Rusiją: atsimi
nė dvyliką apaštalų ir Judą

—katalikybe, ir jus įspa- 
žinsite musų tikėjimą. Taip 
negalima, kaip gi be tikė
jimo.

—Aš, turiu prisipažinti, 
mažai žinau apie kataliky
bę, bet apie jos karus su 
netikėliais, apie inkvizicij’ą,

Du eiliniai kareiviai ir 
senyva moteris padėjo neš
ti ant stalo gausybę valgių 
ir gėrimų, ir tai atlikę ka
reiviai ir moteris prasišali
no nežinia kur, kaip ir buvo 
atvykę iš nežinios.

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
Misija Ispanijoj Saaro Mainieriai

Amerikos karo misija iš Balandžio 3 d. Saaro 
astuonių vyrų atvyko į Ma- krašto 70,000 angliakasių 
dildą tartis su diktatoriaus ’&ėjo į 24 valandų streiką 
Franko vyriausybe dėl įku- reikalaudami uždarbių pa

kėlimo 15%. Jau iš antro 
karto angliakasiai darė to
kią demonstraciją už algų 
pakėlimą. Saaro kasyklas 
valdo prancūzai, su kuriais 
derybos dabar pradėtos dėl 
uždarbių pakėlimo.

rimo Amerikos karo bazių 
Ispanijos teritorijoj. Dar 
nežinia, ar derybos eina 
tiktai dėl jurų, ar ir dėl 
oro bazių.

Indijos Žydai

115 žydų iš Indijos, kurie 
buvo apsigyvenę Izraelio 
valstybėj, pereitą savaitę 
vėl grižo i Indiją. Jie skun
dėsi, kad dėl jų tamsios 
odos jie Izraelio valstybėje 
buvo blogai traktuojami, o 
todėl norėjo geriau gyventi 
Indijoj, o ne Izraelyje.

Kinijos Valstiečiai •
Kinų komunistų spauda 

praneša, kad netoli Han- 
kow miesto pietinėj Kinijoj 
dvejuose kaimuose 280 val
stiečių “sukilo” prieš vy
riausybės atstovus ir kovėsi 
per dvi dienas prieš milici
ją ir valdžios kareivius. 
Maištas vyko kaimuose, kur 
“žemės reforma” jau pra
vesta ir valstiečiai neva tai 
turėjo būti patenkinti.

Bavarijos Socialistai
Bavarijoj, pietinėj Vo

kietijoj vietos savivaldybių 
rinkimuose pereitą savaitę 
socialdemokratų partija lai
mėjo daug vietų ir užėmė 
pirmą vietą politinių gru
pių tarpe. Už socialistus 
balsavo apie 30'< balsuo
tojų, o už krikščionis de
mokratus tiktai 25'<. Kiti 
balsai teko kitoms gru
pėms.

KELEIVIS,-SO. BOSTON

PAS DIKTATORIŲ FRANKO

Amerikos ambasadorius Lincoln McVeagh prisistato Is
panijos diktatoriui gen. Franko. Seniau tas ambasadorius 
atstovavo musu šalį prie Portugalijos diktatoriškos val
džios.

Žinios Iš Pietą Amerikos PAIEŠKOJIMAI

Fanatikai bufetas ir kiti patogumai.
..... , Reikia sveikinti tuos, ku

kai kurių šaltinių teko rje pasjryž0 jau senai ma 
patirti, kad Lietuvos atsto

vybė buvo pasiūliusi į Va- 
16 minėjimą kviesti

Aš Juozas Stoiką iš Goranų kai
mo, Vainutos valsčiaus, prašau atsi
liepti mano gimines ir pažįstamus. 
Prašau rašyti: Mr. Joseph Stolga, 

W. Lapham St., Milwaukee, Wis.
<18>

i;

| sarto 
kalbėtojus 
srovės, bet Čibirui su Mika- 

: lausku įsikišus, nebuvo 
, kviečiami. Mes kartais lin
kę kaltinti, kad iš musų 
tautiečių yra aklų Maskvos 
fanatikų, kurie dėl savo fa
natiškumo kartais net pa
tys nesusivokia ką daro, bet 
ai- reikia aklesnių už Ro
mos fanatikus ir agentus?

Čia savo laiku triukšma- 
įvo ir buvo karingi Lie
tuvos

minėjimą 
ir iš kabiosios Į

namo
Bet kartu reikia 

su kunigi- 
iniais, kurie vis atviriau ir 
per gvoltą briaujasi į Kul
tūros Draugiją ir bando ten 
susukti sau gūžtą.

Lietuvių Kultūros Drau
gija yra viena iš seniausių 
Urugvajaus lietuvių orga
nizacijų. Ji socialistų buvo 
įkurta ir ilgus metus jų va
dovaujama ir nuo komunis
tų, išsaugota. Reikia ją iš
saugoti ir nuo klerikalų ant-

nytą to 
įvykdyti, 
būti atsargiems

Paieškau savo pusseserės, kuri po 
UŽDil kima! livais va<linosi Juzinka Skaretė, o

po vyru—Čepienė. Ji gyvena Chi-
vagoj. .Mano adresas: (17)

klement Wirsilas,
Taft School,

Watertown, Conn.

Tolimesnės Išvados
Pi ieš kurį laiką “Naujie- svarbiuose politikos 

nos” pasikeitė pastabomis pasaulio reikaluose 
su “Draugu” dėl klausimo, klausyti kunigijos, kuri su

, - , pludžio, nes tos draugijos
itojai. bet litams užtrukus
daugiau niekur nesigirdi. , , . , , •• « r • ♦
va. u - - i j a. x kad i tą draugiją “gali isto-Nera abejones, kad tas pats .. . . f- * • • 3 i • ♦__.. , . u, • m ti visi lietuviai be skirtumonyks ir su karingu P<>nu „ T - -
Čibiru kai ičnvk« aloa iUKy°os 11 pažiūrų. -taigi

.. , . ta draugija turėtų būti vi-uzsaldytų kreditų. Kol jo L, Bet kaip kas

Paieškau I.ucino Mickevičiaus ir 
jo sesers Ulesės; jiedu kilę iš 
Kauno rėdybos, Vaduokiiu parapi
jos, Milešiškių kaimo. Prašau at
siliepti.

Peter Spurgis,
R. 1, Box 116,
Branch, Mich.

GERAS BARGENAS
Pardavimui mūrinis namas

34x120 su biliardų, kortų dr už
kandinės patalpomis apačioj; 7 
kambarių butas viršuje. Geras 
biznis, taip pat ir pajamos iš 
užpakalinio kambario. Lietuvių 
apyknkė. Main Street. Scott
ville, Mich. Pardavimo prie
žastis—nesveikata. Kreiptis:

Chuck’s Recreation, 
Scottville, Mich.

Neramus Tangier kuris ginklas galingesnis gebėjo organizuoti maldų 
Šiaurinės Afrikos mieste kovoJe prieš bolševikišką kalbėjimą ir išgelbėjo žmo- 

Tangier’e kariuomenė ir ato-

nebuvo lietuviai čia mokė-. . . ... . jau daro trukdymus kitomsjo sugyventi ir lietuviškai, - , J - -__ir činl -i it-.- srovėms, arba nori ------
kutįna! nepatinkamų srovių

Užpirko Namus vių neisileisti.

jiems
lietu-

(17)

Kovos Burmoje
Burmos teritorijoje perei

tą savaitę piimą kaitą įvy 
ko kautynės tarp kinų ko
munistų ir nacionalistų. 
Burmon pasitraukusieji ki
nų nacionalistai seniau tu
rėjo susikirtimų su Burmos 
kariuomene, bet kinų- ko-

šarvuoti automobiliai pat
ruliuoja gatvėse ir saugo, 
kad arabų nacionalistai vėl 
nesukeltų kruvinas riaušes, 
kokios ten buvo 
kovo 29 d.

I

Rusiją, ar poteriai, ar 
minės bombos.

Minint nepriklausomybės
16 Vasario dieną Chicagoje tuos, kurie kalba rožančių, 
bažnyčioje, kun. F. Kapo- nes mokslas, žinios, patir- 

iškilusios sakydamas pamokslą i tis yra menkniekis prieš
pareiškęs: močiutės viena maldos galią. Reikia lauk-

niją nuo Kremliaus smako. 
Dėlto išlaisvintoj Lietuvoj 
reikia rinkti į seimą tik

Urugvajaus Lietuvių Kul
tūros Draugija vietos lietu
viams biznieriams pade
dant ir lietuviams prita-

Isterikas
Jėzuitas V. Mikalauskas 

per radio pradėjo isteriškai 
šaukti, buk socialistai,

riant, jau užpirko daug me- anarchistai (kurių čia ne- 
tų tos draugijos nuomuoja- ra) ir kitokie “bedieviai” 
mą namą. Namas, kad ir nori jį suėsti. Neteko gir- 
ne naujas, bet gana erdvus, dėti, kad Urugvajaus lietu-

“Sveika Marija” ant Nemu-iti, kad po busimo karo Gir- 
no kranto yra daug galin-įkainy, ar Airiogaloj, ar ki- 
gesnė už modemiška gink- toj Lietuvos vietoj būtinai 

Korėją atvyko naujas ,lą. “Naujienos” nusistebė- ' atsiras stebuklinga vieta,
Australai Korėjoj

turintis didelį kiemą, o 
taipgi keletą erdvių ir pato
gių kambarių, kuriuose yra nėra suėdę, 
Įrengta susirinkimams salė, jėzuito. M.

vių socialistų tarpe butų 
kanibalų ir jie nieko dar 

nesuės nė to
Krasinskaa.

Australijos kariuomenės jo dėl tokio visai skirtingų1 panaši į Portugalijos Fati-
dalinys, pirmasis karališ- dalykų sugretinimo ir iver 
kas šaulių batalionas. Aus- tinimo, 
tralų kariai atvyko sustip- “Draugas” padarė “Nau- 
rinti ten jau esamus kariš-‘ jjenorns” priekaištą, kad

munistai pirmą kartą įsi-[kus dalinius Korėjos fron-įjos Įžeidžia lietuvių religi- smerks 
O “Viiuiip-j---------------—~ v - —-

nos” atsikirto, kad kun. F. 
Kapočius, lygindamas mal
dą su bomba, greičiau yra 
Įžeidęs tikinčiojo jausmus.

Jeigu tik vienas kunigas 
Į gražbylystės sumetimais 

Vėliau, formuo- išsireiškęs, kad “Svei- 
jantis socialdemokratų or- kamarija” yra pranašesni

Rnvmo mu 1QJ*?

Švento Raito Tyrinėtojų 
Garsinimas

KADA bis tikroji taika 
ATSTEIGTA ANT ŽEMĖS?

Gyvename svarbiausiame laike, 
kuriame pildosi pranašystės. Pa
saulio žmonių karalystės pradėjo 
griūti nuo 1914 metų ir tas jų griu
vimas tęsiasi. Tikrosios taikos ne
turėjome nuo 1918 metų. Kiekvie
nais metais švenčiame Paliaubų Die
ną, lapkričio 11-tą, nors pasauliniai 
vargai prasidėjo nuo 1914 metų. Bet 
visgi jie nebuvo didžiausi, apie ku
riuos Jėzus kalba, nes tada bus didis 
varga-s, kokio dar nebuvo nuo svie
to pradžios iki šiolei, nei ateityje ne
bus. Ir jei nebūtų patrumpintos 
šios dienos, tai nebūtu išgelbėtas 
nei vienas žmogus. Bet dėl išrink
tųjų bus patrumpintos tos dienos. 
.Mat. 24:21-22 ir I>an. 12:1-2.

Taigi jau esame priėję prie išsi
pildymo šių tekstų. Seniaus nebuvo 
taip aišku, kaip dabar, kuomet jau 
turime atomų energiją ir jos naiki
namoji jėga visiems jau žinoma. To
dėl nėra randamas išsigelbėjimas 
niekur kitur, kaip tik prie Karalių 
Karaliaus ir prie Viešpačių Viešpa
ties. Galime tarti šiuos sodžius: 
dėkojame Tau Viešpatie, visagalis 
Dieve, kurs buvai, esi ir busi; kad 
ėmei savo didžia galybe ir viešpa-

KAS MUMS RAŠOMAmą. Visus tuos, kurie tvir
tino, kad ginklas turi dides
nę reikšmę kare, kaip ro
žančiaus poterėliai, kunigai 

ir skelbs, kad jie 
nori vėl užtraukti bolševiz
mą su visomis jo baisenybė
mis.

Tikinčiam žmogui malda 
į Dievą yra labai didelės 
reikšmės dalykas. Dėlto 
pamaldaus žmogaus nieku 
budu nereikia įžeidinėti, 
nei pajuokti jo įsitikinimų. 
Bet ten, kur iš tikybos ir 
bažnyčios daromas biznis 
ir siekiama krikščionių de
mokratų valdžios, ten pri
valoma atskleisti klerikalų

Solidarumo Mokestis 
Vokietijoj

Gerbisma Ssdakci’a! “Ur^n 
go” dienraštyje, vasario 12 d. 
š. m. buvo įspūdingai aprašytas 
skurdus gyvenimas lietuvių pa
silikusių Vokietijoje. Parašy
ta teisingai, bet ne visa tiesa. 
Todėl norėčiau šį tą pridurti. 
Pavyzdžiui, renkant solidarumo 
mokestį iš lietuvių į Bendruo
menės kasą, niekas neklausia, 
ar tie lietuviai pajėgia mokėti. 
Jei geruoju nemoka, tai iš jų 
išreikalaujama kitokiu budu. 
Skaitau Bendruomenės skelbi
mą. jame pranešama, kad bus 

*Įdalijamos iš to ir to gautos ge
rybės. {spėja, kad neužsimo
kėjęs solidarumo mokesčio, ge- 
rybių negaus. Tai yra parašy- 

Televiziją ta šventa teisybė, čr kas neuž-
_______ simoka solidarumo mokestį, tas

jokių gerybių negauna, visvien 
Visų išradimų didysis tė- ar jos yra iš BALF’o ar iš kitų 

vas Juozas Stalinas dabar šaltinių.
skelbia, kad ir televiziją iš-Į į0_ kuris neužsimoka so- 
rado rusai, o ne kas kitas, lįdarumo mokesčio, toksai tau- 
Taip rašo “Trud,” rusų bol- tietis yra skaitomas nelojaliu 
ševikų organas skiriamas ir toksai negauna iš Vokietijos 
unijoms. PLB krašto valdybos jokių pa-

tarnavimų. Aš norėčiau pa
klausti tik vieną, ar broliai 
Amerikos lietuviai:, aukodami, 
kad mums čia pageibėjiis per
nešti tą nelemtą skurdą, ar jie 
stato tokius reikalavimus, kad 
kas, neturėdamas iš ko užsimo
kėti tą solidarumo mokestį, ne
turi teisės į jų suaukotas gery
bes? Jeigu taip, tai tokia pa
šalpa neatsiekia savo tikslo. 
Nes mes daugumoje neturime 
iš ko mokėti jokius mokesčius. 
Jeigu Vokietijos vyriausybė 
jau randa galimybių duoti be
darbiams miesto ribose prava
žiavimą puse kainos, eiti į ki
nus už pusę kainos, gauti vais
tus nieko neprimokėjus, tai 
kodėl gi musų Vokietijos PLB 
krašto valdyba negali atleisti 
savo tautiečių nuo solidarumo 
mokesčio ir skirtas mums vi
siems gerybes išdalinti be jo
kių varžymų? Gi to pačio 
straipsnio autoriaus žodžiais, iš 
ligonžų ir pusbadžiai gyvenan
čių senelių surinktais kruvinais 
skatikais Lietuvai laisvės rū
mus nepastatysime.

Reiškiu aukštą pagarbą.
J. Pyragas.

51- KUS
i” Į te.

jau senai kaujasi Korėjoj.
“ičyaĮvti” Įtfv Australįios oro najeffos

nuo čankaišeko karių.
'J -

Naujienos is Kanados
HAMILTNO, ONT. dienos.

gamzacijai, jis visa savo ginklas, kaip lėktuvai, tan- 
energija prisidėjo prie tos kai, bombos ir karo moks- 

, -organizacijos steigimo ir ias, bUĮų galima praleis- 
ryte, dirbdamas naktinėj į veiklos. Savo lietuvišku taį negirdomis. Bet pa- 
pamainoj Steel Co. of Can- atvirumu, velionis ėjo Į gy- „ašiai i kun. Kapočių kai 
ada, tragiškai žuvo drg. Jo- venimą
nas Miliūnas. Jo kūnas bu
vo perkirstas pusiau sun
kaus velkančio anglis diržo,

Skaudi Nelaimė

Kovo 22 d., apie 2 vai.
OI *

ir lietuvių tarpe į>ėjo jėzuitas Bružikas, kun. 
skelbė humaniškas, sociali- Jutkevičius ir kt. O kun. 
nes ir demokratines idėjas. Balkunas tą pat skelbė per

kai jis matomai užkliuvo Hstas, kuris grūmėsi su gy 
už jo savo darbo rūbais ir 
nepajėgė atsipalaiduoti.

Velionis paliko didelia
me nuliudime žmoną Akse- 
lą, estų tautybės, su kuria 
vedė gražų ir pavyzdingą 
šeimyninį’ gyvenimą nuo 
nuo 1949 metų.

Šiurpią ir skaudžią a. a. 
J. Miliūno nelaimę išgyve
na visi velionies draugai ir 
bendradarbiai, labiausiai jo 
pasigenda vietos idėjos 
draugai socialdemokratai, 
su kuriais jis savo gyveni
mą surišo nuo socialdemo
kratų organizacijos įsistei- 
gimo.

Negailestingas ir žiaunjs 
likimas išplėšė a. a. J. Mi
liūną iš gyvųjų tarpo pačia
me jo žydėjime, 45 metų 
amžiaus, kuomet išgyvenęs 
visus karo baisumus atvyko 
į šį kontinentą. Velionis 
atvyko į Kanadą 1947 me
tais ir baigęs sutarties įsi 
pareigojimus miške, apsi
gyveno Hamiltone, susira 
do darbą Steel Co. ir sukū
rė šeimos židinį.

Velionis aktyviai prisidė
jo prie visuomeninio ir kul
tūrinio darbo nuo atvykimo

Jis buvo praktiškas sočia- “Voice of America” išlais
vinimo laukiantiems musų 

venimo statomais reikaląvi- tėvynėje. Panašiai rašoma 
mais ir kovojo už panaiki- į katalikiškoje spaudoje ir 
nimą žmogaus išnaudojimą kalbama susirinkimuose ne 
žmogum, už darbo žmo-Ljk kunigų, bet ir rožančių
gaus būklės pagerinimą, kalbančių pasauliečių.

Atrodo, kad dvasiškoji
būklės

Velionis buvo kilni ir kukli
asmenybė. Iš savo kuklių 
(kelių metų buvimo Kana
doje) sutaupų pastoviai 
remdavo vargstančius tau
tiečius Europoje, Tautos

vadovybė sąmoningai su
planavo skleisti žinią apie 
maldos didesnį galingumą 
kaip ginklo. Čionai perša

lsi viena prielaida. Kata-
Fondą ir demokratinę lietu- Hkų kunigija, Vatikanas, 
vių spaudą. Rašinėdavo į nurnato, kad Amerika ir jos 
“Keleivį,’ “Naujienas ^‘talkininkai moderniškų 
“Nepriklausomą Lietuvą, ginklu pagalba sužlugdys 
Jo korespondencijos turėjo bolševikišką Rusiją, 
aiškų demokratinį pobūdį. Kunigijai pasitaiko gera 
dėl ko daug kas iš užsimas- - * —
kavusių
skraiste
nies nemėgo. dabar pats laikas pradėti

Hamiltoniečiai socialde- skelbti maldų vajų. O pas- 
mokratai a. a. J. Miliūno kui, po karo, kad Visagalis 
asmenyje nustojo brangaus dėl “Sveikamarijų” pasi- 
draugo ir kovotojo, bet jo gailėjo žmonijos ir uždėtą 
brangus prisiminimas pasi- jai už nuodėmes bausmę 
liks vilsam laikui draugų (pavidale bolševikų tironi- 
širdyse. jos) nutars pašalinti, ta-

Tu mums busi visą laiką da bus pagrindo įtikinėti 
gyvas, mielas Jonai, savo parapijoms, kad malda nu- 
atsidavimu ir pasišventimu, lėmė pergalę, kad ginklas, 
kovoje už gimtojo krašto kad ir pats moderniškiau- 
laisvę ir darbo žmonių ger- sias, yra menkniekis paly-

proga išnaudoti šią perga- 
po demokratine ję savo politikai: jeigu bol- 
“patriotų ^Bo-j^yjkai turi pralaimėti, tai 

nemėgo. dabai’ nats laikas

būvį!
Jonas Lankelis.

gudlybes ir planu
-jt

Sovietai Išrado

ginus su rožančiaus poterė-[ 
liu. Jie skelbs, kad visuose'

Tautos yra susipykusios ir atėjo 
tavo rūstybe, ir numirusių laikas, 
kad jie butų teisiami; ir kad Tu 
atiduotumei atlyginimą savo tar
nams, pranašams, šventiesiems ir 
tiems, kurie Tavo vardo bijos, ma
žiems ir dideliems, ir sunaikinti 
tuos. kurie žemę sugadino. Apr. 
11:17-18.

Tikroji ir amžina taika tik tuo
met bus įsteigta čia ant žemės, ka
da Dievo Karalystė taps įvykinta pil
noj žodžio prasmėje.

i Bus daugiau)
Norėdami gauti panašaus turinio 

spausdinių. kreipkitės: V. Klovas, 
3444 So. I.ituanica Avė., Chicago 8, 
III.

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Maniu 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų,
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų Kgu ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys) 

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras $8.000, pusė svaro 
?4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
čiam i namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadavy 

South Boston 27, Mass.DŽIAVGIASI STALINO ATSAKYMU

James Wick, vienas iš ">0 redaktorių, kurie pasiuntė Sta
linui klausimus dėl taikos ar karo. rodo gautą iŠ Rusijos 
diktatoriaus atsakymą. Stalinas atsakė, kad Rusija karo 
nenori, kad bolševizmo sugyvenimas su kapitalizmu yra 
galimas, kad karas nepriartėjo ir panagiai monijo akis 
žmonėms, kurie nori būti apgaunami.

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
K Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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IŠ

Vietinės Žinios
IŠ LDD 21 

EILINIO
kartąKUOPOS dinti priaugančiąja 

SUSIRINKIMO su šia istorine vieta.
-------- planui Įgyvendinti skautai

Pereitą sekmadieni, Pi- jra reikalingi pagalbos iš 
liečiu Draugijos patalpose, gerų noru lietuvių, kurie tu-

šiam

įvyko eilinis LDD 21 kuo
pos susirinkimas. Jis buvo

n automobilius, 
autobusus ar

Samdant 
važiuojant

pašvęstas daugiausiai pasi- traukiniu susidarytų dide- 
ruošimui prie 20 metų jubi- lės išlaidos, 
lėjaus proga ruošiamo kon- Prašome visus šiam pla- 
certo ir banketo gegužės 11 nui pritariančius automobi- 
d. lių savininkus pranešti Liu-

Susirinkime dalyvavo ap- dui J. Končiui (328 E St., 
stus narių skaičius, bet ga- So. Boston 27, Mass. Tek 
Įėjo būti ir daugiau. Pir- SO 8-7571) ar jie apsiimtų 
mininkavo drg. Anesta. dalyvauti šioje iškyloje ir 

Jubilėjaus ruošimo komi- kiek skautų galėtų savo 
sija davė išsamų raportą mašinon paimti. Tikslus 
kas jau iki šiol nuveikta ir laikas ir išvykimo vieta bus 
kas dar reikia atlikti. Po pranešta vėliau, 
to ėjo konkretus darbai. Iš-. Nuoširdžiai kviečiame vi- 
rinkta banketo gaspadinių sus prie šios iškylos prisi- 
pareigom šios draugės: dėti.
Valentienė, Jonuškienė, Ge- Vietininkas.
gužienė, Audickienė ir Bra- ---------------------------
zaitienė; jom i talką (“bul- Lawrence Jau Išpildė 
veskučiais” ir tt.) apsiėmė
šie draugai: V. Anesta, J.i ---------
Andrevvs, J. Audickas ir V. Dėl Velykų švenčių. Ame- 
Jackunas. i rikos Lietuvių

MARYTĖ PLEYOKIUTfi

ši graži, gerai lavinta f įeito 
menininkė, Marytė Plevokiu- 
tė (.Mary Plavock) links
mins publiką Ll)l) 21 kuopos 
20 metu sukaktuvių koncerte 
Municipal Building Hali. So. 
Bostone, gegužės 11 dieną, 

artistė yra southbostonie- 
ir vietinei publikai gerai 

žęioma kaipo gabi fleitistė.

EVANGELIKŲ
SUBUVIMO

Kovo 30 d. Sandaros sve
tainėje So. Bostone lietu-, 
viai evangelikai turėjo savo į 
arbatėlę. Dalyvavo virš 40 ' 
žmonių, o apie 20 žmonių j 
dėl šiuo metu siaučiančios i 
ligos negalėje dalyvauti.! 
Valdybos nary- K. Žilins-i 
kas atidarė p* uvį ir pa
kvietė ji vesti p. Klevą. Po
nas Micpovilius plačiau 
apibudino, kas jungia visus 
lietuvius evangelikus be 
konfesijos skiriamo. Tar
pe kitų reikalų nutarta rem
ti Mažosios I. uves kary
bą ir tam reikalui vietoje 
surinkta $35.

ši ai 
tŠ ii

Aptarus jva.ii ius klausi
mus buvo progumėlė, ku
rios išpildyme alyvavo ir 
jaunieji. Mažasis Žilinskas 
padeklamavo velias eiles, 
Urbšaitė ir kiti vaikai irgi 
deklamavo, K. vaite grojo 
smuiką, o R. Manys grojo 
akordionu.

—i--------------------------- ------ Arbatėlė praėjo jaukioje
DAUG SVEČIŲ RUOŠIAS nuotaikoje užsitęsusi tris su

ALT Skirtą Kvotą -^TVYKTl ! S. BOSTONĄ pUse valanda;
Rep.

jant LDD 21 kuopos 
-v metu sukaktuvių kon-

^kvrian< srsirin- certui banketui, ateina KETVIRTIS und Co.sk\ liaus sUsiiin- ...zmių, kad į tą jubilejų ruo- (žymas Juvelyrai)
šiasi atvykti daug svečių iš

Susitarta dėl anksčiau at- Lawrence 
vykusių artistų nakvynių irkimas perkeliamas i balan-
dėl jų transporto i apsisto- džio 20 d., 4 vai. po pietų. 7.*'*’"" *“ Kalbant apie i/.znio Įstaigas,

vietas. ' Lietuviu Piliečių Klubo kolonijų Apytiknat zmo- kuri(|s urnauja South B,st0.Jimo
įslinkta Centro Komite-į kambariuose. Visi Tarybos \ j, ® .. nui, smagu yra paminėti lietu-

to knvgu revizijos komisi- delegatai turite dalyvauti * .ne mažiau vįų juvelyrų firną. būtent Ket-
ia i kuria atsiėmė (irauvai i susirinkime. kall‘ ,r-vs _!,llnl automobl-& Co., kun randasi po
t" ' "* R' - ' t Tiotnvo- laisvinimui t aiv Lai. Ruošiasi Šoblevičių, numeriu 379 V. Broaduay.Trainavicius, Bimsa ir Jac- Lietu\os laisvinimui uavv- ... . , „ . •’ ....., ’ k„va no Šarkiunų, Davis U seimos, šimtai pirkėju So. Bostone ir

, v ,o O musų'sena draugė Anelė ap™ kurie ieško geru da-
I Centro Komiteto pa-skuta kvota S300. čia yra Lj ku;.jenė kul.st0’ir kitus. tykų. pripaiįsta. kad prekės pas 

klausimą ar 21 kuopa sutm-du ALT skynat. Venas! sako busią Ketvirti yra gems ir padary.
ka. kad LDD sekamas su-jveikia „ j. ; Buivydai, Spūdžiai, Kriau-tais tenai Pigimais jie labai
važiavimas butų nukeltas į Klubo svetainėj n pne to • » patenkinti.
1953 metų gegužės mėnesį, * skyriaus priklauso šešios " . * H-k d ' Tai -vra įstaiga, kuri savo
nariai pasisakė teigiamai, didelės draugijos: Lietuvių '.au 11 * oivvoo as 'ja į leįs-ngUmu įr pagyrimu įsigijo
(Šiuo reikalu bus atšiklaus- Piliečių Klubas, Lietuvių iko^s- musų mieste gera vardą kaip

'Moterų Piliečiu Klubas. Nenuostabu, kad myų ge- pirmaeilis auksinių daiktų cen-
Aušros Vartų, Lietuvos Su- 1US
nų, Šv. Onos Draugijos 
SLA 41 kuopa.

ta ir kitų LDD kuopų.) 
Susirinkimas praėjo la

bai gražioj ir darbingoj 
nuotaikoj. Koresp.

‘AUŠROS SŪNUS” 
BALANDŽIO 20 DIENĄ

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

5 317

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

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

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariško* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 
1540 klc.

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

Nepriklausomi Balsuotojai’ 
Galės Balsuoti

Nepriklausomi balsuoto- tesu 
ai. kurie yra užsiregistravę 
valsuotoj ų sąrašuose, liet 
nėra užsirašę nei republiko-
?.ų nei demokratų partijoj,' __
balandžio 29 d. galės daly
vauti ncminaciniuose Mass. 
valstijos balsavimuose.

REIKALINGA MOTERIS
Porai dienų per savaitę na- 

jmų darbams. Kreiptis šiuo ad-

Mrs. Strigunas, 
1686 Columbia Rd. 
So. Boston. Mass.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo 

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 Jr SO 8-2483

ir

MAISTO KRAUTUVĖ 
PARDAVIMUI

Dėl savininko senatvės par- 
labai žema kaina val-

republikonų gomųjy daiktų krautuv? South 
- Bostone. Pajamų galima gau

ti $600 ir daugiau per savaitę. 
Pirkti gali ir nepatyręs, aš ‘iš
mokysiu bizni vesti be užmo
kesčio. Kreiptis šiuo adresu: 

303 E Ctreet.
So. Boston. Mass.

(18)

Jiems tik reikia nueiti į bai-. 
savimo vietą ir paprašyti į^uot*am 
demokratų ar
baloto. Jie galės balsuoti 
ir delegatus i konvenciją 
renkant ir galės Įrašyti Į ba
lotą savąjį kandidatą pre
zidento vietai.

JOHN F. KENNEDY 
KANDIDATAS Į SENATĄ

Kongresmenas John F. 
Kennedv, demokratas, sta
to savo kandidatūrą Į se
natą nuo demokratų parti
jos. Jis varžysis dėl vietos 
enate su republikonų se

natorių Henry Cabot Lodge, 
Jr.

IŠEINA “KULTUVĖ,”
GAUNAMA “KELEIVY”

Vištų Farma Veteranui
Iasinuomuoja vištų farma pas 

našlę. Pageidaujama, kad atsiliep
tų veteranas ar šiaip nevedęs vy
ras, kuriam nusibodo dirbti dirbtu
vėj. Bet turi būti ne girtuoklis ir 
turi mokėti automobilį operuoti. Ge
ram vyrui gera proga.

A. Vlacura.
Long Point Road,

Lakecille, Mass.

z

Išversta iš Kitų Kalbų
Lietuviška knyga gaidų (notų) 

mokytis be mokytojo pagalbos. Su
rinktos visokios gaidos muzikai ir 
giedojimui. Su prisiuntimu kaina 
$2.50.

G. A. Baronas,
11059 Dodge.

Van Dyke, Mich.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviA- 
kai. Patarnavimas mandagu; 
kainos nebrangios, 
čia jau 20 metų. •

Ši trečiadieni išeina nau
jas “Kultuvės,” juokų laik
raščio numeris. Galima 
gauti ir “Keleivio” ofise, 
kaina 25 centai.

Pakels Mokytojams Algas

Reikalinga Šeimininkė
Reikalinga moteris, kuriai nusi

bodo dirbti svetimiems. Man vienam 
irgi nuobodu prižiūrėt! namus ir 
biznį. Prašau rašyti man šiuo ad-meno pazmoniUS asme- tras. nes parduodami jos daik- 

ir taip susidomėjo 21 tai visada yra geros rūšies,
kuopos koncertu ir banke- Ypatingai šiuo metu. kuomet 

mokyklų baigimo ir 
sezonas. Ketvirčio 

Mes ffi įstaiga tur gausų pasirinkimą

resu:
nv:

Lietuviai Romos katali-.
prel

Printing,
11059 Dodge. 

Van Dykc. Mich. DR. D. PILKA
Oflao Valandoe: bm S M 

Ir bw T iki

546 BR0ADWAY
■O. BOSTON,

Bostono School Commit
tee siūlo pakelti mokyto
jams algas nuo 120 iki 180 
dolerių per metus. KomL 
tetas taip pat nori 
esama
jų algose.

te. Juk du chorai pasitai- artinasi
T ' ko tik dižiausiu apvaikščio- vestuvių Juro -

4
PARSIDUODA

puikus 3 šeimų 
pataisyti, po 6

kai po vadovybe 
veikia atskirai, i 
darbą nesideda.

Per A. L. Tarybą

rogramose.bendrą H1.17*?- Pr .,girdesime ne tik
gi

senąjį, gerų vertybių dovanoms. Ver
tingų dovanų galima pasirinkti 
ilgiems me;am> jaunavedžiams, 
graduantar.'.s ir bendrai kiek- 

. i vienai progai bei tikslui—pa- 
, «79- 1QS2 metais va- z^01^aus Juliaus Gaidelio sirinkb: iš daugybės nebrangiu

aukštosios mokyklos svetai-Pe . 0/J“; T. x___  išlavintą Lietuvių Sporto brangių auksinių daiktų, iš
Klubo vyrų chorą. Kaip deimantų, iš plačiai žinomų
solistė koncerto žvaigždė laikrodėlių be; gražių stdabri-
bus Rožė Mainelytė, lyrini:

Drama “Aušros Sūnus” 
Bostone bus statoma balan
džio 20 d. South Bostono

sukel
ta sekamai: 1951 metais tu
rėta du parengimėliai, liko

visiems žinomą Naujosios 
Anglijos chorą Gabiją, bet 
ir labai i-upestingai kompo-

nėję. Pradžia 
pietų.

Dramą stato Worcesterio 
dramos ratelis, režisuoja 
Henrikas Kačinskas.

3 vai po sario 17 d- Lietuvos nepri
klausomybės minėjime su
rinkta aukų §77.85: nuo 
užkandžių liko pelno §6.40: 
Lietuvių Piliečių Klubas au
kavo §100: skvriaus ižde

DIDYSIS RADIO
KORP. PIKNIKAS

Du
išlyginti gerai 

nelygybes mokyto- rius, kieto medžio grindys, at- 
’skiras garo šildymas, nauji pi- 
'azai. didelis plotas žemės, vie
tos garažui. Kaina po $14,500. 

j vienas Dorchestery, kitas City 
i Point, So. Bostone. Kreiptis: 
^'rank Ivas, 545 Broaduay, So. 
į Boston, Mass., tel. SO 8-0605 ir 
GE 6-6461. (14)

namai.
kamba-

Telaf. SOUth

I*
REIKALINGAS VYRAS

Tavernoj reikalingas vyras, 
kuris žrino kaip pagaminti val
gius. tik pietus, ir apšvarinti 
vietas. Darbas lengvas, valan
dos geros. Kreiptis Į Alukonis 
Tavern, 309 D St.. So. Bostone.

(15)

A. J. NAMAKSY
UAL BSTATE « INSUBANC1|

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MA8B 
Office Tel. SOboston 8-0948
*««. >7 ORIOLB STBBflT 

W««t Rezbvry. Mįm
Tel. PArkw»y 7-0402-M.

mų
pas

dalyke;rj. Įdomu pamatyti 
juos ne tiktai daugybę auk- 

Yor- so bei siiiai ro dalykų, bet taip 
pat ir eksĮjertini jų laikrodėlių.

ir auksinių daiktų 
rių.

Kas ket t kių daiktų pirk- 
■tis. mes patartume užeiti i Ket
virčio įstaigą ir nesiskubinant 

kai kas. Koncerto progra- pasirinkti -as patinka. Mes 
ma tikrai bus aavėjanti. Ineabejojarr kad jus tikrai ra- 

Kaip jau buvo skelbta.-site tena: - ko pasirinkti tin- 
LDD 21 kuopos jubilėjinis karnų sau alykų ir kad tuo 
koncertas Įvyks gegužės 11 {budu sunk dovanų problema 
d., ?»Iunicipal Building sve- bus išrišta Ž maloniai patrau- 

South Bostone; Įkianč^ ka ’ < - Bet jei

sopranas
merginų

is
trio

New Yorko; 
iš Nevv

„ - 4. Ko: vienos muzikos studijos ... ...į buvo likę So. Viso paėsta Li|jja a.krodz.u
ALT centrui $261.2o. . kieJ k Blookl™J0. gabil‘a,gra° '

Lietuvių Radio Korpora- pu 
cija praneša, kad jos meti
ni? vasaros piknikas įvyks! 
sekmadienį, liepos 13 d., o 
ludeninis “piknikas po sto
gu” įvyks rugsėjo (Septem- 
ter) 28 d. Abu piknikai
įvyks B r o c k t o n Fair ties 
Grounds patalpose. ičius

ALT pažangiųjų skyrius 
savo kvotą išpildė su kau

gabi
fleististė southbostonietė 
Marvtė Plevokiutė ir dar

“Keleivio” Kalendorius
BrocKton’e, Mass.

1952 metų “Keleivio’* ka
lendorių Brocktone-Montel- 
loje dar galima gauti pas 
K. P. Jurgeliuną, 124 Ames 
St., Montello.
je yra įdomių 
daug informacijos.

J. STUNDŽIA. Pirm.;
M. STAKIONIS. Sekr.;
A. CERNAUSKAITĖ. Ižd.

Prieš Mirties Bausmę!

Mass. “taryba prieš mir- 
bausmę” kviečia pilie- 

prašyti gubernatorių, 
kad jis sulaikytų už žmog
žudystę nuteisto 
W. McNeil ekzekuciją.

LINKSMŲ ŽINIŲ— 
EVANGELIJOS SURINKIMO

ANTRA METINĖ ŠVENTĖ

taineje. nebūtu-
programa 
po pietų.

prasidės 2:30 v. met apsis, • ndę kokia dovana
geriausia t <a jūsų reikalui ir 

. , .... , , . . . Ikišeniui. neabejotam, kad
Charles b!leJU< ba!Sial?laS 'sau' p. Edmundą. L. Ketvirtis, su-

6 vai. vakare ju-;

banketu Piliečių Drau-, nue sax nkas> arba 
didžiojoj auditorijoj. ręS persona; < padės jums išsi

rinkti kas g; iausia tinka. 
Ketvirči< ištaiga visada

Šių metų balandžio mėn. 20 
Kalendorių- d" sekmadieni. 11 vai. prieš 
skaitymu iriP*etus’ pamaldų name. E. 4th 

ir Atlantic St. kampe. So. Bos
tone. įvyks Linksmų žirr.ų— 
Evangelijos susirinkimo antra

Skautų Iškyla į Plymouth’ą metinė šventė. Programa bus
______ įvairi. Temoje bus nagrinėja-

Bostono H1’ tikėjimo klausimai Pea 
Jbody ir So. Bostono 

choras paįvairins šventės pro

mu 
gijos
Koncerto įžangos tikėtai 
jau platinami; jų galima 
gauti pas platintojus ir 
“Keleivio” ofise. Kaina §1 
ir §1.50 (su taksais).

Metas jau ir bostonie
čiams rimtai pasiruošti tam 
koncertui, nes tik mėnuo 
laiko beliko. Rep.

įstaiga visada is 
anksto pa .;. ) tinkamų sezoni
nių sugesti ir parūpina savo 
klientams (iriausios medžia
gos. todėl ;<ų piliečiai kas
met pradej< žiūrėti į šitą graz
nų įmonę k; p logiškiausią to
kiems pirki; ms vietą. Išmin
tinga ekonomija ir pilnas pasi
tenkinimas kurį čia gaunate 
sudaro vi- -ką pasitikėjimą, 
kuris jaučiamas nežiūrint kokį 

ar maža. 
gera žodi

Namas ir Storas Pardavimui
Parduodu kampinį namą. 11 kam

barių, trijų šeimų ir varietv store. 
Kreiptis į A. Rapolas, 281 E Street, 
So. Boston. (15)

Išnuomuojamas Butas
Butas iš dvejų kambarių ir virtu

vės pirmame aukšte ir kambarys su 
virtuve antrame aukšte So. Bostone, 
297 D St. Kreiptis į Mrs. P. Ban- 
dzins, 699 E. Fifth St.. So. Bostone. 
Telefonas SO 8-9076. (15)

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadnav 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

TARSIS DEL DARBŲ
Bostono prekybos mmai

(Chamber of Commerce) , ,
moterų šaukia Naujosios Anglijos daiktą pirkte dideli

ės nro- • • , • i Smagu \ra tartipramonininkų ir ekspertų

Pradžia Panedėlį 
Balandžio 21

8 Reisai Kasdien ir Turf 
Reisai iki Biri. 28
Arkliai Stoja 1:15

Double Baigiasi 1:25
Jx.ar.jxa $1.00 su Taksais 

8 minutės iš Bostono 
MTA Bušai -iš Kitur

- <

Gegužės 4 d.
skautų vietininkija planuo
ja išvyką į vietą, kur 1620
metais atvyko pirmieji ^5^’ kviečiami atsdankyti. i draugus, ne- užeiti į jų ištaigą
“DP” SU “Mayflower” ^i-,privažjuoti galima visais City ^Z]° *, ^anama^l» visada yra malonu, visada ma-
VU. Plymouth’o uostas ran-'pojnt tramvajais. Išlipti ant kalP sulaikyti pramonės ionus pas juos priėmimas ir vi- 
dasi 37 mvlios į pietryčius Broadway ir Dorchester St. įmones nuo bėgimo iš Nau- sada yra gražių dalyku. Tai 

Bostono prie Cape Cod,kampo. (16) [josios Anglijos ir kaip jų vienintelė tok'a vieta So. Bos-
Norima .supažin- Komitetas, 'skaičių čia padauginus. tone.

Visi lietuviai vra ma- i1 ., rk i * apie Ed. K< ’\ irti ir jo bizniov Si neuniai >ra ma .pagltaniną Bostone balan- . ... . •„
kviečiami ats-lankyti.: \.. o A . draugus, ne- užeiti į jų

SUFFOLK

nuo
įlankos. ^00WNS

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainos.
3— Henrikas Kačinskas, 

Savickaitė ir Y. Brantneris 
sulos iš veikalo “Aušros 
Sūnūs.”

4— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

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

Steponas Minkus.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

i. L. Pašakarnū
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo*9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirsrfss

Vartoja vėliausios konstnikicijos 
X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 no© 7-8
534 BROADWAT.

80. BOSTON. MASS.

t




