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Milžiniški Missouri Ir Kitų 
Upių Potvyniai

Galingoji Missouri Upė Užliejo 1,250,000 Akrų Derlingų 
Žemių; Dešimtys Tūkstančių Žmonių Turėjo Gelbė

tis; Sioux City ir Omahos Didmiesčiai Pavoju
je; “Baltasis Žmogų*” Pirma Karta Mato“Baltasis Žmogus” Pirmą Kartą 

Tokį Missouri Potvynį

Missouri upės pavasari- £ėfcZuU0 Nelaimėj 
mai potvyniai jau spėjo *

pridaryti didelių nuostolių
pa k r a š č i ų gyvefltojams.
Ypač nukentėjo Sioux City,
Iowa, ir So. Sioux City,
Nebr., miestai. Patvinusios 
upės pakraščiuose jau 78,-
000 gyventojų turėjo aplei- gan Juan uoste h. nusken. 
sti savo gyvenamąsias vie- (|o Lėktuve skrfdo 69 

žmonės, iš kurių tik 17 pa-

Žuvo 52 Žmonės

Penktadienį, balandžio 
11 d. keleivinis lėktuvas 
skrisdamas iš Puerto Riko 
Į Nevv Yorką nukrito Į jurą

KORĖJOS FRONTE MIRTIS TYKO

Priešo granatai sprogstant musų kareiviai pasislėpė Į žemę. kaip kurmiai. Vienas 
marinas matosi paveikslo viduryje apkasuose, o apie kitus tik sustatyti šautuvai liu
dija. kad jų čia butą.

Plieno Pramonės Ginčas 
Jaudina Visą Kraštą

Plieno Kompanijos Skundžiasi Teismui dėl Pramonės 
Perėmimo į Vyriausybės Rankas; Kongresas Prade

da Tyrinėti Plieno Ginčą; Derybos Tarp Unijos 
Kompanijų Dar Nedavė Rezultatųir

Pereitą savaitę vyriausy- 
bė perėmė visą pagrindinę 

avo ran
kas ir įsakė tęsti gamybą. 
Darbininkai grįžo į darbą 
ir visa pramonė dirba. Bet 
plieno kompanijos tuoj pat 
iškėlė teisme klausimą apie 
pramonės perėmimo teisė
tumą, Kongresas irgi pra-

47 Žmones Sutrypė,
40 Žmonių Areštavo Į)lien.° i* kas ir įsake tęsti

Iš Caracas, Venezueloje 
praneša, kad ten pereitą sa
vaitę šv. Terezos perpildy
toj bažnyčioj kas tai suriko 
“gaisras.” Bažnyčioje kilo 
panika ir žmonės bebėgda

tas. So. Sioux City, Nebr., 
miestelis turi 6,000 gyven
tojų ir veik visi turėjo ap
leisti savo namus dėl paki
lusio vandens. Patvinusi 
upė gresia ir Omaha, Nebr., 
miestui.

Missouri potvyniai palie
tė 1,000 mylių paupio. Pa
kilusi upė neša savo drumz
liną vandeni į Mississippi 
darydama pakelyje paupio 
gyventojams nuostolius.

Missouri ir į ją tekančios 
upės teka pro daugybę mie
stų ir visur pakilę vandenys 
pridaro daugybę nuostolių.
Armijos inžinierių genero- LENKAI 
las L. A. Piek sako, kad DĖL 
“baltasis žmogus” pirmą 
kartą mato Missouri upės 
tokį nuostolingą potvynį.

sisekė išgelbėti. Lėktuvas 
nukrito į audringą jurą, kas 
labai apsunkino keleivių 
gelbėjimą. Apie San Juan 
juroje yra labai daug ryk
lių, todėl pakraščių sargy
bos gelbėtojams teko ryk
lius nubaidyti, kad galėtų 

i išgelbėti vieną jauną ber
niuką.

Lėktuvo nelaimė įvyko 
vienam motorui sugedus. 
Kai lėktuvas bandė grįžti į 
aerodromą jis ir įkrito į ju
rą.

Vyras dėl Akinių Fosteris Smerkia Statys 2,053 Naujas 
Neteko Laisvės Gen. Eisenhaiveri Televizijos Stotis

m. lauk sumindžiojo negy- deda t-v'n"et! Pramones per-
vai 47 žmones. Spėjama, e™m0 aĮ,l,nk-vbes- 
kad kišenvagiai tą paniką T.uo, terl™ vyriausybes 
tyčia sukėlė. paskirtas plieno pramones

Vėliau pranešama, kad v,ranlnk??’ P'^kybos sek-
policija dėl tos panikos su- retorius Sawyer, bando su

kompanijų ir unijos 
atstovus prie derybų stalo,
vesti

Filipinų kariuomenė ba
landžio 12 d. pagavo ameri
kietį komunistą, kuris buvo 2 Foster 
vienas iš bolševikiškų par- s;eikininią’ Anglijos 
tizanų vadų Filipinuose.
Suimtasis yra William J.
Pomeroy, buvęs Amerikos 
seržantas iš Rochester, N.
Y., kuris atitarnavęs karo 
tarnybą mokėsi

TEIRAUJASI (universitete ir 1949 metais
VAKARINIŲ SIENŲinutare dėtis su “Huks ’ ar- karingą kraštą, skundžiasi, \auioioj" Anglijid leidžia 

ba„f‘bpln«.b°?T'lkų..l>a‘l!-kad '‘reakcinga 
administracija” 
jam ir kitiems

Amerikos komunistų par- Federalinė komunikacijų 
uos pirmininkas, Wil!iam įomisija panaikino draud<* 

pasiuntė saro statyti naujas televizi-
1 X- komu? j°s stotis ir duoda leidimą 

mstų partijos konferencijai li3ame krašl(? pastatyti 2,. 
ir laiške sako, kad genero- 953
las Eisenhower esąs “reak- s; 
cingas džingo militaristas 

’iir agresingasMamlos; tas/v Fogter dar <^0, Rad 
Amerika yra paverčiama

areštavo 40 žmonių, nes
bažnyčios klebonas pasi-(1 , . . ... ,
skundė, jog paniką tyčia kad.?,nCas. del Uždarbių bu-

- . . . . . tll įcgnract*1 c nnm’nnmic n*

naujas stotis. Per tris 
u puse metus naujų stočių 

. tatymas buvo draudžia- 
impenalit-- mas? nes ^uvo iaukjama te_ 

Revizijos ištobulėjimo. Da- 
1 ar draudimas panaikintas.

Lenkijos bolševikiška vy
riausybė praeitą savaitę 
kreipėsi į Maskvą teirauda
masi ar Maskva vis dar re
mia Lenkijos vakarinių sie
nų išlaikymą, kaip jos buvo 
nustatytos Potsdame trijų

Am e r i k o s Raudonasis 
Kryžius teikia pagalbą pa
upių gyventojams, kurie tu
rėjo apleisti savo namus.
Prezidentas Trumanas pa- didžiųjų. Sako, Maskva už- 
skyrė 500,000 dolerių P11- tikrino Varšuvos lėles, kad 
majai pagalbai nukentėju- j^usjja vįs dar stovi už Od- 
siems paupių gyventojams. ros-Nysos sieną tarp Vokie-

Didžiuliai potvyniai vėl jos ir Lenkijos. Bet kiek 
sukėlė kalbas apie reikalą ilgai Maskva tą sieną gins, 
pažaboti galingąją upę ir parodys tik ateitis, kai pia- 
ją sureguliuoti, kad potvy- sidės rimtos derybos dėl 
niai nebekenktų paupių Vokietijos suvienijimo.
farmeriams ir miestams. —

_____________________ Atvyko Paskutinieji DP

zanais. Per tris metus 
padėjo filipinų bolševikams 
kariauti prieš filipinų vy
riausybę ir buvo “propa
gandos šefas.” Dabar jis 
turės atsakyti teisme už 
“hukdalahaps” papildytus 
kriminalus.

Suimtasis amerikietis sa
ko, kad jis pakliuvęs į fili
pinų kareivių rankas todėl, 
kad neturėjęs gerų akinių 
ir todėl negalėjęs pabėgti ĮD° čia
krumus pasislėpti. Filipi
nai žada amerikiečiui ko
munistui “duoti teisingą 
teismą.”

Rumunai Deportuoja 
“Neproduktingus Žmones

Paskutinieji DP iš 339, 
000, kuriuos Amerikos kon
gresas buvo nutaręs įsileis
ti į šį kraštą, atvyko perei
tą savaitę. Paskutinė DP 
šeima yra lenkai, Juozas 
Žylka, jo žmona ir du vai
kučiai. Jie vyksta į Chica- 

daugumoje iš vidurinių £3; 0 pakelėje sustos pa
sluoksnių arba nepritarian-i^kingt(į^e ir lankysis Baltu
čių bolševikiškam režimui. Jarne Name, kur juos pi 1- 
Masinės deportacijos jaujms Piezldentas Tiumanas. 
prasidėjo. Kur gabenami Į

Iš Bucharesto praneša, 
kad ten bolševikų vyriausy
bė nutarė išgabenti iš sosti
nės ne mažiau kaip 200,000 
“neproduktingų žmonių,”

NAUJI ATOMINIAI 
BANDYMAI NEVADOJE

Nauji atominių ginklų 
bandymai Nevadoje tęsia
mi ir šią savaitę. I Las Ve-

. ma statyti 85 televizijos 
nedavusi,st0ĮyS> tame skaičiuje Mas- 

. . , Amerikos sachusetts valstijoj 23,
komunistams pasų vykti i;B<,stono mieste 7 
angių bolševikų suvažiavi- Naujos stoty5 bus
m3- .rampų bangų” ir

Anglų komunistai karštai‘trumpųjų bangų.”
plojo W. Z. Fosterio laiš- ----- --------------------
kul p ypač triukšmingai STATYS DARiAUS.
pasitiko jo užgaulius zo- GIRĖNO PAMINKLĄ
džius gen. Eisenhovveno
adresu. W. Z. Foster turė- --------

būti teisiamas kartu Paskutinė bendra lietu-

o
stotys.
“labai
“ultra

sukėlė kokie tai blogi Žmo-Į‘1 .‘ssP'«s.tas derybomis ir 
nės, klebonas net sakosi tu. yy™Wbe galėtų perimtas 
rįs dokumentų piktadariu ’ sa.'i° ra"kas Plleno >mones
pasikėsinimui įrodyti. jS,įV-ntl kornJ,an.1Joms:

_________ 1 Plieno ginčas ir vyriausy
bės griežtas įsikišimas į tą 
ginčą iškėlė klausimą dėl 
vyriausybės teisės įsakymo 
keliu paimti į savo rankas

--------  ištisas pramonės šakas.
Bolivijoj pereitos savai- Kongresas ir teismas tuo 

tės viduryje kilo maištas klausimu turės tarti savo 
prieš karišką diktatūrą, žodį.
Kautynės tęsėsi tris dienas.
Pirma maištininkai užėmė 
sostinės La Paz centrą, bet 
vyriausybei ištikima ka- Švedijos ištekėjusių mo- 
riuomenė priemiesčiuose,teru sąjunga kreipėsi į vy- 
pasipriešino maištininkams riausybę su reikalavimu, 
ir jiems teko sunkiai kau- kad ištekėjusioms moterims 
tis, iki jie nugalėjo karis- j butų pripažinta metinė al
kos diktatūros šalininkus. ga? bent vienas tūkstantis 
Maištininkai laimėjo po to, kronų ir kad už kiekvieną 
kai jie paėmė EI Alto avia-|vajką joms butų pripažįsta- 
cijos bazę. mas priedas 500 kronų. Kas

Kautynėse, dar nepatik-j į o”}8 turėtų mo-
rintais daviniais, buvę 3,-ĮŠ pianesimo nėra vi- 
000 užmuštų žmonių ir iki 8a* al8ku> Rodos, vynau- 
6,000 sužeistu. Kiti prane-!^ o ne vyrai. Švedijos 
Šimai užmuštųjų skaičių vynausybe kratosi tokių iš-
paduoda tiktai apie 1,000' aiC1^______________

skai-

Įinlilinini Mnižtna 
3,000 Lavonų

ŠVEDĖS PRAŠO 
METINĖS ALGOS

su kitais politbiuro vadais, vių organizacija, kuri jun- 
ligos jo byla buvo-gia visus lietuvius, nuo bol

ševikų iki pačių dešiniau-
--------------------- siu. yra Brooklyno Dariaus*

Girėno paminklo statymo 
komitetas. Kovo 28 d. tas 
komitetas nutarė visgi kada 

~ nore statyti Dariaus-Girėno
saiojc, Indonezi- na!ninkIą Lituanica aikštė- 

jos įespubhkoje, sukilo vie-j je Rrooklyne, prieš klubo

bet dėl 
atidėta.

Partizanai Kovoja
Saidokais ir Vilyčiomis

Ceram

apie
žmonių, o sužeistųjų 
čių iki 3,000.

Bolivijoj revolveriai ir

Studentai Demonstruoja

Jugoslavijos sostinėj Bel
grade per Velykas demon
stravo studentai protestuo
dami prieš “vienašališką 
Triesto klausimo sprendi-

_____ v_._7 r__  ____ kanuolės atstoja piliečių
timai gyventojai prieš In-nainus. Tas paminklas bus balsus. Ten plechavičiai ir

riuncr utn. cl°7e^1JOS kanuomenę. Jie Vėiiavaį iškelti kailis iškiš- Voldemarai vienaip vien re- 
gas jau p g reikalauja nepnklausomy-u granjt0 papėdės. Ka- volveriais aiškina “tautos „ , - , , . ,

bės. Tie sukilėliai betgi-da paminklas stosis, komi- valią.” Šį kartą kautynes ku,'i 1)uk tai (laran-
vargu gali laimėti, nes jie te:as (jar neskelbia, bet laimėjo buvęs seniau dik-
Kariauja su saidokais (lan- [oks nutarimas jau jiadary- tatorium Paz Estensoro, ku- kJos naudai.

rį prieš 11 mėnesių nuvertė 
kariški maištininkai, veda
mi generolo Hugo Balli- 
vian.

minių mokslininkų bandy
mus stebėti.

ČARNECKIS GRĮŽTA

čios Vakarų valstybės Ita-

Amerikos kareivis, Alek
sandras Czameeki, lenkų 
kilmės, šiomis dienomis bu
vo lenkų grąžintas ameri
kiečiams ir dabar yra Ber
lyne. Prieš virš metus lai-

neproduktingi žmonės” Prancūzų Bolševikai 
dar nėra žinoma, jie suima- Grasina Demonstruoti
mi ir išgabenami su ryšu- ---------
liais kur tai, spėjama, kad Prancūzijos komunistų
į Rusijos koncentracijos partija grasina daryti gat-iko jis kur tai dingo ir pas 
stovyklas dirbti Stalinui. vėse demonstracijas, jei At-jkui Čechoslovakjos vyriau 

Neproduktingųjų žmonių lanto Pakto vyriausiuoju sybj skelbė, kad jis prašęs 
patuštintas vietas užima karo vadu butų paskirtas cechų bolševikų prieglau 
pirmon galvon bolševikų gen. Ridgvvay, Korėjos dos. Vėliau cechai jį iš-jba staiga
partijos pareigūnai, bolše- fronto vyriausias karo va- siuntė į Lenkiją, o dabar įpasiekė 5

kais) ir vilyčiomis, o Indo
nezijos kariuomenė yra 
moderniškai ginkluota ir 
turi magaryčioms japonus 
karininkus.

tas.

Generolo MacAarthuro 
Paminklui Trūksta Pinigų

PLIENO GAMYBA
STAIGA SUMAŽĖJO

Pasitraukus gen. MacAr- 
thwni iš savo vietos Japo-

_______  nijoj, japonai buvo nutarę
Pereitą savaitę dėl gi e- jam pastatyti paminklą už 

susio plieno streiko garny-$1.400,000. Bet dabar pra- Pas 
sumažėjo ir vos ne;a, kad to paminklo sta

Tarybų Latvijos
Kirchenšteinas

savo norma-

vkaro kriminalistu.” į Berlyną. mališką gamybą. k’a? nuskęs skolose. Paleckis.

Brazilijos Generolai
Pešasi Laikraščiuose

Brazilijos generolai N. E. 
Leal ir A leidęs Eetchego- 
yen išnešė tarp jų senai jau 
ėjusią kovą į viešumą ir 

Išlėkė kaltina spaudoje vienas ki-
--------  tą. Buvęs karo ministeris

Sovietų Latvijos “prezi- gen. Leal nori būti isrink- 
dentas” A. M. Kirchenštei- tas karininkų klubo pirmi- 

išlėkė iš savo vietos, o ninku ir viešai prašo, kad 
j į jo vietą Latvijos “vyriau- butų padarytas tyrinėjimas, 
sias sovietas” vienbalsiai ar ir kiek ^is priveisęs bol- 

K. M. Ozolinš. ševikų armijoj. Dabartinis 
šteino areštą karo ministeris Eetchego- 
nepranešama. yen irgi viešai skelbia, kad 

buvo latvis- jis irgi reikalauja tyrinėji-
mo.



Puslapi? Antras lL'Lfc**S, šoštoft Nr. 16, balandžio J6, 19o2

MUŠTYNĖS DARBININKŲ TARPE

4

PLIENO GINČAS kitaip, plieno kompanijos
. , , . . , ir unija pešasi dėlto, kiekGinčas tarp darbininkų ‘mokesči eilinis

ir Kompanijų plieno Į»ą-m<)k’mokėtojas turi
inoneje pereita savaitę issi- mokėti j ižd kad lien0
gimę i streikų, bet vyriau- dal.bininkai t dides.
sybe nenorėjo prileisti prie n- 0 ljen0 kom.
streiko ir prezidento jsaky- £nijos sav0 ,.iebiui
mu plieno pramone petim- * , y.
ta i vyriausvbės rankas., _ ’ .
Prezidentas plieno pramo-. Todėl visuomenei ne vis- 
ne perėmė pasiremdamas;vie,n- kaip tas ginčas bus
"nepaprasta padėtimi.” ku- «al« ?a!e At>o-
ri buvo proklamuota Korė- d°- ,kad vyriausybe, perė
jos karui prasidėjus. Betimusl Pllen0 Pram0.n? į.sa’ 
teisinis pagrindas pramonei fV° rankas. turef iu
perimti dar tebėra ginčija- darbininkų unija darbo su-

. i " ■ • .tarti ir vėliau pramone irmas ir plieno kompanijos s • . , . * ., . r • - „• I sutarti perduoti kompam-per teismą nori įsiauti įsa- . • V • - i V-,
kymą vyriausybei plieno 
pramones grąžinti 
kams.

Plieno pramonės 
esmė yra tokia:

Atnaujinant darbo sutarti,

jom? Bet jei legališka 
techniški sun-savinin- Pamiava ar'kūmai neleistą to padalyti, 

. , tai gali gautis visokių susi- 
Smco, trukdymų, kurie atsilieps i 

ginklavimosi pramonę ir 
ne Amerikai, AVhippany Paper Mills darbininkai. Eden, N. mieste

lyje išėjo į streiką, bet dalis darbininku nutarė nestrei
kuoti. Tarp streikuojančiu ir nestreikuojančių darbinin
kų Įvyko muštynės, kuriose daugiausiai dirbo akmenys. 
Viršuj matyti akmenis mėtantieji žmonės, o apačioje du 
akmenimis sužeisti darbininkai laukia daktaro pagalbos.

i pasitarnaus
plieno pramonės unija reikalą- t kam kitam, 
vo pakelti darbininku uždar- j ____________________
bius po 18 su puse centų Į va- DARBIEČIAI GRĮŽTA 
landą :r kėlė kitų reikalavimų, 
kurie butų sudarę maždaug to- Anglijos Darbo Partija 
ki pat uždarbių pakėlimą, kaip pereitą savaitę apskričių ta- 
ir tiesioginis uždarbių pakeli-jrybų rinkimuose laimėjo 
mas. 409 naujas vietas, tame

Susitarimas su plieno skaičiuje 55 vietas Londo- 
kompanijomis buvo negali- no didmiesčio apskrities ta-

Prezidente Pareigos

žvejoti balsų rudens rinki
muose. Dabar, kai balsų' 
žvejojimas atpuolė, H. Wal- 
ilace nieko nebesako.

Apie b o 1 ševikuojančius 
bendrakeleivius ir minkšta- 
kaulius liberalus, kurie ne
mato pavojaus iš Rusijos,

' prezidentas tos pačios die
nos užrašuose sako, kad jie 
nemato nieko blogo tame,

' kad Rusija pasiglemžė ir 
plėšia Lenkiją, Austriją, Ru 
muniją, Vengriją, Mandžu- 
riją, jie nemato pavojaus iš 
keturių su puse milionų ru
sų karinomenės, jie nemato 
nieko blogo tame, kad ru 
sai okupuotose šalyse gy
vena iš tų šalių plėšimo, bet 
kada Amerika gelbsti savo 
karo draugus kiniečius, tai 
jiems atrodo baisus daly
kas.

Tokių “liberalų” Ameri
koje buvo ir vis dar yra. 
Tai įvairiaplaukiai bendra
keleiviai, skysti liberalai, 
kurie pateisina visas Rusi- 
ijos niekšybes ir suranda, 
kad Amerika visada yra 
klaidinga.

—o—
Knyga “The President” 

j atskleidžia įdomių dalykų 
apie prezidento pareigas, 
apie jo santykius su ben
dradarbiais, su vyriausybės

Kas Savaite
Arogantiškas Cinizmas” rinktas prezidento vietai, 
“Draugas” atpasakoja tu-jis. but,Į amerikiečiams pa

tini Czeslau’o Milosz’o,"*^.- .ka,I’ depresijas nu- 
Dcl.’ galėti ir gerbūvi grąžinti. 

Popierius yra kantrus, ostraipsnio žurnale 
Monat” apie Baltijos tau-
tas, kuri “Keleivyje” pla- f“ maf.u, ,-!e:«u, ',saua Si
čiai recenzavo M. S. kovo 'ma driekus darbus atlik- 
19 d. "Draugas” sako, kad tL . ^stebėtina, kad ir bu- 
straipsnis esąs “atmieštas vus« P^identas su per- 
arogantišku cinizmu.” Gal nokintų “jeigu visas dep-
tod'ėl, kad autorius prime-■ ,es«as ,but« 1 oa°
na krikščioniškųjų tautų ,la®^*, 11 vlsaa boovervd- 
panašius kaip bolševikų les. butų nusiavęs nuo ze- 
žygdarbius Amerikoje ir mes Pavusiaus-
senovės Prūsų žemėje? i w

Skaitant C. Milosz’o “Kišenvagiai”
straipsnį is jo dvelkia ne Senatorius McCarthy ap- 
arogantiškas cinizmas, bet kaitino savo kolegas iš vie- 
didelė širdgėla. Automis (nos pakomisijos> kuri tvrj_ 
iškelia bolševikų teisinimo- nėja j0 tinkamumą būti se-

visada ga

mas ir ginčas atsidūrė už
darbių stabilizacijos komi-

ryboje. Anglijos balsuoto
jai pareiškė nepasitikėjimą

nariais, su “kostumieriais’ 
kaip jis vadina pas jį atsi
lankančius žmones ir

si tuštumą, nesąžiningumą 
ir jų nežmoniškumą link 
silpnų tautų, kurios yra ar
timos jo širdžiai ir dėl ku
rių likimo jis sakosi negalįs 

! tylėti.
Czeslaw’o Milosz’o straip

snis yra taiklus šūvis į su
rambėjusią vadinamų krik
ščioniškų tautų sąžinę, ku
rios visai šaltai Jaltoje iš
davė silpnąsias tautas ir ta 
savo išdavyste didžiavosi,

sijoj, kuri po ilgesnių tyri- konservatoriams, k u r i e 
nėjimu pasiūlė kompromi- prieš šesius mėnesius mažu- 
są. U. S.Komisija siulė: balsų dasigavo valdžios

Pakelti uždarbius, skaitant bando valdyti,
nuo sausio l d. š. m., po 12 su Konservatorių programo-

Prezidentas Trumanas mirus. Yice-prezidentai čia 
prieš atsisakydamas statyti yra ‘atsarginiai prezdentai’, 
savo kandidatūrą priezi- kurie valdymo klausimuose 
dento vietai dar vienam ter- neturi jokio balso ir papras- 
minui, paskelbė per žurna- tai pasitenkina “socialinė- 
listą William Hillman ne- mis funkcijomis” ir pirmi-

_____ Itįn i kaip didžiausios valstybi-
yra"Tdomi toje" dalyje, kur!“* P^ettkimu.
„,,na8aVAiam; n^ntn Kad “didieji Jaltoje apsi

gavo, tą šiandien visi mato,nupasakojama prezidento 
Trumano biografija, jo įvai
rias bet kad jie sielotųsi dėl jų

pu.se centų į valandą, nuo lie
pos mėnesio pradžios pridėti 
dar po 2 su puse centų ir nuo 
1953 metų sausio 1 pridėti dar 
po du su puse centų. Komisija 
siulė Įvairiu kitokių priedų, ku-

je žymią vietą užima plieno 
ir geležies pramonės grąži
nimas buvusiems savinin
kams ir atnacionalįzavimas 
kelių transporto (sunkveži
mių transporto). Ta vy

paprastą knygą “The Presi
dent”. Joje duodama ir Pre 
zidento biografija ir ištrau-

ninkavimu senate. Todėl 
ir prezidentas Trum anas 
buvo pašauktas eiti prezi-

kos iš jo įvairių užrašų (die[dento pareigas būdamas vi-

pareigas pnes pere ... x x A . 
jimą i politiką. Banko tar- iadu0‘«^,,„taU3,„bh,?'0’ nl° 
nautojas, laikraščio darbi
ninkas, kariškis, biznierius, 
farmeris, “kauntės” politi
kierius, toki buvo preziden
to Trumano karjera, iki jis

dar neteko pastebėti. Di
džiosios demokratijos na
gus kramto, kad Maskva 
JAS apgavo. . . .

x

ne sudarvtu maždaug po 5 su, . , _ „ ,
’ ' - j i- i-,- nausvbe žada savo prograpuse centų uždarbių pakėlimo, i > ... 1 6

Kompanijos komisijos pasiu- ma ®Ut vykinti, nes esą
lymą atmetė ir siulė pakelti už
darbius po 9 centus i valandą, 
skaitant nuo kovo 1 d„ ir siulė 
maždaug po 5 su puse centų

ji gavusi tokį mandatą iš 
balsuotojų, nors ir būdama 
mažuma balsų išrinkta. 
Darbiečių eilėse prieš tą at-

i valandą Įvairių kitokių prie- galinę programą reiškiasi 
du (atostogos, pagerintos pen- didelis pasipriešinimas ir 
sijos ir k.). Unija sutiko pr- yra net šaĮinjnkų neparla- 
imti komisijos pasiulymą bet •mentarinėInjs priemonėmis

i (streikais) tą programą su- 
Prezidentas aiškino, kad Į laikyti. Atrodo, kad ir 

plieno kompanijos pernai ■ konservatorių tarpe yra 
padariusios pustrečio bilio- žmonių, kurie norėtų išpro- 
no dolerių pelnų ir todėl vokuoti krašte generalini 
galinčios iš savo pelnų pa- streiką ir jį sužlugdžius
kelti darbininkų uždarbius, “karaliauti be baimės,”
o jei joms būtinai reikėtų j kaip p0 1926 metų genera- 
pakelti plieno kainas, vy- Hnio streiko, 
riausybė tam nesipriešintų, 1 Darbiečių eilėse visi atsi- 
bet tik tame atsitikime, jei mena 1926 metų generalinį 
kainų įvėlimas būtinai yra streiką ir kas atsitiko po to,
reikalingas. Kompanijos 
reikalavo, kad visas ar veik 
visas uždarbiu pakėlimas

kada streikas susmuko. To
dėl ir atsakingesnieji dar
bi ečiai ir protingesnieji

nyno, pastabų ir dokumen
tų)-

Amerikos prezidento pa
reigos yra nepaprastos. Pre
zidentas čia turi būti žmo
gus “penkiose asabose”. Jis 
yra vyriausybės galva, ku
rio žinioje dirba 2. 509.000 
įvairiausių tarnautojų: tai 
vykdomosios valdžios gal
va, kaip kituose kraštuose 
ministerių pirmininkas, tik 
su daug pletesnėmis teisė
mis, nes parlamentas jo ne
gali “nuversti” ar atleisti.

Prezidentas Amerikoje 
yra vyriausiais karo pajėgų 
vadas. Jis vra ir valstvbės* v
galva, kaip kitose šalyse 
prezidentai ar monarchai; 
Jis yra ir valdančiosios par
tijos politinis vadas. Be to, 
prezidentas turi rūpintis ir 
įstatymų leidimu, jam ten

sai nepasvęsias Į Įvairias 
valstybės paslaptis. Tas itin

buvo išrinktas į senatą. Iš ^*t€n^ower Grįžta
v«. senato, be jo paties didelių! Atlanto Pakto šalių karo

skaudžiai atsiliepė užsienių, Pns^Jgų, jis pateko į vice-jVadas gen. Eisenhovvei bir-
politikoj, kada naujam pre- Prezlden“ ,r,Qvahau iželio 1 d. pasitraukia B sa-

Tiu^ Pi-ez'dento vietą. 1948 mezidentui teko srėbti Tehe
rane ir Jaltoje išvirtą sriu
bą.

—o—
Prezidentas Rooseveltas 

mirė staiga po ilgo prezi
dentavimo ir kai kurie žmo
nės, išgirdę žodį preziden
tas, ji savaime jungė su F. 
D. Roosevelt vardu. Prezi
dentas Trumanas savo die
nyne 1945 m. balandžio 14 
d. rašo, kad jis paskyręs 
John S n y d e r federalinių 
paskolų administratorių. 
Kai jis apie tai pranešė p. 
Ješse -Jonės ir pasakė jam,' 
kad prezidentas padarė to
ki paskyrimą, tai J. Jonės

tais prez. Trumanas parodė, 
kad jis gali būti prezidentu 
ir “savo teise”, krašto žino

vo vietos ir grįžta Ameri
kon. Čia jis įsitrauks į po
litinę kovą kaipo republi- 
konų partijos vienas iš kan-

butų Įjungtas į plieno kai- j konservatoriai nenorėtų pri- 
nas ir kad vyriausybė išiejtį jėgų bandvmo už par- 
anksto duotų sutikimą kai-'lamento~ribų.
nas kelti.

Plieno ginčas paliečia ne 
tiktai 650,000 darbininkų 
toje pramonėje, bet palie
čia ir visą visuomenę, o

Savivaldybių rinkimai nė
ra visuotinas gyventojų at- 
siklausymas. Ir darbiečiams 
valdant, 1947 metais, savi
valdybių rinkimai rodė lyg

ypač karo pramonę, kuriai i ir konservatorių persvarą,VA I i V\ «A ea •vi z J i z> 7 _ x _* 1 _ •   _ _ _ 1plienas yra pagrindinė ža
liava. Ginčą? tarp pramo-

bet 1950 rinkimuose dar- 
biečiai ir vėl buvo išrinkti

nės savininkų ir darbininkų į parlamentą, nors ir nežy
miame atsitikime vedamasjmia dauguma. Todėl ir da- 
ant visuomenės kupros. bartiniai savivaldybių rin-

Reikalas tas, kad svar- kimai nebūtinai reiškia, 
blausias plieno pirkėjas yra kad darbiečiai grįžtų į par- 
vyriausybė, kuri plieną per- lamentą didele dauguma.
ka karo pramonei. Kiek 
vienas plieno kainos pakė
limas atsiliepia iždo išlai
dose, o jei kainos ir nebūtų 
pakeltos, tai padidėję už
darbiai plieno pramonėje 
neišvengiamai atsilieptų iž
do pajamose, nes padidėję 
uždarbiai reikštų mažes
nius pelnus pramonėje ir 
mažesnius Mokesčius nuo 
pelnų į iždą. Vienaip ar

Bet 1947 metais konservą 
toriai, po savivaldybių rin
kimų, reikalavo, kad dar
biečiai skelbtų visuotinus 
rinkimus. Tą pat dabar 
daro darbiečiai, jie sako, 
kad kraštas pareiškė W. 
Churchill’o vyriausybei ne
pasitikėjimą ir ji turinti 
trauktis. Kol kas Church- 
ill
no “susiprasti

tuoj paklausė, “ar jis tą pa- 
ka siūlyti kongresui ivai- skyrimą padalė prieš savo 

o kada kon- mirtį?” Į šitą klausimą 
prez. Trumanas atsakė:
“Ne. JIS ką tik dabar tą 
padarė”.

—o—
Kai kurios prez. Truma

no pastabos jau sukėlė ne
mažai dulkių. Savo užrašuo
se 1945 m. rugsėjo 19 d. 
jis sako, kad ponas X yra 
100 U pacifistas, jis norė
tų, kad mes paleistume sa
vo ginkluotas pajėgas, duo
tume Rusijai musų atomi
nes paslaptis ir kad pasiti
kėtume gaujai avantiūris
tų Kremliaus politbiure. Jis 
sakosi nesuprantąs tokio 
“svajotojo,” nes Frico Kuh- 
no amerikiečių vokiečių 
Bundas nebuvęs nė pusė 
tiek pavojingas, kaip tokie 
pacifistai.

Tas X tuoj pat pasiskel
bė nors jis ir nėra vardu 
įvardintas. H. A Wallace 
protestavo, kad prezidentas 
tik ji galėjęs turėti galvoje

rius įstatymu
gresas Įstatymus priima, 
prezidentas turi juos pasi
rašyti arba vetuoti.

Amerikos prezidento ran 
koše yra sukoncentruota di
delė galia. Jo sprendimai, 
tiek užsienių tiek ir vidaus 
klausimuose, yra galutini. 
Tik teismas kartais gali pa
sakyti, kad jo sprendimas 
prasilenkia su Įstatymais ar 
su konstituciaj.

Einant tokias atsakomin- 
gas pareigas prezidentas 
turėtų būti “visažinąs”. Bet 
kadangi nė vienas žmogus 
negali būti ekspertu visais 
klausimais, tai ir preziden
tas turi atsidėti savo pata
rėjais ir bendradarbiais ir 
tik gavęs atsakingųjų pata
rėjų nuomonę, išklausęs ją 
“už ir prieš” jis, vadodama- 
si savo sveika nuovoka, pri
ima savo sprendimą, 

o

nių išrinktas toms aukštoms didatų į prezidento vietą, 
ir atsakomingoms pa r e i-Į gen. ' Tafto šalininkai 

[kandidatui Eisenhoweriui 
(jau pasiuntė savo klausimų 
lapą ir reikalauja, kad jis 
pasisakytų, kaip jis žiuri į 
įvairius ginčijamus klausi
mus. Pasisakyti reikės, o 
tada, šen. Tafto šalininkai 
mano. atsiras ir aiškių ge
nerolo priešininkų.

Dešinieji republikonai tu
ri rankovėje ir kitą kortą 
prieš generolą Eisenhowe- 
rį. Jei šen. Tafto kandida
tūra susmuktų, taftiniai 
rengiasi persimesti į gene
rolo MacArthuro pusę ir 
prieš karo didvyrį pastatys 
kitą karo didvyri, o tada 
republikonams bus galvo
sūkio, kurį pasirinkti.

Jei toks “generolų fai- 
tas” kiltų, tai butų nekas
dieninis spektaklis. 

Gerbūvis “Už Kampo”

goms.
K. V.

Prezidentas Trumanas,kalbėdamas apie tą X-ą ir 
vyriausybė betgi nema-'perėmė valdymą preziden-spėjo, kad prezidentas no- 
“susiprasti.” tui F. D. Rooseveltui staiga n su tokiais kaltinimais pa-

Nauji Leidiniai
SUDIEV. KVIETKELI! Pulgio 

Andriušio apysaka, išleido 
“Australijos Lietuvis,” 1951 
m., 181 pusi., kaina $1.50. 
gaunama pas A. šulaitis, 
4544 So. Califomia Avenue, 
Chicago, III.

“Sudiev, Kvietkeli!” -yra 
pirmoji “Australijos Lietu
vio” išleista knyga naujai 
įsigytoj spaustuvėj. Knyga 
tik išėjusi pagarsėjo tuo, 
kad lietuvių rašytojų drau
gija knygos autoriui pasky
rė SI,500 premiją.

Knygos “apmatai” prieš 
tris metus buvo spausdinti 
Bostone LDD leidžiamame 
“Darbe,” kur autorius pasi
rašė P. Šilaviržio slapyvar- 
de.

“Sudiev, Kvietkeli!” vaiz
duoja kasdieninį gyvenimą 
Aukštaitijos kaime; iš kny
gos dvelkia ilgesys ir meilė 
gimtajam kampeliui. Kal
ba labai turtinga ir gyva.

KULTUVĖ Nr. 30, balandžio 1 
d. leidinys. Gaunama 373 S. 
Second St,. Brooklyn 11, N. 
Y. Kaina 25 centai. Gau
nama ir “Keleivyje.” 
“Kultuvė” Lietuvoje ir

čia Amerikoje leidžiama 
rašytojo J. Petrėno-Tarulio, 
šampuoja maždaug visus 
lygiai. b

RYKŠTĖ, balandžio 1 leidinys, 
Nemuno leidykla, kaina ne
pažymėta.

Kadaise prezidentas Hoo- 
veris sakė Amerikos žmo
nėms (depresijos metu), 
kad “gerbūvis yra čia pat 
už kampo.” Žmonės nepa
klausė jo pranašavimų ir iš
rinko į jo vietą Rooseveltą.

Dabar skaitome “Col- 
lier’s” magazine buvusio 
prezidento Hooverio atsi
minimus, kuriuose jis sako, 
kad 1932 metais gerbūvis 
tikrai buvęs “už kampo,” 
bet dėl balsuotojų kaltės 
jam nebuvo leista depresi
ją išvaryti ir gerbūvį iš už 
kampo atvilioti. Galima 
stebėtis tokiu tvirtinimu, 
bet buvusis prezidentas sa
kosi giliai įsitikinęs, kad 
jeigu jis butų buvęs per-

natoriu, kad jie esą papras
ti vagys, “taip pat kalti va
gystėje, lyg tarsi jie užsi
imtų mokesčių mokėtojų 
kišenių kraustymu.”

Toks kaltinimas garbin
go senato komisijos na
riams, viso senato paskir
tiems tyrinėti paties Juozo 
McCarthy garbingumą, bu
vo perdaug. Visas senatas, 
60 balsų prieš 0, nutarė iš
nešti pasitikėjimą tai komi
sijai, kuri tyrinėja J. Mc
Carthy tinkamumą būti se
nate. Net senatoriai Hick- 
enlooper ir jo kolegos, ku
rie visada randa gerą žodį 
senatoriaus McCarthy plio- 
vonėms, nebalsavo už ne
pasitikėjimą tai komisijai. 
O pats J. McCarthy taip 
buvo “užsiėmęs” kitais dar
bais, kad senate visai ne
balsavo.

Mrs. Smitn, senatorė iš 
Maine, ta proga pasakė 
karčių žodžių ne tik J. Mc
Carthy, bet ir jo rėmėjų ad
resu.

x
Maskva Atsakė

Maskvos vyriausybė at
sakė Į Vakarų notą dėl Vo
kietijos suvienijimo. Mask
va seniau siulė “rimtai” de
rėtis dėl Vokietijos sujun
gimo, o kai Vakarai pasi
teiravo, kokiu budu Mask
va nori tą suvienijimą pa
dalyti ir ar ji leistų Jungti
nių Tautų komisijai patik
rinti lytinės Vokietijos “de
mokratines laisves” ir už
tikrinti -laisvus balsavimus, 
tai Maskva dabar atsiliepė, 
kad Jungtinės Tautos ne
turi kištis į rytinės Vokieti
jos reikalus. Tą “kišimą
si,” girdi, gali atlikti “ke
turi didieji” be Jungtinių 
Tautų pagalbos.

Šiaip jau Maskva nieko 
naujo nepasako ir palieka 
duris atdaras, ar uždaras, 
kaip kas nori, naujoms de
ryboms dėl Vokietijos su
vienijimo ir nepriklausomy
bės jai suteikimo.

Vakaruose kai kurie 
žmonės mano, kad Stalinas 
jau darysis sukalbamas. 
Kol kas to “sukalbamumo” 
betgi nesimato.

x

Leonardo da Vinci
Balandžio 15 d. suėjo 500 

metų kaip gimė nepapras
tas Italijos genijus, Leonar
do da Vinci. Jis buvo pie
šėjas, skulptorius, inžinie
rius, gamtininkas ir visų 
anų laikų mokslų žmogus. 
Visas pasaulis mini to ne
paprasto žmogaus sukaktu
ves. Kitą savaitę ir “Ke
leivyje” apie jį duosime 
platesnių informacijų.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEUUA Amerikos Lietuviu Gyvenimas ĮLĮS skaito, kabo 
TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Visi į Pavasarinę Pramogą Minelgienės atvaizdas

o , ... , , diskuose rūbuose. JosSekmadienis, balandžio 
20 d. jau čia. Tai diena, 
kurioj j vyks “Naujienų” 
pavasarinė pramoga Soko- 
lų salėj. Rinkimės j tą pra-

prie Jo kabinėjos? Kas iš
kėlė jani bylą? Kas užsi
spyrusiai reikalavo ir išrei
kalavo Ji nukryžiavoti? Ar 
tie, kurie nepriklausė jokiai

tau- religijai ir netikėjo i Lie
jau- va? Ar tą padarė šliuptar- 

r.as vjras yra naujakuris, niai, pagonys? Juk visai 
Illinois Universiteto stu- ne. Tą baisiausią pasauly- 
CiC-ntas. Jcs motina A. Gy- je neteisybę padarė aukš-
llienė, gimusi Kewanee, IH., čiausieji tų laikų tikrosios

........................... įsu tėvais grižus Lietuvon, bažnyčios kunigai. O
gausiai ir pripildyk}-jOnįjįj. pOnįa Gylienė yra gonis Pilotas keturis 

me salę taip, kaip niekada, savininkė restorano, 3206 kius tiems aukšeiausiems 
So. Halsted St. Restoranas kunigams pareiškė nematąs 

i moderniškai vedamas ir tu- Jame jokios kaltės. O ką 
Iri gerą vardą ne vien lietu- liudija “krikščionybės” is- 
į vių tarpe, o ir svetimtaučių, torija? Religinių karų kal- 
j Minėtame aprašyme dar tininkai ar buvo iš tų, ku- 
jpaminėta, kad ponios Gy- rie nepriklausė jokiai reli- 
ilienės sūnūs Povilas yra ka- gijai ir netikėjo i Dievą? 
Ireivis ir tarnauja Korėjoj. Inkvizitoriai, tie juodieji 
Paminėta, kad Jonas B. enkavedistai, ar buvo iš tų,

Pavyko Gerą Darbą Atlikti

Per dvi dieni prieš Verbų 
sekmadieni oras buvo pa
bjuręs—tai lijo, tai snigo. 
Be to putė smarkus vėjas. 
Bet Verbų sekmadienis iš
aušo giedras ir gražus. O 
tą sekmadieni Sophie Bar

pa-
sy-

Brenza, Cook County iždi- kurie nepriklausė jokiai re- 
ninkas, yra lietuvis. Pami- ligijai ir netikėjo i Dievą? 
nėta, kad Lietuvos konsulas Šimtmetinis karas, ėjęs 

Forest valstybinę prieglau-lP- DaužvartĮis ir j° žmona tarp katalikiškos Anglijos 
dą pavaišinti ir palinksmin-lturi vardą Chicagos l ir katalikiškos Prancūzijos,

čus, radio programų vedė
ja, su savo talkininkais ir 
talkininkėm vyko i Oak

tį ten aukštuosiuose rateliuose. ar tai buvo darbas tų, kurie

SPiGLIl OI \ VIE1.A NE KLIŪTIS

\ ienas marinas lėnda pro priešu ištiesę spigliuutą vielą, o 
jo draugai su šautuvais kvlai daboja, kad priešo šauliai iš 
kur nors neapšaudytu patrulio.

Kas Naujo Brooklyne
didelis dalykas, nes reikia 
ryžtumo ir visuomenės gy
venimo aiškaus supratimo.

Pranešimas LSS 
19 Kuopos Nariams

i LSS 19 kuopos komitetas Sveikindami“?© 'kuopos 7r 
(.ei daugeho pnezasc.ų nu-.komiteto var<J palinkžjo 
tarė kuopos susirinkimą is'd A žilinskui ir toliau 
balandžio 11 d <antro;eiti keIiu. 19
penktadienio) nuKelti i se- k im0 komi.
kanų penktadienj, balan- sjjog vardu‘jam Įteikta kuk-
0210 . * Ii dovanėlė: rašymui plunk-

1 Atskiru pranešimų nebus. sna jr paišelis.
Prašomi ' draugai ' rinktis; Lgs CR vardu d ži. 
punktualia. 7:30 vakare, i ,insk eikino j Buivy. 
? ra daug svarbių klausimų, das pa7inkėdamas nenuiIs_ 
kuru tun būti apsręsti. tamaį su jaunuolišku ryžtu.

mu ir energija tęsti darbą 
socialistų eilėse.

Drg. K. Bielinis ir drg. J. 
. Valaitis plačiau apibudino 

drg. A. Žilinsko veiklą il

esančių lietuvių sene-, ... . .... .....
lių. Ji ši pagirtiną landa-'Ką Girdėjom pas Justiną nepriklausė 
ringą darbą atlieka du sy-! ' . . . j ir netikėjo ! Dievą? Vėl 30
kiu į metui-Kalėdų ir Ve-'-“anJ-na‘ su,>netų karas, ėjęs tarp po-

lytią pioga. susmilkę pas
jom smagias diskusijas. rie nepriklausė jokiai reli- 
Justinas pranešė, kad šiuo!gjjai įr netikėjo Į Dievą?

Prieš keletą metų prade- sykiu marijonai Įrodinėjo, o Varšuvos ponai, kurie po
" pirmojo pasaulinio karo člene 

pasiuntė ginkluotas
Buk New Yor-

____ _____ ___ko policijos viršininkas pa-
lvje, kasmet vis didesni plo-'skelbęs, kad didžiausioji 
ta apimant. Šiuose nomina- nusikaltėlių dalis yra is tų, 
cijų balsavimuose, balan- kurie nepriklausą jokiai re-į 
džio 8 d., dar nebuvo maši- ^SUa^ n’ netiki i Dievą.^ Iš
nų visose balsavimo vieto- pavyzdėlio esą aišku, Ha pastaba. Po to Justinas km., Betygalos vals., Raseinių 

_ kas gamina nusikaltėlius.; šitaip ra ponavo apie “Ke-apskr.
Justinas sakė, kad esą ii'jleivio” pergalę: Jonauskas ar Janka.t
daugiau svaistytinų prie-; _ AZici atsimename

Vėl 30
Marijonai tebešneka su

Todėl ir mes,piežiaus ir Liuterio sekėjų. 
Justiną ture- Ar tai buvo darbas tų, ku-

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YCRK 

PAIEŠKOMI ASMENYS
Mašininis Balsavimas

ta čia žmones pratinti prie j buk krikščionybė nesanti 
mašininio balsavimo. Pra- pasenus ir nuo gyvenimo 
džioj mašinos buvo varto- neatsilikus.
iamos tik mažoj miesto da

Balaikaitė - Mat evi- 
iš Mariampolės a>kr.. 

įeca” Strazdų kaimo.
K..vn Antanas Gaižauskas iš Gryb-

’ laukiu km.. Batakių vals.. Tau- Tai va, i. . , • . a ’ rages apskr.draugai, ka matome antro- . „ .. ,
joj pusėj to medalio, kun Medsėdžių knu p^teIiu 
marijonai mums pakišo. Kretingos apskr.

\ isi nustebome šia taik- Antanas Jocius iš Rimgailų

Vilnių užimti, kas 
ar ne katalikai?

Anelė

sė.
K1U

Dalvse, kur pirmu sy 
mašinos Įvedamos, bū

na paskiriamos vietos, kur 
balsuotojai gali eiti ir susi
pažinti su balsavimo maši
na. Prieš pastaruosius no
minacijų balsavimus 
Bridgeporto lietuvių kolo- Tiek pasakę 
nijoj balsuotojai buvo kvie
čiami ateiti i demokratų minėtų 
partijos būstinę prie Hal- 'tV- C

prie-,
liko

be
—Visi

IS
kad Pagramančio vals.. Tauragė' a.

Po SI—Mrs. B. Tuynell iš 
Los Angeles, Calif.. M. Cher- 
nauekas iš Miami, Fla., F. 
Stanton iš De'oolt, Altą.. Cana-

Pranešimas Apie VLIK’ą

i Kovo 29 d. LSS 19 ir
L DD 7 kuopos surengė jau . „
iš eilės trečiąją kavutę, ku- Jaunystes dienas. Pazyme- 
■ ioje turėjo dalyvauti ir J°: ^ac . 1906 metų
prof. J. Kaminskas. Bet su- ^‘kotarp‘8 buvo nevien so-
negalavus prof. Kaminskui, i f?3151.111®8 vel^^os’ j3®! 11
kavutės dalvvius plačiai i tautos prisikėlimo
painformavo iš I irtuvbkos v-včtov;am K-vvenlmul Ia!- 
veiklos drg. K. Bielinis.
Kad geriau išsiaiškinti lais

pne
sted ir 36-tos gatvių, kur 
buvo duodamos pamokos, 
kaip balsuoti su mašina.
Serga Veikėjas

kaistų, bet nebusią 1;
viską isdiskusuoti, nes ninkas užgrobė Lietuvą, , 
to turis raportą apie stam-į^j kunigai ėmė. skelbti, kad ap’ r'
bią “Keleivio pergalę. p^vo bausmė. Prieš tą kių'km.. Krekenavos v'alsj ?a- 
, . , ... Pp? kvailą ir tiesiog beprotišką nevėžio apskr.
ktieie ciaryti pastabas oel pasakojimą “Keleivis” ve- Paulauskaitės iš 

dė neatlaidžią kovą ir ja km.. Kelmės vals. 
pagaliau laimėjo. Kapitu- Juozas Puskis.

! Racijos raštą parašė south- Raudonytė-Rakauski
—Visų pirma aš dėl krik-1bostonietis Dr. J. Leimonas, Kuliu km.. Skuodo v 

čionybės pasenėjimo. Jei o atspausdino va “Drau-itinfos aPskr-
* balandžio 4 d. laidoje, i. »

kaip tik Kaukazo razbai- 
ninkas užgrobė

Jusaitis ir Jusaitytė. br 
sesuo Antano Jusaičio, iš

ir

Juozas Mataitis iš Dauge’iš-

tokios:

daryti pastabas dėl 
marijonų priekaiš- 
pastabos pasigirdo

krikščionvbė ir Kristaus gas

kas. Socialistai pirmieji 
stojo į kovą su rusišku žan
daru dėl Lietuvos nepri
klausomybės, pirmiesiems 
dėl to teko ir nukentėti: 
vieni buvo nublokšti į Sibi
ro taigas, antrieji į Dėdės 
Šamo žemę, bet bendras 
darbas buvo tęsiamas. Pa
linkėjo jubilėjatui ir toliau 
eiti su suvalkietišku atkak
lumu užsibrėžtu keliu ir 
daug metif dar būti šiose ei
lėse.

Drg. A. Žilinskas buvo 
netikėtai užkluptas ir aiš
kiai matėsi jo susijaudini
mas. Jis trumpai padėkuo-

Po ilgesnių pasitarimų damas draugams už pada
lytą “surpraiz,” pasakė, 
kad jis dirbo ir dirbs socia
listų eilėse. Po to sudai
nuota “Ilgiausių metų” ir 
kavutės dalyviai geroj ir 
draugiškoj nuotaikoj vėlai 
vakare išsiskirstė.

Už kavutės surengimą ir 
drg. A. Žilinsko pagerbimą 
tenka draugiškas ačiū pa
sakyti 19 kuopos komitetui 
ir ypatingaį ačiū pąrengimo 
komisijos nariams: P.
Kriaučiukui, B. Spudienei, 
J. Rimavičiui, V. Kalveliui 
ir kitiems prisidėjusiems 
draugams.

Komisijos Sckr. V. G.

vinimo veiksnių padėtį ir 
dabartinius esamus politi-

da. r. B. Olbryse čš Montcalm. nius negalavimus, drg. Bie- 
Car.ada, Mrs. D. Deilis is Cleve- Rnis plačiai ir i-vškiai 
land. Ohio. A. Vyšniauskas iš a
North Bay. Canada. V. Mickus
iš Moatreal, Canada. D. Tolei- . , , , • -
kis iš Brooklyn. N. Y.. J. Pet- tus- Tada teko apjungti VI 
rukaitis iš Waterbvry, Conn.,

plačiai ir ryškiai nu
švietė Lietuvos bolševikų ir 
vokiečių okupacinius mė

T. Baltulionis iš Exeter, N. H., 
J. žadeika rš Philadelphia. Pa., 
ir J. Admaitis iš Quebec, Can.

Po 50 centų — V. Luiza iš Bal
timore, Md., M. Barkauskas iš 
Oakviile. Conn.. Mrs. Eva Co- 
vensky iŠ So. Windsor. Conn., 
B. Jasiunas iš Eastharr.pton, 
N. Y.. U. Petrashunas iš 
Bridgeton. N. J.. B. J. Vaitku
mis iš Brooklyn. N. Y.. H. Mu- 
laranka rš Detroit. Mich.. D.

sas kovojančias grupes į 
vieną bendrą išlaisvinimo 
organą. Tuo reikalu buvo 
sušauktas bendras grupių 
pasitarimas ir prieita išva
dos, kad tik paskutiniojo 
1926 metų buvusio seimo 
parti jos tecali amuneti visą 
tautą kovai prieš okupan
tus
ir buvo sudarytas Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas sutrumpintai va-

Vaičiūnas iš Cleveland. Ohio. B. dinamas VLIK’as.—Čia rei- 
Beržm>c:ų Pužaitis iš aterburv. Conn., kja pažymėti,—pridūrė drg.

Frank Mickas iš Chicago. III..
L. Strikauskas iš Edinboro.
Pa.. J. žurkus iš Hamden. zinom^ Pažasčių,
Conn.. J. Kazlauskas iš Cicero.
III.. J. Paulauskas iš

kad, dėl visiems 
partijos

vardu niekas tuo laiku ne- 
Middle- galėjo veikti, todėl atsirado 

Kalvos boro. Mass.. J. Zavs iš Joliet,' kovojančios grupės, kurios 
vals., Panevėžio apskr. jų p Yaunishkis iš Winnipeg. įsijungė į bendrą organą ir

Jonas Savickas iš Grasiai-; ęana(ja, y Kishkis iš Verdun,

iš
Kre-

mokslas tas pat, tai čia tm-Į Sveikinam “Keleivį” su 
Jurgis Lukas, rusų-japo- ka priminti Nietzschę, kurslpergale,—veik visi draugaijčių km.. Joniškio vals.. ši: u 

nų karo veteranas, ilgame- pasakė, kad tebuvo vienas Į sušuko. Pripažinta, kad apskr.
tis Bridgeporto gyventojas krikščionis ir tas numirė i pr. Leimonas užsipelno pa- j šipaila ir jo sesuo šipa ‘ė. 
ir veikėjas, turėjo pasiduoti ant kryžiaus. gyrimo už kapituliacijos ^ ar turėję giminių Vyšpy-
sunkiai operacijai. Opera-' —Aš gi marijonams ga-parašymą, o “Draugas” už ’
cija pavyko, bet tik paleng- liu priminti jų bendraminti jos atspausdinimą. Be to 
va tesitaiso. Jisai yra Chestertoną, kurs pasakė,!via išreiškė pageidavimą,!
“Margučio” skelbimų agen- kad krikščionybė dar nebu- kad “Keleivis” ir visi libe- 

grižti vo išbandyta. Gališkieji laikraščiai ir to-Negreittas.
prie savo
Palankus Aprašymas 
Apie Lietuvius

tegalės 
darbo.

lai

vo išbandyta.
Išeina, kad krikščionybės

pasenėjimo klausimas tai 
ne liberalų priekaištas, o 
marijonų prasimanymas.

—Aš dėl klausimo apie

mų km.. Griškabūdžio vals.. sa 
kių apskr.

Augustas Švarcas iš Ga <ių 
km.. Pilviškio vals.. Vilkavusio 
apskr.

Canada. T. Norkus iš Trenton, 
Mich.. ir J. Sherman iš Hot 
Springs, Ark.

Visiems parėmusiems laik
rašti savo aukomis taniame 
nuoširdų ačiū.

Laikraščio Administracija.
Marija švarciutė iš Oželių 

bau kovotų pnes panašias ;km.t Mariampolės apskr. 
kunigų nesąmones ii taipgi i Ieškomieji arba apie juo? ži

nantieji maloniai prašomi a:-i- 
liepti į:

reikalautų svarstyti ir vyk
dyti tokius darbus, apie ku
riuos dabar tylima. Se-Verbų sekmadienio

doje “Chicago Tribūne” tu- tai, kas gamina nusikaltę- kančiose diskusijose svars- 
rėjo labai palankų lietu- liu?. Labai gerai,’kad šis pysime apie labai svarbius 
viams straipsnį. Straipsnis išdidus marijonu priekaiš-jųaiykus, apie kuriuos kata-į 
užima pusantros špaltos.
Daugiausia paliesta Bridge
porto kolonija. Įdėta ir tos 
kolonijos lietuvių šv. Jur
gio bažnyčios atvaizdas. Be
to įdėtas ponios Aldonos kas Kristų šnipinėjo? Kas

išdidus
tas padarytas 
tu. Velykos mums prime
na Kristaus teismą, jo nu-lti. 
teisina miriop. ir Jo nukry
žiavo i ima.

Velvkų me-

Prisiminkime, |

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

N E P R I K L A U SOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

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

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

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

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva,” 7722 George 
St., Vilk Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Consulate General of Lilhuania 
41 West Sžnd Street 
New York 24. N. V.

likų vadai tyli. Versidie 
juos prabilti ir į darbą sto-

Laisvamanis.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
I Musų skaitytojai, atsina 
įdami laikrašti, prisiuntė 
ikiui su Tėvu aukų. Pr G-

i-

Frogresyvių Partija po §2—M. Daukšaitė
Šaukia Konvenciją Beitsville. Md.. ir K. Shic

Amerikos 
partija, kuri 
išstatė savo 
A. Wallace

progresyvių 
prieš 4 metus 
kandidatu H.

vienė iš Methuen. Mass

I Po SI.50—K. Telksnys iš
Rock Creek. Ohio, J. Macbrė.s 
iš Moundsville, W. Va.. S. žu- 

į prezidento ra;tis įš Watertown, Conn.. f’- 
vietą, šiais metais darys sa- Dabulis iš Cleveland. Ohi". v- 

Jakubauskas iš New Britain. 
Conn.. V. Ambrose iš Bedė 
Ohio. Mrs. M. White iš TW- 
aston, Conn.. Geo. Kušky- ė 
Sask. Canada. S. Vieškelis

vo konvenciją Chicagoje, 
bet jau be Wallace, kuris 
atsimetė nuo bolševikuo- 
jančių “progresyvių.” Kon
vencija vyks liepos 4 d.

u
Pakalbink biznierius pa 

b i skelbt i “Keleivyje,” pa 
garsinti savo biznį tarp lie 
tuvių.

Montreal, Canada, L. Stn’'G;< 
'iš Bridgewater. Mass.. r X- 
Sakai iš Allegan. Mich.

Wm. Norwil1 iš Chicago. L- 
prisiuntė $1.80. o J. Markūnas 
iš Detroit, Mich., $1.25.

ŠVENTĖS ŠEIMININKĖ

“Miss South Carolina” bus 
Su. (arolina valstijos oficia-

dėlto gavosi panaši VLIK’o 
sudėties aritmetika—5 ir 5. 
Jei keisti sudėtį ar naujus 
priimti, reikia pakeisti ir 
VLIK’o konstituciją, kurio
je pasakyta, kad pakeiti
mas ar papildymas privalo 
būti vienbalsiai nutartas. 
Socialdemokratai buvo ir 
yra priešingi šiam punktui, 
nes jį skaito gyvenimo 
stabdžiu, bet susitarimas 
yra ir negalima nuo jo vie
našališkai atsimesti.

K. Bielinio Paskaita
Balandžio 6 d., Belecko 

svetainėje Brooklyne, jau
nųjų socialdemokratų ini
ciatyva buvo suruošta drg.
K. Bieliniui paskaita, tema: 

Jei VLIK’o konstitucijosI“Rusų emigracija ir Rusijos 
minėtas punktas mums ne-'pavergtų tautų išlaisvini- 
priimtinas, tai Vykdomojoj 'mas.” Po paskaitos buvo 
tarytoj to nėra, nėra ir pa- paklausimų ir mažų disku-
nasios "aritmetikos? 
lo. Vykdomoji Taryba 
yra VLIK’o svarbiausia 
stitucija, kurion įeina

! Mažosios Lietuvos atstovas. vokiečių — nuotaikomis ir 
Čia reikalinga tik gera va- Idėjomis, nes kada nors šių 
lia ir nuoširdus tautos is- (]jenų pažiūros gali pasida- 
iaisvinimo supratimas. Ben- gyvybiniai svarbus rei- 
dras darbas vra galimas ir ^aja? mažai lietuvių tautai 
būtinas. tarpe didžiųjų jos kaimynų.
Pagerbėme A. Žilinską , Linkėtina jauniems soci- 

Ta pačia proga buvo pa- aklemokiatams dažniau 
gerbtas senas 19 kuopos .ruošti panašių paskaitų, 
veikėjas Antanas Žilinskas,

i jo 75 metų amžiaus sukak- ~~ 
ties proga ir 48 metų sočia- 1950 metais Amerikoje 
listinės veiklos. Pirminin- ;buvo 5,591 dirbtuvėje bal- 

unijinės šapos 
ir 96'"r visu dirb-

Be sijų.
ir Daugumas pasisakė už 

ir?' domėjimąsi lietuvių didžiu
oju kaimynų—rusų, lenkų ir

—V. G.

linės gėlių šventės šeiminin
kė. Ji yra Miss Sarah Hali.

kaujantis drg. V. Gervickas 
pranešdamas susirinkusiems 
apie šią jubilėjato dvigubą 
sukaktį, pažymėjo, kad bu-

suojama 
klausimas 
tuvių pasisakė už unijinę 
šapą, dažniausiai milžiniš-

ti šiandien socialistu yra ka dauguma balsų.
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įsikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Ka Klux Klanas
baugini*

ir plakdavo už “ištvirkimą,” 
kaip tai už nevaikščiojimą 
i bažnyčią, už nesilaikymą 
“Dievo prisakymų” (ypač 
šešto), už priklausymą prie 
organizacijų, kurios ku-

MARGUMYNAI
Keistu pavadinimu orga- žmogžudyste.- ir 

nizacija, Ku Klux Klanas, mas traukė į ją sauvaliauti kluksams nepatinka ir pan. 
i jei atmesti pirmąsias dvi mėgstančius žmones, kurie Idėjiniai Ku Klux Kla- 
dalis jos vardo, turėtų visai savo darbais prieš policiją nas yra rasistinė, fanatikų 
grynai lietuvišką pavadini- nesigyrė. įprotestonų
mą—klanas (pelkė, bala, Ku Klux Klan savo 
latakas, valka, liūnas). Bet lo, regis, ir pasiekė.

tiks-
.. r_____ Pir-i—i —i

su lietuviškumu ta organi- maišiais “rekonstrukcijos’’ 
zacija neturi nieko bendra, metais “kukluksai” siekė 

Ku Klux Klanas yra gry- neprileisti negrų prie val- 
nų amerikonų organizacija, džios. Jie veikė baidymais, 
dabartiniu metu pasišovusi teroru, žmogžudystėmis ir 
kovoti prieš visa kas sveti- nemažai prisidėjo prie to. 
ma grynam amerikonizmui, kad pasil aigus rekonstruk- 
o ypač prieš negrus, prieš cijos periodui pietinėse 
žydus ir prieš katalikus. valstijose negrai paliko an-

Ku Klux Klano pradžia traeiliai piliečiai veik be jo-fatsakomingas vietas, 
siekia “rekonstrukcijos” kių teisių, o valdžia, atga-i
laikų (sako 1866 metų), vus pietinėms valstijoms e Kiek Ku Klux Klanas tu- 
kai po pilietinio karo Ame- plačią autonomiją, vėl grį-'1 * nal‘iŲ, >’la visokių spėlio- 
rikoje iš sostinės Washing- žo į ranka< t j. kurie ir prieš
tono paskirtieji valdininkai pilietini rara ten buvo šei- 
tvarkė” nuveiktąsias pie-' mininka’. Ku Klux Klano 

tinęs valstijas. Valdininkų; sau valia B . Jau 1371 me-

Linksnių Velykų, Maike! tau pasakysiu, kad tu turi 
—Kad jau po Velykų, misteiką. Velykos man vi- 

tėve. Sveikinti pervėlu. sada būna linksma diena, o 
—Bet geras žodis nieko šiemet ji buvo dar links- 

neiškadija, vaike. Juk ir mesnė, ba ir žydai atsiver- 
priežodis sako, kad geriau tė prie dvasios šventos: šie- 
vėliau, negu niekad. met ir jie šventė Velykas.

—Tas priežodis ne visa- Valuk to aš ir norėjau par- 
ria pateisinamas, tėve. Pa- duoti kazimierinę gyvatę, 
vyzdžiui, muštarda po pie- kad butų už ką pasilinks- 
tų bus jau pavėluota ir ne- minti.
reikalinga^ —Tėvas klvsti. Žydai

-Bet as Malke turėjau Ve, k nešvenįia j įven.
linksmas Velykas džius di £ė įul.į visaj kitokia 
sem. Matai, pardaviau tą Jie
gyvatę, apie kūną tau sne- met Maižius ’ 
kėjau pereitą syki. 
kėjo nei atvertaizino dėt

.T . ...v,. išvedėNerei- . t- •. tą iš Egipto vergijos. 
—Ar tai Kristaus

gazietae. Pakabinau lan- Ke!lmo nepnpaz!sta 
ge, kaip kilbasą, ir tuojau _x - 
atsirado Kupcius.

—Tai vistiek buvo 
lama. tėve. Jei butum

rek-

Nykstanti Tauta Kad Taip Pas Mus!

Vokietijoj, i pietus nuo Naujojoj Zelandijoj iei- 
Berhno, dabar rusų oku- na į madą krautuvės be pa- 
puotoje dalyje, nuo senų tarnautojų, kur pirkėjai pa- 

orgamzacija, jjjįpų gyvena Lužico serbai, tys prekes pasiima, užmoka 
maža slavu tautelė, kurios prekių kainą ir nešasi jasžvilgsniu artima,daugeliu

nacizmui. Ji skelbiasi at- Į pap)a yra artima lenkų ir namo be jokios kontrolės. 
sto\aujanti tikrąjį ameri-Jčechų kalboms. Tie slavai Krautuvės savininkas į to- 
konizmą ir ginasi esanti ivra užsilikę iš seniau išnai- kią krautuvę ateina 
istiKima sakes konstituci-,į<intu

karu Ku Vl^ Kurie kadaise gyveno,re pinigus pasiimti, ojai. Tarp dvejų 
Klux Klanas eidavo ir į po
litiką, bet ne tiesioginiai 
savo vardu, o per savo or
ganizacijos narius, kuriuos 
bandydavo ikelti i įvairias

tiktai
ar suvokietėjusių sla- iš ryto ją atidaryti ir vaka- 

kadaise gyveno re pinigus pasiimti, o die- 
visoj šiandieninėj rytinėj nos metu jis gali miegoti 
Vokietijoj, nuo Labos (EI- arba parūpinti krautuvei 
bos) i lytus. [prekių ir prekes išdėstyti.

tvarka dažnai buvo sauva- 
liška, dažnai ir gruoboniš- 
ka, nesiskaitant su vietos 
žmonių valia ir pažiūromis. 
Su ta iš sostinės atnešta 
tvarka i pietines valstijas 
prigužėjo “carpetbaggerių,” 
arba lengvo pelno ieškoto
jų avantiūristų politikie
rių, kurie, susiuostę su cen
tro sauvaliaujančiais valdi
ninkais, graibstė, kas tik 
galima buvo nugriebti. Iš
vadavus negins centro val
džia bandė juos Įtraukti 
krašto valdymą. Bet ne
raštingi negrai dažnai buvo 
tik priedanga baltiesiems 
“carpetbagger’iams” sau
valiauti.

Kad apsigynus nuo “re
konstrukcijos” sauvalės 

baltieji pietinėse

tais privertė kongresą da
ryli plati tos teroristinės 
organizaci jos tyrinėjimą ii 
jos veikimas buvo kiek pri- 
glušintiy-.

Atsikūrus: 1915 metais 
organizacija buvo itin su
stiprėjusi »*> antrojo pasau
linio kare. Vienu laikotar
piu buvo skaitoma, kad jai 

ar tik ne

imu. nors jo Įtaka dabar 
nėra didelė. Kai K K K se
niau darydavo savo nakti
nius mitingus, tai vienas 
žmogus sakė: “Žiūrėkit ra- 
kaliams Į kojas iv žinosite, 
kas priklauso prie tos or
ganizacijos.” Mat, kai vi
zas kūnas pridengtas balta 
drobule, tai tik iš apavo ir 
galima matyti, kokios “kla
sės” tipai žygiuoja

1910 metais vokiečių sta
tistika rodė 180,000 serbų 
(vokiečiai juos vadina 
“vendais”). Dabar Lužico 
serbų bėra tiktai 28,000. 
Per 40 metų 150,000 serbų 
Vokietijoj ištirpo, suvokie
tėjo, jaunasis prieauglis Įsi
liejo i vokiečių tautą.

—Bet šventas raštas juk'

Pras vietiniai 
kuo-i77 i valstijose

jų tau- j sjaptas organizacijas, “ra- 
. . Į lėlius,” kuriems buvo duo- 

P^l damas iš graikų skolintas 
Į pavadinimas “ku klux” 
(kyklos). Viena i

pradcjO L- uvt i 
rvut u

tokiu
..... , . , J . i organizacijų vėliau apulai- fe'?’ P °’ ' J'S Pn lgė daug ra‘e!i« ir Pafid!

kęs ją pakištą po lova, ne- gY ,
butum pardavęs. kitaip;

—Ale tai ne iš 
kos. Maike. Kai

tavo loc- 
aš klau-

un- 
ciarė

. [Įtakinga. Ta organizacija 
šventiast^;perg^.veno pakįĮjmų įr smu

kimų ir išsilaikė iki musu

siau tavęs rodos, tai tu pa- netoks, kaip musų? 
tarei garsintis gazietose, o —Ne, tėve.
paskui dar pasakei, kad ga- —O kas ji parašė?
zietos ir nepriims tokio ap- —Jj ’-asė ne vienas, bet
garsinimo. Aš sugalvojau daugelis rabinų. Jis susi- 
geresnį skymą. Nunešiau -ėda is kelių dešimtų kny- 
itali jonams pasiūlyt. Sakau, j gy bendru “Talmudo” var- 
gera liekarstva, nusipirkit du.
Velykoms. ' —Nu, tai pasakyk man.

—Ar-jie nupirko? ką jų tas “Talmudas” ra-
—Ne, Maike, gyvatės jie šo?

nepirko, ale aš pastebėjau, —Atpasakot viską, 
kad jie turi savo štoro lan- tose knygose rašoma, užim- 
je prikabinę vendzytų kil- -U labai daug laiko ir tėvu 
basų. Kaip ciekavas žmo- nusibostų klausytis. Gali- 
rus, aš ir paklausiau jų, ma pasakyt tik tiek. jog 
i am jie tas kilbasąs laiko j falmu' as aiškina, kad žy- 
sukabinę Į langą. Juk, sa-įdai yra Dievo išrinktoji ii 
kau. musės gali jas suėsti, numylėtoji tauta; kad syk 
Ir teisybė, musių buvo ne- ju tautoje atsirado maišti- 
maža. Italijonas pažiurėjo įninkąs, tūlas Jošua, kuri 
Į mane ir sako: “Mes lai- krikščionys vadina • Jėzum, 
kom jas lange dėlto, kad ir pradėjo kurstyt žmones 
žmonės jas matytų, ba ki-;prieš jų Dievą, žmonės pa- 
la'p negalėtume jų parduot, i Jpiktinę ji nužudė, bet jc 
O kai dėl musių, tai jos de- 'alininkai nakties laiku j

Ar tai jų šventraštis dienų Ku Klux Klan vardu.

lynės sprendžiant,” KKK 
organizacijai priklauso “vi
durinių sluoksnių” žmonės, 

keturi: baltkalnieriai, kartais bal- 
milionai amerikiečių! Or- ti žmonės, kurie tik savo 
ganizacija dabar pusiau j odos baltumu ir gali girtis, 
slaptai gyv-iusa. Kur ji nė-i o šiaip jau nieko pranašin- 
ra įsaknr.? .statymais už-'gesnio ir neturi.
drausta, ji daro visai ne- —A. K.
slaptus naktinius susirinki- '------------------------------------
mus apsiaustuose ir šmėk-
liojasi kitokiais budais.
Kur yra “pavojus,” kad 
negrams gali būti pripažin
tos pilietinės teisės, “ku- Kovo 
kluksai” tuoj pasiskelbia Muir“ į 
teroru ir i auginimais. Vi-:lietuviai:
soj eilėj vietų organizacija Jurgls Bublaitis,. Margot Gar-
vra uždrausta' ir kur valdi- ba«'ski- Jonas Joneik.s. Wan- 

da Juraška. Aleksandras Juras-ninkai nėra l.nkę jos terorą HiMa 
toleruoti, ten jos veikimas Kr,.geris. Albertas Pijus. Mag- 
yna ušg! >mtas ii pati oi- (ja]ena Plečkaitis. Emilija Urb- 
ganizacija ne ką gali kenk
ti. Bet užtenka kur nors 
valdžia; avadžius atleisti, 
kaip kuk. iksai Įsidrąsina ir 
prasideda sauvalė.

priklauso

Ypač žiauriai serbai bu
vo persekiojami nacių lai
kais, kada jiems buvo drau
džiama vaitoti jų kalba ir 
namuose! Toks buvo žvė
riškas hitlerinio režimo pa- 

Is “ava- tvarkymas. Jų spauda bu
vo uždrausta, knygos sunai
kintos ir visi slaviški pėd
sakai buvo naikinami, kaip 
Mažojoj Lietuvoj buvo nai
kinami visokie lietuvišku
mo pėdsakai.

NAI JI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

31 d. laivu “General 
New Yorką atvyko šie

Karui baigiantis atėjo Į 
serbų gyvenamą sritį rusai, 
“broliai slavai.” Niekas da
bar prie bolševikiško reži
mo nebedraudžia seioams 
kalbėti jų kalba, bet įsibė
gėjusi germani zacijos ma
šina veikia ir toliau ir kiek
vieni metai Lužico serbų

Pirmieji lxandymai su 
krautuvėmis be patarnauto
jų pasirodė didelis pasise
kimas. Krautuvininkai ne
siskundžia, kad pirkėjai 
juos apgauna, ar sumoka 
už prekes nepilną kainą. 
Priešingai, daugumas pir
kėjų kartais net daugiau 
užmoka, negu jie turėtų 
mokėti.

Kaip prekės; taip ir laik
raščiai kai kuriose Naujo
sios Zelandijos vietose jau 
pardavinėjami be patar
nautojų. Tiesa, laikraščiai 
ir čia pas mus vietomis jau 
taip pardavinėjami, bet dėl 
kitų prekių, tai dar neteko 
matyti tokios krautuvės, 
kurioj savininkas, tarnauto
jas ar detektyvas nežiūrėtų 
į pirkėjo nagus.

Skautai Vyčiai

is vargo nu-

sas.

laivu “Gen- 
Yorka atvy-

- L- o i ?• i i; c- IX d X V- X myypin.

pas jaunus,

su-

mičių nepadaro; balionės 
dar storesnės pasidaro, 
kaip musės ant jų patupi.” 
Nu. tai aš. Maike, ir 
lirau, kad reikia ir

ir paskui pradėjo 
kelbti, bu’.; jis prisikėlęs i 

numausiu ir nužengęs i 
pamis-,dangų. Tai taip Kristau? 
su gy- e.endą aiškina žydų švent-

•ai oge

Tuo vardu dabar ypač ži
noma 1915 metais Atlanta 
mieste, Georgia valstijoj 
Įsikurusi “Invisible Empire, 
Knights of Ku Klux Klan,’ 
su daugybe skyrių, kurių 
yra net ir šiaurinėse Ame
rikos valstijose, nors v - 
raujanti tos “nematomos 
imperijos” jėga yra pieti 

mėse valstijose, 
kas į Ku Klux Klan. kai i 

slapta organizaciaj stata? 
ti sau tikslu išlaikyti baltųjų j 
žmonių viršenybę maišyta 
me pietinių valstijų kra-A-; 
veikė nelegališkai. Nakti
niai susirinkimai, si am.i? 
viršininkų titulai. Įvair 
organiz a c i j o s simboliai 
baltas apsiaustas su skyk 
mis akims tapatybei pa 
slėpti ir panašus morai da 
vė tai organizacijai “ro 
mantiškumą,” o jos meto
dai; nakties meto kerštas, 
plakimas, padegimai, n

Nesena;
‘kukluk.-;

skaitėme,
naktimis

Balandžio 12 d. 
erai Ballou“ į New 

, . ko:
*<alP Jonas Gudzinskas. Adomas 
gau- Gčntiiag. Martin Kalvis, Nein

Katalikiški Komunistai

Balandžio 1 d. penki ita
lų katalikiškų komunistų 
vadai, su keliais šimtais sa
vo ištikimų vienminčių, pa
sitraukė iš Italijos komunis
tų partijos ir viešai pareiš
kė, kad jie vėl grįžta i ka; 
talikų bažnyčios prieglobs
ti, nes esą jie supratę, jog

dydavo žmones, ne tik neg-nch Klimaitis, Gertrūda Kro- :nešalirna katalikiškų įsiti-
rus, bet 
:gabenda v o

kinimų
nizmu.

suderinti su komu-

imsim, vistiek išeina melas.
—Aš su tuo sutinku, tė

ve. Bet reikia pasakyti, 
kad ir krikščionių šventraš
tis pilnas panašių prieštara
vimų.

—Denkiu, Maike, kad tu 
nors kartą su manim sutin
ki. Kitą syki gal daugiau 
man apie tokias tajemny-

vate tai?) padalyti. Pate- ra-tis. Todėl žydai žiuri 
jęs namo pakabinau ją lan- Į Kristų kaip Į buvusį maiš- 
ff ir uždėjau sainą: *“For tir.inbą ir netiki, kad jis 
Sale—Good Medicine.” Tr’prisikėlė iš numirusių, 
i em dant padariau biznį. —Jeigu taip, Maike. tai
Valuk to ir buvo linksma, tas jų šventraštis meluoja.

—Reiškia, tėvas džiau- Jeigu žydai butų Dievo nu- 
ri si ne Velykų švente, bet mvlėta tauta, tai Dievas ne-lčias papasakosi. O dabar 
H'-niur kuri nadarei par-gi butų atidavęs ją Į Egipto pasakysiu tau uskiuzmi, ba 
duodamas tą kirminą. Ar vergiją. Vadinasi, arba žy- noriu nueit išsigert. Per 
tfi krikščioniška nuotaika? dai nėra Dievo numylėta Velykas dar ne viską 

—Jau tu, Maike, pradedi tauta, arba jie nebuvo rėm 
priekabių ieškoti. Bet aš Egipto nevalioj. Kaip ne- —Iki pasimatymo, tėve.

baltuosius, juos mėlis, Boris Magnus, Ervinas 
toli nuo namų Petkus.

PLIENO STREIKO IŠVAKARĖSE

AtšauLo plieno streiko išvakarėse dirbtuvėj (viršuj) lei
džiama'. plienas iš katilu, o apačioje matosi viena plieno 

kaip reiks šeimininkauti 
išnyko reikalas planuoti

| išgė- darbininko šeima, kuri aptaria.
streiko; kilus. Streiką atšaukus, 
“streiku biudžetą.“

Tie penki katalikiškų ko
munistų vadai yra Felice 
Salvo. Sandro d’Ostiani, 
Mario ?»lotta, U baldo Scas- 
seliati ir Giorgio Sebrecon- 
li. Tie penki vyrai 1946 
metais Įkūrė katalikišką ko
munistų partiją, bet po 
'vejų metų Vatikanas tą 
partiją iškeikė, todėl parti- 
a užsidarė, o jos vadai, su 

savo ištikimaisiais vienmin
čiais dėjos Į Italijos komu
nistų partiją. Dabar jie iš 
jos pabėgo ir Vatikano 

I ienraštyje “L’Osservatore 
Bemano” daro viešą išpa
žinti ir aiškinasi, kad nega
lima suderinti priklausymo 
kompartijai su katalikybe.

Penkis metus katalikiški 
komunistai dirbo su Mask
vai ištikimaisiais bolševi- 

Po penkių metų jie

Vai lėkjte dainos 
pintos.

Iš kaimo Į kaimą, 
senus.

Paguoskite širdis, nelaimiu 
trintas.

Nušluostykit ašaras, kelkit 
jausmus.

P. Vaičaitis.

Žinia apie Įvykstanti skau
tų vyčių sąskrydį gegužės 
30, 31 ir birželio 1 d. Chi
cagoje, lėk, aplėk visus 
skautinės idėjos brolius ir 
pakelk jausmus, uždegk 
norą ir pareigos sjausmą 
kiekvienam broliui skautui 
vyčiui atvykti Į sąskrydį.

Šiam reikalui skelbiama 
visų JAV rajone gyvenan
čių skautų vyčių registraci
ja. Visų laipsnių skautai 
vyčiai patiekia apie save 
šias žinias: vardą ir pavar
dę, amžių, vyr. laipsnį, ka
da ir kur davęs skauto vy
čio įžodį, ir ar priklauso 
kuriam skautų vienetui, ei
namas pareigas ir tikslų ad
resą. Registracijos termi
nas—gegužės 1 d. Siųsti 
šiuo adresu: A. Augustinai
tis, 3727 So. Lowe Avenue, 
Chicago 9, III.

Šis sąskrydis apima visus 
ir visų laipsnių skautus vy
čius. Ir jojo tikslas rasti 
konkrečias išdavas skauti- 
nei veiklai išjudinti.

kais.
praregėjo ir sukišo 
galvas Į autoritarinį

ar.o maišą.

1950 metų vasarą Ameri
kos aviacijos dirbtuvėse 
dirbo 250,000 darbininkų.

savo. Dabar
Vati .didėja 

sieks 750,000

A. L A L I O

tas skaičius nuolat 
ir 1953 metais pa-

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliikas ir Angliilcai-Ltetuviškas , 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas 

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27. Maa*.
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Žodis Sumulkintiems
Baigiantis pirmajam pa- kuris skaito vieną tik

Jei kas girdėjo apie “Po
tiomkino kaimus,” tai rtisiš- 
kąjį mulkinimo meną turė
tų perprasti. Kunigaikštis 
Potiomkinas nugirdęs, kad 
Katryna Antroji (1729—

sauliniam kami Rusijoje 
įvyko revoliucija, valdžia 
perėjo į darbininkų rankas. 
Atrodo labai gerai’ darbi
ninkai dirba ir darbininkai 
valdo. Tačiau taip nėra, 
kaip atrodo. Leninas, įvyk
dęs Rusijoje revoliuciją, 
įvedė komunistų diktatū
rą — ir prispaudė liaudį, 
neišskiriant nė tų, kurie 
jam gelbėjo naikinti cariz
mą. Po Lenino mirties dar 
žiauresnę liaudies masių

‘Laisvę”! Apskaičiuokite,11796) ruošiasi inspekcinei
kiek čia, Amerikoje, darbi
ninkas, dirbdamas per mė
nesį tik 160 valandų, už vi
są mėnesinį uždarbį nu
pirktų ne duonos, bet rie
balų! Antra, žiūrintis į 
akis faktas: Kodėl iš de
mokratinių kraštų, kuriuose 
taip “bloga gyventi,” į ko
munistinius kraštus bėga 
tik žymiausieji jų šnipai, o 
iš komunistiųių kraštų, ku
riuose taip “gera gy’venti,

priespaudą tęsia toliau Sta- sprunka kiekviena pasitai 
linas. kiusia geresne proga ir ei

linis darbininkas? Nesu- 
Mes turėjome progos pa- griaunamas įrodymas, kad 

žinti visą eilę diktatorių, komunistinis “rojus” nėra 
kuriuos buvo pagimdęs pir- rojumi, bet pragaru—tai 
masis pasaulinis karas. Jie du mulkinto jai—Andrulis
susėdo į paauksuotas aukš- ir Pruseika. Susidūrę su 
tas kėdes, kuriose prieš tai deportacija į kilmės kraštą, 
snaudė carai, kaizeriai ir kratosi rojaus visomis ketu- 
karaliai. Antrasis pasauli- Komis’
nis karas, sustiprėjus Vaka- Rusijos bo,ševikiška dik.

1™° if3 ?nla™s tatura savo šaknis turi Ru-tams, kai kuriuos tų dikta- .. ... , .
torių išvertė iš kojų. Dalis tįikįs^Ras'ijos'p1.aeities saL 
jų dar ir šiandien tebevieš- Rus.^ praerttes^

sukčiausia&—Stalinai Nore tvarkos pavyzdys yra Jonas 
sukčiausias—Stalinas. >ou aurusis Kartą tas caras 
j,s jau ir nusenęs, tesekę. 1533-1584 me-
,r dėl silpnos savo sveika- & k . ie
tos reta, kur viešumoje be-. su‘hliovė: .-Da.
gai pasirodyt, bet tos pa- lietuvius,.. Jo sžb-
auksuotos aukštos kėdės įhoru pakartojo: ..pas

lietuvius!” Ir jie pasileido 
požeminius Kremliaus ru

se kankinosi 
karo belaisviai 

lietuviai. Gilias caras, įšo
kęs į pirmąjį pasitaikiusį 

belaisviams

niekam gera valia neužlei
džia. Jis diktatorišką vai- ? 
džios vairų savo rankose į kuriuos
aikys tol, kol j, neatvers .s ’

kojų natūrali mirtis arba ,. \ ..... 
kol negaus galo karo beį 
revoliucijos sukrėtimuose.-----—. rusj, pradėjo oeiaisviams C,a tr yra pats ryškiausias k . Tog naklies
visų buvusių esanctų ir bu- skerdynėse buvo
siančiu diktatorių požymi nužudyta 100 lietuvių. Kiek 

Jonas Žiaurusis savo 
sosto

Komunistinėje Rusijoje valiau 
senoji buržuazija jau senai mylimiausiąjį

milionai įpėdinį Joną, šiam perspe- 
vergų, kurie Sibiro platu- ^vą, ^ad tas nelįstų

mirdami badu, kasa Pr^e J° zm°nos, mirtinai nu_ 
komunistu dūrė. Pirmaisiais jo teroro 

Nusideda metais buvo pastatyta da- 
ūkininkų, amatininkų, dar- baltinėje Raudonojoje Aik- 
bininku, tarnautojų ir kt., atėję, salia Kremliaus, tebe- 
kurių 'skaičiuje randasi ir stovinti sv Bazilijaus ka- 
musų artimų giminių, išdrj- tedra, susidedanti is 1 su- 
susių savo gimtinėse komu- Jungtų bažnyčių Jonas Bai- 
nistinės valdžios pareigūnų susls tu0 keistoku aichite - 
daugiau duonos prašyti. Juros pastatu taip susizave- 

Kad komunistuojantieji J°; kad nebegaledavo uz- 
Amerikos lietuviai ne sava, su mintimi jog pana-
bet svetima galva galvoja. S1 katedra ku, utur levo 
man teko gerai įsitikinti, garbei butų pastatyta yi- 
Paminėsiu tik vienų iš dau- meisteriams, staciu-
gelio tokių. South Bostono eiems sv. Bazilijaus kated- 
kirpėjas š-das. mėgstųs išbadė akis.
pranešinėti “geras naujie- Jonas Žiaurusis buvo bū
nąs” . iš “rojaus,” kartą Gelis. Bet šiandien Rusijoj 
linksmai papasakojo, jog tas budelis yra mėgiamiau- 
esą prie komunistų valdžios sias Stalino caras, jo var- 
Čechoslovakijos darbininko das garbinamas, kaipo rusų 
ekonominė būklė tiek “pa- valstybės stiprintojo ir 
gerėjusi,” kad už mėnesinį “vienintojo,” jis aukština- 
uždarbį jis galįs nupirkti mas, kaip koks komunistų 
170 svarų duonos. Ir tai šventasis, liaudies didvyris, 
papasakojo ne “fašistas” ar Iš tiesų, toks tokį pažino ir 
“kryžiokas,” bet—žmogus, ant alaus pavadino.

sunaikinta, o tie 
vergu, 
mose,
auksą naujajai 
buržuazijai,

sūnų,

kelionei pasižiūrėti, kaip 
jis, buvęs jos meilužis, tvar-. 
kosi jam pavestose guber-' 
natoriaus pareigose, griebė
si gudrybių ir štai ką ištai
sė: per žandarmeriją su
mobilizavo kaimiečius į 
darbo bulius, kurie iš kar-į 
čių, lentgalių ir lapotų ša
kų pri ramstė paskubomis 
paupiais, kur karelienė 
plaukė ištisų kaimų ir mie
stelių. . . .Dekoracijos išėjo 
gana puikios. Po to įsakė 
gyventojams kaip galint 
gražiau apsirengti Ir kelti 
carienei triukšmingas ova
cijas. Nors ir Katriutei 
gudrumo netruko, tačiau, 
plaukdama laivu, iš tolo ge 
rėjosi gražiais kaimais bei 
miesteliais ir linksmu liau 
dies gyvenimu. . . .

Dar geresnės mulkinimo 
dekoracijos—jau ne valdo
vų, bet liaudies mulkinimui 
—yra statomos šių dienu 
Rusijoje ir jos pavergtuose 
kraštuose.

Per pirmąją Sovietų Ru
sijos okupaciją Lietuvoje 
1941 metų birželio 15 d. 
buvo ištremta į Sibirą viena 
man artima senutė—Agota 
Bakytė, kilusi iš mažo ūke
lio Gaisrių kaime, Sintautų 
valsčiuje, Šakių apskr. Tuo 
metu ji buvo 75 metų am
žiaus ir jau beveik nustoju
si regėjimo. Deportacijos 
dieną ji gulėjo mirties pa
tale, todėl į sunkvežimį buvo 
pakrauta su visa lova! Šiek 
tiek ir sargybiniai mongo
lai parodė žmoniškumo, 
paimdami ją su lova. Kaip 
jums atrodo, ar toji senutė 
galėjo kėsintis nuversti Sta
lino režimą?

Praslinkus bemaž porai 
šimtų metų nuo tos dienos, 
kai Potiomkinas apmulkino 
gudriajai Katriutei akis, 
grįžęs iš savo “inspekcinės

KEITI VIS, SO. BOSTON

CLEMENT ATTLEE FHILADELPHIJOJ

Buvęs Anglijos ministerių pirmininkas (lement Att Iee 
(dešinėj") lankėsi Amerikoje ir pasakė prakalbą Philadel- 
phijoj. Jis atsisveikina su palydovais prie lėktuvo.

KorespondencijoS
METHUEN, MASS.

Kodėl Darbo Žmonės Bėga iš 
Komunistų Rojaus

Prezidentas Trumanas pa- negali, nes darbininkija ir 
siūlė kongresui įsileisti abelnai visa liaudis visa- 
Amerikon dar apie 300,000 kuomi aprūpinta, patenkin- 
pabėgėtių iš komunistinio;ta, tai nusikaltimams nėra 
rojaus. Prezidentas savo'priežasčių ir pagrindo. Da 
pareiškime pabrėžė:

“Komunistiška tironija

Padėka
Gerbiama “Keleivio” re

dakcija, leiskite man viešai 
padėkoti toms draugėms, 
kurios mano gimtadienio 
proga suruošė labai malonų 

jsiurpryzą Stanley’? Cafe 
restorane, prie Park gatvės. 
Ypač nuoširdžiai dėkoju 
šeimininkėms Galinienei ir 
F. Puidokienei, pagaminu- 

įsioms šaunią vakarienę.
Dalyvavo šios draugės: 

K. Shimkunienė, N. Kveda
ravičienė (mano sesuo), 
Majauskienė (brolienė), A. 
Vaitkunienė, E. Belevičie- 
nė, Mrs. A. Gross, Traki
mienė, Kibirkštienė, p-lė A. 
Balukaitė, Galinienė, Cil- 
cienė, Mrs. J. McEvoy, U. 
Medelinskienė ir F. Puido
kienė.

Ačiū visoms!
K. Shimkunienė.

STOUGHTON, MASS.

bar
yra

kad ten 
ir prasi-

pakeitė nacišką. Rezultate, žengėliai bėga. Tai kaip 
nuo raudonojo teroro kas čia gali būti? Ar komunis- 
mėnesį iš Rytų Vokietijos j tai per 30 metų melavo, 
Vakarus atbėga tūkstančiai kad ten nėra ir būti negali 
vokiečių .ir kitų tautybių prasižengimų? Ar meluoja 
žmonių iš pavergtų kraštų, dabar ir šmeižia, kad tie 
Šitie pabėgėliai, rizikuoda-bėgliai yra prasižengėliai? 
mi savo gyvybę, nelegaliai! Mes sakom: jie melavo 
peržengia sienas, prasiverž- pirmiau, jie meluoja ir 
darni per užminuotus lau-į šmeižia dabar.
kus, apeidami tirštas ?argy- Tame pabėgėlių skaičiuje 
bas.” lyra visokio

Bimba sako, 
nusikaltimu

amžiaus z.nio-

jos ir Aukščiausios Prie
glaudos 3 kuopos. Pasta
raisiais laikais velionis Lie
pa jau buvo pasitraukęs iš 
draugijinio veikimo.

—S. B.

YV1LKES-BARRE, PA.

Atvažiuoja Dainava; Nu
pirkta* Lietuviam* Narna*

šeštadienio vakare, ba
landžio 19, Wilkes-Barre ir 
apielinkės lietuviai turės 
progos išgirsti Dainavos 
Ansamblį, susidedantį iš 75 
asmenų, kuris išpildys gra
žių dainų ir šokių progra
mą, su. kanklėmis ir kitais 
instrumentais.

Pelnas šio vakaro eis lie
tuvių namo įrengimui. Na
mas yra apipirktas. Ran
dasi prie kampo South St. 
ir Park Avė. (114 Park 
Avė.), Wilkes-Barre. Na
mas bus pavadintas Wyom- 
ing Klonio Lietuvių Cen
tras.

Nuoširdžiai kviečia visus
Rengėjai.Korespo ndencijoj iš ________________

Stoughtono, “K.” 14 nr. bu-

LliKSA Vadai
vo pasakyta, kad tas balius
įvyks balandžio 20 d. Lith- ---------
uanian Hali patalpose. WILKES-BARRE, Pa.-—

Korespondencijoj kai- Balandžio 7 d. teismas čia 
bant apie lietuviškos mo- pradėjo klausyti Lietuvių 
kyklėlės komitetą viena pa- Pym° Katalikų Susivieniji- 
vardė paduota neteisingai, mo Amerikoje viršininkų 
parašyta E. Lignionienė, o bylą, kurią iškėlė ketvirtos 
turėjo būti E. Lignaitienė. apskrities veikėjai.

Dabartiniu laiku vakari-,9^’ didelė jų didžiuma yra 
jiėj Vokietijoj yra apielS,- jaunoji karta, sovietinėj si- 
000 pabėgėlių ir jų skaičius rtemoj arba arti jos užau- 
kas mėnesį didėja p<> 1,000 kuri neturėjo progos gy-' 
žmonių. Musu nrezirlentas venti "po seno ir negalėio Išžmonių. Musų prezidentas ven}i "po 
Trumanas siūlo kongresui patirti senovinio 
ištiesti pagalbos ranką ir prašmatnybių: jie 
suteikti prieglaudą iš?igel-jr neturėjo progos pažinti

mų kraštų, priglausti (iarbi-Uln:? ir mulkinimo, apart j

Ona.

PITTSBURGH, PA.

Aiškinsis Teisme

negalėjo Iš BALF’o Veikto*
gyvenimo į praeįtą rudenį Pittsbui 

negalėjo. gho BALF’O skyrius persi- Juos

bėjusiems iš Sovietų valdo-!sen:’vini° žmonių isnaudo-!

Patraukti į teismą L. R. 
K. S. A: pirmininkas L. Ši
mutis, sekr. W. T. Kvetkus, 
ižd. P. Karasauskas, W. 
Venslovas ir W. Abromai
tis—iždo globėjai. Kal
namieji prašė tęismą pnes 

iškeltą bylą išmesti, 
organizavo, didžiuma vai- kaipo iškeltą be jokio pa- 
įdybos narių dirbusių per ei- gi’indo, nes LRKSA seimas 
ię metų pasitraukė iš parei- pravestą konversiją ir jos

grjzęs is savo inspeKeines ninkus pabėgusius iš T įsakiusiųjų‘ vietą pravedi™, bud, patvirtino
kelionės” po Taivbu Lietu- bmmkisko rojaus, b. mo-:;-"audojbuvo išrinkti nauji, pirm. >r nepatenkintiems nariams 
,-o demiskos vergijos anasta-;*bl lam LYSaus neia visam j Jll<rzas Tauras kuris moka! nėra jokio pagni

las ir lietuvių tarpe vyriau- laisvajam pasauly.
sias Kremliaus agentas An-Į *kas gi tie bėgliai 9

vą ir Sovietų Rusiją, Ame
rikos lietuvių mulkintojas 
Antanas Bimba su jums ap
sidirbo daug lengviau, at
raportuodamas Ma s k v o s 
įsakymus ir pranešdamas 
jums, jog jis ten matęs liau
dies akyse tik džiaugsmą.
. . .Jis visiškai nutyli lietu
vių deportacijas į Sibirą.;

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ •

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LATSKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway. South Boston 27, Mas*.

l>er
tai

Juozas Taoras, kuris moka nera jokio pagrindo 
su visais sugyventi. Nuo i teismą ieškoti kokių 
persiorganizavimo, per 6 ar i “nuostolių atlyginimo.

T • - „ i Vakario ir 7 mėnesius musU BALF’o Betgi teismas i reikalą
Laisvėje .Nr. 61 apie tai;^- J ; • ^skyrius jau yra sukėlęs apie pažiurėjo kitaip ir nutarė,

“Prezidentas i Rištinį kraštą^f,ir pasiun’
neziaentas ilu an s'Sakysim, kodėl niekas ~'tęS centl3- iš esmes ir kaltinamieji tu-

___ _  Tai kas
tanas Bimba savo organe!^ tikrųjų, ko gi jie bėga is

niekas oi • - . . .......... .......kaltinamieji
oičiir ko. valdybos^nariai, kaip n. pasiaiškinti, kodėl jiems

ta’ Vera Končienė, A. Pa- keliami kaltinimai nėra pa- 
"a ' leckis ir kiti dirba sklan- matuoti.

..... . . .. Idžiai, o kai valdvba dirba,
į Kremliaus pastumdėlių d-'naujų pabėgėlių iš spalis- J^'tai randa ir talkos. Ne tik Kaltintojai teismui skun
les, tai jis padarytas ir da-,tlni>J k'aštų. Bet kas c: da-™mJ- kd<l Jel R«MJą gek-ijj^oo pasiųsta į centrų, kad LRKSA vireij p -yra. aa „ .. 4..................... uždangų paketų ir,bet h.

Amerika duris atidalytų,

pilnas visokių sumanymų.
Dabar jis 
kongresas

reikalauja, kari
atidarvtu

nieką?

Kadangi Bimba yra įstojęs ,^llms šimtams tuksiančių

kaitant 
erštus, 

Amerikos i
.iuri-niumstu

romas Sovietų Rusijos lie-i^31’ iš tų kraštų bėga9 Ir 
tuvių tautai visas skriaudas*Pat5 atsako: “Bėglia; yri
—ūkio gėrybių plėšimą, gy
ventojų deportacijas į Sibi
rą, laukines nekaltų žmo
nių skerdynes ir tt.—sąmo
ningai nuo jūsų nuslepia.

Visi bimbos mizarai, 
andruliai ir pruseikos, visos 
raudonos radio programos

dvejopi: vieni, kurie negali 
gyvento po seno, tai yra. 
nebegali žmones išnaudoti 
ir mulkinti; kiti, kurie Kuo
mi nors savo šalyje asi- 
žengė.”

Budinga ir keista. Virš 
30 metų Sovietai kūrė iar-

i kiti panašus lizdai Kininkams dangišką r()jų
“Pntinmbinn HTlt. 11* CdlzZ tPP.

ir visi
stato “Potiomkino kaimus” (an^ žemės ir 
Nemuno pakrantėmis, o su- prasižengimų
mulkintieji džiaugiasi. Ap-j-------------------- ----- ——
mulkintieji, garbindami kailiu'nėra patyręs, iš . kių 
Staliną ir jo apaštalus, taip'raštų komunistiškojo tikro- 
toli nuklydo nuo lietuvių jo raugo niekuomet pilnai 
tautos kamieno, liaudies, nepajus. Todėl, broliai lie- 
kad šiurpą keliančios žmo-[tuviai, kurie yra Stalių pa- 
guje tos visos kančios, ku- stumdėlių - agentų 
rias kenčia lietuvių ir kitų1 kinti, tik patyrę art -av<» 
tautų liaudis, išsiųstoji ka- kailio Stalino tvarko? '‘ge- 
torgai į Sibirą, o taip pat rūmą” bematant išsk.dytų 
ir likusioji pakol kas dar O šiap jau išsigydyma? ne
gimtame krašte—jų visai ra lengvas ir tik viena ki- 
nebejaudina. tas, dar mokantis galvoti ir

Įtikinančiai perduoti ki- norintis atskirti tie?ą nuo 
tam ant popieriaus žiaurią melo, ir pro Stalino p i'a* 
liaudies dalią, užkrautą ko- gandos miglas sugena P;- 
munistų už geležinės už- matyti žiaurią musų ta.it'- 
dangos, nepajėgs ir geriau- ir ypač darbo liaudį-' ‘ 
sias plunksnos meisteris, giją senojoj tėvynei, 
žmogus, kuris to visko savo j ^arka-

sakė.
nėra

kad ten 
ir būti

tai visi to krašto žmonės 
čia sugužėtų. Kodėl? Pa
galvokime !

Anie tai pakalbėsime ki
tą savaitę.

A. Jenkins.

KRANK NATHAK

Biznierius, prnmnleris ir ap
sukrus vertelga Frank Na- 
than aiškinasi kongreso ko 
misijai dėl savo “įtakos” ir 
dėl bandymo išgauti iš tam 
tikru biznierių riebu komisą 
už savo didelius darbus. To

kiu Nai hunu musu sostinėj 
net rūksta.

drabužių rinkliava ninkai neteisėtai pasiėmė 
pravesta ir surinkta 3,500 sau pinigų už konversijos 
svarų drapanų. pra vedimą, ypač sekreto

rius paėmęs didelį atlygini- 
J. Valaičio Pa»kaito» mą už konversijos pravedi-

Kovo 15 ir 16 dienomis vn’ininkai jo ap-
i Jonas Valaitis, BALF’o at tnokėjimui pritarė, todėl vi- 
į stovas, lankėsi su paskai- Įsį 5ur^ čT^žinti Su
lom. Jis kalbėjo McKees į sivienijimui konversijai įs- 
Rocks. Klausytoju buvo la- kirtus pinigus.

i bai mažai ir aukų BALF’ui B-vla iš ^laV"
buvo sudėta tik $50. j soma gegužės 19 d. Kalti-

Kovo 16 d. J. Valaičio i namuosius gina trys advo- 
: paskaita įvyko S. S. Pitts- -tatai, J. S. Lopatto, Rocco 
•burghe. Klausytojų buvo 11 C. A. Falvello. Kal-
įdaugiau kaip šimtas ir aukų tintojus atstovauja advoka- 
• buvo sudėta virš pusantro Verbalis ir T. C.

imto doleriu.
pu

Koresp.
Moore.

—J. V. S.

CARNEGIE, PA.

Mirė Petrą* Liepa

Balandžio 6 d. Pittsbui

TOM CONNALLY
NEBUS KANDIDATAS

Senatorius Tom Connal
ly, senato užsienių reikalų 

ghe Presbyterian ligoninėj komisijos pinnininkas iš 
mirė Petras Liepa, sulaukęs Texas valstijos, praneša. 
75 metų amžiaus, kuris bu- kad jis nebemanąs statyti 
vo vienas iš senųjų lietuvių savo kandidatūrą šio ru- 
Carnegie gyventojų ir vie- dens rinkimuose. Senato- 
nas iš kūrėjų Carnegie lie- rius yra 74 metų amžiaus, 
tuvių draugijų: SLA 128 Senate jis jau via nuo 1929 
kuopos, Šv. Antano Draugi- metų.
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Nr. 16, Balandžiu 16, 1952Puslapis šeštas
DEL MOTERS ■ Juozas Baliunas:

Fluorinas ir Sveikata
“Keleivio” 14 nr. buvo ja, o dabar ir New Yorko 

Įdėta žinutė apie pasiūlymą cidmiestis mano tą pat da- 
“fluoriduoti” vandeni. Ka- ryti.
daugi mlaeraias yra vadi- Bet fluoriną mes gauna- 
namss anpiiškai “fluorine,” me ne tik iš vandens, bet 
o lietuvišku: sakome rluo- gauname ir iš maisto, iei 
rinas. tai :.1 .vikrų sakyti tas maistas nėra perdaug 
ne fluorėluoci. bet fluori-į dideliu karščiu pervirintas. 
nuoti vandeni? Bet kas tai Mat fluorinas maiste sust
yra fluorinas ir kodėl jis naikina nuo perdidelio kar- 
mums reikalingas? Fluori- ščio. Pavyzdžiui, kietai su- 
nas yra vienas iš šešiolikos virtas kiaušinis beveik ne- 
mineraių. kurie yra randa- turės fluorino, bet minkštai 
mi musų maiste, ypač dar- viltas turės, o ypač garintas 
žovėse. Daržovės suima mi- kiaušinis vadinamas 
nevalus iš žemės ir juos per- “poached” turės nesunai- 
dirba i musų kuriui priimti- kinta fluoriną. Todėl ligo- 
ną pavidalą. Tokiu budu ninėse duoda garintus kiau- 
musu kūnas gauna geležies, šinius. Kopūstai saldus ir

KELEIVIS, SO. H05T0N

OLANDŲ KARALIENĖ Pas OLANDUS

Olandijos karalienė Julijona priima geltu puokštę iš ame
rikiečiu olandų, kurie ją pasitiko kaip saviškę. Ypač 
Kingston mieste, kur gyvena veik vieni olandai, karalie
nė buvo pasitikta širdingai ir grynai olandiškai.

PREZIDENTĖS

Man smagu buvo skaity
ti “Keleivio” Moterų Sky
riuje p. Kubilienės iškeltą

K a t i u š a
(Pabaiga) /

. Kapelionas ir šeiminin-‘pirmą karo jdieną su šautu-
klausimą dėl moters prezi- gas, dažnai ateidami i vir- vais, pakištais po civiliais 
dentės.. Smagu dėl to, kad tuvę, atsinešdavo po stik- rūbais,- praėjo pro Dulaičių 
musų moterys pradeda at- Huką išgerti, bet Natalija palangę.
uubti ii daugiau nagrinėti vengė daug gerti, nes rupi- Dulaitis persigando pa
motei ų klausimus. Man pa- nosi patarnauti ponijai, kų- matęs išblyškusią ir keistai 

bailiomis akimis žiūrinčią 
Nataliją. Ji tik po gero 
pusvalandžio apsakė, kas, 
kaip dėjosi.

dą sakanti prakalbą, kiek 
>u b suprato, jis kalbėjo apie

tiko Mrs. B.

kalkių, fosforo, jodo ir kt. 
Kai tų mineralų trūksta 
musų organizmui, tai atsi
randa negalavimai ir ligos.

Pavyzdžiui, dėl stokos 
geležies žmonės gauna ma
žakraujystę, dėl kalkių sto
kos vaikai gauna rachitą, 
dėl jodo stokos gauna liau
kų sutrikimus, nervuotumą 
ir tt. Kas liečia fluoriną. 
tai buvo pastebėta, kad 
žmonės turi dantis atspa
resnius gedimui, jei jie gau
na daugiau fluorino. Kal
nuotose vidurinėse valstijo
se geriamas vanduo turi dvi 
milionines dalis fluorino ir 
ten daugumas žmonių turi 
kiek pageltusius dantis. 
Bet tie kiek pageltę dantys 
pasirodė atsparesni 
mui.

Pradėta daryti tyrinėji- 
jimai ir liko nustatyta, kad 
dantys yra atsparesni gedi
mui ir nepagelsta, kada 
vanduo turi apie vieną mi- 
lioninę dali fluorino. Kada 
jis turi dvi milioines dalis 
—dantys jau ima gelsti, bet 
sveikatai nepakenkia. Jei 
vanduo turi septynias mi

rūgštus turi fluorino ir gal . 
todėl rytų Europos tautos,; 
kurios mėgsta rūgščius ko
pūstus, kaip lietuviai, len
kai. čia Amerikoje turi ge
resnius dantis už airius ar 
anglus. Suris, ypač šveica
riškas, turi fluorino. Taip
gi česnakai, špinakai, žu
vies taukai ir tokia priesko-. 
niška žolytė vadinama wa-| 
tercress (čerukas, auga Šal
tiniuose, ją galima pirkti 
daržovių krautuvėse).

Tai yra geriausi fluorino 
šaltiniai. Tiek fluorino 
kiek mes gauname iš mais
to, jis negali mums pakenk
ti, nes ten jo yra natūrali
nėj proporcijoj. Maisto mes 
galime suvalgyti tik ribotą 

Jei norėtume dasi- 
fluorino chemiškam

stovyje, tai labai greit galė
tume sau pakenkti. Vien 
tik septynios milionines da
lys fluorino jau galėtų pa
kenkti sveikatai. Užtai tie 
miestai, kurie deda i van
deni fluoriną, deda tik vie
ną milioninę dali. O van
dens irgi tik ribotą kieki 

•_ galime išgerti.

Nepinkit Vainikų

Nepinkit vainikų kai mirsiu asai.
Kai vešit kapuosna—neverkit;
Gėrybių dangaus man nemelskit karštai, 
Gėlių man ant kapo neberkit.

Prašau, nesakykit prie kapo kalbų.— 
Nenoriu kad ir girtut ar peiktut.— 
Nereik, neminėkit manųjų darbų,
Taip pat nenorėčiau, kad keiktut.

Kam gėlės, kam kalbos ir maldos 
Ką gali jos mirusiam duoti?
O jei ir atminsit mane kai kada— 
Yistiek negalėsit paguosti. . . .

tada?

geUI-^ivicni
dėti

rt

Kruszmis 
ii

,ri, tolydžio labiau isilinks- 
kuriame *ške- mindama, šukavo, dainavo, 

ha moterų apkiautėjimą ir, p,o aviras duris Nata. 
paskendimą šeimyniniuose ,jja raatė kapelioną yilibal-

straipsnis

rūpesčiuose. Iš tiesų, me 
turime vyrų mokytų, 
profesijomis, o jų žmonos 
stovi už jų pečių pasislėpu
sios ir visuomeniniame gy
venime nesireiškiu. Man 
atrodo, kad musų moterims 
kenkia ir tarpusavio pavy
das. Jeigu kuri nors yra 
.eiklesnė, tai apie ją sklin
da paskalos, kad jos veiklu
mas nėra nuoširdus, kad ji 
turi kokius pašalinius tiks
lus. Mes turime mažiau in
teligenčių moterų negu ki
tos tautos. Bet užuot tas 
inteligentes gerbti ir joms

Dulaitienė i ilgoką tylą, 
žąsies akimis graibydamosi

neaprėžtą visagalio geru- už aplinkos ir daiktų, pra- 
mą, atsiuntusio žmonijai bilo:
fiurerį-Išgelbėtoją, kuris —Gal jau tokia Dievo
žmonijai duosiąs laimę ir valia
išganymą. Ir jis pakėlė Dulaitis tuo metu ėmė 
taurę už Vokietiją, už Hit- vaikščioti po aslą, kramtv- 
leri, kai visi staugte staugė damas savo didelius usus. 

Heil Hitlerį —j^ur ^ėtis? Kur?—kal-
Lygiai taip, kaip šaukda- bėjo Natalija.—Jokios pro- 

vo Brianske ar Smolenske švaistės, jokio gyvenimo ... 
“Da zrastvuit tovarišč Sta- pen, nuo kurių reik bėgti 
Iin. Nuostabus panašu-į. e . ten raudonieji sujaukė 
mas! Ir pamanė Natalija: žmogų ir gyvenimą, ten 
kaip mažai širdingumo po taip pat žudomas žmogus,

kad 
čia

Kokia pras- 
ko nors tikėti

kareiviai atvežė septynias . . . vaikus auginti, kurie 
. . . nes jie 
mus—galva-

žydaitės. Dvi gal tik žudžius, prievartautojus... 
po keturiolika, penkiolika Kur dėtis, kur?—Ji beveik 
metų. Viena iš jų, liekna šaukte šaukė, o Dulaitienė 
juodaplaukė, sukliko Įėjusi žegnojosi, nes užsuktas ra- 
J šūkaujančių nacių buri ir dio perdavė šventas mišias 

gelis moterų iš pavydo ne- krito naujam šeimininkui, iš Kauno katedros, kur pa- 
pagailėjo jai kandžių pa-igtumpei, po kojų. Tai esą^ mokslininkas, garsus prela- 
stabų. Tuo tarpu moterys i jos tėvų namai . . . jos tėvų, tas, kalbėjo: “. . . musų li- 
turėtų būti vieningos ir vie-j kuriuos užvakar nu varę antikūnas atiduotas Į saugias 
na kitą paremti. duobės. išgelbėtojo, vado rankas.

Dabar eina SLA rinki-i Pats šeimininkas išsi-’Su galingąja Vokietija, su

;ga. Netrukus atvyko deng-bus kitaip . 
Paimkime pavyzdžiui kad tas sunkvežimis, ir keturi mė gyventi, 

ir musų Bostono advokatę
Mrs. Shallnienę. Ji labai mergaites. Iš veido spręs- bus tokie pat 
žinoma amerikiečių tarpe, ' dama, Natalija suprato kad seks mus . . 

j bet ji nesigailėjo jėgų iritai “ ' ‘ - -
lietuviškiems darbams. Yra 
pasakiusi daug prakalbų ir 
veikliai dalyvavusi lietuviš
koj visuomenėj, tačiau dau-

eina SLA rinki- i 
------------------_ mai. Narių tarpe mes turi

me tūkstančius moterų, Pi
enių ir minkštu čiau jos pasitenkina tik

vedė Į kitą kambarį, kur jos vadu Vii vt i L4* vi

naikina mineralinių dalių, muilu, van 
Greičiau išverda, bet mais- šepetėliu. Nesigailėti van- duoklių mokėjimu. Kodėl 
tas ne toks getas. Stoiuo- clens ir ?epetuką tankiai musų moterys negali išeiti 
se puoduose galima daržo- mirkyti i muiliną vandeni, į pirmąsias vietas? Kur rei- 
ves be vandens išvirti ga- kad nešvar: mus iš skrybė- Rįa atlikti techniškus dar
iais, maždaug tokioje tem- lės išplauti, o ne Įtrinti. Kai.bus (pavyzdžiui kuopose 
peratuioje, kaip pieno pas-.šiaudeliai avodo svarus, ru- raštininkavimas), ten mote-

lionines dalis fluorino, tai. Bėda su amerikonais, kad 
jau toks vanduo kenkia jie viską nori labai greit 
sveikatai. Tyrimai parodė, i padaryti. Ir valgi nori greit 
kad lytinėse valstijose van- išvirti. Kai kas naudoja 
duo turi permažai fluorino garo spaudimu sustiprintu 
ir tų valstijų gyventojų karščiu verdamus puodus 
dantų sveikata yra" blogės- vadinamus “pressure cook- 
nė. Todėl kai kurie mies-'ers.” Jie greit verda, bet 
tai pradėjo maišyti fluoriną naudoja aukštesni

Amerikoje jau kuris naikina kai kuriuos

teunzacija (142-145 F). Ir pestingai 
tokios daržovės bus svei- džiovinti 
kesnės. nes mažiau minėta- ma išstatv

-skalauti ir iš- ryS mielai kviečiamos, bet 
: vėsvje (negali- kai reikalas eina apie svar- 

saulės spindu- besnes nareigas, tai mote

inet> einame
mes 

tėvynę
ir civilizaciją. Visagalis, 
padėk nugalėti, padėk gel
bėtojui . . .”

Kaip pamišęs, Dulaitis 
prišoko prie radio aparato 
ir vienu kojos smugiu nu
tildė.

valandėlei nutilo verksmas, naujo gyvenimo ... m 
kol pasigirdo suvis. . . . išsaugosim tikėjimą, tėvy

Likusieji pasidalino at
vežtąsias, kurias pavaišinę 
vynu ir tortais, visų akyse 
glamonėdami, gyvuliškai 
kaukdami ir leisdami iš vie
nų tankų i kitas, pasimai
nydami, prievartavo.

Orgija vyko. Pro užpa
kalines duris kareiviai išne-

lus, kurte sutirpsta vande-vengiant vartoti vandenį. už moteris ir parodykim, siskaitė pats šeimininkas, 
nyje. pav. kaip geležis, so-’Po to puta> nušluostyti be- kad mes neprasčiau galim neleidęs mergaitei sugadin 

ti baliaus nuotaikos.da, potasas, manganas, sili- veik sausa -kepetėle. dirbti kaip vyrai.
eonas (jie karščio nebijo.. Filco skrybėles (felt hats) J. M. Tumavičienė.

karšti, vandenyje!, galima taip pat valyti muilo ______ __________________
Amerikos Raudonasis Kry- milteliais. kai nevartojant „ . . -AA AAA

j t • , L-,- Kasmet l,o00.000 naujų\iiti vandens. jeigu skrvbele . , , . • , • o,.. . , □ , taunu darbininku įsilieja įsiota. kad bu- < T- * caa

g3'mSal m?išofluoriną'i mineralus, “kaip“ ’kZlke?.fius. nurod?’ kad >> 'Įra vandens. jeigu
vandeni ir toki vandeni čia fluoriną. jodą. fosforą. t’TTanden?Slim? r - •

milionai gyvento- Vanduo verda prie 212;^.^^ hą.gahma s:naujintu rs jos
F. Pressure cook-

turėti 250 laipsnių ir

vartoja o
jų šešiolikoje valstijų. Tar- laipsnių 
pe kitų miestų Washington, er gali t 
D. C., ir San Frar.cisco did- net 300 laipsnių F. Taigi 
miesčiai vandeni fluorinuo- didesnis karštis daugiau su"

PLIENO PRAMONĖ SUSTOJA?

Ibi darbininkės žiuri j rūkstančius plieno dirbtuvės ka
minus ir laukia, kada dirbtuvė sustos, unijai paskelbus 
streiką. Streiko betgi buvo išvengta įsikišus į tą reikalą 
vyriausybei. . ...........

Amerikos ūki. Kasmet 600, 
000 senų darbinin.Kų, mote-sunaikinti nuo 40 iki 50' < galima pačaiyti mažus di- 

jų vertės: verdant be van- vonėlius. padėti po lem- ™
žemoj temperatūroj pom, vazelėm ir statulom, gamybos proceso, 

sime tik apie 2r< kad tuo apsaugoti poliruo- kasmet darbo jėga 
mineralinė? daržovių ver-tus baldus nuo bružių. padidėja 900,000 žmonių 

O kada tų dalių truks- ———————— ’
TELEFONŲ TARNAUTOJAI STREIKUOJA

Kapelionas, nusigėręs, 
perkreiptomis akimis, seilė
tais lupų kraštais, atėjo Į 
virtuvę ir jyivertė Nataliją 
išgerti dideli stiklą vyno. 
Pasodinta -prie besikuria-

dens

' tęs.
' .a, tai tas atsiliepia i svei
katą. Sakysim trukumas 
luorino padaro ne tik dan- 

lis neatsparius gedimui, bet 
aipgi padaro musų kūną 

neatsparų gvslų tinimui 
(vericose veins), votims, 
ix>žei, paausių uždegimui ir 
kt Todėl gerai, kad fluo
riną maišo Į vandenį, bet 
dar geriau butų jei mes ne- 
pervirintume dideliu kaiš
čiu maisto, o ypač daržovių.

S. Rimkus.

KAIP VALYTI 
ŠIAUDINES SKRYBĖLES

Kai šiaudinės skrybėlai
tės nuo ilgo nešiojimo pa
sidaro riebios, jas galima 
lengvai išvalyti. Panama, 
Milano, Leghom ir kiti 
šiaudeliai, kurie yra tam
priai supinti, plaunami su

ir invalidu pasitraukia' nancl° pečiaus, Natalija 
T i-i i stengėsi pakelti galvą, kun 

1 linko ant krutinės, kol jikrašte

67.000 telefoną tarnautoju buvo išėję į streiką visoj ei
lėj miestu, čia matosi Detroito streikuotojai pikieto li
nijoj. Dabar streikas jau eina prie galo, nes baigiama 
prieiti susitarimo.

atsidūrė tvirtame kapeliono 
glėbyje. Ir nors pusiau be 
sąmonės, bet ji dėkojo ka- 
[ eliono Dievui, kad šis da
vė dvasininką, o ne Štumpe 
ar kitą, kurie ten už sienos 
prievartauja nepilnametes.

Bet tai buvo trumpa pa
guoda, nes po kapeliono at
ėjo ir štumpe ir dar keli 
Kuris iš jų sudavė Natalijai 
i gaivą revolverio rankena, 
jir.£ ’

Pirmadienio vakarą atvy
ko trys gestapininkai išsi
vežti DulaitĮ, kuris, kaip 
oranešęs kaimynas partiza
nas, laikąs paslėptą “katiu-* 
šą,” trečiojo reicho priešą.

Dulaitis buvo uždarytas 
kalėjimą. Natalija po ke

lių dienų dulkinam kelyje 
žengė prie molio duobės 
būryje žydų ir kitokių, ku
riuos tretysis reichas nuta
rė sušaudyti.

Natalijos vaikus atidavė 
į prieglaudą, kurioje buvo 
auginami vaikai “gerais 
trečiojo reicho piliečiais”— 
narsiais, drąsiai žiūrinčiais 
mirčiai i akis.

Saulei leidžiantis už Kau
no žalių miškų nuaidėjo 
šūviai, kurie išbloškė Į duo
bę ir suvargusią moterį, ant 
duobės visu balsu ru. iškai 
surikusia: “Kur mes ei
nam?!”"

■n jau neatskyrė.
*%

Vos dienai praaušus, at 
;sipe:kčju?i ir palikusi visus 
, po kambarius išsiblaškiu
siu? nacius ir mergaites, pa
aiškinusi prie durų stovin
čiam kareiviui, kad ji eina 

i į krautuvę, Natalija nusku- 
įbėjo pas Bulaičius. Rado 
Juos dar tębemiegančius

Barbendama langinę, 
pastebėjo po obelies šako
mis jai matytą veidą, bet ji 
tik vėliau atsiminė, kad tai

KARO VADO SUNU5
DINGO BE ŽINIOS

- buvo vienas iš vyrų, kurie la.

Korėjos fronto karo va
do, generolo Van Fleet sū
nūs, leitenantas James A. 
Van Fleet Jr., dingo be ži
nios karo fronte, kada jis 
lėkė ’ su bomberiu daužyti 
bolševikų pozicijų. Leite
nantas Van Fleet vadovavo 
vienam sunkiajam bombe- 
riui, jis ketvirtą kartą lėkė 
su savo draugais daužyti 
bolševikų pozicijų ir dingo 
fronte su visa lėktuvo Įgu-
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Iš Plataus Pasaulio i
Egipte Rinkimai koms unijoms, kelia reika- 

„ . . . , . Šlavimus dėl uždarbiu pakė-
gJP o parlamento rinki- ;iįmo įr pritaikymo jų prie 

ai tun iv\ ti treiruzės mė- pragyvenimo, pabrangimo.
Komunistų vedama unijų

mai turi Įvykti gegužės mė 
nesi, bet dėl “neaiškios” si
tuacijos Egipto vyriausybė
nutarė rinkimus' atidėti 15„f ,vdarį~ių paįėlimi 
rudeniui. Svarbiausia ati
dėjimo priežastis yra ta, 
kad darant rinkimus gali 
vėl laimėti “Wafd” partija, 
kuri turėjo daugumą paleis
tame parlamente.

konfederacija reikalauja

Tuniso Klausimas

Anglijos Komunistai

Anglijos komunistų par
tija skelbia turinti 38,853 
narius. Prieš 9 metus, 1943 
metais, ta partija turėjo 
virš 60,000 narių. Narių 
mažėjimą seka ir partijos 
Įtakos mažėjimas balsuoto
jų tarpe. Bet partija žada 
ateityje “užkariauti mases.

Jungtinių Tautų saugu
mo Taryba atsisakė svars
tyti Tuniso klausimą. Pran
cūzai sakė, kad Tuniso gin
čas yra išspręstas, sudarius 
ten prancūzams prielankią 
vietinę vyriausybę. Didžio
sios valstybės nenorėjo 
prancūzams padaryti ne
malonumo ir klausimą nu-i 
marino.

KELEIVIS, SO. BOSTON

IN DUONAI U2 STASSENĄ?

Du jauni indi jonai, pasipuošę indi joniškai, sveikinasi su 
Harold Stassen, vienu iš republikonu kandidatu preziden
to vietai. Indijonai nebalsuoja, bet Milwaukee parade ir 
iie buvo “už Stasseną.” 

Vietoj “Keleivio” . 
“Darbininkas”

“Didelis laimėjimas Lon- PAIEŠKOJIMAI 
done bus l>e abejonės jau- Aš Juozas Stolea iš Goranu kai-

tnli UŽ Londono rno> V**™’®8 valsčiaus, prašau atsi- n.aim innn ir nazistamus.Pabaigai dar pora smulk- elamaS J1 Uepti mano ginnnea ir pažįstamus.
menų <|«| to klebono, kuris "b«: Cla “P“ l,a‘ K'T SASSA
visur kišasi. Pirmiausia tai !katins •?"*• Labo.ur Pal!y ,,s‘

žmones ir kitose vietose.jo keisti pamokslai. Per sa-. . ... . A.
vo pamokslus jis skelbia ne1, Tlk,la,u. «lkla „Pasakyti, t, 
Dievo žodi, bet suvesdinėja :butl
sąskaitas su visais nepa
Klusniaisiais ir išlieja tulži.

Paieškau savo pusseserės, kuri po 
tėvais vadinosi Juzinka Skaretė, o 
po vyru—Čepienė. Ji gyvena Cbi- 

- , . . . . . ... icagoj. .\iano adresas: (lt)įtuziastiski ir savimi pasiti- Ki.ment wirsiias,
į.-įį i Taft School,

•lis iš sakyklos nuolat grasi
na žmonėms, kad neskaity
tų ne jo pakraipos spaudos.

Tie žmonės, kurie dar la
bai nesenai parlamento rin
kimuose labai daug žadėjo,

Watertown, Conn.

Aš Ona Budriutė paieškau mano 
dviejų pusbrolių, Juozapo ir Jono 

~ _ __ ~ _ _______ Petrauskų, kilusių iš Kuršėnų mies-
’Cm ^^br.Ti’oe 'bet viską padarė atbulai sa-'1*1'0-. Ameriicon atvyko ar nuo UOVytlenas jam išdavikas, I . J • J v | motais. Jie patys ar kas juos z>

IPutino -Altorių Šešėly” ”» ŽjS
manas—paskutinės rusies ......4- Prang st., Boatou is, Mass. u o

joje žmones apgaudinėti!-------------------------- —----
yra labai sunku, nes čia1
žmonės yra žymiai daugiau!

Laiškai Iš Anglijos
Paryžius ir Indokinija

Prancūzijos komisionie- 
rius Indokinijai, J. Letour- 
neau, kalbėdamas parla
mente Paryžiuje sakė, kad 
Prancūzija tęs iškaštingą 
karą Indokinijoj iki tol, kol 
vietinės anamitų karo jėgos 
galės perimti krašto gyni
mą. Jei kinai pultų, pran
cūzai tikisi paramos iš 
Amerikos.

Šviesiosios ir Tamsiosios 

Pusės

Svastika Indijoj

Indijos pakraščių sargy
ba pasirinko savo emblema 
laužtą kryžių, arba svasti
ką, kurią Adolfas Hitleris 
buvo išgarsinęs po visą pa
sauli. Indusai sako, kad 
svastika vra senovės laiku 
Indijos simbolis ir reiškia 
visuotiną gerbūvi ir gerą 
kaimynystę.

Tautos Fondo išleistų lietu
vių pasų tuščiose vietose 
butų pažymima ne tik au- 

Didžiosios Britanijos lie- kos Tautos Fondui, bet ir 
tuvių gyvenimas pamažu visos kitos piniginės duok- 
pradeda gesti. Iš pradžių, dės lietuviškiems reikalams, 
prieš penketą metų, didės- spaudos prenumeravimas ir 
nės kolonijos čia labai kiti remtini darbai, 
smarkiai gyvavo. I vaka- Jei atvažiuotų Į Birming- 
rus su neblogomis progra- hamą kuris nors lietuviškas 
momis susirinkdavo po ke- aukštas svečias, birmingha- 
lis šimtus žmonių, priva- miečiai pasiryžę duoti jam 
žiuodavo ir iš kitur, o vieti- pasirašyti savo lietuvio pa- 
niai to miesto lietuviai bu- suose. O jų vadovybė pa
tinai jau sueidavo. Pro- sirašys tokiam svečiui, kaip 
gramos taip pat būdavo pa- Įrodymą, kad jis aplankė 
ruošiamos geros. tame mieste gyvenančių

'šlamštas.
Anksčiau dali jo tų su

raizgytų pamokslų išspaus
dindavo “Britanijos Lietu
vis,” todėl jis ir per spaudą 
rodydavo savo dideli visų 
reikalų “išmanymą.” Da
bar, matyt, redakcijai ir 
(skaitytojams jau nusidobo.

Šiems laikams kiek anek
dotiškai skamba, bet vis 

vių organizacijos Lietuvių dėlto tikras faktas, kaip tas 
Sąjungos centro būstinė, klebonas lietuvi apstatė dėl 
Čia išeina “Britanijos Lie- jo laikraščio. Pasiskaitęs 
tuvis.” Žodžiu, čia susime- skelbimų, išgirdęs draugų 
tusios visos vyriausois va- pasakojimų apie jūsiški 
dovybės. “Keleivį,” kai tik kunigėlis

GERAS BARGENAS 
Pardavimui mūrinis namas

34x120 su biliardų, kortų ir ui-
politiniai subrendę. Reikia kand’nės apaiioj; 7
manyti, kad ateitis jau ne kambarių butas viršuje. Geras
be už kalnų, kada Labour biznis, taip pat ir pajamos iš 
Party bus šeimininkė ne tik'užpakalinio kambario. Lietuvių 
sostinėje, bet taip pat ir apylinkė. Main Street, Scott- 
Westmihsteryje. ville, Mich. Pardavimo prie-

Dabartiniu laiku vyksta žastos—nesveikata. Kreiptis:
Londone Socialistų Inter-i Chuck’s Recreation,

Banginių Taukai

Lietuvių remiama Lietu
vių Sąjunga čia Įsigijo gra
žius ir nemažus namus. Ne
senai Įsigyta nuosava spau
stuvė, kuri ne tik spausdins

atvažiavo pamaldų, žmogus 
jam tuoj pinigus ir prašo 
užsakyti. Kunigas priėmė 
pinigus ir prižadėjo užsa
kyti, bet žmogus dabar

savo laikraštį, bet atliks ir8auna ne “Keleivį,” o kata- 
kitokius darbus. likišką “Darbininką”! Gra-

Londone kol kas laikosi ži kombinacija! Šitaip ne- 
ir geriausias šiame krašte Prarytų Jok* doras neku 
lietuvių mėgėjų teatras į ni^as'
“Vaidila,” kuris su vaidini-; 
mais apvažinėjo irtas pro-
vincijos vietas, kur daugiau Labour Party Pergalė 
lietuvių. Balandžio 3 d. prasidėjo
Pinigus Renka M irusiems

Bet ir centrams sunku vi
sur apžiūrėti ir pasirūpinti,

Dabar daugelis, ypač būrelį, painforma-
jaunesnių, išvažinėjo iš čia v0 kuriuo nors lietuvišku 
į Kanadą, Į JAV "ir net Į relka*u lr viso sustiprino Į kai provincijoje maža beli-
Australiją, tikėdamiesi su- savi^ dvasią. į ko tokių energingų lietuvių,
sirasti geriau apmokamo Kruvinos Rožės Rusei 
darbo ar kaip nors pradėti .. 
savarankiškai versite. Di-- š>“klose vietose nepn-
džiojoj Britanijoj savaran- truksta žmonės gerų norų, 

energijos, laiko ir kitiems

V. Paukštaitis. 
*

Anglijoje savivaldybių rin
kimai, kurie atnešė nepap
rastą laimėjimą musų vien- 
minčiams darbiečiams. 

Tikrai yra labai džiugu

Norvegijos statistikos biu
ras praneša, kad norvegų 
laivai 1951-1952 metų se
zone Antarktikos jurose pa^kutiniuoj 
pagavo daug banginių ir iš dėja nedarbas 
jų ištirpdė 1,103,536 tonas 
aliejaus. Iš banginių gau
nama ir kitokios vertingos 
medžiagos, ne tik aliejaus.

kiškai pradėti koki nore
bizni nėra jokiu vilčių, nes '’ąrbams. Tie patys bir-
žmonių tirštai perkimšta, n»ngbanueciai leidžia di- 
bizniu jau ir taip užtenka, doką nepenodm. la.kraste- 
o valgyti reikia įsivežti. ’’ Knvul?> • spaudinamą 

iu metu vis di-

kaip BirTningname. 
ir irsta, smunka lietuviška
sis darbas.

Kai kuriose vietose pra
dedama rūpintis vien tik 
parapijiniais reikalais. Štai 
toks Manchesteris prieš po
rą metų buvo vienas pui
kiausių miestų. Čia lietu

’T^zlsl J UUUI

Pavyzdingi Birmingha- 
m iečiai

Protestonai Ispanijoj

Verbų sekmadienį jaunų 
vaikėzų gaujos Įsiveržė i 
protestonų bažnyčią Bada- 
joz mieste, išplėšė ją, su
naikino biblijas, nukniaukė 
pinigų, apdaužė pastoriaus

rotarium. Jame daugiausiai 
rašoma vietiniais lietuvių 
reikalais, bet birmingha- 
miečiai džiaugiasi ir to 
laikraštėlio darbo vaisiais.

. Matydami, kaip nuoširdžiai
Tas sumažėjimas lietuvių vejkia jr dirba jų vadovai, 

todėl gana smarkiai atsilie- pas juos j Lietuvių Sąjungos 
Pja Į.visą lietuvišką daibą. s^yrja Įstojo visi lietuviai, 
Išvažinėja daugiausia to- -gg^yrug mažumą, kuri 
kie, kurie dalyvavo lietu- reiškiasi visokiais negra- 
viškame darbe, rėmė viską žiais darbais ir kuri lietu- 
savo dalyvavimu ir pini- vjams nepageidaujama, 
gaiš, nes tokie kurie turi Birminghamo lietuviai 
galvas, visada turi au£iau nesenaį išgarsėjo visuose 
vilties ir kitur įsikurti ar kąį anglų laikraščiuose, bet i§

nacionalo konferencija, ku- ScottviHe, Mich.
rioje Prancūzijos delegatas 
M. S. Grumbach pasiūlė 
specialią rezoliuciją pasvei
kinimui Labour Party ne
paprastą laimėjimą.

Labour Party pirminin
kas London County Coun
cil Ike Hayward pareiškė 
labai širdingą padėką vi
siems Londono rinkikams 
sakydamas: “Mes neapgau
sime jūsų.”

Senojoje LCC buvo ši
nartiin lahnur I kiekvienos konferencijos atsirandaPartijų suaeus. įaooui Oo i<jaUgjau nesusipratimu ir vaidų. To-
vietos, konservatorių 62 dėl žmonės klausia, kodėl taip da- . ... , - . , . ~ I rosi ir prie ko visa tai veda znioni-vietos, liberalų 1 vieta ir 3 ją?
vi'zitnc Hiron laicvoc Teisinga ir p’-otinga atsakymą pa-VietOb DUVO laisvo.-. tiekia tiktai Šventasis Raštas, Bibli

ja, kuri vadinasi Dievo žodžiu. Šita 
Šventoji Knyga nuodugniai aiškina 
apie pasaulio negales ir joje parašy
tos pranašystės parodo kokios bus 
galutinės pasekmės valdovų pastan
gose, kurie stengiasi įsteigti pasau
lyje ramybę. šventraštis, tai vie
nintelė Knyga, kuri teisingai paduo
da praeities istoriją; joje taip pat 
randasi teisinga infonroaeiia apie 
esamąjį laika ir tikros žinios apie 
ateitį. Tik Dievo galybe vadovautas 
protas tegalėjo patiekti žmogui taip 
gausų informacijos rinkinį. Rašy
damas apie minėtos Knygos rašyto
jus Apaštalas BvtrSS SSifS: “ŠVSntS- 
sios Dvasios įkvėpti kalbėjo Dievo 
žmonės.” 2 Petro 1:21.) • Šv. Povi
las gi sako: “Visa tai jiems atsitiko 
kaip vaizduotas pamokinimas, para
šyta gi^mums įspėti, kurienfs tenka 
gyventiwamžiu (pasaulio) pabaigo
je.”—Korint. 10:11.

(Bus daugiau)
Spausdinių šioje kryptyje galima 

gauti veltui: V. Klovas, 3444 South 
Lituanica Avė., Chicago 8, III.
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Švento Rašto Tyrinėtojų 
Garsinimas

Pasaulio mokytieji ir profesoriai 
paduoda įvairias priežastis esamojo 
laiko perversmui ir negalėjimui pri
derančiai sutvarkyti visuomenės rei
kalus. Nors ir kiekvienas jų turi 
šiek tiek tiesos, tačiau nė vienas ne
patiekia tikrosios—pradinės priežas
ties, kuri pagimdė kitas priežastis 
ir abelną blogų. Pavyzdžiui šian
dien didieji diplomatai tariasi kaip 
pašalinti pasaulio krizį. Kiekvienas 
jų paduoda savo sumanytų vaistų 
kaip pašalinti nesusipratimus ir su
mišimų, bet padėtis eina vis blogyn 
su kiekviena praeinančia diena. Po

Komunistai neturėjo nė 
vieno atstovo anksčiau, ne
laimėjo nieko ir dabar, nors 
ir jie buvo keletą savo kan
didatų išstatę. Anglijoje 
Maskvos pagelbininkams 
nelabai sekasi. Niekas čia 
Į juos rimto dėmesio ne

matyti tokį milžinišką lai-Įkreipia nebent jei kada
mėjimą, kokį darbiečiai iš
kovojo sostinėje Londone. 
Iš 129 vietų Londono Coun- 
ty Council Labour Party 
laimėjo 92 vietas. Tiek 
daug vietų nesitikėta lai
mėti. Prieš rinkimus kal
bėta gauti 89 vietas, bet 

viai pajėgdavo kultūringą j K°nd°no rinkikai padarė 
darbą dirbti, be: ... dabar ^lurprizą ir nepasykstejo
stengiasi sukelti kelis šim
tus svarų kryžiams ir pa
minklui pastatyti kapuose.

nors kas pasijuokia iš jų.
—A. Z.

Vištų Forma Veteranui
Išsinuomuoja 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. Macura,
Long Point Road,

________ Lakecille, Mass._________musų draugams dar 3 at
stovus primesti “magary- Reikalinga Seimininkė
cioms.

Labour Party turi abso
liučią daugumą Londono 
valdymui ateinantiems ,esu: 
trims metams. Dabar La-

žrnona ir tik policijai pasi- , . -n augiu lamiačviuučc, uvv iš
rodžius chuliganai apleido;a.?1.s.Rra. at’j 'V.nap.gerosi°s pusės. Kai to mie-
bažnyčią. A protonu’tel,aV'ena^ n! X^>to aplankyti atvažiavo
bažnyčia jau buvo valdžios ryS1_titn-i,, Stalingrado bur m i s t r a s “ miestuose yra likusių Muraškina. iste.

energingų žmonių, ai jie šaukdami ir su dova-
nepasiduoda n savuosius nomĮg sutiko visokie rau- 

. įgaivina ga ne smai au, “taikos apaštalai.”
Darbininkų streikai Ita- negu Pia( zių. nming-ya? D įsimaišė ir vienas 

lijoj pasikartoja vis daz- hamo lietuvių veikėjai štai Binn5nghamo HetUvis, at- 
niau. Darbininkai kurie paskleidė tarp savųjų mm- ne-ę? raudonų rožių R§_

~ ... ..z.kzUozvenL’ia- ♦, Kad kiekvienam lietuviui a -

uždaryta vasario 1 d.

Streikai Italijoj

priklauso ir nebolševikiš- tį,

Kunigas Steponaitis pats su 
padėjėjais bėga per žmones 
ir lupa pinigėlius ne Tautos
Fondui, ne kitiems gyviems . .
reikalams, bet kapams, ku-!^our . didžiuojasi
rie jau kelias dešimtis metų luom. >r relkia Pokyti su 
prabuvo be paminklų. ši-Tap-mdu tai daro. 
tas sumanymas oradėtas: Konservatoriai _ 
vykdyti, kai nepasisekė pa- tlk su 37 nartais is viso ir 
statyti bažnvčios, kūnų čia/1’3
ir anglišku "užtenka iki va-'Įįors daryri pnes

' Palty daugumą. Vienintelis
i tradicinis liberalų atstovas, 

Ilgi Skvernai Švaistosi ‘kuris per 30 paskutinių me- 
Negalima visų bėdų ir’tų laikė savo postą nuo

trukumų suversti ant tu,.Benthal Green rajono, šiuo! 
kurie išemigravo. Yra dar kartu iškrito. Tą postą lai-1 
visur po truputi veiklesnių Į kė Sir Percy Harris, kuris| 
žmonių, tik ne vBur jie no- dėl senatvės nebestatė savo 
ri dirbti. Keista kalbėti kandidatūros, bet užleido 

iežastis. ją savo sunui. Žmonės, ma-

Reikalinga moteris, kuriai nusi
bodo dirbti svetimiems. Man vienam 
irgi nuobodu prižiūrėti namus ir 
biznį. Prašau rašyti man šiuo ad-

Printing, 
11059 Dodge, 

Van Dvke, Mich.

24 Akrų Farma Pardavimui
Farma randasi gražioj vietoj, 

prie pero vieškelio, tik 3 my-
lipos nuo Caro, Mich., mieste- 

visiškai bejėgiai ką lio. Yra 2 kambarių gyvena-

Išversta iš Kitu 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.

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s N a u i a 
Maistinga Gyduole 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneya)

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 svaru 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 Weat Broadawy 

South •Boston 27, Masa.

Labour mas namas, vištininkas ir grei- 
neris. Vieta labai graži. Pla
tesnių žinių klauskite laišku, 
adresuodami: (17)

J. Dermeitis,
R 3, Box 208,
Caro, Mich.

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI—visai 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.

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

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

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

apie tas tikrąsias pi-
tę, tarytum ir jis butu iš ši- bet reikia, štai toje pat tyt abejodami dėl naujoko 

šiaurės vakarų Anglijoje; tinkamumo, nutarė i Lon- 
buvo gražu ir malonu, visi dono County Council pasių- 
lietuviai sugyveno ir mokė-!sti tikresnį žmogų ir pa- 
jo bendrai dirbti, kol Į tą siuntė socialistą, 
pusę atsikėlė jau minėtas Taip dalykams suside- 
kun. Steponaitis Kas ne- jus, balandžio 5 d. “Daily 
lakstė į bažnyčia ir nesi- Herald” rašo: “Darbiečių 
broliavo su juo ta jo arti- įspūdingas laimėjimas LCC 
miausieji bendradarbiai ir rinkimuose pirmiausia reiš-

tų “apaštalų.” Prie rožių 
buvo pridėtas raštas, kuria
me lietuviai sako, kad jie 
siunčia savo brolių kraują 
reiškiančias rožes ir prašo 
ją, kai grįš namo, pasiru- 
i inti, kad musų tautiečiai 
butų gražinti iš mirtininkų 
ir vergų stovyklų Sibire. 
Bravo birminghamiečiai!

Lietuviškasis Londonas 
Gyvas

Lietuviškojo gyvenimo 
centras šiame krašte yr”a 
Londone. Čia yra Lietuvos 
ministerio B. K. Balučio re-

kia, kad socialistų kontrolė 
yra labai žymiai sustiprin
ta valstybės sostinėje.

ti bendrą darbą ir aktwes-| “Tai vra gražus kompli- 
nieji traukiasi i <ali- Rei-centas praėjusių metų La
šalas kai kur priėjo ikfbour Party administracijai 
chuliganizmo—dvasiško tė- Londone. Tie kurie atgavo 
velio bičiuliai pradėjo lan- tokią stiprią poziciją LCC 

zidavimo vieta, čia taip pat gus daužyti nepaklusnioms j tun visokenopą teisę di- 
bendrinės šio krašto lietu-'avelėms! Idžiuotis.

jis pats stengėsi sumaišyti 
su žemėmis. Tokiomis są 
lygomis ne kas benori dirb

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

fkurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

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

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

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

J
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Vietinės Žinios
KAS NESUMOKĖJO , 

TAKSŲ—SKUBĖKIT
GRAŽUS SUMANYMAS

Velykų švenčių proga
Kas iki balandžio 15 d.!™“180" M«al Ho« Co.” 

nesumokėjo JlassachusetU i ^.aitrVu,S?""”. '"TL 
valstijai mokesčių nuo pa-

DVEJOPOS ŽVAIGŽDĖS

Paprastai • musų meno 
parengimų programose bū
na kokia nors “žvaigždė”— 
tas reiškia žymi artistė ir

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariiko* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 
1540 kle.
Biznio reikalais kreipkitės: 

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

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinant pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

darbininkai lietuviai sūdė 
jo ir pasiuntė Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje mo
kiniui Povilui Kazliškiui 1S 
dolerių.

Dėjo: po $2 Antanas 
Duoba, Antanas Duoba,
Bronius Melnykaitis ir Jur- DEMONSTRUOS, KAIP
gis Dravinskas. VALGIUS GAMINTI

Po $5—Jonas \ alys ir _____
Kazys Bagdonas.

Pažymėtina, kad Bronius 
Melnykaitis išlaiko 6 asme
nų šeimą, o Jonas Valys 4 
asmenų -šeimą ir yra vienin
telis darbininkas šeimoje.

Be viršminėtos vienkar-

jamų, turi pasiskubinti, nes 
po tos dienos valstija gali 
už pavėlavimą uždėti po $5 
pabaudos už kiekvieną už- 

pertraukos tęstą dieną.
vėl turime progą ;

dramos vaidini- Lankosi Kandidatas

“AUŠROS SŪNUS” 
BOSTONE SEKMADIENI

ilgesnėsPo
Bostone

pranešimuose Spaudoje' tajPama‘-vti *'am»s . 
“žvaigždė” statoma pirmoj fla”’a(,1l'!n!’ į"'
vietoj. Pavyzdžiui, LDD 21^z10,-'' tU ° 'S' f
kuopos 20 metų sukaktuvių nhonuf Park)
atzymejimui ruošiamo

Senatorius R. A. Taftas

Nuo balandžio 17 iki ba
landžio 1!’ d. musų valsti-

South Boston High
, ” salėje (Thomas _

.m- ■ r» -- at1-" Worcesterio lietuviu dra- joj lankosi repubhkonų
^^APrrgiam°J ^°Ze Ma*‘ mos studija, vadovaujama kandidatas i prezidento,

Yn L-mlSL 5£?ianat: -ls aktoriaus Henriko Kačins- vietą senatorius R. A. Taft.
Nevv V oi ko, skelbiama kaip g Ciurlionienės Jis čia atvyksta sąryšyje su
žvaigždė* Jufu^reoorte* 4 veiksmų dramą •• Aušros nominacimais balsavimais,!^ h. didesnės pašalpos st^ci]a g“"fd™
Mainelytę gerTžinoTm^ J°J I** buvę- ?P, T* ““l* '
no, kad jinai pilnai yra už- Su šiuo vaidinimu studi- . ; as sJvai5®. 'fVj.eauna'
sitarnavusi to pavadinimo. ja jau apvažinėjo eilę kai- Po \Visconsin ir Illinois mo atlyginimo po o
Kaip anąkart “Keleivyje” myninių miestų, visur su-laimėjimų senatorius Taft ;^yntų kad ga.e m.t-no.o ga- 
prie jos atvaizdo- buvo pa- laukdama nepaprasto pasi- vėl yra stiprus kandidatas etų paiemti kūną :i"i: o- 
žymėta, tai vra tikra lakštu-1sekimo. Visur žiūrovus ža- ir tikisi iki republikonų kietijoje daugiavaikę tei- 

Ivėjo ne tik gera vaidyba..konvencijos sumobilizuoti mą, reikalingąįpasakos, 
bet ir pats veikalas, kuria- jei jau ne daugumą dele-, Vienas is

daugeliui gatų. tai nemažiau 500 ir —

tik gera vaidvba,.konvencijo
„ .................... 1_____ _____  :______ dele-
Bet meno srityje yra, jei 

taip galima išsireikšti, ir 
kitokių žvaigždžių. ŠĮ kar
tą noriu kai ką pasakyti ir 
apie jas.

LDD 21 kuopos koncer
te Municipal svetainėje Lietuvoje 1893 metais. Tai 
programos pildyme daly- visiems žinomas spaudos 
vaus du chorai. Gabijos draudimo metas, išgarsėjęs 
Chorui vadovauja visiems lietuvių kovomis su rusų 
žinomas muzikas Jonas caro žandarais ir kazokais,
Dirvelis iš Worcesterio, o kovomis dėl lietuviško žo-
Bostono Lietuvių Vyrų džio ir rašto, dėl geresnio \ elykini pamokslą 
Chorui vadovauja kompozi- gyvenimo ir laisvės. Taigi vyskupas Cushing šiai 
torius ir Lietuvoje pasižy- “Aušros Sūnus” vaidinime tais pašventė ginčui 
mėjęs chorvedis Julius Gai
delis. Šiuodu, palyginti įš 
dar jaunus vyrus, galima be _____ ,
apsirikimo priskaityti mu-1 persekiojimų turėjo bėgti kad kūrimas privačių 
sų meno 
ždžiu” kategor

tė.

me vaizduojami

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

MAISTO KKAL TU VĖ 
PARDAVIMUI

ta • Del savininko senatvės j>ar- ių Piliečių Draugi- , , , . . . . . ,... ® duodam labai žema kaina val-
Lietuvių

ja balandžio 25 d., penkta- - , .., gomųjų daiktų krautuvę South
lenų 1 engia cooking de- Bostone. Pajamų galima gau-

monstiation. Bus rodoma ti $600 ir daugiau per savaitę, 
gi eitas ir ekonomiškas vai- Pirkti gali ir nepatyręs, aš iš- 

•gių gaminimas. Kartu su mokysiu bizni vesti be užmo- 
valgių gaminimo demon- kesčio. Kreiptis šiuo adresu:

dali
jimas, jau gauta apie 75 
dovanos, kurios bus dalija
mos “virimo studentams.”

Kelios stambios kompa
nijos nutarė paremti ši su
manymą ir skyrė dovanų, 
kaip tai Atlantic and Paci-

303 E Ctreet, 
So. Boston, Mass
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MARGUČIŲ VAKARAS

VAISTAS “AZ1VA”v
1— Vaistas nuo nudegimo 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mestis.
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 is
kalno. Adresuokit: (4-3)•

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

ir

Šį šeštadienį, 19 balandžio. 
Dorchesterio Lietuvių Klubas 

tie Tea Ct., Prince Macaro-'rengia Margučių Vakarą savo
patalpose, 1810 Dorchester 
Avė. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Bus gardžių užkandžių ir pasi
linksminimo; už gražiausius 
margučius bus skiriamos dova
nos. Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti ir linkimai laiką 
praleisti. Įžanga pigi.

Komisija.

. ni Co. ir k.
STUDENTAS mo demonstracijos bus dar
----  rodomas trumpas filmas,

ju kandidatu. \aižytvnės Prieš pora metu atvykęs kaip lietuviai žvgiavo kovo
republikonų tarpe svarbiau- Amerikos lenkų * tautybės 17 d. su lietuvišku “floatu.”
siaieina tarp šen. laito ir-yiIT studentas Aleksandras Pradžia punktualiai 7:30 v.

Duren, 25 metų. šį pirma- vakaro.
dieni vakare nušoko nuo Kviečiami atsilankyti ir 
savo gyvenamo namo stogo vyrai, nes ir jiems naudin- 

užsimušė. Jis gyveno ga žinoti, kaip valgius 
Marlborough gat- minti.

baisa v i-senesniųjų Amerikos lietu- tuo buou iš pirmo 
vių dar gerai prisimenami mo pasidaryti stipriausiuo- 
laikai.

Dramos veiksmas vyksta
gen. Eisenhovverio.

NUSIŽUDĖ
Po valgiu viri-

Arkivyskupas Kaltina
Mokslininką Conant’ą ii’

_____ _ Bostone,
arki- vėj.

me- Jo kambario draugas Bo
su i guslavv Franckie\vicz sako.

ga-

LLNKSMŲ ŽINIŲ—EVAN
GELIJOS SUSIRINKIMO

ANTRA METINĖ ŠVENTĖ

. Kambarys Dorchestery
Vienam asmeniui arba vedu

siai porai. Arti gatvėkanių ir 
gali but su virtuvės privilegijo
mis. Klausti telefonu: GE 6- 
1208,

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON

TeL SO 8-4149I
Turim visokių vaistų. Siunčiam 

■ net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename
čia jau 20 metų.

Šių metų balandžio mėn. 20 
d., sekmadienį. 11 vai. prieš 
pietus, pamaldų name, E. 4th 
ir Atlantic St. kampe, So. Bos
tone. įvyks Linksmų Žinių— 
Evangelijos Susirinkimo antra

n- pabėgęs iš koncentracijos
u. . .. . . • kvklu- e- stovyklos Lenkijoj i Vokie-nematomą zvaig- net i tolimąją Ameriką. 5 pac i engimų mokyklų gie . k,„. s. .,„i„ ;
itpp-nriiai nes iie - - šia suskaldvti Amerikos vi- tiją, iš kui jis attyko į

- J J Scenoje prieš mus gyvai CuorneRę j tarp sav^ besi- Ameriką kaipo išvietintas
atsiskleidžia ana se^-Įgrumianėias kukurines ir žmogus Pergyvenimai bol- metinį šventž. Programa bus ,
koji kaimo aplinka n zmo-; klasines grupes. sevikų kalėjimuose ir sei- įvairi Temoje bus
nės. drąsus knvenesiu zv-

nors atskirai neina į 
gramos pildymą, tik 
guoja menininkų grupėm, 
bet pasakykite, ar be geru 
mokytojų gali buti gen į 
chorai? Aš turėjau progos 
lankvti abieju chori—Ga-

pro-
diri-

nes, drąsus knygnešių zv-! mos tragedija tą jauną stu-
giai, Kražių skerdynės ir Arkivyskupas šitą tvirti- <Jentą išmušė iš lygsvaros.
daug kitu Įvykių, kurie mu- nimą pavadino “fašizmu,” ----------------- 2-------
su mintis ir jausmus grąži- esą tik fašistai nori. kad Dovana Už Apsivalymą

valstybė butų neaprėžta - -------
mokyklų tvarkytoja ir ne- Bostono miestas šiais ne
leidžia privačioms mokyk- tais gauna “All-American 
loms veikti. Arkivyskupas City” dovaną už sumanų 

“bosinės
parapijines mokyklos mašinos” šeimininkavimo, 

“neskelbia niekam karo. Dovaną duoda National

i . . . i ♦ riusio (leKoracijose.kino, tarpais, sakvciau, net J ...i.a u.Jfi iic in '• i__
stebino. Kiek čia ryžtumo. Šį veikalą turėtų pama- J“
stačiai užsispyrimo, kantry- tyti ypač Amerikoj gimę^
bės ir klausos jautrumo jie lietuviškasis jaunimas, 
parodo 
ma kaip 
jiem
čia kur tai tų ar kitų balsų kaip gy\ą. o viešųjų mokvklu skaičius
kokia astuntgaidė skamba Šia proga reikia pi įminti, 
ne taip kaip mokytojas ma- kad “Aušros Sūnus, kui
no kad turi skambėti. Dai- vaizduojama caro prie- ..... . ...--------------------------  piliečius ir pravedė į mies-

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

grama per buvusią stotį 
WBMS. kuri dabar vadina-

jvain. lemoje bus nagrinėja 
mi tikėjimo klausimai. Pea- 
bodv ir So. Bostono moterų, 
choras paįvairins šventės pro
gramą. Visi lietuviai; yra ma
loniai kviečiami atsilankyti. 
Privažiuoti galima visais City 
Pcčnt tramvajais. Išlipti ant 
Broadway ir Dorchester St. 
kampo. (16)

Komitetas.

cycles, 9:30 iki 10:30 
ryte sekmadienį, bus 
kanti:

vai.
se-

MARGUČIŲ VAKARAS

Sandaros Moterų Klubas ren- 
ria margučių vakarą, kuris 
įvyks 19 Apriliaus 6:30 vai.

-umazejo.
se. Pereitais . etais “Nevv kare. Sandaros salėj, 124 F 
Boston Committee” suma- So. Bostone, 
niai suorganizavo eilinius

va-
St..

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Bostono skautai.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

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

Steponas Minkus.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ana IU4 

Ir aaa 7 Ud •

546 BROADVVAY
•O. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth

A. J. NAMAKSY
BKAL B8TATE B INSUBANCS 

409 W. Broadway *
BOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboaton 8-0948Bot. 17 ORIOLB STBBR 

Wwt Rosboiy, M—
Tel. PArkway 7-0402-M.

Prašome atsinešti su savim 
jau GABIJOS CHORO piliečius ir praveoe į įmes- margudu Už gražiausius ir
ne- METINIS KONCERTAS administrac ą ne politi- sitpriau*us margučius bus

-------- kielių masmo> /.mones. bet duodamos dovanos. Bus gera
piliečių atstovus. Dovana vakarienė ir graži programėlė.

tik $1 įžangos.
Maloniausiai kviečia

ruošiamose įski.mėse. Komitetas.

ninkai traktuojami lyg spauda, ir šiandien, 
kokie kareiviai, pratimuo- bolševikinėj Lietuvoj, 
se turi but griežta discipli- leidžiamas vaidinti. Kai
na, o ne žaismė. Ir paga- 1940 metais "Vilniaus Dra- Gabijos Choras savo me ,
liau judri mokytojo ausis mos Teatras pastatė “Vincą tini koncertą duoda sekma- bu? Įteikta ba,a:xlzio _ d.. Už viską til 
visos grupės balsus taip su- Kudirką.” dramą, kurioje dieni, balandžio 27 d.. Mu- 8 val’2akf1?,Aa:k:ei. HoU&e Malon,aus 
derina, kad tik klausykis ir taip pat rodoma lietuvių nicipal Building svetainėje.
gt lėkis. kova su caro valdžia ir jos'So. Bostone, Broadvvay

' Bet dar vra ir kitų “ne-i pakalikais, teatro ™dovy- tarp H ir G gatvių. Kon- 
matomu Žvaigždžiu.-' štai M buvo tuoj pat iškviesta certo pradžia 2:30 vai po 
Gabijos pirmininkas Kir-! NKVD būstinę ir ilgai pietų. Plačiau apie tą kon- 
melevičius, o vyVų choro tavdjt*- Veltui buvo me- certą yra garsinime, 
pirmininkas Valkavicius— g'nta enkavedistam aiskin-
abu jauni vyrai—kiek jie ti. kad veikale kalbama tik 

choru prieš eura ii jo žandai us, 
bolševikaiįdeda energijos savo 

veiklai suderinti, kas gali piues 
tikrai įvertinti tą mažai pa- kovojo.

Suffolk Downs Reiįsai

irkuriuos .. -- - ------- , ... .. r. .Balandžio 21 dieną East Bos
tone vėl atsidaro Suffolk 
Downs arklių lenktynės. šito

triūso patiem choram butų,lusai; saukė enkavedistas. bjznjo vedėjai praneša, kad šie- 
Ir vaidinimas buvo tuoj pat mct v)US palengvintas tenai pri- 

dainininkus uždraustas. važiavimas, nes miestas įsteigė
Pratimų Atsilankę i “Aušros Su- Suffolk Douns stoti gatvėka- 

savai- nų” spektaklį, įsitikinsite, riams sustoti, taip kad nuo 
kad bolševikai tokius vei- Scollay Square ims tik 10 mi- 

drausdami vaidinti, nut'M >ki lenktynių vietos, o 
nuo Atlantic Stationo tik 8 mi-

______________________ nutes. Lenktynės tęsis 60 die-
... n0- Arkliai jau atvežami. Sa-

nui, be kurio visuomenė jos Šateikienės, fleitistes koma. kad jų bus daugiau 
lutų savo rūšies kapinės. Marytės Plevokiutės ir ke- į.ooo galvų, suprantama.

Šia proga vėl primenu, lių kitų patrauklių meno pat irus ir uodegų, 
kad gegužės 11 d. turėsime kavalkų. "
progos girdėti minėtų dvie- Koncertui tikėtų galima Laikas užsisakyti “Kelei

stebimą jų darbą! O be jų “Betei tie žandarai yra

sunku išsilaikyti. • Arba pa
imkime pačiu: 
ir dainininkes, 
pratimai, savaitė iš 
tės, kartais vos spėjusiems 
baigti dienos darbą, be rei- kalus 
kiamo poilsio—na, bet jie patys gina 
atsidavę menui ir tik me-

jų chorų skambių dainų, be gauti “Keleivyje 
jau minėtos solistės Rožės platintojus. 
Ilainelytės, pianistės Lili-;

ir pa:

Reporteris.

GABIJOS METINIS KONCERTAS
Balandžio 27 d., 2:30 valandą popiet 

Municipal Salėj, South Bostone
Koncerte da nauja žymus buvęs Vilniaus operos solistas 

! Stasys Liepas ir -oiistė Ona Dirvelienė iš Worcesterio. Ji turi 
i puiku soprano ą. Be to. pirmu kartu So. Bostone dainuos 
' broliai Valkav' < Išgirsim ir Gabijos mišrųjį moterų ir vyrų 
chorą Jonui Dii imi vadovaujant, širdingai kviečame visus.

Rengėjai.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Baaaaaaapm* = x z s - - - - u x

VAIDINIMAS
AL ŠIIOS SUNŲg’ BOSTONE

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

kaip
tiek

vio” kalendorių 1952 

tams. Kaina 50 centų.

me-

Sek madieni, Balandžio mėn. 20 d.
HIGH SUHOOL (THOMAS PARK) AUDITORIJOJE

South Bostone. 3 vai. po pietų

Vaidina Worcesterio Diaumos Studija 
Režisuoja HENRIKAS KAČINSKAS

Dailininkas VIKTORAS ANDRIUŠIS 
Bilietai iš inksto gaunami Minkaus gėlių par
duotuvėje (Baltic Florists), 502 E. Broadvvay, 
So. Bostone.
Vaidinimą ruošia Lietuvių Radio Korp., vado
vaujama Stepono Minkaus. Visi lietuviai malo-

loniai prašomi dalyvauti.

Pradžia Panedelj 
Balandžio 21

8 Reisai Kasdien ir Tui'f 
Reisai ik; Birž. 28
Arkliai Stoja 1:15

Double Baigiasi 1:25
Jžanga $1.00 su Taksais 

8 minutės iš Bostono 
MTA Bušai iš Kitur

SUFFOLK

H!0WNS

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijoa 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BR0ADWAT,

80. BOSTON, MASS.

I

I




