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Senatas Smerkia Plieno 
Pramonės Perėmimą

Atsisakė Duoti Pinigų Plieno Pramonei Tvarkyti; Pre
zidentas Trumanas Įspėja Nežaisti Plieno Gamyba; 

Sako, Be Plieno Gamybos Nepajėgsime Gintis
Korėjoj, jei Bolševikai Pradėtų Naują 

Puolimą; Ginčas Dar Neišspręstas

Ši pirmadieni senatas 44 Senatorius Morse 
balsais prieš 31 nutarė ne-j Įspėja RepubllkonUS 
duoti vyriausybei pinigų
plieno pramonei 
po jos perėmimo

tvarkyti 
i vyriau-

Senatorius Wayne L 
Morse iš Oregon Įspėja rė

sybės rankas. T°ks nutari-'publikomis neužimti plieno 
ginče klaidingą poziciją už 
plieno pramonininkus. Jei

Įspėjimas vyriausybei, kad 'republikonai save sutap- 
kongresas yra nepatenkin
tas plieno pramonės pėrė-

TVENKINIAI UPĖS VANDENIMS SULAIKYTI

• • f-
Ę j

Iowa gubernatorius atvyko prie Califor nia Juneticn. Ia., pažiūrėti, kaip sekasi sta
tyti užtvanką, kad Missouri vandenis sulaikius. Užtvanka vandeniui daroma iš smė- 
I o maišą. 

W. A. Harriman Skelbia Savo 
Kandidatūrą Nuo Demokratų
Pirmas Šiaurinių Valstijų Pasiskelbęs Kandidatas; De

mokratai Dar Neapsisprendė dėl Geriausio Kandi
dato; Kandidatų Daug, Bet Kandidato Dar Nė

ra; R. Kerr, E. Kefauver, R. Russell Kiti 
Pasiskelbę Kandidatai

mas nereiškia, kad plieno 
pramonė sustos, bet tai yra

dins su “stambiuoju biz
niu,” tai nepriklausomi bai

mintu. Plieno kompanijos, suotojai bijos už juos bal- 
turėdamos stiprią paramą Į suoti, nes manys, jog re-: 
kongrese, nerodo jokio no-ipublikonai vėl grąžins!

Potvynių Nuostoliai Davė Užsieniams Pirmas Bolševikų 
Siekia $200,000,000 48,283,000,000 Dol.

Toliau Tyrinėja
Kat y nio Skerdynes
Amerikos kongreso ko

misija, kuri tyrinėja lenkų 
belaisvių masines skerdy
nes Katynio girioje, netoli 
Smolensko, išvyko i Angli-i 
ją ir dabar vyksta Į vakari 
nę Vokietiją. Anglijoj ir 
Vokietijoj komisija apklau-į 
sinėja visą eilę liudininkų,

ro susitarti su unija dėl 
darbo sutarties.

Prezidentas Trumanas 
Įspėjo senatą, kad sulaiky
mas plieno pramonės butų 
didžiausias smūgis krašto 
ginklavimuisi ir jeigu bol
ševikai Korėjoj pradėtų 
naują puolimą, tai plieno 
gamybos susitrukdymas ne
leistų mums tinkamai gin
tis. Prezidentas reikalau
ja, kad senatas nepasiten
kintų kritika, bet nurodytų 
savo išeiti iš plieno kriiės, 
jei jis tokią išeit} žino.

Ginčas taip ir tebėra ne
užbaigtas. Vyriausybė dar 
nepadarė sutarties su uni
ja. kompanijos varo propa
gandą per spaudą “už lais
vę,” o tuo tarpu plieno pra
monė dirba vyriausybės 
priežiūroje.

Taftas Klausia 
Net 21 Klausimą

Senatorius R. A. Taft pa
siuntė generolui Eisenhovv- 
eriui 21 klausimą ir prašo 
duoti į visus patiektuosius 
klausimus aiškius atsaky
mus. Atsakymai esą reika
lingi, kad republikonai ga
lėtų pasirinkti kandidatą 
aiškiai žinanti, kokią politi
ką jis atstovauja ir nepirk
tų katės maiše.

Iš Tafto klausimų žymė
tini tokie: Ar generolas 
“išvalytų namą” valstybės 
departamente? Kai}) jis 
žiuri Į Dean Acheson’ą? 
Kaip jis žiuri i gen. Mac- 
Arthuro atleidimą? ir tt.

1982 METAIS BUSIĄ 
3,'600,000,000 ŽMONIŲ

stambiųjų kapitalistų poną-' 
vimą krašte.

Senatorius savo Įspėjimą! 
“reakcingiesiems” republi- 
konams darė senate svars
tant, kokių priemonių imtis 
prieš prezidento Tiumano 
sprendimą perimti plieno 
pramonę laikinai Į vyriau
sybės rankas.

FANTASTIŠKI GANDAI
IŠ FRANKO ISPANIJOS

r • — y • vtriię uuumiiihų,
Laimėjimas /noi/o/daugiausiai* lenkų karo be- 

--------  laisvius buvusius Rusijoj
Indijos šiaurėje, Punjabin^a^sv®Je- Daugelis liudi-Didieji Missouri ir kitų Amerika per septynius _ ______ , _____

upių potvyniai šį pavasarį metus po antrojo pasauli-h paįiala valstijų unijoj nl”kli dave parodymus apie 
padarys ne mažiau, kaip n^° karo davė užsieniams bolševiku remiama “kairiu- Iniką, kada nutruko visokie 
200 milionų dolerių apskai-.^mti Įvairiuose pavidaluo- jų” bendrakeleivių koalici- 7šiai su trijų lenkų belais- 
iuojamu nuostoliu. Prie se 48 bilionus 283 milionus ja sudarė pirmą Indijoj vy- stovyklų belaisviais Ru- 

’ ’ • sijoj. 'T~ ,--J —
sokie

r

Iš Ispanijos paplito gan
dai, kad Maskva siūlanti 
Ispanijos diktatoriui 1,000,- 
000,000 dolerių paskolos ai
do vanos, jeigu tik Franko 
nesutiktų dėtis Į Vakarų 
koaliciją. Spėjama, kad 
diktatorius Franko pats to
kius gandus per savo agen
tus leidžia, kad daugiau pi
nigų galėtų išgauti iš Ame
rikos dabar vykstančiose 
derybose dėl karo bazių.

Jungtinių Tautų “Popu- 
lation Bulletin” apskai
čiuoja, kad per ateinančius 
30 metų musų žemės ka
muolio gyventojų skaičius 
gali padidėit 500,000.000. 
arba “geromis sąlygomis,” 
net ir 1.200,000,000. To
kiu budu per 30 metų že
mės gyventojų skaičius ga
li pasiekti 3,600,000,000 
galvų.

PASIRAŠO SUTARTĮ

Prezidentas Trumanas pade
da savo parašą po taikos Su
tartimi su Japonija, šio mė
nesio nale Japonija atgauna 
visišką nepriklausomybę.

tų nuostolių prisideda “ne- dolerių. Tokius apskaičia- riausybę, prie Tibeto rūbe 
matomi” nuostoliai, kaip vimus paskelbė Amerikos,žiaus. įėjimas bolševiku i 
tai dirvožemio sugadini- prekybos rūmų sąjunga. oiimąją provincijos (valsti- 

Iš duotuju pašaipu užsie- ji vyriausybę yra didelis 
niams ir bolševikiški kraš- smūgis Indijos kongreso

niucUI CK?,
tus
se.

kas atsilieps kelis me- 
i derlių paupių taukuo

parla
.. i v v i ■ i, i. »■ i ]> v ii k 111 iyi ......v. .. sūdai o

Siu metų didieji patvi
ntai
siaurės kalnuose žiemą jj ''Vengrija—18 milio- vietose jau pradeda netek- ctaug iškrito sniego, o anks- “onu, vengnja io nu no j i
tyvas pavasaris tą sniegą nH’ Sovie^ Kusija-46o a Įtakos, 
greit paleido ir vanduo su- ° eillį’ Yra pavojaus, kad pir-
bėgo j upes. Kitais metais, bolševikiška vyriausy-

bė šiaurinėj Indijoj pasi-
, t l .. ,, stengs sukurti bolševizmobos_ nebeskaitoma pagalba, g kurjos bolševikl, 
bolsevikiskiems kraštams. .;aka bu. pležiama visame 

krašte.

tai gavo nemažą dalį. Pa- partijai, kuri turi 
vyzdžiui, Maskvos valdoma mente daugumą ir

MU mem uuuc patiy- milionus centralinę Indijos vyriausy-
'.Idolerit Albanija-20 , bet kai kuriose krašto

kaip pavasaris ateina ne vi
sur kartu, vanduo iš žemes
niųjų vietų pirma nubėga, 
o paskui jau bėga vanduo iš 
kalnų, bet šiais metais iri 
žemumų ir kalnų vanduo SIŪLO 
kartu suplaukė Į upes ir jos: 
išsiliejo.

APKALTINTI 
PREZIDENTĄ TRUMAN

TEISMAS IŠTEISINO 
PENKIS ŽURNALISTUS

Visi liudija, kad vi- 
ryšiai nutruko kovo

balandžio mėnesiais 1940 
metais, virš metų taiko 
prieš vokiečių atėjimą i 
Smolensko apielinkę.

Iš visų liudijimų aišku 
yra, kad bolševikai išsker
dė lenkų belaisvius karinin
kus ir puskarininkius trijo
se belaisvių stovyklose, iš 
viso virš 14,000 žmonių.

Šeštadienį Pavarykim
Laikrodžius Pirmyn

v • •, Kongresmonas George L.
Omaha, Neb., tr Counctl Bender, republikonas iš

Bluffs, Ia., miestai pereitą ohio, sįulo ięongresui iškei. Louisianos laikraš-
savaitę apsigynė nuo pot- n - z n,.P7;rb„ta renki nouisiano. d .
vvnin vandeniui sulaikvti U P1?e\ P*.eziclent3 Truma'-;ininkai buvo patraukti į \vmų, vandeniui sulaikyt ną kaltinimą dėl plieno i.ei<ma uf “įžeidimą” gem- 
tvenkiniai atlaike upes van- nrarnnn~ ; ,-,i- '-ei , izeuunią gem
denu spaudimą i- miestai ’ 'al-'bleriu ir ka, kunu

Vanduo paupiais apsėmė laiko
nu, kuriedaugiau rinkiminio 

žestas, o kongresmo- 
virš dvejų milionų akrų že- no Bender siūlymas nesu

kėlė didesnio
mo.mes.

BOLIVIJA ŽADA 
NACIONALIZUOTI CINĄ NAUJŲ ATOMINIŲ

GINKLŲ GADYNĖ

savo pareigų ne- 
atlieka. Laikraščiai užga
vo ir gemblerių “honorą.” 

susidomėji- Teismas betgi atrado, kad 
į laikraščių pareiga yra kri- 

---------- ūkuoti ir spaudos laisvė ne
galima varžyti.

Bolivijos naujasis dikta
torius, grįžęs iš “ekzilės” 
Argentinoje Paz Estenssa-

Šį antradienį iš ryto Ne- 
vados dykumoj daromi 
naujausiųjų galingųjų ato

irNew Yorkas
Pennsvlvanija Balsuoja

Šį šeštadienį eidami gulti 
pavalykime laikrodžius vie
ną valandą pirmyn, nes ba
landžio 27 d. jau atsikelsi
me “vasaros laiku,” arba 
šviesos taupymo laiku. Laik
rodžių varymas, pavasarį 
pirmyn rudeni atgal, daro
mas šviesos taupymo sume
timais, nors kiek tas švie
sos sutaupo, to niekas dar 
neapskaičiavo.

o, skelbia, kad pirmiausias minių ginklų bandymai. Šį antradienį New Yorko 
jo vyriausybės uždavinys apie kuriuos atominės ener- ir Pennsylvanijos valstijose 
bus nacionalizuoti Bolivijos gijos komisija pranešė iš demokratų ir republikonų 
rinos kasyklas, kurios yra anksto ir nurodė atombom- partijos renka savo delega- 
didžiausios cinos kasyklos bos sprogdinimo vietą ir uis į partijų konvencijas 
vakarų hemisferoj. Cinos taiką. Nauji atominiai ban- Chicagoje. Nei New A or- 
kasyklos ten yra kelių kom- dymai daromi kartu su ka- ke. nei Pennsylvanijos dele- 
panijų rankose, viena tų riuomenės manevrais. Ka- tatai negauna tvirto nuro- 
kompanijų yra amerikoniš-- riai yra paruošti atominės dvmo už kokius kandidatus 
ka. Savo ciną Bolivija par- bombos išdaužytas ar pa- pasisakyti, bet spėjama,, 
duoda Amerikai, bet pas- liestas vietas galmai gi-ei-kad ir New A orko ir Penn-i 
butiniu laiku Amerika nu- čiau okupuoti. Bue išban-'’ h anijos republikonų de-Į 
stojo pirkusi ciną, nes ne-dyta bombos veikimas i vi- legatai daugumoje bus už 
galėjo susitarti dėl kainų, sokios rūšies ginklus. " gen. Eisenhowerį.

RAITAS PIKIETAS

Pikietavimas vardina kojas. 
Kad palengvinus sau darbą 
telefonu tarnautojas Jimmy 
Dukes pikietuoja raitas ant 
asiliuko San Antonio, Tex.. 
mieste. Beje. dabar Jimmy 
gali parduoti asiliuką, nes 
streikas baigėsi.

ŠĮ antradieni žymus de
mokratų partijos politikas, 
W. Averell Harriman, Sa
vitarpinės Pagalbos Agen
tūros vedėjas, skelbia savo 
kandidatūrą Į prezidento 
vietą nuo demokratų parti
jos.

Atsisakius gub. A. Ste- 
venson’ui statyti savo kan
didatūrą, W. A. Harriman 
yra vienintelis šiaurinių de
mokratų pasiskelbęs kandi
datas. Jis jau rado stip
rios paramos Nevv Yorko 
demokratų organizacijoj ir 
laukiama, kad ji rems ir ki
tų šiaurinių valstijų demo
kratai.

Kiti dažniausiai minimi 
kandidatai, kaip R. Russell, 
E. Kefauver, R. Kerr yra 
pietinių valstijų demokratų 
žmonės.

Kalinių Maištai 
Kalėjimuos Dažnėja

Pereitą savaitę Nevv Jer- 
sey valstijoj jau antrame, 
Rahvvay kalėjime 232 kali
niai pakėlė maištą, užsiba
rikadavo ir reikalavo, kad 
jiems butų pagerintas už
laikymas. Tiek seniau Tren- 
tono, tiek ir Rahvvay kalė
jimuose kaliniai reikalavo, 
kad jie butų taip taikomi, 
kaip federaliniuose kalėji
muose.

Sekmadienį nakčia Jack- 
son, Mich., kalėjime 2,500 
kalinių pradėjo maištą, su
ėmė kelis sargus, kaipo už- 
stovus. Bet pirmadienį 300 
valstijos policininkų maiš
tą pradėjo malšinti ir be- 
malšindami sužeidė du ka
liniu, o vienas policininkas 
buvo sužeistas i galvą.

Kalinių maištai yra des
peracijos žygiai. Bet kali
niai tikisi, kad maištauda

mi jie gali iškovoti žmoniš
kesnes kalėjimų sąlygas.

Paslaptingi Lėktuvai
Jaudina Kanadą

Iš Londono, Ont., prane
ša, kad ten buvo pastebėti 
pėdsakai labai greit lekian
čių lėktuvų, kurie esą 
skrenda apie 1,000 ar dau
giau mylių per valandą. 
Pakilę Kanados greitieji 
lėktuvai negalėjo susekti 
jokių pėdsakų, nes tie pa- 
islaptingieji lėktuvai taip 
• greit lekia, kad jų pagauti 
negalima. Nei Kanados nei 
J. A. Valstybių greitieji 
lėktuvai virš Kanados ne
skraidė. todėl tokie tikri ar 

j tariami paslaptingi lėktu- 
tuvai sukėlė daugybę kai- 

,by.

I
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AR IŠDUOS 
BELAISVIUS?

1bausmė už musų nuode 
mes” pradeda Įkyrėti ir
blaiviau galvojamiems ka-j 
talikams. Iš tiesų, jei Sta-Į 
linas yra “Dievo rykštė,”; 
tai kam prieš tą rykštę ko

sas pilietines teises. Bet na- 
onalizmas pats kasa duobę, 
mo bijo, o todėl aklas naci
onalizmas pats kasa duobė, 
į kurią kada nors nugarmės 
P. Afrikos “išrinktoji tau
ta”, kanu su savo naciona
lizmo Įkvėpėja bažnyčia

Kas Savaite
ŠVEDŲ PREMJERAS PAS TRIMANĄ

švedų ministeris pirmininkas Tage Erlanger (sėdi) atvy
ko Į YVashingtoną ir kalbasi su prezidentu Trumanu. Sto
vi valstybės sekretorius Dean Acheson ir Švedijos amba
sadorius YVashingtone, Erik Roheman.

Frahoje 1949 metų rugpiu
čio 26 d. Jie “dingo” Sta
lino kalėjime.

Broliai Field buvo žino
mi bolševikų bendrakelei
viai, o Noel, sako, buvęs 
aiškus bolševikų agentas. 
Jie nuėjo Bucharino ir pa
našių “trockistu” keliu Į 
Stalino kalėjimą, iš kur ne
begrįžtama.

Laiškas budeliui primena 
pasauliui ne tik Field žmo
nos tragediją, bet ir daugy
bę kitų tragedijų, kurios 
Stalinui vra tiktai statisti
ka.

K. Grinienės Žodis

New Jersey
Pereitos savaitės nomina- 

ciniuose balsavimuose New 
Jersey valstijoj republiko
nų partijoj varžėsi trys

Pietų Afrikos krizė yra 
tik dalis “Afrikos proble
mos.’7 Šiaurinėj Afrikoj ara
bai grumiasi su prancūzų ir 
anglų imperijų likučiais, o 
pietinėj Afrikoj negrai pra
deda kelti galvas ir reika
lauti sau žmogiškų teisių. 
Afrikos viduryje, kur yra 
anglų, prancūzų, portuga
lų ir ispanų kolonijos, vie
tiniai gyventojai negrai irgi 
seka šiaurinės ir pietinės 
Afrikos žmonių kovas ir ne
abejojamai laukia savosios 
valandos. Ta valanda ateis, 
kaip ji atėjo Azijos tau
toms.

varžėsi
kandidatai: gen. Eisenhov.- 
er, šen. Taft ir H. Stassen. 
Laimėjo gen. Eisenhovver. 
Jis gavo 382,000 balsų, 
Taftas—225,000 ir Stassen 
—23,000.

Jau antrą karią rytinėse 
valstijose gen. Eisenho\ver 
toli pralenkė izoliacinės po
litikos šalininką Taftą. Pir
mą karią tai buvo New 
Hampshire valstijoj, o da
bar Ne\v Jersey. Varžyty
nės tarp Tafto ir Eisenho\v- 
erio darosi vis karštesnės ir 
Įdomesnės.

Tuo tarpu demokratai vis 
dar ieško kandidatų. Vie
nas iš populeresnių kandi
datų, gub. A. Stevenson iš 

Jei IMinois, pasisakė nebusiąs 
kandidatu, nes turis neuž
baigtą darbą Illinois valsti
joj, kur jis yra pasimojęs 
išvalyti Augijaus kūtes, pri
stovėtas nesąžiningų politi
kierių. Demokratai dar dai
rosi geriausio kandidato.

“Strategini* Blokas”

Du katalikiški diktatoriai, 
generalisimas F. Franko ir 
“kuklusis” Portugalijos dik
tatorius Salazaras, susitiko, 
ir sutarė “bendrai gintis," ‘

nuuėl nenusilenkti 
prieš ją ir pripažinti, kad 
rusiško aziatizmo siutimas 
yra tik gerojo Dievo pasi
reiškimas ant silpnesnių 
tautų kupros.

Tuo reikalu “Drauge” 
ima žodi K. Mockus ir sa
ko: ,

von .

Korėjos derybos, veda
mos viešai ir “slaptai." kol 
kas nejuda iš vietos. Vie
nas iš sunkiausiai išspren
džiamų klausimų yra pasi
keitimas belaisviais. Bol
ševikai reikalauja atiduoti 
jiems visus belaisvius, visai 
neatsižvelgiant, ar jie nori 
pas bolševikus grįžti ar ne.
Aliantai tam reikalavimui 
iki šiolei priešinasi. Bet ar 
Aliantai nedarys tame rei
kale nuolaidu?

“Argi mes turime manyti.
\ akaių demoki atijo> tu- j.a(j kiekvieno plėšiko užpuoli- 

ri “patyrimo belaisvių mas yra Dievo bausmė už žmo- 
Šmugelyje. Pagal negar- gaus nuodėmes? Argi negalime 
bingosios Jaltos susitarimą manyti, kad plėšikavimas yra j 
dešimtimis tūkstančių, nuo paprasčiausias žmogaus laisvos 
bolševikų pabėgusių ir ne- valios naudojimas piktam.’ Ar 
norinčiu grižti belaisviu ir toks manymas nebus krikščio- 
daugybė iš Rusijos i Vokie- "iakas?, Gi*!u krikšėiony-

darbininku “Je J,lk /a“5 kalbama aple 
‘ piktosios dvasios pastangas su- 
. ardyti pasaulio harmoniją, apie 

liams. Mu>Ų diplomatai Antikristo veiksmus ir pan.
Jaltoje pažadėjo Stalinui
paversti musų kareivius į “Kam apie visa tai čia kalba- 
Stalino budelių pagelbinin- 
kus ir kariai, noromis ne
noromis, turėjo ta nesvarų , . . „ .. .. ....d , * kuriais Europos tiramių plesi-
patainavimą btalino bude- kavįmas masinis žudymas, pik
liams atlikti. Po tokio pa- £įausj sadizme, pavyzdžiai no- 
tyrimo yra pagrindo bai- rimą rišti su Dievo valia: tas 
mintis, kad ir dabar Korė- pats norima taikyti ir musų 
joj belaisviai gali būti iš- tautos dabartinės tragedijos 
duoti jų budeliams.

“New Leader” tuo klau 
simu sako:

Krizė Pietų Afrikoj
tiją atvarytų 
buvo išduoti Stalino bude-

ma? Ogi tam. kad norima stip
riau atkreipti dėmėsi i vis daž
niau pasitaikančius reiškinius.

atveju. Tiesa, kad nėra žmo-

Pietų Afrikos Unijoj gy- Malan partijos ramstis. Tos 
vena 2,600.000 baltų žmo- bažnyčios kunigai, kaip ir 
nių. europiečių, šalia jų gy- nacių laikais kai kurie pro- 
vena 1,038,000 maišyto testonų ir katalikų kunigai, 
kraujo žmonių ir paskui se- išsigudrina Kristaus mokslą 
ka 8,500.0o0 negrų, 265- sujungti su juodžiausia re- 
000 indų iš Azijos ir 63,000 akcija ir "baltojo” kraujo 
malajiečių. t aukštinimu. Iš Pietų Afri-

Baltieji žmonės P. Afri- kos pavyzdžio geriausiai 
koj turi visas pilietines tei- matome. kad bažnyčios ide 
sės, maišytieji žmonės turi ologija yra ne Kristaus mok 
kai kurias teise§, o negrai bet kartais labai žemų 
ir Azijos kilmės žmonės ne- k net trumpažiūriu interesų

gaus. nei tautos be nuodėmės, i turi jokių pilietinių teisių. ik' ėpta. Jei kam dar reikė- 
Niekas nemano, kad lietuviai Dabar nacionalistinė ir ra- j® tokio įiodymo, tas Pietų 

nuodė
mių. Pridera, be abejo, ir at
pildas už tas nuodėmes, 
čiau tai dar nereiškia, kad

neturėjo ar neturi savo nuode- jgjgtjng p Afrikos vyriausy-Afrikoj gali ji visai pigiai

Pietų Afrikos krizė pa
liečia gyvai Anglijos poli 
tiką. Malano vyriausybė 
karts nuo kario grasina iš 
traukti P. Afriką iš Britų 
Tautų Bendruomenės.
P. Afrika traukiasi iš tos 
Bendruomenės, angliškai 
kalbantieji gyventojai ten 
lieka nedidelės būrų daugu
mos malonėje ar nemalonė
je, o visos angliškos koloni
jos į šiaurę nuo P. Afrikos 
irgi paskubėtų reaguoti į 
vietinių gyventojų galutiną 
paniekinimą Pietų Afrikos 
Unijoje.

Mažos būrų tautelės na
cionalizmas, hitlerinės ide
ologijos ir gresiančio negrų

“Star'ga. beveik iš nakties 
prieš mus iškyla didelė proble 
ma. kaip išlaikyti musų pozi 
t Į jos pasaulyje moralinę
ix? kurios nei taika nei laisvė mynų nusikaltimus musų tau--3° gyventojams 
nėra galimos. . . . Jau pora sa- tos atžvilgiu. Bolševizmas, ly- 
vaičių gčrdime pasikartojan- gįai kaip anksčiau nacizmas 
čius raportus, kad musų deie- yra musų kaimynų atneštas 
gatai Panmunjom derybose klastinga jėga ir toji .iėga ne 
slaptuose pasitarimuose su turėtu

Ta ‘bė. nacionalisto Malan’o ve- 2autl- 
. į dama, nori atimti visas pi-

bazę. mes galėtume teisinti: savo kai-į. ines teises maišyto krau- Afrikos baltieji žmonės ne-

Žurnalistas J. Kėdainis 
paskelbė Dr. K. Griniaus 
atsiminimus apie 1926 me
tų gruodžio 17 d. pervers
mą. Tie atsiminimai užpy
lė žarijų už kalnieriaus kai 
kuriems lietuviškiems “pat
riotams,” kurie i tą pervers
mą buvo sumerkę savo na
gus ir kuriems priminimas 
to negiažaus reikalo svili
na jų jautrias akis. Prieš 
J. Kėdaini buvo visokių 
puolimų. Ji kandžiojo ir 
negarbingojo penersmo 
l>arazitas Plechavičius ir 
kai kurie žmonės, kurie siū
lo apie praeitį tik “tšš . . . 
tšš . . . tšš . . .” tekalbėti.

Dabar “Naujienose” pa
sisako ponia Kristina Gri
nienė. Ji patvirtina, kad 
J. Kėdainis teisingai užrašė 
Dr. K. Griniaus atsimini
mus ir velionis Grinius tuos

užpludimo davarytos iki nes visas Pirenėjų pusiasa- 
Įsiutusio šovinizmo, yra ne- lis esąs vienas strateginis 

diktatoriai 
kitą

esąs vienas
malonus skaudulys “Vaka- blokas, o du 
rų” šone. O kur yra skau- taip karštai vienas 

muštis tarpusavėje. i dūlių, ten peršasi ir
jie mušis ar ne, P. k vos “gydytojai”, visada ga

Galimas daiktas, kad P.

Mas- milo,91
1--- 1Kau

pa-
j* m-prades

Pietų Afrikos baltieji gy- ?^.,al . . — - -
s ventojai yra dvejų tautinių ,.os r.asinė problema pa tavi pasinaudoti proga ką 

mga iėga .r iou ega ne- į«i*upių—olandų ir angliškai ^aiks’ kaiP J1 y?a- Nuogas nors “išvaduoti” į savo ki- mas padarytas tam, kad 
u būti laikoma dieviška, kalbančių. Olandų kilmės, .tas ka(l.9 mdionai žmo- šenę. Tas pavojus dar nėra generolas Franko galėtų 
jai ir šėtoniškosios vardas taip vadinamų “buru” ar nI^ nv-Ufi jokių teisių ir 2 didelis, bet jis turės d

tl:
jie
be

--
I1CT£<XII

kito.vienas
Dvejų diktatorių nutari-

didėti,‘daugiau dolerių iš Ameri

notcVO t tiram

progos peržiūrėti. Todėl 
garbingi ir mažiau garbin
ai kritikai gali pulti Dr. K. 
Grinių, o J. Kėdaini pa
likti ramybėje. Bet ar pa
liks?

priešu ruošia susitarimą.—ar nes jai ir šėtoniškosios vardas i taip vadinamų __ _ _ ....... - i ~
net jau priėjo susitarimo.—pa- dažnai atrodo persilpnas. Toji Į "afrikanderių" yra šiek tiek su. Puse mihonai turi visas jei Malanai dar ilgai šmė- kos iškaulyti už savo “pa

galbą” Vakarams gintis.
..........................................Jėzuitas Franko pasikvietė ĮKur Trumpa, Ten

Malano vyriausybės ra-vyriau*ybė priėjo prie val-i Vėliausiomis žiniomis j t lk jėzuitą Salazaią.i 

Alalan o vynau,vbes . a 1Mg metai_ j,alan0 vynausybe jau za- 'kad pideJmon5ttavus -ibe'1
„ O an- laik0 ji veda 8' iežta deJ0.-lnestl ! Pimentą sa- solidaramą;,

atskyrimo politiką. Rasės P. vo statymą, kuris skelbs, - angliškai kai oan-5 < e ■, _ _ . , . . v o d o «a

kai kuri visi karo belaisviai 
musų rankose butų repatriuoti. 
neišskiriant nė didelio skai
čiaus tų. kurie pareiškė savo 
opoziciją komunizmui, o todėl 
butų grąžinti tikrai mirčiai.”

Išdavimas belaisvių kai 
kuriems “realistams"

naznai airoao persnpnas. joji ; an ih.anueitų y ta sieK ueK . * . .. • - i-
jėga gali būti pašalinta tik at- daugiau, kaip angliškai kai- teises, yia tikroji krizės kliosis.

.......... bančiųjų priežastis. Hitlerinė Malankaklia kova ir nesilpninkime 
savęs perdėtais kaltinimais.

"Dar ir kitas trumpas reika-teistinė politika dabar
i viešumą karo me-Įvedė prie to, kad tarp olan 

ir

itrodvti
gali

las. Iškilo 
tu pasklidusios žinios apie Įvy
kius Girkalnio bažnyčioje. At
rodo. kad tas asmuo, kuris ta

menkas dalykas. iv>'ki kėlė- geriausiai butu pa
po karo buvo išduodami dar^s- Prieš skelbdamas
“tiktai” rusai, ukrainiečiai,
gruzinai, kalmukai ir kito
kie žmonės, o dabar butų 
išduodami “tiktai” geltoni 
korėjiečiai ir tokie pat gel
toni kinai. Bet moraliniu 
žvilgsniu toks išdavimas 
butų antras didžiųjų demo
kratijų apsispiaudymas, po 
kurio sektų Azijos žmonių 
“praregėjimas,” kad ameri-' 
kiečiams ir kitiems baltie
siems negalima pasitikėti.

Paliekant nuošalyje žmo
niškumą, į kurį daugelis 
žmonių numoja ranka, vis 
dar lieka paprastas išskai
čiavimas, nes jei kartą ir Į 
kitą pasirodysi be garbės, 
tai kas tau betikės, dargi J 
jei tu ir kažin kaip kry-Į 
žiavosies ir rodysi savo gerą 
širdį įvyniotą į doleri?

Reikia tikėtis, kad Alian
tai nepadarys tokios klai
dos ir neišduos tūkstančių 
žmonių mirčiai bolševikų 
koncentracijos stovyklose, j 
Vienos Jaltos ir vienos gė-| 
dos turėtu būti gana.

tą Įvykį kaip tikrą ir daryda
mas iš to išvadas, butų pasitik
rinęs pas neabejotinus to reika
lo auritetus.”

SIVLO TYRINĖT

Senatorius Irving M. įves iš 
New Yorko siūlo rimtai per
svarstyti oro keliu saugumą. 
Jis toki pasiūlymą darė po 
paskutinės transporto lėktu
vo nelaimės New Yorke, ka
da lėktuvas nukrito į gyve
namą namą.

1951 metais Amerikoj
“DIEVO BAUSMĖ’ 
“GIRKALNIS”

diškai
čiųjų baltųjų gali prieiti 
prie ginkluoto susirėmimo.

moki-

■ Afrikoj ir seniau buvo griež ka^ aukščiausiojo teismo

Pono Juozo Tysliavos 
laikraštyje pasiskelbė p. 
Trumpa. Jis rašo apie lie- 

Kadangi amerikiečių de- tuviškos spaudos “moralę”
atskirto* <egregacija nuomone niek° nereiškia ir legacija "S1 supranta Fran- _

ka?n S u Pimentas dauguma bal. k« ir Salazaro gudrumą, tai nemOrališkumų, -kurie to 
P ------ -  ’ --- i----- -  • dveiu diktatorių demons- pono sąžinę sukėlė į kojas

tai
ten yra sena,

ir išvardija galybę visokių

Malan yra Hitlerio 
nys. Jis dar nedrįsta varto
ti visu hitleriniu priemonių, . . A.
bet visas jo -mokslas” ir 
siauražiuris nacionalizmas' 11 ' nlJė-
yra skolinti iš hitlerinio Dabar toks pavojus išky- 
mokslo arsenalo. Angliškai la- kyla todėl, kad tiejses 
kalbantieji yra pasiryžę ne- devyni milionai beteisių gy- ' " 
pakęsti Malano grasinamo ventojų pradeda žiūrėti į

. ii. - Ii... • * 1 * •

bet niekad ?a^ daryti su konstituci- 
nori

dvejų diktatorių demons
tracija gal ne kažin kiekkolonizacija,

praeityje rasinė politika ne- Ja’.k^ no,k Bes^istant. } j • , knaniškam
Pietu ų statymą ir gaH prasidėti dol,e'.1.ųduo? ^paniškam 
rietu .1 , budeliui, kuris savo tikrauvisą ;p. Afrikos baltųjų kovos,P^eHui, kuris savo tikrąjį milJ.

Ikurios negrus gieiaau pa.| demokratijos gynėjo, vei-| Mu>u

ir jis neiškentęs padarė iš
pažintį iš svetimų nuodė-

Lietuvių katalikų tarpe'buvo 18,813,006 gyvų įvai- 
prasideda, rodos, atsipeikė- rių praeities katu veteranų, 
iimas. Kai kurių kunigų j Milionai karo veteranų per- 
pamėgta pasaka, kad bolše-jėjo įvairius kursus ir mo- 
vil.ų okupacija ir siautėji-įkyklas pagal veteranams 
mas Lietuvoje yra “Dievo remti įstatymą.

skatins i kova už savo ^e-_ į dą demonstruoja

konstitucijos laužymo ir jei baltuosius žmones, kaip į sa I 
reikės, tai žada ir ginklais v0 priešus, su kuriais reikia i 
ginti esamą konstituciją, kovoti visomis priemonė- 
Malan grasina, bet kol kas mis- Kai ta kovos dvasiai 
dar neišdrįsta spiauti į auk užkrės visus spalvuotus!
sciausiojo teismo pareikštą 
nuomonę, kad atėmimas pi
lietinių teisių maišyto krau
jo žmonėms yra nekonstitu- 
cinis žygis, bent parlamen
to priimtasis tuo reikalu 
įstatymas yra prie šingas

žmones,—o ji turi užkrėsti,! 
nes kas nori būti beteisiu? 
—tada ateis baltiesiems vai 
dovams laikas mokėti už sa! 
vo trumpažiuiystę.

Malan vyriausybė yra 
olandiškai kalbančiųjų na-

konstitucijai, nes priimtas cionalistų pastatyta. Ta vy- 
parlamente paprasta balsų riausybė visai sulaikė imi-i 
dauguma. graciją iš Europos kraštų,

Angliškai kalbantieji gy- nes ji bijo, kad olandų ne- 
ventojai turi savo kovos bu- žymi dauguma nepaskęstų 
rius, iš buvusiųjų karių, va- angliškai kalbančių žmonių 
dinamus “Torch Comman- juroje. Bijo anglų kalbos, 
do", kurie jungia 150,000 bijo negrų, o todėl bando 
žmonių ir yra pasiryžę gin- apsitverti segregacijos ir 
tis, jei būrai, juodnugarių,užsidarymo politika. Tuo 
kunigų vedami, bandytų tarpu milžiniški žemės plo- 
įvesti savo diktatūrą, pa- tai yra pusdykiai ir P. Afri- 
mindami po kojų šalies pa- ka primena tą šunį, kuris 
grindinį įstatymą. ant šieno krūvos guli—nei

Beje, kuniginių vaidmuo pats ėda, nei kitamduoda.i 
Pietų Afrikos gyvenime yra Padidinus baltųjų žmonių 
įsidėmėtinas. “Reformuoto- imigraciją rasių santykis iš- 
ji olandų bažnyčia”, juoda- sily gi n tų ir baltiesiems ne- 
šimtiška rasistinė bažnyčia, -bebūtų pavojaus duoti ne
yra vyriausias hitlerinės'grams. bent palaipsniui, vi-

BĮ. Gd.

TARDO PADEGĖJĄ

Distrikto prokuroras R. R. 
Start apklausinėja jauną sa
vanorį gaisrininką Thomas 
V, Shavnev, 19 metu, kuris 
įtartas kartu su kitais to
kiais “savanoriais” padegęs 
kelis namus ir pridaręs nuo
stoliu už $1,000,000. Dela- 
ware apskrityje. Pennsvlva- 
nijoj.

■ unijų veikėjų šaudymu.

Laiškas Budeliui

Mrs. Herman Field, ku
rios vyras “dingo” 1949 
metų rugpiučio 22 d. anoj 
pusėj geležinės uždangos, 
pereitą savaitę pasiuntė

žmonės sako, kur 
ten ir trūksta. O 

p. Trumpos straipsnyje tik- 
iiai daug ko trūksta. Pa
vyzdžiui, p. Trumpos rašo
mame laikraštyje yra apra
šymas Scrantono parapijos. 
Žinantieji pasiskaitę tą ap
rašymą klausia: “Kiek?” 
Toj pačioj “Vienybėj” ve-

laisvu L- • trumpa.

laišką Stalinui ir jame sa- dama agitacija už saldaini-
ko:

“Aš maldauju tamstą pa
dėti man surasti mano vy
rą, Herman Field, ameri
kietį architektą, kuris atsi
skyrė nuo savo draugų Var
šuvos aerodrome 1949 me
tų rugpiučio 22 d. ir sėdo 
į čeehoslovakijos oro lini
jos lėktuvą skristi į Prahą 
ir nuo to laiko dingo be jo
kios žinios. Jo du maži vai
kai ir aš esame desperaci
joj, mums jo reikia.”

Laiškas trumpas, grau
dingas, bet ponia Field iš 
budelio Stalino pagalbos 
negaus. Herman Field “din
go” su Stalino budelių ži
nia. Jo brolis Noel Field 
irgi dingo su Stalino bude
lių žinia 1949 metų gegu
žės 12 d. Prahoje, o Noėl 
Field žmona Herta su tų 
pačių budelių žinia dingo

ninką Ginkų, o žinantieji 
klausia: “Kiek?” Tame, 
laikraštyje šmėkliojasi įvai
rių “patriotų” aprašymai, o 
žinantieji iš anksto žino, 
kad nuo “Kiek” priklauso 
patriotiškumo laipsnis. Ta 
pati “Vienybė” agitavo už 
bolševikų ir tautininkų ben
dro fronto kandidatus į 
siuvėjų unijos valdžią, o ži- 
nantieji ir vėl sako: 
“Kiek?” Ir taip be galo.

Bet p. Trumpa knaisioja
si po “moralę” ir nejaučia, 
kur jis sėdi iki ausu.

—J. D.

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

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

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Velykinis Oras

Velykų oras Chicagoj pri
minė Kalėdas. Chicagie- 
čiai atsimena, kad čia kū
čių dieną smarkiai snigo ir 
tiek prisnigo, kad dėl to 
visokis trafikas buvo supa- 
raližuotas. Dabar didįjį 
šeštadienį nuo ryto ėmė ly
ti ir lijo be sustojimo visą 
dieną. Visos žemumos dar
žuose, kiemuose ir gatvėse 
buvo pavirtusios i klanus. 
Oro biuras žadėjo tokį pat 
orą ir Velykoms, bet apsi
riko. Per Velykas nors ir 
buvo debesuota, bet neli
jo. Parapijonai netrukdo
mi

dėjo g

rių apylinkėse lietuvių nė
ra. Aišku, kad ir svetim- 

perka lietuvišką
duoną.

Kai lietuviškos duonos 
klausime gerai stovime, tai 
negalime pasigirti pyragų 
klausime. Lietuviai pasi
genda gerų lietuviškų pyra
gų. Pyragai, kepti lietuviš
kose kepyklose, pusėtinai 
kritikuojami. Daugelis jais 
nesitenkina ir perkasi iš 
svetimtautiškų kepyklų. Tas 
ypač ryšku Bridgeporto ko
lonijoj, kur yra vokiečių 
Dressel Bakery. Tos ke
pyklos gaminiai yra pagar-

tni gausia, nukosi į bazny- keJ; k]()S !uotuvėj lie. 
nas ir dėjo gausias aukas. kasd;en gausu ypač

šeštadieniais. Pastaruoju 
laiku įvyko pažymėtinas 

Radio valandų vedėjai reiškinys. Seniau tos ke- 
Velykų proga buvo suruošę py klos parduotuvėj niekad 
šventei pritaikytas progra- neišgirsdavai vokiškai kai
mas. Tame geriausiai pa- bant. Dabar tas yra pap- 
sirodė evangelikai. Jų pro- rastas dalykas. Kas dabar 
grama atlikta sklandžiai ir ten su pardavėjais ėmė vc- 
tvarkingai. Jos vedėju bu- kiškai kalbėti? Nagi musų 
vo Julius Tamošaitis, o pa- dipukai ir dipukės. 
mokslėlį pasakė kun. Mat
tvnas Preikšaitis. •

Velykinės Programos

Gavėniniai Skaitymai

Ar greit lietuviai kepėjai 
pažengs" tiek. kad savo py
ragais saviškius patenkins 
taip, kaip kad dabar paten- 

Gavėnios metu didieji kiną lietuviška duona.’
angliški dienraščiai turėjo „ Girdijom Just;na 
šiokių ir kitokių religinių . . J
skaitymu. Visi buvo skys- Pas Justiną susirinkę, is- 
ti, menkverčiai. Vienas girdome apie vieną atmai- 
dienraštis kasdien turėjo n3- Pasirodė, kad marijo- 
jx> ilgoką straipsnį tokia te- nutraukė diskusijas su 
ma: “What My Religion Maikio Tėvu, o jas uzvede 
Means to Me?” t. y. ką'^u musų Justinu. Apie tai 
man reiškia mano religija. Į Justinas šitaip raportavo: 
Visokių tikybų pasaulie- —Marijonai parodė noro
čiai tiekė savo pareiškimus, užmegsti su manim ryšius 
Visi buvo skysti. Be to juk ir turėti diskusijas. Pasiro- 
ir tema netikus. Tegu butjdė draugiški ir dargi kom

GALINGOJI MISSOl'RI l’PĖ IŠSILIEJO

. L>- .
•z ‘yfK-, '

Paveiksle viršuje matosi, kaip darbininkai bando apsau
goti gelžkeli nuo Couneil Bluffs j Chicagą. kuriam grebia 
galingosios Missouri upės potvynis. Apačioje matosi, kaip 
vienas vieškelis lies (alifornia Junetion. Ia.. apsemtas 
vandens. Galingoji upė šiemet ypatingai smarkiai pakilo 
ir užliejo porą milionų akerių žemės ir paupių gyvenamas

Redakcijos Atsakymai.•
St. Z-jui, Brooklyne.-—

Rašinio apie Victor D. 
Brenner, “lietuvį USA cen
to kūrėją,” nedėsime. Jis 
nebuvo lietuvis. Apie jį

Brocktono Padangėje
Baigsim Vajų

buvęs toks klausimas: Ką 
religiniai vadai privalėjo 
duoti žmonijai, o ką davė? 
Atsakymas būt buvęs toks: 
Religiniai vadai privalėjo 
t Kartinti Dievo karalystę 
ant žemės, o jie priartino 
Stalino karalystę.

Ko Pasigendama

Geros lietuviškos rugi
nės duonos Chicagos lietu
viams netrūksta Yra čia 
nemažai lietuviškų kepyk
lų, kur tokia duona kepa
ma. Išrodo, kad lietuviška 
duona ima prasimušti ir į 
platesnę rinkią svetimtau
čių tarpe. Kai kuriose lie
tuviškose kolonijose, kur

vietoves.
plimentavo. Bet draugiš-!
kūmas, komplimentai ir net1---------------------- - :--------------------------
vaišės eina sau, o idėjos stu? ii- laikytis gydytojo nu- tų krovimo? Juk 
sau. Taigi, prie idėjų. Dis- rodymų. Reiškia, ne baž- caryti draudžia* 
kusijų eigai vadovavo ma- nytiniai vadai kalti, kad mokslas.

vo neprietelius. Paduoti 
daviniai rodo, kad jis gėdi
nasi savo darbų ir baidosi 
savo šešėlio, bet ir dėl jų 
ieško kaltininkų kituose.

Senis.

Norim baigti pradėtą dar- 
sukelti nustatytą kvotą 

A. L. Tarybai. Kvo- 
vejo pagautais prasimany- ta $1,500. Jau išsiųsta $1,- 
mais. '250, trūksta tik $250, visai

5 e n a m Eaatoniečiui.— mažai. Vietinis ALT sky- 
Korespondenciją įdėsime irius rengia gražų pobūvį 
sekančią savaitę. Ačiū. šeštadienį, balandžio 26 d.,

A. Goštautui, Philadel- 7 vai.' vakare, Sandaros 
Į.hia. — Korespondenciją svetainėje, Montelloj.
įdėsime. Ačiū. : _ „ . , 'Hipni 1 vai nnM. Matonienei, Haverhill, . visus atsilanky- « eni 1va ..
Mass. — Aukotoju sąrašą l1’ ku!'lems ^P1 Lletuvos mono 
paskelbsime ‘ ‘ reikalai. Turėsime gražų

£., Bridgeport, Conn.— ^alių kuris susidės iš 
Korespondentas S. visai ne- c^ainM» muzikos, šokių 
užkabino “tremtinių,” bet,ir dar skanil* val^ ir Su
tiktai “apsileidėlius.” Ko-'m^
dėl užsigauti ir rašyti ilgą Rengėjai,
i ciespondenciją, mums ne- "
suprantama. Klebeno Neprieteliai

greit įdėsime rašinį parem- bą, s 
tą rimtais daviniais, o ne iš i aukų

DETROIT, MICH.

Socialdemokratų Dėmesiui

Balandžio 27 d., sekma-

kai-

Musų klebonas—pasigai- 
______ Įėjimo vertas žmogus. Jis

Pranerti liūdna žinia kad'V-isur mato sav0 nePHete- 
• - * - r.1 u liūs. Paskutiniu metu irmirė mano sesuo Olese, po

pietų, Ar- 
svetainėje įvyks pas

kutinis prieš vasaros atos
togas LSS 116 kuopos na
rių susirinkimas. Be įpras
tų dienotvarkės punktų bus 

i galutinai susitarta dėl vasa
rinių išvažiavimų. Taigi, 
susirinkimas bus ne eilinis. 
Prašome visus dalyvauti.

Sekretorius.

GREAT NECK, N. Y. GARY, IND.

Pas mus tokios pat nau
jienos, kaip ir kitur. Dar
bininkai buvo nusiminę, 
nes manė, kad reikės strei
kuoti. Streiko pavojui lai
kinai praėjus, visi lengviau 
atsidusome. Mat, Gary yra 
plieno išdirbvstės miestas 

. ir, streikui ištikus, kokie
p r j • j 1 i • neprieteliai tryS ketvirtadaliai miesto
Paliko nubudusius du su-,spaudoje pagarsino kad tie dal.bininku liktu be darbo, 
nu, Juozą ir Aleksą, vienas,pinigai eis Parapijai ir Fe- \ ,
daktaras, kitas inžinierius, deracijai. Tai aiškus ir ne- Žlel£a.pa?
ir mane, seserį Elizabeth. j dovanotinas melas.” Besi- ^nieg0 ^£aJC’° ,bu™
Great Neck’e. Nuliudusi domint, kas tokie nepriete-va los-
c„c„„ ... • j- i j •• tikras pavasaris. Paskuti-565110 Jiai yra, pasirodė, kad lis . , , - .. , ,i * 1 ii i - niu lakiu tiek atsno, kadtzliz&beth įurla. Į pats per pamokslą anksčiau ro(josj

Į— ~~ buvo sakęs, kad minėjime >
! Prancūzai Pagerbs Braille : i • • • u ra«. surinkti pinigai bus per-

duoti federacijai. Panašiai 
ašė ir “Rytas,” kurio vy

riausiu bosu yra jis, paskel
bęs, kad “Rytas” perduoda 
“neužnuodytą informaci
ją.” Pagaliau “Darbinin- 

;kas” (kovo 11 d.) ir “Drau
gas” (kovo 22 d.) paskelbė

tėvais Gaiavičiutė, suiauku-i’“ve P'^yrė prie
si 84 metų amžiaus. Velio<aV° ”ePne»el"*- 
nė paėjo iš Lietuvos iš Bu- Vasario 24 d. parapijos 
tanavičių kaimo, Kalvari- biuletenyje buvo parašyta: 
jos parapijos, Suvalkų rė-! "Laike Parapijos ir Fede- 
dybos, Amerikon atvyko įacijos Prakalbų Lietuvos 
1894 metais. Mirė kovo 15 reikalams surinkta dol. 
d., palaidota kovo 19 d. 256.30.

Prancūzijos . parlamentas 
nutarė perkelti Louis Brail
le kūną į Panteoną, Pary
žiuje, kur yra palaidoti di
dieji Prancūzijos vyrai, val
stybininkai, karo vadai, 
mokslininkai, rašytojai ir

tą viską 
Kristaus

jog tikrai jau vasa- 
atėjo.

Nežinau kaip kitur, bet 
pas mus ir “dipukus” ima 
kariuomenėn. Edvardas 
Plusčauskas, kuris neperse- 
nai atvyko iš Vokietijos, 
balandžio 12 d. turėjo jau 
stoti kariuomenėn. Buvo 
lyg nusiminęs. Girdi: “Ga
lėjo palaukti nors porą die
nų, o ne tą dieną prieš Ve
lykas.’’

“Keleivio” sena skaityto
ja, p. Genčienė su dukrele 
Viola, šią žiemą automobi- 
lium važinėjo po Meksiką 
ir Floridą. Meksika joms 
nelabai patiko. Vienas 
Meksikos valdininkas joms 
patarė vienoms be vyriškio 
po Meksiką automobilium 
nevažinėti, nes, girdi, per
daug pavojaus nuo bandi
tų. Jo patarimą jos priė
mė. Floridoj jos buvo ap
sistojusios Homestead’e, 
netoli Miamės. Buvo kelis 
kartus žuvauti. Tiek daug 
žuvų pagavo, kad net ir 
draugams Michelsonams. 
kurie buvo apsistoję Mia
mėj. nuvežė šešias dideles 
žuvis. Taipgi buvo ir St. 
Petersburg’e. Vieną vaka
rą viešėjo pas ponią Anitą 
Adalian (Višniauskiutę), 
kurią sutiko pereitą vasara

kitos įžymybės.
šiemet sueina 100 metų, • katalikų federacijos sekle

kaip Louis Braille mirė. Jisltariato pranešimą, kuriame 
pagarsėjo tuo, kad išrado pasakyta, kad prie ALRKFlak- 

?. Dak- 
ma-

išrasti, o ku
nigams nereikėjo nieko iš- 

s bereikėjo 
gyventi pagal Dievo įsaky
mų ir Kristaus mokslo ir ki
tus mokinti taip gyventi. Jų

ką gi? Pripažino, kad kle- santvarka, Kristaus mokslu žiausio daikto 
bonas, grubijoniškai pasiel- paremta. Tame kalti pa- ' 
gęs su Maikio Tėvu, esąs tys tikintieji. Toliau sakė, radinėti. Jiem 
peiktinas ir nešąs didesnę buk iš mano užmetimų da- 
kaltės dalį. Po to marijo- rąsis įspūdis, kad kataliky- 
nai man priminė tai, ką ašįbė, t. y., Kristaus mokslas

‘visuotinoji __ religija užduotis Lengvesnė,

kunigų įsmislyta. ne2u daktaru. Kaip tai at- 
jet nėra Dievo _ tai ka(, dak
negalima užmušti ir nai (lideli Q ku- nu(,:el. 

pavogti? Gydytojai pada- na; ti 9 
re pažanga dėlto, kad jiems

—Va kaip aš Į

buvau pasakęs apie teologų 
ir daktarų nuopelnų visu
mą. Atsimenate, kad aš 
tada buvau nurodęs, jog 
daktarų veiklos dėka amžių

arba
esanti
Girdi.
kodėl

bėgyje žmonių sveikatos
lietuviškų kepyklų nėra, Ui PadmyU milžiniškai padedą įstatymai ir polici- ...
ir geriausios svetimUutiš- t«°. tarpu teolo-pa. Ką, draugai, manote mitalu. _ Baznytintai vadai
koe kepyklos ima lietuvis-?a> ■rbąznMmiai vadai nei; apie tai, ką čia marijonai ka<l Jie,daugiau is-
kos duonos ir savo parduo- katalikiškoms tautoms ne-1pareiškė? ™ano negu Kristus. Todėl
tuvėse ja pardavinėja. To-,sukure ta,.k,"S° ?u8-''ven'- Iš draugų pasigirdo šito- ^7? išradimus. Is-
ldose nardnotuvėse ne nau im° poclal'° telsingun]o-kios pastabos: t * . ,° c«llbat«. '^aci., pas-
kiose paiduotuvese ne nau Ir ka? Marijonai nešoko _Mn,iinnu šiuo s-kiu ninkus, išrado, kad mote- 
jiena išgirsti prašant ar siu- užginįyti tų faktų. Tik ėmė naUi” Jano šuviu. bet’nei baž»yčiose privalo būti 

apdengtomis galvomis,

dalvkus

lant “Lithuanian bread.“ aiškinti kodėl taip atsitiko. 
Lietuviškos duonos matosi Girdi, ligonis, norėdamas 
ir tokiose parduotuvėse, ku- pagyti, privaląs priimti vai-

Kas nori skaityti sa jokia partija nesurištą laikraštį 
Ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodi visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapių savaitrašti

NEPRIKLAUSOMĄ 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 Amc- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už lakrašti galima mokėt: 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

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

veikiąs Lietuviu Katalikų 
Akcijos Fondas yra gavęs 
aukų, o jų tarpe ir šv. Roko 
parapijos Brocktone su
rinktus per nepriklausomy
bės minėjimą $256.30.

Taigi, pats kalbėjo, kad 
surinktas minėjime aukas 
perduos federacijai, pats 
savo laikraštyje “Rytas,” 
skelbiančiame “neužnuody
tas informacijas,” rašė apie 
aukų perdavimą federaci
jai, pats tas aukas persiun
tė federacij’ai, bet šaukia, 
kad “neprieteliai spaudoje 

i pagarsino kad tie pinigai 
______ eis . . . federacijai.”

Vakarinės Vokietijos so-1 Dar taip nesenai (1951 
cialdemokratų partija suti-įm. gruodžio 30 d.) jis rašė 

Prancūzijos į p a r a p i j o s biuletenyje:
“Bostone išėjo naujas laik
raštis Rytas. Tai musų Mau

lengvai įskaitomą raštą ak
liesiems. Tas raštas ir da
bar yra visame pasaulyje 
naudojamas. Dėka L. Brail
le aklieji gavo progos skai
tyti raštą, kaip ir matantie
ji žmonės. Braille raštu 
šiandien yra spausdinami 
laikraščiai, knygos ir kito
kie spausdiniai.

Louis Braille (gyveno 
1809—1852) pats buvo ak
las nuo trečių metų savo 
amžiaus, bet tas jam ne
kliudė pasidaryti geru mo
kytoju ir muziku.

Socialistų Pasitarimas

—Marijonai šiuo 
paleido daug šūvių, bet ą
vienu nepataikė. . , - , • „ < . ••išrado žvakių uzdegiojimą 

—Mes nesakome, kad ir daugybę kitų erzacų.
Kristaus mokslas yra kuni- Tuos savo erzacus pastatė 
gų išmislas ir negeras. Bet aukščiau ir už Dievo įsaky- 
sakome, kad katalikybė ir mus ir už Kristaus mokslą. 
Kristaus mokslas nėra tas Kunigai žmonėms teikė ne 
pat. Kristaus mokslą, o savo

erza-
nera Die lcus ir savo mun5aina KaiP 
kodėl ne- 8**0° j'e sulaukti geresnių 

vaisių, negu-sulaukė?

ko sususitikti 
ir Anglijos socialistų atsto
vais Frankfurte ir tartis dėl
trijų partijų politikos s«-|jorios Anglijos Katalikų bostone"per pikniką. Sako* 

kad jas gerai pavaišino.bendrinimo svarbiasiais Eu- vįitjs jr prietelis. Neteko- 
įopos klausimais. Parite-lme “DARBININKO” neati- Nežinau kaip kitur, bet 

darbininkai streiko
nenori.

Darbininkė.

rimai prasidės balandžio 27.duokime RYTO i nepriete- Qarv’o 
d. Frankfurte. jnų rankas.” Reiškia, tada'

“Darbininkas” jau buvo ne
prietelių rankose, bet “Ry
tas” dar buvo “prietelis ir

prasimanymus, savo—Marijonai 
apie tai, buk jei 
vo, pragaro, tai kodėl ne 
galima vogti, žudyti. Bet 
jei kunigai tiki į Dievą, į —Veltui marijonai nuro-
pomirtinį gyvenimą, į pra- dinėja, buk gydytojai pa
gavą, jei jie priima Kristaus darė pažangą dėl to. kad 
mokslą, tai kaip tas jų tikė- turi valdžios talka. -Juk

uzsimena žmogžudystę. Turime teis
mus, kalėjimus, pataisos
namus tiems, kurie Dievo viltis „ Dabar jau ir “Ry- 
įstatymus laužo. O svar- ,^as” butų neprietelių ran-
biausia tai atsiminkime v,-,jęose, nes rašė. kad mineji- 
durinius amžius, kada vai- me nurinkti pinigai bus per- 
džios buvo katalikų \adų (įuo^i federacijai.

kad
rankose. Kodėl tada neį-

jimas nesulaiko jų nuo pi- valdžia ir įstatymai taiki- kurta katalikiškų tautų tar-' Iš tikro butų gerai, 
nigų ėmimo už mišias, sak- r.inkauja Dievo įsakym'JjPe pastovi taika ir socialis vieną^ kartą tas žmogus 
ramentus? Kodėl tas tikė-vykinime. .Juk turim ' °teisingumas?
jimas jų nesulaiko nuo tur- tymus prieš vagystę, pii^, Laisvamanis.

Lietuviai Žvejai Kalbės 
Pittsburghe, Philadelphijoj

Lietuviai žvejai, pabėgu
sieji pereitais meteis vasa
rą iš rusų okupuotos Lietu
vos, balandžio 27 d. kalbės 

at-'Pittsburgh’e, Pa., o gegu- 
sipeikėtų ir suprastų, kad žės 4 d. jie kalbėjo Phila- 
jis pats yra didžiausias sa- delphijoje.
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Genijus Iš Vinči Kaimelio
žmogaus kūne, jis rašė pie
šimo vadovėli savo mokyk
los studentams ir tt.

Leonardo da Vinči gyve
no “renesanso” (atgimi- 

imtrne- 
zmogaus

MARGUMYNAI
Geras Žurnalistas

Žurnalistas, kuris greit

vė 2 metus sąlyginio kalė
jimo už 13 vagysčių. Teis-

ir Pizos miestu, yra mažių- įUjų paveikslu žinomiausias protas iš viduramžiu dvasi-.žinias pagauna ir jas pa- mas nekaiidė jo griežčiau, 
,kas kaimelis,’ vadinamas yra‘ “Trijų Karalių Garbi- nio kalėjimo buvo prasiver-! skelbia, yra skaitomas ^e- n?s tas geras Ju.inaIlstas 
Vinči. šalia to kaimelio j nimas.” ' Vienas iš jo še- žęs i laisvę ir buvo prade-(ras žurnalistas. Tuo žvilg- ?6US ()a? °Ąut5 daiktus gr3- 
yra maža vietovė, vadina- devrų yra minėtoji “Džo- jęs viską tyrinėti ir viską sniu vienas iš geriausių žur-Zlno savlnin am&‘ 
ma Ankenio. Ten dar te- konda,” Frar.cesco dėl Gio- aiškinti, nebodamas jokių nalistų. be abejonės, yra
bestovi namas, kuriame ^ondo trečiosios žmonos dvasios žandarų draudimų, 
prieš 500 metų gimė genia-1 Mona Lizos portretas. Pa- Renesanso laikais atgimė 
iusis pasaulio žmogus, Leo- veikslas stebina visus pa-,senųjų laikų graikų-romė-

Kai kurie jo paveikslai li- mo) laikais, kada š 
Italijoj, tarp Florencijos ko nepabaigti. Iš nebaig- čiais slopintas žr

nardo da Vinči. Jis gimė 
1452 metais balandžio 15 

1519'

Harry Royston, 18 metų re
porteris iš Cardiff, Wales 
krašte, Anglijoj. Jis visa
da pirmas pranešė 
laikraščiui

Aligatoriai Nyksta

Amerikos upėse nyksta 
savo aligatoriai, vietiniai 12 pe

ikto laikraščiui žinias apie jo ilgumo krokodiliai, ku-
adė-: kaimvnvstėie įvykusias va- . , ...• - J J nu seniau buvo pilna pieti-gvstes nių valstijų upėse. Dabar 

Kartą vienas jo kolega į didžiųjų aligatorių dar ga- 
kabo Luvro muzė- Įvairiausius išradimus. Re-Į paklausė, kokiu budu jis Įima užtikti Floridos Ever- 

tui i savo audringą .nesanso laikas kartais va-i'dsada pntnas žinias apie gjades balose ir kai kurio-
laikotar-i' a£3 btes sužino. Tai leng- vietose prie Meksikos 

atsake Harry, as pats ..
ir vagiu!” Ir, iš tikrųjų, jis lIanko*’ 0 vlsur dldieJ1 ah- 

' vogė ir pats ‘žinias galonai baigia nykti. Ma- 
apie vagystes pirmas skel-'žesnių aligatorių yra ir da-

T ,bė. bar nemažai, bet dideliu
Leonardo da vinči 500: ~ ...... , . . ,Cardiff teismas jam da- maža.

slaptinga motei s šypsena, nų kultūra ir šviesuoliai, 
kurią menininkas pagavo, pasisavinę senovės mokslo

d., mirė Prancūzijoje
metais gegužės 2 d. nės spėlioja. ką gi ta šyp- jo naują etapą žmonijos ke-

šiemet Vinči kaimelyje *na reiškia—viliojimą, pa- lyje i aukštesnę kultūrą ir 
ruošiamos didelės iškilmės žadą ar ką kitą? Tas pa- Į musų dienų civilizacijos
tam nepaprastam genijui veikslą 

(pagerbti. Ten važiuoja vai- juje ir
j stybės vyrai, mokslininkai, istoriją. Vienu laikotarpiu dinamas “genijų , „
'menininkai atiduoti pagar- >uvo užėjusi mada žudytis piu,” o tų genijų tarpe švie-|va’ 
bą mažo kaimelio garsia- P*‘ie “Džokondos” paveiks- siausiai žiba nepaprasta 

• jam sunui. Leonardo da 1O- Mat, ir saužudžiai se- Leonardo da Vinči asmeny-i Pat 
Vinči gimimo sukakti mini ka “madą : kai vienas nu- bė.
visas pasaulis. Jis minimas sižudė ties paveikslu, kili
kaipo nepaprastai talentin-| pasekė, ir muzėjaus pnžiu- metu gimimo sukaktuves 
gas piešėjas, skulptorius, reiojams visada buvo var-,mįni vigag pasaulis Nepa. 
muzikas, poetas, matemati- atskilti paprastą žiūro- norėjo atsįĮįkti nė didžiau- 
kas, gamtininkas, inžinie- va nuo kandidato į aną pa- ,ias mugų laiku obskuran- 

Irius, filosofas. Visuose anų šaulį 1911 metais tą pa-tistas, Rusijos diktatorius'[ 
metų moksluose Leonardo veikslą vienas italas pavogė Stalinas. Jo įsakymu bol-;
'da Vinči buvo pirmaeilis ^Luvro^muzejaus ir uk^po ševikai visame pasaulyje 

T-. ' žmogus. Visose meno ’ ~.........~

ir jau keli šimtai metų žmo- T meno pasiekimus, pr;

t, , , , . . za _ Visose meno ša- dvejų metų. po—Tegul bus pagarbinta 
Maike!

—O ką tėvas gar
—Na, kam tokio daikto kai Įėjo madon dalyti na- , kė savo evve-'Jis

klausti? Juk žinai. ka.! muose namą laikotarpį keliais šim-'stropiai saugomas
IXsnkSC1On,S Veln‘° bSomSlas ifkrSo^ais metu ir numatė tokius!

-Netvirtink, tėve, kad ta‘» kad vinių galvos nesi-jį^ku<lauS- 
krikščionys velnio negarbi- matytų. Bet šitaip jas ka-• •
na. Vienu laiku buvo atsi- lant. lenteles klastas visada
radusi net velnio garbinto-ati^dc*avo- Tada atėjo vie-> i 
įu tikvba nam amatninkui mintis nu-i ueonarao .

__Maike, apie vol™ kirsti smailąjį vinies galą ir|^e bažnyčios palaiminimo
man nekalbėk. vciciau *■' ° a
ji j i = • viltie hpt* -notai o, Sci I įei o (i AntO”duok man rodą, kaip pasi- vinK? ~ Vntdarvti daugiau pinigu, ba Perėj° Per & kaiP grąžtas. n10’ sanus- J? motina Kot-
, ' i- i k ‘ l'ž ritoki vinie* naaerinima nna buvo kaimo mergaite,tą penkinę, ką buvau gavęs Lz ^oK vinies pagerinimą, . seneliai Ktas amatninkas gavo gerą. Mažuti jį paėmė seneliai k 

atlyginimą ir dabar jau nie- “^vo P_u?ės auginti, o kai jis 
kas kitokių vinių grindims ■ Paau£ėj°. j? tėvas paėmė jį

visame
Leonardo da Vinči 

Mas-' 
nori' 
pse-=

ną. iš jų pastangų gaunasi' 
tiktai šleiva karikatūra.

Leonardo da X inči jau Leonardo da Vinči buvo' 
metų stebina didžiausias laisvės gerbė- 

sav,» visapusiško-jas. Visokios laisvės. Kar-:
tą jis pamatė vienoje Flo-

vargingų

buvo ypatingai ,

zmones 
mis žiniom i- 
mis idėjom:

ir originalio- L

da Vinči gimė[srįtvse. Jis
velnią Klrsu smailąjį vinies galą iri0® oaznycios palaiminimo. jįs karo į-žinierius, kurs 

Verčiau va07t buku galu. TokiajdisJ:)UVOonele^1įška®,yieno statė tvirtoves; jis kanalų

už gyvatę, 
nau.

jau praspendi-

—Pinigų, tėve, Amerikoj nevartoja, kaip tik
var daug, tik reikia mokėti 
juos paimti.

—Tą, Maike, ir aš pats 
žinau; bet pasakyk man, sakyk man, kokiu spasabu 
kaip juos paimti, ot, tai bu- as galėčiau vinį pagerinti?

galais.
—Olrait, Maike. 

sakvk

N
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Įvairiausiose
matematikas; parduodamus paukščius. Jis 

Įėjo i krautuvę, nupirko! 
paukštelius ir juos paleido! 

įnznzenus ir jo su- j laisvę. Sako. žmonės ne-> 
planuotieji Kanalai Italijoj įUrj teisės atimti laisvės' 
dar ir šiandien stebina savo dargi paukšteliams. Kai! 
praktišku; i; jis architek- fiabal- didžiausiojo pasauly-; 
tas, suprojektavęs Milano je • kalėjimo viršininkai, 
katedrą ir. spėjama, eilę ki- Maskvos diktatoriai, mini 
tų viešųjų pastatų; jis į© laisvės šalininko sukak- 
skulptori;;-. bet. dėja, jo tuves, tai tą galima skaityti 
žymiausioj; sKulptura, nors eiliniu diktatorių begėdiš- 
ir buvo baigta, bet prieš ją kurnu.
atliejant iš bronzos buvo -- ---------------------------------

rencijos krautuvėje lange į

kasimo
Baldams apmušti 
. .. imkit apmušėją

i

y.bukais'Pas save Į Florenciją ir. kai 
Į buvo pastebėti jo nepapras- 
’ti gabumai, jam buvo duo- 

?)a'!ta proga mokytis pas Flo
rencijos geriausius meni
ninkus.

Da Vinči buvo kairiaran
kis, jis rašė kairia ranka iš 
dešinės Į kairę. Jo raštas 
eunku skaityti ir tik prieš 
.eidrodj jis yra Įskaitomas. 
Savo užrašus, lyg koki die
nyną. da Vinči darė iš eilės, 
pamargindamas juos pieši
niais, , braižiniais, visokių 
mašinų projektais.

Savo pieštus paveikslus 
Leonardo da Vinči norėjo 
padaryti tobulus, todėl 
jiems skirdavo daug laiko. 
Sako. kad jo garsusis pa
veikslas “Džokonda,” žino
mas ir “Mona Liza” vardu, 
buvo pieštas keturius me
tus. Jo paveikslų neper- 
daugiausiai tėra užsiliku
sių. Žymiausieji yra “Uo
lų Panelė Švenčiausia” dve
jose versijose, viena Luvro

§ ir.

tai
1

unaikinta karo veiksmuos;
jis ir karikatūristas, mokė- _____
jęs pag: :i juokinguosius ,sidore j h Fox žip0. 
žmonių j ..ozus. kailių kompanijos pir-

Dėl Lt nardo da Vinči mininkas, miręs 1947 me- 
kairiaran i-kūmo ir keisto tais, paliko turto $520,496. 
rašymo bn o (atvirkščiai, iš Iš viso jis paliko virs 700 

Į dešinės Į nairę) jo rankraš- tūkstančių, bet atskaičius 
buvo sunkiai išskaito- visokius nurašymus jo 

pe: ilgus metus jo
užmiršti, 

iššifruoti, 
atsistebė-

I. J. Fox Paliko $520,000—As nurodžiau 
koki nies pagerinimą

tėvui vi- 
vien tik

.kaip pavyzdi. Pagerinti 
aŠ galima kiekvieną Įranki. 
Ir Paimkim kad ir tokį daik- 

ant tą, kaip paišelis. Visų pir- 
išradimų aš turiu gerą gal- tna reikėjo ji išrasti. Bet 
vą. Ale ką tu čia žmogus pradžios jis dažnai nusi
gali šiandien išrasti, kad rišdavo nuo stalo. Tada 
jau viskas išrasta. Syki bu- atė.o kažkam galvon min- 
vau išmislinęs toki cveką, } araryt ji kampuotą, 
kad kalant nenusimuštum negalėtų nusiristi. Tai 
sau piritų. Mat, Lietuvoj’bu' o jau žymus paišelio pa- 
aš buvau kalvis, tai cveką gerinimas
nukalti užsimerkęs galiu, sugalvojo 
Taigi nudailinau ji ir nune- vieno paišiuko galo 
šiau vienai kumpaniįai par- trintuką, kad rašant pada- 
duot, ką cvekus išdirba. Sa- rytą klaidą butų galima iš- 
kau, čia geras išradimas, ba trinti. Ir sakoma, kad tas, 
tokius cvekus pirks ne tik- kuris toki pagerinimą šu
tai moterys, ale ir karpen- galvojo, gavo labai gerą at- 
teriai griebs. Kumponas lyginimą, 
pavartė mano išradimą, ap- —ar m žinai, Maike.

si vyras
—Reikia padaryti 

ners išradimą, tėve.
—Apie išradimus ir 

dažnai pamisimu, vaike 
aš tau pasakysiu, kad

j?
nusiristi 

lis pa i
Vėliau kažkas 

dar uždėti ant 
iuko galo sumini

žiurėjo, nusijuokė ir sako; geriausi biznį šiandien imuzėjuje Paryžiuje, kita 
olrait, sako, jeigu tu galimo daktarai ir aptieko,-j Italijoj; “Paskutinė Vaka- 
įiodyt, kad kalant šitą cve- rjaŲ ba Hekarstvos visiems.rienė” Milane, dėl neprie- 
ką tikrai niekas nesuduos reikalingos. Taigi reikia žiūros nublukęs paveikslas, 
sau amenu per pirštus tai išrasti tokią gyduolę, ką kuris betgi stebina žinovus 
as tavo išradimą nupirksiu. mačytų nuo visokių ligų, ir savo tobulumu; jau minė- 
Jis padavė man amen ir sa- pagarsinti gazietose, o pi- toji “Džokanda” * 

sieną. nįgy bus.ko: kalk jį čionai Į 
Okei, sakau, žiūrėk. Bet re 
žiau ameriu, tai iš karto du 
nagu sau nubalnojau ! Na. 
tai dabar tu, Maike, gali 
suprasti, kodėl aš nuo to b.e7ūtį 
laiko daugiau išradimų ne- 
čai jau.

muzejuje 
visokių ligų (portretas 

negali būt, tėve. Tai vie- veikslu 
na. Antra, laikraščiai ne
labai nori tokius dalykus

—Vaisto nuo 
i būt, 
Antra.

Luvre, 
ir eilė

Paryžiaus*
jo paties 
kitų pa-

šitokių dalykų neskelbia, 
tėve. štai, šiomis dienomis 
vienas pasiskelbė išradęs 
vaistą nuo vėžio, ir daktaiti

—Ju rong! Pažiūrėk Į 
“Tėvynę.” Tenai per visą 

—O vis dėlto geri išradi- puslapi idėtas adveilaizi-(draugija tuojau išmetė ji iš 
mai yra reikalingi, tėve. nas, kad vienas daktaras savo narių tarpo, kaip ap- 
Ne’minai reikia naują da-stebuklais išgydo ligonius, gaviką. 
l"ką išrasti. Pagerinimai Kad ir kojų neturėsi, bet —Well, jeigu tu, Maike.
taip Pat reikalingi. paimK jo liekarstvų ir atsi- nenori man nieko gero pa-

__Bet cveko nepagerinsi, stosi kaip briedis. tarti, tai gali sau eiti. Aš
ITr, - Geri ir rimti daktarai pamislysiu vienas pats.

1 -j -Z- . . ..... ... ......

Pinigams taupyt 
. . . vartokit Savings Banką

.ulėjo
buvo 
žalė jo

mas ir 
užrašai 
Kada jie 
pasaulis r.
i to geri aus žmogaus ži

niomis ir teorijomis. Jis 
-pėjo žen sukimąsi, mė
nulio Įta ; Į jurų vandenų 
ootvynit;- r atoslucrius. jis 
spė’o k nio cirkuliacija

giyna vertė” buvo Įvertin
ta viri pusės miliono. I. J. 
Fox turi savo skyrius po vi
są kraštą, tarp "kitko ir Bos
tone, kur jo vardą dažnai 
rirdime.

Savo turtą I. J. Fox pali
ko žmonai, o po jos mirti s 
‘urtas bus padalytas jo 
•rims vaikams.

Pasirenkant banką, 
tinka jūsų reikalams.

rinkitės kurs geriausia

UŽBERTŲJŲ DERYBŲ VIETA

Panmunįom kaimelis Korėjoj, kur eina nepabaigiamos de
rybos riv! karo paliaubų, is oro žiūrint. Priekyje matosi 
pakabint s balionas, kuris Įspėja lakūnus vengti to kai
melio- r.i (en eina amžina plepalynė.

Pinigams taupyt nėra geresnės vietos kaip 
Savings Bankai, kurių Massachusetts valstijoj 
yra 188. šie draugiški bankai specializuojasi 
saugoti taupių ž.monių sutaupąs jau per kelias 
kartas . . . tūli per 100 metų su viršum. Kaip 
šiandien, taip ir ateity, jūsų šeima irgi turės 
pinigų banke.

Kožnas Savings Bankas Massachusetts vals
tijoj yra savitarpis* (mutual) Savings Bankas. 
Tai reiškia, kad bankas neturi šėrininkų. Ap
rūpinęs išlaidas, atsargos rezervas ir taksus. J 
pelnas yra išmokamas depozitoriams kaip d - 
videntai. Ir kožnas jūsų padėtas doleris yra 
apdraustas Massachusetts Įstatymais.

Paieškokit Savings Banko savo apylinkėj su 
žodžiais .“Savings Bank“ arba “Institution for 
Savings” prie banko vardo. Jus visada rasite 
draugišką patarnavimą Savings Banke ir jus 
galit tenai atsidaryti sąskaitą kad ir su vienu 
doleriu. ' .

Ali deposits insured »n full under Massachusetts faws

The
AVINGS BANKS

ifc*liibssachus©tts
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Kodėl Darbo Žmonės Bėga 
Iš Komunistinio Rojaus

1. Pasi-

Streikas yra pamatinis ir 
galutinis kovos įrankis dėl 
didesnių algų, dėl geresnių 
darbo sąlygų, dėl geresnės 
kolektyvės sutarties ir dėl 
tų lengvatų bei pagerinimų, 
kurie viršuj suminėti penk
tam paragrafe.

Rusijoj darbininkai ne-Žmogaus laisvė ir as- pi įklausai darbui.
mens neliečiamybė yra pa- skųst nėra kam, ten nėra turi teisės streikuoti. Strei- 
matinis dalykas gyvenime. laisvų darbo unijų. kas ten skaitomas ekonomi-
Amerikoj gyvuoja ir veikia 4. Amerikoj darbininkai niu sabotažu ir šalies išda- 
laisvos darbo unijos, kurios gali priklausyt ne vien prie'vyste. Jei ten darbininkai 
nuolatos gerina ir kelia gy- darbo unijos, jie gali pri- išdrįstų streikuoti, jie butų 
venimo lygį savo narių ir klausyt prie politinės parti- žiauriausiai nubausti, 
visų darbininkų. Kartu ky- jos (socialistų, demokratų, ~ Amerika yra laisva 
la gyvenimas visų žmonių republikonų ar kitokių), šajis> jįe turi laisvas darbo 
visoj šaly. Mes pasiekėm prie kultūros bęi švietimo unijas, tai via demokratija, 
ir turime aukščiausį gyveni- organizacijų, kokios jie tik Rusija p.a diktatūros ša
mo lygį visame pasaulyje, nori, be atsiklausimo vai-'

Rusijoje tokio dalyko* džios; čia yra laisva šalis, 
kaip žmogaus laisvė ir as-1 Rusijoje laisvų darbo rinkimų 
mens neliečiamybė nėra. unijų nėra. Tokios unijos, laisvėje.
Viskas ir visi priklauso vai-kaip pas mus, ten negali Tai va dėl ko bėga iš Ru-. 
stybei. Žmogus ten neturi gyvuoti. Darbininkų atsto-5įjos darbo žmonės tukstan-j

DVINUKAI GRĮŽTA Iš ANTROJO KARO

šypsodamies leitenantai Vlilton ir .Murray Eriend. broliai 
dvinukai- grižo iš Korėjos atlikę 55 karo misijas sunkiuo
ju bomberiu. Abu broliai lakūnai kartu kovėsi ir antra
jame pasauliniame kare. Jie yra kilę iš Passaic, N. J.

Springfield, Mass.

įvokacijos tikslu jauniklis ir buklais. O kada Amerika ir 
‘aiškino, kad “FBI nori nu-'Anglija prisigamino daugiau
važiuoti i Zavišienės na- tanky» lėktuvų ir kitokių pa- 

>» * , buklų, tada Adolfo galybė pra-
’ . ... , .. ,, . dėjo smukti ir šiandien Adol-

Jokių įnfoimacijų jau- fas bulves karštoje vieta-
mklis negavo, jam tik pa- je. dėdė JUOZAS,
daviau laikraštį, kuriame 
Mrs. Zavis adresas buvo
paskelbtas viešai, jis tą jam -----------------------------------
ge. iau.iai žinomą adresą VttidluMio Auka 
nusidrukavo, dar pasikrai-
ipė kiek, pasidairė ir išėjo ~ „
lauk. Taip čekistinio pze- . kal t)» sekmadienį prieš 
lio misija oasibaigė, busi- Pletus ,J1onas Zuokas. W 
mas enkavedistas atliko Pas..a'kllus Per Mikėnas 
pirmą provokaciją ir išėjęs bežinau kodėl ta vieta va- 
laukan, tur būt, jautėsi kaip f lnama -lizienomis, kuo- 
šuniukas nevietoje pat»pė- m«t buvo Pievos ir alk- 
jęs. Bet tegu jaunikaitis knimoksliai) -

lis, darbininkai neturi lais
vės žodžio, spaudos, susi- 

jie yra vergai ne-

Jis ei
damas švilpavo, kas pas 
mus buvo nepriimta daryli,nenusimena, jei jis pasi

praktikuos, iš jo dar gali
išeiti neblogas šnipukas. >Paž sekmadienį prieš pie-

0 “Laisvėje” Bimba tuo žn?onei akydavo, kad 
. uk’ i • - švilpavimastarpu saukia: Nelaime U

tam kraštui, kur šnipas pro-. 1
vokatorius yra statomas ant - *
.piedestalo!” Na, o kokiai Mižienose, ypač sekma- 
!“laimė” organizacijai, kuri,dieniais prieš pietus, vai- 

vakare i laik- savo jauniklius moko čekis-jdindavosi. Žmonės viso
kiausių dalykų apie tai pri-

Busimo Enkavedisto 
Provokacija

Pirmoji
laisvės, neturi darbo unijų, vai ten negali nevaržomai 
kurios gerintų ir keltų jo suvažiuoti nacionalinėse 
gyvenimo lygį, nėra kas už- konvencijose, svarstyti savo 
tartų skriaudžiamuosius; pramonės reikalus ir socia-
nėra kam ir kaip sudrausti alines problemas. Ten gy- munistai, kad patekti Rusi- 
valstybinius biurokratus, ‘vuoja tik tokios unijos, ku- jon. prįe to, kai Dėdė Sa- 
kurie sėdi ant sprando ir rios tarnauja valdžiai, kaip
nuolatos siurbia darbo prie Mussolinio Italijoj, 
žmonių paskutinius syvus, prie Hitlerio Vokietijoj, ku- 

2. Amerikoj yra civilinės rios rūpinasi vien tik kaip 
laisvės, šalies konstituciios dar daugiau išspausti iš 
garantijos, vadinamos. “Bill darbininko prakaito, kaip
of Rights,” kurios garan- daugiau iščiulpti iš jo syvų Taigi, Bimba meluoja ir 
tuoja kiekvienam darbinin- ir kaip dar labiau jį pa- mulkina savo skaitytojus 
kui laisvę—laisvę žodžio, 'vergt, kaip dar labiau pa- sakydamas, kad iš sovieti- 
spaudos, susirinkimų ir ti- greitinti paskubos sistemą. nių kraštų bėga vien tik nu- 
kybos. Kiekvienas darbi- Kas gi nežino ten prakeik- sikaltėliai ir žmonės, jo žo- 
ninkas turi teisę laisvai kri- tos stachanovščinos, pra- džiais tariant, “kurie negali 
tikuoti savo valdininkus, kaito čiulpimo sistemos? gyventi po seno.’’ Ir, galų
savo unijų viršininkus ir.Ten vergijos šalis. gale. jeigu iš ten jau bėga įiškinti kai aš da ,laknu. j kalbėti.”
juos pakeisti Tur. teisę, o. Amerikoj yra kolek- tūkstančiais o, is c.a ne vie- vau ^1 stebžjaus. kaip Kaip tik ji 
laisvai susisiekti su kitų sa- tyves sutartys, kur darbi- no, tai nekokie pyragai. • • •• -- ... 1 1 J
lių darbininkais, pasikeisti ninkai laisvai derisi su A. Jenkins.
savo patyrimais ir palyginti darbdaviais dėl pakėlimo--------------------------------
darbo bei gyvenimo saly-algų, dėl pagerinimo darbo 
gas. į sąlygų, dėl senatvės pen

Rusijoje

ciais ir trokšta patekti 
Amerikon. Ir va, kodėl iš 
Amerikos nebėga nei vie
nas, nebėga nė patys ko

mas pačiumpa komunistų 
vergijos apaštalą už čiup- 
rynos ir pagrąsina deporta
vimu, ta tokis bliauna it 
sekminių veršis, kad tik jo 
nedeportuotų.

Kartą sėdėjome So. Bos- jau vėlokai _____ , . ___ . .
tone Tautvaiso restorane iaščio ofisą pradėjo belstis ^ini° amat°- 
prie “diplomatų stalo.' Bu- koks tai jaunas vyrukas.
vome penkiese. Užėjo kai- Atidariau duris ir į vidų 
ba apie platokai žinomą Įėjo jauniklis. Nespėjęs 
bolševiką K., kuris dabar pasisveikinti jis 
jau, rodos, nebėra bolševi- duoti jam “Mrs. Zavišienės 
kas. Paėmė žodį

Čigono Išpažintis
Sulig senovės papročio ir či- 

papiase gOnas nutarė atlikti velykinę
boBevi- duoti jam Mis. r.a visienes .išpažinti. Kunigas klebonas už 
bolševi- adresą. Paklausiau, kasipakutą liepė čigonui sukalbėti

ypač 
prieš pietus, 

piktas dvasias.

sekma-
iššaukia

pasakodavo.
Kelias per Mižienas ėjo 

tiesiog pas arklius, arklius 
gi jodavo kitu keliu į ga
nyklas, o žmonės pėsti ei
davo tiesiai per pievas. Tik 
šieną išpiovus arklius ves
davo į Mižienas.

Jonui pasiekus Mižienų 
vidurį, iš krūmų per kelią 
perbėgo lyg šešėlis. Bet jis 
nepaisė ir ėjo toliau. Pas
kui iš kilimų iššoko “vokie
tukas,” capt jį už krutinės

___,__r čigonui
kas K-nas ir papasakojo to- tas jaunikaitis? Vardo ne- rožančių. čigonas greitai grie- 
kią štuką. Sako: pasakė, bet pasisakė esąs besi už darbo atlikti užduotą

ir vieno sa- bausmę. Bet čigonui tuoj pri- 
draugo “iš FBI” prašo- truko kantrybės bekalbant 

venau ir jau norėjau kaip mas atėjęs gauti tą adresą. [“Sveika Marija’ ’po “sveikama- 
' Paskui dar pridūrė, kad>ijai".v?s kartojant tą pati .r

“FBI nori nuvažiuoti i Za-if* pat.». ** C*onas
lukterėjo, kol klebonas parėjo 

,iš bažnyčios namo, ir nuėjo pas 
kleboną. Prasidaręs duris či- 

jaunikaitis išdė- gonas garsiai tarė: “Tegul bus
imigracijos ofisas sužinojo’stė savo “reikalą,” man pagarbintas Jėzus Kristus.”— - • - ' per am.Įdrutas. Kad pasihuosuoti,

pradėjęs “vokietuką” 
kumščiu mušti per gal-

Klebonas manė. kad či-
r> ; . ... ... gonas neprigirdi, tai ir vėl at-Paprasiau vieną gera- ang- JOg jis atėjo kitu reikalu, o sako; “Per amžius.” Očia jau 
liskai kalbanti a(.VHKatą,;ne dėl to adreso. Amber-jčįgonas garbina trečią kartą tą 
kad paskambintų mano nu- lando mamos adresą ir po- pati. Klebonas žiuri jau su ne
žiūrėtam K. ir im;_. oi so iiciją ir “FBI draugas” gali kantrumu, o čigonas garbina 
vardu jo pasiteirautų apie gauti telefono knygoj arba jau ketvirtą kartą. Pagaliau 
mane. Advokatas tą lactt- toje stotvje, kur ta kultu- klebonas rūsčiai surinka: Kas 

ringą poniutė savo bolševi-įtau* ar negerai?"
kiškas j iiovones apie Lie-i Tada čigonas tarė: Na ma- 
tuvą skelbia. Adresui gau-jta" P*"6 P^ba^au. aš tau nė 
ti nėra reikalo eiti Į lietu- Penkis

laikraščio ofisą tei- 
Jaunikaiti

“Atvažiavau iš Kanados 
nelegališkai, ramiai čia gy-

nors legalizuotis, kaip stai
ga gaunu kvietimą iš imi
gracijos ofiso ateiti ir pasi

'FBI draugas”
vo is

visienės namus su ja pasi

ir tempia į krumus. Jis 
foistus*” i Pri^inosi ir laikėsi kiek tik

apie mano čia buvimą, spė-;dingtelėjo į galvą bolševiko'Klebonas atsako: “Per am-|» 
kad kas nors iŠ manoiK-no triksas nešto iannik-žius” čigonas vėl: ‘Tegul JIS 

bus pagarbintas Jėzus Kirs-, SU 
tus.”

jau,
pažįstamų mane Įskundė. no 
įtariau K. Nutariau ištirti, kad

iš manojK-no triksas, nes to jaunik- 
iskunde.. Hrv ^kalas toks nerimtas, 

avaime buvo aišku,
ho RAŠTŲ DERLIUS 

1951 METAISdalyko jų, dėl mokesties ištikus ne- 
: laimei, apmokamų šventa- 

Už pakritikavimą valdinin- dienių, apmokamų vakaci- 
ko gresia kalėjimas arba JŲ, mokesties už viršlaikius.
mirtis. Nėra kam ir kaip dvigubos mokesties už šio 16 d. Keleivyje, 
susisiekti su kitų šalių dar- šventadienius, didesnės nio- riame buvo paduotas kny- 
bininkais. Rusijos darbi- kesties už naktinį darbą, . gų ^ąiašas, įeikia palidyti 
ninkai negali paskirti savo Taip jau svarbu turėti teisę šiomis įomanų, apysakų ii 
komisijos, kuri atvyktų kritikuoti ir pašaukti prie novelių knygomis:
Amerikon patirti ir paly- tvarkos darbo užveizdą. Joną? Gailius, Kartu- 
ginti darbo bei gyvenimo. Rusijoj tokio dalyko kaip v^s (išleido Rūta ); Alg. 
sąlygas. Ten nėra laisvės.:kolektyvės sutartys niekas Margeris, Širdies Rumai^ 
jie neturi laisvų darbo uni- nežino, ten valdžia nustato (Chicago); Nelė Mazalaitė, 

Rusijoj yra “savikriti-’algas, darbas sureguliuotas Mėnuo, Vadinamas Me
kui

Kaip

JŲ

Civilines
tokio

1 nicvne ICU^vvc
Papildymas

Mano rašinį, tilpusį sau- 
” ku-

re ir, 
ofiso

apsimetęs imi-?acijos 
valdininku, paprašė 

apie mane.daugiau žinių’
K. tam advokatui 
kad jis visas žinias

vą, kaip per puodą. Bet 
“vokietukas” (kipšas) ne
perstojęs jį tempti. Tada 
jis pradėjęs jam per žan
dą, kaip per lentą, plaš
takų pliekti. Bet ir tas nie
ko negelbėjo. Tada Jonas 
iš visų jėgų truktelėjęs ir 
priešakinė švarko dalis su 
visai guzikais pasiliko kip-

Lsakė.
, visko

Alovzaska,” kur žmogus gali pats [kvotomis ir užmokestis ne daus (Gabija); 
save kritikuoti, arba barti'vien nuo kavalkų, bet nuo Baionas, Debesys Plaukia 
žemiau už save esančius (kvotų. Darbininkas senes-
vergus. nis amžy arba silpnesnis

3. Amerikoje kiekvienas Į sveikatoj, kuris nepajėgia
darbininkas turi teisę keisti pasiekti 
savo amata, keisti savo dar-

Pažemiu” (A. Kairys, Chi 
cago): Liudas Dovydėnas, 
“Žmonės ant Vieškelio” 

nustatytos gamv- (Ingoktadtas).
boję kvotos, tokis būna ?i- TaiP Pat eilėraščiu rinki- 
sų pirma moraliai nubaus- nials - Fau?ats ^i-ša, “Sven- 

iš vietos į vietą ir vykti į tas. jis būna apšauktas ne- l^eji Akmenys (M. Ju- 
bet kokį miestą niekeno ne- tikėliu, išstatytas pajuokai, ia& • pincJ> , 16 "
kliudomas. ' pagaliau tokiam apkarpo nearto Raudos (Venta).

Rusijoje darbininkas ne- susiaurina gy venimo lygį. . aut^sa a. • G>na~' a ys, 
turi teisės keisti darbo vie-Tokio dalyko, kaip mokės- , Ie aU
tą. negali keisti savo ama- tis už viršlaikius, dviguba '.na? 3 ls °°"
to, darbininkai pririšti prie mokestis už šventadienius į n
darbu. Tu darbo nepasi- nėra, esą tai buržuazinis iš-i 
rinksi, valdžios biurokratas misiąs, arba socialdemo- 
tavp paskyrė darbui ir ten kratų prasimanymas. p()P .
dirbk iki galą gausi. Ne 6. Amerikoje dąrbinin-jJ 
tau darbas priklauso, tu kai turi teisę

bą. keisti darbovietę, keltis

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ 
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
«► BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” . paustuvė 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*.

teikęs ir daugiau net;ps . r. rautis, 
sakyti. Taip sužinojai-, kas provokacijos tikslu, 
mane įskundė. Tai vot, vikai jam. matomai, 
koks veikėjas yra tas K. kad “Keleivio” įstaigoje jis 

Su tokia provokaci a b"!- bus užverstas “informacijo- 
ševikas išaiškino kitą bolše- mis" apie tą amberlando 
viką esant “trefnu" žmo- gegutę ir gaus “davadą,” 
gum, bet tas nekliudė bol- kad laikraštis bolševikus 
ševikams ta veikėja iaikvti skundžia, o tada

kartus nespėjau pasaky-Išo rankose. Pasiliuosavęs 
ti “Tegul bus pagarbintas Jė- .Jonas parbėgo namo ir pa- 

.. žus Kristus.” o jau tu supykai, oasakojo, kas aukščiau pa- 
atejO o tu man uį pakutą uždarei; sakvta.

Bolše- kalbėti rožančių. Na ką gi ta 
sakė. Panelė švenčiausia man paša- Ant rytojaus Jonas labai 

kys. kuomet aš jai sakysiu vis rimtai susirgo ir nespėjus 
tą patį “Sveika Marija” net; daktarą parvežti mirė. Jis 
penkias dešimtis kartu? i buvo VOS 20 metų amžiaus,

Bružikai. Jutkevičiai ir kiti; baliukas ir gražiai nuaugęs 
rožančininkai gal pamanys, kad i

“Laisvė” 'kunigas Kapočius spaviedojo 
savo tarpe, kol jis pats no- ir amberlando poniutė ga- cl^on^- nes stai tas kun.ga> 
tėjo jų tarpe būti. lės šaukti, kad ji “kanki-

Šitas bolševiko K-no nė,” kad ja skundžia, kad 
triksas man prisiminė ba- laikraštis užsiima “dono-
landžio 14 d. Tą dieną, sais” ir tam panašiai. Pro- no> sukalbėta senos močiutės

vyras. Be to, jis buvo jau
niausias šeimynos narys.

Chicagoje liepė ne rožančių kai-' . ...
b«i. kad Panelė švenčiausia J| palydėjus Į amžino po- 
nesupyktų, bet sakė. kad “vie- ilsio vietą po kiek laiko pie
ną Sveika Marija“ prie Nemu- menys rado kepurę ir švar- 
no, sukalbėta senos močiutės. |.Q (jaų gu vjsajs guzikais

Vertimai: Axel Munthe, 
“San Michele Knyga,” pir- 

dalis (Terra): A. S. 
“Dubrovskis” 

streikuoti. (“Australijos Lietuvis").
Naujos laidos: Anjanas į 

Vaičiulaitis, “Valentina” 
(Venta).

Kitos paminėtinos kny-i 
gos: Antanas Sabaliauskas 
“Nuo Imsrės iki Orinoko’ 
{Venta).

—J. J.

GUMOS KONTROLE 
VISAI PANAIKINAMA

Gumos kontrolė beveik 
i visai panaikinama, nes pri
gaminus dirbtinos ir atsi
gabenus užtenkamai natū
ralinės gumos jokio jos tru
kumo nebesijaučia. Vy
riausybė betgi ir toliau žiū
rės, kad gumos atsargų 
krašte butų užtenkamai ir 
kad dirbtinos gumos gamy
ba neitu mažvn.

MOKSLININKAS GALINGOJI MISSOURI

Atsistojęs ant tilto tarp < nuncil Bluffs, la.. ir Omaha. 
Neb„ mokslininką- Krank \ n-s leidžia i smarkiai tekan
čią upę tam tikra prietaisą, kuri-, pagauna \andeni iš 
upės gelmių. Paskui tyrinėjimas to vandens drumzlių 
padeda nustatyti, kokni medžiagų tvenkinius geriausiai 
statyti, o be to. drum/l' ' d;iu-i ir apie upės daro
mus nuostolus paupv- t*‘a' «nv-.

vra galingesn:s ginklas, kaip . . ...
atominė bomba. i P™ V,eno aukšto medžio,

Jei nuo čigonu ir rožančinin- sūriame buto pačioje vil
kų pereisime prie rimto dalyko, Į šunėje varnos lizdas, visai 
tai atrodo, kad musų maldinin- kitoje vietoje, negu velionis

'\,,arn?U;LiMaSkVO’ Paikojo. Po to. pagalvo- 
Mes kalbėkime ro- • J

Stalinas tegul kala jus buvo supiasta, kad ve- 
moderniškus ginklus. Mes ma- lionis pasakojo gyvas bū

damas netesybę. Jis lipo 
i medi, kuriame buvo vai

kai nori p 
diktatoriui, 

i žančius, o

tėm. kaip vienas nedoviarka 
į Hitleris, prisigaminęs moder
niškų ginklų, užkariavo Lenki- - »•«

Į.ią. Norvegiją. Daniją, l uk- nos lizdas, ką liudija atrasti 
semburgą. Belgiją. Olandiją, dalykai, ir jis išpuolė is 
Prancūziją. Jugoslaviją ir pa- meįži0, bet parėjęs namo 
jungė Balkanų tautas. Vengri .... i i,„:„
ją. O paskui ir po Rusiją pasi- sarmatijosi pasakyti, kaip 
vaikščiojo net iki Maskvos var- buvo, ir sugalvojo istoilją 
tų ir Kaukazo atkalnių. J s tą <u vaiduokliu, 
padarė ne rožančiumi, bet tan
kais. lėktuvai' ir kitokiais pa-

A. L A L I 0

J. D. Tauni».

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliika* ir Angl»ikai-Lietuvi»ka»
Nauja Laida. Kaina S14.00. Gaunamas pas

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

I
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Moterų Skyrius

Paskutineji D. P.
Balandžio 12 d. i New praleido sunaus Raimundo, 

Yorką atvyko paskutiniai 9 metų amžiaus, dėl to. kad 
tremtiniai gavę vizas pagal vaikutis nuo pat mažens 
I)P Įstatymą. Nuo 1948 paraližuotas. Jį turėjo pa
metu spalių 30 d. iki šio lai- likti pri e gi a u d o j e prie 
ko lietuvių kolonija Ameri- Darmstadto. Sunkia širdi- 
Koje padidėjo 27.114 lietu- mi tėvai atsisveikino su 
viais. Raimundu, bet dėl likusių

Vėliavomis papuoštoje!vaikl! labo U™1
prieplaukoje DP komisijos a‘>vko » Ameriką,
pirmininkas John W. Gib-
son ir kiti šalpos organiza
cijų pareigūnai pasitiko ši 
laivą ir trumpomis iškilmė
mis atžymėjo šį faktą.
BALF’a atstovavo pirmi , .. _ .
ninko pareigas einanti Ale- ^dmanso -a^rl^*» bet .ate" 

Devenienė ir reikalu ve- bolševikams gyvenimas 
pasidarė nepakenčiamas ir 
1941 metais išvyko į Vokie-1

KELEIVIS, SO. BOSTON

Rpdolph Siebert iš Flushing, N. Y., atsimena gerai Vely
kas. 1938 metais per Velykas jis susižiedavo. 1938 me
tais per Velykas jis vedė, o per šių metu Velykas jis su
silaukė trejetų, dvejų sūnų ir vienos dukrelės.

V. DOROSEV1Č:popieriai, nes ten yra ge-i 
liausiu vieta veistis viso
kiem nereikalingiem gy
viam.

Kandys. Kandys nuo se
no yra šeimininkių pabaisa? 
nes jos gali sunaikinti gra
žiausius vilnonius ir kaili- Lz ^uitstų Kainų, anapus žemes nulenks savo virsu- 

įnius rubus. Pačios kandys tankių miškų gyveno kurą- nes ir padarys jam lygų ia- 
jrabų neėda, bet jos prideda į ^tpė Tiera. ,ką. Jis grįš į pasaulį ir pa-
i rubus savo kiaušinėliu? Apie ją buvo pasakoja- pasakos žmonėms apie ka-

Apie Karalienę Tiesę
(Rytų Padavimas)

Už aukštų kalnų, anapus žemės nulenks

na

Boris Magnus Židikų val
sčiuje turėjo stambų ūkį ir 
dabar vyksta pas seserį i 
Chicagą.

Edmundas Petz (Pecas) 
? pasakojo, kad dirbo Kaune 

anso fabrike
reikalu ve- jUS bolševikams gyvenimas

dėjas Petras Minkunas. 
Paskutinis sąraše DP buvo
lenkas Josef Žylka Ponas Dabar "evardme ga-i
Gibson savo kalboje užak-i1'3"“!? '^ta » C*orgia 
eentavo, kad baigiant šį valstIR P3'
imigracijos periodą iš bu- hetUV‘? !

• '250,000 Europoje n,era' BAU”o pareigūnai,
1 davė organizacijos adresą 
ir pažadėjo pasirūpinti ki-į 
tur jį įkurdinti, jei gyveni-, 
mas pasirodys tenai per 
sunkus.

Paskutinis lietuvis, pasi

vusių 1 
DP paliko tiktai apie 200,- 
000, daugiausia ligoniai, in
validai, seneliai arba jų 
šeimos nariai, kurie nesuti
ko su jais skiltis. Vieno 
tremtinio Įkurdinimas kai
navo apie $300, arba vie
nam JAV mokesčių mokė
tojui apie $1.93. Viso at
vyko apie 339,000 tremti
nių, kurių 90,000 įsikūrė 
New Yorko valstijoje. Taip 
pat jis pabrėžė, kad be sa
varankiškų organizacijų 
taikos ši prografra nebūtų 
taip puikiai pavykusi, nes 
tik jų pagalba pavyko pa- 
lupinti pakankamai garan
tijų ir atvykusius sėkmin
gai Įkurdinti visoje Ameri
koje.

Šiame laive iš viso jau 
buvo tiktai 74 DP, nes visi 
kiti pabėgėliai vyko pagal 
DP Įstatymo 10 paragrafą, 
kaip vokiečių kilmės pabė
gėliai. Jų tarpe randame 
nemaža taip pat Lietuvoje 
gimusiu, kurie iš Lietuvos

naudojęs DP Įstatymo 2 
paragrafu. yra Adomas 
Gintilas. Kilęs iš Mažei
kių, Lietuvoje dirbo sta
liaus darbą. Bolševikams 
antrą kartą okupuojant 
Lietuvą, kaip partizanas 
kovojo prieš bolševikus ir. 
ties Papile buvo sužeistas. į 
Visam amžiui liko šlubas ir 
40'7 nedarbingas, tačiau}
nenusimena, nes tikisi, kaip i 
stalius, pelnyti Amerikoje 
sau ir savo šeimai duoną.

Ir taip per tris su puse 
metus 27,000 lietuvių išsi
skirstė po visą 
nuo New Yorko iki Ala 
kos, rasdami sau darbo ir 
pastogę. Daugelis pirmųjų

i '< t M

Eidama pasiimk su savim vainikus,
Kuriais sienas buvai išdabinus.
Pasiimk, ir be jų man pasaulis puikus,
Ir be jų man pasaulis—pražydęs gėlynas.

Dieną pievos, laukai, garbanoti kalnai. 
Vakarais—padangėse saulėleidžių varsos, 
Naktį žvaigždės ir nemigo keisti sapnai,
Ir visuomet dainų nenuilstantis garsas.

•
Toks pasaulis puikus, toks žiaurus, Įvairus: 
Jame pinas vainikan ir gėlės ir kraujas.
Tik pažvelk ir pajusk jo būtybės pradus!
Jis kas valandą kitas, kas valandą naujas!

Taigi, imk su savim tuos žolių vainikus.
Jie nuvys ir gulės kaip lavonai grabuose*.
Ir be jų man pasaulis platus ir puikus!
Ir be jų gražiausias jam dainas dainuosiu!

K. BINKIS.

Švaros Palaikymas

ralienės Tiesos Ii.
Niekas jos nematė, bet ji klausydamiesi jo pasakoj i- 

Apie ją kai- mo, visi, kiek tik yra pasau- 
bėjo pranašai, jos garbei ly žmonių, visi pamils Tie-
poetai kūrė dainas. Tik są. Tik ją vieną. Ji viena

bus į laikraštinį popierių, pagalvojus apie ją, kraujas viešpataus žemėje ir žmo
nes kandys neva tai nemėg-i imdavo smarkiau tekėti nijai išauš auksinė gadynė,
stančios rašalo kvapo. Na-!§.vslomis- Ją sapnuodavo. Laimingas, laimingas tas, 
minės priemonės nuo kan
džių neapsaugo. Dabar yra

• iš kurių išsivystę kirmėlai- !r-a pasauly.
’įtės ėda vilną ir kailius. 
Kaimuose apsisaugoti nuo 
kandžių vartodavo kampa
rą, kadugį, vyniodavo ru-

’buVO

groži.

Vieni savo svajonėse kas ją pamatys! 
vaizduodavosi ją meilia, Chaziras ryžosi surasti ir 
gera ir švelnia mergele;.ki- pamatyti karalienę Tiesą.

pasibalnojo arabų
fe
ti įsivaizduodavo ją, kaip. Jis 
aistringą 'ir karštą juoda- veislės 
plaukę gražuolę. pienas.

Tas priklausė nuo poetų 
nuotaikos ir jų dainų. kabino

karda.

žirgą, baką, kaip 
Tvirtai susiveržė

rašytine juosta,
prie šono auksinį

visokiausių vaistų prieš 
kandis, bet geriausi yra tie, 
kurie turi savyje paradi- 
chlorobenzeno. Saugojant 
rubus nuo kandžių pirmoje 
eilėje reikia daboti, kad 
spinta, skrynia arba kabi
netas, kuriame laikomi rū
bai, butų visai sandalus.
Geros šeimininkės papras
tai turi keletą plastiko 
maišų, į juos sukabina šva
riai išvalytus laibus (niekad 
nelaikyt per vasarą neišva-
lytus rubus) ir sukabina siu kviečių dirvoj, 
spintoje. Dėl saugumo 
spintoje laikyti paradichlo- 
robenzeno. Celofano mai
šai apsaugo rubus ir nuo 
dulkių ir nuo kandžių.
Kandžių kiaušinius galima sosi Tiesa, kuri gyvena 
išnaikinti ir šaldymu, jeigu už 
kas turi “ųuick freezer,” miško, 
nes pastebėta, kad prie 0 Kiti dainuodavo 
Fahrenheito kiaušinėliai su- —Kaip tamsi nakti
šąla. Tačiau šaldymo budu 
ne kiekviena šeimininkė 
gali naudotis.

Blu sos namuose 
nuo kačių arba

Vieni dainuodavo:
—-Ar tu neregėjai, kaip' ir atsisveikindamas su 

saulėtą dieną, tarsi jura,-susirinkusiais jį palydėti 
auk>o bangomis P-aukui'Daugais, moterimis ir se- 
nokstąs vasarojus? Tokie;niais karžygiais, jis tarė: 
gražus yra karalienės Tie-j —Palinkėkite man lai- 

Plukai Jos akys spm-’mingos kelionės! aš ke- 
di, kaip žibuoklės nunoku-Įlia u parnatyti karaliene

Palauk pamatyti 
iTiesą ir pažvelgti i jos akis.

ankstjio i\to ii tu pama- »Qri§įu įr papasakosiu jums 
lysi, kaip atrodo jos veidas. ina „,n.7i 
Kaip amžinas žiedas žydi
be paliovos jos lupų šypse
na. Visiems ir visada šyp- 

ten,

«pie jos groži.
Pasakė, paspaudė

nais žirgą ir nujojo. 
Viesulu skrido

kalnu, anapus tankaus 'Pei kalnus, daubas
dugnes. Ir po savaitės Cha
ziras prijojo kraštą didelio 

: tankaus miško.JUO- i
di jos kvapus plaukai. Kaip| Miško pakrašty stovėjo 
žaibas žvilgčioja jos akys, mažos trobelės, kuriose gy 
Išblyškęs gražus veidas. Ir

pcnti-

z irgas 
ir l>e-

tik išrinktajam nusišypsos 
ji, juodakė, juodaplaukė,

Blusos.
atsiranda 
jšunų. Jeigu

a pi- griebsi priemonių .
sos greitai Įsiveisia į minkš- miškų, uz aukštų Kainų.

lamu nesi- aistringa gražuolė.
tai blu-Pavasariui atėjus kiekvie- bai švariai užlaikomi,

ir augalas iški- puola skrudėlės. Nors šiaip 
ša iš žemės galvą ir dairosi, paėmus skruzdėlės yra la-
kaip gyventi. Pabunda ir bai darbštus ir malonus su- . . -ii

!!*i=7 visokie kenkėjai, kurie bu- tvėrimėliai, bet namuose jie r'l*?S€ namuose niekau ne- 
Į?31' liais apipuola sodus ir na- visai nepageidaujami sve- ^aJ1.n!a eistl katei ai šuniui 

-meną, mUS Apie sodų kenkėjus čiai. Skruzdės geriausiai į
pašnekėsim kitą kartą, o galima išnaikinti chlorde- 
dabar pažiūrėsim, kaip ap- nu. Paimit mažą šepetuką,

tus baldus, lovas ir tuomet

vena ten,
kuri srv------

anapus tankių

Ir jaunas karžygis Chazi-
sunku su jomis kovoti. Šva- ras ryžosi surasti ir pama-

. 1 • •! • • * *1 ” sisaugoti nuo namų brudo, išmirkyti chlordene (2'< sti-
atvykusių pui įai įsi ure! kurių didžiausi yra: tai ako- pi ūmo) ir apie namų pama-
Amerikoje ir, gal būt, ne
vienas spėjo pamiršti pra- , 
eities vargo dienas. Tačiau; 

pasitraukė 1941 metais, ligos, senatvės ir inva- 
gelbėdamiesi iš komunistų, ijidumo pasilikę Vokietijoje

Po visų iškilmių pirm. A. 
Devenienė ir P. Minkunas

ir Austrijoje lietuviai per 
pas k u t i n i u s atvykusius 
tremtinius prašė perduoti 

muitmės formalumus ir ta laimingai įsikurusiems anų 
pačia proga susipažino su gailu prašymą—nepamiršti 
jų gyvenimu. jų ir padėti jų varge.

Štai Martynas Kahvies,-----------------------------—---------
žmona ir penki vaikai. Kai-Į [)^[ Pasižymėjusių

padėjo lietuviams

wies stipraus sudėjimo, pla-‘ 
čių pečių Klaipėdos krašto 
ūkininką

‘pirmieji

kanopų

(cockroaches). skruz- tus šepetuku iš chlordeno 
sidabražuvis (silver- padalyti juostą. Taip pat 

fish), blusos ir kandys, chlordenu patepti palanges, 
Prieš šiuos kenkėjus anks- iš vidaus pusės—grindis 
čiau būdavo vartojamos na- prie sienų ir bendrai visus 
mų priemonės, kaip antai takus, kuriais skruzdės įrė- 
actas, kamparas ir kt. Ta- plioja į namus.
čiau šiais laikais yra gami- Tarakonai (prūsokai), 
narna įvairus chemiški vais- Tarakonai ramus gali už-

tyti karalienę Tiesą.
Ten už aukštų kalnų, ten 

ant minkštų kėdžių anapus tankių neperzengia- 
ar sofų. Guolis šuniui ar m’4 miškų stovi rūmai, is 
katei turi būti ne namuose? dangaus mėlynės pastatyti, 
bet nuošaliau. Jeigu pašte-[debesų stulpais paremti,— 
bėta šuns guolyje blusų, to- j sakė dainos. — Laimingas 
kį guolį tuojau sudeginti. 3as drąsuolis, kuris neišsi- 
Blusas užmuša DDT milte-aukštų kalnų, kuris pei
liai, ir visi vaistai, kurie tu- žengs tankius miškus. Lai- 
ri DDT. Tais milteliais pa-'

tai, kurie veikia greitai ir 
saugiai. Viena iš geriausių 
priemonių prieš namų ken- 
k ė j u s yra chlordenas 
(chlordane). Tai vra pa

pulti bet kokiu laiku,
vien pavasan. Jie keliauja 
iš namų i ramus, todėl jei 
viename name yra tarako-

barstyti šuns ar katės guo
lį, taip pat matracus ir 
minkštus baldus, jeigu į 
juos blusos įsiveisė. Šunis 
galima DDT barstyti, bet 
katės negalima, nes jei ji

ne palaižys, gali susirgti. Ka
tes galima barstyti su “py- 
rethrum powder.’’

veno, nuo viso žemiško pa
saulio pasitraukę, išmin
čiai.

Jie vadinosi 
Tiesos sargai.”

Išgirdę žirgo
dundėjimą, jie išėjo iš sa
vo trobelių ir džiaugsmin
gai pasveikino atjojusį jau
nikaitį.

Seniausias jų tarė:
—Tebūnie . palaimintas 

kiekvienas jaunuolio atsi
lankymas pas išminčius! 
Dangus laimino tave, kai 
tu balnojai savo žirgą!

Chaziras nušoko nuo bal
no, nusilenkė išminčiams ir 
atsakė:

—Sveiki, proto žilaplau
kiai. Sveikinu jūsų žilus 
plaukus ir jūsų žilą protą.

Seniams patiko jaunuo
lio atsakymas ir seniausias- 
jų tarė:

—Dangus jau palaimino 
tavo sumanymą: tu laimin
gai pasiekei mus per kal-

galvoje, nuostabus žodžiai nūs. Koks reikalas tave 
pravers lupas ir miškas pra- pas mus atvedė? 
siskirs prieš jį, o ■kalnai iki (Bus daugiau)

mingas jis bus, kai pasieks 
žydriuosius rumus, nuilsęs, 
išvargęs, ir parkris ties 
laiptais ir uždainuos šau
kiamąją dainą. Pasirodys 
jam nuoga gražuolė. Ala- 

5 chas tik vieną kartą regėjęs 
jos grožį. Gėri ir laimę pa
jus savo širdy jaunuolis. 
Nuostabios mintys kils jo

Moterų
iš Deglių kaimo.! Nesenai “Keleivyje 

Jis ir šeima gražiai kalba'čiau Mrs. Anna J. 
lietuviškai. Vos tik pusę iųuardt straipsnelį, kuriame « u 
kelionės atliko, nes vyksta; ji išvardijo pasižymėjusias j ’ ,
pagal darbo garantiją net į'moteris lietuviškame gyve-i ‘
Alaska dirbti ūkyje. Apsi- nime. Išvardino jų kelio-V ‘ ' naikinti ch.ordenu. Kadan-
džiaugė sužinojęs, kad liką, bet, žinoma, ne visas.! Skruzde.. Pavasari daug p tarakoną, , namus )len- 
Ala<k,ne galės susitikti dar!Pasigedau Mrs. A. Luckie-'namų, nežiurau kad jie ia-aa vandens ,r geso vamz- 

Keleivio”!

nu, tai jie Įsiveisia po visą 
skai- skystis, kurs kvepia bloką. Pamačius vieną ki- 
Mar-'kaiP slapias medis. .Jo ga- tą tarakoną, reikia tuojau 

Įima gauti veik visose krau- griebtis vaistų, nes antraip 
ios pardavinėja jų prisiveis šimtais. Tara- 

moteris’"lfetuviškame gyve-įnami* iakandus (^i'dware konus taip pat geriausia

iš Lietuvos pažįstamą 
Pajaujį, kuris dabar

I)r. 
ten

profe soriauja. Paklaustas, 
kodėl taip toli važiuoja,
paaiškino, kad Alaskoje; kuri ne kartą rašiusi 
uždarbiai daug aukštesni ir tėvų Skyriuje, ir kitų. 
tikisi daugiau

aukštesni
uždirbti

ir
ir

nes, kuri visiems “Keleivio”!-------------------— ' džiais, tai reikia išpurkšti
skaitytojams pažįstama iš jimo tais reikalais, kur jų chlordenu visas “paipas? 
savo gražių eilėraščių: ne-Į balsas galėtų daug nusver- VPač skiepe, vonios kamba-
radau nė Mrs. B. Kruszinis? ti. Tą galima butu pasaky- rY virtuvėj, kur yra dau-

Mo-lti ir apie lietuves ir apie šiau drėgmės. Virtuvėj ne-
Bet! kitų tautų moteris. Bet palikti niekad valgio liku-

sutaupyti grįžti į Lietuvą. 
Tiktai, tęsė Kalwies,— 
Lietuvą vargiai grįšime per 
Ne v, Yorką, nes atrodo, 
kad kelias per 
trumpesnis.

Jonas Kromelis, žmona

tiek to. Iš tiesų butų ir 
sunku visas nusipelniusias 

į moteris išskaičiuoti. Ta
čiau viena aišku. Nežiūrint 
kiek mes surasime atskirų 

Sibirą bus moterų veikėjų, tenka pa
sakyti, kad bendrai mote
rys snaudžia. Visai sutin-

i 3I .»Į >4 r—

Gertrūda ir 6 vaikai iš Sar-'ku su B. Kruszinis nuomo- 
tininkų kaimo. Jonas Kro- ne, kad kol moterys neturė 
mėlis, k
je, su trimis vyr
kais atvyko kaip JAV pilie-'gumą, 
čiai, o žmona su trimis vai-,teikti joms teises. Gi

rtciiuiv/. — — - ------ - . .
;aip gimęs Ameriko-jo balsavimo teisių, tai jos 
i imis vyriausiais vai-.rodė didelę drąsą ir kovin-

reikalaudamos su
kai

kais kaip DP. 
išvykimą, nes

Ilgai vilkino jas gavo, tai užmigo na»( 
konsulas ne- muose ir nerodo susidomė-

mums, lietuvėms, via itin čių ir taip pat nelaikyti per
svarbu, kad turėtume daug naktį atlaikų.
veiklių moterų. Musų se- SkbArežuvė* (silverfish).
noji karta jau pavargo ir iš- Tai yra maži, sidabro spal-
sisėmė. Kai pradėjo vykti, vos gyvūnėliai, panašus į
į Ameriką lietuviai iš tiem- žuvytes, bet su kojikėm. Jie
ties, tikėjomės, kad jie mus rėplioja labai greitai. At-
pavaduos. Bet taip nėra. siranda dažniausiai drėg
Turime atvykusių tarpe nuošė namuose ir ėda vis-
daug jaunų ir mokytų mo- ką, kas turi klijų, cukraus
terų, bet jos kur tai yra, gj'- ir krakmolo. Chlordenas
vena kokiu tai kitokiu gy- sidabražuves taipgi užmu-
venimu, ir nematyt, kad jos ša, todėl reikia išpurkšti
suprastų musų darbus ir juo visus kampus, vamz-
norėtų juos tęsti. džius, ii’ ypač daboti, kad

Anelė Liutkuvienė. nebūtų atsipleftėję sienų
1

Naikinant visokį bradą, 
reikia atsiminti, kad kiek
vienas chemikalas, kuris 
kenkia kenkėjams, tai]) pat. 
gali kenkti žmogui, todėl,: 
purškiant chlordenu, DDT 
ar kitais vaistais, neląikytL 
atviroje vietoje nieko val
gomo. Perkant prieš ken
kėjus vaistus, geriau pirkti 
skysčius, o ne miltelius, nes 
milteliai lengviau patenka 
į plaučius arba ant odos. 
Jeigu ilgesnį laiką reikia 
turėti reikalų 'su chemika
lais, rankas apsaugoti pirš
tinėm, o bumą užrišti ske
petaite, kad neįkvėpti i 
plaučius.

Didelė moterų yda yra 
ta, kad jos nori būti kaip
vyrai

—De Maistre.

Mes apie save sprendžia
me iš to, ką galėtume pa
daryti, o žmonės apie mus 
sprendžia pagal tai, ką tik
rumoje padarome.

Longfellotv.

KLAUSINfiJA BERNIUKUS DftL DRAUGO MIRTIES
Būrys hrooklyniškią berniuką išvyko stovyklauti į Bear 
Mountains. N. Y. valstijoj. Ten jiems besėdint prie laužo 
iš girios išėjo koks tai žmogus ir paleido šūvį į vaiku 
būrį. Vienas berniukas, 18 metą John Patrick Dooley, 
buvo nušautas. Policijos viršininkas Abe Stem ir dis- 
t rikto prokuroras apklausinė ja berniukus dėl ją draugo 
paslaptingo nušovimo.
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Iš Plataus Pasaulio
palikti savo kraštą dėl svetimų 
okupantų žiaurumo. O čia Ka- J 
nado.ie teko žūti žiauria mirti
mi. duoną uždarbiaujant.

Tegul būna jam ramu Kana
dos žemėje.

V. ŠELGAUSKAS. 
Port Arthur, Ont.

Ispanija ir Sirija Nepageidaujamas Svečias

Ispanija ir Sirija pasira- New Yorko majoras įra
šė draugiškumo ir kulturi- pellitteri pasiuntė Madrido 
nio bendradarbiavimo pak- majorui telegramą ir prašo
tą. Ispanijos diktatorius jo neatvykti i Xe\v Yorką nau Butler, Pa. šis miestas 
b lanko nori Įsipiršti arabų su oficialiu vizitu, nes ke-jrandasi 45 mylios nuo Pitts- J 
kraštams, kaipo tikrasis lios unijos grasino Ispani-Įburgho, jame yra apie 30,00o j 
mahometonų draugas ir tuo jos sostinės majorą pasitik-!£>’vent®iM *r didelės plieno 
žvilgsniu norėtų užimti ti streiku. Madrido majc- 'dirbtuvės. \ ienoj is tų dirbtu-

Gerbiamas redaktoriau:
šiomis dienomis aš apsigyve-

Mussolinio vietą, kuris dė- ras savo kelione atidėjo ne-ivuĮ?r.aš dirbu-. .
Noriu aprašyti ką patyriau, 

j kuomet plieno darbininką; ren
gėsi prie streiko. Balandžio 7

josi “Islamo protektorių.” įibotam laikui.

Kubos Batistą
Pagalba tranui

Irano vyriausybė
ryti rinkimu, nes nėra tik-rini?erįka. Pa^iaš® »uta^i 
ras juos laimėti. Todėl jis>sPle dt‘vlm« IraT k?lv“? 
nusipirko šarvuotą automo-!“ Punkt,° ,Pa8įb°s “ m‘- 
fcili. kurio kulipkos negali!h.?n« dolenų. Be to, Ame- 
peršauti. Taip apsisaugojęs i1,k? Padėjo duoti Ira- 
nuo "tautos valios" diktato-?ul. 6 dolerių .o
rius žada duoti Kubai lai-'k,a.ao gekkeh« meniu- 
reę, padorumą ir visokias imui*
kitokias gerybes.

Kubos naujasis diktato
rius Batistą nesirengia da-, ir

Šūviai prie Čado
Anglija ir Egiptas

ir 8 dienomis reiškėsi didelis 
nusiminimas ir be\ iltišlcumas. 
rodėsi, kad rengėsi i baisią ko- • 
vą. vienas kito klausė, ką da
rysime laike streiko? Girdėjos' 
atsakymas, nesvarbu ką dary
sime. svarbu ką valgysime.

Antradienį po pietų, bąlan
čio 8 d. atsisveikinom, palin- 
kėjom vienas kitam geriausios 
kloties laike steriko. Aš ren
giaus grįžti Į namus ant ryto
jaus.

Ryto metą atsikėliau, gir-' 
džiu. kad streiko nėra. Imu ’ 
rytini laikrašti, skaitau, kad 
prezidentas paėmė plieno dirb
tuves i valdžios kontrole. Vie-

SEPTYNIOS VALSTIJOS NUKENTĖJO NUO POTVYNIO

Gafingoji Missouri upė ir kitos į ją Įtekančios upės patvi
no ir paupiuose daug tūkstančiu gyventoju teko paskubo
mis išdaagenti į saugesnes vietas. Žemėlapyje matosi 
daugiausiai gresiamos vietos palei Missouri upę.

liuniene.
! Antanas 
Stanėnas 
fas.

Į komisiją Įeina: 
Vikis, Gintautas 
ir Balys Bedar-

Tikimasi, kad Kanados 
plote veikiantieji lietuviai 
.socialdemokratai bei geri i

PAIEŠKOJIMAI
Ai Juozas Stoiga iš Goranų kai

mo, Vainuto? valsčiaus, prašau atsi
liepti manu gimines ir pažįstamus. 
Prašau rašyti: Mr. Joseph Stulgu, 
504 W. l^tpham St., Milwaukee, Wi».

(IŠ,

Paieškau savo pusseserės, kuri po 
tėvais vadinosi Juzmka Skarda, o 
po vyru—Čepienė. Ji gyvena Chi- 

velionies bičiuliai parems adresas: «i?>
aukomis ta kilnu sumanv-
ma.

Kiement (Viršilas, 
Taft School, 

Watertown, Gonn.

Jonas Lankelis.

Metinis Socialdemokratų 
Parengimas

Hamiltoniečių 
mokratų metinis parengi
mas Įvyks balandžio 26 d., 
šeštadieni, 213 James St.

Aš Ona Budriutė paieškau manų 
dviejų pusbroliu, Juozapo ir Jono 
Petrauskų, kilusių iš Kuršėnų mies
teliu, Amerikon atvyko 1909 ar 1910 
metais. Jie patys ar kas juos ži
no malonėkite atsiliepti šiuo adre
su: Mrs. Ona šaikienė. 05 Louis

<ocialde- St** EvsWn Mass. ti;»

GERAS BARGENAS 
Pardavimui mūrinis namas

34x120 su biliardu, kortu ir už-
N., Michel salėje (buvusi kandinės patalpomis apačioj; 7 
Central Hali). Piadžia 7:30 kambariu butas viršuje. Geraskambarių butas viršuje, 

biznis, taip pat ir pajamos iš
T,....................... . užpakalinio kambario. Lietuviukviecami visi apylinkių apvtnkė Mlin s[reet

ville, Mich. Pardavimo prie-

vai. vakare.

idėjos draugai ir pnjau 
čiantieji bei visi geros va- žasti 
lios tautiečiai apsilankyti.

I1

Anglijos vyriausybė pa-
Centralinėj Afrikoj, prie kvietė savo ambasadorių____ _  _____

Čad ežero, 800 negrų susi-į Egipte ir savcr gubernato- toj važiuot į namus sugrįžau 
linko Į protesto demonstra
ciją prieš rinkimų rezulta
tus. Prancūzų policija ir 
kolonialinė kariuomenė šū
viais išvaikė protestantus.

rių Sudane grįžti ir išsiaiš- i dirbtuvę, ten radau tuos pa Naujienos iš Kanados
kinti su vyriausybe dėl de 
rybų su Egiptu. Sako, tarp 
tų dvejų pareigūnų kilęs,

skirtumas, kaipiZldent0nuomonių
Pasekmėje 14 negrų vietoje spręsti Sudano klausimą 
nušauta, o 18 žmonių buvo derybose su Egiptu.
sužeista.

Jugoslavijos Protestai Anglijos Bedarbiai

darbininkus visai kitokia
me upe, veidai daug linksmes
ni, girdėti gerų čšsitarimų pre- 

Trumano adresu, 
įko. turėtume reikalaut, 
prezidentas

vadintą “Machinacijos Ne- Kratosi Darbininko Vardo
Taip. iš tikrųjų, tie žmonės uz t&l, kad Nepii-

rengės i kovą už savo gyveni- klausoma Lietuva paskel-

čius
Bijo Savo Vardo t pažiūrų asmenims, tai tik- 

irai visi jaustų jos rankos
_ .rl 13 kovo 27 d. pašventė "±“"’’°r?aniZaCij'U
Truman^ pa-tak-.dvi ■ strai . ..engimuose,

tarnybai, mes jį, į* J’ »,

Sa-
kad

“Tėviškės Žiburiai”

Programą su Įvairiais ne
tikėtinumais išpildys vietos 
meno mėgėjai. šokiams 
gros gera lietuviška orkes
trą, muzikui Babeckui va
dovaujant.

—nesveikata. Kreiptis:
Chuck’s Recreation,

Scottville, Mich.
(17)

Švento Rašto Tyrinėtojų 
Garsinimas

Savo tikslų Vykdymui Dievas tu- 
. ri nustatytus laikus ir valandas.

V eikS geras bufetas SU Buvo laikas kurio esamojo laiko jvy- 
valmais ’•* kia‘ turįJ° parašyti BiblijojeĮvairiais

mais.
ir geri

Kor.

LAS — voldemarininkų 
organizacija—išstatė i kra-

kaipo pranašystės, bet turėjo ateiti 
laikas, kuriuo parašytos pranašystės 
turėjo pasidaryti suprantamos ir - 

~ kuomet jos turi išsipildyti. Juo ar
čiau prisiartiname prie tų laikų, tuo 
aiškiau galime suprasti pranašystes.

; Vienok yra parašyta, kad "bedieviai 
Išbandymas, kurie kenčiate minėtus nesupras,” net ir tuomet kai išpra- 
skausmus, REUMATIŠKUS SKALS- našautieji dalykai įvyks jų aky*. 
MUS, RANKŲ. KOJŲ SKAUDĖJI-IMes skelbiame kad daugelios prana- 
MO IR TIRPIMO. NEURALGIJĄ, iystės įvyksta musų dienose, bet 
NUOVARGĮ, DIEGLIUS. Jeigu tam- abelnai žmonės nežino ir nežinos 
sta įvertini savo sveikatą ir ja oran-,iki pat galutino žemės ir dangaus 
gini, tai tuojaus parašyk savo var- , pajudinimo, apie kuru rašė Šv. Po- 
dą. pavardę ir antrašą ir siųsk šį 'vilas; "Dar kartą aš pajudinsiu ne 
garsinimą dėl naujai paderintos ; tik žemę, bet ir dangų.”—Žydams

DYKA1! DYKAI!

— i - - i j-, -t- vi usxmz.cn.ijc*--- losime i nia-
T 1 •• v r -1 • Ąnfdiioi 150 000 tek-ti-mo pagennimą. Darbininkai be sąrasą kandidatų į Ka- - ta,-vba atskira kandida-Jueoslavijos bolševikai po Anglijoj lou.uvu tek u apielinkėje turi daug ko- nados Lietuviu Bendruome- , 7- ą a£Kl ą kandl(lales darbininku vr ane dar-, J p J . .. , . _ * .tu sąrasą. Kas keisčiausi“

* * x rvo t uri m n. ctroikai pio n I orvno nooroi iiizkc?visą kraštą rengia protesto ! 
mitingus prieš Amerikos, i b°-
Anglijos ir Prancūzijos po- Lancashire srityje. Bedar-

tos patyrimo- nes streikai 
gana tankiai iškyla, jei ne 
noj. tai kitoj dirbtuvėj, ne vie-| 

Triesto klausimu. Mi- bių daugėjimas kai kuriuos'noj industrijoj, tai kitoj. Da

Ypač daug bedarbių ( gnės Tarybą pagal juos pri-;_lk7nd7jatai bijogf darbį. 
'** stačiusias organizacijas. <Rinko vardo<

pne:
klausi
ru diplomatai mano, kad 
Tito nacionalistinėmis de
monstracijomis nori sustip
rinti savo režimo Įtaką.

Savo profe-
, { *. z.. »ia im»- gįjag nurodę “tarnautojas,”
jvųs. Kas is.monireahecių .-krininkas/’ nors visi vra 

kam priklauso pp. darbininkai.• Lm > o '

Tikrai “T. Ž.” vra na-

žada pirkti daug prekių, jei Jaučia dideli pirkimų sumažė- 
butų prieita prie platesnio žmonės nieko neperka.
susitarimo.

KAS MUMS RAŠOMA
Prisiminus Joną Miliūną
Skaitydamas “Keleivi“ su

stoju ties šiurpia žinia iš Ha
miltono. Ont.. apie draugo Jono 
Miliūno tragišką mirti darbo- na^tin? pamainą 
vietėje. žuvo dar jaunas, pus- ?avo 
amžis. pilnas pisaryžimo dar
buotas darbo žmonių ateičiai.
Dar nesenai velionis buvo su-

Nors

laukia kas bus.
Pasirodo, jeigu darbininkų

Įplaukos sumažėja, tuomet vi- 
įsų ieigos sumažėja, darbinin
kas tai yra ta širdis, kuri pa
laiko gyvybę visame ūkyje.

Darbininkai jeigu neturi pir
kimo jėgos, produktai sandė-ir malonus priėmimas 

teko susidurti pirmą
pirmiau nebuvom pazĮ-stami. ;pjpaj.o produktų trūksta,
bet Jonas, eidamas Į darbą, i 

paliko mus

kartą ’r,jįuose genda, jei darbininkai at-

kambariuose lyg šeimi
ninkus. Taip draugystėje pra
leidome keletą dienų.

Jonas supažindino su dau-
kuręs šeimos židinį. Turėjau 8Dau vietinių lietuvių, n..\\ko- 
progos ir aš pažinti velionį- o m€ kartu pamatyti garsųjį Ni- 

skausmu skai- ngara krioklį t\andenkritį).todėl su dideliu 
čiau tą žinią.

Praeitą rudeni su vienu nuolatinę gyvenama \ietą Port 
draugu aplankiau Kanados ry- Arthur: tai po kei.ų maloniai 
tus. ir vieną dieną sustojau praleistų dienų teko persiskirti, 
Hamiltone. Kadangi pirmiau linkėdami vieni kitiems gedau
tame Kanados mieste neteko s’os kloties.
būti. tai jokių pažįstamų ten Dabar, tik keliems mėne- 
neturėjome. Paklausėme vieno siams praslinkus, tenka užgir-

Bet darbininkas žemiausioj vie
toj laikomas, bent taip man at
rodo.

W>L MOTIEJAITIS.

Balzara?. Jurkus, 
np M Tik kiek nusistebė-l

jimo kelia p-le* Arlauskai-' n-*,- da 
tės Įtraukimas Į tą sąrašą.!
Todėl ir nėra jokio reikalo 
slapstytis. ' Sakoma, kad 
tik nešvarios sąžinės bijosi 
šviesos, nejaugi ir K. L. Są
junga save prie šios kate
gorijos priskaito!

Žinojome, kad tik komu
nistai dangstosi svetimomis 
plunksnomis, vengia savo 
vardo, o dabar ir Kanados 
krikščionys demokratai pa
sekė pirmųjų pavyzdžiu.
Mirė Drg. Vladas Zuperka

oarauviujai VUI tUl

l>cksnio Galingos Mosties. Aplai 
Itysi be jokio mokesčio, pavartojęs 
savaitę laiko, jei>ru nesijaustom 
stipresnis ir sveikesnis, ir nevelbė- 
tų jums. tada grąžink mums likusią 
ir jums daugiau niekas nekainuos. 
Mes žinom, kad tūkstančiams pa
gelbėjo, pajrelbės ir tamstai. Užtik- 
rinam pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jei^u 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinjra Mostim. (ŽC»

DEK EN S PRODUCTS 
P. Q= B®*

Ne*ark 1. N. J.

Žodis Laisvamaniui
Gerbiama redakcija! “Kelei-

VlO
-• __- žinias gabus plunksnos darbi-gret betgi turėjome grįžti į '■ s ,.T •rankas- pagrasantis Laisva

maniu.” Jis yra gabus ir darb
štus. Bet jo korespondencijos 
yra šiek tiek vienašališkos. Pa
sakysiu kodėl man jos tokios 
atrodo.

kerą yra barti apsileidėlius 
kurie nesirū

pina netuvisKais reikalais ir vi
sai nesideda prie Lietuvos va
davimo darbų. Tokius apsilei
dėlius reikia raginti ir barti, 
nors jie butų ir pralotų ar kito
kiu dignitorių titulais pasipuo
šę.

Bet apsileidėlių mes turime 
ir daugiau toje pat Chicagoje. 
“Keleivyje” dažnai užsimena
ma. kad musų lietuviški klubai 
yra savo rūšies girtos parapi 
jos. kurios lietuviškais reika
lais visai nesirūpina. Kodėl 

į apie tas girtas parapijas nekal- 
įbėtri ir nenurodinėti jų apsilei- 
įdimo. jų abejingumo Lietuvos 
.vadavimo reikalams, jų prasi- 
gėrimo ir nebojimo jokių kul
tūrinių reikalų?

Argi laisvas manymas verčia 
matyti negeroves tiktai viename 
visuomenės bare ir užsimerkti 
prieš panašias negeroves kituo
se baruose?

Manau, redakcija leis Įdėti 
šią mano pastabą į “Keleivį,” 
už ka tariu ačiū.

ONA K. SAVICKIENfi.

„rtu.ejume. Paklausėme vieno siams praslinkus. ,.. m ^.apijUt k
ukrainiečių tautybės asmens sti. kad Jono jau nėra. -sorsiDįna lietuviškais rei 
kur randasi lietuviai. Jisai nu- mus pažintis buvo trumpa, bet
rodė velionio gyvenamą vietą, velionis paliko atmintyje kaip 
Užėjome vakare, velionis tuo draugiškas, sąžiningas ir pa
kart buvo vienas, žmona buvo garbos vertas tautietis. Kiek 
išvykusi darbams ant ūkio. girdėjau, dar jaunystėje Jonas 

Niekuomet man iš atminties buvo veiklus kovotojas už dar- 
neišdils draugiškas sutikimas bo žmonių būvį. vėliau turėjo

Balandžio 7 d. darbovie- 
.tėje mirė LDD 35 kuopos 

skHtyse rašo iš Chicagos veiklus narvs iždininkas 
Vladas Zuperka. -Jos as
menyje draugija neteko 
veiklaus nario. Paskutiniu 
laiku jis atstovavo draugiją 
Montrealio LOK’e.

Apie velioni artimiausiu 
laiku bus parašyta plačiau.

Mirė pačiame savo am
žiaus tvirtume, tik 54 metų.

Velionies liūdi idėjos 
draugai, organizacijos ir 
net priešai. Tai buvo kil
ni asmenvbė.

Išvyko Ponia Songailienė

Dar dėl pačios organiza
cijos. Uždarius nacionalis
tų partiją, jos atstovą paša
linus iš VLIK’o, ji pradėjo 
veikti LAS vardu.

LINKSMOS PLOKŠTELES 
REKORDAI

Naujai pagamintos pirmą kartą
išleistos lietuvių kalba juoku plokš
telės—rekordai. <ia rasit juokų.

o> . ! iuokelių—net linksta keliai. JeiguSuAO Veikimą išplėtė net Tamsta nesijuoktam jų klausyda-
!mas. reiktų eiti pasitarti pas savo 
daktarą. <2G)

DEK EN S PRODUCTS
P. O. Box 66«. Ne»ark 1, N. J.

iki tokių kurjozų, kaip rin
kimas aukų “Lietuvos par
tizanams ginklams pirkti.”!

Galų gale burbulas spro
go—organizacija skilo. Ki
lo teisme bylos. Pagal cen-

RE1KALAUJAME
AGENTŲ

tin narpiik-ima MnnTr^alin propa ,lil irU O paiei^Kimą. .Vionireano .pardavinėjimui Deksnio mosčių. Tu-
skyriaus jau nebėra, jo rcS; naudingą ir pelningą darbą, su* arlvcrinimn Tuniau« rašvkiLe:

Šis ?alutinas - ir pagrindinis žemės 
12:26.
pajudinimas pabudins apsnūdusią 
žmoniją, kad suprastų ir pažintų 
Viešpaties veikalus, ir pasekmėse vi
sos žemės giminės bus palaimintos. 
Pranašas Danielia pasakė, kad “pa
baigos laiku” "žinojimas padaugės” 
ir "išmintingieji supras.” »t Dantelio 
12:4, 10. > Anot šventojo Rašto iš
mintingais vadinam: tie. kurie pa
žįsta Dievą ir pasitiki Juo, tiki Jo 
pranašystėms ir klauso Dievo ir Jo 
Sunaus Jėzaus Kristaus įsakymų.

(Bus daugiau)
1 Veltui galima gauti spausdtniu 
panašaus turinio. Rašykite: V. Klo
vas. 3444 So. Lituanica Ave^ Chica- 
go 8. III.

MOTERIS NORI DARBO
Aš esu 53 metų amžiaus, sveika, 

teisinga, ne girtuoklė, gera virėja 
ir myliu mažus vaikučius. Norėčiau 
darbo prie farmos. Taigi, kam rei
kalinga senyva moteris darbininkė, 
prašau man parašyti. Bet vyrai, 
kurie ieškot moterų apsivedimui, 
nerašykit man. Aš dirbsiu ui pa
valgymą ir $5.00 į savaitę. Butų 
gerai, kad galėčiau gauti tokią vie- 

i telę Los Angeles apielinkėj, pas 
farmerius ir šiaip namuose. <19,

Mrs. Alice Mensler,
1538 Duane Street,

Los Angeles 26, Calif.

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

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

ŠLIVPTARNIAI—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, laba: 
graži spauda; kaina 3 doleriai. (Nuo 1)

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

Dr. Alg. Margeris. 3325 Se. Habted SU Chicago 8, IIL

Montrealio LOK o narys, 
keletos organizacijų veikė
ja, Angelika Songailienė iš
vyko Į vakarų Kanadą pas 
savo vyi-ą, Dr. Songailą,; 
kuris yra ten ligoninės ve-i 
dėju.

Songailienė pasižymėjo 
didele energija. Ji buvo 
lietuvių katalikių moterų 
atstovė tiek centriniame, 
tiek apylinkės LOK'e. nors, 
iki jos išvykimo, montrealio 
skyrius turėjo tik 3 nares.

Be jos neapsiėjo nei vie

veikla teismo sprendimu 
sustabdyta.

Bendruomenė dar tik ku
riasi, o kur jau nueita.

“L. B.” Skaitytojai 
Neduoda Pilietybės

Vilią LaSalle viena lietu
vė, K., “Liaudies Balso” 
skaitytoja, norėjo gauti Ka
nados pilietybę, bet jos ne
gavo.

Nesenai vienas Toronto 
laikraštis paskelbė sąrašą 
organizacijų ir laikraščių, 
kurie yra komunistiški. Iš 
lietuviškų organizacijų ta
me sąraše via Lietuvių Li
teratūros Draugija ir Kana
dos Lietuvių Sūnų ir Duk
terų Pašalpinė Draugija.

Kanados komunistinių 
laikraščių atvaizde yra ir 
“Liaudies Balso” antgalvis.

Pagiris.

geru at’vsrinimu. Tuojau? rašykite:
DF.KF.N E O1NTMENT CO.

NAUJA GYDUOLĖ
I*. O. Bo^ 6C6 Ne»ark 1. N. J.

24 Akrų Farma Pardavimui
Farma randasi gražioj vietoj, 

prie gero vieškeEo. tik 3 my- 
lipos nuo Caro. Mich.. mieste
lio. Yra 2 kambarių gyvena
mas namas, vištininkas ir grei 
neris. Vieta labai graži. Pla 
tesnių žirny klauskite 
adresuodami:

J. Dermeitis,
R 3- Box 208.

• Caro. Mich.

NAUJIENOS IŠ
HAMILTON, ONT.

Paminklas Idėjos Draugui

Tragiškai žuvusio a. a. 
Jono Miliūno atminčiai 
Įamžinti, vietos socialde
mokratai sudarė komisiją.

nas parengimas, prie kurių tikslu pastatyti lietuvišką 
ji prisidėdavo savo darbu, paminklėlį. Komisija vei-i 
Jeigu butų turėjuri tepūti kia glaudžiame kontakte su Į 
daugiau tokranciios kitų velionio našle Aksela Mi-*

i-> 1 e
Aletander’s Nau. 
Maistingą Gy du o i 
yra mišinys riešutų, 
ix>gų. šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama rruo 
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-

laiiku stiprinimų. • Vartojama arbatos for- lai.snu,__ ta ooo mis? svaro-- moję- Svaras $8.000, pusė .
(17) i4.(*0, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 

;čiam į namus.
ALEXANDER’S CO

414 West Broada^y 
South Boeton 27, Maaa.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian AUiance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Frateraalė Organizacija 

Įkurta 1B86 Metais 
TURTAS VIRMJA $2.420.359.00

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

Nariais priimami abiejų lycų 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.

<
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Vietinės Žinios
ALT NORWOODO i
SKYRIUS POSĖDŽIAUJA

DAR VIENAS CHORAS 
LDD 7 KP. KONCERTE

ŠI SEKMADIENI
GABIJOS KONCERTAS

ALT Norvvoodo skyrius 
balandžio 27 d., šį sekma
dieni, 3 vai. po pietų turės 
savo posėdi Lietuvių Bend
rovės svetainėje. Bus ap
tariamas klausimas, kaip 
paminėti birželio liūdnąsias

Metinis Gabijos Choro dienas, o, be to, pasitarsime 
koncertas Įvyksta šį sek- apie pakvietimą i Nonvoo- 

jubilėjiniam koncerte Mu- madieni, balandžio 27 d., Ją Lietuvos pabė-(
nicipal svetainėje, So. Bos-į2:30 vai. po pietų, Munici- gūsių žvejų.
tone, gegužės 11 d., progra-ipal Building svetainėje, /^T Noivvood akylius 
mos pildyme dalyvaus ne Broadvvay tarp H ir G gat- Įsikūrė dar nesenai, bet ver-, 
du chorai, kaip anksčiau vių So. Bostone. kia gyvai. ir pas-iuntė ALT i
buvo skelbta, bet trys. Bu- Gabijos Choras kviečia centiui $50. pelną gautą is^ 
tent: mišrus choras, vyrų visus lietuvius atsilankyti vienos- aibatėlės. Skj liaus 
choras ir Gabijos moterų jo metiniame parengime, valdybą šiuo metu sudaro:, 
choras. Be to bus muzika- Programa bus Įvairi. Bus pąm. J. I ečiulL, v^ce
lių instrumentų—akordio- solistų, duetų, dainuos vy- pi'-m. K. Kv edai av įcius, 
no, f Įeito, smuiko ir piano įų ir moterų chorai. Kon- seki etoi ius- P. vėtą, įzd. 
solų ir duetų. Jei prisimin- certui vadovaus choro mo- K. Mickunas.
sime, kad be to turime la- kytojas Jonas Dirvelis is
bai malonią solistę Rožę Worcesterio. Tad iki pasi- qerq SUGYVENIMO 
Mainelytę. tai koncerto matymo sekmadieni Gabi-į KOMITETAS BOSTONE 
programą be apsirikimo jos koncerte.
salima skaitvti klasikine. Rengėjai.
Apie tai plačiau pranešiu

Jūsų reporteriui teko su
žinoti, kad LDD 21 kuopos

MUZ. JONAS DIENELIS

Vadovaus Gabijos Chorui 
metiniame choro koncerte šį 
sekmadieni. Vlunicipal sve
tainėje. So. Eo-tone. pradžia 
2:30 vai. po pietų.

Skautai Grįžo iš 
Pavasario

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apieiinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmą 
ir antrų morgičių.

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

Aušros Sūnus” BAIGIASI LAIKAS
Sutraukė Daug Publikos “STICKERIUI” GAUTI

Pereitą sekmadieni pp 
Minkų ruoštame “Aušros 

pastatyme, kurį
Iki šio mėnesio galo visi

Sūnų pastatvme, kuri vai- musų valstijos automobilis- 
ino vvrocesteriečiai vaidin- turi gauti stickerį, ar

tojai, prisirinko arti pilna ba Patikrinti savo mašinas.
So. Boston High School sa_, Kas nepadarys to iki atei- 

’ • - - — nančio trečiadienio, turėslė žmonių, gal
šimtų žmonių. Veikalas nemalonumo su policija ir 
buvo gyvai suvaidintas, ak-'^aus m°kėti pabaudą. Ge- 

: toriai savo roles išpildė ge-^^ 1 d- mašinos be stick- 
Stovyklos tai, iežisavo H. Kačinskas.

virs sesių

I

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariikos Radio 
Programos .

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHBL, 

1430 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

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

Bostono mieste veikia
Civic Improvement Com- 

Yanavitch mittee,” kurio nartus pa-
--------  skyrė majoras . John B.

Šią savaitę So. Bostone. Hynes iš Įvairių tautinių 
lankosi jurų laivų technikas grupių. Adv. John J. Gri-
Juozas Yanavičia iš Long galus majoro buvo paskir-
Beach. Clif. Jis atvyko i,tas i tą komitetą dar pernai 
gimtąjį South Bostoną at- ii yra išrinktas į komiteto 
lankyti savo motiną. Mrs. vykdomąjį organą.

kuri gyvena Komiteto tikslas yra ge- 
Svečias rinti santykius tarp įvairių 

. _ . - ... . n.ucu -r- .-a-į rasinių, tautinių ir tikybi-
LDD Ll kuopos jubilejimsivaitę laiko. niu musų miesto grupių. Ir

. ...... •---------------------Į lietuviai, jei turėtų nesma-
auditonjoj. . j Valgių Gaminimo ‘gumų darbe dėl tautinės

Keporteris. Vakaras su Dovanomis kilmės, gali kreiptis į tą ko-
_____  unitetą ir neabejojamai bus

Jau apie šimtas įvairiau-i pasistengta suteikti pagal
ių dovanų laukia tų žmo- ha.

’ii --------------------------

sekamą savaitę.
Tuo tarpu vėl primenu 

kad koncerto tikėtai jau 
platinami, kuriuos patariu 
Įsigyti iš anksto. Kaina $1 
ir $1.50. Tikėtų galima 
gauti “Keleivio” ofise ir 
pas platintojus.

Po nepaprastai gražaus, skepanienę, 
koncerto, kuns piasides gg£ £ Broadvvay.
2:30 vai. po pietų, seks pabus muSų mieste apie 

lis
banketas L. P. Draugijos

Lankėsi Joseph

LEG1ONIERĖS RENGIA 
MARGUČIŲ VAKARĄ

kurie atsilankysŠi sekmadieni, balandžio 01^. .. . . T D t>. , •
27 d., 6 vai. vakare Stepo-į PenktadienĮ 1 L- P* International Institute

Dariaus legionierių pos- į08. svetaint= pasiziuieti,i Gegužini,
(Ladies’ Auxili-> *aip.

arv) rengia šaunu margu-'
čiG vakarą. Lietuvių Pilie-Pas^lure<™ą 7^- a stltute ren2ia šeSuzes 
čiu Draueiio« svetainėje PanD?5‘’ kalP Atlantic and tjktuves. Šiais metais 
868 Broadvvay, So. Bosto- Paclfl.c lea C°7 Pnnc,ec Ma_!būvis vyks gegužės 2 d. 
ne.
* Grieš

no
to moterys

Al Stevens oi

svetainę pa
ekonomiškai fr gar- _____
valgius gaminti. Lž Kasmet International 

didelės kom- ^ute

caroni Co., Philip Morris

tra, bus dalijamos dovanos,į'an^’
svečiai prašomi atsinešti 
margučių, už gražiausius 
gaus dovanų. Parengimo

Pobūvis

Taip kaip ir praeitą ru
deni, taip ir šį pavasari 
Bostono skautų v ietininki- 
jos DLK Kęstučio draugo-1 
vės vadovai stovyklavo 
Tevvksbury, Mas-., upieiin- 
kėse. Vadovavo draugi
ninkas A. Banevičius su Č. 
Kiliulio pagalba. Skautai 
lavinosi—ruošėsi artėjan
čiai vasaros stovy lai Cape 
Cod’e. Stovyklos artu pra
vestame konkurse, už tvar
kingumą, sumanus ą, drau- 
mingumą ir tt. pirmąją 

vietą laimėjo Tautvydas 
Šležas, antrąją R mas Le- 
veckas ir trečiąją Elmon- 
das Mickunas.

Nuoširdi padėka tenka 
Dr. B. Kalvaičiui, kun. -T. 
Klimui ir Jonui X už skau
tų nuvežimą ir parvežimą iš 
stovyklavietės.

Vietininkas.

Pernai Buvo
831,288 Areštai

erių bus gaudomos, savi
ninkai baudžiami. Iš viso 
musų valstijoj 1,300,000 
mašinų turi. būti patikrin
tos. Nelaukite paskutinės 
dienos ’

Federalinis Investigacijų 
Biuras praneša, kad pernai 
metais visame krašte šiek 
tiek padidėjo kriminaliz- 
mas, bet sunkių prasižengi- £
mų_ buto trupučiuką ma- jvyriausybės finansų tvarky- 
ziau, kaip 19a0 metais. Is tojas Stafford Cripps, su- 
.pei nai policija areštą- laukęs 63 metų amžiau 
vo 831.288 žmones uz įvai
riausius prasikaltimus, arba 
38,000 daugiau, negu 1950 
metais. Kriminalinių pra
sižengimų skaičių ypač pa
didino automobiliu vagys
tės, kurių pernai buvo 1557 
daugiau, negu 1950 metais.
Bet užtat žmogžudysčių ir 
plėšimų pernai buvo maž
daug 3 G mažiau, kaip 
1950 metais.

Mirė Stafford Cripps

Balandžio 21 d. Šveica
rijoj mirė Anglijos darbie-

>*"jčių vadas, buvęs darbiečiu 
a-1___

Parduodu Linoleumą

In- 
su- 
po- 
pa

vakarėj ir vakare instituto

RADIO ŽINIOS

•kės- Co- ir kitos ?kyr* d°- patalpose, 190 Beacon St..
tarp kitko yra nėšio- Bolone. Pirmininkaus pp. 

jama rašomoji mašinėlė. w_ A_ Shnreliff ir K. Na-

Lietuvių Radio Korp. 
praneša, kad j •> programa 
pereitą sekmadienį neįvy
ko, nes dėl techniškų kliū
čių rado stotis eveikė nuo1 1 * • l _ O O Zo Lt 1 d ’ A v/ OLA/ vi- • VL V v 1 <7 II H ’ '

valdžios bonas vertes,; maksy. Programoje dvejų;9;o2 iki 11:10 vai. mo, bet
«aue _.^^f.inkstak?denk- Busda' jaunų talentų, pianistoĮkviečia pasiklausvti pro-
pelnas eis ligoninių lanky-i^—
mo reikalui.

Rengėjos.

Leon Gregortan ir smuiki 
. mote‘ rinko Willy Haroutounian 

rys pasižiūrėti ir pasimokv- pasirodymas. Bus užkan-, i?
į

Universiteto Minėjimas

iti, kaip valgius gaminti. 
■ Demonstracija vyks klubo

Sekmadieni, balandžio 27 adži* ' • 
d.. 3 vai. po pietų. Lietuvių.^ lktuviai ja
Ramoves patalpose įvyks v(? Rovo n d_ su ?avo f]otl

džių. Pobūvyje dalyvauja 
ir p. O. Ivaškienės tautinių 

j svetainėje. 368 Broadvvay į^okįų grupė tautiniuose ko- 
:30 vai. vakare. stiUmUOse.
odoma ir trtimpa _________________

Lietuvos Universiteto 30 
metų sukakties iškilmingas 
minėjimas.

Maloniai kviečiame atsi
lankyti ir tuo prisidėti prie 
musų visų Almae Mate r 
garbingos sukakties pami
nėjimo.

So. Bostono gatvėmis.
—J.

DORCHESTERIO

flotu Visiems Tremtiniams,
Gyvenantiems Bostone

New Y orkas Esąs 
“Pagonių Miestas'

VAISTAS “AZIVAM4
1— Vaistas nuo nudegimo 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

ir

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: ' (n35) 

BRONIS K0NTR1M 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

Pigiai parduodu 34 ketvirtai
nius jardus pirmos rūšies lino
leumo. pilkai raudonos spalvos. I 
Pasiteiraukite “Keleivio’’ ofi
se.

MAISTO KRAUTUVĖ 
PARDAVIMUI

Dėl savininko senatvės par- į 
duodam labai žema kaina vai-, 
gomujų daiktų krautuvę South 
Bostone. Pajamų galima gau- i 
ti $600 ir daugiau per savaitę. į 
Pirkti gali ir nepatyręs, aš iš-1 
mokysiu biznį vesti be užmo
kesčio. Kreiptis šiuo adresu:

303 E Ctreet,
So. Boston. Mass.

(18)

DR. D. PILKA
> S M <
TH I

546 BROADWAY 
■O. BOSTON. MASS. 

Tolafonaa: SOUtfa Boaton 1SM

Ofiso Valandos:
IrKunigas Dr. Kenneth D. 

ĮMiller, “misijos draugijos 
pirmininkas,” pereitą sek
madienį pavadino Nevv 
Yorko didmiestį “pagonių 
miestu,” kuriame netikin
čių ir nepriklausančių jo
kiai bažnyčiai žmonių yra 
daug daugiau, negu katali
kų. protestonų ir žydų baž
nyčių narių kartu paėmus. 
Tas misionierius sakė, kad 
Nevv Yorkas yra plačiausia 
dirva visokiems misionie
riams, kurie nori užsiimti 
dusių ganymu. Kunigas 
siūlo, kad visos Nevv Yorko 
bažnyčios užsidegtų misio
nierišku karščiu ir patrauk
tų į save tuos pagonis, ku
rie nepriklauso jokiai baž- 
nvčiai.

pi
ekmadie- 

ni. kaip ir vist; net per sto
ti WHEE, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte.

Lietuvių Rad Korp. me
tinis. vasaros knikas, ve
damas Stepo; Minkaus. 
įvyks liepos 1 1. Brockton 
Fair Grounds jos “pikni
kas po stogu“ įvyks rtigsė-

gramos ateina

Šeštadieni, balandžio 26 J°
d.. 7 vai. vakaro. Lietuvių 

MOTERŲ WH1ST PARTY .R amovėje. 484 Fourth St.,
--------  So. Bostone yra kviečiamas

Dorchesterio Moterų Klu- labai svarbus visų Bostone 
vvhist partę šį gyvenančių lietuviu tremti-bas rengia

šeštadienį, balandžio 26 d., mų susirinkimas bendruo- 
Dorchesterio L. P. Klube, menės organizavimo klau- 
1810 Dorchester Avė. Pra- simams ir kitiems svar- 

Tu- biems reikalams apsvarsty-
dienį, balandžio 25 d., 8
vai. vakare, Lietuvių Pilie- kandžių. Maloniai kviečia- 
čių Draugijos patalpose So. me visus atsilankyti. -

ALT Skyriaus Posėdis

ALT Bostono skyriaus 
posėdis įvyksta ši penkta- džia 7:30 vai. vakare.

lėsime geru dovanų ir už- ti.

Bostone. Rengėjos.

ŠĮ SEKMADIENĮ
GABIJOS METINIS KONCERTAS

Balandžio 27 d., 2:30 valandą popiet 

Municipal Salėj, South Bostone

STORAS NUOMAI
Kampinis storas ant rendos Dor- 

chesterio Lietuvių Klubo patalpose. 
1816 Dorchester Avė., Dorchester. 
Patogus drugštoriui. Kreiptis tele
fonu: SO 8-0948.

PARDUODU BITES

A. J. NAMAKSY
KKAL BSTATE B IN8UBANCB

409 W. Broadtray
8OUTH BOSTON, MA80 
Office Tel. SOboston 8-0948 

87 ORIOLB 8TBBR

Su aviliu, medaus 
medum. Kaina pigi. 
fonu: GR 2-7276.

rėmais ir su 
Klauskit tele- Į

(20)

W«at Bvzbary, ■■
TeL PArkway 7-0402-M.

28 d., irgi B >ckton Fair 
Grounds. Praš me kitų or
ganizacijų tose i ienose ne
rengti piknikų, kad nesuei
tų du piknikai viena dieųa. 

Steponas Minkus.

Stalino Sūnūs ise 
Teisinęs Skerdynes

SĖDINTIEJI LAKŪNAI 
DAR NEBAUDŽIAMI

Vienas buv
, ............................... , . 'rinkas, Jurgi-ba kreipia i si susirinkimu i]iu(lij0 kongl 
visų iremnmų dėmesį ir <le- Londone, Ar.m 

i jį daug vilčių. Prašo
me gausiai susirinkti su vi- 

.sokenopa iniciatyva bend- becRo belaisvi 
ruomenės organizavimo ir 5iflnrjnėi Vok 
kitais klausimais. _ |įXs Staliną

lis) jam sakę- 
kėję sudraust;

Tremtiniu Ratelio valdv-i.

UŽUOJAUTA

Balandžio 16 
1 geradarei Mrs. Marv

Koncerte dalvvauja žymus buvęs Vilniaus operos 
Stasys Liepas ir soliste Ona Dirvelienė iš Worcesterio. Ji turi 
puikų soprano balsą. Be to, pirmu kartu So. Bostone dainuos 
broliai Valkavrčiai. Išgirsim ir Gabijos mišrųjį moterų ir vyrų 
chorą Jonui Dirveliui vadovaujant, širdingai kviečame visus.

Rengėjai.

kus mirus, jos 
solistas aiškiame gilią užuojautą.

Bostono Skautų 
Victininkijos Skautai

t

sėdėjęs su 
niuoju sunuir.

vius prie Sn 
d., skautų jie kėlę riaušes.

Knap-’dar sakęs, k;> 
giminėms “humaniškai"

lėnkų kari- 
Levšeckis. 
komisijai 

joj, kad jis 
lino vyres- 

’.okubu Lue- 
stovy kloję 

tijoj ir Jo- 
(Džugašvi- 

kad esą rei-
•nkų belais- 
lensko, nes

J. Stalinas 
bolševikai 
belaisvius

Šeši karo lakūnai prieš 
kelias dienas atsisakė skrai
dyti, jie sakėsi turį svarbių

Laikas užsisakyti “Kelei- 

vio” kalendorių 1952 me

tams. Kaina 50 centų.

• naikino, o ne . ip žvėriškai 
įkaip naciai. . . .

Jokūbas St; nas, vyres
nysis Stalino s-mus, per ka
rą buvo patekęs į vokiečių 
nelaisvę, bet jjg grįžo į
Rusiją, ir ,ie'* >>Įžo, tai kur naujas taisykles 
randasi, žinių nėra. |čių lakūnų reikalu.

priežasčių, kodėl nenori 
lėkti greitaisiais lėktuvais.
Sako, kad nemažas skaičius 
lakūnų, ypač iš nacionali- R į. £ 
nes gvardijos, įteike prasy-' r ‘
mus, kad jie butų perkelti 
iš skraidančių i neskraidan
čių lakūnų skaičių.

Pradžioje buvo skelbia
ma, kad šeši atsisakiusieji 
>kraidyti bus karo teismo 
baudžiami, vienas jau ir 
buvo nubaustas du metu 
kalėti. Bet vėliau išėjo įsa
kymas palaukti, kol karo 
aviacijos sekretorius ir oro 
pajėgų viršininkas išleis 

neklausan-

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

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

1—Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainos.
3— Komikas Andrevv Yu- 

ga iš So. Bostono.
4— Magdutės Pasaka.
5— H e r k u 1 e s Strolia, 

smuikininkas, tik ką atvy-

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

Steponas Minkus.

Pakalbink biznierius pa- 
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie- 
tuvių.

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

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki T vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LAND1IUS)

Lietumis Gydytojas ir Chirarfas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.




