
KELEIVIS
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoje .......... ................«... RAM
Pietą Amerikoje AM
Kanadoje .......... ......................

KELEIVIS
CM Broadvay, 8d. Boston 17,

NO. 18 “Keleivio” Telefonas: 
SO 8-3071

keleivis
Lithuanian WeeHy

Reoreeents over 75,000 Lithuaniaaa te 
No* Eoslend and about 1,000,00* 

te the United States 
KELEIVIS

|M Broadvay, So. Boston 17,

“Entered A 1*7*.
Atskiro Numerio 
Kaina 7 Centai 47 METAI

Gen. Ridgway Paskirtas 
Vakarų Karo Vadu

Birželio Pirmą Korėjos Vadas Perima Vadovavimą Eu
ropos Šalių Armijoms; Korėjos Fronto Vadu Skiria

mas Gen. Mark Clark; Gen. Eisenhower Grįžta 
Namo Dalyvauti Rinkiminėj Kampanijoj

Juros Nelaimėje
Žuvo 176 Vyrai

Prezidentas Trumanas šį 
pirmadieni paskyrė Korė
jos fronto vadą, generolą 
Matthevv B. Ridgvvay, va
dovauti Atlanto Pakto šalių 
karo pajėgoms Europoje i 
vietą pasitraukiančio gene
rolo D. D. Eisenhovverio, 
kuris apie birželio 1 d. grįž
ta Amerikon dalyvauti čia
įinkiminėj kampanijoj. rg gu didžiuliu lėktuvų ne- 

į geneiolo Ridgvvay vie- šiotoju “Wasp.” Mažasis 
tą Tolimųjų Rytų vadu ski- {aįvas tuoj pat nuskendo ir 
iiama> generolas Mark J7g to iajvo Įgulos vyrai
Claik, pasižymėjęs antrojo žuvo nelaimėje. Didysis 
karo vadas Italijos ir Euro- laivas buvo tiktai apgadin_
pos fronte. tas jr neįUrėjo žmonių au-

Generolo Ridgvvay pa- ky Mažajame laive buvo 
skynimas Europos armijų 237 vyrai įgulos, tik 61 bu- 
vadu sukėlė didelio triukš- vo išgelbėtas
mo bolševiku tarpe Boise- Ne7aim& 'ižtiktieji karo 
vikiskų kraštų diktatoriai

šeštadienį nakčia Atlan
to vandenyne, netoli Azo- 
res salų, susidūrė jurose lai
ke manevrų du Amerikos 
karo laivai. Jurų naikintu
vas “USS Hobson” susidu-
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Second Claas Matter” February 23, 1905, at the Po»t OfOeo »l tertun, Xast., unaer the Act of

LENKTYNIŲ MAŠINA PATAIKĖ Į ŽR ROV1/S

Dayton. Ohio, automobilių lenktynių lauke viena mašina išsisuko iš lenktynių kelio 
ir visu smarkumu įvažiavo į žiūrovus. Keturi žmonės žuvo nelaimėje. Paveiksle 
matosi Dayton lenktynių laukas, o vilyčia rodo vietų, kur mašina Įbėgo j žiūrovus.

Korėjoj Vėl Vedamos Slaptos 
Paliaubų Derybos

Aliantai Pasiūlė Tartis Be Viešumos; Belaisviai Nebus 
Bolševikams Išduoti; Trys Ginčijamieji Klausimai 

Tebėra Užsikirtų; Senatas Nori Išgirsti Naujo
jo Karo Vado Nuomonę Apie Korėjos Karą

Prezidentas ir Korėjos paliaubų dery-
Konstitucinės Teisės hg sią sav:aitę- pgal -4,1"______ antų pasiūlymą, vėl veda-

r,.. ... mos neviešai. Ginčijamie-Plieno pramones peremi- klausimai tebėra &
tys - pasikeitimas belfis-

sukėlė dideli ginčą dėl pre 
zidento konstitucinių teisių.' viais, bolševikų reikalavi

mas leisti jiems statyti ae-Prezidentas Trumanas pas- u ___  / • /

. . 1 - .rodromus siaurinei Korėjoj

pyksta, kad aktingas jų
yrieštt* -ttorpyrį" pabirtas k

laivai, kartu su 20 kitų ka
ro laivų vyko | Viduržemių

kuriniame pareiškime sakė, k 
kad plieno perėmimas pa
darytas remiantis konstitu
cija, bet konstitucija ir ap
riboja prezidento teises.

Plieno pramonė iškėlė 
bylą prieš vyriausybę, prieš 
prezidento paskirtą preky
bos sekretorių Sawyer, kai
po plieno pramonės tvarky
toją. Plieno kompanijos 
reikalauja, kad teismas įsa
kytų vyriausybei grąžinti 
plieno pramonę privatiems 
savininkams, arba bent UŽ

vadovauti Europos šalių ar
mijoms.

Prezidentas Trumanas,

jurą "ir kelionėje užsiėmė 
nakties manevrais. Karo 
laivyno vadovybė tuoj pa
skyrė tyrinėtojus, kurie tu-

Japonija Atgavo ATOMBOMBA Belaisviai Bijo
Visišką Laisvę TELEVIZIJOJ Grįžti pas Bolševikus

Nuo balandžio 28 (tie- .. .
nos Japonija atgavo visiš- Nevados valstijoj pereitą Jungtinių Tautų karo jė 
ką nepriklausomvbę ir ta savaitS buv° dar viena* gos Korėjoj turi savo ran- 
dieną atžymėjo ' didelėmis atominės bombos bandy- koše 173,000 belaisvių. Pa- 
iškilmėmis. San Franciseo mas- kalno buvo praneš- darius apklausinėjimą pa 
mieste pasirašytoji taikos ta» kad bombos sprogimas sirodė, kad tiktai 70,000
sutartis įsigalėjo ir Japoni- 12:36 vųflt* popiet' bolševikų belaisvių nori J draustų vyriausybei pasira-
ja grįžo į nepriklausomu *r Busiąs matomas televizi- grįžti, o virš 100,000 pasi- syti naują darbo sutartį su
tautų skaičių. " «j°s priimtuvuose. Taigi sakė prieš jų grąžinimą

daugelis sėdėjo prie televi-i bolševikams.
skildamas gen. Ridgvvay, Į rgg išaiškinti, kas kaltas dėl 
sa^0, ^af jis daręs visų|tos didelės nelaimės, ištiku- 
Atlanto Pakto salių pi aso- sjog karo laivyną 
mas skilti Amerikos gene
rolą i vietą pasitraukiančio 
gen. Eisenhovverio.

Gen. Eisenhovver ir jo ar
timiausias bendradarbis ge
nerolas Gruenther abu sa
ko. kad paskyrimas sukels 
didelio pasitenkinimo vi
suose Europos kraštuose, 
nes esąs paskirtas gabus 
karo vadas, kuris sugebės 
tęsti Europos karo jėgų 
stiprinimą.

Kartu su taikos sutarties 
įsigalėjimu Japonija pasi
rašė taikos sutarti su kinų i _° nepaprasto. Laukė ir

KARO TEISMAS
DIENYNO AUTORIUI?

AMERIKOS FARMŲ 
SKAIČIUS SUMAŽĖJO

Cenzo biuras praneša, 
kad Amerikos farmų skai
čius yra žymiai sumažėjęs, 
bet kiekviena farma dabar, 
vidutiniškai imant, turi 
daugiau žemės negu seniau. 
Palyginus farmų skaičių 
1950 metais su 1920 me
tais pasirodo, kad farmų

Karo sekretorius Frank 
Pace, Jr., sako, kad svars
toma, ar atiduoti generolą 
Robert W. Grovv karo teis
mui teisti už jo dienyną, 
kurį bolševikai pavogė ir 
paskelbė Vokietijoj. Gene
rolas dienyne prirašė tokių 
dalykų, kurie kenkia Ame
rikos politikai ir ypač jos 
propagandai.

Generolas kaltinamas ne
teisingai savo • privačiame 
dienyne užrašęs slaptas vy
riausybės instrukcijas ir ne
mokėjęs saugoti karo pa
slaptis. Jei bus nutarta j| 
teisti karo teisme, tai jam 
gresia pavojus patekti ka- 
lėjiman net penkiems me
tams.

Skundžia Valdžią

zijos aparatų ir lauke kaz- Be,aisvi skaičiuje la 
ko nepaprasto. Lauke ir 1W 00fl . . . korcjieži

_________  ____________ šių žodžių rašytojas. Bet „ kul.jo skaižiaus .į ow,
mozoje ir atsisakė nuo For-|ls. ,t<te ba’sios bombos tele' pasisakė norį (grįžti pas bol- 
mozos salos ir nuo Pesca-''121 JOJ išėjo tiktai pisss.... 1—1„:—-------  ------ _ ---- --------- i™ a. * 1 • •• 1 4 ševikus. Be f to, belaisvių
dores salų tarp Formozos irpjat; televizijos ekranas tu- skaičiuje Vra‘20,700 kinie- 
Kinijos. |P tik apie 20 colių langelp belaisvių/iš kurio skai.

Tik su Sovietų Rusija Ja-p k?n turėjo būt sutrauktas čiaus tiR 5f00 pasisakė no 
ponija dar neturi taikos su-į keliolikos mylių plotas. To-
larties ir Japonijos vyriau- de^ sprogusios bombos du- 
sybė sako, kad ji reikalaus ’ . kamuolys išrodė kaip
iš rusų grąžinti Japonijai nedidelis orančis, o sprogi- 
Kurilų salas. mo liepsna tik kaip katės

__ _______________ [akis. Uždegtas oras paskui
pradėjo kilti ir plyšti milži-$2,000,000 ir 6 Centai

r| grįžti pas bolševikus, o 
kiti noiį vykti pas kinų na 
cionalistus | Formozą ka
riauti prieš savo šalies oku 

; pantus bolševikus.
Belaisvių skaičiuje yra

nisko grybo pavidalu. Spro-: 16,000 pietinių korėjiečių,
„ Senatorius iš Connecti-;g.imas pasigirdo televizijoj kurie buvo prievarta paim 

skaičius sumažėjo 1,000,- Cut William Benton, atsi- ^k P° kokiu penkių mirų-, ti 1 bolševikų kariuomenę 
................................... ’ čių, buvo gana smarkus 1----- :

trenksmas.
000 ir dabar besiekia tiktai Rėpė | senatoriaus Joseph 
5 400 000 bpt užtat viduti- McCailhy jam iškeltą bylą5,400,000, bet užtat viduti 
niškas farmos dydis dabar 
siekia 215 akrų su trečda
liu, kai prieš 30 metų vi
dutiniškas farmos dydis bu
vo tiktai 148 akrai. Iš viso 
fanuos dabar turi 1,159,- 
000,000 akrus žemės, arba 
200,000,000 akrų daugiau, 
kaip 1920 metais. Farmų 
žemės ir pastatai dabar ver
tinami virš 75 bilionų do
lerių.

FAŠISTAI ITALIJOJ
KELIA GALVAS

□ėl šmeižimo. Šen. McCar- 
thy prašė teismą priteisti 
jam 2 milionu dolerių už 
jo garbės nuplėšimą. Šen. 
Benton savo pasiaiškinime 
teismui sako, kad senato
riaus McCailhy garbė ne
buvo nuplėšta nei už du mi- 
iionu dolerių nei dargi už 
Vešius centus ir siūlo bylą 
išmesti.

Mass. Senatas Atšaukė
‘Milionierių Amendmentą’
Prieš porą metų Massa- 

chusetts senatas buvo už- 
gyręs rezoliuciją, kuri siūlė 
kongresui pridėti prie šios 
šalies konstitucijos {įriedą, 
kuris draustų federalinei 
valdžiai taikos metu imti

NUPIRKO 12,000,000 
SVARŲ KIAULIENOS

ir pateko | Aliantų rankas 
fronte. Iš jų tiktai 3,800 
pasisakė norį vykti pas bol
ševikus, o visi kiti pasisakė 
nori likti pietinėj Korėjoj.

Virš to Aliantai turi pa- 
aukštas!®m^ i nelaisvę 37,000 civili-Kad palaikius . .... . . ,

mėsos kainas, federalinė nnJ belaisvių, kurie buvo

plieno darbininkais.
Koks bebūtų teismo

sprendimas nėra abejonės, 
kad ginčas bus perkeltas | 
aukštesni teismą ir pasieks 
aukščiausiąjį šalies teismą.

Tuo Tarpu republikona* 
kelia didelį lermą dėl “pre
zidento neribotų teisių” ir 
keta tą klausimą “aiškinti 
rinkimuose.” Visi tyčia 
užmiršta, kad vyriausybė 
jau virš dvejų metų yra 
perėmusi gelžkelius ir nie
kas dėlto neprotestuoja,] 
nes gelžkelių perėmimas 
buvo daromas ne darbinin
kų interesuose, bet prieš 
juos. Panašiai, kada vy
riausybė iš kelių kartų bu
vo perėmusi anglių kasyk
las, niekas nematė reikalo 
protestuoti, nes mainų per
ėmimas buvo daromas ne 
mainierių interesuose. 
Triukšmas keliamas dabar, 
kada plieno kompanijos nė
ra patenkintos. Viena di-

ir pripažinimas Rusijai ne
utralios valstybės vardo. 
Kokį pasiūlymą Aliantai 
padarė dėl tų ginčijamų 
klausimų dar neskelbiama, 
bet atrodo, kad Aliantai 
nesutiks su bolševikų reika
lavimu prievarta grąžinti 
belaisvius, kurie nenori bū
ti grąžinami bolševikams. 
Tas spėjama iš to, kad Ali
antai viešai paskelbė, kiek 
belaisvių nori ir kiek neno
ri grįžti pas bolševikus. Be 
to, nenorintieji grįžti be
laisviai jau yra perkelti į 
atskiras stovyklas ir ju iš
davimas bolševikams butų 
didelis tarptautinis skanda
las.

Paskyrus naują Korėjos 
vyriausią vadą, gen. Mark 
Clark, senato ginkluotųjų 
pajėgų komisija mano jį 
paprašyti išdėstyti savo pa
žiūras | Korėjos karą ir 
kaip j| galima likviduoti ar
ba pergalingai užbaigti.

Massachusetts Balsuoja
Geriausius Kandidatus

Š| antradieni Massachu
setts valstijoj vyksta nomi- 
naciniai balsavimai. Ypa
tingo dėmesio kelia šen. 
Tarfto ir gen. Eisenhovverio 
varžytynės republikonų par
tijoj. Laukiama, kad gen. 
Eisenhovver laimės didele 
dauguma balsų ir iš jo ša
lininkų dauguma delegatų 
bus pasiųsta | republikonų

50,000 italų fašistų perei
tą sekmadieni laikė masin| 

i mitingą Romos vienoje aik
štėje ir išklausė Augusto de 
Marsanich kalbos. Tas kai- daugiau kaip 25'"> pajamų
bėtojas yrą,, vienas iš Mus-|mokesčio. Bet pereitą sa- 

Bostonietis Fitzpatrick iš- solinio bendradarbių, daly- vaitę ši rezoliucija buvo at- nepaklausė. Budenz Hudi-

valdžia šiomis dienomis na- Pa,mtl slaunneJ . korėjoj, 
pirko 12.00ft.0fl0 svanji,,e buvo Įtariami simpati- 
kiaulienos mėsos, nes rin-i bolševikams ir buvo 
koj buvo jau "nepakelia- “,la?;' ,k.a,'° belaisvių
mas perteklis.” ’’to'-vk!a.i!;1 Is. .tarla"?al

_ ________________ bolševikiškų simpatikų tik
tai 7,200 pasisakė nor| vyk-

BUDENZ LIUDIJA ti pas bolševikus, o visi ki-
BOLŠEVIKŲ BYLOJE ti pasisakė norį likti pieti-

--------- !nėj Korėjoj.
Buvęs “Daily Worker”l ---------------------------

redaktorius Louis BudenziS£N TAFTAS SIŪLO 
liudija 16 bolševikų vadų MAŽINTI IŠLAIDAS
byloję Nevv Yorke. Boise-' ______
vikų gynėjai sakė, kad Bu-i
denz esąs “nepatikimas liu- Senatorius Taftas šį pir- 
dininkas,” bet teismas ių madieni sakė, kad tautos

. plieno kompanija, rtjjos konvenciją Chica
Kaiseno, pneme algų sta- J 
bilizacijos komisiios siūly
mą ir dirba be jokio triukš
mo.

goj-

Vakarai Atsako
Maskvai Dėl Vokietijos

kėlė federalinei valdžiai vavęs 1922 metais juod-Į čaukta. Jos oponentai aiš- 
bylą ir reikalauja $50,000 marškinių “Romos žygyje.” kino, kad toks priedas prie 
atlyginimo už sužeidimą.1 Italijos fašistai pradėjo konstitucijos butų “milio- 
Jisai tvirtina, kad pereitais smarkiai triukšmauti besi- nierių amendmentas,” nes

jo, kad vienas kaltinamasis, 
A. Bittelman, buvo “poli: 
biuro” skirtas “Daily

saugumą galima nupirkti 
daug pigiau, negu dabar 
vyriausybė siūlo išleisti. 
Taftas mano, kad ginklavi-

metais valdžios tarnautojas artinant savivaldybių rin- tik milionieriams jis butų laikraščio bendradarbi
važiuodamas automobilium kimams, kurie Italijoj bus naudingas (mat, dabar jie
ji parmušęs ir sužeidęs. gegužės 25 d. moka iki 91^ taksų).

KATYNIO ŽUDYNĖS 
BUVO RUSŲ DARBAS

Kongreso komisija, kuri 
tyrinėja lenkų belaisvių 
skerdynes Katynio girioje, 
netoli Smolensko, po ap
klausinėjimo daug liudinin
ku Vokietijoj, buvusių vo
kiečių karių, lenku ir kitų

Vakarų valstybės, Ame
rika. Anglija ir Prancūzija, 
baigia sutarti savo atsaky
mą i paskutinę Rusijos no
tą dėl Vokietijos suvieniji
mo. Vakarai prašo rusu 
paaiškinti, kaip bolševikai 
isivaizdina “laisvus rinki-

, . „ . . , , . mus,” jei jie nenori prileis-tautybių žmonių, v,s labiau g : T R
;«itikma, kad Katynio sker-
dvnes padarė rusai bolševi
kai 1940 metais kovo-ba- Rusai siūlo suvienyti Vo-
’pn'lžio mėnesiu laikotar- kietiją, duoti jai teisę gink-

Worker” prižiūrėtojas, kad mosi išlaidose galima su-Įpv’e. Bolševikai išskerdė luotis ir padarius laisvus

kartais nenukryptų 
singosios Stalino 1

Iradarbiai.taupyti apie 20 bilionų do-!virš 12 tūkstančių lenkų be- rinkimus Vokietijoj palikti 
a nuo tei- lerių, sako dabartinė vy- laisvių, karininkų ir puška- iQ neutralią taip Rytų ii 
linijos. įriausvbė švaistosi pinigais. Irir.inkių. , įVakarų.
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RUSAI SOCIALISTAI galybę klausimų, pasirašė:|
TARIASI DĖL VIENYBĖS R. Abramovič, V. Aleksan

drovą, P. Berlin, M. Viš- 
niak, S. Volin, J. Denike, 
M. .James, Y. Zenzikov, B. 
Nikolajevskij. M. Chinoj.

Rusijos sociaiistinis ju
dėjimas nuo pat jo atsiradi
mo iki šių dienų, kiek jis
dar reiškiasi emigracijos 
sąlygose, buvo suskilęs i, Turievąki; 
ideologines sroves, liaudi- “ J - J-
ninku ar eserų ir marksistų.
Įsigalėjusi bolševikiška dik- VIKTOR ČERNOV 
tatura visokį demokratišką 
socialistini judėjimą Rusi

Y. Černov, S. Švarc, D. šub

joj užsmaugė. Užsmaugė
Balandžio 15 d. New 

. Yorke mirė Yiktor černov,
ir kairiųjų esei-ų partiją, 

bendrosios
rusu socialistu revoliucio
nierių (eseru) vadas sulau-atskilusią nuo 

eserų partijos. Rusijoj le- 
gališkai gyvuoja tik viena 
diktatoriška partija, o ki
tos, jei dar yra, tai tik ka
lėjimuose ir giliai 
dyje.

mo visų Rusijos demokrati-į 
Emigracijoj rusų s«»cialis-; socialistų i vieną politi- 

tai sakosi Įsitikinę, kad jų.nę partiją. Po tuo pasisa-! 
susiskaldymas nebeturi jo- kymu yra įr Viktoro Čemo- 
kios prasmės, šiandien tik- vo paraea§# Tai buvo pas-j 
ri skirtumai, net bedugnė. kutinis nišų demokratijos; 
yra tarp diktatūros salinin- va(y0 politinis pasisakymas, 
kų ir demokratinio socializ
mo, o ne demokratinio so- Viktoro Černovo asme-j 
cializmo eilėse tarp Įvairių nyje rusų socialistinis judė- 
ideologinių grupių. Po pa- jimas neteko vieno is savo 
sitarimų rusų eserų ir so- žymiausių vadų, gilaus teo- 
cialdemokratų partijų vei- retiko, eserų partijos kure-į 
kėjai pasisako “Socialisti- jo ū' nenuilstamo kovotojo, 
ceskij Yiestnik” žurnale už V • Černovas pagarsėjo ir 
vienijimąsi. Tame pareis-' užsieniuose po 1917 metų 
kime tarp kitko skaitome: j vasario revoliucijos, o 1918!

, . . . metais susirinkus Rusijos,Daoar nebegali būti abejo- , . . . i, , , -T. , . , . steigiamajam seimui v.mu. kad socializmas be lais- _ ° J , . . .
vės reiškia blogiausios rūšies Černovas, kaipo Stipriau- 
vergiją ir nežmonišką barbariz- ~io? eseru frakcijos, vadas,! 
mą. Dabar j'au neteko pras- buvo išrinktas to seimo pir-, 
mės seni ginčai apie santykį mininku. Rusijos steigia- į 
tarp demokratijos ir socializ- mąji seimą bolševikai leido 
mo. Demokratija mums reiš-, išrinkti, bet kada jis susi

, Kęs 78 metų amžiaus ir 32 
metu išbuvęs politinėj emi
gracijoj.

Šioje apžvalgoje yra idė-
pogrin- tas rusų socialistų v

pasisakymas dėl suvieniji-i

rinko posėdžiams, bolševi
kai tą seimą durtuvais iš
vaikė ir tuo budu vieną iš į 
pirmųjų savo pažadų sumy
nė i purvą. Tai buvo tiki

kia neatskiriamą socializmo 
dali. ji įeina į patį socializmo 
apibudinimą. Kaip Vandervel- 
de sakė: Socializmas yra laisvu 
žmonių socializmas arba jo vi
sai nebus. . . . „ ,

••.\-etaip kaip dvidešimtais w i vienas jų pažadų sumintas 
trisdešimtais metais daugelis į j Pul‘^ą, nes paskui visi jų 
manė. šiandien viso pasaulio į pažadai atsidūrė purve ir 
socialistai žčno. kad ‘nėra skir
tingų kelių į socializmą.’ Mat. 
ne žmogus socializmui, o sočia
hzmas žmogui. Jis yra tam. kad nik” nr. aprašo, kaip kol- 
uztikrintų didžiausiam žmon.ų cakininkai Sibire išvaikė 
skaičiui daugiausiai materiali- pati Rusijos Steigiamąjį 
niu ir dvasinių gerybių maksi- mą antru kartu „ Rmi;
malinęs Ivgybes ir laisves salv- ; . ... ... , ....?ose • • * ; jos pilietiniam karui atėmė

“Rusijos socialistinis judėji-’^ demokratini pobūdi, kas 
mas ilgiau negu kitų kraštų: }e.ldO bolševikams lengviau 
socialistinis judėjimas buvo' Įsigalėti Rusijoje, 
dogmatiškas. skelbė kiekvie- Iš Rusijos V. Černovas 
nam partijos nariui privalomą turėjo bėgti nuo bolševikų 
priimti tam tikrą filosofiniai persekiojimų. Bet ir pasi- 
istorinę koncepciją. Vakarų traukęs iŠ Rusijos V. Čer- 
Europoj nuo to jau senai atsi- novas tęsė kovą prieš bol- 
sakyta. Į ševikų diktatūrą ir spietė

Partijos su savo filosofi- apie save emigracijoj išbla- 
nėmis dogmomis, savo

^traujo baloje.
V. černovas paskutinia

me “Sociali9tičeskij Viest- 
nik” nr.

rOM BOMBŲ NAVJI BANDYMAI

šitaip atrodė paskutnis atominiu bombų bandymas Neva
rios dykumoje pereitą savaite. Viršuje matosi bombos 
sprogimo pradžia, o apačioje matytis piktasis atominis 
grybas, bombos sprogimo sukelti durnai kyla i viršų. Pa
veikslai nutraukti už keliu myliu atstumo. Bombos spro
gimas ši kartą buvo iš anksto praneštas, o sprogimo vaiz
das buvo perduodamas ir per televiziją. Spauda ir radio

sprogimą plačiai aprašė ir nupasakojo.

sias požymis yra žygiuojan
tieji gatvėmis kanų batali
onai ir jų uodegoj besivelką 
suvaryti darbininkų būriai.

Demokratinėj Amerikoj 
Gegužės Pirmoji buvo nu
smelkta čia švenčiamos Dar 
bo Šventės—Labor Day,— 
kuri buvo paskelbta ank
stybą rudenį, o kad Gegu
žės Pirmoji nekeltų darbi
ninkuose nereikalingų min
čių tai dienai buvo sugalvo
ta “Lojalumo Dienos” pa- 

i vadinimas ir tą dieną žmo
nės žygiuoja gatvėmis, kad 
parodžius savo ištikimybę 

' naujajai tėvynei.
Bet kaip kas bekraipytų 

Gegužės Pirmosios prasmę,
• ta diena nebus išbraukta iš 
darbininkų judėjimo istori
jos. Jos išbraukti negalima! 
Neišbraukti jos tradicijų, 
nei tų siekimų, kuriuos ta 
diena ir tos dienos proga 
skambėjo viso pasaulio dar
bininkuose. Tie siekimai tai 
buvo kova už darbo žmonių 
būvio gerinimą, kova už 
darbininkų politines teise 
kas itin svarbu dabar dikta
tūrų pavergtuose kraštuose, 
ir kova už tarptautinį dar
bininkų solidarumą, kurį 
įsigalėjusios diktatūros sten 
giasi pakeisti savo naciona
listinio imperializmo garbi
nimu.

“Ultimatumas” Nebuvėlis

Gegužės Pirmoji yra ir 
mums lietuviams įsidėmėti
na diena. Vos trys metai po 
tos šventės praklamavimo 
Paryžiaus kongrese Lietu
vos sostinėj Vilniuje darbi
ninkai jau stojo į kovą prieš 
caro valdžią už savo reika
lavimų įgyvendinimą. Ir vė
liau kasmet, iki Lietuvos ne 
priklausomybės a t g avimo 
Gegužės Pirmoji buvo Lie
tuvos darbininkų kovos die 
na.

Prezidentas Trumanas 
pereitą ketvirtadienį sakė 
spaudos atstovams, kad 
Washingtonas 1946 metų 
pradžioje siuntęs Stalinui 
ultimatumą kraustytis iš 
Irano ir Stalinas išsikraus
tęs. Panašų “ultimatumą” 
Washingtonas pasiuntęs ir 
Jugoslavijai palikti Triestą 
ir Tito paklausęs.

Šitie prezidento žodžiai 
nuskambėjo per visą spau
dą. Bet porą valandų vė
liau Baltasis Namas paskel
bė paaiškinimą, kad ne ul
timatumas Maskvai buvo 
pasiųstas, bet paprasta no
ta, kurioje buvo pareikštas 
Amerikos nusistatymas, o 
akcija dėl Irano išlaisvini
mo buvo vedama per Jung
tinių Tautų organizaciją. 
Ir Jugoslavijai buvo duotas 
paprastas įspėjimas be jo
kių ultimatumų.

Taigi, ultimatumas, kurio 
visai nebuvo, sukėlė ermi- 
derio šeši metai po to, kai 
jis nebuvo pasiųstas.

Irano klausimu betgi pre
zidentas Ti-umanas sako 
teisybę. Amerika žinojo 
ko ji ten nori ir privertė 
Staliną trauktis iš Irano. 
Gaila, kad Washingtonas 
nežinojo ir dabar 
no, ko jis nori Lenkijoj, 
Baltijos kraštuose, Balka
nuose, Vengrijoj ir Kinijoj. 
Jei žinotų, tai su Amerikos 
jėga norimų tikslų galima 
butų pasiekti visur, dargi 
be karo sukėlimo ir net be 
formalių ultimatumų. 

x

Taigi, klausiniai, į kuriuos 
atsakyti nėra taip jau leng
va.

Kaliniu Maištai
Nepriklausomoj Lietuvoj * . .

Gegužės Pirmoji buvo pas- New Jei-sey ir Michigan 
kelbta “darbininkų ir tau-valstijoj kilo kalimų mais
tu solidarumo švente”, bet ta>- Kalimai protestavo dėl 
praktikoje ir ten tai dienai netikusio maisto, dėl sun- to 
buvo stengiamasi duoti ki- k'« darbo sąlygų, dėl blogo 
tokią prasme. Kai Lietuvoj elgesio f'ėl kjtų negero- 
isiealėjo Smetonos režimas v*1- Kalimai reikalavo, kad 
Gegužės Pirmoji be jokių valstijų kalėjimų režimas 
pasiaiškinimu išnyko iš: katų maždaug toks, kaip 
švenčių skaičiaus ir visi su- federaliniuose kalėjimuose, 
prato, kodėl pleebavičiniai Kalėjime kelti maistas 
okupantai tai padarė. nėra lengva ir jei kalimai
_ ______________________griebiasi tokios desperatis-
KINŲ DIENRAŠTIS kos P™1™™8’ mat°-

DALYVAVO ŠANTAŽE.™1:. a‘abal svarb,« P"e', 
zascių. Tas priežastis da-

I tt- v bar aiškina bešališki tvrinė-Kinų bolševikų New lor-

‘pa- škvtas rusų demokratines 
saulėžiura” ir rietenomis jėgas vis tikėdamasis grįžti 
dėl visokių “tiesų” dabar į savo gimtąjį kraštą ir ten 
atrodo anomalija, nei šis;tęsti socialistinę veiklą, 
nei tas. O koks skirtumas i Būdamas emigracijoj V. 
darbininkų judėjimui, jei Černovas, kaip beje ir rusų 
kuris nors žmogus savo so- socialdemokratų vadai, Įsi- 
cialistinius Įsitikinimus re- tikino, kad idėjiniai skirtu- 
mia evangelija, o ne Mark- mai, skyrę įusų demokrati- 
su? Juk svarbu surasti ne nius socialistus, nebeturi 
teisingiausią atsakymą Į fi- kliudyti visų Rusijos demo-

Gegužės Pirmoji

losofinius klausimus, bet į 
žemiškus, turtų gamybos ir 
teisingo jų paskirstymo

kratinių socialistų susijun
gimui i vieną demokratinio 
socializmo partiją. Parašas

klausimą. Svarbu užtikrin-.po “14 manifestu” ir buvo 
t.i žmogui laisvę pasirinkti į Rusijos socialistų vado pas- 
dargi visai nedogmatiškas Rūtinis pasisakymas. Jau 
pažiūras Į dangaus ir kitų, mirties patale V. Černov 
nepadalijų klausimus, o ne Įsakė, kad šitas rusų socia- 
primesti jam tam tikrą filo- listų pasisakymas užtikrins 
sofiją, kuri gal yra ir teisin- visų demokratinių socialis- 
ga. bet dėl kurios teisingu-1 tų vienybę nuvertus Rusi
mo kas gi gali drausti abe- jos bolševikiškąją diktatu
joti?

Rusų socialistų par 
mą apie reikalą jungtis vie

lą ir grąžinus įusų 
jos pavogtą laisvę.

tautai

organizacijoje, kad^ 
pobolševikiškos Ru-

noje 
davus 
sijos
kus atsakymus į kilsiančią • tanu.

laikotarpiui praktiš-;v,°

Laikas užsisakyti “Kelei- 
kalendorių 1952 

Kaina 50 centų.

M

1889 metais Socialistų ra Rusijoj iš Gegužės Pir- 
Internacionalas savo kon- mosios padarė rusiško im- 
grese Paryžiuje paskelbė perializmo šventę ir dabar 
Gegužės Pirmąją darbinin- kasmet Gegužės Pirmąją 
kų kovos diena. Kovos už Rusija demonstruoja pasau- 
darbininkų būvio gerinimą, liui savo tankus, savo grei- 
už darbininkų politines tei- tuosius lėktuvus, bomberius 
sės ir už taiką. ir gerai miklintus užkariau-

Praėjo daug metų nuo to tojų batalionus, 
laiko. Gegužės Pirmoji per Įsigalėjus Vokietijoj na- 
63 metus buvo švenčiama cionalsocializmui Gegužės 
Įvairiuose kraštuose. Kai Pirmojo buvo padaryta val
kui- ji buvo švenčiama ra- stybine švente, bet irgi ne 
miai, su eisenomis, su išky- darbo žmonių interesuose, 
lomis Į laukus, pasismagini- o hitlerinio imperializmo 
mais. Kai kur tą dieną buvo garbinimo švente, 
rengiamos demonstracijos, Stalininėj Rusijoj, kaip 
vyko susirėmimai su polici- seniau ir hitlerinėj Vokieti
ja. Visur tą dieną sustoda- joj, Gegužės Piimoji nėra 
vo dirbtuvės, darbininkai ir darbo žmonių šventė. Ji yra 
be bosų leidimo pasiimdavo jg darbo žmonių pavogta ir 
tą vieną dieną “sau”. darbininkai yra verčiami tą

Kai Gegužės Pirmoji iš- dieną savo pavergėjus gar- 
populerėjo, užėjo pirmasis binti ir dalyvauti diktatu- 
pasaulinis karas, kuris su- ros pajėgų demonstravime, 
ardė bestiprėjantį darbinin- Ir bolševikiškoj Jugoslavi- 
kų solidarumą. Po karo įsi- joj, kur šventė švenčiama 
galėjusi bolševikų diktatu-'labai iškilmingai, jos vyriau 

' 1

ke leidžiamo “China Daily 
News” redaktorius ir leidė
jai traukiami teismo atsa
komybėn už šantažą 
(blackmail). Jie padėjo 
Kinijos bolševikams išgauti 
iš Amerikoje gyvenančių 
kiniečių daug milionų dole
rių. Pinigai buvo išgauna
mi grasinimais pavartoti 
represijas prieš Kinijoj li
kusius giminaičius. Bolše
vikų dienraštis dalyvavo ta
me “internacionaliniame 
rakete” ir dabar turės pasi
aiškinti teisme.

Paskirta ”Aidu“ Premija

“Aidų” grožinės litera
tūros premija sekmadienį, 
balandžio 20 d., buvo vi
sais balsais paskirta J. Ais
čiui už jo lyrikos rinkinį 
“Sesuo Buitis.”

Komisijos posėdyje da
lyvavo: A. Vaičiulaitis— 
pirm., B. Brazdžionis— 
sekr., ir nariai: Dr. An
driekus, Dr. J. Girnius, P. 
Naujokaitis ir A. Nyka- 
Miliunas.

Balandžio 20 d. įvyko 
iškilmingas premijos įteiki
mas. '

tojai. Teisinėj valstijoj ir 
kaliniai turi savo teises ir 
jei režimas kalėjime yra 
nepakeliamas, kaliniai grie
biasi protesto ir visuomenė 
nelieka abejinga jų protes
tui.

Vienas mano prietelius 
republikonas man ’ kartą 
aiškiai priparodė, kad re- 
publikonai yra “turtingesni 
žmonės,” priėję prie val
džios jie mažiau esą linkę 
vogti, todėl tokius ir reikia 
rinkti. Šalia stovėjęs de
mokratas įsikišo su savo 
pastaba, kad republikonai, 
jeigu jau vagia, tai*ne “lau- 
zy” grašius, bet desėtkais ir 
šimtais milionų, kaip anais 
gerais Hardingo laikais.

Taip suvesti “skirtumai” 
yra nesąmonė. Bet klausi
mas dėl skirtumų tarp de
mokratų ir republikonų vis
gi yra sunkiai atsakomas. 
Tūlas republikonas yra ne
palyginamai libera liškesnis, 
kaip “tikras demokratas” 
Harry Byrd. Bet lemia ne' 
vienas kitas, o bendroji tų 
dvejų partijų politika. 

x
Plieno Klausimas

Plieno stambiosios kom
panijos veda spaudoje savo 
kampaniją už “musų visų 
laisvę.” Girdi, kai prezi
dentas įsakė perimti plieno 
pramonę į vyriausybės ran

dai- neži- kas> kafj darbas dirbtuvėse 
nenutruktų, tai jis pažeidė 
musų visų laisvę, įvėlė kra
štą į konstitucinį ginčą ir 
dabar visi amerikiečiai turi 
stoti už plieno kompanijas 
ir ginti savąsias laisves.

Plieno pramonė yra stam
bus biznis, kalhog nėra. Tos 
pramonės perėmimas, arba 
teisingiau pasakius, iškėli
mas vėliavos virš plieno 
dirbtuvių, nepakeitė pra
monės nuosavybės, tik viso 

rezultate stambiosios 
kompanijos gaus gal ne to
kius riebius pelnus. Tuo 
tarpu laisvės klausimą svar
stant plieno magnatai už
miršta, kad ta pati vyriau
sybė, kraštui esant pavoju
je, gali pašaukti bet kokį 
ginklą pajėgų nešti žmogų, 
jį apmokyti ir siųsti į karo 
frontą, kur pašauktasis ga
li ir mirtį susitikti.

Plieno magnatai dangsto 
savo pelnus “musų visų lai
sve.” Dangsto sumaniai, 
spaudos dauguma jiems tu- 
ravoja, kongrese atsiranda 
jiems pritariančių. Bet 
dangstymas nepaslepia fak
to, kad “musų laisvė” šia
me atsitikime yra tik figos 
lapelis ir niekas kitas. 

x
Bolševikų “Laisvė,” kaip 

tik išgirdo apie kalinių 
maištus, tuoj pradėjo dėtis!Laisvė ir Ginklai
kalėjimuose uždarytųjų už
tarėja. Gal gi dar išvysime 
Antaną Bimbą ir Roką Mi- 
zarą žygiuojančius prieša
kyje dryžuotųjų batalionų? 
Jų vienmintis abortininkas 
Kaškiaučius, pagal Mizaros 
spėjimą, gal jau ir vado
vauja kalinių kovai?

x

“Tikras Demokratas”
Senatorius Hąrry Byrd iš 

Virginia sako, kad jis esąs 
“tikras demokratas,” o ne 
“trumaninis demokratas.” 
Kadangi jis jaučiasi tikiu 
demokratu, tai jis sako, jog 
jis galįs remti republikonų 
kandidatą į prezidento vie
tą. Iš to atrodo visai “tik
ras demokratas.”

Kas yra “tikras” ir kas 
“trumaninis” demokratas? 
Koks yra skirtumas tarp 
republikono ir demokrato?

Anglijos darbiečių vadas 
Clement Attlee vėl pasisa
kė dėl dabar Anglijoj gyvai 
debatuojamo ginklavimosi 
klausimo. Jis sakė: “Butų 
kvaila kurti pažangią, lais
vą demokratiją tiktai tam, 
kad ji butu priešo paverg
ta.”

Kai prieš Anglijos demo
kratiją iškilo svetimo im
perializmo pavojus, darbie- 
čiai turėjo ginkluotis ir pri
ėmė plačią ginklavimosi 
programą, dėl kurios dabar 
ir ginčijamasi. Jei tas nu
tarimas buvo geras darbie- 
čiams valdant, jis lieka ge
ras ir vyriausybei pasikei
tus. Anglijai gresia tas 
pats išorinis pavojus 
darbiečiams valdant, 
Churchill’iui stovint 
valdžios vairo.

—J. D.

tiek
tiek
prie

*
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas ICIS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
‘Naujienų” Koncertas /‘Pelėdos” Parengimas

Balandžio 20 d. Chica-“Naujienų” koncertas,
Įvykęs Sokolų salėj balan- gos Lietuvių Auditorijoj j 
džio 20 d., gerai pavyko vi- Įvyko “Pelėdos,” juokų 
sais atžvilgiais — žmonių laikraščio, parengimas, 
buvo daug, programa atlik- Žmonių nedaug tebuvo/ 
ta taip, kad visi galėjo bu- Pažymėtina, kad be kitko 
ti patenkinti, o dauguma atvaidinta vienos lietuvių 
buvo sužavėta. Prie kon- srovės politika. Tos srovės 
certo pasisekimo prisidėjo vadai skirstėsi ministerijas 
gražus oras. Buvo saulėta, ir kitas aukštas vietas, rin- 
šilta, net karšta. Vienu tai- ko prezidentą ir kad užtik-' 
pu tą dieną termometras Tinti sau viršų neįsileido 
rodė 81 laipsni šilimos. Dėl Mažosios Lietuvos atstovų, 
tokio gražaus oro ne vie- Šiam parengimui pakenkė 
nas pasigunclė vykti i pa- tas, kad tą pat dieną Įvyko 
ežerę, ar Į parkus, bet bu-'“Naujienų” koncertas, 
vo ir tokių, kurie vyko i v ... ->
koncertą del to, kad pasi
taikė toks gražus oras. Gra- Pas Justiną rinkdamiesi, 
žiam orui pasitaikius, tikėjomės diskusuoti apie 
“Naujienų” bičiuliams bu- marijonų patiektus klausi- 
vo patogu atvykti iš toli- mus. Įvyko truputi kitaip.

Justino raportas buvo toks:

IR MISSISSIPPI IŠSILIEJO

Galingoji Mississippi upė nepanorėjo atsilikti nuo Missouri ir ši pavasari irgi užliejo 
plačius laukus ir pridarė daug nuostoliu. Vaizde matytis, kaip vienas prekinis trau
kinys yra vandens apsemtas prie La Cross ?. \Vis.. jis nesuspėjo išvažiuoti ir veik 
sai pasinėrė vandenyje. *

Kas Naujo Brooklyne

vi-

LSS 19 Kuopos Užuojautos gilią ir nuoširdžiai draugiš-
Pareiškimas ką užuojautą.

D t_t -n .,- ■ Dr. Jono Miliūno tragiš-brangųs Hamiltono ide- , • •, vt • ka mirtis tebūnie mums jojos draugai! Musu sočia- - i-- - • ,v .. . , i idėjos, ryžto ir palikto dar-listme seimą yra nedalo- t / • .Z . ..iz- , • bo tęsimo įsipareigoumoma kiekvienas musų pa- testara\ntas.
sisekimas mus visus džiugi- _ .....................
na ir skatina eiti sunkiu so-',. Teikitės priimti musų gi- 
cialisto pasirinktu keliu, llos nuojautos pareiškimą, 
kiekvienas nepasisekimas Draugiškai,
bei užgriuvusi nelaimė mus
v isus bendrai slegia.

Pasiekusi drg. Jono Mi
liūno šiuipiai tragiškos mir
ties žinia skaudžiai mus su
krėtė. Šios tragiškos nelai
mes akivaizdoje, Hamilto
no draugams ir ypatingai 
skaudžios nelaimės ištiktai 

Akselai, reiškiam

Pirm. J. 
Sekr. V.

GLAVESKAS,
GERVICKAS.

žmonai

mesnių kolonijų.
Trys Konvencijos

Jau senai 
kad ateinančią 
cagoj laikys ir

—“Drauge” (bai. 17)
buvo Įdėtas Juozo Pruns- 
kio ilgas aprašymas apie 

—Marijonai paskelbė, kazimieriečių naująją mo-
buk aš Į jų diskusijas neat- kyklą. “Didysis kultūros 

visi žinome, ėjęs. 6 neatėjęs buk dėl pastatas,” taip J. Prunskis 
vasarą Chi-
demokratai

LAWRENCE, MASS.

to, kad aš neradęs atsaky- pavadino tą Įstaigą. Pasta- 
mo i jų klausimą apie tai, tas busiąs baigtas rugsėjo

ir republikonai savo kon- kodėl komunistai neuždarė pradžioj. Rašo, kad žings- 
vencijas, kuriose skirs kan- Lietuvoje laisvamanių niuodamas išilgai to pasta- 
didatus Į prezidentus. Da- draugijos ir kodėl komu- to, suskaitęs 200 žingsnių, 
bar pasirodė, kad ir trečio-■ nistai platiną Dr. Margelio o skersai—100 žingsnių
ji partija—progresyvių— “šliuptarnius.” Netiesa, buk Autoriaus paprašysime tuos 
>avo konvenciją laikys taip- aš dėl tokios priežasties ne- žingsnius iš naujo žings- 
gi Chicagoj. Republikonų pasirodžiau diskusijose, niuoti, kai ten prasidės 
partijos delegatai susirinks .Apie aną klausimą aš nuty- mokslas. Tegu jis tais ta- 
liepos 7 d. Po to seks tose įėjau dėlto, kad tnarijonai kais žingsniuoja

ji turėjo statyti Pi-useikai vėms arba renkantis Į pa- 
ar Bimbai, o ne man. Įmokas arba skirstantis po 

pamokų. Tegu tada skaito

7 d. Po to seks tose 
pat patalpose, • Chicagos 
Amfiteatre, demokratų 
partijos konvencija. .—Atsiprašau, kad per

į traukiu.—šuktelėjo

Pirmosios Gegužės 
Minėjimas

LSS 19 kuopa rengia Pir
mosios Gegužės minėjimą, 
kuris Įvyks gegužės 3 d., 
šeštadieni, 7:30 vai. vaka
re, Atletų Klube, 168 Mar- 
cy Avė., Brooklyne. Drg. 
Bielinis padarys praneši
mą ir jei pasveiks prof. J. 
Kaminskas. Kviečiami visi 
nariai ir artimi bičiuliai. 
Prašom atsilankyti, nes to
kią progą vargiai kada tu
rėsim. Čia išgirsim mes se
nosios kartos atkaklią kovą 
dėl Lietuvos laisvės ir šių 
dienų mums rupimus klau
simus.

Kuojos Sikretorius.

iš LSS 19 Kp. Susirinkimo

Balandžio 18 d. Atletų 
Klube Įvyko eilinis 19 kuo
pos susirinkimas. Nors su
sirinkimas ir užsitęsė, bet 
padalyta reikšmingesnių 
nutarimų, būtent: paminėti 
Gegužės Pirmosios šventę, 
antra, šiais metais neruošti 
pikniko, trečia, sustiprinti 
pačios organizacijos veiklą 
ir atkurti New Yorko apy
linkėje buvusias bei atsi
randančias organizacijos 
grupes, prisidėti, kiek lei
džia sąlygos, prie New Yor
ke ruošiamos tautų lojalu
mo apvaiščiojimo šventės 
balandžio 26 dienf.

Gegužės Pirmosios šven
tė turi reikšmingą praeiti. 
Tai diena tautų solidarumo, 
kovos dėl žmogaus teisių 
prieš smurtą, už imperialis
tų pavergtų tautų laisvę ir 
gražesni žmogaus rytoju. 
Ši taip kilni šventė dauge
lio yra niekinama bei savo 
piktiems tikslams naudoja
ma. O rusiškas bolševiz
mas ją pavertė propagan
dos, militarinių jėgų de
monstravimu ir pavergtų 
tautų kiršinimu prieš lais
vojo pasaulio tautas Įran
kiu. Dar iki šiol jokia bur
žuazinė reakcija Pirmosios 
Gegužės taip neišniekino, 
kaip bolševikai.

Nekurie nariai padarė ir 
Lietuvos buvusiam režimui 
šiuo atveju priekaištų, kai 
šventė buvo draudžiama. 
Pasitarus nutarta šventę 
paminėti.

Kadangi šiais metais 1 
gegužės išpuola ketvirta
dienį, darbo dieną, tai nu
tarta kviesti gegužės 3 die
ną, šeštadieni, draugus ir 
prijaučiančius. Paminėji
mas Įvyks Atletų Klube, 
168 Marcy Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakaro.

Dėl išvažiavimo buvo nei
giamai pasisakyta dėl busų 
nenormalaus pabrangimo. 
Šiuo metu nėra prasmės 

visą žmonių

zmę.
Mes

rių gerbūviu, ligones aplan- Programą seks 
me ir sušelpiame, mirų-' gros Babraįčio orkestras, 

ių liūdime ir teikiame pas-;vad. Albertui Juodžioniui.
'.rūtini patarnavimą. Mes Julė Lendraitienė.
raginame savo nares daly- ---------------------------
vauti ir veikti visuomeniš
kuose darbuose, ypač lietu
vybės darbuose.

Marijona Zautrienė.

grupė ir solistai, vadovau
rupinamės savo na- jant Jurgiui Mozuraičiui.

Įvyko Šaunus Balius

Balandžio 19 d. klubo 
patalpose Įvyko balius, ku
ri suruošė musų darbščiųjų, 
moterų savišalpos organi
zacija, Šv. Onos Draugija. 
Šia proga buvo atžymėta 
46 metų draugijos gyvavi
mo ir veiklos sukaktis.

Musų baliuje, kaip ir vi-
. suomet, publikos dalyvavo
apsčiai, prie geros muzikos
visi smagiai laiką praleido

, , - |ir geriausi šokikai dovanas moKsiei- l2imėjo: Ml. ir Mrs Frank
Zula, Marijona Kurgonie- 
nė ir Stepone Barbatavičie-
rė-. *• -

Šios pramogos suruošime 
ir svečių aptarnavime dar
bavosi komisija: Veronika 

pastatas tai ne Krasauskienė, kom. pirmi- 
priemonė tikslui mininkė; Marijona Tataru- 

nienė, pagelbininkė; jo
dviem padėjo Marta Dva- 

zmome, reckjen^ Elzbieta Marke
vičienė, Ona Milienė, Kon
stancija Milienė, Natalija 
Pajarskienė, Marcelė Šim- 
konienė, Stanicė Yidunie- 
nė, Anelė Paulauskienė, 
Eenigna Orbačienė. Sofija 
Suslavičienė ir draugijos 
prezidentė Marijona Zaut- 
rienė.

Šv. Onos Draugija yra 
laisva, moterys ir merginos 

prie musų 
organizacijos, kurios lanko 

■ Romos katalikų bažnyčią. 
Bet tegu bus gana ^apie. lietuvių tautinę bažnyčią, 

praktikuoja protestonų ti- 
arba nelanko nė jo-

DETROIT, MICH.

Mirė Petras Deininis
Kovo 29 d. iš iyto

šokiai,

FHILADELPHIA, PA.

Atvyksta Laisvės Žvejai
Gegužės 4 d., sekmadie

ni, i Philadelphiją atvyksta 
i praėjusią vasarą iš rusų 
okupuotos Lietuvos Į Šve 
diją pabėgę trys žvejai: L. 

j Kublickas, J. Grišmanaus- 
;as ir E. Paulauskas. Ke- 
ionėje juos lydės buvusis 

VLIK’o narys ir ALT dar
buotojas adv. J. Skorubs- 
kas. Eilę lietuviškų kolo-

iš ryto čia 
mirė Petras Deininis (Den- 
nis), sulaukęs 70 metų am
žiaus. Velionis iš Lietuvos 
paėjo iš Salako valsčiaus,
Katiniškio kiimo. Paliko;
liūdesyje žmona Anna i: nijų žvejai jau aplankė n 
du sūnus, Aleksandras ii visur jais buvo didelis su- 
Povilas, dvi dukterys, Teo- įsidomėjimas. Net ameri- 
filė ir Juzė ir 10 anūkų. I kiečių spauda žvejų apsi- 
Palaidotas iš Dominiko lankymui ir jų praneši- 
Brazo koplyčios. mams skiria daug vietos.

Velionis buvo ilgametis Net ir tie, kurie labai su

o kiek j 
lietu viš-

zmgsmus, 
moksleivių girdės 

:kai kalbančiu.

Jne savoviena 
taba.' 

kad
pama- ? .drau^—su Pas

tėme skelbimus ir praneši-’’Tei 111411Jon^1'’al>5ls\
mus apie “Draugo” bendra-/. a sa y ų į mine ą
darbių klubo ruošiamą k ausin?a’. tai ™es . manJ°"
Čiurlionies Ansamblio kon- ”ams Į1.^1 P35 a ^Pa"

, • .a „ itmga klausimą, visi esa-certa Chicagos Civic Opera ,
rūmuose, tai prašėsi vienas n‘e ?1,( aPie V

Spėjome, kad to mumstuojancų a.krasc.ų 
palengva l’arda'-:e«-..v Jel. tok,',ų

S, ‘-Keleivi,’; tai jie kiš, “Vii- 
m. Kai pasakai, kad ne-

Kai “Naujienose’

spejimas. 
koncerto tikėtai 
teplinta. Todėl 
prisiėjo ieškoti 
ir ne savo srovėj. 'Reikėjo 
Į talką kviesti m “Naujie- non 
nas.” Buvo iš anksto jau
čiama, kad koncerto rengi
mo komisija savo. darbą 
uoliai varė.
skiriamas naujo romano 
premijai. Gal ši idėja, o 
gal ir ansamblis jau neteko 
savo patrauklumo.

—Taip, 
tikslas, o 
siekti.

—Bet juk jau 
kokių vaisių turime iš to
kių Įstaigų. Kunigai ir ap
skritai katalikų vadai su 
savo pradinėmis ir aukštes- 
niomis mokyklomis žadėjo

Kaukazo razbaininką ?s?uklžtl Amerikos lietuvių 
Igarbinančio šlamšto, tai ki.l visuomene. v«!kO«. va,d«- 
'ša “Draugą.” Kodėl ko-'1/“'?'^ piliorių. Jau 
munistams “Draugas” arti-/?1®13“- kaip od metų vei-

p7i;7s\“;™b.^k?ip“Naujienos”irkia tos m '
“Keleivis’ . 

—Taikli
Justinas.

pastaba,—tarė

Po to Justinas paaiškino, 
kad pastarosiose diskusijo- 

Išleistuves * marijonai diskusavo su
Balandžio 19 d. inžinie-. A. V. Petravičium apie jė- 

riaus Antano Rudžio pui- zuito Bružiko veiklą Urug- 
kioje rezidencijoje Įvyko vajuje. Vietoj kištis Į tą 
vysk. V. Brizgio išleistuvės. | dalyką Justinas pasiūlė dis-

kusuoti apie du kitu daly
ku, būtent: apie kazimie
riečių baigiamą statyti mo
kyklą ir apie “Drauge” ir 
“Naujienose” pasirodžiusi 

būreliui, vykstan-Į susikirtimą dėl Dievo igno- 
Eucharistini Kon- ravimo. \ isi mielai parė-

Svečių ir viešnių buvo apie 
50. Vyskupas iki šiol gy
veno šv. Kazimiero vienuo
lyno kapelanijoj. Vysku
pas vadovaus lietuvių mal
dininkų
čiam i
gresą, įvyKsiantj Barcelo- mė Justino pasiūlymą. Jus- 
noj, Ispanijoj, gegužės 25 tinas po to papasakojo ši- 
cl.—birželio 1 d. . taip:

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikrašti 
ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodi visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapiu savaitraštį

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 Ame- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už lakraštį galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

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

žadėti veikėjai, kur vadai?
Ar katalikai iš naujosios, 
kartos turi daugiau, negu £a 1 Paausy ti 
liberalai?

tai,—tarė Justinas.—Eiki
me prie antrojo klausimo— 
Dievo ignoravimo. Tuo 
klausimu rašė “Drauge” 
(kovo 24) P. Stravinskas iš 
Cleveland, Ohio. Autorius 
nuiodė, kad Dievui pagar
ba, dėkingumas ar atsidavi
mas paprastai išreiškiami 
valstybiniuose aktuose, tau
tų himnuose, vadų pareiš
kimuose. Toliau nurodinė
ja, kad Amerikos vadai 
Dievą neignoravo praeityje, 
neignoruoja nei dabar. Dar 
toliau nurodo, buk esąs ty
lus .sąmokslas prieš Dievą. 
O filosofas Maceina keliais 
atvejais esąs pasakęs ir pa
brėžęs, kad sėkmingiausias 
Antikristo ginklas šiais 
naujaisiais laikais esąs nu
kreipimas žmogaus dėme
sio nuo Dievo. Tai va ap-
kaltinimo 
note apie

aktas.
tai?

Ka ma-

kybą,
kios bažnyčios. Bile tik do
ros ir sveikos, čia. vietos yra 
visoms. Mes suprantam, 
kad religija yra asmens pri
vatinis dalykas ir mes nesi- 
beldžiam i savo nariu sa-

“Keleivio” skaitytojas, jis 
gyveno 1949 McPherson 
Avė. Tebūnie jam lengva 
ilsėtis Amerikos žemelėj.

Koresp.

BALTIMORE, MD.

V. D. Universiteto auklė
tiniai, gyvenantieji Balti- 
morės mieste, gegužės 10 
d., 7 vai. vakare, šv. Alfon
so parapijos salėje ruošiasi 
paminėti kalbamo universi
teto trisdešimties metų su
kakti.

Minėjimas bus viešas i 
kuri kviečiami visi kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti. 
Paskaitas skaitys Washing- 
tone gyvenantieji V. D. Uni
versiteto profesoriai. Įėji
mas nemokamas. —C.

WORCESTER, MASS.

—Išrodo, kad Romos ka
talikų vadai nėra girdėję 
šio Kristaus pareiškimo: 
Ne kiekvienas, kurs man 
sako: Viešpatie, Viešpatie! 
Įeis i dangaus karalystę, bet

tas, kuris daro valią mano 
Tėvo Įeis i dangaus kara
lystę.

—Romos katalikų va
dams mpi tik popierinis ar 
žodinis Dievo pripažinimas.

—Mano eretikiška galva 
diktuoja šitaip: Dievą ig
noruoja tie, kurie negyvena 
pagal Jo Įstatymus ir nesi
laiko Kristaus mokslo.

—Viduriniuose amžiuose 
Dievas nebuvo ignoruoja
mas nei valstybių aktuose, 
nei himnuose, nei karalių 
pareiškimuose. Ar tada 
viešpatavo teisingumas? 
Ar viešpatavo krikščioniš
kas sugyvenimas?

Tai va, kaip išrodo Die
vo ignoravimo .klausimas

Pakvietimas
Kviečiame Worcesterio ir 

apielinkės lietuvius i muzi
kos vakarą, kuris Įvyks ge 
gūžės 9 d., 7:30 vai. vaka
re, penktadienį, Mechanics 
svetainėje, 321 Main gat.

Rengia lietuvių karo ve
teranų organizacija. Pro
gramą išpildys lietuvių bu- 
bnų ir trimitų benas 
(drum corps). Nors jie 
jauni amžiumi, bet jau su
spėjo Įsigyti virš 50 dova
nų už gerą pasirodymą, 
nes gerai išlavinti. Jų ve-

klaidinti, žvejų apsilanky
mo metu nepaklauso A. 
Bimbos Įspėjimo per “Lais
vę” ir vis tiek ateina jų 
pranešimo išgirsti. Todėl 
ateik ir tu, skaitytojau, iš
girsti, ką sako ir liudija 
tautos tragedijos gyvieji 
liudininkai.

Nedaug kam gyviems pa
vyko iš dabartinės paverg
tos Lietuvos pabėgti ir atsi
rasti laisvuose Vakaruose, 
kur piliečiams nevaržoma 
laisviems keliauti po pasau
lį. Žvejų pranešimas bus 
labai Įdomus. Jie papasa
kos, kas dabar dedasi rusų 
pavergtoje Lietuvoje, kaip 
ten kenčia musų broliai ir 
sesės, kaip žiaurus okupan
tas stengiasi visomis prie
monėmis išnaikinti lietuvy
bę. su kokiomis viltimis gy
vi likusieji laukia iš žiau
riosios priespaudos išsiva
davimo. >

Į žvejų apsilankymą Phi- 
ladelphijoje labai kreipti- 

-inas dėmesis tų amerikiečių 
lietuvių, kurie skaito “Lais
vę,” o tokių Philadelphijo- 
je dar yra. Kitose koloni
jose komunistinio laikraš
čio “Laisvės” skaitytojai 
gausiai atsilankė i žvejų 
pranešimą, tikėkime, ir Phi- 
ladelphijoje Maskvos agen
tų suklaidinti tą pati pada
rys.

Visi ateikite išgirsti lais
vės žvejų pranešimą, kuris 
Įvyks gegužės 4 d. šv Kazi-dėja p-lė Sinkevičiūtė ir 

palydovės p-lės Kavadarai- miero parapijos salėje 
tė, Bakanaitė, .Jesparaitė ir Tižia 3 vai. po pietų.

iaisvamanių akyse.
Laisvamanis.

K.
Dainuos veteranų vyrų

Br. Diomėna*. 
Br. Dirmėnas.

Pra-puošti, nes 
triūsa reikia atiduoti busu

• kompanijai.
Korespondentas.
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—Tai

Darbininku. “Kojus” žiuodavo šienauti i pono lių buvo šešetas. duktė. Jų duktė tai buvo paprasti šunys. Jie buvo
miško aikštes. Tik retkar- Sodas didelis ir pilnas vi- mano motinos motina, ište- dideli, kaip veršiai, ir atlik*
čiais turėdavo pamatyti gi- šokių vaisinių medžių. Ge- kėjusi už Martinaičio į davę daug patarnavimų,
rios sargą -pakviesti jį ant rų grušių, sultingų obuolių, Kukus, Žeimio parapijoje. Jeigu būdavo piemuo ne

dalaus. Vasarą uogų, riešu- daug slyvų, ypač geltono- Jų sūnus buvo jau seni, su- parginė karvių, siunčiama 
o rudeni grybu rink ir sios didelės ir gražios. Bu- rembėję vyrai ir abudu dar šunys surasti ir karves par-

Senais laikais rusų penk
rublinėje buvo 3 su puse 
gramai aukso, o vienas gra
mas aukso tada kainavo 1 tų,
rubli ir 45 kapeikas, 
dabar Sovietų Rusijoj, kai 
dantų gydytojai perka auk
są dantims lopyti, jie už 
vieną gramą (blogesnės rū
šies) aukso turi mokėti 80

q nešk, kiek
fe4 J

nori.
gyvuliaiProsenelio ir

vo gražesni, negu kitų kai- 
baltos

vo ir kitų vaisių—vyšnių, nevedę. Gyveno su tėvais varyti 
I agrastų, serbentų. O bičių, ir kartu dirbo. Be to jie

bičių, net šimtas kelmų. samdė du darbininku ir dvi 
darbininkes merginas.

Kartą Zakio galvijai pa
siekė net girios sargo dar
žą ir pridarė daug žalos.miecių. Žąsys baltos, dide- Kartą ir mane su motina

lės ir gražios. Raguočiai ten lankantis, prosenelė Tą viską mačiau būda- Tas pamatęs tokią iskadą
pavasari ir rudenį buinųs, nusivedė į klėtį ir parodė mas tik šešių metų amžiaus, norėjo gyvulius užgriebti,

rublių. Tokiu budu pati;riebus ir gražus. Bulius— eilę viedrinių puodų su me- o vėliau iš motinos girdėjau suvalyti pas save, bet su
pa-Sovietų valdžia skaito, kad tikras laukų ir girių kara- dum. Grudų pilni aruodai, apie juos. Kiek vėliau pro- nys nedavė. Tada jis

caro laikų vienas rublis ir liūs. Kad užbaubs, tai ai- Lašinių pastogėj net kartys seneliai mirė ir aš ten dau- siskundė ponui ir tas įsakė
45 kapeikos yra lygu 80 da- das girioje atsiliepia. Avys linksta—didelės paltys, bu- giau neturėjau progos be- jam šunis nušauti. Po to
bartinių sovietskų rublių, o didelės, riebios, apvalios, ta riebių gyvulių. nuvykti. Zakiai ilgai provojosi su
laiku rublis vra lvguš 55 so^ ne' kuomet Prosenelio, kurio pavar- Vienu tarpu jie turėjo du P°nu Livanu h, tui būt,
vietiškiems rubliams. įeina. Visi bėri, gerai pri- dė buvo Zakis, šeima buvo šuniu, Baltskį ir Juodką, nieko nelaimėjo.

Ta pati sovietiška vai- žiūrimi ir užlaikomi. Ark- nedidelė: du sūnus ir viena Baltskis ir Juodka buvę ne- J. D. Taunis.
džia, kuri taip nuvertino
rusiškus pinigus, be palio
vos kalba, kad Rusijoj dar-1 
bir.inkų uždarbiai labai pa
kilo ir nesigaili “nuošim
čių” tam pakilimui įrodyti.
Kiek gi pakilo?

Prieš pirmą pasaulinį ka
rą vidutinis šaltkalvis Ru- 

Į sijoj per mėnesį uždirbda
vo 50 rubliu, o dabar jis už
dirba Rusijoj 500 rublių.
Bolševikai ir sako, kad da- 

,bar uždarbis pakilo 10 kar- 
itų. Argi taip? Kokiais gi 
rubliais darbininkas gauna

—Maike, šiandien aš pa
sakysiu tau gerą naujieną.

—Gal padarei kokį išra
dimą?

—Jes, vaike, kai tu per
eitą sykį palikai mane vie
ną, tai man atėjo į galvą 
mislis, kad reikia išrasti to
kį bezmėną, katruo butų 
galima pasverti žmogaus 
razumą. Toks tulšis butų 
labai sugadlyvas, ypač šiais 
laikais, kai ateina rinkimai 
ir žmonės nežino už ką vo- 
tuoti, ba kandidatų yra la-

tu. Maike, rokuo- atlvginima dabar ir kokiais 
ji, kad reikėtų išrasti tokj jis’gaudavo seniau? 
instrumentą, kuris parody-Į prieš pirmąjį karą rusų 
tų ne žmogaus razumą, ale šaltkalvis už savo 50 rublių 

per mėnesį galėjo nusipirk- 
ne_ ti tūkstantį kilogramų duo

nos (po 5 kapeikas klgr.)

jo teisingumą, ar taip.

irgi—Ne, tėve. tas 
daug tepagelbėtu.

—Kodėl?
—Todėl, kad viršininkai, 

privalo būti ne tiktai tei-1 
singi, bet ir gabus: o tei- 5 
singas žmogus gali būti vi-

galėjo už tuos pačius savo 
uždarbio pinigus gauti per 
mėnesi 165 kilogramus cuk
raus (po 30 kapeikų kilo
gramas), arba galėjo pirkti 
5,000 dėžučių degtukų (po 
1 kapeiką dėžutė). Dabar 
tas pats šaltkalvis iš savo! 

—Maike, aš vokuoju, kad 500 rublių per mėnesį gali

nflfĮr'jrii’.j 1 IV ii Cl 'J Vt

bai daug ir nėra kaip suži- bezmėnas vistiek reikalin- nusipirkti tiktai 300 kilo- 
noti, katras iš jų geras žmo- ras. Paimkim kad ir musų gramų juodos duonos (tris 
gus, o katras vagis. Net tautišką Susivienijimą. Da- su puse kartus mažiau negu
Trumanas negali atskirti bar kuopos renka tos susai- 
gero nuo blogo. Rodos, dės načalstvą, ar kokią ten
kartais pastato geriausi sa- valdybą. Kandidatų yra 

laug. I prezidentus

prie caro), gali gauti tiktai 
38 kilogramus cukraus (ke
turis su puse kartus ma

nim- žiau, kaip prie caro) ir gali 
_ irkti tiktai 500 dėžu

čių degtuku (dešimti kartu
d

vo frentą, bet žiūrėk, tas 
ima ir pavagia žmonių su
mokėtus pinigus. O jeigu skas ir Baltimorės teisėjas
butų toks bezmėnas. ką pa- Laukaitis, bet katras iš jųjmažiau negu prie caro) 
rodo žmogaus sumenę, tai geresnis, už katrą balsuoti,!jei imti drabužius, tai dar- 
tokių rrųsteikų nebūtų. Pa- Susivienijimo memberiai fcininkas dabar yra dešimtį 
svėrei politikierį už ausų nežino. O jeigu butų kuo kartų blogiau apmokamas 
pakabinęs, ir tuojau matai, kandidatus pasverti, viskas
ar iis krukas, ar ne. Nau- butų aišku, 
dingas toks tulšis butų ir _ .v .
musų tautai. Žiūrėk, kas,.. -Ar tėvas is tikrųjų ne- 
dabar pasidarė musų Rymo zina1’ uz ^url balsuoti.
Katalikų Susivienijime. Ro- _Ka; dėl manęs? Maike 
dos, dievobaimingi žmo-Į aj bezmėno nereikia. Aš

a Bostono lojaris Kalinau- nūs

karia Rusi- 
gyvenimas

išklo-

negu prie caro, 
jos darbininkų 
irgi ne rožėmis buvo 
tas.

Tai taip atrodo “pakilę' 
uždarbiai Rusijoj. Prie bol
ševiku diktatūros darbinin-

nės. eina spaviednin, klau- balsuoju už bostoniški Ka-kai ten nubiednėjo, kaip
sesi pamokslų ir be pote- Jinauską. ba jis gali atvers
tų nepradeda nei vieno, ; Susivienijimą prie dva- 
seimo, bet kaip tik prade- dos šventos. Juk tu žinai, 
da pinigus skaityt, tai ro- !-ad nuo į0 iajk0, kaip šitas 
kundos nesueina, ir dac oi. Susivienijimas atsimetė nuo 
Priėjo prie to, kad pradėjo į kunigų, per keliasdešimts 
vieni kitus ant sūdo trauk- seimų nesukalbėjo nei vie- 
ti, vagina vieni kitus. O jei- .ny poterių. Tik per pasku- 
gu butų sumenes bezmėnas,' jnj s&ima Bostone buvo pa

niekur kitur pasaulyje. Jie 
ryvena pusbadžiai, bet dik- 
atoriška erkių valdžia be i 
paliovos šaukia, kad Rusi
jos darbininkai yra laimin
gi, "sotus ir patenkinti “dar
bininkų valdžia.”

Rusijoj laisvas darbinin- 
ikas gyvena dešimti kartu

APMOKA MANO TELEFONĄ
tai tokių dzivuliongų nebu- kviestas kunigas, visus gra-Įblogiau negu gyvena darbi- 
tų, ba iš kalno kožnas star- ^įai peržegnojo ir liepė pa
šas butų pasvertas. imelsti. Bet ar tu žinai,

—Bet man rodos, kad tė- ; odėl taip šventablyvai vis- 
<as prasidėję.

daug

va čia sumaišei du dalyku, 
būtent, 
menę.”
—protą

razumą 
lietuviškai 

sąžine.

ir šu

“AŠ PARDAVINĖJU MALKAS—ir kaip 
daugelio kitų žmonių, mano pajamos per pas
kutinį dešimtmetį pakilo dvigubai. Bet už
dirbu ne ką daugiau, nes daiktai, kuriuos aš 
perku, pabrango dvigubai ir trigubai.

“Mano telefonas tačiau yra ištimtis. Te
lefono kainos pakilo vidutiniai 27% Massa
chusetts valstijoj.
'Pajamos iš pakeltų ir proponuojamy taksu-

“Rokuokime šitaip. Telefonui apmokėti 
aš mažiau dirbu, sukertu mažiau malkų—nes 
mano pajamos pakilo daug daugiau negu te
lefono kaina.”

TELEFONO DOLERIS NUPERKA DAUGIAU 
KAIP PIRMA

Šiandien yra dukart daugiau telefonų 
negu buvo 1940 metais ir kasdien vis daugiau 
Įvedama. Daugiau yra krautuvių ir bizniu 
kuriuos galima pasiekti telefonu—gal dau
giau ir jūsų draugu turi telefoną. Ir patarna
vimas greitesnis, geresnis ir tikręsnis.

Jūsų telefonas tikrai yra Didelė Vertė— 
Maža Kaina.

ninkas Amerikoje ir 
blogiau, negu gvveno dar
bininkas carų laikais. To
kia yra tiesa apie Rusijos 
darbininkų “rojų.”

I—Na, o kodėl gi?
—Ogi todėl, vaike, 

to seimo rengimo čermonu 
'buvo advokatas Kalinaus-j 
kas. Taigi valuk to, Mai-'

—Ne, tėve. Protingas balsuoju, kad bos-Į
žmogus gali būti labai ne- tonisKis
sąžiningas. Juk politikie
riai. kurie sudaro šalies,žinau, katras kandidatas Sodyba jų buvo užvydėti- 
va'džia, nėra žiopliai. Jie geras, o katras ne. Ale ki- na. Gyvenime jiems nieko
turi gerai išlavintą protą. to nežino. Todėl aš ir sa- netruko. Jiem pirkti, kas
I c’ ar jie sąžiningi? Tė-kau, kad reikalingas yra iš žemės buvo galima gau- 
vr- ir pats sakai, kad kar- toks bezmėnas, kuriuo bu-ti, nieko nereikėjo,
tais geriausi Trumano tų galima kandidatus pa- Jiem nereikėjo pirkti

ir
tariant

t kad

-Ar tai ne vistiek pat? Mano Prosenelis
Gyvenimas jų buvo Pa

būtų Susivienijimo!kuršėje. Jų ūkis rubežia- 
nrezidentas. Vadinasi, aš vosi su pono Livano dvaru, 

katras kandidatas

NEW ENGLAND
Jei

pono
draugai pasirodo nesąži- sverti. malkų,
ninri. Taigi, jeigu-ir butų —Tėvas dar negana gal- žiuoja
f r Įima politikierių protą vojai. Pagalvok daugiau, ir veža, 
pasverti, tas vistiek nepa-gal sugalvosi geresnį išra- taip pat nors savo laukuose

pi ireikė—va
rais kan, kerta 

kiek nori. Šieno

The
Telephnne

(ampany
« TELEGRAPH

rocytų jų sąžiningumo. d imą. turėjo, bet kas metai va-
l
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Sir Stafford Cripps
Balandžio 21 d. Šveica- mas jis manė, kad socialis 

rijoj mirė Anglijos socialis-tinis judėjimas turi ieškoti 
tų vadas, Sir Stafford sąjungininko prieš fašizmą 
Cripps, anglų vadinamas Rusijos bolševizme. Prieš 
“Mr. Austerity.” Jis mirė pat antrąjį pasaulinį karą 
sulaukęs 62 metų amžiaus. Į Stafford Cripps kaitų su

Po karo, kai anglų sočia- dabar gairių Aneuran Be- 
listai laimėjo parlamento van ir G. R. Strauss taip 
rinkimus, jiems teko nedė- griežtai tą “bendro fronto” 
kingas uždavinys atstatyti idėją atstovavo Darbo Par- 
karo sunaikintą kraštą ir tijoj, kad jis ir tie du nu
kartu vykinti jų žadėtas nėti jo draugai buvo paša- 
įvairias socialines refor- linti iš Darbo Partijos. Ve
rnas. Ir krašto atstatymą liau jie vėl grįžo į Darbo 
ir socialines reformas teko Partiją.
vykinti nubiednėjusiame Karo eigoje 1940 metais, 
krašte, kuris per šešius ka- kai Churchill priėjo prie 
ro metus neteko daug savo valdžios (po Prancūzijos 
turtų (aktyvų) užsieniuose, pralaimėjimo), S. Cripps 
Todėl Jik griežtas planavi- vyko į Maskvą palenkti 
mas ir visokių, ypač atvež- Staliną dėtis į antifašistinę 
tinių prekių racionavimas koaliciją. Pakelėje jam 
leido anglams, palyginti, buvo net suteiktas ambasa- 
greit atsistatyti ir toli pra-poliaus titulas, kad Stali- 
lenkti prieškarinę gamybą., nas teiktųsi su juo bent 

Dabar miręs darbiečių kalbėtis. Bet Cripps’o įta- 
vadas Cripps ir buvo tas ka į Staliną pasirodė lygi 
planuotojas, kuriam teko nuliui ir ne Stalinas, bet 
pareiga varžyti vartojimą, Hitleris įtraukė bolševizmą 
griežtai apkarpyti prekių Į antifašistinę koaliciją, 
įvežimą, didinti eksportą, Iki 1942 metų S. Cripps 
racionuoti gėrybes, kad buvo Maskvoje ir iš ten 
maždaug visiems lygiai tek- grįžęs jis parašė eilę straip- 
tų būtiniausių reikmenų, snių apie reikalą atiduoti 
krauti mokesčius, kad pa- Rusijai Baltijos šalis. Tuos 
siturintieji didesnę krašto'straipsnius Amerikoj iš-' 

ne-'spausdino plačiai skaito- 
mas žurnalas “Life.” Tie

SUŽEISTAS KALĖJIMO SARGAS

Maištaujantieji Jaekson. Mich.. kaliniai smarkiai sužeidė 
vieną kalėjimu sargą, seržantą Harry GoodalI, kuri vie
nas draugas veda Į ligoninę.

BALF’ as Vokietijoj

daro tai tikrai iš blogos va
lios.

Kaip charakteringą pa
vyzdį, galiu perduoti bend
ruomenes valdybos infor
maciją dėl įdėjusio “Kelei
vio” laikraštyje minėtą ži
nutę korespondento J. Py- 
ragiaus. Tas asmuo jau 
1946 m. demonstratyviai iš 
■ endruomenės išstojo, kiek
viena proga neigė lietuviš
kas organizacijas, nekal
bant jau apie tai, kad bū
damas ir pasiturintis, bend
ruomenės mokesčio nemo
kėjo. Nežiūrint to, jam 
sunkiai susirgus, ta pati 
musų BALF’o įstaiga Vo
kietijoje parūpino iš Ame
rikos sunkiai gaunamų vai
stų, nors ir gerai žinojo jo 
neigiamą nusitatymą taip 
ir paties BALF’o atžvilgiu.

čia buvo tik fragmentas, 
gi bendrai mes stengiamės 
prisilaikyti šalpą skirstyda
mi, kaip jau minėta, dviejų 
pagrindinių principų:

(1) kad šalpa eitų lie
tuviams, dėl priklausomy
bės lietuvių bendruomenei 
paliekant pačiai bendruo
menei nuspręst, ir

(2) kad šalpa butų ski
riama pirmoje eilėje tiems, 
kas jos daugiausiai yra rei
kalingi.

Pranas Zunde, *
BALF’o Įgaliotinis Vokieti

joje.

LIETUVIAI ŽVEJAI DARO PRANEŠIMUS

Pabėgę pernai vasarą iš okupuotos Lietuvos žvejai (iš 
kairės Į dešinę), Lionginas Kublickas. Edmundas Pau
lauskas ir Juozas Grišmauskas. daro pranešimus lietuvių 
kolonijose po visą Ameriką.

neštų,
Malonus

Atsistatymo laikotarpyje j straipsniai nei S. Cripps’ui Jufų 
Cripps ėjo finansų ministe- nei juos spausdinusiam žur 
rio ir ūkio ministerio par-'
eigas. Tame laikotarpyje 
Cripps vardas ir pasidarė

atstatymo naštą 
gu neturtingieji. p. Redaktoriau: 

balandžio menesio pradžioje 
redaguojamame laikraštyje 

Keleivis" tilpo
t iš Vokietijos.

joms aiškios instrukcijos. 
Jei pasitaiko, kad kuri se- 

“įŠoaS Riunija ar apylinkė BALF’o

HAVERH1LL, MASS.

nalui didelės garbės neda- mis šelpiam: tiktai tie lietuviai, ku- gėrybių dalinimo proga
_ • ■ : >-i z. ?zvl i/Io r-i’.rvvzA rortL’Ocf i 1.0 i k _ ” * *re, nes tai buvo į’usų pro- raščio iškarpą pasiuntėme BALF’o

plačiai žinomas ne tik Ang
lijoj, bet ir už Anglijos ri
bų. Anglijoj jis dažnai bu
vo vadinamas “misery 
Cripps” už jo griežtą viso
kių varžymų politiką, bet ir 
priešai ir draugai pripaži
no, kad vienintelis kelias 
atsistatyti yra maždaug vi
siems lygiai paveržti pil
vus ir skirstyti gėrybes taip, 
kad ir neturtingesnieji ga
lėtų gyventi. Tik sunki li
ga privertė Cripps pasi
traukti iš “ekonominio ca
ro” pareigų ir perleisti ūkio 
vadovavimo darbą į kitas 
rankas.

Stafford Cripps buvo ki
lęs iš inteligentiškos šei
mos. Jo tėvas buvo kon
servatyvus advokatas, o jo 
motina buvo Theresa Pot- 
ter, žinomos anglų socialis- 
tės Beatriče Potter-Webb 
sesuo. Sydnev ir Beatriče 
Webb kartu su rašytoju 
George ’Bernard Shaw bu
vo garsios “Fabian Socie

pagaildos patiekti argu- igaliotiniui Pranui Zundei. kuris taip 
1 ° w ° pat vra Bendruomenes pirmininką^,mentai uz silpnesniųjų tau- duoti tuo reikalu paaiškinimų. Pra- ..._ o nas Zunde atsiuntė paaiškinimą, kutų pavergimą, o S. Cnpp? rį ^įa atskira: jungiu. žinodamas, 
po tais argumentais padėjo ,kad. jynis sva:bu- kaip n visiems1 ° ts i jbesisielojantiems tremt-.r.iu saipa.tik savo parašą. Bet karo kad visuomenė srautų tikras žinias,
metu vienu laikotarpiu de
mokratijose vyravo tokia 
simpatija Maskvai, kad 
vardan busimo bendradar
biavimo šiaip jau visai pa
dorus žmonės buvo gatavi 
į Maskvos gerklę mesti 
stilpnesnias tautas.

Tokiu pigiu budu ir S.
Cripps rodė savo simpati
ją Maskvai, tos simpatijos 
Įrodymui siūlydamas ati
duoti rusiškam imperializ-:apy|jnkgm;;
mui tą, kas Anglijai nepri-|--------------
klausė. Kai Rusija po ka
ro ir be anglų laiminimo 
pasiglemžė Baltijos tautas, 
tai nei Cripps nei kiti buvę 
Sovietų simpatikai negalė
jo rodyti dėl to didelio pa
sipiktinimo ir, žinoma, jo
kių pastangų nedėjo tam 
plėšikavimui pasipriešinti.

Tik vėliau bolševizmo 
pavojus pradėjo aiškėti ir

prašau P. Zundės paaiškinimą pa
talpinti jūsų laikraštyje.

Jus giliai gerbiąs,
PETRAS MIN KŪNAS, 

Reikalų Vedėja.-.

BALF’o Gerybių Išskirsty
mas ir Bendruomenės 
Mokestis Vokietijoje

į BALF’o gėrybių skirsty- 
įmas su bendruomenės mo
kesčio mokėjimu jokiu bu
du nėra saistomas. Tuo rei- 
ikalu vra duotos visoms

ty” kūrėjai ir socialistinių'buvusiems jo simpatikams. 
idėjų skleidėjai Anglijoj.,Tada S. Scripps pamatė. 
Tos idėjos “užkrėtė” ir,kad Stalino imperializmas 
Stafford Cripps. Inesitenkina Baltijos šali-

Laikotarpyje tarp dvejų mis. Tada buvo suprastas 
karu Stafford Cripps buvo reikalas ginkluotis, bet kol 
“linkęs į kairę,” ypač kai kas tiek anglų tiek ir Ame- 
Vokietijoj įsigalėjo naciz- rikos priešinimosi politika

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ 
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ 
«► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

BET KORTAI PRAMOGAI BILIETŲ 
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

- “KELEIVIS”
636 East Broadvvay, South Boston 27, Mass.

ALT Parengimas
Kovo 30 d. vietos ALT 

renka bendruomenės mo- skyrius DLK Gedimino 
kesčius, mes, tai patyrę, Klubo svetainėje rodė ne
mojau reaguojame ir pra- gyvuosius paveikslus su K. 
šome, kad to nedarytų. Daugėlos is Manchester, N.

j H., paaiškinimais. Publi
kos buvo neperdaugiausiai,

Waterbury, Conn. linga gimimo metrikos iš-
Birželio 15 d., sekmadie- trauka. Šiandien iš Lietu- 

nį, Rochester, N. Y. vos jokių dokumentų nega-
Birželio 21 d., šeštadienį, Įima gauti. Tenka bandyti

Binghamton, N. Y. metrikų klausimą sutvarky-
Birželio 22 d., sekmadie- ti vietoje. Tiems, kurie yra 

nį, Wilkes-Barre, Pa. savo laiku užsiregistravę
* Birželio 28 d., šeštadienį, Lietuvos- konsulatuose kai-

Scranton, Pa. po piliečiai, arba yra išsiė-
Birželio 29 d., sekmadie- mę užsienio pasus keliavi- 

nį, Mahanoy City, Pa. mui į Lietuvą, Lietuvos 
Šitas maršrutas dar nėra konsulatų išduodami gimi- 

galutinas, jis pasiūlytas iš mo metrikos ištraukas at-
ALT centro. stojantys liudijimai. Tiems,
------------------------------------kurie niekuomet nesiregist-
Brooklyno Siuvėjai ra',°’ nieku()m^ Lietuvoje

r t* r • • r* nebuvo ir, bendrai, niekurL Z Lietuvos Laisvę nekeliavo, o, be to, neturi
--------- lir be jokio raštiško įrodymo

Balandžio 23 d. įvyko apie savo kilmę iš Lietuvos, 
įBrooklyno siuvėjų unijos ?Unku padėti. Tiems, ku- 
lietuvių lokalo narių susi- rįe dar turi pas juos užsili- 
rinkimas, kuriame priimta kusius senus rusiškus pasus, 
dvi įdomios rezoliucijos, kariuomenės šaukimo, re- 
Viena, J. Hermano pasiu- ze,-vo ar iš kariuomenės pa
lyta, pasisako už apvalymą leidimo popierius, Lietuvos 
lietuviško lokalo nuo bolše- konsulatai irgi išduoda gi-
vikų ir jų bendrakeleiv-ių, mimo metrikas atstojančius

ii iivvu.i.i.v kolonijai skirtos kv*o-l° kita’ Buivydo pakuly- liudijimus.
tei*ės apeiti, tai kad BALF ‘ D . ta, reikalauja, kad rusų ar-! v- - __k .rauti tokius
gervbes butu skinamos tik ... , * mnos butu įsirauKios is dviem

Kitas reikalas, kurio me 
jau negalimu ir neturime

lietuviu na-bendruomenės 
riams, nes šiaip, jei to 
tei iumo neprisilaikyti, 
giai logiškai butų šelpti vi
są Vokietiją. Bet nustatyti, 
kas yra bendruomenės na
rys, kas ne, 
imtinai apy 
boms ir seniūnams ir BALF' 
į tai nesikiša. Teisybė, kad

kri-
lv-

narnės kaip nors sukelti
daugiau. Po parengimo
buvo renkamos aukos A. L.

ir semuni- pasiturinčio 

neina toliau “taikos išlai- menės mokestį,

mijos butų
Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jo
jo dauguma balsų. Rezoliu-' žįsta tą asmen| ir liudija, 
cijos bus pasiūlytos siuvėjų kad jie žino jog jis tikrai 
konvencijai Atlantic City, ten ir tokia data gimęs. Su
N. J., priimti. Siuvėjų un*-, iju<i jninku pareiškimais rei- 
jos konvencija prasideda |Ria kartu atslųstj ir kito- 
gegužės 12 d. Ikius dokumentus, kaip, pa-

Priėmimas dvejų prieš vyzdžiui, miesto jungtuvių 
Rusiją ir prieš bolševikus

vos,, caivijos n ^u-.Hudimnkų pasirašytą pa- 
Abi rezoliucijos praė-įpykimą (affidavit), kurie

1 arybai.
Aukavo po $1: A. Kli 

mauskas, J. Akstinas, A.’
,. . .. Svirskaitė, H. White A.

paliekama is- Rastauk A Maisick, M.
linkiu valdv- r, • - t- T i-•Degesiuniene, v. Lukšiene, 

A. Aidukonienė, B. Praka-
. . .piutė, P. Svirskas, P. Ver-tremtinio par- f. , • - e r> • i m, ... , / itickiene, S. Reivydas, T.mokėti bendruo-1, . - T »• ,-Gruchinskienę, J. Biekša, 

•vla M. Akstinas, B. Jurkevi-kuris
bolševizmo “su- tikrai minimalus, o nepasi-kymo” ir 

laikymo.”
Anglijos socialistai ir vi- atleidžiami. Apylinkės 

sa Anglija prisimena Sir seniūnijos tuo atžvilgiu yra 
Stafford Cripps’ą ne už jo labai liberališkos ir iš ne
vingiuotą politiką prieš ka- galinčio mokėti tikrai tų kį 
rą, bet už jo pokarinius kelių pfenigių nereikalau- 
nuopelnus, kada ant jo pe- ja. Bendruomenės turima
čių buvo uždėta sunki naš- statistika rodo, kad apie _____________________
ta tvarkyti Anglijos finan- 60% tremtinių nuo mokės- - . . „ „ ,
sus ir ūkį. Tą naštą miręs čio yra atleisti. Tie ti em- Ziejlį Jlttrsl UtaS.. 
anglų darbiečių vadas nešė tiniai BALF’o gėrybes gau- Rytinėse Valstijose
sėkmingai per penkis me- na, aišku, tokia pat tvarka, ---------
tus iki jį liga privertė pasi- kaip ir mokesčius mokan-i Gegužės 10 d., šeštadie-
traukti.__________—S. D. tieji. Kas kitaip tvirtina, nk Elizabeth, N. J.

Gegužės 11 d., sekmadie
ni, Nevv York, N. Y.

Gegužės 16 d., penkta
dieni, Norvvood, Mass.

Gegužės 17 d., šeštadie- 
inį, Brockton, Mass.

Gegužės 18 d., sekmadie
nį, Boston, Mass.

Gegužės 24 d., šeštadie- 
įi, Lavvience, Mass.

Gegužės 25 d., sekmadie
nį, Worcester, Mass.

Gegužės 30 d 
lienį, Hartford, Conn.

Gegužės 31, šeštadienį, 
New Britain, Conn.

Birželio 1 (f., sekmadienį, 
Nevv Haven, Conn.

Birželio 6 d., penktadie
nį, Bridgeport, Conn.

Birželio 7 d., šeštadienį, 
Paterson, N. J.

Birželio 8 d., sekmadienį, 
Nevv ark, N. J.

Birželio 14 d., šeštadienį,

turintieji tremtiniai nuo to čius, A. Radžiukinas, M. 
Ceplikienė, P. Amsėjai, A. 
Marculonis, O. Stančius, J. 
Belskienė, S. Biekša, A. 

iButkai, M. Kuliešius, A. J.
M. Matonienė ir

P. Jankauskas.
M. Matonienė.

nukreiptų rezoliucijų lyg ir 
rodo, kad tautininkų ir bol
ševikų sudarytas bendras 
frontas Brooklvno lietuvių 
siuvėjų unijoj pradeda irti. 
Tas betgi dar nereiškia, 
kad tas frontas jau suiro. Ir 
bolševikai ir taip vadinami 
tautininkai dar sėdi siuvėjų 
unijos vadovybėje ir pora 
rezoliucijų jų nepašalins iš 
unijos vadovybės. Bet veid
mainiškas “bendras fron
tas” šiek tiek pairo.

Dėl priimtųjų rezoliucijų 
įdomu bus išgirsti, kaip jas 
vertina “garbingoji traicė” 
—Tysliava. Bimba ir Gin
kus, kurių pastangomis
Brooklvno siuvėjų unijoj! 
įsigalėjo tautininkų ir bol
ševikų nepuikioji vienybė.

Dokumentų iš Lietu 
vos Gavimo Reikalu

ir taip pat vaikų gimimo 
metrikos ištraukas, iš kurių 
matyti, kokio amžiaus bu
vo suinteresuotasis asmuo 
kada jis vedė, arba kada jo 
ar jos vaikai gimė. Jei liu
dininkų pareiškimuose ir 
minėtuose dokumentuose 

skirtingos gimimo da-

KALIMAI KALBASI SV REPORTERIAIS

Michigan kalėjimo maištaujantieji kaliniai -kalha» per 
grotas su laikraštininkais ir jiems dėsto priežastis, kodėl 
jie griebėsi maišto savo buviui pagerinti.

yra
tos, tai konsulatai gimimo 
liudijimų išduoti negali.

Konsulatų išduodami liu
dijimai apmokami trijų do
lerių konsulariniu mokes
čiu.

Lietuvos Gen. Konsultas
Jungt. A. Valstybėse.

TEISMAS SPRĘS
PREZIDENTO TEISES

Prezidentas Trumanas sa
ko, kad teismas pasakys sa
vo žodį dėl jo konstitucinių 
teisių, ypač dėl teisės per
imti plieno pramonę pavo
jingoj kraštui situacijoj.

Daugeliui senosios kartos 
ateivių, priartėjus pensijos 
-aviiro laikotarpiui, paaiš- 

penkta-, kgja, kad tjksiuj reika-

Pakalbinkime kaimynus ir

draugus užsisakyti “Kelei- 

K įtinu S3.ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 
Nauja Laida. Kaina SI 4.00. Gaunamas pas

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

Apleistos Šeimas
Visi žinome, kaip varg- Federalinio Įstatymo tuo, 

sta tos šeimos, kurių mai-Veikalu negalima buvo iš-" 
tintojai, vyrai ir tėvai, ap- leisti, nes tai butų prieš: 
leidžia žmonas ir vaikus, j konstituciją, kuri sako, kad j

dikdami juos be išteklių, šeimų santykius kiekviena 
turi valstija tvarko atskirai.

pa 
Likusi

juos
viena moteris

palikti vaikus be priežiūros Reikėjo, kad kiekviena vai-: 
ir eiti darban. Jos vienos stija priimtų Įstatymą apie* 
uždarbio dažnai nepakan-, pabėgusių vyrų traukimą 
ka. o vaikai, likę be globos atsakomybėn ir Įsakmiai 
visą dieną, dažnai palinks- pripažintų kitų valstijų pa- 
ta i blogus Įpročius ir net
nusikaltimus.

Apleistos šeimos sunkia 
gula

1 .. nHicuoe .hu-tugan laike kaliniu maištu p megtas kalėjimo vienas pastatas dega. o 
i -’iir.iai apleidžia deganti namą. Kaliniu maištas pridarė kalėjimo administracijai 
daug tūkstančių doleriu nuostolių, jie sunaikino kalėjimo Įrengimus, dirbtuves ir bal
dus Maište dalyvavo virš 2.000 kaliniu.

Apie Karalienę Tiesą
(Rytų Padavimas)

(Tęsinys)
—Aš

įaliene
—Tegul bus palaimintas 

kiekvienas, kas ateina i 
Alacho bažnyčią,—tarė vy
riausias kunigas.

—Tebus palaimintas, pri
tarė visi vienuoliai.

Chaziras vikriai nušoko 
nuo žirgo, žemai nusilenkė 
vienuoliams ir tarė:

—Pasimelskite už kelei

joju pamatyti ka- 
Tiesą. Visas pasau

lis apie ją dainuoja. Vieni 
i ako, kad jos plaukai švie
sus, kaip auksiniai kviečiai, 
kiti—kad tamsus, kaip nak
tis. Bet visi pripažįsta, kad 
karalienė graži. Aš noriu 
pats ją pamatyti, kad pas
kui galėčiau papasakoti 
žmonėms apie jos tikrąjį 
groži. Tegul visi, kiek tik 
yra pasauly žmonių, ją pa
milsta.

—Geras sumanymas! Ge
ras sumanymas!—pagyrė 
senis,—ir tu nieko geriau 
nė negalėjai sugalvoti, kaip

vį!
ir kur keliauji? 
vyriausias kuni-

—Iš kur 
—paklausė 
gas.

—Keliauju, kad grįžęs i 
pasaulį galėčiau papasako
ti žmonėms apie tikrąjį Tie
sos groži.

Ir Chaziras ’ papasakojo

nasius Įstatymus kaipo pri
valomus savo teritorijoj.

Kad toks Įstatymas gim-Į - ----------------------------------------- ----------
tų, labai daug pasidarbavo i SKUNDŽIASI DĖL Dėl Moterų Budo

ir ant visuome- Seaman, vieno Brook-
Motina su yai- jyno prokuroro sekretorė.'

1 Ji per eilę metų stebėjo ap-! 
leistas moteris, kurios atei-

Pinigai. kuriuos išmoka jav0 į jos ofisą prašyti pa-Į^jme‘ 
miesto ir valstijos *‘welfare graibos. Ji matvdavo tu■ O •? * j

motei-ų bejėgiškumą. Nors

našta 
nės pečių
kais dažnai turi kreiptis 
miestą ar valstiją pagalbos

funds,” yra sudėti mokės-'
čių mokėtojų. Jie galėtų teismas priteisdavo jom
buti sunaudoti kitiems tiks
lams, jeigu neatsakingi

*tam tikrą sumą, bet kaip ją 
VY" išieškoti iš vyro, kuris pa

rai butų priversti rūpintis p^go Į kitą valstiją? Kas 
savo vaikais. Nekalbant nois turėjo buti daroma. Ji 
apie tai, kad apleistos kreipėsi i advokatus, Į Mrs.! 
mos skursta
jos taip pat
liai. Niekam nėra malonu 
gyventi iš “šteito” ar mies
to malonės. Apleista 
teris jaučiasi, kad jai atim 
ta pagrindinės jos 
turėti užtikrintą ir normalų; ti*iet 
šeimos gyvenimą. Tiesa, ji

prade-

PALEISTUVYSTĖS
“Keleivio" Nr. 14 p. O.

Japonijos moterų vadovė Kubilienė parašė apie pa- 
me. Tamaki Uvemura ne- žadinius moters budo sa- 

.... U —____vumus. Girdi, moteris nsenai pasiuntė generolo 
Ridguay žmonai Korėjoje 
atvirą laišką, prašydama 
ponią Ridgvvay pasirūpin
ti, kad amerikiečių kariams 
butų uždrausta landžioti po 
(japonų pa leistu vystės na
mus ir bendrai kad “ne- 

amerikiečių 
riški daliniai butų izoliuo
ti.’” Tas laiškas, kaipo 
iešas prašymas, buvo at-

rys kailu su vyrais
da triukšmauti. atvykti tą sužinot pas mus.

Nerimtai kalbant, mote- Nubalnok žirgą, eikš pas
ris moka buti revoliucionie- mus. mes tau papasakosime kunigui ir vienuoliams apie 
rė namuose. Prieš vedybas’ 
mergina tikra
pastatysi, ten stovės. Po Įsų grįžti į pasaulį atgal ir 

rtistė, mo-,vedybų, žiūrėk, įvyko revo-įpapasakoti, žmonėms, ką iš 
ionierė ir'liucija—vyras šoka, kaip Į musų girdėjęs.

vumus. Girdi, moteris 
prigimties yra ai 
kytoja, revoliucioniei 
šeimininkė. Aš prie šių sa- žmonelė nori. Ir dėl kiek- 
vybių pridėčiau dar vieną,,vieno mažmožio, kurį vyras 
gana poetišką. Moteris yra padaro netaip kaip žmone- 
kvepianti gėlė, kuri savo lė nori, namuose kyla re- 
grožiu traukia į save vyrų voliucija. . . . Taigi, ir aš

I v apie
avelė—kurios grožį. Tu galėsi iš mu-

'viską karalienės Tie susitikima su išminį savo 
čiais.

Vienuoliai smarkiai ėmė 
juoktis, kai išgirdo, jog 
Chaziras išminčiams rykšte 
pagrasinęs. Vyriausias ku
nigas dėl to pasakė:

—Ne kitaip, kaip pats 
Alachas įkvėpė tau minti 
pakelti rykštę. Tu gerai 
pasielgei, atvykęs pas mus. 
Ka butų galėję papasakoti 
tau apie Tiesą išminčiai? 
Tą, ką jie pasiekė ir atrado 
savo protu! Išmislai. O 
mes apie Tiesą turime pa
čias tikriausias žinias, gau
tas iš dangaus. Mes papa
sakosime tau viską, ką ži
nome, ir tu turėsi-tikrą su
pratimą apie tai, kas vra 
Tiesa. Mes papasakosime 
tūli anip Tiesa viską, kas 
surašyta musų šventose 
knygose.

Chaziras nusilenkė ir ta
rė:

medžiaginiai, lRooseveĮ^ Į šalpos organi- morališki 
skursta mora- : zacijas, bet veltui. Visur 

gavo tą patį atsakymą:
“Mes viską tą žinome, bet;’."-__

mo".nieko negalime padaryti.” dn7,7ąHintonnniif ™
atim- Kai Milės F McDonald bu- P - n japonių mo- fAiCiSe .. . , r. Aicuonaia ou t mėnesiniame žurna-

te.ses— vo .sunktas Brooklyno dis- ,e Lajae až(riai kritikuo.
a“0™.ey..-(BT-k.”°™2'|jama amerikiečių karių do- 

rovė ir sakoma, kad jie “ža
loja japonų moralinį gy ve
nimą.” štai kelios laiško 
ištraukos:

“Ponia Eidgway, ar jus 
žinote, kad labai daug 
amerikiečių karių globoja

ti* tuo pačiu pasidarė Mrs. 
gali eiti teisman ir reikalau-)Seaman “bosas,” reikalas 
ti iš vyro mokėti "alimoni- atsistojo kitaip, nes jo var-• M 1 _ ____—. i _ _ _ « •
Ja> 
i

bet jeigu vyras
KILžt lot 1 1 Q lflJ'“"

pabėga das 
nioko Mr?.

svėrė 
c ramaii.

daugiau, negu
TLav ic bvoinZci

negalima išreikalauti, jeigu į daugelį pavienių advoka- 
jis pats nenori mokėti. jr organizacijų atskirose
Konstitucija sako, kad pi
lietis traukiamas atsakomy
bėn už savo nusikaltimus 
toje valstijoje, kurioje jis 
tą nusikaltimą atliko. Tai
gi, bėglys vyras

valstijose, nurodydamas į ja prostitutes?” 
reikalą sutvarkyti “beglius: ,ip : ...

ka- į . bai
ikis ir prieš tą traukimą la- 

sunku atsispirti. Kai 
kas sako, kad atsispirti iš 
viso negalima. . . . Bet pa-

sutinku, kad moterys 
buti revoliucionierės.

Kas dėl mokytojos ir 
mininkės savybių; tai

gali

ais štai
kalbėkim rimtai ir pasvars- ku, kad moterys jas turi. Į 

Deja, šiais laikais daug mo
tėm tas savybes tyčia slo
pina, kad jo:

i siekti karjeros.
V. K. (Vyras).

tykim, ar moteris iš tiesų 
turi tuos keturius bruožus, 
kuliuos iškėlė p. Kubilienė.

Kai dirva buvo pa-)T. Paimkite, 
reikėjo paruošti Tach‘ka"'a (Tachikauoj 

istatvmo projektą. Bet ir:ya J\ oro bazei Jus pa
rvykęs ifparaošus įstatvmo- projek mat-vs,te te" s,mtus >r tul>

vyrus.
ruošta.

kitą valstiją, susiranda dar- Įą buvo abejonių, kiek vals-Į?tanc?U5 mToterų laukiančių 
bą, dažnai susiranda kitąįtjjų norės įstatymą priimti. į ?a ?^e', os >touneJa n

—O ar tu matei Tiesą?— 
paklausė jaunuolis, pavy
džiai žiūrėdamas į senį.

Senas išminčius nusišyp
sojo ir gūžtelėjo pečiais:

—Mes gyvename miško 
pakrašty, o Tiesa gyvena 

ten, už miško tankmės.
Kelias į ten sunkus, pavo
jingas, beveik neįmanomas 
Bet ir kam gi mums, išmin- 

... , čiarns, ten keliauti, veltui 
nekliudytų <jarytį sunkų žygį?Ko mes 

eisime žiūrėti Tiesos, jei 
mes ir patys žinome, kaip ji 
atrodo? Mes išmintingi 
mes žinome. Eiva, aš pa- 

kurnlip-

Sutinku, kad moterys yra 
artistės. Bet bloga, kad jos 
vaidina ne ant “steidžiaus,” 
bet gyvenime. Ypač vaidi
na tuomet, kai nori susiras
ti vyrą. Tuomet moteris 
sugeba atrodyti labai švel
ni, jautri, aukso širdies, žo- 

pavyzdžiui,' džiu, tikra kvepianti gėlytė.
Dažnas vyras pamano, kad 
iš gražių moters lupyčių 
niekad neišspruks koks pik
tas žodis, o jos švelnios 
rankutės moka tik glamo
nėti ir glostyti. Bet, žiū
rėk, po vedybų, moteris an
gelo rolės nebenori vaidin- 

josjti. Iš jos lupyčių visokie 
o ranku-

NAILONO KOJINĖS
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nę viską smulkiai.
Eet Chaziras nusilenkė ir

įkišo koją į balno kilpą.
—Ačiū tau, išmintingas

seni! Bet aš pats savo aki
mis noriu regėti Tiesą!

Ir užšoko ant žirgo. 
Išminčius pasipiktino.
—Nedrįsk * joti!—sušuko

Dažna moteris skundžia
si, kad nailono kojinės la
bai greitai suplyšta. Nailo
nas yra vienas iš patvariau
sių audinių, ir jeigu kojines 
tinkamai prižiūrėti, tai vie
ną porą galima ilgai nešio
ti. Pirmiausia reikia dabo
ti, kad kojinės nebūtų per- 
mažos. Geriau, kad koji

—Dėkoju tau. dvasiškas 
Bet aš keliauju ne 

tam, kad klausvtis svetimu 
nasakojimų, arba skaityti, 
kas parašyta šventose kny
gose'. Tą aš galėjau pada
ryti ir namie sėdėdamas. 
Nebūtų verta buvę varginti 
save ir žirgą.

—Vvriausias kunigas su
siraukė ir tarė:

—Na, na! Nebūk atkak
lus! Juk aš jau senai tave 
pažįstu. Aš pažinau tave, 
kai tebegyvenau pasauly, 
kai tu tebebuvai dar visai 
mažas ir sėdėdavai pas ma
ne ant kelių. Ašr ir tavo 
tėvą Gafizą gerai pažino
jau ir tavo senelį Ameleką. 
Puikus buvo žmogus tavo 
senelis Amelekas.

(Bus daugiau)

tėve.

Jaukia, kol amerikiečių ka-
ki- se valstijose bėgliu vyrų ir ria( ->as fei,;enka- loki« 
£į apleistų šeimų klausimas!m0,eni m« h>-

merginą, ir visai neboja, Praktika parodė, kad viso 
kad jo žmona ir vaikai
toje valstijoje 
miesto malonės, 
vvru, kurie “iš

gyvena
Pasitaiko buvo labai opūs ir p«r tris ldnle 000-80,000, n
principo” metus 39 valstijos priėmė a2(hrba aPie ?200,000,000. žodžiai pasipila,

nenori išlaikyti šeimos. Vie-istatvma apie bėgliu vyrui1?' J?a.tlknn dldeks bu-Ten, j. moka gan triukšmui- 

- ~ r *'ms, didžiausias po Korėjos i gai trenkti į stalą kumščiu.nas dažytojas is Ogdeno atsakomybę ir apie pripaži- , , ... . ... , , .paliko žmoną ir 4 mažame- nima kitose valstijose Sei- ka^°’ atsieina S400’-’ . Motensv valįina labai
čius vaikus ir išvyko į Porėtu ĮUo reikalu įstatymų. dažnai Ypač kai non ką

Pirmosios valstijos, kurios! Rai Praeit3 Pavasari bu- suvyhoti ar Įtikinti. Ma- 
išmokėjo i priėmė šį įstatymą, buvo amerikieči^ oro nau’ n; biblijos Ieva,
išlaikyti. New Yorkas New Jersev.baze Iwakuni (svarbiausioj norėdama įpiršti Adomui 

priteisė iš vy- Illinois, Oklahoma ir Con-;jaPon^ saI°jR ten tuojau užgintą vaisių, turėjo gero- 
mėnesiui, jis necticut. Ju statistikos ro- atsirado 3,000 prostitučių.' «ai pavaidinti. Kitaip, var- 

i a Daug vaikų tarpininkauja :gu ar Adomas butų daužęs 
apleis^ tarp prostitučių ir kareivių nuo medžio obuolius ir ri- 

ir gauna po 55c (apie 200 'zikavęs patekti nemalonėn, 
jenų) už kiekvieną pavilio- • • • Taigi, kad moterys ar
tą kareivį. Prisižiūrėję į tistės, aš su tuo visai sutin- 
prostitučių elgesio, vaikai! ku.

landą. Utah valstijos “wel 
fare department 
$5,000 šeimai 
Nors teismas 
ro po SI00
nesirodė savo valstijoj, o 
pašauktas į teismą, trumpai sumažėjo išlaidos

do. kad priėmus įstatymą

pėda truputi ilgesnė, ij\s- Ra^R, tataPnes
negu tiAimpesnė, nes tada 
pii-štų nagai pragraužia 
nailoną ir pasileidžia 
“akys.”

Kojines reikia plauti po 
kiekvieno dėvėjimo, o ne 
kartas nuo karto. Plauti 
drungname vandeny, mui
lo putose, perskalauti ir nu 
sunkti, bet negręžti. Plau
nant daboti, kad nagai bu
tų neaštrus ir neturėti ant 
pirštų žiedų su aštriais 
menimis.

atrėžė: “I had to pay forty- 
five dollars to my church. 
My obligation to the Lord 
comes first.” Iš tiesų, vie

toms šeimoms užlaikyti. Ir 
tas aišku, nes jei pav. 100 
bėglių vyrų mokės Į savaitę 
savo šeimai po $20, tai per

žaidžia tarp savęs meilės 
scenas.”

Toliau laiške sakoma:

Ar moterys revoliucionie- 
Ir taip, ir ne. Rimtai 

kalbant, moterys yra ra
mesnės, pastovesnės, netu-

nai Poitlando bažnyčiai lai- metus susidaro $100,000. O 
ke devynių mėnesių jis bu- juk kiekvienoj valstijoj ra- 
\ o Įmokėję. i 10. 0_ sis daugiau negu 100 bėg-
baimingas dažytojas buvo jjų, kurie mielai norėtų at- “P°nia Ridgway! Daug ne- 
nuteistas 30 dienų kalėji- sikratvti pareigos užlaikyti kaltų japonių garbina va- ri to veržlumo kaip vytai

lės?

/I• I

ir, jeigu jis toliau bus šeimą. Dabar įstatymas pa- 
toks atkaklus, Utah valstija sirupins, kad to jie nega-
mo Jos

jį grąžins 
tiją-

Žinoma, kartais 
nos pabėga nuo

i jo buvusia vals-

įr zmo
pabėga nuo vyrų, bet'kreiptis 

faktai rodo, kad daugiausia 
vyrai apleidžia savo šeimas.
Kartais jie tą padaro be 
rimtų priežasčių, o ta ap
linkybė, kad nuvažiavę į ki
tą valstiją jie bus visai sau
gus, tik paskatina juos to- 
k i a m neatsakomingam 
žingsniui. Daug advokatų,

lėtų padaryti.
Apleistos šeimos 

_ dabar, vvi-ui išvykus, 
į prokuratūrą

<«H
a»h

l(la.ki musų išmintim? Tu drį- 
2įaĮsti manyti, kad mes klysta

me? Drįsti nepasitikėti mu
mis, išminčiais? Vaikėze, 
šunsnuki, pienburni!

Bet Chaziras užsimojo 
rykšte:

—Šalin iš kelio! Jei ne- 
. pasitrauksi, turėsiu užgauti 

tave rykšte, kuria iki šiol 
net savo žirgo neužgavau.

Išminčiai bematant pa
sklido Į visas šalis ir Chazi
ras, kaip viesulas, nujojo 
savo pailsėjusiu žirgu. Iš 
paskos jis girdėjo išminčių 
jam siunčiamus keiksmus:

—Kad tu prasmegtum, 
niekše! Tenubaus tave dan
gus už tavo įžūlumą! At
mink, vaikėze, kas įžeidžia 
vieną išminčių, tas įžeidžia 
visą pasaulį! Kad tu kur 
sprandą nusisuktum, nevi
done!

Chaziras jojo, nesiklau
sydamas.

Miškas ėjo vis tankyn ir 
tankyn.

Po vienos dienos kelionės 
Chaziras prijojo šventyklą. 
Tai buvo puiki šventykla, 
kokios pasaulyje dar niekas 
nebuvo matęs. Joje gyve
no vienuoliai, kurie kukliai 
vadino save “Tiesos šuni-

ak-

KALNU DEBESĖLIS

Pro tamsiai žalius lapus 
Spindi mėlynas dangus.
Nieko, nieko nebėra,
Vien tyla, karšta giedra.
Vien dangus ramiai alsuoja,
Vien tik lapai plevėsuoja.

Pro tamsiai žalius lapus 
Spindi debesėlis.
Tyliai plaukia neskubus 
Baltas debesėlis.

Seksiu baltą debesėlį, kur 
jis plaukia—

Palydėsiu per padangę 
žydrią, jaukią.

Už padangės tylus kalnai 
mėlynuoja,

Trys viršūnės sidabrinės 
spinduliuoja.

Ir, priplaukęs debesėlis vi- mis.
dūrinę, Kiti juos vadino “ištiki-

Pabučiavo šviesią kaktą jos maišiais sargais.”
ledinę. i Kai amžinai tylįs ąžuoly-

Pabučiavo, sutviskėjo ir pa- nas nubudo nuo žirgo ka
liko jnopų dundėjimo, visi vie-

Tarp šviesių padangių per- nuoliai su vyriausiu kunigu 
lų jos vainiko. išėjo pasitikti jauno karžy-

K. Putina*. gio. ___

NAUJOSE PAREIGOSE

Dr. Lindstrom, pagarsėjęs 
tuo. kad nuo jo pabėgo žmo
na, aktorė Ingrid Bergman. 

dabar eina gydytojo pareigas 
Aapenwal1, Pa., veteranų li
goninėj netoli Pittsburgho.

nori išmokti lengviau susitaiko su gyve
nimo sąlygomis ir todėl re
voliucijos joms nėra prie 
širdies. Jų dėmesys yra 
nukreiptas i konkrečius da
lykus, į meilę, į vaikus, į 
vyrą, jeigu tokį turi, ir to
dėl apie visokias revoliuci
jas, idėjas ir kitus panašius 
dalykus nelabai nori kvar
šinti galvos. Tik iš despe
racijos, kai gyvenimas tik 
rai nepakenčiamas, mote-

kariečius.
angliškai ir stengiasi buti 
amerikiečiams draugiškos, 

motina ;J°S dažnai būna suvedžio
jamos ir paskui pasidaro 
gatvės moterim. Statistika 
rodo, kad iš tų merginų tu
rime 200,000 nelegalių vai
kų. Didelė vaikų dalis mir
šta nuo ligų, bado ir stokos 
priežiūros.”

Faktai, kuriuos iškėlė 
Mme. Tamaki Uyemura, 
yra tikrai liūdni. Bet ar 
juos pakeisi, jeigu ameri-

gali
ir

ieškoti pagalbos.

Amerikoniškas Progresas

įėjo žmogus į įstaigą. 
Parodžiau pirštu j ant sta
lo gulinčią “Kultuvę” ir sa
kau:

Nusipirkit “Kultuvę,”
ZingSIUU.. j R laikra«ti.
coc aliniu darbuotoju ir sai- J . *.uuianniu j't i • Žmogus pažiurėjo
pos organizacijų, galvojo,!^. 1
kaip padaryti, kad bėgliai —Ačiū, mes turime skal- 
vyrai butų priversti pasiru- biamąją mašiną, kultuvės 
pinti savo šeima. nereikia. ,

. kiečius karius uždarysi nar- 
ir sa- ve, galima abejoti. Sunku

Matyt, pačioje Japonijoje 
gyvenimo sąlygos yra to
kios, kad jos skatina pros-

tikėti, kad dėl to, jog japo- tituciją, ir kareivių izolia- 
nės nori buti draugiškos v imas vargu ar ką padės 
amerikiečiams, atsirado 70- (jeigu toks izoliavimas iš 
80 tūkstančių prostitučių, viso galimas).
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Iš Plataus Pasaulio
Korėjos Belaisviai

Aliantai laiko savo ran
kose Korėjoj 173,000 be
laisvių. Iš to skaičiaus tik
tai 70,000 pa r

nantis Prancūzijoj, dalyva
vo prancūzų bolševikų me
nininkų suvažiavime ir po 
to suvažiavimo pasisakė 
už “socialistini realizmą”

no!^imene, kitais žodžiais pasi- 
giizti pas bolševikus, o visi - ir; Įaikvtis Stalino lini-
kiti nori pasilikti pietinėj -J S - - u v - - ? . jOS meno srityje ir nebenu-S':CJ?L?rb\n?n YyiU '^ krypti nuo taikos balantlė-
kinų nacionalistus i Formo- 
zos salą. Taigi, virš pusės i 
bolševikų belaisvių nenori i 
grįžti pas bolševikus.

lių paišymo.

Aukso Ieškotojai

Burbage mieste Anglijoj 
stovėjo senas ąžuolas. Žmo
nės kalbėjo, kad po tuo 
ąžuolu 1887 metais buvo 
pakastas auksas. Balandžio 
24 d. vėjas ąžuolą išvertė. 
Keli vyrai per devynias va
landas kasė, ieškojo aukso. 
Penkių pėdų gilumoje jie 
rado dėžutę, o toje dėžutė
je maždaug penkių centų 
vertės varinių pinigėlių....

Vėl Saaro Klausimas

Tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos vėl aštrioje formoje 
iškilo neišspręstas Saaro 
klausimas. Prasidėjusios 
derybos iš naujo nutruko ir 
klausimas lieka atviras, o 
kol Saaro klausimas dnims- 
tia vokiečių-prancuzų san
tykius, Europos armijos ne
pajuda iš vietos.

“Kol Mums Tinka”

Pakistano vidaus reikalų 
ministeris M. A. Gurmani 
sakė parlamente, kad “Pa
kistanas bus Britų Tautų 
Bendruomenėje taip ilgai, 
kol mums tas patiks.” Jis 
pabrėžė, kad dėjimasis i 
Britų Bendruomenę buvo 
laisvai pasirinktas kelias ir 
pasitraukimas iš jos pri
klauso nuo Pakistano 
sprendimo.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

Ludmila ir Olga Balachenko 
iš St. Petersburgo (Petrapilio), 
Rusijoje.

Karas Indokinijoj

Prancūzai praneša, kad 
jiems pasisekė išdaužyti 
vieną anamitų bolševikų di
viziją. Bolševikai turėjo 
daug tūkstančių karių nuo
stolių ir traukiasi betvarkė
je iš Raudonosios upės žio-

KALINIŲ MAIŠTAS M iCKIGAN KALĖJIME

kalintai Michigan kalėjime buvo sukilę ir per penkias dienas nepasidavė. Paveiksle 
matylis, kaip kaliniai rodo -kankinimų priemones." kurias buk tai naudoję kalėjimo 
sargai kaliniams bausti. Kaliniai po penkių dienų pasidavė, bet pirma jie išgavo pa
žadą jų nebausti ir pagerinti kalėjimo režimą.

vertę pajunti, o kokios apčiuo-. PAIEŠKOJIMAI 
piamos naudos bus iš to. kad A. Juozas gwlfra .. Goran4 
tas ar kiltas priklausys katali- mo, Vainutas valsčiaus, prašau atsi-

nriraniviciiai tai kažin il*Ptį manu gimines ir pažįstamus, kiškai organizacijai, tai kažin ,Praiąu Mr. Joseph Stoka,
kada pajusi. Geriau rankose 5a* W. lju>ham St., Milwaukee, Wis.
vienas karvelis, negu padebesy- ’lx)
se visa gervių virtinė. Taip. 
atrodo, galvoja čionykščiai sielų
ganytojai. , Ar taip tiksliausia Paieškau gyvenimo draugo kokių 
—tai ju reikalas. Mums pa- 45 ar daugiau metų amžiaus. Gali
kaks žinoti k-id keičiantis svie- but, našlys ar vien*unsd-s; aš e-u KaKs žinoti, Kd<l keičiantis s\ le nasje- xas nori rinito gyveninio, 
to margam rubli i keičias; ir prašau atsilieoti šiuo adresu: (19) 
Įvairus “dangaus malonių” kai-, 82 Secono^u, EiiS^th. N. J. 
nininkai. i------------------------------------  ■

I Aš esu dar jaunas lietuvis, gimęs
4-12-24 ir Kanadon atvykęs 1951 
metais. Ūgis: 5 pėdos ir S coliai; 
tamsiai gelsvų plaukų, neblogai iš
rėkiau ir norėčiau susipažinti su 
rimta lietuvaite vedybiniais tiks

liais. Prašau adresuoti: (19)
M r. V. K-,

€36 Broadway, So. Boston, Mass.

APSIVEDIMAI

ŽEMAITIS.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Musų skaitytojai, atsinau-į 
jindami laikrašti ir užsisakvda- 

jmi 1952 metų kalendorių, pri- 
!siuntė Maiklui 'su Tėvu dova
nu.

Paieškau gyvenimo draugo tarp 
45 ir 50 metų amžiaus. Aš esu naš
lė be vaikų, gyvenu šalia miesto. 
Prašau atsiliepti iš Woreesterk> 

(20)Po §2 prisiuntė: Mrs. O. Sle- .apylinkės. Rašyt šiuo adresu: 
gaitis iš Schenectady. N. Y., ir i »;:!« Rroadway, So. Boston, Mass. 
Mrs. Anna Davis iš Chicagos. j

Po $1.50 prisiuntė: Stelių GREITA PAGALBA 
\Vaitkus iš Chicago, III., S. Za-; DYKAI
vackis iš Rodney, Canada, F.
Lizdenis iš San

I Sak-Sak Ointment. nauja mostis, 
Francisco, Stebėtinai greitai gelbsti nuo odos

KAS MUMS RAŠOMA

Cutif ir A T KiulžilK iš F)p. išbėrimo. niežėjimo, dedervinių irvatu., n A. J. Rudžius is ue- spu4)KU Taipgi nuo niežėjimo ausų 
troit. Mich. i ir kojų (athlete’s feet), nežiūrint -

. ,kaip hga butų sena. Gydo ir hemo- 
Po $1 prisiuntė: P. Mačys IŠ rojidus (pilės). Jei kiti vaistai ne-

.Woodhaven N Y M Matonis1 ****•’?• tai PabandYk šitą mostį. 
joks praeities tyrinėtojas nėra *-. ,, ’ G p lVit‘krLnam geriausias pasekmes.. . . , . . , , . is Haverhlll, Mass., M. Paukštis Atsiųsk savo vardą ir adresą
mėginęs įrodyti, kad kada norj .. Chicago ' ' ' iir
ir bet kuris karas butų laimė
tas ar kraštas išlaisvintas mal- 

šitą sužinotų—visi jų didieji domis?
rūpesčiai išnyktų ir jie savąjį Taip mane sugėdinęs, ♦ drau-

Keičiasi ir Dangaus
Maloniu Kainininkai , _.uždavinį taip lengva; išspręstų! gas laiško Eisenhowenui nera- 

Jurgis Czulkies iš Stankaitė-j 1-š “Keleivio" patyriau, kad jį tikrųjų! Juk tokioj katali-'* ir dėl to generolas ir šian- 
lių (Abbau-Stankaiten) kaimo, į vienas čionykščių žymesniųjų vįškoj Italijoj, Prancūzijoj, Va- dien gauna kaip aitvaras laks- 
Klaipėdos apskr. i kunigų, sakydamas pamokslą karų Vokietijoj patys niekai

Gelgaudas, iš Liudvinavo, A asario 16-tos proga, pasakęs, i>utu suburti ne 50. bet visa
Mariampolės apskr. ;kad svarbiausias ginklas

Magdalena, Marcelė ir Petro- tuvai išlaisvinti malda.
nėlė Kapčinskaitės. viena jų iš
tekėjusi Kasperavičienė, iš Al
vito parap

Mari.
Kavaliauskienė ir jos sesuo vas ieškodami priemonių

savo vardą ir adresą su
III Wm Wai<rinis 1 aiuo ske,bimu’ ° mes tuoJau *š«usi- 111., wm. vvaiginis me vaistus išbandymui. Jei per 2 

dienas nematysi pasekmių, tai at
siųsk likusią mostį ir daugiau nie
ko jums nekainuos. (19)

DEKEV.S PRODUCTS 
P. O. Box 666. Newark 1, N. J-

iš Bellerose Manor, N. Y., ir 
Joe Strem iš Alberta. Canada.

Joe Butch iš Cleveland, Ohio, 
prisiuntė 65c.

Po 50c prisiuntė: P. Januška 
iš Windsor, Canada, W. Urba- 
nas >iš Chicago. Ilk, J. Uždavi- 
nis iš Philadelphia, Pa., J. Mu
kus iš Scottville,

Švento Rašto Tyrinėtojų 
Skelbimas

Esamojo laiko surėdymo visai nc-tyti iš Paryžiaus tai į Lisabo
na, tai į Ankarą, tai į Atėnus, 
tai kur kitur norėdamas kuo'

... , '.bus galima pataisyti (1) dėlto kad
Micn., Airs. |jo arnįįus pasibaigė ir dėlto kad jis

. . , _.x-„ „„ _ i M. McNesk y iš Alabama, A. i neatitinka naujajai gadynei; (2)maldininku, kurios, pasak mu- greičiau ant kojų pastatyti di-| - T1, P
Tai perskaitęs susimąsčiau. sų pamokslininko, kovoj su bol- dėsni skaičių gerai ginkluotu Detroit Mich
Aš gerai žinau, kad ypač ševikais daugiau reikštų negu divizijų.

Lie- , šimtą divizijų gerų geriausių

trap., Vilkaviškio apskr. į Vakarų Europa bijo rusų ir jos tankais ir lėktuvais ginkluotos Bet ir namo grįžęs aš vis 
ijona RamonCųskaitė- j valstybių vyrai laužo savo gal- divizijos. 0 kokios jos butų galvojau apie tą maldos galy- 

rožančiai ir mai- bę ir, žinoma, pradėjau įsiti-gre- pigios! Juk
Pranė Ramonauskienė iš Kau-isiančiam komunistų pavojui daknygės tokios pigios, o ir mi- 
piškio km.. Vištyčio vals., Vii- atsispirti, žinau, kaip tuo yra šių užpirkimas jau ne tokios 
kaviškio apskr ’ i susirūpinęs gen. Eisenhovveris brangios išlaidos!

Antanas ' KaždaileviHus iš £ r*?' tižiausias nusi-
Taucių km., Gaduvo baznytkai- L + v^.o v; tkaitimas vargstančiai tėvynei
mio, Telšių apskr.

Ignas Kazėnas.

kurios turėtu pastoti kelią ko
munistų užpuolimams.

kinti, kad ir ji keičiasi ir nevi- 
suomet vienodai vertinama, 

j Nepriklausomoj Lietuvoj ku
nigai savo reikalams leido
-Vadovo” žurnalą. Jame buvo 
snausdinami Davyzdiniai pa-

Visiems aukojusiems už laik
raščio rėmimą tariame nuošir
dų ačiū.

laikraščio Administracija.

DYKAI! DYKAI!

... ., taip pat. kad Vakaru Vokieti-Petras Kiaupa ir jo brolis iš . , , • r\ ai"1 J jos kancleris Dr. Adenauer yracių. Vietinio pobūdžio lai
mėjimas pašalino bolševikų Žalpių kaimo, 
kontrolę plačioje krašto Kazimieras ir Pranciškus K:
srityje. į bartas iš Piežių km.. Teisių v. kankama: ginkluotų . . „.

---------- Olga Kiel iš St. Petersburgo kurios galėtų užtikrinti saugų
Irano Karo Stovis j (Petrapilio) Rusioje. ir rann) jo tvarkomos Vokie-

Andnus Liud\ ikauskas ls tijos gyvenimą. žinau paga- 
Irano vyriausybė pratęsė įDanbtevos km., Igliskėkų vals.. g.a]jau. kad ir ItaF.ios vvriausy- 

karo stovi visame krašte Marianipol^s. ai)skr.'.............. b®8 priešaky stovi katalikų va

katalikų partijos vadas ir kad 
Jis yra susirūpinęs turėti pa- 

pajėgų.

ir visam pasauliui, jei šilo siė- . .............................
buklingo recepto baisiausiai šių straipsniai įvairiais
dienu liga,* nugalėti nepraneš! '-r kltais kunigams ro
čiau ‘ tiems, kurie šito recepto Pimais klausimais ir, žinoma.

Sakau, tai tuoj turi su- svarbesnieji dvasines vyresny- 
žinoti gen. Eisenhoweris. Jau aplinkraščiai, įsakymai.

Viename to žurnalo 
kartą radau “cirkulionių,” ku- 

ą riame buvo surašyta už ką ir 
kiek galima gauti ' atlaidų, 
šiandien aš nebeatsimenu skai- 

bet gerai atsimenu, kad
mėnesiams.

A. i neatitinka naujajai gadynei;
dėlto kad mokslumas ir žinojimas 
padaugėjo; (3) dėlto kad žmonės 
patvrė kad kunigija savo klaidomis 
apakino ir gąsdinimu lyg pančiais 
surišo minias ir dėlto visas religinis 
mokslas bus laikomas paniekoje iė 
priskaitomas prie “nedorų žmonių 
išmistų ir klastų.”

Visa tai yra “pasaulio pabaigos’’ 
arba “paskutinių dienų” ženklai. 
Apaštalas Povilas pasakė: “Tai ži
nok, kad paskutinėse dienose ateis 
pavojingų laikų;nes žmonės bus sa- 
vymeiliai, godus, saugyros, ... be 
meilės, . . . labiau mėgstą gėrius 
(teatrus, kozyravimą, girtuokliavimą 
ir t. p.) kaip Dievą, turį, tiesą.- P»- 
maldumo išvaizdą, bet užginčiją jo 
galią.“—2 Tim. 3: i-§.

(Bus daugiau)
Spausdinių šioje kryptyje galima 

gauti veltui: V. Klovas, 3444 So. 
Lituanica Avė., Chicago 8, III.

Isbandymas. kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMAT1SKUS SKAUS
MUS. RANKŲ, KOJŲ SKAUDfi.II- 
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJA. 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeijru tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
dini, tai tuojaus parašyk savo var
dą. pavardę ir antrašą ir siųsk šį 
garsinimą dėl naujai pagerintos 
Deksnio Galindos Mosties. Aplai- 
kysi be jokio mokesčio, pavartojęs 
savaitę laiko, jeigu nesijaustum

numery stipresnis ir sveikesnis, ir negelbė
tų jums, tada grąžink mums likusią 
ir jums daugiau niekas nekainuos. 
Mes žinom, kati tūkstančiams pa
gelbėjo. pagelbės ir tamstai. Užtik
rinant pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim. (26) 

DEKEN’S PRODUCTS 
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ieško.
Eisenhoweris. Jau 

buvau ir plunksną ir rankas 
paėmęs, jau norėjau pradėti 
rašyti, bet tada kilo klausima 
—kaip? Generolas juk žemai
tiškai nesupras, o man an.gliš-

basam ciaAnelia Pietkiewitch iš Vii-ifiac. Gqsneri ir kad iis’tain kai rašyti sunkiau negu basam .. .’. ,"i.“-e! drguktagiun mindžioti. Krei-''atlaidų' gal™.-, gaut., jo-, da-dar dviems
skaitant nuo gegužes pir- Anthonv j„seph ir Maria 
mosios. Karo stovis pratęs-(kiel iš Odesos ir Vilniaus, 
tas todėl, kad krašte jauč- Angelika. Joseph ir 
čiasi nerimas dėl ekonomi- Franz Pikiel iš Vilniaus, 
nių sunkumų ir dėl Įtemptų Ignace Poplavcsky iš 
santykių su Anglija dėl niaus.
aliejaus kasyklų nacionali- Julius Povilaitis iš Bagdon- 1ėgas. 
zaciįos * * įgirio. Meškuičių vals., Šiaulių

______ | apskr.
... . . .. Jonas Šeštakauskas ir AnelėMaskva ir Japonija

pat nesijaučia saugus be stip-

tokį gerą sumanymą, o jis kad . . 
pradės mane gėdinti. i kūmais

priemone ansig' 
užpuolikų laiko ginkluotas pa- 

O jas paruošti šiandien

išir Marijona šeštaka u skaitės 
Maskvos vyriausybė, kai jKalesnykų km., Simno vals.,

ren-kuriais pranešimais, 
asiulyti Jai

tartis dėl sudarymo atski-

!Alytaus apskr.

ženklelį ir tt. Panašių darbų.
žmogus galėjai gauti 

atlaidų ir tuo budu sutrumpinti 
yra labai brangus dalykas. Ką. sako jis, kuo tu laikai savo dienas skaistykloj (čyš- 
ypac suvargusiai Europai. gen. Eicenhoweri? Tu manai, 'čiuje) buvo ir daugiau surašy-

Taigi. sakau, gal visi šitie kad jis nėra skaitės istorijos ta. 
dideli vyrai be reikalo galvas vadovėlio, kad jis nėra smul-l Paskaitęs, atsimenu, nuste- 
suka, gal jie nežino to paprasto kiai išnagrinėjęs buvusių karų'i^y jja<i “dangaus malonės” 
dalyko, kuris taip aiškus musų ir kovų dėl laisvės aprašymus?!

LINKSMOS PLOKŠTELES 
REKORDAI

Naujai pagamintos pirmą kartą 
išleistos lietuvių kalba juoku plokš
telės—rekordai. čia rasit juokų, 
juokelių—net linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuoktum jų klausyda
mas, reiktu eiti pasitarti pas savo 
daktarą. Kaina tik $1.00. (26)

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666. Newark L N. J.

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, 
nrašau man parašyti. Bet vyrai, 
kurie ieškot moterų apsivedimui, 
nerašykit man. Aš dirbsiu už pa
valgymą ir $5.00 į savaitę. Butų 
gerai, kad galėčiau gauti tokią vie
telę Ixis Angeles apielinkėj, pas 
farnrerius ir šiaip namuose. (19)

Mrs. Alice Mensler,
1538 Duane Street,

Los Angeles 26, Calif.

NAUJA GYDUOLE
ij*>1*

r--------------~7 -“".I <šimnnaiti«5 iš Tirkšlio-1—' -------- —7-".'-----, ------- -  “ ’•-gaunamos tokiais madniais
giasi pasiūlyti Japonijai 1tno va, įtautie€lul (lvaslšh-ui. Jei jie Ar tu nežinai, kad iki šiol dar|(lart)ais ir kad senosios priemo-

! vėžio apskr. Iros taikos sutarties. Mask-I Anna wjnick dtlktž Juozo ir 
va žadanti duoti Japonijai-cilės vainikaičiu. 
labai viliojančia® sąlygas, Victor Zielinsky iš Vilniaus,
kad ją atitraukus nuo “Va- Iieškomiej.; arba apie juos ži-
karu imperializmo.’

Picasso ir “Linija”
Žinoma? ispanų meninin

kas, Pablo Picasso, gyve-

j nantieji maloniai prašomi atsi- 
'liepti į:

(’onsulate General of Lithuania 
41 West S2nd Street 
Nevv York 24. N. Y.

Čia Parašyta Apie Amerikos lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI—visa; nepaprastas naujas romanas, 

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

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

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

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

ČIA NE KU KLFKSAI ŽYGIUOJA

“Keleivio” kalendorių dar 
galima užsisakyti. Kaina 

nės—malda—lyg į užpečkį nu-Į50 centų. Užsakymus ir pi- 
stumta. !nigus prašome siųsti:

Romos gatvėmis prieš Velykas žygiuoja senu laikų vie
nos brolijos nariai apsigaubę gaubtuvais, kaip sąmoksli
ninkai. Vienuoliai pakelėj renka aukas kokiai lai lab
darybei.

Kas tą “dangaus malonių“ i 
kainininką surašė, aš nežinau, 
liet aišku, kad tai padarė ne 
kuris kamendorius. bet aukš
tesnioji dvasinė vyresnybė, ir 
ji gerai žčnojo. ką daranti. 
Taip buvo tikslinga.

Anuomet ypač jaunimą-jau 
sunku buvo išlaikyti savo glo
boj vien pragaro smalos ir ug
nies grasinimais ir raginimais 
pasninkauti ir melstis. Reikė
jo kitokių priemonių—kamen- 
doriams teko eit.; į pavasarinin
kų ir ateitininkų futbolo aikštę 
ir sutanos skvernus pasikėlus 

Ispardyti kamuolį, reikėjo suk- 
llis kartu su kitu žaidžiančiu 
ijaunimu rateliuose, teko sugal 
jvoti ir labiau laiką atatinkantį 
sąrašą “dangaus malonėms” 
gauti.

Ar ir čia Amerikoje galiojo 
'tas kainininkas, aš nežinau, l»et 
apie jį negirdžiu. čia daugiau 

įkalbama apie maldą, mišių au
kojimą. Gaunį įspūdžio, kad 

[čia taip tiksliau, praktiškiau. 
Juk mišioms gautas doleriukas 
tuoj į kišenę įrieda ir tuoj jo

‘KELEIVIS’
636 Ea*t Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Maistinga G y d u oi 
yra mišinys riešutų, 
uogų. šaknų ir la^; 
ji vra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grH3- 
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidney*) 

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištverminga* maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama a, batus for
moje. Svaras $8.990, pusė s^ara 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisinh- 
čiam į namus. ___

ALEXANDER’S CO
414 West 

South Boston 27, Maaa.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

Įkurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2,420.358.00

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

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienrijimo 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.



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. IS, Balandžio 30, 1952

PERRINKTA ALT 
SKYRIAUS

GRAŽIAI PAMINĖJO 
KAUNO UNIVERSITETĄ

Apie 100 žmonių, beveik 
visi buvę Kauno universite
to lankytojai, pereitą sek
madieni L. Ramovėje gra- 

, Stoughton, Mass., ir smui-žiai paminėjo Lietuvos uni-
VALDYBA kininkė Alice Plevokiutė iš versiteto 30 metų Įkurtuvių 

Maine valstijos. Be to bus
du duetai: fleito (Marytė 

ir piano (Pat-

ukaktį. Minėjimui vado
vavo prof. I. Končius, vie
nas iš pirmųjų to universi-

Pereitą penktadieni po 
sėdžiavo Amerikos Lietuvių Plevokiutė)
Taiybos Bostono skyrius. Į ricia Sheeran), southbosto-teto mokytojų. 
Tarpe kitų reikalų perrink- nietės, ir smuiko (Alice 
ta valdyba, i kurią šiais mė- Plevokiutė) ir fleito (Ma
tais Įeina: pirmininkas S. ryte Plevokiutė).

vice-pirm. J. Pirmąją programos dali 
sekretorius J. atidalys Gabijos mišrus 
iždininkas tas choras,

Lankėsi p. J. Strolia

Michelsonas, 
Arlauskas, 
Andrius ir

PRANEŠIMAI
Apie Suffoik 1X»mis

Į Suffoik Downs arklių lenk
tynes atvyko japonų jojikas. 
Tom Meada iš Honolulu. kur 
jo tėvas čr dabar Ja r jodinėja. 
Tom Meada čia jodinės C. A. 
O’Neal’o arkliais. Prieš tai jis 
dalyvavo arklių lenktynėse 
Gulf Stream Parke. Floridoj.

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

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

ši pirmadieni musų jstai- 
vadovaujamas rnu- goję lankėsi p. Juozas Stro- (

lia. smuikininkas ir kompo
zitorius, su sunumi Herkų-!’

pats, Jonas Kasmauskas. ziko Jono Dirvelio iš 
Bu v o priimta piniginė apy- Worcesterio, o užbaigs Bos- 
skaita ir pasitarta apie iš tono Lietuvių Vyrų Choras, les. smuikininku. Jaunasis! 
Lietuvos pabėgusių žvejų vadovaujamas kompozito- : Stovia sekmadieni smuiką-' 
pasitikimą gegužės 18 d. riaus Juliaus Gaidelio. Ant- vo pp. M inkų radio progra- 

Kadangi gegužės 18 d. rają dalĮ atidarys Gabijos moję. Svečias ką tik atvy- 
laikinasis Bendruomenės merginų choras, o užbaigs:ko priešpaskutiniu laivu iš 
organizavimo komitetas bu- Bostono Lietuvių Vyrų Europos Į Nevv Yorką ir 
vo numatęs ruošti Bendruo- Choras. vyksta apsigyventi i Chica-j
menės Įkurdinimo iškilmes'. Kaip matote, programa
ir jau buvo paėmęs tam rei- visu šimtu nuošimčių bus!-------------------------
kalui svetainę, tai kreiptasi patraukli, grynai meniška.
Į tą komitetą, kad ir Bend-i nenuobodi, nes kiekvienas
ruomenės Įkurtuvės ir žvejų numeris bus kitokis. Boston University šį tre-
pranešimai butų sujungti Koncertas bus pradėtas čiadienį ruošia taįtautinę ’ 
didesnėje svetainėje. Taip, 2:30 vai.-po pietų. Įžanga pai0(ia, kurioje bus ir lietu

ti k $1 asmeniui,_ rezervuo- viŲ skyrius. Tą skyrių tvar- 
tos vietos po SI.50. Į toki ko universiteto studentai 
ištaikingą parengimą kitur HetUviai, priešakyje su stu-

Studentu Paroda

rodos ir bus susitarta.
Rep.

MELODIJOS VALANDA
BOS GIRDIMA GERIAU

Melodijos \ alanda iš Radio Stoties \VHIL dabar bus galima gir
dėt aiškiau ir toliau, nes buvo pakeistas bangų ilgis i 1430 kilo-
cvkliu.1 *
Už dviejų-trijų savaičių Melodijos Valandos skambės dar aiškiau 
ir toliau, nes \\ HIL stoties pajėgumas bus žymiai padidintas.

Biznio Reikalais Kreiptis Šiuo Adresu:
JOi) BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS: SO &0520.
Melodijos \ alandos vedėjai: Povilas Lapenas, Mykolas Pluta, 

Steponas Butkus ir Alphonse Stecke.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiarižkos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 

1430 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 

1 kalno. Adresuokite (4-3)
Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

JAU GALIMA VISKĄ 
IR PILNAI PASAKYTI

ižanga butų tris kartus di- <jente 
desnė.

Tikėtu iš anksto salima

prieš; 
Gražina Čaplikaite.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483
NAMAS PARDAVIMU

Parduodamas So. Bostone ne
didelis mūrinis namas gerame

SANDAROS APSKRIČIO 
BANKETAS

P A R D
5o. Bostone

A V I M U I•: banketas Lietuvių Piliečių 
Draugijos auditorijoj, 368 
Broadvvay. Banketą

LDD 21 kuopos jubilėji- gauti Bostone “Keleivio’ 
nio koncerto programoje administracijoj ir pas at

pa- skilus platintojus, Bridge- Broąflwa.v- _?ank.^ stovyje. Pajamos geros ir bu-
jau viskas waterĮ pas A. Liutkuviene. Pestin£ai mosią eilė gerai tas savininkui laisvas. Kaina 

iki smulkmenų sutvarkyta 234 Plvmouth St Norwoo- Patyrus^ šeimininkių, ku- $4.000. Klausti po 6 vai. va-
ir todėl galima skelbti, kad de Das F Ramanauska rių skaičiun ?eina 21 ku°- kare te,efonu: JA --0231-gegužės 11 <1. Jlunieal sve- U18 Washi„g^ St Cam- Į=os narės Gegužienė,
tainėje South Bostone ture- bridže Da« J Vinciuna 233 ‘entienė- Jonuskiene,----- daugiau negu pirma- Po.tlanil ' Su Arlingtone Mickienė ir Brazaiti™

Programoie na« .T Anrlrpw« m Her- gegužės 11 pripuola

kai kurios smulkmenos 
sikeitė bet dabar iau vis

o , pumpa,pirmas Sandaros kiemas,

sime daugiau neoni rtirma- C. A uivmciic 11
eili koncertą, 
pasirodys trys
žė Mainelytė, lyrinis sopia- Pasibaigus iškilmingajam 
nas, is New ’iorko: akor- koncertui, 6 vai. vakare, rno^inos‘ 
dionistė Dalė Skindelytė iš .įvyks 21 kuopos jubilėjaus

solistės: n,.ru

Va-
Au-
Ka- SLA 359 KP.

_________(19)

MITINGAS
vai.

So. Bostone, 
apskritis birželio mėn. ] 
rengia Lietuvių Piliečių 
bo auditorijoj nepaprastą 
vasario banketą su įvairia 
nine programa.

Šis pirmasis pavasarinis
rengimas žada būti Įvairus

garažas, gazolino 
didelė pastogė, aptvertas 
trokams ir automobiliams 

taisyti dirbtuvė. Galima nupirkti 
pigiai arba iškeisti ant namo, ūkio

Klu- arba sero automobilio.
d.

pa

pas J. Andrews, 144 Her- c^anS' gegužės ii pripuola Gegužės 4 d.. 4 vai. popiet,
i __ 3 Motinu Diena, tai laike SLA 359 kuopa rinks delegatusoen rtoau. - , , Li -banketo bus pagerbtos ir i busiant} SLA seimą, v įsi 

kuopos nariai prašomi susirink
ti paskirtu laiku i Dorcheste- 
rio Lietuvių Klubą, 1810 Dor- 
čhester Avė.

Reporteris.

So. Bostone krautuvė su kampi- 
me- niu namu 2 šeimom, po 6-6 kamba

rius, vonios ir kiti parankumai. 
Kaina $6,800, rendų $112. 

pa- ---------
City Point. prie juros maudynių, 

. . . . . . du\ puikus, naujai aptaisyti namai
Įdomus tiek jaurv.mui. tiek se- po 3 šeimynas. 6-6-6 kambariai, šty-
nimui. Iš anksto kviečiame tiek apšildomi, verandos, daržai ir vieta ?arazui. Abudu po $14,000.
Bostono miesto, tiek apylinkės 
lietuvius ruoštis tame parengi
me dalyvauti. Visi dalyvavę 
turėsite daug malonumų.

Rengėjai.

Oorchestery, 3 seimų namas 
kambariai, vonios. Kaina $6,500, 
įmokėti $1,000.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename
Ain 20 motai.

IŠKILMINGAS KONCERTAS
20 METŲ JUBILEJUI ATŽYMĖTI

Rengia Lietuvių Darbininkų Draugijos (LDD) 21 Kuopa

Kitą Sekmadienį, Gegužės 11 Dieną
MUNICIPAL BUILDING HALL

BROADWAY, tarp G ir H gatvių SOUTH BOSTONE
Pradžia 2:30 Vai. Popiet

Įžanga $1, Rezervuotos Vietos po $1.50 (su Taksais)

Programoje:
RQŽĖ MAINELYTĖ. Lyrinis Sopranas, iš New Yorko
LILIJA STILSONAITĖ ŠATEIKIENĖ, Pianistė, iš Brooklyn, N. Y.
DALĖ SKINDELYTE. Akordion istė, iš Stoughton. Mass.
MARYTĖ PLEVOKIUTĖ. Fleitirtė, iš South Bostono.
PATRICIA SHEERAN. Pianistė, iš South Bostono.
ALICE PLEVOKIUTĖ, Smuikininkė, iš Maine valstijos.
GABIJOS MIŠRUS CHORAS, vadovaujamas muziko Jono Dirvelio iš

VVorcester, Mass.
GABIJOS MERGINU CHORAS.
BOSTONO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS, vadovaujamas kompozito

riaus Juliau^ Gaidelio.

Po Koncerto, 6 Vai. Vakaro

JUBILĖJAUS UZBAIGTUVIŲ BANKETAS
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS AUDITORIJOJ

MOTERIMS PAGERBTI 
VAKARAS

Dorchesterio Piliečių 
vyrai rengia moterims 

lėnoms) pagerbti vakarą šešta- Kreiptis 
k dieni, gegužės 10, nuosavam g*

KAMBARIAI SU BALDAIS
South Bostone yra 3 geri 

kambariai su baildais (fomi-

Dorchestery, arti šv. Morkaus 
bažnyčios ir netoli nuo Ashmont sto
ties, 3 šeimų namas, 5-6-6 kamba
riai. Kaina $11^00. Rendu $1 Iš. 
Savininkas paliuosuos vieną butą 
pirkėjui.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

Ir
i u a 
TUI

name. 1810 Dorchester Avė. 
Pradžia 7 vai. vakaro. (19)

Klubo šluoti). vedusiai porai be vai- 
(moti- j.Ų ari,a nevedusiems vyrams.

šiuo adresu: 487 E. 
South Bostone, žemu-

So. Bostone, arti Thomas Parko, 
2 šeimų namas. 3-4 kambariai, vo
nios, šilima. Kaina $5,800. Rendų 
$80.

546 BROADWAY
■O. BOSTON. 

Talafonaa: SOUth

tinis aukštas. (19)

South Bostone. 3 šeimynų, su 
įtaisymais, kaina $3.000, rendų $50. 
Taipgi mūrinis namas, 10 kamba
rių, su vonia ir šilima, su visais 
baldais (tumisbed). Kaina $8,000.

Lankėsi Svečias
Laiškas G. Petrauskienei

Pereitą savaitę musų ofi
se lankėsi “Keleivio” senas 
skaitytojas Juozas Garionis 
iš Akron, Ohio. Svečias at- atsiimti 

1 vyko Į Lavuence, Mass.,!
1 aplankyti savo sergantį 
l broli Petrą, kuris porą sa

vaičių gulėjo Mass. General 
ligoninėj ir dabar grįžo na
mo sveikti. Svečias atsi
naujino laikraštį ir aplankė 
So. Bostone savo kaimynus 
iš Lietuvos, Joną Patkaus- 
ką. su kuriuo kartu lankėsi 
ir musų įstaigoje, Barborą 
Gailiunienę ir kitus biržie
čius.

Laiškas poniai Genei Pet
rauskienei yra “Keleivio” 
ofise iš Argentinos, rašytas 
Y. Naruševičiaus. Galima 

darbo valandomis.

yffl/ AT
ffoLK

Virimo Demonstracija

8 minutės iš Bostono 
per MTA

8 Reisai Kasdien 
Turf Reisai Pan. Ser. Sub.

Arkliai Stoja 1:45
Douhle Baigias 1:25

Jžanga $1.00 su Taksais

Be to. turim daugybę kitokių na
mų, ūkių, krautuvių ir biznių par
davimui visose Bostone apv'inkėse.

LITHUANIAN AGENCY 
A. Ivas (Ivaškevičius)

545 Broad»ay. So. Boston. Mass. 
Tel. SO 8-0605.

(21)

MAISTO KRAUTUVĖ 
PARDAVIMUI

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

303 E Ctreet.
So. Boston, Mass.

(18)

MOTERIS
Vidutinio amžiaus ieško darbo 
už gaspadinę. Gera virėja. 
Mieste ar ant ūkio, kad tik bu
tų gera vieta. Adresas: (19) 

Mrs. S. Peterson.
34 Ash St., Chelsea. Mass.

A. J. NAMAKSY
BKAL BSTATE A IN8UBANCB 

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON,
Office Tel. SOboston 8-0948 
Bm. 17 OBIOLB STBBBT

TeL**P A^k i-040  ̂M.

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

South Bostone
•-Ar.thony Orkestrą

Bostono ir apylinkės lietuvių visuomenė nuoširdžiai kviečiama ruoštis ir 
dalyvauti bet kuriame parengime, o kam aplinkybės leidžia—ir abiejuose. 
Svečių bus ir iš* tolimesnių vietų—net iš New Yorko. LDD 21 kuopa per 
20 savo gyvavimo metų jau yra įrodž iusi, kad jos parengimai visus paten
kina, bet—
Šis jubilejinis, dvilypis parengimas bu t iš visų šauniausias, nes 21 kuopa 

mini savo dvideš mtą gimtadieni.

368-72 Broadway, kampas E Street 
Svečius Linksmins

Pereitą penktadienį L. P. 
Draugijos suruoštoj ir gė
lai pavykusioj virimo de
monstracijoj Bostono gazo 
kompanija pademonstravo 

' greitą ir ekonomišką valgių 
gaminimą. Buvo virš dve
jų šimtų žiūrovų, kurie, be
je, gavo progos ir išvirtus 
valgius pigiai laimėti ir, be 
to, gavo apie šimtą visokių 
dovanų. Vyriausias virimo 
demonstracijos organizato
rius buvo p. Tumavičienė, 
o visą vakarą sumaniai 
pravedė ponia A. Januške
vičienė ir p-lė I. Jurėnaitė.

I Garbė joms.

PARDUODU BITES
Su aviliu, medaus 

medum. Kaina pigi. 
fonu: GR 2-7276.

rėmais ir su 
Klauskit telc-

(20,

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto M

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

vakaro

Bus,
su

iš kitur iki galo

SUfKLK

'ioi/ms

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

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

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirarj
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X RAY Aparata 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
524 BROADWAT,

SO. BOSTON, MASS.




