
ORO SARGYBOS SU ?A VISĄ KRAŠTĄ

"TTVakarinis Berlynas Liks 
Aliantų Kontrolėje

Aliantai Saugos Miestą, Jei Bolševkai Bandytų Jį Užblo
kuoti; Vokiečiai Bėga iš Vakarinės Miesto Dalies; 

Vakarinė Vokietija Šios Savaitės Gale Pasira
šysianti Karo Sąjungos Sutartį su Vakarais

Aliantų komendantai va
karinėje Berlyno dalyje— 
amerikiečių, anglų ir pran
cūzų—pranešė Berlyno bur
mistrui, kad vakarinis Ber
lynas ir toliau bus Aliantų 
kontrolėje ir po to, kada 
vakarinė Vokietija pasira
šys karo sąjungos sutartį su 
Vakarais ir atgaus visišką 
nepriklausomybę. Miestas

Vokiečių Socialistai
Prieš Karo Sąjungą
Vakarinės Vokietijos so

cialdemokratų partija pasi
sakė griežtai prieš Vokieti 
jos dėjimąsi į karo sąjungą 
su Vakarų valstybėmis ir 
reikalauja, kad numatyta 
karo sutartis butų iš naujo

Nuo gegužės 15 d. šešėliais parodytieji musų šalies pakraščiai bus per 24 valandas 
saugomi oro stebėtojų, kurie su RADAR i r kitokiais prietaisais budės, kad priešas iš 
netyčia neužpultų krašto iš oro. Juodi taškai rodo "filtravimo centrus,” kur bus kon
centruojamos iš stebėjimo stočių prisiunčiamos žinios.

Pasiūlė Užbaigti Gelžinkelių 
Ginčą Su Darbininkais

Nuo 1950 Metų Spalių Mėnesio Gelžkeliai Vyriausybės 
Rankose; Vyriausybės Pasiūlytą Planą Taikintis 

Kompanijos Priėmė, Unijos dėl Jo Balsuoja;
Ginčas Ilgai Užsitęsė, bet Nesukėlė Protestų

Anglų Mainieriai 
Neįsileidžia Italų

ir toliau bus amerikiečių, Persvarstyta tikros lygy-
anglų ir prancūzų kontro
liuojamas ir jeigu bolševi
kai, rusai ar rytinės Vokie-

bės” sąlygose.
Vokietijos kancleris Dr.

K. Adenauer yra nusistatęs
tijos bolševikai, bandys jį;?utart^ .Sj Vakarais pasira 
užblokuoti, jie susidurs su &aA ^ar S1^ savaitę, be . 
Aliantais, o ne su vakarinės °P0ZlclJa parlamente ir net 
Vokietijos pasipriešinimu. Pa-ies kanclerio partijos ei

lėse keta nepatvirtinti tos

Atominė Artilerija Paskyrė Naują Vyks į Europą
Jau Nepaslaptis Paliaubų Viršininką Pasirašyti Sutartį

Nuo 1950 metų spalių 
mėnesio vyriausybė turi pa
ėmusi į savo rankas gelžke- 

. ... T?. . . liūs, nes gelžkelių kompa-
. Ąnghjos angliakasiai pa- nįjos įr tl-yS gelžkeliečių 

feipnesino, kad j anglių ka- unįjos negalėjo susitarti dėl 
svklas butų priimami italai Japbp sąlygų ir dėl atlygi- 
darbimnkai ir 1,000 italų, nįmo pakėlimo. Gelžkeliai 
atvežtų dirbti kasyklose, is- jau antri metai dirba armi. 
vyksta atgal į Italiją. jos priežiūroje.

Italai darbinfnkai buvo ši pirmadienį vyriausy- 
atgabenti, kad padėtų dau- bė’ Pe.r prezidento paskirtą 
giau anglių iškasti, bet An- tarpininką Dr. John R. 
glijos mainieriai sakosi bi- Steelman, pasiūlė susitaiky- 
ją nedarbo ir nutarė italų mo planų kompanijoms ir 
darbininkų neleisti dirbti unijoms. Kompanijos vy

Prieš kiek laiko buvo pa- Korėjos fronto vyriausias 
skelbta, kad jau pagaminta vadas, gen. M. W. Clark, Va 1 s t v b ė s sekretorius

kasyklose. Dėl tokio uni- 
jistų siauraprotiškumo ar 
nepagrįsto bijojimo dabar

Berlyne žmonės nerimau
ja ir laukia ar tai blokados 
ar kokių nors kitokių nema
lonumų ir dabartiniu laiku 
iš vakarinės Berlyno dalies 
labai daug žmonių bėga į 
vakarinę Vokietiją. Kas 
turi pinigų, stengiasi juos 
išgabenti iš Berlyno į vaka
rinę Vokietiją, kad bolševi
kai neužblokuotų.

Aliantai todėl paskelbė 
laikysią miestą savo kon
trolėje, kad bolševikams 
mažiau butų pagundos mie
stą užblokuoti, bet niekas 
nėra tikras, ar bolševikai 
visvien nebandys miestą 
pasmaugti ekonominiai, jei 
Vokietija dėsis į karo są
jungą su Vakarų valstybė
mis.

Rusai Uždare
Vieną Gelžkelį

sutarties parlamente. Kaip 
pasibaigs kova pačių vokie 
čių tarpe dėl karo sąjungos 
su Vakarais dar negalima 
numatyti, bet opozicija 
prieš sąjungą yra labai stip 
ri

pirmoji “atominė kanuolė,” paskyrė naują Aliantų de-.Pean Acheson rengiasi dar 
kuri šaudys granatas su legacijos paliaubų derybose šią savaitę vykti į Europą mainierių unija girdi daug 
atomine sprogsta ma ja me- viršininką gen. Y\ m. K. Pasa asyti su Y okietija tai- kritikos, o Anglijos iždas 
džiaga. Minint ginkluotų- Harrison į vietą vice-admi- kos sutartį” ir pasirašyti su-jų pajėgų dieną pfreitą šeš- rolo C. Turner Joy, kuris tartis apie Vokietijos įtrau- 
tadienį buvo plačiau paaiš- iki šiolei Aliantų delegaci- kimą į Y akarų Europos pa
kinta apie atomines kanuo- jai vadovavo. Admirolas C. 10 s?jungą. valstybes sek
les. Pirmoji tokia kanuolė T. Joy grįžta į Ameriką, retonus mano, kad iki šio 
buvo pagaminta YVater- kur jis skiriamas pareigoms mėnesio galo sutartis su

Šį pirmadienį lytinės Vo
kietijos bolševikai uždarė 
vieną gelžkelio liniją, kuri 
jungia vakarinę Vokietiją 
su rytine. Uždarymas pa
darytas staiga be jokių pa
siaiškinimų.

Sąryšyje su vakarinės

Pažangieji Turėjo 
Savo Konvenciją

Americans for Democrat- 
ic Action (ADA), pažan
giųjų demokratų organiza
cija, kun sakosi jungianti 
abejų partiją pažangesnius 
žmones, atlaikė savo kon
venciją Washingone. Pre
zidentas Trumanas, kalbė 
damas toje konvencijoje, 
pabrėžė, kad tiktai libera 
las demokratas, kuris šir
dingai stovi už Fair Deal 
programą, gali laimėti rin
kimus, nes jeigu butų išsta
tytas republikonas pasiva
dinęs demokratu, tai žmo
nės geriau balsuotų už atvi
rą republikoną, o ne už to
kį slapuką.

ADA neindorsavo nė vie- 
kandidato, bet sakėno

remsianti demokratų išsta
tomą pažangų kandidatą.

Vokietijos traukimu į Va
karų karo sąjungą bolševi- Vermontas Už Ei«enhowerį 
kai grasina izoliuoti Berly
no miestą ir jau darė viso
kių trukdymų kelių susisie
kime. Ar gelžkelio linijos 
uždarymas irgi turi tikslo 
“įspėti” vakarinę Vokietiją 
dėl Berlyno blokados, dar 
nėra aišku.

Aliejaus Darbininkai
Pradeda Grįžti į Darbą

Streikuojantieji aliejaus 
valyklų darbininkai jau 
pradeda grįžti į darbą, nors 
kai kuriose valyklose dar

"Vermonto republikonai 
išrinko visus 12 savo dele
gatų į partijos konvenciją 
gen. Eisenhovverio šalinin
kus. Oregono valstijos re
publikonai irgi išrinko visus 
18 delegatų generolo šali
ninkus. Dabar skaitoma, 
kad sen. Taft turi pasižadė 
jusiu delegatų 375, o gen. 
Eisenhower 337. Kiti de
legatai esą neapsisprendę 
ar nepasisakę.

town, Mass., ir YVatervliet, 
N. Y., kariškų arsenalų 
bendromis pastangomis.

Atominė kanuolė yra vel
kama dvejų traktorių ir 
kaip bet kokia kita sunkio
ji kanuolė gali būti pasta
tyta į vietą labai greitai. 
Bandymai parodę, kad ka
nuolė gali būti velkama net 
ir ten, kur nėra kieto kelio.

Ieško Brink9o
Plėšikų Pėdsakų

Pereitą šeštadienį anksti 
lytą buvo nušautas Carlton 
M. O’Brien, YVest War- 
wick, R. I., prie savo namų. 
Kaip tik žinia apie jo mirtį 
pasiekė policiją tuoj buvo 
prisiminta vieno kriminalis
to, Alfred A. Gagnon, da 
bar sėdinčio Cranston, R. 
I., kalėjime prisipažinimas, 
kad jis ir dabar nušautasis 
O’Brien kartu su kitais kri
minalistais planavę ir įvyk
dę garsųjį Brink’o apiplėši
mą 1950 metais liepos 17 d.

A. Gagnon savo prisipa
žinimus darė ne kaitą, bet 
policij’a jam netikėjo, bet 
dabar, kai jo išvardytasis 
plėšimo planuotojas rastas 
nušautas, policija pradeda 
manyti, kad Gagnon istori
ja gal nėra visai pramany
ta.

į Annapolis karo laivyno Y1 okietija busianti pasirasy- 
akademiją. < ta ir tada beliks ją patvir-

Paskyrimas naujo dery-, tinti įvairių salių parlamen- 
bų viršininko nereiškia, kad
deiybos eis sklandžiau, nes 
darybų eiga priklauso nuo 
bolševikų, ar jie sutiks pil

tuose.
Yrokietijos įtraukimas į 

Vakarų karo sąjungą yra 
vienas iš svarbiausiųjų įvy-

turės apie 500,000 svarų 
sterlingų nuostolių, nes su 
italais yra padaryta dvejų 
metų Sutartis, JUOS i*eikejO 
atgabenti, išmokyti dirbti ir 
dabar reikia išgabenti. An
glijos spauda sako, kad 
mainieriai “laimėjo perga
lę, dėl kurios jie turi sar 
matytis.”

imti galutinas Aliantų į.įu sju dienu tarptautinėj 
patiektas sąlygas. politikoj. Rusai tą įvykį

vertina, kaipo didelį pavo
jų sau ir todėl grasina imtis 
visokių priemonių prieš Vo
kietijai, jei ji drįs pasirašyti 
sutartį su kitomis vakarinė
mis valstybėmis.

TEKSTILIEČIŲ 
UNIJA SKYLA

ANGLŲ BIZNIERIAI
BĖGA IŠ KINIJOS

Anglijos vyriausybė pra
nešė Kinijos bolševikų vy
riausybei Pekine, kad visos 
stambiosios anglų kompa
nijos, kurios dar iki šiolei 
darė biznį Kinijoj, baigs 
savo darbą ir ištrauks iš Ki
nijos savo atstovus. Angli 
jos . vyriausybė prašo duoti 
tiems anglų biznieriams vi 
zas išvykti iš Kinijos ir ti
kisi, kad Kinijos bolševikų 
režimas atlygins anglams 
už jų investuotus kapitalus 
Kinijoj. Tokių kapitalų ten 
esą už $1,440,000.000. Bet 
žinovai mano, kad anglai 
nieko negaus už savo kapi
talus. Bolševikai visokiais 
varžymais juos priverčia 
bėgti ir patys perims anglų 
kompanijas, o apie atlygi
nimą anglai gali užmiršti.

PARAŠIUTININKAI 
GELBSTI GELBĖTOJUS

Balandžio 29 d. vienas 
Pan American kompanijos 
lėktuvas su 50 žmonių nu
krito Brazilijos džunglėse, 
labai sunkiai pasiekiamoj 
vietoj. Prie nukritusio lėk
tuvo tuoj paskubėjo viso
kie avantiūristai, kurie ti
kėjosi rasti prie žuvusiųjų 
keleivių lavonų deimantų ir 
kitokių brangenybių. Prie 
lėktuvo skubėjo ir Ameri
kos civilinės aviacijos at
stovas kartu su Brazilijos 
kariškiais. Dabar praneša,

Tekstilės darbininkų uni
ja (CIO) savo konvencijoj 
išrinko unijai vadovauti E. 
Rieve ir jo šalininkus, o 
vienas iš opozicinių vadų, 
G. Baldanzi, visai nebuvo 
išrinktas į vadovybę, nors 
anksčiau jis ėjo vice pirmi
ninko pareigas.

George Baldanzi su savo 
šalininkais dabar persime
tė į United Textile Work- 
ers (AFL) ir sako, jog ne 
mažiau, kaip 100,000 narių 
iš CIO unijos persimesią į 
Amerikos Darbo Federaci
jos uniją.

Bostone vykstančioj 
UTYV-AFL konvencijoj G. 
Baldanzi buvo paskirtas 
nacionaliu organizatorių ir 
žada stropiai imtis ardyti 
senąją uniją.

Emile Rieve mano, kad 
daugiausiai 25,000 narių iš 
'00,000 unijos narių paseks 
Baldanzi, o kiti liksią išti-

riausybės pasiūlytą “taikos 
planą” priėmė, o unijos jį 
dar svarsto ir šį antradienį 
ar trečiadienį pasisakys ar 
jį priima ar atmeta.

Planas numato pakelti 
uždarbius, sutrumpinti dar
bo laiką kai kuriems darbi
ninkams ir nrinažista ir/.----v J- I c --
darbių pakėlimus nuo 1950 
metų spalių mėnesio, kada 
iškilo ginčas. Gelžkelių 
kompanijos už praeities 
darbo mokestį turės sumo
kėti apie 100,000,000 dole
rių.

Įdomu, kad prieš vyriau
sybės įsikišimą į gelžkelių 
ginčą niekas neprotestavo, 
išskyrus unijas. Bet toks 
pat vyriausybės įsikišimas 
į plieno pramonę, jau atsi
dūrė aukščiausiame teisme.

BELAISVIŲ RIAUŠĖS
KORĖJOJ TĘSIASI

Bolševikai belaisviai Ko
rėjoj, Pusan stovykloje, pa
kėlė riaušes ir susimušė su 
amerikiečiais sargybiniais. 
Vienas belaisvis žuvo susi
rėmime, o 85 buvo lengvai 
sužeisti. Sargybiniai ne
vartojo šaunamų ginklų be
laisviams raminti. Pagal 
pranešimą riaušės kilo dėl 
menkniekio, belaisviai atsi
sakę laikytis nustatytos 
tvarkos teikiant medicinos 
pagalbą. Didžiosiose be
laisvių stovyklose Koje sa
loje ramu.

PRANCŪZŲ RINKIMUS 
LAIMI NUOSAIKIEJI

Prezidentas Kalbės
Apie Užsienių Politiką

Prezidentas Trumanas šį 
eina balsavimai ar priimti antradienį West Point karo 
uždarbių stabilizacijos ko-akademijoj pasakys prakal- 
misijos pasiūlytą kompro- bą apie Amerikos užsienių 
misini susitarimą dėl už- politiką. Prezidentas kal- 
darbių pakėlimo po 15 cen- bes minint karo akademijos 
tų į valandą. ’150 metų sukaktuves.

Nušautasis M. O’Brien 
seniau turėjo ilgą policijos 
rekordą už įvairius prasi
kaltimus, bet virš 10 metų 
nebebuvo prasikaltęs ir ver
tėsi legališku restorano biz
niu. Dabar ieškoma gali-

IŠ OKINAYVOS I 
ANGLIJĄ PER MASKVĄ

Viena iš stipriausių Ame
rikos karo bazių dabai' yra 
Okinawos saloje, netoli Ki- 
nijos. Iš tos salos didieji 
atominiai lėktuvai gali pa
kilti, pasiekti Maskvą ir iš 
ten skristi į Angliją, kur 
lėktuvai, po nusileidimo ir 
naujo apginklavimo, galėtu

mo ryšio tarp O’Brien nušo- vėl skristi į Okinauą per
vimo ir Brink garsaus plėši
mo.

kad oficiališki gelbėtojai 
nateko į rankas avantiuris-į ūmi CIO unijai, 
tams. kurie nusileido prie

Prancūzijoj įvyko senato 
rinkimai. Senato narius ren
ka savivaldybės, todėl rin
kimai neparodo tikrųjų gy
ventojų nuotaikų. Rinki
mus laimėjo vidurio gni- 
pės. Degolistai ir socialis
tai pralaimėjo po kelias 
vietas, bolševikai išlaikė sa
vo vietas, o daugiausiai lai-

lėktuvo eriaučfu ir "kidna- KAM PRIKLAUSO 
nino” oficiališkus gelbėto-. ALIEJUS JUROSE?
ius. Braziliios vyriausybė ______
šį pirmadieni pasiuntė prie Kongresas priėmė įstaty- 
nukritusio lėktuvo 38 para- ma, pagal kurį aliejus juros 
?iutininkus. kad jie įšva- pakraščiuose priklauso Tex- 
duotų gelbėtojus is avantiu- as Kalifornijos ir Louisia- 
ristn ranku ’r nadarvtų nos valstijoms, o ne federa-
♦varka nrie kritusio lėktų- bnej vyriausybei. Prezi- mėjo krikščionys demokra- 
vo. iš kurio.* spėjama, nė beritąs bilių vetuoja, nes tai

Maskvą ar kitus Rusijos vienas keleivis neišsigelbė- esanti “vagystė dienos me-
pramonės centrus. jo tu.

ta ir ministerių pirmininko 
Pinay šalininkai (nepri
klausomi).
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KURIĄ PARTIJA 
PASIRINKTI?

korupcijos ir kitokių nege
rovių. Bet tos rūšies rėka-Į

T. , . . . . vintas vra rinkiminių metųkoks yra skirtumas tarp ne Ras kRa Ko_.
republikonu ir demokratų ® - -
I
sima nėra lengva, nes abi

epuouKonų i umm atų rupcija, kaip pįktas šašas, Į 
tartijų. Atsakui i tą tau- jengVaį įsimeta i bet kurios 

Simą nėra lengva, nes abi • administracijąi jeii
didžiosios partijos yra koa- (iR sumažžja valdančiyjų 
licijos įvairiausių, kartais budrumas ir pribunka pa- 
skirtingu. o kartais net ,jsuomenėj pajauti-
priesmgų interesų. Vienas Raf ,eistjna jr ne. 
skaitytojas paprašė “Chns- ,eistina Jdomu kad
tian Science Momtor dien- ūkuojantieji raketieriai ir 
rasti paaiškinti, koks via ]aavbjnjnkaj vra strikte 
skirtumas tarp didžiųjų ..„į niniai- ir upa lygiai 
partijų. Laikiastis į tai at- abejy partijų mašinas, jei 
take šitaip. tik randa norinčių imti.

‘‘Tradiciniai imant buvo vie- —i--------------------------- -
nas tikras skirtumas tarp tų ITAR17MO”
partijų fiskalinėj (mokesčių) M1L11 AK1Z.MU 
politikoj. Demokratų partija PAVOJUS IŠ GEN. 
dažniau kalbėjo už neturting- MacARTHUR LUPU 
guosius ar prasiskolinusius j p*. ketvirta-
sluoksnius, o republikonu par- ... ‘ .. A l..,ix.. . . 4 t .. ; v. dieni gen. MacArthur Raitija uz investuojančius ir biz-
nio sluoksnius. Demokratai bu- bėjo Michlgan \alstlJOs sei- 
vo už laisvesni pinigu leidimą, meljje ii ta piOga ĮSpėjo 
už parupin-'mą pigesnių kredi- amerikiečius saugotis . . . 
tų. o republikonai stovėjo už militarizmo ir vienpartinio 
aukštesnes palūkanas, daugiau režimo.
pabrėždami taupumą. Demo
kratai atstovavo laisvesnę pre

SVARSTO McCARTHY REIKALĄ

Senato vienos pakomisijos pirmininkas G. Gillette iš lowa 
ir senatorius Wm. Benton iš Conn. valstijos tariasi apie 
tyrinėjimą šen. McCarthy tinkamumo būti senate. Šen. 
Benton įnešė į senatą rezoliuciją pašalinti šen. McCar
thy iš senato dėl netikusio elgesio. Komisija dabar aiš
kina to senatoriaus įvairius žygius.

Perversmininkų į
Rojus J

Pietų Amerikos kraštai
^ra tikriausias perversmi- _ __
ninku rojus. Ten pervers-'
mai yra duona kasdieninė. Vokiška* Klausima*

Kas Savaite
Kariškos diktatūros ten iš-, Kada amerikiečių ir ang-

pasisakė už streiką, jei de
rybos dėl uždarbių neduos

.kyla ir vėl prasmenga. Ten j u a7,niios s^Ttin;, savo žy- ^^ininkams uždarbių pa- 
ir tautiniams didvyriams, ’iavin J pi,, „y n 1945 metu'1“1™!’’ k.ok-' siūle uzdarl.ių 
žinoma generolams, stoto-1 Jifidamos rtI stabilizacijos komisus. _ 
mi paminklai su pnsnubuo- - - — - • kam tremai kxa.,u<ie-a

i tomis galvomis: kada vie-
statę išgauti uždarbių pakė-

Amerikos Lietuviai!

mi paminklai su pnsnubuo- įams liavaduoti- Berlyną, , ka,P elsmas. bepasisa-
. .tu armijų vadai nenujautė, darbininkai yra nuei

nąs tautos vadas nuvirsta Rad jk - deda agrinda 
tai nuo paminklo reikta tik |..¥okiškam‘ kiausimui.” Vė- 

: galvą nusukti ir prisukti kl-i)iau ie Ber, iengvapė- 
tą, o pats paminklas, su vi-,ljiški‘ Vakarai idėjo dal. 
sais ordinais ir žvaigžde- 1# mi)ionu vokiečiu tokiu 
mis, taip ir pasilieka stove-budu at;irado ..vokiakas 
U. Toks praktiškas suma-,klausi >. kurj datov 
nymas sutaupo pinigų ir
niekam nekenkia.

Skaitant nuo 1047 metų,
kada Pietinėj Amerikoj po 
karo tautos vadai pradėjo 
ristis nuo sostų, ten jau bu
vo ne mažiau kaip 13 Viso

ckiu perversmų. Štai:
1947 metais gegužės mė- 

i nesi kariškas perversmas 
1 Nikaragvoje nuvertė prezi- 
'dentą.

1947 metais rugpiučio
1941 metų biiželio mene- šio krašto visuomenėje ir mėn. kariškas sąmokslas 

šio 14-16 dienos žymi di- spaudoje; nuvertė nuo sosto Ekvado-
džiosios lietuvių tragedijos (4) su nuoširdžiu duo*-.riaus respublikos preziden- 

Hraiai ai^iuvavu laisvonę p»c- , tiiilrn pradžią, nes tomis dienomis numu piniginėmis aukomis tą.
kybą. o republikonai aukštu? * z... *' „ - "bolševikiškasis okupantas, paremaime Amerikos Lie- 1948 m. kovo mėn. ka-

Tam tikrame laipsny- tua& lepu i ’onamsP‘ _jmetus ankščiau smurtu pa- tuvių Tarybos vykdomą va -Įriškas sąmokslas Kosta Ri 
glemžęs Lietuvos valstybės jų, turėdami galvoje, kad kos respublikoje privertė 
suverenumą ir krašte Įvedęs padidėjusiam* uždaviniams prezidentą trauktis, 
sovietinę santvarką, užsi- Lietuvos laisvinimo akcijoj 1948 m. balandžio mėn. 
mojo smogti pirmąjį smūgi šiais metai* reikia daugiau maištas ir politinių vadų 
prieš pačią Lietuvių Tauto* lėšų negu ankščiau. žudymas Kolombijoj.
gyvybę. Per tris dienas Musų jėgos, priemonės ir 1948 m. birželio mėn. Pa- 
40,000 nekaltų Lietuvos galimybės yra ribotos. Ta- ragvajaus prezidentą nu 
žmonių—vyru, moterų ir čiau mes turime daryti, ką

Į vaikų—buvo prievarta išga- galime. Jeigu iki šiol gyve-

Tas Įspėjimas, pagal ži-

muitus. .....
je tie skirtumai dar ir dabar rinkti gen Eisenhowerio
įaučiami. kandidatu. Tiktai tiek ii

“šiandien demokratai savo Į nieko daugiau. Prieš 4 me- 
jėgą turi industrijos darbinin- tUS gen. MacArthurO vai
kuose. didmiesčiuose ir pietinė- das dažnai buvo minimas, 
se valstijose. Viduriniųjų Va- kaipo galimo kandidato Į 
karų valstijos ir vidurinės kia- prezidento vietą ir tada tas 
sės yra republikonu tvirtovės. generolas visai neprotesta-

“Demokratų partijos organi-(vo prieš

gudriausieji diplomatai ne
pajėgia išrišti. Pasirodo, 
kad kvailystę padalyti yra 
daug lengviau,' negu paskui važiavimas 
iš tos kvailystės padarinių 
išsipainioti.

Atstačius Japonijos ne
priklausomybę ir padarius 
iš japonų Vakartį demokra
tijos sąjungininkus logiška, 
rodos, tą pat padaryti ir su 
vokiečiais. Bet ir “japoniš
ko biznio” Europoje nega 
Įima padalyti, nes nėra 
vienos Vokietijos, o yra dvi.
Kai viena traukiama Į Va 
kartį sąjungą, kita sėdi Ry 
tų sąjungoje ir vokiečiai 
skaito, kad pirmiausias jų 

‘uždavinys yra sujungti sa
vo suplėšytą valstybę, o ne

Įima ir žada jokiu budu ne
sutikti dirbti 1952 metais 
už 1950 metų uždarbius.

Aukščiausiojo teismo 
sprendime, reikia manyti, 
atsispindės ne tiktai teisi
niai samprotavimai, bet ir 
socialiniai momentai, ku
riuos plieno darbininkų su- 

pakankamai
aiškiai iškėlė.

Jei teismas grąžintų pra
monę kompanijoms, plieno 
pramonė tą pat valandą su
stos ir kiekviena pramonės 
stovėjimo valanda krašto 

kainuos labaisaugumui
brangiai.

X

vertė kariškių sukilimas. 
1948 m. spalių mėn. ka

riškas sukilimas nuvertė Pe
ru respublikos prezidetną.

1948 m. lapkričio mėn. 
kariškas sąmokslas nuvertė

jo kandidatūros
zacija buvo dominuojama di- kėlimą Ji« «iakė kad jis
džiųjų miestų partijos mašinų. nnminaerios Kp^nti ver^ darbui ir lėtai nome gimtojo krašto ilge-
stipriai priklausoma nuo ra?-.- .... v - na«i„lvt* |mirciai Sibiro gilumon. Ne- siu. sielojomes dėl JO nelai
mų balsuotojų grupių. Bet vi- J?1 0 1 Kitnin prasidėjęs vokiečių- mių ir kiek galėdami visais
daus politikos istatymda’.ystė-ĮJ^J^ P™ '-sovietų karas sutrukdė to- budais stengėmės talkinti
je ta partija per paskutinius /r? bmesnį šio kraugeriško pla- tėvvr.ėje kenčiantiems ir
10 metu buvo sulaikoma ios tą, ka dabai daro gen. Ei-, . . .. . , * •. meiu u .uidi.Kornd jos ‘ no vvkdvmą, tačiau, 1944 kovojantiems savo broliams
metimo sparno. Republikonu senhower, bet 1948 metais ~ ’ ., . - . . • j v •. . . ___________ ” metais antra karta įsibno- ir sesems, tai dabartiniupartija gauna pinigine parama militanzmo pavojaus ne- T. 4 , - .f .. . A ’. ... .__. .. . n c? i j___vę Lietuvon, raudonieji bu- momentu dar labiau turime las pnverte EI Salvadoro 

res publikos prezidentą 
trauktis.

1949 m. lapkričio mėn. 
sukilusi policija nuvertė se

Amerikos Darbo Partija

New Yorke posėdžiavo 
“Amerikos Darbo Partija,” 
progresyvių partijos New 
Yorko valstijos skyrius. Ta 
partija yra bolševikuojanti, 
jos pirmininkas yra žino- 

. „ mas “bendrakeleivis” Mar-
rupintis Vakartį gynimu. cantonįo> kuris kongrese nė 

Taip ir turime vaizdą, karto nepaklydo ir visada 
kad pergalėtojai peršasi nu- balsavo pagal Stalino gene- 
galėtiems vokiečiams ir iti- ralinę liniją. Taip jis bal- 
kinėja juos, kad “tiktai savo iki išlėkė iš kongreso 
mes” širdingai rūpinamės balsuotojų sprendimu, 
vokiečių gerbūviu, vienybei _ !
ir net vokiškos karo maši- ... "... Jtijos suvažiavime nebuvonos atstatymu. Henry Ai VVallace, kuris

tai dabartiniu
ir iš dalies nurodymus iš biznio buvo, O dabar, kai ne gen.įduuoiucji ou- momcnuu dai 
vadų. Ta partija turėjo stip-į MacArthur peršamas i kan- dehai dar guliau ėmėsi si- sustiprinti »avo pastangas, 
rios farmerių ir vidurinių kJa- ^idatu5 tai staiga iškilo :S^ema^^S^0 lietuvių tautos Kraujojama Lietuva šau- 
...--------- —- .- —s naikinimo darbo. kiasi musų pagalbos! Su-

Per 11 siaubingu sovieti- te*k’me ją skubiai ir gau-

Vėnežueiūš prezidentą.
1948 m. gruodžio mėn

armijos karininkų sąmoks-

siu paramos, ypač jai prieš:- tokg pavojus. 
nantis unijoms ir kovojant ,
prieš išlaidu didinimą. Gen. MacArthur dar jspe- crenoc-irl^ moku i - imt

“Maždaug vieningi vidaus j° Piečius, kad esą Amen-,n,° gen<*ldo metų Lietuva
politikos klausimuose republi- koJe einama prie vienParti-i2^?J^a^?iaU I AMERįK<
konai yra pasiskirstę užsienių nio režimo, nes kai kurie.al,° ^avo. TARYBA
politikos klausimuose ir apie vienos partijos žmonės einą Likusiems, jei jie ir įsveng- Vykdomasis Komitetas 
pusė tos partijos kongrese pa- Į nominacinius balsavimus panašaus likimo, gręsia l. š mutis, pirmininkas 
laikė demokratų politiką. * jr bando kitai partijai Įpirš- amžinas ekurdas ir vergo ą. a. Olis, vicepirmininkas 

“Bendrai paėmus, mes gale- ti jų kandidatą. €ia aiš- gyvenimas nuolat alinamoj Dr. P. Grigaitis, sekretorius 
tume sakyti, kad republ-ikonai kiai rodoma pirštu Į Mas- nėję. Vaidyla, iždininkas
daugiau linksta Į konservatyvę sachusetts valstijos nomi- į Mes, gyvenantieji laisva-į Chicago, III. 
politiką, i priesimmąsi centrą- ■ pacinius balsavimus, kur jame pasaulyje, supranta- 1952 m. gegužės mėn. 15 d. 

v. nausybei ir išlaidu- keliolika tūkstančiu demo-'me esamos padėties tragiz- —
Demokratai (-išskyrus P? ’mo ii* fmicn ri iri-71011010^ **n_ '>!•/> i

siai.

lizuotai 
mui.
pietini jų partijos sparną) at-1 
rodo daugiau linkę i socialinės

kratų
senhotv

pasisakė už gen. Ei^mą, ir musų didžiausias ru- Žvejų Keliofl€S 
rerio kandidatūrą. Į pestis yra, kad kiek galima Rytinėse Valstijose

įsUtv-nKiavystės ek.pcrimen - JĮad.iš to butų galima da.y-,dide,„ė lietuvių tairto, da-, y . ]jetuvi mitį . 
tus. i Ūkio kontrole ir ankštus ti išvadas dėl vienpartinio » butų .ssaugot. bu.in.os Ru „umatyti žvejų
bendradarbiavima su musu sa- režimo, tai reikia turėti la- laisvos ir nepriklausomos :vvVs, d,

Lietuvos atkūrimui. pranešimai, įvyks siose ny-jungininkais.” kią vaizduotę, arba nesi-
Taip apibudina skirtumus ;'kait-vti su PaPrastak fak‘ 

tarp didžiųjų partijų “C. S. 1S'
M.” dienraštis ir, rodos, jis nuomonių pareis-
visai teisingai pagavo skir- k® ?e.n\. MacArthur, bet 
tumus ir skirtumėlius, kurie an}erikiečiai jau pradeda 
kartais reiškiasi ne tiek po- P1 je J°. kei^U nuomonių 
litikoj, kiek nuotaikoje, priprasti ir jo pasisakymus 
Apie demokratus spiečiasi kaiP kariško didvyrio 
ateiviu ir pirmos gentkar- Aviškus patarimus, bet ne 
tė? amerikiečiai, o republi-l^ai> Poetinio vyro rimtus 
konai Į tokius žaliukus žodzm^. Tik taip zninnt 1 
amerikiečius žiuri iš aukšto ^aS^\rt^.ur° . z°dz!us
ir jeigu i juos kreipiasi, tai Sakma ajS„intl 11 J° tvirti- 
tik balsų prašydami, bet n.1TTU>.’ kad kalb<>s apie gre- 
šiaip jau skaito juos dar siant* P^ojų musų tauti- 
nepribrendusiais suprasti niam saugumui iš pavarto-
tikrąja amerikoniška dva- J’m0 užsienių jėgos, yra 
S1'„ ' ", ' grynas nonsensas.

Demokratu nartiios dar 0 kaS ® Žin°’ k°kią jė" rtemokiatų partijos dar- Rusi^ buHa ir kai ~
bmmkiskas,s sparnas, kuris « jžgą mano panaudoti?
jungia ne tikta, unijų na- jį ^ro]o žo.
nūs bet ir pažangiąją ,nte- džj tai nebu.
ligent.ją, be abejo yra uz-; reiRa, «es jau? ne.
uomazga busimos Amerikos i ‘
Darbo Partijos, kuri gal būt j _____________________
taip ir nesivadins, bet dar-į
bo partijos politiką visvien i Sala Curacao, kuri yra, 
anksčiau ar vėliau vykdys. 1 Karibų juroj netoli Vene-'mu*ų reikalavimas tą netei- ir eilę kitų lietuvių gyvena

. . x. . ltiniu Valstijų vietovėse:
Artėja 11 metų soviet.n.o' HAVERHILL> MaS3. gegu- 

teroro Lietuvoj sukaktls- žė^ >3 dieną-
Ją minėdami privalome or- LAWRENCE, Mass. gegu- 
gamzuotai ir efektingai sa- žė< .,4 diena. 
vo tautos- labui pasitarnau- WOrCESTEr, Mass. ge
li. Ta. padarysime, jei viso- žfs di 
se Amerikos vietovėse, kur HA:;TF0RD> Conn. gegu. 
tik esama lietuvių, gausiai J(| di 
susirinkę į specialinius mi- NEW BRJTA1N, Conn. ge-
tingu? gūžės 31 dieną;

(1) pareikšime vieningą HAVEN, Conn. bir-
ir griežtą protestą prieš So- že]io j djeną;
vietų vykdomą terorą Lie- PATERSON, N. J. birželio 
tuvoje ir šitą protestą rezo- 7 dieną; 
liucijų ir laiškų forma perriNFAVARK, N. J. birželio 
duosime Amerikos vyriau- o
«ybei ir Kongreso nariams; A TERBURY, Conn. bir-

(2) griežtai reikalausime želiu 14 dieną;
Senatą ir ypačiai Senato BRIDGEPORT, Conn. bir- 
Užsienių Santykių Komite- želio 15 dieną; 
tą, kad paskubintų Genoci- BINGHAMTON, N. Y. bir- 
do Konvencijos ratifikavi- želio 20 ir 21 dienas;

AVILKES-BARRE, Pa. bir-
(3) dėsime visas pastan- želio 22 dieną, 

veikdami pavieniui ir Be to, žvejai drauge su
per organizacijų, kad Lie- juos lydinčiu ALT atstovu 
tuvą ištikusi neteisybė ir p. J .Skorubsku aplankys

Rinkiminiais metais gir-zuelos, yra 35 mylių ilgio *ybę atitaisyti rastų juo mų vietovių, kuriose spe- 
dime visokių rėkavimų dėl ir astuonių mylių platumo, platesnį atgarsį plačiojoje cial.ų mitingų ir nerengiant.

T°kĮ. taj J’.Vdną spektak- prieš keturius metus džiugi- 
iĮ duoda jaitiškos aipioma- p^ visus “progresyvius” sa- 
tijos meisteriai.><

pajudėjo Į pietus per 38-tą 
paralelę, H. A. Wallace

.. .. . „ x . . apsisprendė už Amerika, okiną plieno ginčo teisinę ne už Ru?ij Nuo t0 mo. 
pusę, o tuo tarpu tas pate mento Waljace progTCSV. 
plieno ginčas buvo aiškina- iškumas idarė nebe į. 
mas .s kito punkto maty-' A D Partijos
mo plieno darbininkų uni-!keleiviams ir veidmainiams.
jos konvencijoj Philadel-
phijoj. Ten gegužės 14 d. **
3,000 delegatų vienu halsu,F- Dulles Nuomonė

John Foster Dulles, bu- 
plantacijų savininkais ir su vęs valstybės departamento 
fabrikėlių savininkais, kar- patarėjas, sako, kad nesą- 
tais ir su bažnyčios aukštą- monė yra kalbėti apie bol- 
ja dvasiškija. Eilinis pilie- ševizmo “sulaikymą” (con-

Plieno Ginčas

Aukščiausias teismas aiš-

nąjj ir iškėlė į sostą naują 
Panamos respublikos prezi
dentų.

1950 m. gegužės mėn. 
Haiti respublikos kariškių 
sąmokslas nuvertė prezi
dentą ir Įvedė karišką dik
tatūrą.

1951 m. gegužės mėn. 
Panamos prezidentas išme
stas iš sosto karišku per
versmu.

1952 m. kovo mėn. gene
rolas Batistą nuvertė Ku
bos respublikos vyriausybę.

1952 m. balandžio mėn. 
kariškas sukilimas nuvertė 
Bolivijos karišką diktatūrą 
ir iškėlė naują šalies dikta
torių.

Sąrašas nėra pilnas, nes 
čia neįeina tie perversmai, 
kuriuos darė “gen. Kubiliū
nai,” arba kurie nepasise
kė. Mes tik išvardijome 
plechavičinius perversmus, 
arba tokius, kurie pasisekė.

Perversmai kai kuriose 
Pietų Amerikos respubliko 
se Įvyksta taip dažnai, kaip 
kitur normalus vyriausybės 
pasikeitimai. Tokią valdy- 
mosi tvarką, kur karininkų 
revolveriai išreiškia “tautos 
valią,” reikia vadinti politi
nio banditizmo tvarka. To
kioje tvarkoje kiekvienas 
pilietis, jei tik jis gali su
kelti užtenkamai savo gink
luotų šalininkų, gali siekti 
vyriausybės pakeitimų re
volverių šūviais.

Žinoma, praktikoje rei
kalas nėra toks paprastas, 
kaip gali atrodyti. Perver
smų monopolis veik visur 
priklauso armijos karinin-

vo progresyviškumu. Kada 
bolševikų gaujos Korėjoj

tis ir Pietų Amerikoj ma
žai teturi progos “valdžią 
nuversti,” jis greičiau pats 
gali nukentėti, nekaip ką 
nors nuversti ar pašalinti.

Politinio banditizmo tvar
ką kai kurie perversmų me
no mėgėjai iš lotyniškosios 
Amerikos buvo pargabenę 
ir Į Lietuvą. To banditiz
mo kai kurie didvyriai ir 
dabar garsiai giriasi, kad 
jie revolveriais laužė kon
stituciją ir revolverais pel
nėsi sau Skuodo malūnus, 
dvaro centrus ir kitas gery
bes, o tautai davė karo sto
vį, cenzūrą ir panašius ma
lonumus.

Jonas N.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

V. Martinaičiui, Mani*- 
tee, Mich.—Pranešimą apie 
rengiamą Lietuvių Dieną 
gavome pavėluotai, kada 
laikraštis jau buvo atspaus
dintas.

Jungtinėse Valstybėse da
bartinių laiku esama apie 
du milionai ir pusė palie-

tainment) ar išlaikymą da
bartinės padėties, kaip mu
sų užsienio politikos tikslą. 
Jis sako:

“Tuo laiku, kai 800 mi
lionų—trečdalis visų žemės 
gyventojų — yra pajungti 
žiauraus .terorizmo ir yra 
fanatikų jungiami ir orga
nizuojami Į agresijos jėgą, 
mes kalbame apie ‘sulaiky
mą’ (containment) ar da
bartinės padėties išlaikymą 
(stalemate) kaipo patenki
namus užsienio politikos 
tikslus.”

J. F. Dulles ragina duoti 
bolševikams “galutiną Įspė
jimą” ir kovoj prieš bolše
vizmą neatsidėti tik gink
lais, bet pasiieškoti ir idėjų, 
kurių dabar antibolševikiš- 
koj kovoj nesimato.

“Sulaikymo” politika, ku
rios autorius yra dabartinis 
Am e r i k o s ambasadorius 
Maskvoje G. Kennan, yra 
laukimo ir nesiryžimo poli
tika. Taikus, palyginus so
tus “Vakarai” nori “per- 
laukti,” kol bolševizmas 
evoliucijos ar sukrėtimo ke
liu nustos gresęs. Tokią 
politiką galima suprasti, 
bet kad ji veda į aklą mal

kams, kurie yra susirišę su gūsių žmonių—invalidų. (šą, tą nesunku matyti.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Pasninkas nuo Alaus

Paaiškėjo, kad 
ateity Chicagoj tikrai turė
sime lietuviško alaus. At 
sirado tokių, kurie paskelbė Dainaviečiai 
pasninką nuo visokio alaus koncertavo

netolimoj ba,.

.lygos bus pasiūlytos. Girdi, 
čia viskas tvarkoj. Bet da- 

štai Chicagos Dainavos 
Ansamblis buvo pakviestas 
Brooklyno vieny bininkų.

ten vvko ii

ir pasninkaus tol, iki galės lajįku 
gauti lietuviškojo alaus. Po 
to jokio kito alaus nebera
gausią. kaip tik lietuviško.

Už tai iš ka- 
vadų susilaukė aš

trios kritikos, kad su “be
dieviais” susideda. Katali-
kų vadų žvilgsniu išeina 
taip: kad čiurlioniečiai pra
dėjo koncertuoti tik drau- 
giečiams, tai gerai, bet kad 

Po beveik dviejų savai- dainaviečiai vyko koncer- 
čių vasariškų kaitrų oras tuoti vienybiečiams, tai 
atvėso ir sulaukėme lietaus, jau negerai. Tai logika! 
Oras pasidarė taip vėsus,! Laisvamani*.
kad namuose be apšildymo!---------------------------
apsieiti negalima. ‘ LIETUVOS GENERALINIO

KONSULATO NEW YORKE

Oras Atvėso, 
Cavcmc Lietaus

Sekmadieni, gegužės 11 
d. buvo du didoki parengi
mai. Lietuvių Teatras sta
tė O’Neill’o “Anna Christi” 
International House salėje, 
o Dainavos Ansamblis vai
dino Veličkos muzikini vei
kalą “Nemunas Žydi” 
kolų salėj. Visais atžvilgiais'

PAIEŠKOMI ASMENYS

Adomaitis, čš Ošiu km., Klo
vainių parapijos.

Jonas Bajoras iš Suvalkų 
Kalvarijos.

Balčiūnaitė, iš Ošiu km., Klo- 
So- vonių parapijos.

Jonas Bergas ir jo žmona

abu parengimai pavyko ge-,A<^le Peseckaitc.
fc Doveika, iš Klovainių.nau, negu vidutiniškai. ... ’ ... .. ..... •. ,& | Vincas Dilis iš kilbesu km..

Babtų vals.. Kauno apskr. 
Petras Kučinskis iš Tverų 

Bridgeportiečiams žinoti- vals., Beržuvaičių kaimo.
na, kad “Keleivis” atskirais Sofija ir Veronika Michelke- 
numeriais gaunamas ir Ne- v.čiutės iš Kauno-šančiy.
HUTO Knygyne, 3143 South' v,a<ias Milkevičius ir jo se- 
Halsted St. Mhkevičiutė iš šunaičiu

km., Kurtuvėnų parap., Šiaulių
Vietos Atostogoms apskr.

i Rufinas Petrauskas iš Jutiš- 
Šiuo tarpu lietuvių vasar- kių km.. Pumpėnų vals., Pane-

Bridgeporto Lietuvių Žiniai

v iečių savininkai skelbia vėžio apskr.
savo vasarvietes atosto-' Stanislovas Simonavičius
goms. Žinoma, lietuviams fe*rių km- Mosėdžio v..
pridera naudotis savomis tingos aPskr-
vasarvietėmis, o ne kitokio- ... . .Klovainių parapijosmis.

Urbonas, iš Karklinės

I Antanas Vaičiulis iš Klovai
Tyliira Apie Parapijų 
Piknikus

Kitais metais 
i lačiai būdavo 
parapijiniai piknikai, laiko 
m i Vytauto Parke prie šv. 
Kazimiero kapinių, šiemet 
apie tuos piknikus nei gu
gu. Taip yra dėl to, kad 
kardinolo patvarkymu pik
nikai ir kitokios pramogos, 
laikomos bažnytinėse nuo
savybėse, privalo būti blai
vios. Na, o tokios pramo
gos nėra pelningos. Todėl 
klebonai, matyt, jų nė ne
rengs.
Katalikiška Logika

TURĖJO DIDELIO IŠGĄSČIO

C'hicagiškė Mrs. Joan Untermeyer, atominio mokslininko 
žmona, buvo nakčia 4 vai. užpulta plėšiko savo namuose. 
Plėšikas pavogė už $7,200 visokių brangenybių ir paskui 
liepė moteriai eiti su juo i jo mašinų. Banditas moterį 
nuvežė į vieną tamsų parką ir ten ją paliko, nieko blogo 
jai nepadaręs. Dabar policija ieško bandito, o nukentė
jusi moteris nutraukta su savo vyru po nemalonių per
gyvenimų.

LAYVRENCE, MASS.

Pagerbė Motinas

Motinu Dienos išvakarė
se, gegužės 10 d., klubo pa
talpose Moterų Piliečių 
Klubas suruošė šaunų vaka
rėli motinoms pagerbti. Da- laukęs’ 72 metų. 

užkandžių, kavutės ir priežastimis buvo

Brocktono Padangėje
Mirė Pranas Kemzūra
Gegužės 1 d. netikėtai 

mirė Pranas Kemzūra, su- 
M ilties 
širdies

kius, kurie pilnai neatitiko 
jo Įsitikinimų. Paskutiniu 
metu jis paaukojo naujos 
bažnyčos statybai $200. 

Laidotuvėse dalyvavo la-ve
leiuo laimėjimui bonką vy-.srnUgįg Tokia staigi mir- bai daug žmonių, kurių tar
no, uiią aukojo Ona Vait-^jg žmogaus, kuris visą lai- jie matyti buvo Įvairių tau- 
i.uniene. giojo orkestrą, o ką jautėsi gana gerai, pri- tų, Įsitikinimų ir srovių at- 

1 engėjos gerai partrenkė šeimą, gimines, kai- stovų. Iš automobilių vir- 
damavo liaudies mynus jr pažistamus. tinęs ir gėlių gausumo ne-

Velionis paliko giliame atrodė, kad tai laidojamas 
nubudime žmoną Joana, paprastas darbo žmogus.
dukteris Oną ir Eleonoiį' rūpinosi
broli Matą, žentą Kazį ,ajdotuviu di,.ektorius y.
Skiiekj, anūką Robertą, Yakavdnis. Palaidotas Mel- 
brolio sūnų Antaną, tremti- ,.ose kapinfe€> gražioje vie. 
m, su seimą, ir kitus gimi- . -
nes, gyvenančius šiame ’ Skaitytojas.
krašte. Js artimiausių gi- __________________
minių Lietuvoje liko sese
rys Julijona ir Ona, apie 
kurias paskutiniu laiku nė
ra jokių žinių.

Pranas Kemzūra buvo gi- 
sakė šiai progai pritaikin-i'P.V Pikčiunų kaime, Šėrė
tas labai gražias eiles: Mi-s. d?‘?us. val“'GT kaUn°
Weenzel, akordionistė, da- skntyje' 1901 metals Jls 
vė motinos valsą ii
muzikos kavalkus.

vakaro 
simokinę
daineles, šiame motinų pa
gerbimo vakarėly prisirin
ko svečių kupina žemutinė 
salė. Visi smagiai laiką 
leido ir, matyt, buvo paten
kinti.

Vakaro suruošime, spek
taklio perstatyme ir daino
se dalyvavo, vadovybėje 
Natalijos Lenkauskienės ir 
Onos Večkienės, Marijona 
Steponavičienė, Bronė Juš
kienė, Rožė Žėkienė, Anta
nina Borisienė ir Penkaus- 
kienės dukrytė Dijana pa-

PITTSBURGH, PA.

Mirė Jonas Sabanas

Ten Kur Nemunas Banguoja

nių.
j Viktorija WilEams.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
Šiuo laiku nantieji maloniai prašomi atsi-
skelbiami liepti i:

Consulate General of Lithuania 
41 VVest 82nd Street 
New Y'ork 24. N. Y.

O tos dūmos vargdieninės 
Graužia kai kada,
Tartum rūdys geležinės 
Amžina žaizda.

MAIRONIS.

prane-
“Kelei-

Kad ir pavėluotai 
apie mirti seno 

vio” skaitytojo Jono Saba- 
no, kuris per daug metų hu-

su

kitus Pasiekė^ Ameriką ir apsigy- vo ištikimas laikraščio skai 
tytojas. Velionis mirė vaveno Brocktone, kuriame

r> , ..... visą laiką pastoviai laikėsi.Bonką vyno laimėjo jūsų, Cia sario 16 d. Palaidotas North 
Side kataliku kapinėse.

ą daryt su laimikiu. Kai kuri labai Apsčiai I Virš 8 metW velionis sir-
visiems žinoma, reporteris, lvarkė h; žiurėjo Be/savo go ir mirė ligos iškankin-
apart to skysčio kur silkes,genosiogtėviškėsjisniekuo_ tas. Jis paliko liūdesyje 
gyvena ir maudosi, kitokio met neužmi Didžiausiu žmoną Oną. Velionis gy-
trunko nevartoja. Duota malnniini„ Lc nQCQVndovn veno 380 Perryville Road,

reporteris. Kilo klausimas, 
Ik

su broliu Matu 
Įsigijo namą ir didoką skly-;

si ir kad šias ir panašias 
/‘auksines” mintis piimas 
yra pasakęs tėvas Stalinas.

Štai Maskvos “Pravdoj” 
vasario 28 d. yra pasakyta:

sumanymas: tuoj atkorkuo- 
ti bonką ir duot visiem sve-j 
čiam nors po biski para-

Eik skersai ir išilgi vka ~ * - gaut. Bet pasirodė, kad
kultui mgąjj pasaulj bet me- rUQja llkio lvta Titan/kamharv daug d,augų- Ivainų tau , . , , .

iš kur negirdėsi, kad pavasa-; keiia ir įkvepia kolūkiečiu ma- ^telkusiems kazirnin- tų’ skirtln^ pasaulėžiūrų riešutai
Kre- nui austant ūkininkas butų'sės naujiems laimėjimams pa- kam, bel čia kij0 protestas *r Folitini^ pakraipų žmo- ‘

iš visų pusių raginamas, siekti visose kolūkio ir tarybi- , ka7;rn;nkfl; nedalv?nės rasdavo su juo kalbą, 
km., ujamas, Įkalbinėjamas su- nių ūkių gamybos šakose.'” i .. nes žmoniškumas jam buvo

tvarkyti savo žagres, paruo- Toliau dar g,^. .j ' j ne. j svarbesnis uz visus kitus
sti sėklą sėjai ir daug kitų “Partija moko, kad svarbiau-'durt Galų gale nutarta dal-vku?' Bet J15 nebuv0

Pittsburghe. Koresp.atsiminimus iš Lietuvos.
Ramus būdas, gera 

jautri širdis, paslaugumas! Gipsu tręštoj dirvoj ge- 
buvo suburusi apie velioni rai auga

ir

rai
vės,

ankštinės 
žolė šienui ir

daržo-
žemės

ALCAN Kelias

Jungtinės Valstybės per

!darbų atlikti prieš išeisiant sias uždav 
Į lauką dirbti. - tyje yra žy

Ūkininkai visur ir visi ūkio kultūrų 
tiek nusimano, kad su atši- sParčia.' padidinti 
pusiais noragais dirvos ne
arsi, kad Į dirvą reikia ber
ti tikras grūdas, kad tik Dabar ir Lietuvoj žemės 
tuomet susilauksi gražesnio uKio darbininkui, dabai 
derliaus. Manding, jei pa

■ inys žemės ūkio sri- 'atiduoti SLA 41 kuopai ir švyluojanti nendre, o gnez- 
yrniai pakelti visu ša-!teleidžia dar kartą tą patį .tai apsisprendęs žmogus,

vyną laimėjimui savo gegu- kur’s tun a,sk.« ?a''° "asl- 
žinėje birželio 15 d., Pel- .r pnpazista teisę

kitam turėti ‘

vasariui auštant pas Ame
rikos farmerj isibriautų i mintys, tarytum 

karą nutiesė karišką kelią .kok« nors jaunuolis ir pra- n^bų partijos 
per Kanadą i Alaską. Šiais dėtų tą farmeri Įkalbinėti
metais vasarą Kanada prie patikrinti savo žagres, pra
to Alaskos-Kanados (Al- dėtų jam Įrodinėti, kad sėk- 
CAN) kelio priveda savus ja turi būti gryno grūdo ir 

panašiai, tai farmerys tur 
būt dirstelėjęs Į toki jau
nuoli pagalvotų, kad šis iš

kelius ir susisiekimas su il
guoju ALCAN keliu darosi 
lengvesnis.

ALCAN kelias tiesiasi 1,-Įproto išsikraustęs ir telefo- 
523 mylias nuo Dawson!nuotų policijai, kad ji atva- 
Creek, Britisb Columbia,'
iki Fairbanks, Alaskoje.

“Drauge” ir “Naujieno
se”- keletą sykių pasirodė 
raštų dėl čiurlionies An
samblio laikysenos. “Nau
jienose” buvo nurodyta, 
kad “Draugas” čiurlionie-, 
čius monopolizavo. Į tai namai.
“Drauge” piktai buvo atsa-' Ilgasis ALCAN kelias 
koma. Girdi, čiurlioniečiai yra kietas, žvyru padengtas 
neatsižvelgia i sroves ir su- kelias, kuriuo dabar per 
tinką koncertuoti bet kuriai metus keliauja tūkstančiai 
srovei bi tik priimtinos są- automobilių ir sunkvežimių.

Važiuojant tuo keliu dabar 
kas 30 ar 50 mylių yra ga- 

' žolino stotys ir nakvynės

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios 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^ Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

žiuotų pasiimti beproti.
Visai ne taip yra ten kur 

didžioji Stalino saulė iš vi
sų pusių kaitina vargšą že
mės ūkio darbininką kolū
kieti. Ten vos pirmiems 
saulės spinduliams sutvak
sėjus, tuoj visuose kolū
kiuose atsiranda iš miestų 

| atvykusios agitatorių bri- 
įgados. Agitatoriai eina iš 
kolchozo į kolchozą ir pra
sideda Įkalbinėjimai, kad 
žemės ūkio darbininkas ne
būtų apsileidėliu; kad laiku 
jis pradėtų lauke darbą; 
kad neitų Į lauką savo dar
bo Įrankių nepatikrinęs ir 
dar jam daug pripasakoja- 
ma iš komunistinės partijos 
istorijos.

Pavasarėjant ir visa spau
da kupina straipsnių, ku
riais įrodoma, kad jei į dir 
vą neįdėsi sėklos, tai grūdo 
nesulauksi, kad arklys ne-

. derlingumą, 
visuomeninių 

gyvulių skaičių, kartu žymiai 
padidinant jų produktyvumą.” Kam, 

Dabar
ūkio
tikru vergu virtusiu, diena 
iš dienos kalamos panašios 

iki komu- 
nebuvimo 

pasauly niekas nesusivokė, 
nežinojo, kad žemės ūkio 
uždaviniu yra gauti gerą 
derlių. O Vilniuje einanti 
lietuviškoji “Tiesa” Nr. 56. 
straipsny “Kolūkio Gamy
binis Planas,” tas rusų 
“Pravdoj” tilpusias mintis 
savaip virškina, kartoja ir 
perša jas už gryną pinigą 
Lietuvos pavogtam ūkinin
kui.

Kai pirmais Lietuvos bol
ševikų okupacijos metais 
pavasariui nusišypsojus kai
me pasirodė iš miesto atvy
kusieji baltarankiai jau
nuoliai agitatoriai, Įkalbi
nėdami žemės ūkio našumą 
kelti ir būtinumą pavasari 
laukus dirbti, tai ūkininkai 
kraipydami galvas kalbėjo:

—Tur būt jau ne prieš 
gerą taip kalbama! Maty
ti ruskio prastai ūkininkau
jama. Ar nebus tik badas, 
kad tiek priveisė tų įkalbi- 
nėtojų? Nė laiko, nė pini
go jiems negaila, juk už

N. H., prie gražaus 
ežero, kur mes visi busime 
ir ten kas laimės turi būt 
ant vietos išgerta.

Reporteri*.

AKRON, OHIO

Klubo Piknikai
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubas Akrone rengia du pik
niku; vienas jų bus 1 birželio, 
antras 4 liepos dieną.

Abu piknikai Įvyks toj pačioj 
vietoj, būtent prie Falcon 
Lake. Caston Road, off South 
Main St. Ext. Pradžia 12:30 
vai. popiet.

Bus gera muzika ir leidžia
mi prizai: tVestinghouse elec- 
tric keptuvė. Westinghouse ra
dio laikrodis ir Westinghouse 
pop-up toasteris.

Kviečiami visi Akrono 
Clevelando lietuviai.

Rengimo Komisija.

ir

toki.
Savo gyvenime turėjęs 

sunkesnių ir lengvesnių die
nų, jis atjautė nelaimių iš
tiktus žmones ir stengėsi 
jiems padėti. Brolio sunaus 
šeima, atsidūrusi tremtyje, 
buvo jo šelpiama, vėliau at
siimta ir apgyvendinta nuo
savame name. Ir kitų trem-' 
tinių ar šiaip nelaimingų
žmonių bėdos nebuvo jam 
svetimos.

Velionis priklausė eilei 
lietuviškų organizacijų. Sa
vo aukomis jis rėmė įvai
rius reikalus, kartais net to-

į ĮJVtllIUV  ̂7.

ADAS

Amerikos Darbo Federacijos 
vadas, William Green, pasi
sakė prieš siūlomus pakeiti
mus uždarbių stabilizacijos 
komisijoj ir prieš tos komi
sijos panaikinimą.

Steigiamojo Lietuvos Seimo Minėjimas
iškovojom, mes ją ir toliau

dyką tie dykaduoniai po 
kaimą nesitranko. . . .

Kiti ūkininkai tuomet tarp 
savęs porino:

—Jei ne nuo vargo, tai 
tikrai nuo tų agitatorių

šeriamas dvesia, kad neaš- kalbų mus visus utėlės už- 
triais noragais žemės near-tpuls. . . .

ginsim:—ne kartą buvo sei- 
Avenue, nie pasakyta. Tad šian

dien, kuomet likiminėj ko
voj tenka tautai ir vėl ko
voti dėl savo laisvės, Stei
giamojo Seimo dvasia turė-

Įvyk* Gegužes 23 d., 7:30 
vai. vakare, Piliečių Klu
be, 280 Union 
Brooklyne
1920 metais gegužės 15

d. lietuvių tauta visuotinu 
ir laisvu balsavimu išrinko 
Steigiamąjį Seimą. Lietu-rM būti gyva. 
vos Steigiamojo Seimo susi-j Minėjime kalbės buvęs 
rinkimo 32 metų sukaktis (Steigiamojo Seimo naiys ir 
lietuvių tautai yra labai1 žinomas visuomenininkas 
svarbi? Steigiamasis Sei- Kipras Bielinis ir kiti kai
mas tautos vardu patvirtino bėtojai. Bus nušviesta ir 
ir įgalino Vasario 16 Aktą, dabartinė Lietuvos laisvini- 
nustatė ateities gaires, pri-1nio kova. 
imdamas demokratinės res- Minėjimą ruošia LSS 19 
publikos konstituciją, pade- kuopa ir jaunųjų socialde- 
jo laisvos Lietuvos valsty- mokratų grupė. įėjimas 
bes pagrindus. Steigiama- laisvas, be mokesčio. Pra- 
sis Seimas lietuvių tautos šomi visi tautiečiai atsilan- 
istorijoj yra pirmasis, kuris kyti gegužės 23 d., 7:30 v. 

buržuazi-visos tautos ir valstybės rei-vakare į Piliečių Klubą, 
nacionalistams.” kalus sprendė. 280 Union Avė.

J. KEISTAS. —Mes savo laisvę krauju Rengimo Komi*ija.

Ir štai tas vargšas Lietu
vos buvęs savarankus ūki
ninkas, dabar vergu, kol
choze tapęs, jau keletas 
metų turi kentėti tą kvailių 
kvailiausią agitaciją, kuri 
prilygsta davatkų įkyriems! 
poteriams.

0 štai, anot “Tiesos” Nr. 
57 bibliotekų uždavinys:

“Bibliotekos turi suvaidinti 
didelį vaidmenį komunistiška: 
auklėjant darbo žmones, ug
dant masėse neapykantą Ame- 
rikos-Anglijos imperialistams 
ir jų talkininkams 
niams



Puslapis Ketvirtas

. , a

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kai Nėra Kas Veikti

Aš jam nieko neatsakiau, 
nes su vadistinio režimo 
“valstybininku” nemalonu 
diskusu’ti ir įrodinėti jam 

« • x • - jo pažiūrų “partiškumą,”
Rezistencine kaĮ vadistiniam režimui 

tarnavo ir jautėsi esąs “val
stybės druska.” Bet tokių 
“nepartinių” žmonių mes

Nr. 21, Gegužės 21, 1952

MARGUMYNAI
miestų įvairiose valstijose vo atominių ginklų bandy-
yra pavadintų jo vardu, o mą dar šiais metais. Ban-

. kiek gatvių, kiek mokyklų, dymai bus daromi Monte
d., Amenkos revohucį- įjek aikščių ir tiltų jo var- Belio salose, 50 mylių į

niam ar nepriklausomybės j du pakrikštyta! Kiek pa- šiaurvakarius nuo Australi-
karui tik prasidėjus, Ame- mjnklų jam pastatyta! ‘jos kontinento. Monte Bel-
nkon atvyko prancūzas Gegužės 20 d. Amerikoje lo salos yra smėlėtos ir ne- 
maikizas de Lafayette su kasmet minima Lafayette gyvenamos. Ten seniau ja- 
11 kanskių dalyvauti Ame- diena kaį kuriose valstijo- ponų žvejai sustodavo, kai
ItvyL generolai'de rilb 5e> ° .k.ada. amelikiečilj ^-,jie atplaukdavo į Australi- 
k kitikSS KalB vanoria. pirmame pasauli- | jo6 vandenis ^„0.

Markizas Lafayette ka- lėktuvų eskadrilę ir nuvyko Ar anglų atominiai gink- 
riavo amerikiečių eilėse iki padėti prancūzams kautis lai yra bombos, ar kokie ki-

24

Lafayette Diena
\ I

1777 metais, balandžio

Lietuvių spaudoje jau ku- to valdininku. Jis išdidžiai 
ris laikas eina kokie tai gin- pareiškė: “Aš kaipo vals- 
čai tarp “vlikininkų” ir tybinis žmogus nesu jokioj 
“rezistencininkų.” Aš tų partijoj ir skaityčiau sau 
ginčų nesekiau, nes kaip pažeminimu susirišti su ko- 
tik pradėdavau kokį ilgų iš- kia nors politine partija.” 
vedžiojimų straipsnį skai
tyti, tuoj užpuldavo snau
dulys ir ieškodavau ko nors 
Įdomesnio. Tokiu budu vi
sai ir nežinojau, nei kas yra

! ta Lietuvių
Į Santarvė, nei ko ji siekia.

Bet dabar užtikau prof.
M. Biržiškos ilgą paaiškini
mą apie tą naują organiza- turime nemažai: jų idealas 

■ ciją ir nutariau susipažinti, yra turėti neblogą tarnybą, 
ką profesorius turi apie ją nenusikalsti viršininkams ir 
pasakyti. ‘išsitarnauti pensiją.

Iš prof. M. Biržiškos su-.................. . .
4 žinojau, kad LRS nėra par- Visiškai nepartinis žmo-
j tija ir nebus partija. Jis ta^ ?ia toks, kurio gal- 
'sako: “Jei butų buvusi stei- y°J*® vėjai švilpauja, kur ne 

I giama partija, su ja nebu- idėjos, bet kaijera \uauja.« 
Įčiau susidėjęs, jei neparti-jTokie žmonės man nėra 
nes Santarvės sambūris im-s^mPatiški, nes aš juose ma
tų virsti partija, iš jos išsto-,tau

' čiau.”
tija. Tą prof. M. B. pakar
totinai pabrėžia ir kitoj vie
toj sako:

pat karo galo ir kada Pran
cūzija atsiuntė Amerikon pnes vokiečius, tos eskad-, tokie, laikoma paslaptyje.
savo kariuomenę sukilę-i gį^deau^'mSe: P“LaS,Gal P«_ bandymų sužinosi- 

ginklus anglailiams į pagalbą, Amerikos 
nepriklausomybės karas 
buvo baigtas pergale. Ta
da markizas Lafayette ir 
visa prancūzų armija išvy
ko namo.

1824 metais

yette, mes čia!” me, kokius
I pasigamino.

Atominis monopolis, ke-

—Maike, aš laukiau ta- tėvui aiškinau, kad nieKas kiečiui kaip tik tinkama vie-
vęs visą savaitę, tai dabar dar nėra išradęs tokio bu- ta Santarvėje, kaip lais-
tu turi pasakyt man nors do, kad iš seno žmogaus voje nuo partijų kišimosi 
vieną gerą naujieną. butų galima padaryti jau- iezistencinio darbo

vadistinio
Taigi LRS nėra par- veistas prieplakas prie kiek

vienos valdžią laikančios 
grupės.

Lietuvos visuomenė jau 
-Tokiam kaip aš nepar- nuo senų laikų yra pasiskir- 

- -T—Tai idėji-

buvo atvykęs Amerikon ir 
čia lankėsi visose anų laikų 

režimo pri- valstijose, visur pasitinka
mas labai iškilmingai. Jo 
vardas ir šiandien yra vie
nas iš populeriausių Ameri-

Mtjnte Belio Salose

Septyni metai po pirmos1*3 metus buvęs amerikiečių 
atominės bombos sprogdi- rankose, dabar yra tik ma- 

Lafayette nimo Anglija irgi darys sa- lonus prisiminimas._____

koje. Ne mažiau kaip 18!

ĮVAIRENYBĖS

Trys naujos tikybos atsi- . 
rado dvidešimtam amžiuje.! 
Jų pranašai arba šventieji 
buvo: fašistų—Mussolini, 
nacių—Hitler, komunistų— 
Stalin.

Pirmieji du su savo adju
tantais jau dingo, o tretysis 
dar laukia savo eilės.

sciusi srovėmis, 
nės ir visuomenines, savo 
šaknis musų visuomenės 
sluoksniuose turinčios poli
tinės organizacijos. Kai 
kurie žmonės aktingai nesi- 

nedalvvaujančius dėdavo nei į vieną nei į kitą 
moteris, nesiekda- iš tų organizacijų, bet retai 

buvo

orgam-
—Tėvui, tur būt, geriau- ną. bandymų buvo viso- -arijoje. kuri apjungia ki- 

sia naujiena bus ta, kad kių, kai kurie jų buvo jau tog€ rezistencinėse organi-
sukėlę daug vilčių, tačiau zacijose 
nieko iš to neišėjo. Austri-' vvrus jr 
jos daktaras šteinachas da- ,na sįiDninti ar nurungti, 
rė eksperimentus su žiurkė- tik sustiprinti musu bendra 
mis. Jis įskiepydavo jau- Lietuvos vadavimo dalba” 
nu žiurkių kūno syvus se- Toliau p. profesorius sa- 
noms žiurkėms ir tos atjau- ko;
nėdavo laikinai. Tuomet -Nesame nei intrigantai, 
jis padarė panašų bandymą nei avantiūristai, nei fašis- 
su ožiu. Paėmė seną ožį, taj, nej vadistai, nesiekia- 
kurio ragai buvo jau nuplu- me ardyti nei tautinės vie
šę. barzda nutrupėjusi, nu- pyLės. nei vieningos kovos 
gara nuplikusi, ir įskiepijo dėl Lietuvos nepriklauso- 
jam truputį jauno ožiuko, mybės atgavimo, tik 
Po kelių mėnesių senas 5
ožys pradėjo atsigauti. At- tuvos žmonės, siekią atsta 
sitaisė jo ragai, ataugo bar-tyti Nepriklausomą ir De- 
' da. ožys pradėjo geriau mokratine Lietuvos Res- 
ėsti ir ėmė muštis su jau-1 publiką> tad demokratai, 
nais ožiukais. 'kurie ne tik pripažįsta tau-

__  \ ot, Maike. čia tu man Gjpės ir kovinės vienybės
_ tiek pasakei gerą naujieną. Sa-Į būtinumą, bet ir stengiasi 

daug mokesčių, kad degti- kai, ataugo nutrupėjusi ožio padaryt,i ja rimtesne, vi- 
nės biznis labai sumažėjo, žaizda. Zinai, vieno veikė--«;uotinesne, tad tikresne...” 
Degtindariai pradėjo rėkti, 'į°, barzda irgi nutrupėjusi. į Tai maždaug tiek suži- 
kad jie jau neturi kur jos f*5 ma-iau, kaip -l15. anrlai nojau apie Lietuvių Rezis-

degtinė ketina atpigti.
—Ar tu nemeluoji?
—Ne, tėve, aš niekad ne

meluoju.
—Na, jeigu tai yra teisy

bė, Maike, tai iš tikrųjų ge
riems pijokams bus gera

lyvos Smerties Susaidė už
giedos “Aleliuja.” Ale pa
sakyk. kas galėtų šnapsą 
atpiginti?

—Kas jį pabrangino, tė
ve, tas gali ir atpiginti.

—Šnapsą pabrangino sa- 
iiunčikai, Maike: bet ar tu 
mislini, kad jie norės savo 
praisą dabar numušti?

—Ne, tėve, degtinę pa
brangino ne “saliunčikai.” 
bet valdžia. Ji užkrovė ant 
svaigiamųjų gėrimų

prie

Jie jau 
dėti, nes visi

galima buvo rasti žmogų, 
kuris vienui- ar kitur ne
linktų. Kiekvienas galvo
jantis žmogus kur nors ras
davo savo idėjinę prieglau
dą. Tis: autoritarinio reži
mo laikais buvo atsiradę 
žmonių, kurių idėjinė prie
glauda buvo tarnyba ir 
miesčioniški smagumai už 
tarnybos ribų. Ar tai to
kius tuščiagalvius imsime 

viršų,
nepartiškumo"
Jei LRS butų politinė or

ganizacija, su savais sieki
mais. su kokia nors progra
ma dabarties kovai ir atei
ties Lietuvai atkurti, saky
čiau gimė naujas politinis 
susigrupavimas. Bet kai ji 
sakosi esanti nepartinė ir 
nesrovi..ė ir tik norinti de
rinti, gerinti, jungti, stip
rinti ir dar kokias tai do
rybes skiepyti, tai man ji 
atrodo nepartinė košelė, 
kokia tai idėjinė košeliena, 
prie visų limpanti ir nie
kam ne-nkanti.

Kol kas lietuviškos veik
los “stij inimo” iš tos LRS 
niekas nesulaukė. Bet su
laukėme ilgiausio peizoji- 
mosi sp-a ūdoje. Jei tai yra 
vienijimas ir stiprinimas, 
tai mes. tur būt, kalbame 
skirtingf nis kalbomis.

Kaip isur, taip ir lietu
viuose a žmonių perėjū
nų. To ių politiniai pake
leivingų žmonių turime ne
mažai. štai, žiuriu LRS

šingai—esame paprasti Lie- dabar kelti į viršų, kaipo 
- - žmonės, siMria atsta- “nepartiškumo” vyčius?

sandėliai pil- byvo Amerikoj. Taigi rei- Itencinę Santarvę iš prof. 
ni. Gali sustoti visa degti- K*a J.am Pąrasjt gromatą, yj Biržiškos ilgo straipsnio
nės gamyba ir teks paleisti “af -Vs nueitų pas tą dak 
tūkstančius darbininkų. O 11 •Lai? }skiePija
kai darbininkai nedirbs, jie
negalės ir mokesčių val
džiai mokėti. Negalės ir!^al‘ _ ..
degtindariai. O valdžia no-L 1 c’ ^xe’. 0210 . veis^ 
ri, kad darbai eitų gerai. uogaus curvoj nepngys ir 
Ji to nori ne vien tik dėlto, Pam "eisaugs nei ragai, nei 
kad tas duoda jai geni pa- a,z^a pagerės, 
jamų, bet ir dėlto, kad šie
met yra rinkimų metai ir 
valdžiai rupi, kad žmonės .. . . ... . ,
vėl už ją balsuotų. Dėlto ;,ktal..bez,,z.lones kuno’. nes 
Washingtono politikieriai oezd^onė žmogui gnmn.n- 
ir pradėjo galvoti apie deg- ^a: ii tiu ne kiekviena bez" 
tinės atpiginimą. Kai deg-i'Izlone- l0'?el !t ^ktaras 
tinė bus pigesnė, žmonės '? oronovas bandė jauninti 
daugiau ios išgers deetin- zm"nes beždžionių pagal-

įvedęs net beždžionių ūkį. 
- Bet tėvas jau žinai, kad ir

rai išfigeriavai. Jeigu Tru- gt0 n!ekas neišė-'°' Iš!»a- 
manas atpigins šnapsą, tai 'lzl'>? z™?us PaJa**"3davo, 
i. aš už jo partiją vetuosiu. bet ne ilgam.
O dabar aš noriu, kad tu\ -^'gi taip, ta, be rei- 
man papasakotum daugiau kaI°, su Zaclrka *
apie tą monki-biznj, k? monkękepgg___________
daktarai su menkėmis darė. jau Bando Didįjį Lėktuvą 
Juk pereitą sykį prižadėjai, Boeing Airplane Co. jau 
ar ne"

biskį ožio. Bet kaip tu 10- 
’-'uoii. ar jam neišaugtų ra-

‘ arzda 
1 žmogui 
jo kūnas ir kitoks kraujas. 
Žmogui galima įskiepyti

nes ožys 
re giminė: kitoks

“Vienybėje.” Sužinojau ir 
visvien nežinau. Žinau tik 
tiek, kad LRS yra “organi
zacija,” kuri siekia nepri
klausomos Lietuvos. Taigi, 
politinė organizacija, bet 
“nepartinė,” “nesro.inė” i 
kitokiais “ne” pasipuošusi.

Profesorius M. Biržiška 
pakartotinai pabrėžia, kad 
jis esąs nepartinis žmogus. 
Ar čia koks nuopelnas, al
kas kita, aš nesiimčiau 
spręsti. Aš gerbiu prof. 
Mykolą Biržišką, kaipo se
ną kovotoją už Lietuvos 
laisvę. Bet kada jis toje

dariai turės darbo, 
džia mokesčių.

—Jes, Maike, tu čia

—Matyt, tėvas vis 
rori atjaunėti, jeigu 
“r-erki biznio” negali 
miršt’.

—Čia, Maike, ne fonės. 
Visi nori būti jauni

daro bandymus su didžiau- 
dar sju greituoju bombelių, aš-

-- Bet aš jau pereitą sykį 52.

tuonių motorų tarpkonti- 
uz_ nentaliu milžinu, kuris bu- 

!vo planuojamas ir dirba
mas nuo 1946 metų. Nau
jas lėktuvas vadinasi YB-

kovoje karščiausiai dalyva-Įvjrsun^j stovi žmogus, ku-

Pirma agrikultūros kole
gija pasauly buvo įkurta 
Hohenheim, Vokietijoj, 
1818 metais. Gi Jungtinė
se Valstybėse pirma buvusi 
Gardner’s Academy, Maine 
valstijoj, 1823 metais.

Taip vadinamas Necte- 
luce mikroskopiškas gyvū
nėlis, jei jo nieks neužgau-j 
tų ir nesužeistų, gyventų 
amžinai, sako tam tikras 
autoritetas.

Tokius smulkius gyvūne-; 
liūs galima matyti nakties i 
laike jurų pakraščiuose, nes! 
jie šviečia fosforine šviesa.

Geriausias būdas apsau
gojimui žemės nuo piktžo
lių yra dažnas daržo pa- 
laistymas vandeniu.

Agrikultūros departamen
to apskaičiavimu, žiurkės: 
šioje šalyje pridaro žmo
nėms už apie 200 milionu: 
dolerių nustolių per metus.

Jungtinėse Valstybėse, 
didžiausios rungtynės įvy
ko rugsėjo 22 d., 1927 m.. 
Chicagoj, kuomet Jack; 
Dempsey su Gene Tunnev 
kumščiavosi. Žiūrovai prie 
vartų sumokėjo 2,650,000 
dolerių.

Automobiliui pataisyti 
. . . eik pas mechaniką

s
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Am IACCOUNT ,

vo, jis buvo partijos žmo
gus. Jis ir savo parašą po 
Lietuvos nepriklausomybės 
deklaracija padėjo, kaipo d'askui t uvo labai veiklus 
partinis žmogus, atstovau-! baudini i <as, paskui buvo 
damas Lietuvos Taryboje nužy&iavęs į tautininkus, o 
Lietuvos socialdemokratų dabar dedasi “nepartiniu 
partiją ir, Lietuvos darbi- moko mus visokių dory- 
ninkų valią reikšdamas, dė- ' okių
jo savo parašą po Vasario žmonių, vra ir, rodos, poli

tinės

ris kadaise karštai svei-i Pirmas anglų kalbos žo- 
kino Lietuvos Socialdemo-idynas buvęs išleistas 1625 
kratų Partijos suvažiavimą, metais.

—J. D. T.

Dėl tvirto morgičiaus
. . eik į Savings Banką

Specialiam darbui verta imti specialis
tą! Ypač tas svarbu finansuojant namą 
. . . darant patį svarbiausi investmentą.

Savings Bankų specialybė yra padėti 
vidutiniai pasiturintiems žmonėms nusi
pirkti namus nebrangiais morgičiais. 
Banko vedėjai turi ilgų metų patyrimo 
apie vietines vertybes ir apie tokias fi
nansines problemas kaip jūsų. Jie bus 
asmeniškai užinteresuoti jūsų perkamu 
namu ir pritaikys tinkamiausį morgičių 
jūsų reikalams.

Gal bus lengviau įsigyti jums nuosavą 
namą negu jums išrodo. Kodėl neužeiti 
ir nepasikalbėti su savings banku jūsų 
kaimynystėj? Savings bankai turi pa
kankamai pinigų morgičiams ir Massa
chusetts valstijoj jie yra padėję nupirkti 
daugiau namų negu kuri kita paskolų 
įstaiga. Žiūrėk, kad prie banko vardo 
butų žodžiai “Savings Bank” arba “In- 
stitution for Savings.”

da trys nuomonės. Kai nė
ra kas veikti, tai žmonės 
pradeda verstis savispiau- 

pakeleivingų da.
po vasario.v«« “» ro^os’ poli-į LRS gimime suvaidino, 

šešioliktosios Aktu. Ar p. tinės emigracijos sąlygos tur būt, tam tikrą vaidmenį 
profesorius to savo “panti- Jiems .V5'a gera proga reikš-!diplomatijos šefai ir pana-.

The

nio” žygio 
pakenkė jo

gailisi? Ir ką tip—rasėm 
garbei, jo pat- pieryje-

kantriame po- šus musų skurdžios buities 
ambicingi šešėliai, kurie vi-

/INGS BANKS
of Massachusetts

riotizmui, jo moksliniam Mat, politinėj emigraci- sai nesijaučia “paprastais 
darbui jo buvimas partijoje joj nėra nei vietų daug da- žmonėmis,” bei iš prasčio- 
per eilę metų? ' lytis, nei tarnybų yra, betjkų laukia, kad juos keltų

Aš nesenai kalbėjau su ambicijų nestinga ir todėl ant šakės į vadų padanges, 
vienu buvusiu Lietuvos pa*- kur du žmonės, ten atsiran-j , Jonas Ragelis.

STAbl
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J. LIU DŽIUS:

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktai

Ar Karas Dievo Bausmė?

Suminėtomis 
musų vyskupai pakankamai 
aiškiai duoda suprasti, kad

(Tęsinys)
ištraukomis Šiandien tikybinių (kon

fesinių) mokyklų istorijos 
vadovėliuose nėra skaičiuo-

(1) karai yra Dievo valios 'jama vienos ar kitos tautos 
padarinys, (2) karai yra Į nuodėmės ir neaiškinama, 
Dievo priemonė neištikimai kad jos buvo priežastimi 
žmonijai ar tautai bausti,; Dievo rūstybės, atseit karo. 
(3) karų kilmės priežastys Panašiai yra ir su medici 

— ----- įemės, ne nos vadovėliais katalikiškųesančios ne sios ne

“Šliuptamius” parašė Dr. 
Al. Margeris, kuris ir pats 
toj kovoj dalyvavo. Kny
gos kaina buvo nustatyta 
$4.50, ir jinai pilnai to ver
ta, bet dabar ją galima 
gauti “Keleivio” knygyne 
už $3. Kas nori ją įsigyti, 
prašom pasiskubinti, nes 
pas mus nedaug jos beliko.

Prašom adresuoti: 
“KELEIVIS”

636 Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

POLITINĖ “POEZIJA”

sos kainoms nustatomos pa
gal tą, kokiu budu galvijas 
skerdžiamas, kaip mėsa su
vyniota, kur ji yra siunčia
ma, kas ją valgys ir tt. Dar
bininkų unija gali bet ka
da pareikalauti didesnio už 
darbą atlyginimo, bet biz
nio firma negali didesnių 
kainų imti, kaip valdžios 
nustatyta. Ir ji turi nuolat 
daryti valdžiai raportus, 
parodydama, po kiek ji sa
vo gaminius pardavinėja. 
Todėl čia minimoji mėsos 
firma, Armour & Co., sa
kosi samdanti 300 knygve- 
džių ir klerkų vien tik to
kiems raportams dalyti.

Butų dar pusė bėdos, sa
ko Armour & Co., jeigu 
Washingtono galvos nekei
stų taip dažnai savo nuo
monių. Dabar gi patvarky
mas keičia patvarkymą, pa
gerinimas griauja pagerini
mą, aiškinimas prieštarau- 

p,,rz, ja aiškinimui, ir šiandien 
t5UVę, niekas negali žinoti, kas 

_ bus rytoj.
Visa to rezultatas: di-

nuojama aprėžti atskirų 
valstybių nepriklausomybės 
pasaulio valstybių sąjungos 
naudai. Jau kuriama nors 
ir trapi užuomazga įvairių 
tarptautinių įstaigų. Visa 
tai yra tik pradžia, tik, ga
lima sakyti, pirmasis eta
pas žygio dėl karų panaiki
nimo.

Ploto išvedžiojimai kal
ba musų jausmams, kad 
žmonija, žengdama į tre
čiąjį tūkstantį metų po 
Kristaus gimimo, gal netu
rės pasaulinių karų gręs- 
mės. Karų ir karalių isto
rija bus baigta. Ne be to, 
kad vienam ar kitam krašte 
kils sąmišiai: pasinešusis 
diktatoriauti politikierius 
dar galės drumsti visuome-

bendruomenės rei š k i n i ų universitetų. Juose nestu- 
plotmėje, (4) karai busią dijuojama stebuklingų vie- 
tol, kol žmonės bus nuode- ir maldų, kuriomis pa
mingi ir kol tautos bus ne- gydomos ligos, o tiriama 
ištikimos Dievui. [žmogaus kuno savybės ir jo

veiklos sutrikimai.
Nesenai užsibaigęs pa-,n®s rimtį.

. , . ,. .... .saulinis karas pareikalavo Prisistatant tuos laikus, ka-
atrodyti dievobaimingiems keliolikos miiionų žmonių da šiandieniniai vaikai bus 

gyvybių ir bilionų dolerių'žilagalviais seniais, kyla ši- 
rvoc , vertės turto. Sekantis gi " '

po kokių 5-10 metų pasau-

Iš tiesų, apgailėtinos dėl ol&anU 
savo beprasmiškumo, turi

TRAVKINIO NELAIMĖ marylande

Traukinys is Baltimore i Ohi 
College Park. Md., ir užsidegė, 
tys vagonų griaučiai.

u nuvažiavo nuo bėgių prie 
Vaizde matvtis rukstan-

cialistų pastangos sukurti 
amžinos taikos santvarką. 
Katalikų bažnytinės vado
vybės įsitikinimu, visi šių 
dienų politikų planai ir žy
giai panaikinti kartis, iš 
anksto pasmerkti nepasise-

tokis vaizdas: 
2001 metais Vilniaus

linis karas jau nesitenkintų Universiteto bibliotekoje 
šimtu milionu gyvybių ir studentas renka medžiagą 
dar didesni kiekį turto su- savo diplominiam darbui: 
naikintų. (“Lietuvių kultūros lygis an-

.. . , Kol kas yra daug kliūčiųįtrojo pasaulinio karo me-
įmui; nes politikai, užuot pasaubo tautoms susijungti tu-” Jis atskleidžia lyšulį 

skelbę atgailą ir skatinę ti-1 - ---- - —--j;lietuvių tremtinių periodi-

stebuklu, visus, kurie ki
taip manytų, kad lietuvių 
tautos nepriklausomybė bu-

Tokios Painiavos 
Dar Nėra

vo priežastimi jos dorovi- Tokios palmavos ,.el 
nio smukimo. kalų trukdymo, kokį dabar J .

Caro valdžia draudė daro VVashingtono valdžia, džiausią painiava, . darbo 
spausdinti ne tik katalikiš- šioje šalyje 'dar niekad ne-itrukdymas ir nepateisinami 
ka literatūrą, bet dargi buvo. Nelabai senai dide- nuostoliai. M.

i ,. . , x.. x... . 'j vieną valstybinio pobu- . . - . -
kybinių praktikų atlikimą, džio Sojungą. Šiandien vi- nės spaudos, išėjusios 194o- 
rupmasi pašalinti kažku- gag pasaulis dar suskaldy- 1949 metais Vokietijoje, 
nuos ūkimus ir socialinius tag j daugybę priešiškai nu-:Jis randa tenai ir musų vys- 
tautų ir bendruomeninių jė-: sįtejkušių’ valstybių-valsty-(kupų ganytojišką laišką il
gų prieštaravimus. KuomĮ įėlių, nors šiandien jos vi- skaito jį, ir nesuima į galvą 
Dievas baustų žmones, jei gog yra sudaię lyg du blo- jy išvedžiojimų. Kaip tai 

kus. Jei ne toji susibloka- galėjo būti, kad lietuvių 
. ir|vimo drausmė, tai ne viena tauta, carų rusinama ir pra- 

jo tvarkos griovimas, tai— valstybių rastų reikalą!'^slavinama, kada neturė- 
žygis prieš Dievo valią, turi ?inti 5avos nepriklausomy- jo nei savo mokyklų nei 
pasakyti maldus katalikas. bgg jr pažeistų interesų ir spaudos, anot poeto žodžių 

Tačiau šių dienų pažan- stverti savo kaimynę už/'tamsi ir juoda,” buvusi 
gus politikai yra tos nuo- gerklės, tai yra, pradėti ka-įdorovingesnė, negu nepri- 
monės, kad pažadais dan- rą. Dar neišgyventi nacio- klausomybės 1918—1940 
giškų turtų ir grasinimais'naliniai šovinistiniai tautų metų laikotarpyje. Kokios

karų nebūtų? Karų naiki 
nimas—tai Dievo plano

maldų knygas. Toji valdžia iės VVashingtono galvos nu
laikė ypatingoje priežiūroje tarė, kad reikia sumažinti 
kunigus ir kontroliavo dva- pašto tarnautojų skaičių ir 
siškų įstaigų veiksmus. Bu- rečiau nešioti laiškus, kad GIMTOJO 
vo panaikinti vienuolynai ir sumažinti išlaidas. Paskui Dr- p- 
tt. jie nutarė tą reformą dar

Nepriklausomybės laikais -‘Pagerinti,-’ Įvedant dyejo- 
padidintas vyskupijų, semi- P? kainą atvirukams. Jeigu 
narijų ir kitų dvasiškų istai- !>’hetl5.An01'eJ" nusipirkti is.
gų, organizacijų ir draugi-' ait0 al ( augiau aunu- bendradarbis, naujai 
jų skaitlius, išaugo kunigų _.al t?le4° .m0 61 išleistoje knygoje sutraukė

Nauji Leidiniai
ŽODŽIO BARUOSE,

Joniko, išleido Terra
Chicagoje, 167 pusi., kaina 
$1.50. Gaunama leidykloje, 
748 W. 33rd St., Chicago 16, 
111.
Dr. P. Jonikas, “Naujie-

ir abiejų lyčių vienuoliu [^osimcių brangiau, negu .bendrįnėg kalbos atari. 
skaitlius. Bažnytinis mok- ir paaiškinimus,” ku-
slas pakeltas dvasiškose se
minarijose ir teologijos fa- yiukl2 
kultete. Katalikiška spau- c1^ nereikejo

iki 49 atvirukų. Iki 49 at- 
ekstra 10 nuošim- 

mokėti, bet
pragaru negalima įgyven- polinkiai. Žlugusios dikta- didelės turėjo būti lietuvių.da D10Dao-ancja įr diaug;i- tik paprašei 50, tuojau 

*-----... I. , j------------i__------- tnntA-- nedorybės, kuriomis! * r r - - -- - - “oVctvu ”dinti

Kadangi žmonės mėgsta 
poeziją, tai rinkimų metais 
Amerikos politikieriai savo 
obalsius kala irgi “poetiš
kai.” štai keletas tokios 
“poezijos” pavyzdžių:

Woodrow Wilson obalsis 
buvo: “He kept us out of 
war.”

Kandidatuojant į prezi
dentus Calvinui Coolidge’ui 
buvo skelbiama: “Keep 
cool with Coolidge.”

Šių metų obalsiai skam
ba šitaip:

“Peaee and power 
with Eisenhower.”

“No graft 
with Taft.”

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Musų skaitytojai, atsinaujin

dami prenumeratą, prisiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų.

Po $1.50 prisiuntė: W. A. 
Paulus. Allston. Mass., S. Cas- 
per, Pontiac, Mich., Chas. An- 
drey, Chicago, III., V. Guntor, 
Fumace, Mass., ’.r Mrs. A. Pa- 
kutinskis. Detroit, Mich.

Po $1 prisiuntė: P .Strolis, 
Brooklyn, N. Y., S. Aponavich, 
Nashua, N. H., A. Jankauskas. 
Rockford, Ilk. P. Lingis, Rock 
Creek. Ohio, ir W. Rogers, Bal
timore, Md.

Po 50c prisiuntė: M. Kizele- 
vičįus, Union City, Conn., John 
?urba, Biddeford, Me., J. Ba- 

shinskas. Union City, Conn., L. 
Katorski, Munising, Mich.. P. 
Gilius, Paterson, N. J., R. Ya- 
cavonis. Bristol, Conn., Mrs. E. 
Cecilis, Orland Park, III., Mrs. 
M. Namejunas, Kenosha. Wis.. 
K. Matekunas, Chicago, III., ir 
A. Urka. Brethem, Mich.

B. Dobble iš Cambridge. 
Mass., prisiuntė 25 centus.

Visiems parėmusiems laik
raštį aukomis tariame nuoširdų 
ačiū.

Laikraščio Administracija.

rie visiems besidomintiems 
musų kalbos grynumu ir ra
šybos taisyklingum bus la 
bai naudinga. Veik visi 
“patarimai ir paaiškinimai” 
jau buvo skelbti “Naujieno
se,” bet dienraštyje išmėty
ti jie mažai kam yra priei
nami.

10'< “ekstra.’ 
Tada žmonės,

)amo-tu*ubv^ 7 . 'jos atgavo laisvę,
ndasi užtraukė tokia baisią Dievo
IIuai’1 - - _!ose privalomas ūky bos mo

kymas. Vyriausybėje, mi- 
nisterių
nuolatos buvo vienas kuni 
gas. Prezidentą taipgi su- 
ipo kunigai ir patarinėjo

tvarkos įgyvendinimo sri-,užkietėjimu verte Dievą vi-jam Kairjųjų pastan!ros 

tvje. Dar galinga viena są tautą dar kiek > giąu pa-iįvesti civilinę metrikaciją 
diktatūra, fanatiškai nusi-j laikyti istremime, kol Jinai ibuv0 atremtos ir tt Neb„. 

teikusi smurto keliu pada-;VIsai apsivalys nuo nuode-

■’li žmoniją “laiminga.” .mių . . .”
. . I (Čionai pravartu paste

bi . 4r suminga bus somah- bėtb kad per kelis tremties 
jniai demokratinių Jėgų ko- metug muSų išeiviai nei 

kiek nepakilo dorovėje, ko
kie buvo tokie ir liko. Jie 
nesiryžta atsisakyti savo 

!Įprastų didžiųjų ir mažųjų

taikos. Žmonija per-įturos dar nedaug ką pamo- tauto; 
dėm nusiteikusi patriotiniai kė ir nemaža dar 
žemės rutulio atžvilgiu. Ji besižavinčių ir siekiančių rūstybę, kad jis leido kilti 
abejinga kalbinimams da-j diktatūrinio režimo. De-antrajam pasauliniam ka- 
ryti tokį biznį, kuris bus ap- mokratija, palyginamai, i ui. Toliau jis skaito: 
mokamas svetima, ne šios dar maža yra atsiekusi so-[‘ dievas leido lietuvių tau- 
žemės valiuta. Prisiminda-i daliniai teisingesnės san- '.tai netekti laisvės . . . savo
mi Europos istoriją, ypač 
viduramžių, politikai Įsiti
kino, kad smurto ar prie
vartos priemonėmis neįma
noma žmones padaryti 
darbščiais, dorovingais, iš
tikimais Dievui, o taip pat 
laimingais. Niekad nesi
jaus laimingas žmogus ve
damas prievarta ar tai į 
dangų, ar į komunistinį ro
jų. Jis visada kels maištą 
dėi laisvės ir laimės.

va dėl paėmimo iš Dievo 
? rankų paskutinės ir pačios 

skaudžiausios jo rūstybės,
rykštės, vadinamos karu?

Šių dienų politikai žino,

Bendruomenės raibo s nuofĮėmių. Jei teisybė, kas 
'•aizdas verčia mus tikėti'

Mokvk- kuriems 
atvirukų,

škakHuje'''''bemaž;l'radė.j° Phkti tik I’0,49 ir> 
• neatsitraukdami nuo lange

lio, tuojau prašydavo dar

vo jokių sąlygų dorovei pul
ti. Galima tik viena prie
laida, dvasininkai, naudo
damiesi turima laisve, per
daug rūpinosi savo garbės, 
valdžios ir turtų r 
Nejaugi dvasininkai, toji 
Evangelijos vadinamoji

49!
Pašte pasidarė visai ne

reikalinga painiava ir dar
bo trukdymas, nes pašto • 
tarnautojai turėjo gaišti 
dvigubai daugiau laiko at
virukus pardavinėdami.

Gudrus "VVashingtono gal
vočiai pama

LIETUVOS ŪKIO ATSTATY
MO STUDIJŲ KOMISIJOS 
DARBAI, sąsiuvinys penk
tas, gegužės 1952 m.. 61 psl., 
gaunamas pas J. Dacinskas, 

701 E. 5th St., So. Boston, 
Mass.
Šiame sąsiuvinyje Lietu-

- i j j " vos ūkio atstatymo planuo- 
te. kad padaie ^Qjaj paskeibė “planavimo

no atviru L'n i * * _ * _ -eikalais. ii dvejopą atvirukų g^įy^g jgtatymo projek-
atšaukė. ?tą/, kurfs paraoštas ir Lie-

panašų dai oo tuvog patyrimu pasiremiant 
IHIKI’HS“

kainą
Dabar jiei-d v ivzc* v ei vii 11 d 111 vj j i i , , ,

druska, buvo sugedusi? Ga- t.'.uk,l-vrat. lss:al™J» 
nytojiškas laiškas neduoda clams' Is pradz,os 
pagrindo tai paneigti.

NEPARTINfe

šita panelė. Betty Ress, dir
ba įstaigoje, kuri gamina 
“politinius guzikus" rinkimi
nei kampanijai. Ji yra visiš
kai nepartinė ir nedaro skir
tumo tarp “I likę Ike,” arba 
“Stand with Stassen,” arba 
kokius kitokius. Prieš ją su
versta tokiu guzikų krūva.

ir imant pavyzdžiu kitų 
kraštų tos rūšies įstatymus.pradžios miestai 

buvo išskirstyti zonomis, 
. kiekvienai zonai duotas nu-

Kokias išvadas turėjo pa- meris ir laikraščių leidyklos 
daryti kitų vyriausybių buvo verčiamos žymėti tuos 
žmonės, peiskaitę minėtą numerius prie adresų, ku- 
vyskupų liudijimą apie lie- ;iais laikraščiai yra siunti- 
tuvių tautą? Kokia gi vai- j sėjami skaitytojams. Lei-

__ ___________  _____ galėjo panorėti įsi- Jyt-Joms tas-užkrovė daug
nebutų kilęs karas ir tt. Pa-pejf^_ tok*us kenkėjus, kurie naujo darbo.
baigoje vyskupiško pamo-

pasakyta ganytojiškam lai
ške, tai mums tremitniams 
nelemta niekuomet grįžti 
savo tėvynėn.)

Studentas svarsto: jei lie

šio žygio pavykimu. Paly- 
kad karai vyko seniausiais ginę buvusią prieš 100 me- 
laikais, kur kas prieš pasi-j tų Europos bendimomenę 
reiškimą krikščionybės. Ka-su dabartine,, randame 
riavo tokios tautos, kurios j daug pažengta valstybių su-! tuvfu”tauta~ nebutų atgavusi 
ne tik negirdėjo apie vien-artėurno kryptimi Įr,_kasjnepriklaugoniybėg> ui ne_ 
asmenį Dievą, bet daigi ne- sv ai blausia, padidėjimu nusmukusi dorovėje,
buvo girdėję apie žydų tau- varsingųjų sluoksniu Įtakos 
tą, kuri išpažino tokį Dievą. Į bendruomenės ūkio tvar- 
Teisingas Dievas neturėjo kymą.
pagrindo rustintis ant tokių šių dienų politikos vado- 
tautų kaip persai ir graikai vai jau ryžtasi dėti kertini 
ar kartagen iečiai ir rome- akmenį federalinei viso pa
nai. šaulio valstybei.

‘ŠLIUPTARNIAI’
Tai yra įdomus veikalas, 

Amerikos lietuvių tautinio 
ir kultūrinio atgimimo lai 
kų istorinis romanas. Kny
ga stambi, 652 puslapių,

NES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

kvmo jis randa gręsmingą 
posakį: “. . .jei kuris ki- 

Itaip manytų (kaip ganyto
jiškam laiške apreikšta) tas 

Jau Pla- niekari netiktų stoti prie 
musų tautos ir valstybės 
vairo . . .” Tačiau toliau 
randa suraminimą: “. . . 
Fatimoje (Portugalijoje) 
Marija be to dar (1917 m.) 
pareiškė, kad jei pasaulis 
bus paaukotas nekalčiau
siai jos širdžiai ir jei pir
mais mėnesio šeštadieniais 
bus priimama komunija 
permaldavimui už nuodė
mes, Rusija grįš prie Dievo 

Į ir įvyks taika . . .”
Ir palinko jaunuolis ir su- 

'simąstė. Kokia tamsi turė
jo būti antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse lietuvių 
tauta, jei dvasiškijos vado
vybė rado reikalo įspėti iš
eivius šalinti nuo tautos ir
valstybės vairo visus, kurie 

patikėti Fatimosneišgali

užtraukė antraii nasanlini i"\ v didelio formato, gražiai ap-
uzirauKe amiąjj pasaulini suoki patvarkymą tačiau riarvta ir dailiai ant e-ero
karą. Valstybių atstovai buvo galima dar pateisinti, i popieriaus atspausdinta Ji
Jungtinių Tautu susirinki- npų \kaitvtoiai neičiau 1 - atspausdinta..^1™ . -• t-l-*• v i- • 'ne? sKaity tojai gi ėmiau (nušviečia ta musu išeivijos
. €. Pą. .€1_ sevl_ i gaudavo laikraščius. Bet i laikotarpį, kuomet pažan

gioji musų inteligentija čig 
kūrė organizacijas, laikraš-

kui p. Višinskiui. kuris tik
rino visą svietą, kad tiem- j,, 
tiniai yra nusikaltėliai, pik-

dabar Washingtonas eme 
"itą patvarkymą “pageri

no” taip. kad ir leidykloms
pa ’

pasaulis nematė. Laimė, pačiam paštui didesnė pai- 
kad gal tik vienas p. Višin- njaVa, ir skaitytojai, kurie 
skis buvo perskaitęs minė- perkasi laikraščius iš agen
tą ganytojišką laišką, kitaip -y gaus juos daug vėliau 
mes tebebūtume Vokietijo- Trukdomas laikas, daroma 
Je- daugiau išlaidų ir visiems

“Iš tiesų, daug sunkumų neparankumas.
nugalėti

tadariai ir išgamos, kokiu j nasidarė daugiau darbo, n

ir trukdymų teko 
anų laikų blaivių pažiūrų 
darbuotojams,” ats i d u s o 
studentas istorikas ir ėmė 
ieškoti tremtyje išleistos 
pažangios lietuvių spau
dos.

(Galas)

Laika* užsisakyti “Kelei 
▼io” kalendorių 1932 me

tam*. Kaina 50 centų.

Ir šitokia betvarkė darosi 
ne tiktai pašte, bet visame 

!šalies ūky. Štai, viena di-| 
džiųjų mėsos firmų skun
džiasi. kad ji turi samdyti! 
300 knygvedžių ir klerkų 
ne savo biznio reikalams 

, vesti, bet valdžios kapri
zams tenkinti. Sako, vie
nus mėsinis galvijas dabar! 
turi po savo oda daugiau; 
'kaip 1.900 visokių “pricej 
[ce ilingų.” Tos “lubos mė-

čius ir platino apšvietą, o 
kunigai su savo parapijo
mis jiems priešinosi. Vienu 
žodžiu, šita knyga nušvie
čia netolimą musų praeitį, 
kuomet tarp vadinamųjų 
“šliuptamių” ir vadinamų
jų “kryžiokų” ėjo atkakli 
ir pikta, kartais net kruvina 
kova.

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliška* ir Angliškai-Lietuviškn*
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mas*.
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Pavasario Nuotaikos Ir 
BALF-o

Veik visoje Amerikoje našlei palengvins 
pavasaris pradėjo rodyti vi- savo didelę šeimą, 
są savo gražumą. Po sun
kaus, Įtempto žiemos dar
bo daugelis galvoja apie

Todėl BALF’o vadovybė 
prašo šiandien visų lietuvių
aukos. Jei kiekvienas dir 

lietuvismalonius savaitgalius gra- bantysis lietuvis paaukotų 
žioje užmiesčio gamtoje, nors doleri, problema butų 
apie atostogas, apie ramius, tuojau išspręsta, 

parkuose.

MiRĖ BRONISLAWA CHMIELINSKAIriu skaitau labai nuosek- 
liai, ir ko tik Waukegane 
nepaklausi, visi džiaugiasi 
musų Onutės straipsniais. 
Bravo, jums moterys*

Dabar kas link kandida
tų i prezidentus. Mano su
pratimu moteris tikriausiai 
turėtų buti išrinkta i prezi 
dentus. nes vyrai jau taip 
labai įsivyravo Washingto- 

ine, kad jie bedarydami vi- 
įsur klaidas, prarado žmo
nių pasitikėjimą. Dėl di- 

išauginti delio vyrų sukčiavimo žmo
nės pradeda prarasti pasi
tikėjimą valdžia. Aš esu 
tikras, kad moterys, būda
mos Washingtone, ar tai se
nate, ar kongrese, nepada
rytų daugiau klaidų, kaip į 
dabar daro musų aukštai 
gerbiami vyrai. Žinoma, 
mes negalime moterį nubal
suoti i prezidentus, kol tam • 
nebus prirengta dirva. Aš 

kad su laš-

APIE GRAŽŲJĮ KONCERTĄ
(Atkelta iš 8 pusi.)

’uliivunui, plojimų nesigai- drai visos savo 
tu. | gilios judesius.
Aš labai atydžiai klau- lyrinis sopranas 

:tu Gabijos dainų ir tėmi- pats gražiausias

grakščios

Tuo do
leriu savęs nenuskriausime, 

nelaimingam lietuviui ne
paprastai daug padėsime.

Nelaukime iki rinkėjai 
belsis i musų duris ir mai- betgi Įsitikinęs

ku moteris bus prezidente.
O. Kubilienė savo straip

sny nurodė kelias kandida
tes. kurios galėtų tikti pre
zidento vietai. Nekjirie 
žmonės, atsiliepdami i tą 
straipsni, kritikavo Kubilie
nę, kad girdi ji politikoje

tremtyje lietuvių būklė to-1 aukotojų, vardu jų pasirink- J nenusimano, jeigu stato 
kia tragiška, kad šiame tų asmenų sušelpimui. Au- kandidatu tokias moteris, 
gražiame metų laikotarpyje i kotojų pavardės taip pat kaip Eleanora Rooseveltie- 
reikia taip pat juos prisi-ibus skelbiamos sušelptie-' nė. Vienas skaitytojas ją 
minti? gal but, ne vienas siems. net pavadino senele, kuriai
savęs klausia. BALF’as tiek galės pade- v^ta butų sėdėti namuose.

BALI o vadovybe gerai ti vargšams? kjek mes ji pa- Mano nuomone, 
supianta, kad pei aštuonis renisime. Todėl siuskite au-
metus nuolat kartojamas 
pagalbos šauksmas dauge
liui labai Įgriso, kai kas ir 
pavargo nuolat aukodamas.

gražius vakarus 
Tokiu momentu visi 
užmiršti esanti 
vargą, skurdą.

Tik štai BALF’o vadovy
bė vėl paleido SOS ir prašo 
nuo gegužes 1 dienos pra
dėti

kažkur
norėtų o

toh-

daus aukos. Patys atlikime 
tą pareigą. Pasirinkime
šelpiama asmeni toki. kuris ruou ir pinigu vaju. r .. •1 & ‘ J ‘ mums arčiau Širdies: sene-

“Argi BALF’as negali Ii, invalidą, ligoni, džiovi- 
palikti visuomenės bent ke- ninką, moksleivi, daugivai- 
liems mėnesiams ramybė- kę šeimą. Tos aukos bus 
je? Argi šių pasilikusių kuo greičiausiai siunčiamos

r.ebutų to gyvo reika- 
o, šiuo metu ji nedrįstų 

kreiptis aukų i visuomenę.
Tačiau, kažin kaip steng

tumėmės užkišti ausis ir už
merkti akis ir bandytumė
me nematyti pasilikusių 
vargo, vistiek tiek garsus i 
jis darosi, kad ir kiečiausia 
širdis negali pasilikti jam 
abejinga.

Laikraščiuose dažnai
tome skaitlines: 500 džiovi
ninkų, 600 senelių, tiek tai 
šimtu vaikučiu, kuriu šei-

Mrs. Roo-

ir
i jei

UH»«
itii

kas betarpiai BALF'o cen
trui, arba vietoje veikian
tiems BALF'o skyriams ar 
vajaus komitetams.

BALF’o centro adresas:

United Lithuanian Reiief 
Fund cf America, Ine., 

105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Dar Vienas Balsas
Jau tiek daug

yra rasę apie p.

Mano
seveltienė dar nėra taip pa 
senusi, o jos patyrimas pa-j 
saulinėje politikoje yra di
desnis, negu kitų. Tad ko- 

jdėl ji negalėtų buti geras 
prezidentas? Be to, staty
dama kandidates moteris 
prezidento vietai, p. Kubi
lienė norėio tik pabrėžti, 

:kad mes turime moterų tar
pe tinkančių Į tą aukštą vie
tą. Todėl ji nekreipė dė
mesio Į atskirų kandidačių 

'politinius nusistatymus ir 
žmonių pan. Sakyti, kad p. Kubi- 

Kubilie-'ilienė nesupranta politikos 
j!ir nežino ką kalba, yra ne-

O.
ma-|nės straipsni ‘'Moteris

Prezidentus,” kad aš net'tiesa. nes kas ją pažįsta, ži
bi jau savo “grašį” kišti Į to Į no, kad tai yra labai apsi- 
straipsnio atsakymą. Bet ti- švietusi ir kultūringa mote-

mos galvos dėl ligos nega-kiuos, kad dar nėra pervėlu ns.
Įėjo emigruoti ir tt. TačiauJir man, waukeganiškiui, 
tai nėra vien skaitlinės, bet pasakyti savo nuomonę.
gyvos būtybės, 
tokiam varge.

pasilikusios 
kad dažnai

Visų pirma 
pasakyti, kad

as norėčiau 
man p. Ku-

Amerikoje sunku įsivaiz-įbilienės straipsniai labai kaip iki šiol. 
duoti. Jie visi šaukiasi pa- patinka. Aš prisipažinsiu, 
galbos, kuri reikalinga ne kad net ir “Keleivi” labai 
už pusmečio, ar metų, bet pamėgau dėl to, kad jame 
jau šiandien. Laiku suteik- randu tokių įdomių pasi- 
ta pagalba nevienam sugrą- skaitymų kaip p. Kubilie-

Linkiu p. Kubilienei di-! 
džiausios ištvermės, kad ji 
ir toliau rašytų mums to
kius įdomius straipsnius,

Bronislawa Chmielinska buvo kilusi iš lietuviu Dac- 
kevičiu šeimos, bet ištekėjusi už H. Chmielinskio. 
lenku dienraščio “Kuryer Codzienny” leidėjo- Nors 
ji buvo to laikraščio vadovaujančioji dvasia, vistiek 
ji laikė save lietuvaite ir visada tuo didžiavosi. Ve
lionė buvo gerai išlavinta ir labai maloni, inteligen
tiška moteris. Mirė ji staigia mirtimi. Buvo nuvy-. 
kusi i Nashua. N. H.. pasakyti tenai kalbą Motinos 
Dienos proga ir po tos kalbos susmuko. Buvo par- 
vežta Bostono ligoninėn, bet žado neatgavo ir gegu
žės 17 dieną galutinai užmigo.

SENOVĖS DAINA
Už kalnelio pro giružę šviesi saulė teka,
Ant Rainelio su merguže bernužėlis šneka.

Bėras žirgas nerimauja, žvengia, kapsto žvyrą, 
0 mergelė gailestauja, ašaros jai byra.

Skaudu skirtis su berneliu, kurį taip mylėjo,
Kur? sulaukęs rudenėlio vesti ją žadėjo.

širdis plyšta, galva ūžia, gaila jai bernelio,— 
Ji? išjoja į karužę gint tėvų šalelė?.

Ar sugrįš jis, kas gi žino? Gal padės galvelę.... 
Jis bučiuoja ją, ramina: “Cit, neverk mergele!

• Dar neateis rudenėlis, kaip aš vėl sugrįšiu,
Ir sutarsim, balandėle, žiedus sumainysim ...”

Ir tai taręs prie širdelės priglaudė mergelę, 
Pabučiavęs jos akeles, sėdo ant žirgelio.

Ir kaip viesulas išdūmė ten į rytų pusę.
Kur brolužiai lenką grumę, mušė vagį nišą.

Jau netoli rudenėlis, ji vis lauk' bernelio,
Bet bernelis laidokėlis kitą tur mergelę. . . .

(Prisiuntė -lohn Nausėda)

Lavintas 
yra bene 

motei: -Kas
Joną D • įveli. balsas. Kai koncerto lan

ke vien mano nuomone, gėjai atsiklausė i.ai kurių 
t et apskritai publikos išsi- Mainelytę girdėjusių dui- 
’trLibai buvo tokie, kad nuojant neivyorkiečių nuo- 
Gai.ija LDD 21 kuopos monės, tai gavo toki atsa- 
koncerte dainavo dar gra- kymą: Mainelytė yra tokia 
žiau negu prieš porą savai
čių Įvykusiame pačios Ga
bijos koncerte toj pat Mu- geriau išsilavinusi. To 
nicipal Hali. Dirvelis yra teko, kad ją pakviesti. Ir 
senas muzikos “vilkas” ir dabar bostoniečiai nesiliau- 
atrodo labai judrus ir pil- ja apie ją kalbėję. Esu Li
nas energijos. tikinęs, kad dar ilgai kal-

Norisi kai ką pasakyti ir bės. Jie Mainelytę pamilo, 
apie naująją dainos meno r°dė nenoras paleisti ją 
c: upe ir jos vadą, tai—Bos- nuo scenos. Manau, Mai
tino Lietuviu Vyrų Chorą nelytė pamilo ir bostonie- 
ir jo dirigentą Julių Gaide- čius, ją taip šiltai priėmu- 
ii. Apie 40 vyną, visi su s*u?-
“smokingais,” surikiuoti Aš žiuriu į scenos vaidy- 
taip, kad kiekviena užpa- ias ir galvoju. Kokia gy- 
i alinė eilė stovėjo aukščiau venimo ironija! štai sur- 
priešakinės, darė labai gra
ižę vaizdą.
kas nepasirūpino šią grupę 
tokioj rikiuotėj nufotogra
fuoti—butų buvęs geras at-

: • v ri• V'g \ c* . t <.v

pat kaip kadaise buvo ?i .r- 
gareta Česnaviciutė, tik ’ ai

1 • • kiai pavaduojami talentai, 
Gaila, kad nie- kurie, atrodo, pačios gam

tos buvo skirti linksminti 
pasaulį—savininkė nepap
rastai malonaus balso Rožė 

minimas. Dainavo šis cho- Mainelytė ir didelės vaiz- 
ras (dviem pasirodymais) duotės muzikas kempozito- 
daugiausiai paties Juliaus Irius Julius Gaidelis. Bet 
Vaidelio kompozicijas. Rei-j tam tikrų akiplėšiškų pa- 
kia stebėtis kaip geras mu- šaulio valdovų žiauri ranka 

• zikos meisteris sugeba pa-;pastatė tuo? talentus ne į 
imti paprastų lietuviškų Isceną, o nugrūdo į . . fabri- 
iiaudies dainų žodžius ir ką duonos pelnyti. Kad tik 
juos taip ištempti ant savo'jų energija nepalūžtų! 
muzikinės vaizduotės “kur- Tiek apie koncertą. Dar 
nalio,” kad su kiekvienu į noriu porą žodžių Įterpti ir 
y aidų punkto linksniavimu j apie banketą. Koncertas 
klausytoją tai kelia aukš- buvo publika nelabai skait

lingas, bet banketas pusėti
nai skaitlingas. Iš tikrųjų

tyn. tai vėl pastato “ant že
mės.” Bendra publikos nuo
monė—o sykiu ir šio repor- ir banketas baigta 
terio—yra ta, kad visoj Į Įspūdingų koncertu. 
Naujosios Anglijos lietuvių tą labiausiai reikia 
istorijoj tokio puikaus vyrų 
choro, kokiu yra Bostono 
Lietuvių Vyrų Choras, čia

gana
Už ši- 
pagirti

du jaunus vyrus, abieju mi
nėtų chorų nariu?, brolius 
Valkavicius. Jei ne jų gra- 

nėra buvę. Naujosios žus duetų dainavimas, tai 
"o? lietuviai tikrai ga- banketas butų užsibaigęs 

Ii didžiuotis šia jaunų me-'kaip paprastai—kalbomis,
r.ininkų grupe. į Bet tiedu vyrai, galima

Koncerto solistė buvo lakyti, Lmo\(>ka\<. pno-

dar 
Anga

liką reikalauti ir kitus ban
kete dalyvavusius artistus 
dainuoti. Tada jau dainom 

Ne vien me-

zms sveikata.

U.

Remia Spaudą
Motina

viešnia iŠ Ne\v Yorko. Iki 
; i ogramos pradžios svetai
nė buvo pilna šnibždesio:
“Kur gi ta Mainelytė?” nębuvo galo 
Štai scenoje pasirodo ir ji. įnmėje piogiamoje, bet 
Graži mergina—bet tai toliior^es\ros muz*kos peitiau- 
gražu ne viskas. Pirmiau- ^ose buvo sudainuota gi ei
sią! metasi akin jos 
ros. Tai jau ne šiaip — .
meno mėgėja, bet nušlifuo- Lilijai Stilsonaitei oatei-

cenos artistė. Savo dai- Pienei (brooklv metei). Sve
čias dainininkas Sumvanas

i r

manie- Z1^ dainų, akompanuojant 
sau tai kompozitoriui Gaideliui,

O

lt

MH*•

itkeM
• I

ta
nų Įvairiem posmam ji mo
ka pritaikyti ir veido išraiš- 

ir rankų žestus, ir ben-
Saulė kepino be gailesčio. Gyvuliai ramiai ganės;

Aš ėjau jlkėtu keliu pagal iioje pievoje.
ši pavasari savo brolio K. |za^as ganyklas, pagal ty- Priėjęs prie jų a? panlau- 
Škubo, gyvenusio Paterson, pku; .iančius javų lau- siau, ko jie taip* juokėsi ir
N. J., kuris buvo didelis R ilgėdamos žiurėjau i kas toji taip skubanti mo-

tolimą n :<ką. kame medžių teris.
pavėsyje norėjau atvėsinti “Beprotė,” atsakė viena* 
prakaitui ą kaktą. Sunkus “jj pyvena urvuose
nuovargi* spaudė pečius, :r kasdien bėga j mišką . . .

Miške nušovė jo? Simų
da- 

kelio-

Drg. Anelė Liutkuvienė is
± Bridgewater, Mass., neteko

skaidrins senatvės dienas, esu vyras, bet Moterų Sky

li? KO TIK JOS NEPRASIMANO

HoHywocd<» "žvaigždė” pasirodė naujame kostiume, 
teveik ir nesimato. įdomiausia, kad ta aktore, 
Ncvvmeyer, pagal savo kostiumo spalvą nudažė 
čupn.gij, kuris kenčia visai be savo kaltės. . . •

"Keleivio” draugas ir jo 
skaitytojas nuo pat “Kelei
vio” pasirodymo 1905 me
tais. Jo atminčiai drg. 
Liutkuvienė užrašė “Kelei

za-

ko jos, lyg nenoromis, brido
vį” metams į Vokietiją ka-į Pakuoju mėliu; bet aplin- jj pajjko beprotė ir net 
ro invalidui P. Bagdoną vi- ^ui buvę vien laukai, n iki kasdieną bėga tą k« 

miško oa. gerokas galas. liką versiu prie
Žemė. artum suvystyta i po.” 

mirguliu. jantį audeklą, pu- aš ėjau tolyn, 
siaudierk karščio liūliuoja- Man bekalbant su pieme- 
ma snau ė, o saulė lyg be- nimis, moteri? pražuvo iš

‘Kelei-ciui, kurs taipgi yra 
ivio’’ draugas.
I Drg. Liutkuvienė, ilga
metė Moterų Skyriaus ben
dradarbė, yra užrašiusi 
laikraštį daugeliui musų 
tautiečių užsienyje, kurie 
patys neturi galimybės už
siprenumeruoti, ir tuo sutei
kusi džiaugsmo ne vienam, 
kurs ilgisi lietuviškos spau- 
idos.

Geriausia priemonė pasi
daryti gražia yra jaustis 
laiminga.

—Lady Blessington.

Gražus žmogus ne visuo
met yra geras, bet geras 
žmogus visuomet yra gra
žus.

| —Ninon de L’Encloc.

sunaus sa

taip pamėgo lietuvių pub
liką, kad išėjus namo jo 
pianistui (pavardė? neatsi
menu), jis pats ne tik dai
navo, bet ir sau akompana
vo (pasirodo, jis neblogas 
ir pianistas). Meninėj bar.- 
;keto programoj, be brelių

... .. .Valkavičių, dalyvavo ir oa-aahma buvo matyti. ■ . , Į; . •7. .- ;ti koncerto žvaigžde >lai-
Sustojau. Giliai krūtinė-‘nelvtė, ir p-lė Vinciunaitė, 

je pabudo skausmas ir lyg ir g. Valkavicius. O vvru 
aštriai? nagais draskė jau choro vaikinai dar davė sa-

Irp

nuvargusiąpusplikę, 
nę. kalbėjo ką tai

kruti- 
pati su

sa; :mi. . . . Palaidi sidabri-|. 
niai plaukų pluoštai kabo 
jo ant pečių, bet veido ne

prote lai ė ją kietai suspau- akių, tik toli pas mišką ties 
dusi sa\ liepsnotame prie- keliu stovėjo dulkių debe- 
globsty. SyS> Aplinkui buvo laukai

Keletą šimtų žingsnių pievos, viršuj kaista pu-
prieš sa e pamačiau kokią s’aiyden.e ^aU-e.’ 11 vk" aiu" 
tai žm gystą—brendančią RO®i zahasi.? miskas. 
palaidu mėlio keliu mote- Galų gale aš pasukau iš 
rj. Dėl olurao sunku buvo kelio medžių pavėsin. Kru- 
spręsti apie jos išvaizdą, tinė lyg po sunkaus darbo 
bet ją įsupąs pilkas dul- alsavo giliai, ir aš, nuėmęs 
kių debesys aiškiai liudijo, kepurę, klausiausi slaptin- 
kad ji .* ųba. Ji irgi ėjo į gos eglių kalbos, 
miško pusę. Netoli prie vienos pušų

Galiuką paėjęs, pastebė- pamačiau piima manęs ėju- 
jau porą" piemenų, kurie šią moterį. Ji, kietai apka- 
juokdamies žiurėjo į jau binusi storą medžio lieme 
praėjusią pro juos moterį.Įnį —priglaudusi prie jo savo

votišką koncertą, jų beveik 
visa grupė sudainavo kelias
dainas.

Koncerto ir vakarienės 
iai žino tik sena pu- programai pirmininkavo 

kurią kietai apkabinu- “Keiejvjo” redaktorius Jo- 
laikė drebančios mo- nas Januškis, banketo gas- 
rankos. padoriu buvo W. V. Anes-

ta, o abiejuose parengimuo
se jautrią trumpą kalbą pa
sakė žinomas visuomeni
ninkas ir unijų darbuotojas 
A. Jenkins iš Methuen, 
Mass. Raštu sveikinimą at
siuntė Kipras Bielinis iš 
New Yorko.

Man atrodo, kad jeigu 
kitos LDD kuopos savo 20 
metų jubilėjų taip atžymės, 
kaip 21 kuopa, tai ir jos pa
sirodys žiną savo pareigas.

Reporteris.

spėjusias užgyti žaizdas. Iš 
akių moteriškei tryško aša
ros. Ką taip kalbėjo ši li
kimo persekiojama mote
ris?
šis, 
sios 
terš

Ji ilgai pasakojo neby
liam medžiui savo begali
nius skausmus ir kančias. 
Gal ji šaukė iš gilaus kapo 
savo sūnų, žadėdama savo 
ašaromis ir pabučiavimais 
nuplauti jo mirtinas žaiz
das? Bet gal jos virpan
čios lupos keikė, baisiai 
keikė visus tuos, kurių ran
kos apšlakstytos jos sunaus 
krauju. . .

Gal . . .
I. Gulbis.

—. - -
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Iš Plataus Pasaulio |
Kominformas Posėdžiauja? Pietų Afrikos Konstitucija

“Išnykimas” kai kurių! Pietų Afrikos parlamen- 
Europos kompartijų vadų tas, 82 balsais prieš 57, tre- 
rišamas su galimais Kom- čiu skaitymu priėmė ‘ įstaty- 
informo posėdžiais kurioje mą, kuris skelbia parlamen- 
nors Europos Rytų sostinė- tą esant aukščiausiu teis- 
je. Spėjama, kad Maskvos mu. Tą Įstatymą turės dar 
vadai instruktuoja saviš- priimti ir senatas, kuriame 
kius, kai}) laikytis, jei Vo- Malano nacionalistų partija 
kieti ja pasirašys karo są- turi nedidelę daugumą, 
jungos sutarti su Vakarų!
valstybėmis.

KELEIVIS, SO. E6ST0N

TOBIN REMIA PLIENO DARBININKUS

Darbo sekretorius Maorice Tobin plieno darbininku uni
jos konvencijoj Philadeiphijoj pasisakė remiąs plieno 
darbininkų kovą už žmoniškesnius uždarbius. Paveiksle 
matytis darbo sekretorius (kairėj) kalbant su unijos pir
mininku Philip Murray. Viduryje unijos sekretorius I). 
McDonald.______________________________ ___________

Naujienos is Kanados

reikia skaityti visiškai ne-Į Sumažino Atlyginimą 
pa vykusia.

Šiuo kartu norėtųsi pa Canada Packers, Ltd., 
io mėnesio 14 d. savo

HAMILTON, ONT.

Čia įvykusiose BALF
liesti tik ta rinkliavos pusė, I1?10 siy y- i5a¥'u prakalbose Dainavos salėje,darbininkams sumažino at-i . .. -___ ..Jkuri liečia rubus. Rūbai s^z,no,al’Į kaip šiokiadienį, žmonių
buvo surinkti ir atiduoti A. - cen ais va an jfcuvo neperdaugiausia, bet

. , , dalyvavo draugijų atstovaipragyvenimo indeksas nu-i, ,___ .__ į.‘_: _
krito iki 187.1 punkto.

V. parapijos klebono ži
nion. Pragulėjo sandėlyje 
ir . . . dabar paaiškėjo, kad *unu mi AO4'A ^uuxvv- Pakalbėjus J. Valaičiui 
Kanados valdžia reikalauja Deja, darbininkai pragy-'apie tremtinių gyvenimą 
rubus, prieš išsiunčiant, iš- venimo atpigimo nejaučia, E u r o p o j e susirinkusieji 
valyti ir išdezinfęktuoti, nes nėra nei rendų, nei kitų BALF vajaus Hamiltone 
tai . . . jie perduoti vietos; prekių kainų kontrolės. 'pradžiai suaukojo $91.50.

Pagiris

ir visi kuriems rupi šalpa.

Stovy la Milžinas

Portugalijos vy s k u p a i 
pradėjo statyti prie Tagus 
upės 350 pėdų aukščio Kris
taus stovylą, kuri kainuos 
apie 100,000 dolerių. Vys
kupai pažadėjo pastatyti 
tokią stovylą 1940 metais, 
jei Portugalija išvengs ka
ro. Portugalija kare “da
lyvavo,” bet stovylą visvien 
statoma.

Albanijos **Reformacija” I
Albanijos bolševikų vy

riausybė išleido dekretą,' 
kuris skelbia katalikų baž-l 
nyčią “nacionaline bažny
čia” ir uždraudžia visiems Į. 
tos bažnyčios kunigams tu
rėti bet kokių santykių suį 
Romos popiežių ir užsie-i
niais. Albanijoj yra apie' ------
110,000 katalikų iš bendro Kamdo, Lietuvili Renka 
gyventojų skaičiaus l,lo0,- Bendruomenįj Kraįto 
IMMj. Tarybą

prancūzų šalpos organiza
cijai.

Reiškia, rinkliavą vykdė 
lietuviams tremtiniams Vo
kietijoje šelpti ,o sušelpė 
vietos prancūzus. Tremti
niai

BALF veiklai pagelbėti pa
sižadėjo kun. klebonas Dr. 
Juozas Tadarauskas, Vla
das šešelgis, 318 Hunter

--------  'St., East Hamilton, Stasys
Čia surengtose BALF’o Bakšys, 35 Wilson St., Ha

lai ir vietoje į nelaimę pa-! prakalbose per dvi dienas milton, Stasys Naikauskas,
tekę tautiečiai paramos ne- dalyvavo keletas - šimtų 130 Herkimer St., Hamil-

žmoniu. Kalbėjo Jonas Va- ton ir Jonas Mikšys, 18
Ilaitis. Prakalbas rengti (BartonSt.,West.Hamilton
daugiausia pasidarbavo

reikalingi.
“Liaudies Balsas”
Prisiminė V. Zuperką

“L. B.” balandžio 18 d. 
apie žuvusi Vladą Zuperką 
rašo tarp kitko: “. . . Nema
žiau buvo karjeristas, taip-

TORONTO, ONT.

Tibeto Du Popiežiai

Kinijos bolševikai Tibeto 
krašte pripažįsta ten dabar 
ne vieną, bet dvi dvasiškas 
galvas, arba aukščiausias 
lamas. Seniau vienas Da- 
lai-Lama buvo svietiškas ir 
dvasiškas krašto viršinin
kas, o dabar iš Kinijos gri
žo ir jo konkurentas Pan- 
čen-Lama. Kai du pešis, 
kinams lengviau bus val
dyti.

Gegužės 24 d. Kanados 
lietuviai rinks Kanados 

;L i e t u v i ų Bendruomenės 
J.^ Letoumeau, prancūzų Krašto Tarybą. Šiuo metu 

ministeris Indokinijoj, grįž- spaudoje jau paskelbti kan-tu i noclrni ot ' i • i . * • n i •

Indckinijos Vadas

Tuniso Neramumai

Ontario apygarda turi iš- gi kerštingas, jei jį politi- 
rinkti daugiausiai atstovų— niai kas užpykdė . . 
dvidešimt aštuonius.

Manitobos apygarda pa

klebonas kun. Petras Ažu
balis. Programą vedė Lie
tuvių Bendruomenės ir ra
dio programos vedėjas Jo
nas Simanavičius, 150 
G rangės St. Tuo metu bu
vęs Toronte ęhieagietis mi-

Veikliausia čia veikia 
Tautos Fondo veikėjai.

Lietuvių parapija, 58 
Dunburn St., North Hamil
tone, yra labai gražioje vie
toje. Nors bažnytėlė dabar 
gana kukli, bet ruošiasi sta
tyti naują bažnyčią.

Lietuvių šioje kolonijoje 
yra apie 1,000, veik visi 
naujai atvykę. Apie treč-

Lietuviška patarlė sako: isionierius kun. Venskus 
“Apie mirusius kalbėk ge-'taip pat pagelbėjo BALF’o 
rai, arba nieko.” Prie šios prakalbas paskelbti. Aukų 
liastabėlės reikėtų dar pri-i per abi dienas BALF’ui to-.

Jurgis Januška ir Povilasjdėti ir žodį “teisingai.” Bet rontiečiai suaukavo $447. 1 - J - & J
Liaukevičius. Ši apygarda kiekvienas padorus žmogus

tiekė du sąrašus, kurių vie
name yra žinomi veikėjai

turi išrinkti du atstovus. žino, ir taip daro, kad apie
jir gerai kuriasi. Vienas ki- 

ir.tas steigiasi ir biznelius.Jonas Simanavičius 
per radio su J. Valaičiu pa-‘Dainavos salė yra prie pat 

469 Bay St., Hamil-

nų anamitų nacionalinei gumą kandidatų faktinai. Šį?gzdinl Joną,lietuviai ir naujieji, ku- 
---- Juskaiti. Kadangi šita apy- • ,armijai.

Izraelis Kariautų

Kovavc organizacijos, kaip’ , ., , , ... . j" , x .garda turi išrinkti tris at-kad krikščioniu demokratu ® , . . . . . ,., . iz j t • ‘ stovus, tai visi trys kandivadovaujama Kanados Lie-;j x • -x - - - i

išstatė riems su velioniu teko ar 
čiau susitikti, jį pažinojome
kaip teisingą, atvirą ir nuo- gara Falls.XI—-_ ___ T V J r m t* •

Įdomi ir plačiai tiek PAIEŠKOJIMAI
\ alstybėse girdėta. Mat, ....T, , . , T ,. - Ieškau savo pusbrolio Juozo Gn-Kanadoje tiek Jungtinėse iB»ico, kilusio iš i^iiiunų kaimo,
etntių Cythprins arti Nia- .Tryškių valsčiaus, Šiaulių apskričio. SIOUS M. Vdinenns ai U Pila ,Gįrdėjau kad gyveno Chicagoje.

(22)Prašau atsiliepti šiuo adresu: 
Stanley Casper,

21 E. Montcalm St., 
Pontiac, Mich.

V ClUU V a UlGlIlčl 1 luU UlV J . • , •<  • •» • i * Cri-C’ £. m a.
tuvių Sąjunga, tautininkų ‘ . 1 Jau skaitomi lsnnk‘širdų žmogų. Jo budo atvi- Torontiečiai pasižadėjo 
_______t r_______ 4x •_ -__ taiS. nimac hnvn ctobotinuc Ko. DAT T?grupės, Lietuvos Atgimimo;Izraelio ministerių pirmi- ... ,

Tuniso valdovas, prancu-ninkas D. Ben Gurion'sako, Sąjūdis ir Kanados Lietu- 
zų raginamas, išleido į vi- kad, jei prasidėtų naujas Centro Taryba, 
sus Tuniso gyventojus ragi- karas su arabais, žydų ka- Kanados Lietuvių Centro 
nimą sulaikyti demonstra- riuomenė pasistengtų karą Taryba ir KLCT Montrea-
cijas ir riaušes. Prancūzai perkelti į priešo teritoriją jjo skyrius Quebec’o apy- __
apstatę policija “valdovo” ir toliau nuo žydų kolonistų, gar(fo jį išsUtė septynis Į iriomis’ registiacijomiL

t Bendrai paėmus, susido
mėjimas rinkimais Kana
dos lietuvių visuomenėje 
nėra labai didelis. Kai kas 
rinkimuose nedalyvaus tik 
dėl to, kad nepasitiki viso-

rumas buvo stebėtinas. Ne- BALF veiklą pagyvinti, 
žiurėjo ar kam patiks, ar -------------------------------

palocių išgavo iš jo toki psodybų. Taip kalbėjo žydų kandidatus: Petronėlę Juš- Baigiant reikia pastebėti, vo. Ar tai čia karjerizmas
sisakymą uz taiką. Taikoslvadas “gynimosi tarybos” keričiene-Miller. .Tona T^k-ikari Kanada LUtnvin ____ .
betgi Tunise dar nėra.posėdyje.

KAS MUMS RAŠOMA
kevičienę-Miller, Joną Lėk- kad Kanados Lietuvių Ben- 
nieką, Bronių Katilių, Kos-; druomenės organizavimas 
tą Andriuškevičių, Povilą vyko labai lėtai—praėjo 
Petronį, Antaną Navicką ir trys metai, kol buvo prieita 
Joną Kardeli. Apygarda i prie šių rinkimų.
turi išrinkti septynis atsto- —J. X

Atsimenat 2 Višta* Puode, Sveika Marija, o skaitant Ben- vus.
2 Mašina* Garažiuj ? druomenės tikslus išgirdau. Ontario apygardoje buvo!

Skaitau ir kai kuriuose lietu- -P‘atUS
vių laikraščiuose, kad reikia iš- kė. i onto visuomenes sąrasas, pa#afeį žinomos Tiesos
rinkti šen. Taftą prezidentu, < įkuriame randame ir lietu-
Atrodo, kad žmonėms nusibodo' Pirmą kartą dalyvavau orga- vių visuomenei gerai žino- 
gerai gyventi prie demokratų nizacijos įkurtuvėse, kuri sta- mas pavardes. Šiuo sąrašu

MONTREALIO ŽINIOS

Tik Pusę

Gegužės 11 d. savo pa
moksle, A. V. parapijoje, 
kunigas Pečkis pasakė: 
“. . . niekur taip pasaulyje, 
kaip šioje Kanados provin

ir nori. kad vėl grįžtu Hooverio to sau tokį aukštą t-.kslą, kaip!įjUV0 patiekti 23 kandida-
laikrr. ‘ ‘ vykinti valią to. kurs viską ga-j taį; Ba]ys Bedarfas povi.

- - h- man neaisku’ ka,P Be"- loc Rndreika Viktoras Da-
Dabar Amerikoj žmones gy- druomenės vadai žino. kas yra ^uaieika, \ ikto a. 1 a

vena gerai, kiekvienas važinė- “Visagalio valia.” Kas jiems p1 1S’ ^na inc*l'eliene, Al-
jasi gražioj mašinoj, visi turi išaiškino tą valią ir k&:p bus, !^ertas Jankūnas, Emilija cijoje Quebec’e, nėra ger
ko valgyti, stogai nusagstyt', jei atsiras dvi nuomonės apie ĮGarbuzaitė - Jurkevičienė,įbiama bažnyčia.” Taip, tai
televizijos antenomis. O ar tą valią? Jonas Jurkšaitis, Juozas tikra tiesa. Bet tik viena
atiVmename tuos laikus, kada Kaškelis, Antanas Kežeme- šios tiesos pusė.

Aš griežtai stoviu už atskyri
mą bažnyčios nuo valstybės, 
kaip tai numato ir šios šalies
konstitucija. Bet deja lietuvis- . « i •

te. ko susilaukėme, kad ne tikros visuomenės vadovai kartais;^ Meilus, Ieva Mankuvie- 
vištos puode, bet ir duonos ne- ta atskyrimo dėsni užmiršta ir i ne, Jonas Novog-Novogi od- 
buvo užtenkamai! išlenda su savo poteriais vie- skis, Viktoras Petraitis,

Tik atėjus prie valdžios de-išuose mitinguose, kuriuose bo- Juozas Pyragius, Vladas 
mokratams, su Rooseveltu prie- kos* visokių tikybų ir visai be
šakyje, gyvenimas vėl pasidarė tikybų žmonės. Išlenda ir po- 
žmoniškesnis. teriauja. o į bendros lietuvių

Republikonai yra kapitalistu organizacijos tikslus jie įrašo 
partija. Argi tei partijai gali vykdymą Visagalio valios, lyg;
rupėt paprastų žmonių gerbu- tarsi Visagalis pats negalėtų, ^in^a’ k?d_ be 
vis? Manau, ne. Manau, kad ;savo valios įvykdyti ir yra rei- aukščiau paminėtų knks-
lietuviai padarys klaidą, jei eis kalingas lietuviškų .veikėjų pa- J ’’ *........ * **

galbos.

Hooveris žadėjo po dvi vištas 
šeimininkėms Į puodą ir po dvi 
mašinas Į kiekvieną garažių? 
žadėti žadėjo, bet ar atsimena

kaitis, Elksandras Kiršonis, 
Vincas Kulys, Petras Lėlys, 
Ema Liaudinskienė, Vytau-

Skirgaila, Jurgis Strazdas, 
Liudas Tamošauskas, Al-

ne, ką manė tą ir sakė i j DYKAI! DYKAI! 
akis. Jote karjeristas »e- lnrie ke—, .
buvo, bet kur buvo kviečia
mas, visur su nuoširdžiu 
darbu, patarimu, o reikalui 
esant, ir lėšomis prisidėda-

skausmus, REUMATISKUS SKAUS
MUS. RANKU, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJĄ. 
NUOVARGĮ, DIEGLIUS, .’čiįfū tsm- 
st£ įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tnojaus parašyk savo var
dą, pavardę ir antrašą ir siųsk šį 

įgarsinimą dėl naujai pagerintos 
Deksnio Galingos Mosties. Aplai- 
kysi be jokio mokesčio, pavartojęs 
savaitę laiko, jeigu nesijaustum 
stipresnis ir sveikesnis, ir negelbė
tų jums, tada grąžink mums likusią 
ir jums daugiau niekas nekainuos. 
Mes žinom, kad tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. Užtik- 
rinam 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. (2G> 

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Box 666

Newark 1. N. J.

Dėl kerštingumo—tai ne
sąmonė. Biaurus melas.
A. a. Vladas prie kerštingu 
darbų nesidėjo niekuomet.
Montrealio lietuviai jo liū
di, jį prisimena kaip taurų 
žmogų, o ypač liūdi, kad 
jis žuvo dėl fabriko admi
nistracijos kaltės, ką pat-,1 
virtino ir paskutinis jo 
skrodimas, velionies kūną £]NKSMOS PLOKŠTELES
,skasus REKORDAI

Užsibaigus tyrinėjimams i Naujai pagamintos pirm* kartą
anie velioni hn« narašvb) ia*istos Iiet«viv ka'ba ju^U p»«*š- apie velioni nu» pai asv ia ifel-s_rekerdai Cia rasjt juokų 

1 ’ juokelių—net linksta keliai. Jeigu

APSIVEDIMAI
Esu 32 metų amžiaus lietuvis ir 

noriu susirašinėti su lietuvaitėmis 
Jungtinėse Valstybėse vedybų tiks
lu. Atsakysiu j visus rimtus laiš
kus.

Žemaitis,
231% James St.,

Hamilton, Ont., Canada.

PARDUODU L1QUOR 
PACKAGE STORE

Nuosavas namas, garažas, didelis 
šaldytuvas, didelis lotas, galima pa
statyti namą, 39 mylios j vakarus 
nuo Bostono, prie pat Fort Devens, 
kur daug kareivių kostumerių. Kas 
nori lengvo ir pelningo verslo, pasi- 
skubinkit. Pardavimo priežastį su
žinosit vietoje. Prašoma kaina 
$22,000. Biznio vardas Shirley 
Patkage Store. Savininkas A. J. 
Garšva. (21)

9 Harvard Rd.,
Shirley, Mass.

daugiau.

O štai antroji pusė. To
je pat Quebec’o provincijo
je, kurioje bažnyčia taip 
gerbiama, kur vyskupų ir 
kunigų autoritetas toks 
aukštas, kur jų žodis toks 
lemiantis, pats mažiausias 
darbininku atlyginimas,

fonsas Zubrys, Kostas Lu- taksai-mokesčiai didžiausi, 
košius. ^jokio socialinio draudimo,

beraščių nuošimtis irgi di
džiausias. Tai faktas, kuri 
nereikėtų nuslėpti.

su republikonais. Bukime su 
demokratais, gyvensime geriau.

HUDSONIETfi.

“Vykdin* Visagalio Valią”
Buvau Lietuvių Bendruome

nės įkurtuvėse Bostone, žmo
nių buvo daug. Meninė pro
grama gera. Atsilankymas iš 
Lietuvos pabėgusių žvejų gal 
daugiausrai prisidėjo prie gau
saus publikos atsilankymo. Bet 
ne apie tai noriu rašyti, o apie 
kitką.

Atidarant susirinkimą atsi
rado scenoje kunigas, paskaitė 
invokaciją *!r paskui užtraukė

Kadangi aš apie Visagalio 
valią nedaug supratimo teturiu, 
tai nenoriu imtis tos jo valios 
vykdymo, o todėl ir į Bendruo
menę neįsirašiau.

L. GUR—S.

Uždengtais vežimais 
žmonių transportacija Į va
karus prasidėjo nuo Phila- 
delphijos ir Pittsburgho 
1804 metais. Pirmi ešelo
nai buvo tik vyrų. Vėliau

činnių demokratų ir tauti
ninkų grupės organizacijų 
Ontario apygardoje savo 
sąrašą patiekė ir skautai, 
išstatę net 9 kandidatus: 
Leonas Abromonis, Pianas 
Čeponis, Leonardas Eiman
tas, Jeronimas Gaižutis, 
Kęstutis Grigaitis, Vytautas 
Skrinskas, Herbeitas Ste-

Šitaip Romos katalikų 
bažnyčia rttpinasi vargšų 
žmonių socialine būkle. 
Reikia tai įsidėmėti vi
siems. Geresnių pavyzdžių 
kitur sunku surasti. 
Rinkliavos Vaisiai

Dar praeitų metų pabai-

PASITINKA JURININKĄ

Filmu aktorė Mala Powerš. 
nežiūrint lijfnts, nuvyko pasi
tikti į San Diego uostą grįž
tantį iš Korėjos karo laivą 

••RCtacKenzie” ir nusifotogra
favo su vienu jurininku, ku
ris vežiojasi juroje savo 
“sargybinį,” mažą šuniuką.

Tamsta nesijuoktum jų ktousyda- 
Jmas, reiktų eiti pasitarti pas savo 
daktarą. Kaina tik $1.00. (26)

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Rox 666. Newark I, N. J.

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

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

NAUJA GYDUOLE
Alezander’s Nauja 
Maistinga Gyduole 
yra mišinys riešutų, 

55?nojrv. šaknų ir lapų; 
“ 'ri ji yr* vartojama nuo 

visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneya) 

ir dėl visokių vidurių nesveikum^— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras $8.C00, pusė 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. F 
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadany 

S<wth Boston 27, Maaa.

Prisiun-

paitis, Stasė Šileikvtė, Jo-igoje LOK’as vykdė Mont 
nas Yčas. • realio mieste rinkliavą rūbų

Keli sąrašai gauti iš kitų ir pinigų likusiems tremti-

važiavo ir moterys, arba;žižį ir Algimantą Siemaš- 
visos šeimos kartu. į ką

Ontario vietovių. Sudbury Į niams Vokietijoje sušelpti, 
išstatė kandidatais Vaclovą Piniginė rinkliavos pusė, 

turint omenyje Montrealio 
lietuvių kolonijos didumą,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ , 
AMERIKOJE

Lithuanian Alhance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

Įkurta 1886 Metais
TURTAS VIRŠIJA $2.420^59.00

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

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We*t 30th Street New York 1, N. T.
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LANKĖSI SVEČIAI 111,057,488 DOLERIAI 
‘ , IŠLEISTA PAŠALPOMS

Ši trečiadienį musų įstai- --------
goję lankėsi Lionginas Ku- Pernai metais Massachu- 
blickas, vienas iš pabėgusių setts valstija išmokėjo įvai-* 

Lietuvos nuo bolševikų rioms pašalpoms seneliams, 
žvejų, atvykęs su draugais našlėms ir vaikams 111 mi- 

prašoma prie šio vajaus pri-'. padaryti pranešimą apie lionų dolerių. Iš tų pinigų 
sidėti ir kiek tik galima jį: padėtį Lietuvoje Naujosios $40,305,346 davė federali- 

.• • --- ---I Irrvlsvrtiirtcz* innnoe VUldŽlOS iŽdiiS, 43

ŽVEJŲ PRANEŠIMAS 
SUDOMINO PUBLIKĄ

L1ETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškoo Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWH!L, 

1430 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

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

REAL 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

nu-
27

paremti. Visai senu ir nu- Anglijos kolonijose, bu juo nes 
Bos-dėvėtų drabužių bei avaly-: kartu lankėsi ir advokatas (lionus musų

Skorubskas, kuris žvejus ly- milionus miestai, 
di po lietuviškas kolonijas.'
Žveiai Bostone pabus iki. , , .,.1 -- mokėjo pašalpoms 4 milio-

' nūs doleriu mažau negu

Pereitą sekmadienį 
tono lietuviai gausiai susi- nės prašom tačiau neduoti, 
rinko į High School audito- nes neapsimoka jų pakavi- 
riją paklausyti nuo bolševi- mas ir persiuntimas, 
kų pabėgusių žvejų prane- South Bostone rinkliava penktadienio. kada

š tuks- jau suorganizuota ir punk- į vyksta į Ha\eihill, 
kur aukojami daiktai kur P'anesimą

Simo. Susirinko virs iuks- jau 
tančio lietuvių. tai,

Taip supuolė, kad tą pat yra priimami 
dieną ir Lietuvių Bendruo- štai jie: 
menės laikinasis komitetas Pobažnytinėj svetainėj 
buvo numatęs rengti savo daiktai yra priimami tre- 
įkurtuves,

vra nustatvti. mino klube.

v ir

Pernai metais valstija iš- BOSTONO
SKAUTAI

LIETUVIAI
PLYMOUTHE

jie įs 
Mass., 
Gedi-

todėl žvejų atsi
lankymas ir Bendruomenės 
krikštynos buvo sujungtos.

Bendruomenės įkurtuvėse 
kun. P. Virmauskas skaitė 
invokaciją, kalbėjo adv. J.
J. Grigalus, Stasys Lūšys,
K. Mockus ir Povilas Žič- 
kus. Įsisteigusią Bendruo
menę sveikino adv. A. O. 
Shallna. Lietuvių ' Piliečių 
Draugijos pirmininkas adv. 
K. Kalinauskas ir ALT sky
riaus pirmininkas S. Mi
ch elsonas.

čiadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais iš nio, ir tų 
pačių dienų vakarais.

A. L. T. Sąjungos na
muose. 484 E. 4th St., šeš
tadienio vakarais.

Jei kas negali aukojamų 
drapanų bei avalynės pri-i 
statyti tenai pats, tesusižinoj 
su p. P. V. Lembertu. Ivas 
Real Estate ofise, 545 
Broaduay, tel. SO 8-0605. 
Vakarais p. Lembertą gali
ma pasiekti jo namuose. 64

dėl, kad pakėlus socialinio
South Bostone Vyk. I žmonių 8av0 SenatVėS P8*

Socialistu Suvažiavimas Sa P38*

i.

1950 metais. Tai įvyko to- Gegužės 4 d. Bostono 
draudimo pensijas mažiau skautų vietininkija turėjo 

savo iškylą į istorinį Ply-I

Lietuvių Socialdemokra- DAR APIE LDD 21 KP. 
vyks šios vasaros gale, mg-' JUBILĖJINĮ KONCERTĄ 
tų Sąjungos suvažiavimas
piučio 30 ir 31 
Bostone. Strand 
374 Broadway.

Legionierių Pažmonys

Praeita sekmadienio

dienas So. Pereitos savaitės ‘ Kelei- 
svetainėje, vyje” jau buvo rašyta apie 

Į LDD 21 kuopos jubilėjinį f 
koncertą ir banketą. Aš 
manau, kad eikia papildo
mų žinių apie tuęs du įvy- 

va-'kius. Pirmiausiai, progra-

mouthą. Buvo aplankytas 
akmuo ant kurio padėjo ko
jas pirmieji pilgrimai išlip
dami iš “Mayflower” laivo 
1620 metais. Buvo aplan
kytas pilgrimų bičiulių in
dėnų vado Massasoit pa
minklas, sarkofagas kuria
me sudėti pilgrimų kaulai 
ir kitos istorinės vietos. 
Prie pilgrimų trobelės skau
tai atliko tradicines vėliavų 
pagerbimo ir raportų apei-

RE1KIA DARBININKŲ
Veiterka

Kreiptis asmeniškai j 
Mrs. Morse 

THE MEADOWS 
Route 9

Framingham, Mass.
Bus Boys

Kreiptis asmeniškai į 
Mrs. Morse 

THE MEADOYVS 
Route 9

Framingham, Mass.
Veiteriai

■ Kreiptis asmeniškai j 
Mrs. Morse 

THE MEADOWS 
Route 9

Framingham, Mass.
Bartenderiai

Kreiptis asmeniškai į 
Mrs. Morse

THE MEADOWS 
Route 9

Framingham, Mass.
(22)

gas.

G St., So. Bostone, tel. SO 
Po to sekė vieno iš žvejų. S-7478.

Jono Grišmanausko, piane- Rinkliavos komiteto 
Simas, kuri susirinkusi pub-

kąrą legionierių Stepono moję pasirodė lietuviam 
Dariaus postas 317 L. P.'nežinomas artistas, Francis
Draugijos svetainėje turėjo Sullivan. iš Charlestou n, į važiavo i amerikiečių skau- 
šaunų balių. Žmonių susi- Mass. Nei skaudoj, nei pro-į tų stovyklavietę Čamp 
rinko nemažai. Visi daly-'gramos knygutėj jis nebuvo į Child prie White Horse bū
viai buvo apdovanoti legio-! skelbtas. Tai kaip jis pas b orto. Tenai skautai 

vardu, ■ rderiškomis kepurėmis, kas lietuvius atsirado? Dalv-

Iš Plymoutho skautai nu
REIKIA 2 DARBININKŲ 

KARMAI

lika išklausė su didžiausiu 
atsidėjmu. Paprastais žo
džiais kalbėtojas nupasako
jo skurdų Lietuvos gyveni- ---------
mą, rusų sauvaliavimus. Šiuo reiškiame nuoširdžią 
žmonių trėmimus, valstie- padėką visoms ,ir visiems

M. Michelsoniene. Jsvetainėje sudarė gana kas toks. ka•: prieš pat kon- 
'jcertą iškrito iš programos

---------------------------------- į vienas pačių svarbiųjų nu-
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS į merių—seserų Plevokiučiu

KITĄ SAVAITĘ smuiko ir fleito duetas.
--------  jAlice Plevokiutė yrą muzi-

ALT skyriaus iždininkas kos mokytoja Deer I 
darbu prie Lietu-į P'. J- Kaniauskas mums Maine

VIEŠA PADĖKA
'margą vaizdą.

leido kelias smagias valan
das keliaudami apie ežerą, 
apžiūrinėdami stovyklos 
Įrenginius ir dainuodami 
prie sukurto lauželio. Šio
je vietoje buvo pravesta ir 
vietininkijos sueiga, kurios

Farmai reikalingi 2 darbininkai, 
kurie galėtų karves melžti. Mokes
tis didelė ir gyvenimo sąlygos ge
ros. Kreiptis asmeniškai, laišku ar- 

pra- ba telefonu. (22)
Mrs. Bernice Klepach, 

Harvington Avė.,
Terriville, Conn.

Tel.: Terriville 25113.

PARSIDUODA DODGE

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Maaa.

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

čių varvmą i kolchozus ir kas vienaip ar kitaip prisi-
paskui savo ir jo dvejų dėjo savo darbu prie Lietu-p . Kasn?aUsK?s mums(Maine \arijoj, 
draugu pabėgimą i Švedija vių Darbininkų Draugijos !P"dave ^,a55 aukotojų au- meisteris daugybes muzikos 
žvejų laivu. 21 kuopos 20 metų sukak- gojusių pereitą sekmadien instrumentų įskaitant smui-

kon-i^°‘ B°stono Hlgh School'ką, pianą, akordioną. etc. 
n (svetainėje. Tas sąrašas bus'Koncerto rengėjai labai

land,Įmetu buvo paminėta Jurgio K.alna 
Ji yra i ir Motinos Dienos šventė.™5 D

bueigos metu du skautai ________

Geram stovyje, priežastis 
pardavimo — savininko liga. 

$265. Kreiptis į: Bro- 
Kontrim, 598 Broaduay, 

Mass.

atžvmėti ruošto

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

kandidatai, A. Krikščiūnas 
ir J. Virbyla, davė skauto 
įžodžius.

Šioje iškyloje dalyvavo 
apie 50 skautų ir būrelis 
skautų bičiulių. Tik dėka 
Irutės Laurinaitytės, kun. J. 
Klimo, J. P. Tuinilos, A. 
L’žubalio, Tamošiūno, Va
lio ir skauto Bričkaus, ku
rie savo automobiliais pa- 

t vežimo skautus, ši iškyla 
Džiu- 

gerų žmo-

PARDAVIMUI
So. Bostone garažas, gazolino 

pumpa. didelė pastogė, aptvertas 
kiemas, trokams ir automobiliams 
taisyti dirbtuvė. Galima nupirkti 
pigiai arba iškeisti ant namo, ūkio 
arba gero automobilio.

Tas sąrasas bus'Koncerto 
kitos savaitės [ džiaugėsi

laidoje

svetainėje.
paskelbtas
“Keleivio”

praneši- certo ir banketo 
Kublic- dieną. Sunkiai įvairius su 
į Cam- minėtais parengimais susi- 
Motinos jusius darbus dirbo, apart 
Ten jis pačių rengimo komisijos 

o E. narių, šie 21 kuopos drau
gai ir draugės:

Koncerte—Milda Anes- 
taitė, Alfonsas Taurinskas 
ir jo žmona Marijona, Juo
zas Vinciunas ir jo žmona 
Julijona.

Bankete—draugės 
žienė, Jonuškienė, Audic- 
kienė, Brazaitienė, Simana- 
vičienė, Valentienė, An
driukaitienė, J. Andrew, 
Jonuška, Anesta, Vinciu
nas, Audickas, Marijona 
Taurinskienė ir gabijietės 
Jean Broten, Lilian Pernic- 
kaitė, Anna Valkavičiutė ir 
Julė Bartusevičiūtė.

Visiems ir visoms dideils

t,

Gaila, kad neteko išgirsti čiai 
kitų dvejų žvejų 
mo. Vienas jų, L. 
kas. buvo išvykęs 
bridge, kur vyko 
Dienos minėjimas, 
padarė pranešimą
Paulauskui nebeišteko lai 
ko, nes dar buvo numatyta 
gera meninė programa.

Dainavo parapijos cho
ras, vedamas kompozito
riaus J. Kačinsko, ir Bosto
no vyrų choras, vedamas 
kompozitoriaus J. Gaidelio. 
Abu chorai turi jau išsidir
bę sau gerą vardą ir to var
do pilniausiai nusipelnė sa
Vo vedėjų sugebėjimu ir 
dainininkų darbštumu.

Po J. Grišmanausko pra
nešimo buvo daroma rink
liava A. L. Tarybos darbui 
paremti. Surinkta $371.90 
auku.

South Bostonas Turi
Kosciuškos Paminklą

Pereitą sekmadienį South 
Bostone buvo atidengtas 
gražus granito paminklas 
Tadui Kosciuškai, Old Col- 
ony Avė. ir Columbia Road 
susikirtime, pajūryje.

Ceeu- atidarė sentorius
Henry Cabot Lodge ir So. 
Bostono Lenkų Piliečių 
Klubo pirmininkas Stanley 
Kowalewski.

Tadas Kosciuško gerbia
mas Amerikoje, kaipo vie
nas iš revoliucinio karo va

ją gavę savo pro
gramai. Bet štai tris die
nas prieš koncertą ateina 
skubaus reikalo laiškas, 
kad jinai susižeidė vieną 
pirštą. Su -kaudama ranka 
negi grosi smuiką. Prisiė
jo paskubomis kuo nors 
užpildyti Alice ir Marytės 
Plevokiučiu smuiko ir fleibinumo ir nei- taip puįkįaį pavyko. 

Pa-,to duetą. Eugene Strazdas'^ kad randasi gel 
rius pasiūlė pamesti jam paž)S-lnių kurie padcda j;. .nių, kurie padeda jaunimui 

ar ikoną tenorų, jau klestėti lietuviškoje dvasio
je. —ld.

tarną
minėtą Francis Sullivan, 
kas ir buvo padaryta. Kon
certo klausytojų nepapras
tai šiltas jo priėmimas įro
dė, kad rengėjai neapsiriko 
jį pakviečiami, nes iš tikro

So. Bostone krautuvė su kampi
niu namu 2 šeimom, po 6-6 kamba
rius,' vonios ir kiti parankumai. 
Kaina $6,800, rendų $112.

City Point. prie juros maudynių, 
du puikus, naujai aptaisyti namai 
po 3 šeimynas, 6-6-6 kambariai, šty- 
mu apšildomi, verandos, daržai ir 
vieta garažui. Abudu po $14,000.

Dorchestery, 3 šeimų namas, 4-5-5 
kambariai, vonios. Kaina $6,500, 
įmokėti $1,000.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ana IMS 

bMTUI
846 BROADWAY

Talaf<
BOSTON. 

SOUth

Dorchestery, arti šv. Markaus 
bažnyčios ir netoli nuo Ashmont sto
ties, 3 šeimų namas, 5-6-6 kamba
riai. Kaina $11,800. Rendu $148. 
Savininkas paliuosuos vienų butų 
pirkėjui.

A. J. NAMAKSY
ĮSTATE A IN8U*ANCB|

409 W. Brosdway
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948 

87 ORIOLH SliilT

REIKALINGA MOTERIS
Padėti motinai prižiūrėti vaikus. 

Duodamas 3 kambarių butas ir 
maudynė. Telefonuoti po 6 valan
dos vakare: SO 8-7412 ir Klausti: 
Mrs. Katarausky. arba asmeniškai 
nuvykti 689 E. 8th St., So. Bostone. 
Kalba angliškai.

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

Wat Hnhvy* *
TeL PArkway 7-0402-M.du. padėjęs amerikiečiams Mr. Sullivan yra pirmaeilis 

iškovoti laisvę iš anglų. tenoris. Tik tiek jam re
porteris gali primesti, kad 
pačiose ankštosiose gaidose 
jo balse dar nėra reikiamo 
švelnumo.

Dvi

Dever Vyriausias
Kalbėtojas Konvencijoj

PaulMasinis mitingas užsibai-įačiu. i , .
trė lietuvių tautos himnu, o Jei per klaidą keno nors r Mass. • gubernatorius

pavardė praleista, prašome A; Dever paskirtas progra- 
atleisti miniu kalbėtoju demokratų

Rengimo komisija: raitijos konvencijoj Chica-
S. Janeliunas, P. Brazai

tis, J. Taurinskas, J. Jan
kauskas ir J. V. Stilsonas.

susirinkimas buvo pradėtas 
Amerikos himnu.

Susirinkusiems buvo iš
dalinti pareiškimai stoti į 
I ietuvių Bendruomenę na
riais. Rep.

eroj liepos mėnesi. Ta gar
bė jam teko. kaipo vienam 
žymesniųjų demokratų 
du.

giizios jaunos mer
ginos, fleitistė Marytė Ple
vokiutė ir akordionistė Da
lė Skindeiytė, taip pat pa
gavo klausyto jų sielos po

lygiai kaip 
6 pusi.)

va_ jučius ir jom, 
(Nukelta i

PRASIDEDA AVALYNES Dalyvaukime N. A.
IR RŪBŲ RINKLIAVA Lietuvių Skautų Stovykloj

BALF’as vėl prašo gera
širdžių lietuvių pagalbos 
tremtiniams, kurie tebe
vargsta Europoje. Be pini
ginės paramos, be maisto ir 
vaistų, jiems reikia dar 
bent 100,000 svarų rūbų ir 
avalynės.

BALF’ui padedant, daug 
musų tremtinių jau atvyko

Bostono skautų vietinin- 
DLK Kęstučio drau

gove rengia Naujosios Ang
lijos skautų stovyklą.

Stovykla bus prie Loon 
ežero, Lakeville, Mass. Ši 
vieta yra netoli Long ir 
Pine Bluff ežerų. Vieta yra 
labai graži. Be to yra lai
veliai, šaudyklės ir kiti pa-

kijos

Atėjo “Pelėda”
Atėjo naujas “Pelėdos”

Nr. 3, balandžio mėnesio, [kambariai.
Gaunamas ofise, kaina 40 [Įmokėti §3,000. likusieji ant 

I -entų. VI pirmo morspčiaus su 4 nuošim- 4
------------------------------- [čiais. Antras aukštas laisvas

3ostono Simfoninis ipirkėjui. Matyti galima šį šeš-
Paryžiuje' ad’en-’ nu“ 1 valan^os va_

NAMAS 
Trijų

PARDAVIMUI
namas. 5-6-6 

naujai aptaisytas.
imu

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

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

LITHIAMAN AGENCY 
A. Ivas (Ivaškevičius)

545 Broadway. So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-0605.

(21)

į Ameriką ir savystoviai įsi- togumai kuriais visi galės 
kūrę, bet apie 1*0,000 lietu-naudotis. Stovyklinis in- 
vių dar tebevargsta anapus ventorius bus gaunamas 
jurų. Apie pusę jų sudaro vietoje.
ligoniai, invalidai, seneliai Stovyklavimą pradės bir- 
ir nepilnamečiai vaikai, želio 27-28 dienomis ir tę- 
Jiems reikia visokiariopos sis iki liepos 6 d. Stovyklos 
pašalpos. Todėl BALF’as mokestis tarp 10-13 dole- 
ir skelbia naują vajų ru- rių.
bams ir avalynei rinkti. Ge- Kviečiame visus Naujo-

Orkestras
Bostono simfonijos orke

stras dabar lankosi Pary
žiuje, kur jis jau davė kelis 
koncertus su didžiausiu pa
sisekimu. Orkestras vėliau 
keta apkeliauti dar kai ku
rias Europos sostines.

skautus dalyvauti šioj lie
tuviškoj stovykloj.

Žadantieji dalyvauti sto
vykloj prašomi ne vėliau 
gegužės 31 d. užsiregistruo
ti šiuo adresu: A. Banevi
čius, 236 Bolton St., South

Anglijoj gyvenančius Boston, Mass.rasirdė musų visuomene joj

karo. o selanadčeni nuę 1 iki 6 
valandos vikaro. Adresas: (22)
39-41 Shirlev St_ Roxbury.

CITY POINT NAMAS
Yra da r ečiai duonai kepti, krau

tuvė ir 4 <-imy mūrinis namas. Sa
vininkas mirė, giminės parduos už 
$11,000.

South Bostone, lietuvių apgvven- 
toj vietoj, kampinis 2 šeimvnu na
mas, 6-6 ,ambariai su voniomis ir 

■ krautuve. Rendų atneša $113. Kai-' 
'na $6.800. Kreiptis i; (21) ■

Frank Ivas,
545 Broadwav, So. Boston.

Tel. SO 8.0605.

8 Reisai Kasdien
su Turf Reisais—
Pan. Sered. Sub.

Arkliai Stoja 1:45 
Double Baigias 1:25
įžanga $1.00 su taxais 
Bušai iš visur iki galo

8 Minutės iš Bostono 
per MTA

SUFfŪLK
BITAS IŠSINUOMUOJA

Trys kambariai išsirenduoja. 282 
3rd Št.. So. Bostone, ant pirmų lubų. 
Matyti vakarais po 6 vai. HHMNS

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

grama per stotį WBMS, 
1090 kilocycles, 9:30 iki 
10:30 vai. ryte sekmadienį, 
bus sekanti:
kanti:

-—Falcons Radio Orkes
trą.

2— Tremtinių Meno Mė
gėjų Ratelio choras iš Wor- 
cesterio, vad. Romualdo 
Juozaičio.

3— Stasys Santvaras, po- 
etas-rašytojas iš South Bos
tono.

4— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WHEE, Lithuanian 

iProgram, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadwav
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namam* 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakamia
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto ad 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoj** lr Chirurgas

Vartoja vėliausios konstmkieijos 
X-RAY Aparstg 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

j
I




