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Vokietija Jau Pasirašė Karo 
Sąjungą Su Vakarais

Vakarų Demokratijos Turi Sąjungininkus Japoniją ir 
Vokietiją; Dar Bu* Kliūčių Karo Sąjungos Sutarčiai 

Ratifikuoti; Rusija Deda Pastanga* Sąjungą
Suardyti; Ką Maskva Dabar Darys?

Gegužės 26 d. vakarinės tybėmis, prieš bet kokį bol- 
Vokietijos vyriausybė pasi- ševikų pasikėsinimą, 
rašė karo sutarti su Ameri-j Visas pasaulis dabar lau
ka, Anglija ir Prancūzija.' kia, kokių naujų priemonių 
Gegužės 27 d. Vokietija Rusija imsis prieš Vokieti- 
Paryžiuje pasirašo sutarti jos įtraukimą į Vakarų ka- 
apie Vokietijos ginkluotųjų ro sąjungą. Kad Rusija ne
pajėgų įtraukimą į Europos sėdės rankas sudėjusi, ir 
šalių armiją. imsis kokių nors priemonių,

Po pasirašymo sutarties niekas neabejoja, bet ar ji 
su Vakarų valstybėmis Vo- eis iki karo išprovokavimo 
kietija nebėra okupuota ša- dėlto abejojama, 
lis, ji atgauna nepriklauso-' Visa Rusijos spauda šau- ’ 
mybę, o Vakarų valstybės kia “priešintis” Vokietijos 
pasilaiko sau teisę kištis į įjungimui į Vakarų karo są- 
Vokietijos vidaus reikalus jungą ir Rusija žada mora- 
tiktai išimtinais atsitkimais. linę ir materialinę pagalbą 
Įtraukus vokiečių ginkluo- visiems, kurie tik priešin
tas pajėgas į Europos gyni- sis. “Priešinimąsi” pradė- 
mo armiją Vokietija atsi- jo rytinės Vokietijos vy- 
statys ir kaipo kariška jė- riausybė, kuri jau pradėjo 
ga, o Vokietijos karo pra-griežtesnę sienos su vakari- 
monė gamins įvairių gink-;ne Vokietija kontrolę ir to
lų ne tiktai Vokietijai, bet liau žada dar kitokių “prie- 
ir kitoms Vakarų valsty-' šinimosi” priemonių imtis, 
bėrus. (Rytinės Vokietijos bolše vi-

Amerika ir Anglija davė kai vykdo tiktai Rusijos va- 
savo garantijas Prancūzijai, j lią. 
kad Vokietijai nebus leista

HIBOKHIBOK IR VĖL SPIAUDOSI UGNIMI
~Fib-

Filipinuose. Camugion saloje vėl pradėjo veikti vulkanas Hibokhibok ir, pagal spau
dos pranešimus, keli tūkstančiai žmonių nukentėjo nuo to pikto ugniakalnio išsiver
žimo. Paveiksle matosi veikiančio vulkano rustus vaizdas.

Konstitucija Saugo \ Amerika Jau Neteko Bolševikai Stovykloj 
Filmų Gamybą 1,400 Karo Lėktuvų Išžudė 115 Draugų

Prezidentas Siūlo Nedaryti 
'Kvailybės' Karpant Išlaidas

Įspėja Nekarpyti ir Neaprėžti Išlaidų Ginklavimuisi; 
Krašto Gynimo Išlaidomis Negalima Žaisti; Prašo 

Senatą Atitaisyti Atstovų Rūmų Neapgalvotą
Tarimą; Senatas Svarsto Karišką Biudžetą

Naujas A-Bombos 
Sprogimas Nevadoj

sauvališkai pasitraukti iš I?,.™ Sildnužė 
Vakarų karo sąjungos, ar &UUMZe
persimesti į “Rytų” pusę.
Tiktai po tokios garantijos 
Prancūzija sutiko pasirašy
ti karo sąjungą su Vokieti
ja.

Maskva iki pat paskuti
nės dienos dėjo visas pa
stangas, kad karo sutarties 
pasirašymą sutrukdžius ir 
dabar laukiama, kad Rusi
ja gąsdins, provokuos ir ki
tokiais budais ^bandys su
trukdyti tos sutarties 
tvirtinimą įvairių suintere
suotų šalių parlamentuose.
Rusijos įrankiai Vakarų 
valstybėse, komunistinės 
partijos, jau pradeda de
monstracijas įvairiose ša
lyse prieš Vokietijos įtrau
kimą į Vakarų karo sąjun
gą. Ypač piktos demons
tracijos vyksta Prancūzijoj.

Rusai bandė sutarties pa
sirašymą sutrukdyti ir dip
lomatiniu keliu. Jie vėl siū
lė “keturiems didiesiems” 
susirinkti ir tartis dėl sura
šymo taikos sutarties Vo
kietijai, dėl grąžinimo jai 
nepriklausomybės ir dėl tei
sės ginkluotis, kartu jie 
siūlė sudaryti visai Vokieti
jai vyriausybę ir tartis dėl 
pravedimo Vokietijoj rinki-

Savo Pažadus

Prezidentas Trumanas 
griežtais žodžiais pasmerkė 
atstovų ramų nutarimą ap
rėžti kariškas išlaidas atei- 
nančių metų biudžete. At
stovų rūmai nutarė suma- 

, žinti ginklavimosi išlaidas 
$4,713,000,000 ir nutarė, 

kariškoms išlaidoms 
Pa" butų išleista per metus ne 

daugiau, kaip $46,000,000,- 
000. Tuo budu atstovų rū
mai nukirto net tas išlaidas, 
kurios jau buvo pavelytos 
daiyti.

Senatas šią savaitę vėl 
svarsto karišką biudžetą ir 
prezidentas priminė sena
tui, kad kariškomis išlaido
mis negalima žaisti, nes 
nuo jų priklauso laisvųjų 
tautų saugumas ir pasinio- 
šimas. Atstovų rūmų tari
mą prezidentas pavadino

Pereitą sekmadienį Ne- 
vados dykumoje vėl buvo 
daromas atominės bombos 
sprogdinimas, kurio šviesa 
buvo matoma labai toli, betįkj”i 
sprogimo garsas buvo, 
lyginus, mažas. Tai buvo 
šviesiausia bomba, kokia 
kada buvo išsprogdinta. 
Bomba buvo išsprogdinta 
300 pėdų aukštumoje, virš 
plieno bokšto.

Paskutinis bandymas bu
vo atidėliojamas iš septy
nių kartų dėl visokių kliū
čių. Paskutinį kartą ban
dymas buvo atidėtas dėl 
laidų sugedimo. Tūkstan
čiai žmonių Las Vegas mie
ste ir apielinkėse stebėjo 
tą nepaprastai šviesų atom

Amerikos lėktuvu nuos- Koje sąloje belaisvių sto- 
bolševikai kaliniai 
115 savo draugų 

kurie

Aukščiausias
pirmadienį išnešė sprendi- toliai Korėjos kare iki šio- vykioje 
mą, pagal kurį konstitucija lei jau siekia 1,400 lėktuvų.! nužudė 
taip pat saugo filmų laisvę, Didelė dauguma tų lėktuvų: belaisvių, 
kaip ji saugo žodžio ir spau!buvo numušti' priesiėkmvi-!kad jie butų grąžinami į 
dos laisvę. .Todėl filmai ne-, nės artilerijos ir tik maža bolševikų rankas. Apie be- 

įgali būti draudžiami vien dalis oro kautynėse. I pa-laisvių žudynes spaudai pa- 
todėl, kad koks cenzorius duotus skaičius neįeina lėk- pasakojo belaisvių stovyklų
ar cenzoriai, 
stijų 
sti.

teismas šį

miestukai- vai- tuvai prarasti įvairiose ne
kirti juos. nori uždrau laimėse.

Bolševikų lėktuvų
Nutarimas dėl filmų lai

svės padalytas po to, kai 
New Yorko kardinolui F. 
Spellmanui sukursčius, cen
zoriai uždraudė italų ga- 

įmybos filmą “Stebuklas”. 
Cenzoriai atrado, kad fil-

Valstybės departamentas 
paskelbė slaptus dokumen
tus iš Amerikos santykių su 
Sovietų Rusija. Kada Ame
rika pripažino Sovietų Są 
jungos vyriausybę ir atnau
jino su ja diplomatinius .. . .. .
santykius 1933 metais, Ru-i",as.eT užgaunantis sren 
sija buvo pažadėjusi “džen-į“n-vbV; J0?!1™,ga™ln- 
telmenu susitarimu” atly-lt?-’a‘ !skele. b-vd«, del fl‘™

pa- ginti Amerikai už jos inves- draudlm0. lr, .by!a Į,a8lek.e 
L ?„otus Rusijoj kapitalus aukščiausią teismą, kurs ir

,ie bilioną doleriu. Bet, P*83*? 5av0 nVomon« ,r nu' 
to savo pažado Rusija nesi- sluoste “nzonams nosp 
laikė, Amerika negavo nė Plieno byloje teismas 
cento. dar neišnešė sprendimo.

1937 metais Amerikos Laukiama, kad teismas pa- 
ambasados Maskvoje sek- gjgakys kitą pirmadienį, o 
retorius Loy W. Henderson
atrado Amerikos ambasa
doje įtaisytą slaptą mikro
foną, per kurį Stalino šni
pai sekdavo visus ambasa- i kai. 
doriaus Joseph Davies pa
sikalbėjimus.

jeigu ne, tai teismas gal ati- 
dės savo atostogas ir tik po 
plieno bylos išsprendimo iš
siskirstys vasaros pertrau-

ligoninių viršininkas, pulk. 
S. Gelender.

Iš viso belaisvių stovyk
lose žuvo 237 belaisviai. Iš 
jų 122 buvo užmušti malši
nant pakartotinus belaisvių 
maištus, o 115 buvo užmuš
ti pačių bolševikų. Dauge
lis belaisvių bolševikų buvo 

užfrontės,(kankinami už tai, kad jie 
drįso pasisakyti prieš bol
ševikus. Be to, skaitoma, 
kad 30 belaisvių buvo pa
čių bolševikų užmušti sto
vyklose, bet jų lavonai dar 
nėra surasti.

Paskelbti daviniai rodo, 
kad bolševikai belaisvių

‘Prablofino’ Sostą ?tovyklose bandė “liaudięs
_____ teismu” teroru ir mušimais

Anglijos karalius Eduar- laikyti belaisvius savo
das Aštuntasis, kuris M6 Paklu; “ūkimus

metais atsisakė nuo sosto
dėl amerikietės žmonos, pa
gal lordo Beaverbrook aiš
kinimą, nuo sosto neatsisa
kė, bet “sostą prablofino”.

nenorėjo, Į bombas sprogimą. Netoli 
sprogi m (T -vietos boro" ‘su
traukta nemažai kareivių, 
kurie pratinami prie atomi
nių ginklų sprogimų

kvailu veiksmu” ir sakė,
kad kongresmonai

daro.
npnąffalvnin.

tur
ka

būt
iie

Taftas Pasižada 
‘Išvalyt Pentagoną

TRUMANAS SMERKIA 
ELEKTROS “LOBBY”

Senatorius Taftas 
kė spaudai, 
butų išrinktas

Prezidentas Trumanas 
, griežtai pasmerkė elektros 

kurios leidžiai kompanijas, nareis- 4 * •. . . ,K .. milionines pinigu sumas sa-kad jeigu lis ■ ■, . • -j » j i vo propagandai prieš vie-prezidentu, x
mų. Bet tie pasiūlymai ne- jis pavestų generolui Mac- 
sutrukdė sutarties pasirašy-' Arthurui “išvalyti Pentago-

sąsias elektraines ir prieš 
pigios elektros statymą 
vartotojams. Prezidentas 
sako, kad kompanijos sie
kia monopolio ir nesivaržo 
priemonėmis savo kovoje.

na” (aukščiausią karo va
dovybę). Be to šen. Taft 
sakė, kad jis ieškotų gen.
MadAithuro patarimo nu
statant “naują užsienių po- Prezidentas kalbėjo elek
litiką”. , Įtros vartotojų konferenci-

Sen. Taft žadėjo visokių!joj. Jis žadėjo rinkimų 
permainų vyriausybėje ir kampanijoj patiekti dau-

nuos
toliai Korėjoj per visą karo 
laiką siekia tiktai 400 ma
šinų. Toks nedidelis numuš
tų priešo lėktuvų skaičius 
aiškinama tuo, kad bolše
vikai niekada neatakavo J. 
Tautų fronto
todėl jie negalėjo turėti 
nuostolių nuo priešlėktuvi
nės artilerijos. Visi bolševi
kų nuostoliai buvo oro kau
tynėse.

Eduardas VIII

žiauriai baudė.

Bolševikai Kelia 
Riaušes Europoje

Jis norėjo vesti du kartu di-i Vokietijoj ir Prancūzijoj 
vorsuotą p. Walhs Simps,»n bolševikai šaukia masinius
ir kad sulaužius anglų prie
šinimąsi toms vedyboms, is

mitingus
riaušes

ir bando kelti 
prieš Vokietijos

Pietų Afrikoje
Eina Maišatis

ITALIJOJ ATGIJO
JUODASIS FAŠIZMAS

Pietų Afrikos vyriausybė 
nutarė areštuoti vieną uni
jos veikėją, Emil Solomon 
Sachs, įtardama jį esant 
bolševiku. Siuvėjų unija 
užsistojo už savo sekretorių 
ir Johannesburg mieste ki
lo riaušės. Unijistai išėjo 
Į streiką ir demonstruoda
mi buvo įsiveržę į Johan
nesburg miesto valdybą.

Dabar po visą Pietų Af
riką eina masiniai protesto 
streikai prieš vyriausybės 
bandymą kontroliuoti uni
jas ir joms primesti vadus. 
Prie įtemptos padėties pri
sideda ir vyriausybės pra
vestas įstatymas apie sutei
kimą parlamentui aukščiau
sio teismo teisių, ką opozi
cija skaito aiškiu konstitu
cijos laužymu.

Berlynas Užblokuotas?

Italijoj vyksta savivaldy
bių rinkimai. Krikščionių 
demokratų ir kitos centro 
grupės rinkimus, rodos, lai
mi, nors galutinų davinių 
dar nėra. Bet visur šalia 
komunistų Italijoj pasirodė 
stiprus fašizmas, kuris bal
sų skaičiumi kai kur pra
lenkė komunistus. Italijai 
vėl gresia juodmarškinių 
reakcija.

Barcelonoj Renkasi
Eucharistinis Kongresas

Ispanijos mieste Barcelo
noj renkasi 35-tas eucharis
tinis kongresas, kuriame 
dalyvausią apie milioną 
maldininkų iš įvairių kraš
tų. Jų tarpe yra 18 kardi
nolų, tarp kitų ir New Yor
ko kardinolas F. Spellman. 
Vengrijos kardinolas Mind- 
szenty, bolševikų nuteista*, 
kalėti, paskelbtas garbės

.grasino atsisakysiąs nuo sa- įtraukirną į Vakarų valsty
bių karo sąjungą. Berlynevo sosto. Jis manė, kad tas 

grasinimas paveiks ir nie
kas nebesipriešins vedy
boms. Išėjo kitaip. Angiai 
sutiko, kad jis apleistų so-

500 bolševikų iš lytinės 
miesto dalies įsiveržė į va
karinę miesto dalį ir juos 
teko raminti policijos laz-

stą jam reikėjo ir savo domis. Prancūzijoj bolše 
fą pačiam suvalgyti.

NUŠOVĖ MALAJŲ
PARTIZANŲ VADĄ

mo.
Vakarinė Berlyno miesto 

dalis nėra įtraukta į sutarti* z c
su Vokietija. Berlyno mie
sto dalis ir toliau liks Ali
antų kontrolėje, bent tol, 
kol Vokietija atkurs savo' 
karišką jėgą. Vakarinės
Vokietijos vyriausybė jau politikoje ir ypač pabrėžė, giau faktų apie elektros 
skelbė, kad ji visomis prie- kad jis apvalytų valstybės j kompanijų šmugeli ir sakė- 
monėmis gins vakarinę aparatą nuo nesąžiningų įsi jis esąs “vartotojų atsto- 
Berlyno miesto dalį, bend- pareigūnų ir eitų prie išlai-Ivas,” kuriam rupi 155 mi
lai su kitomis Vakarų vals- dų mažinimo

Malajuose anglų kareivių 
buiys nušovė aukščiausią 
bolševikiškų partizanų va
dą Manap Jepun. kuris va
dovavę “išlaisvinimo
jos” dešimtam pulkui ir bu 
vęs aukščiausias bolševi’< 
politinis bosas.

vikai jungia demonstracijas 
prieš generolą Ridgway su 
protestais prieš Vokietijos 
traukimą i Vakarų sąjungą.

CECHAI VALOSI

(lionų žmonių gerbūvis.

Čechoslovakijos teismas 
nuteisė du karininku, Ladis- 
iav Svoboda ir Vacjav Ze- 

armi-Įnicka, mirti už šnipinėjimą 
“imperialistų naudai,” o 12 
ižmonių nuteista ilgiems 
(metams kalėti.

Šį antradienį rusai užblo
kavo kelius į vakarinį Ber
lyną, nutraukė telefonų su
sisiekimą ir, rodos, prade
da naują miesto blokadą. 
Pranešimų daug apie nau
jus “tarpzoninio” susisieki
mo varžymus. Padėtis da
rosi įtempta.

IŠVALĖ KANADOS
TEKSTILĖS UNIJĄ

Amerikos suvienyta teks
tilės darbininkų unija (A. 
D. F.) nutarė išvalyti savo 
skyrius Kanadoje nuo bol
ševikų pareigūnų. Dvylika 
pareigūnų išmesta iš parei
gų, jų tarpe ir labai

nariu.

Rusų Jėga Rytuose Didėja

Japonijos informacijomis 
rusų kariška galybė Toli
muose Rytuose žymiai pa
didėjo. Ten esą ne mažiau, 
kaip 600,000 nišų kariuo
menės ir 5,000 karo lėktu
vų. Prie to prisideda 75,- 
000 vyrų japonų karo dali
niuose sudalytuose iš japo
nų karo belaisvių. Kinijos 
ir Korėjos karo jėgos į pa
duotus skaičius neįtrauktos.

Ar
atsa- aukos

tu.
ir

kingi unijos vadai pašalinti .vykdomo
kaipo bolševikai.

I"
išlaisvinti?

lietuvi, pagailėsi 
neparemsi ALT 
vajaus Lietuvai
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SIŪLO VETUOTI bus ne tik toje vietoje, kur
IMIGRACIJOS jSTATYMĄ bolševikai bandys veržtis, 

Senatas priėmė naujai bus taikoma agresoriui 
suredaguotą imigracijos ir i širdį. Pavyzdžiui, jei "dė- 
naturalizacijos Įstatymą, Juozas’ bandytų nusuk- 
kurio vyriausias autorius ti sprandą savo buvusiam 
yra senatorius McCarran, mokiniui, Jugoslavijos Ti- 
senatorius iš Nevados. {sta- tui, tai atsakymas į šitokį 
tymas derinamas su atstovų netėyišką žygi butų duotas 
rūmų panašiu Įstatymu ir.ne tik Jugoslavijos kalnuo
tai dar šią savaitę jis grįš se, bet gal ir Maskvoje.
Į senatą ir atstovų lumus Bet ir politika vis
galutinam priėmimui. Įdar yra laukimo ir nesiry.

N. Y. Times dėl to jsta-^jmo politika. jeį bolševi- 
tymo sako, kad jis nusipel- k^ vadaį Maskvoje “ateitų 
no pi ezidento \ eto. Laik- j protą” įr nebesiektų nau
raštis sako:

“Senato nubalsuotas McCar
ran anti-imigracijos bilius reiš
kia. kad dabar tik per prezi
dento veto bėra vilties tą bjau

sutrukdyti. Mes tikime. ka,į kus metų ir VIS tūpčioti 
prezidentas ji vetuos ir kad at- laukiant kada gi lt kur
siras užtenkamas skaičius kon- bolševizmas sieks naujų UŽ- 
gresmonų. kurie tą Įstatymą kariavimų. Aišku yra, kad 
skaitys pirma negu jie balsuos juo ilgiau Amerika ginkluo- 
apie jo galutiną likimą. sis, juo butiniau jai teks

“Nors ir labai mums reikia priimti aiškią užsienių poli- 
peržiurėti ir kodifikuoti musų tįkos programą, kurios tik- 
imigracijos ir natūralizacijos jglas turėg butj išvaryti bol- 
įstatymus, betgi, musų many-; j. gri.
mu. geriau butų palikti tuos .. , . . . . ..
Matymus, kaip jie yra. negu «■. 5™. vienintele
priimti rasistini, varžanti ir re- Priemone uztlknntl pašau- 
akcinį Įstatymą, koks yra Mc- tyje teisingą ir pastovią tai- 
Carran takius. Kartais girdi- ką.
mas pateisinimas kad tame bi- Palikti iniciatyvą Mas- 
liuje yra Įrašyta gerų ir pagei- kvai ir pasyviai ginkluotis 
dautinų dalykų. Tas tiesa. Bet -gali būti tiktai laikina poli- 
kokia kaina tie geri dalykai Įįka> nes įlgainui ginklavi- 
perkami! Užuot išleidus mo-, mogi našta pasidarys tiek 

— Įstatymą. tinkanti -i. v , o , • _

jų avantiūrų nei Malajuose,
nei Viduriniuose Rytuose,
nei Vakarų Europoje, tai
pagal dabartinę politiką ga-

" Įima butų ginkluotu desėt-įstatvmdavystes produktą , ....
m’ Va J kus metų ir vis tūpčioti vie-

KELEIVIS, SO. BOSTON

MEKSIKOJ GĖRIAI’. KAIP \EW YORKE

Amerikos ambasadorius Meksikai, William O’Dwyer, link
smai šoka Meksikos sostinėj, o namuose vis daugėja bal
su. kad jis grįžtų ir pasiaiškintų, kaip jis šeimininkavo 
New Yorko didmiestyje būdamas majoru. Jo laikais 
mieste policijoj priviso kyšininkų, kuriuos dabar prisieina 
išrankioti iš policininkų eilių.

rankiškam gyvenimui. Pri
siminkime mokyklas, kiek 
jose kalta Į galvas tas ‘‘bol
ševizmo pavojus,” kurio ne
buvo ! Kiek didžiavomės 
uniformuotų gynėjų karžy- 
giškumu, kurs išnyko rytų 
vėjui papūtus! Ir kiek šian
dien dar kai kurių žmonių 
galvose yra klaidingų pa- 
žiurų ir stačiai ignorancijos 
apie tikrąją padėtį Lietuvo
je, jos kalėjimuose, komen
dantūrose, karo lauko teis
muose ir žemės reformos 
susinimo Įstaigose!

Gal didžiausia žala pa
dalyta mums tuo, kad mes 
nebegalime vienas kitam 
pasitikėti. Jei kalbame, 
kad kada nors vąj gyvensi
me laisvoje Lietuvoje, tai 
kiekvienas tuoj pamanome, 
o kas ten ką griebs už ger
klės ir temps Į karo lauko 
teismą? Kas pasigrobs val
džią ir pasiskelbs tautos 
vadu? Žodžiu, bijome, kad 
šlykštus smetonizmas vėl 
negrįžtų į kada nors laisvą 
nuo išorinio okupanto Lie 
tuvą. Už tą giliai širdyse 
pasėtą nepasitikėjimą, už 
lietuviško solidarumo paro- 
vimą nakties perversmas 
liks didelė nelaimė dar ilgą 
laiką.

J. R-«.
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Pavėluotas Atsiribojimas
Kun. M. Krupavičiaus ir apie trys tūkstančiai dar- DitlįĮO BuIlČS.

“Laike” paskelbtas pareis- bininkų, organizuotų Į bol-1 _ . . .
kimas.dėl jo nedalyvavimo ^evikiškas profesines sąjun-', , ? nueil}ame j kiautuvę 
1926 metų gruodžio 17 d. gas, negalėjo sudaryti jo- b,u vn£ nusipirkti ir papra- 
perversme sukėlė nemažai kio pavojaus kraštui, kuria- slUs svarus išgirsta-
kalbų. Jis iššaukė ir nusi- me ir policija, ir kariuome- ™e’ . d jų nėra, tuoj kyla 
'stebėjimo ir pašaipos. nė, ir šaulių sąjunga, jr(klausimas, kur. gi. jos dm-

kurią dominuoja šen. Mc- viešpatavimo, teks kur 
Carran. Jo vedama komi- nors pradėti trupinti Stali- 
sija net nesiteikė išklausyti no imperijos pakraščius.

versmas, kaip pikta rakštis, vo daromas dėl pasipelny-!^^-^, J 
visvien prisimena ir dar ge- rno, dėl žemės reformos ap- 
lia. (rėžimo, dėl karininkų privi-

senatorių Lehman ir Hum- Viename laikraštyje teko! Kodėl taip? Nagi todėl.'legi jų, dėl partinio Įtūžimo, 
phrey siūlomo biliaus pro-, skaitytį keistą pranešimą1kad gimodžio 17 d. pučas dėl ambicijų, dėl kunigų 
jekto, kuris yra nepalygina- vienas “satelitas” Euro-’buvo lietuvių smurtas prieš Įtakos, bet ne dėl boševiz-

bet jų balsas neįtikino tei- sukilimo skatinti ir remti, 
šių komisijos ir jos pirmi-ines nežįno, ką gi paskui 
ninko McCarran.

DAUGIAU KORĖJŲ 
NEBEBUS

dėjus
telitui reikės eit toliau ir pa- 

~ . rodyti daugau iniciatyvos,
Amerikos užsienių polti- negu “ekspertai“ siūlo ro

ką, kaip ją suformulavo da- dyti, pagal savo gudrią “su- 
bartinis musų ambasado- laikvmo” teoriją’ 
rius Maskvoje," George Ken- T’okg nesi žimas 
nan, buvo Msenzmo su- norg ,ekg bai^ g .<sulai. 
laikymo politika. Maskvos k „ w ; iti
žvėrį buvo nusistatyta lai
kyti tose ribose, kokiose jis i 
yra, neduodant jam progos 
plėsti savo įtaką į naujas^ 
pasaulio sritis. Toki “su
laikymo” politika buvo pri
imta po to, kada maskvinis 
imperializmas jau buvo 
prarijęs Kiniją, o Europo
je Maskva prie kitų savo

vartavimų, papirkinėjimą Gruodžio 17 nelemtos nak 
ir panašių negražių išdaigų, ties “žygis” Lietuvą pastatė

šieji ir tą perversmą orga-! valstybės Lietuva buvo nu- 
nizavusieji vis dar bando stumta i revolverinių vals- 
perversmą teisinti. Itybių skaičių, kur valdžia ir

Kun. Krupavičiaus atsiii- piliečiai gyveno pilietinio 
bojimas nuo to perversmo karo stovyje.
yra sveikintinas dalykas. P ei versmas labai sutink

joj jau turime “nei karas 
nei taika” padėtį. Kiek il
gai ta padėtis dar tęsis gal

paslėpę ?
Atsakymas Į šitą mįslę

yra tas, kad pernai metais 
bulvių derlius buvo ne koks 
ii- jei seniau bulvės buvo

Gelžkeliai Grįžo

Vyriausybė grąžino gelž- 
kelius privačioms kompa- g^aiįnas įr žino. 
nijoms veik po dvejų metų ><
valdžios kontrolės. Gelž-
kelių kompanijos ir gelžke-i Nere.kal.nga Dama 
liečiu brolijos sutiko priim- Antanas Bimba nutarė 
ti vyriausybės pasiūlytą vieną lietuvišką dainą pa- 
kompromisą dėl uždarbių, naikinti. Jis sakosi girdė- 
ginčas išsisprendė ir vy- jęS> kad “dipukai” dažnai 
riausybei nebeliko prasmės dainuoją Baranausko “Lei- 
laikyti gelžkelius savo ži- skit Į tėvynę” ir rašo “Lais- 
nioje. ivėje”:

Gelžkelių darbininkai gar- “Nesuprantu, kas jų ten 
šiai skundžiasi, kad vyriau- (j tėvynę) neleidžia. Juk 
sybė juos nuskriaudusi, nes Lietuvos durys jiems pla- 
ji perėmė gelžkelius, kad čiai atdaros. Ta daina vi- 
sutrukdžius jų streiką ir lai- saį nereikalinga.” 
mėjimą. Gelžkelių kompa- Matote, “daina nereika- 
nijos prieš jų turto perėmi- linga.” Sėskit i laivus ir 
mą neprotestavo. važiuokit “per karklyną

Bet kada vyriausybė tą pas Staliną,” durys atdaros, 
patį padarė su. plieno pra- o vistik stalinizmo pra
mone, tai kiek šauksmų ir basčius Bimba perdaug jau 
vaitojimų pasigirdo! Kaip dideliais liurbiais laiko 
greit plieno kompanijosį“Laisvės” skaitytojus. Juk 
pripildė savo rėksningais; įv tame maskviniame da- 
skelbimais spaudos pusią- vatkyne dar atsiras žmonių, 
pius ir “vardan musų visų i kurie supras Bimbos tvirti- 
laisvės” protestavo prieš nimų tuštumą ir ko gero jų 
vyriausybės žygį, kuris galvoje švistels mintis, kad 
gelžkelių kompanijoms vi- Bimba iš jų tyčiojasi, 
siškai patiko. x

Suprask žmogus, jei gali „ Ju,iiu, problema 
suprasti! Tik viena, rodos,
yra neabejojamai aišku: Worcesterio vienas stali-
kam pelninga, tam valdžios nietis “Laisvėje” nesupran- 
kišimasi nekelia konstituci- ta, koks įyšis yra tarp “sa- 
nių problemų, o kam skau- maritono” ir “Keleivio.” Jis 
da—tas rėkia. spjaudosi ir kalba apie pro-

x ,tą ir sąžinę, du dalyku, ku-
Valdžia riy staliniečiams tikrai nė

ra reikalo turėti.
Jau skelbiami Susivieni-, Tuo tarpu Jusiaus “prob- 

jimo Lietuvių Amerikoje lema” yra visai paprasta. 
Pildomosios Tarybos rinki- Jei jam, kaipo 24askvos 
mų daviniai. Rinkimai pa- garbintojui, Amerika pa
keitė tik du pareigunu Pil- siūlytų važiuoti Į matušką 
domojoj Taryboj. Ilgame- Rase ją ir tenai garbinti 
tė ir gerai Susivienijimui genialųjį Kaukazo bankų 
nusipelniusi iždo globėja, valytoją, ar jis sutiktų tokią 
p. E. Mikužiutė, nebeišrink- kelionę iš kapitalistinės 
ta toms pareigoms, i jos vergijos Į socialistinę tėvy- 
vietą išrinkta p. Alena De- nę daryti, ar gal spirtųsi 
venienė. Susivienijimo pir- kaip ožys vedamas Į sker- 
mininku Į vietą adv. W. F. jdyklą? •
Laukaičio išrinktas south-' Kol ponas Jusius šitos 
bostoniškis adv. K. Kali- problemos neišsprendžia irverčiamos į “dompas,” tai • or * r

tik ne pernai. Pernai bul-inaus^as’ ilgametis SLA neapsisprendžia su juo aiš- 
viu niekas ir į nžsipnins ne- i darbuotoja." Mss.-achusetts kintis yra sunku. Į aiškią 
gabeno.

Pernai metais bulvių der-
liūs siekė tiktai 325,000,000 žodis” balsavime. Jei 
bušelių (1950 metais der- mano, kad reikia pakei
kus buvo 429,000,000 buše- Jle Juos ir daio. 
lių). O normališkai per Naujai išrinktai ir per
metus čia suvartojama apie rinktai Susivienijimo vado- 
340,000,000 bušelių. Todėl vybei palinkėsime sėkmin- 
pernykštis derlius buvo ma- gos veiklos, o po dvejų me-

valstijoj. propoziciją reikia
SLA nariai yra “galuti- aiškus atsakymas.

Jei Jusius nori i Maskvą

turėti

Į užsienių politikos progra
mą.

PLIENO DARBININKAI 
LAUKIA SPRENDIMO

Gaila, kad jis padalytas pa
vėluotai. Jei toks atsiribo
jimas butų padarytas tuoj

dė Lietuvos ūkišką ir socia
linį progresą. Mes kartais 
girdime pasididžiavimų,

po perversmo, jis butų nu-jkiek kas padaryta nepri- 
džiuginęs kiekvieną demo- klausomybės laikais. Kiek

Plieno darbininkų unija 
atlaikė konvenciją Phila- 
delphijoj ir savo nutari- 

laimėjimų jau buvo pridė- muose pabrėžė, kad unija
jusi čechoslovakiją. Ką Ma 
skva prarijo, tas buvo skai-

išeis į streiką, jeigu aukš
čiausias teismas nutars grą-

kratą. Jei kun. Krupavi
čius, stipriausios Lietuvos 
politinės partijos vadas, bu
tų nuo perversmo sumany
mo prieš jį atsiribojęs ir 
jį pasmerkęs, kaip jis zą 
dabar padarė, jis gal būt 
butų galėjęs Lietuvą nuo 
tos nelaimės ir apsaugoti.

Bet geriau vėliau, negu
toma Maskvos lyg ir teisė- žiuti plieno pramonę kom- 
tu grobiu ir galingiausioji panijoms. Daugelis plieno 
pasaulio demokratija net ir unijos darbuotojų gailisi, 
negalvojo “kėsintis” į rusų kad unija neišėjo Į streiką 
užkariavimus nei Balkanuo sausio mėnesį, kada pasi-
se, nei prie Baltijos juros, 
nei Kinijoj.

Dabar šita politika, es
mėje vis dar nepasikeitusi, 
jau Įgavo kiek kitokį pobū
dį. Dabar valstybės sekre
torius jau nebevengia Įspė
ti Maskvą, kad daugiau Ko-

baigė senoji darbo sutartis. 
Jei tada prezidentas ir bu
tų pagal Taft-Hartley bilių 
streiką privertęs atidėti 80 
dienų, tai dabai' ginčas jau 
butų išspręstas.

reįjų nebebus ir pasipriesi-, draugu* 
nimas naujoms Korėjoms rį.” Kaina

Pakalbinkime kaimynu* ir

niekad. Geriau vėliau tei-;mą.
sybę pasakyti, negu tylėti ir 
savo tylėjimu duoti genero
lams Glovackiams ir pana
šiems žmonėms progos tęs
ti melų litaniją ir teisinti 
tą, ko joks padorus lietuvis 
negali pateisinti.

Kun. Krupavičius parovė 
vieną Įkyrų mitą, kad esą 
1926 metais Lietuvai gresęs 
bolševizmo pavojus. Tokio

kooperatyvų ir panašių 
Įstaigų pristeigta, kiek mo
kyklų turėjom, kaip veikė 
ligonių kasos. Bet visose 
tose srityse perversmo pa
dariniai trukdė pažangą, o 
ne ją skatino. Trukdė koo
peratinį judėjimą, trukdė 
socialinę Įstatymdavystę ir 
ypač trukdė švietimo pliti-

Bet didžiausia žala buvo 
padalyta žmonių galvose
noj, jų pažiūroj Į “savo val
stybę,” kurios priešakyje 
sėdėjo ne žmonių rinkti, bet 
ten nutupę valdžios sava
noriai, patys save Įkėlę Į 
aukštas pareigas revolve
riais ir melais ir besilaikan
tieji joje tais pat melais, 
žongliravimais ir begėdiš-

Žfesnis, negu bulvių suvarto
jama. Maždaug 10,000,000 
bušelių bulvių turėtų truk
ti. Tai nėra “bulvių ba
das,” bet šioks toks truku
mas, kurį padidina tas fak
tas, kad ant bulvių yra už
dėtos “kainų lubos” ir Flo
ridos, kaip ir Kalifornijos 
bulvių augintojai nesisku
bina šių metų derliaus ank
styvųjų bulvių gabenti Į 
turgų, leisdami joms pa
augti didesnėms. Jei nebū
tų tų kainų lubų, tai Kali
fornijos bulvės jau butų už- 
kišusios susidariusią spra
gu

Maždaug nuo liepos 1 d. 
bulvių badas visai išnyks, 
nes iki to laiko ne tik Ka
lifornijos, bet ir Kolorados 
ir kitų valstijų bulvės pasi
rodys turguje.

tų turėsime progos Į tą vei
klą ir kritiškai pažiūrėti.

Ridgway Įspėja
Pereitą savaitę buvęs 

Tolimųjų Rytų aukščiausias 
karo vadas gen. M. Ridg- 
way kalbėjo jungtame kon
greso posėdyje. Jis kalbė
jo apie Korėjos karą, apie 
paliaubų derybas ir apie 
padėtį Japonijoj.

Iš generolo Ridgway kal
bos ypač buvo Įsidėmėtinas 
Įspėjimas saugotis galimo 
bolševikų puolimo troški
nančiomis dujomis ir bak
teriologiniais ginklais. Bol
ševikai jau ne kaitą yra pa
naudoję seną triksą—šauk

važiuoti, tegu jis padaro 
atitinkamą pareiškimą įr 
gal kas nors susimylės. Jei 
jis Rusijos utėlyno bijo, tai 
jis čia veidmainiauja, kai 
giria stalinizmo malonu
mus.

x
Karo Sąjunga

Genialusis grobikas Mas
kvoje, per savo neišmatuo
jamą plėšikiškumą, atliko 
didėli darbą. Jis pasiekė 
to, kad ir Japonija ir Vo
kietija jau Įsitraukė Į karo 
sąjungą prieš Rusiją. Du 
stipriausieji Rusijos kaimy
nai ir tradiciniai Rusijos 
priešininkai, vėl rikiuojasi 
prieš Rusją ją pačiupinėti 
durtuvais.

Vokietijos Įsitraukimas Į 
Vakarų karo sąjungą reiš
kia, kad vokiečiai TIK per 
karą besitiki sujungti su
skaldytą Vokietiją. Tai rei
škia, kad ir Vakarų valsty-

ti apie kitų neleistinus žy- bės TIK per karą ar per su

«i

ęimto pavojaus nebuvo ir ku sauvaliavimu 
Kelei- negalėjo būti. Mažiau tuk-, Didelė žala padaryta ir 

*3. stančio kompartijos narių piliečių brandinime sava-

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

“KELEIVIS”
636 Ea*» Broadway
So. Boston 27, Ma**.

gius, kai jie patys tokius 
žygius ruošė ir paskui juos 
darė. Tokį purviną žygį 
bolševikai gali ir Korėjoj 
padalyti ir todėl apsisaugo
jimas yra visai vietoje.

Korėjoj bolševikai taikos 
paliaubų nenori. Pagal 

j Trockio išgalvotą ir Stalino 
pasisavintą formulę Korė

telkimą nusveriamos jėgos 
besitiki “susikalbėti” su 
Rusijos diktatoriais.

Vokietijos Įjungimai į 
Vakarų koaliciją gali būti 
nelemtai lemtingas žygis 
Europai, ypač rytinės Euro
pos tautoms, kaip čechoslo- 
vakija, Lenkija ir Letuva.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU

JO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje I

KAS 8KAIT0, KASO 

TAS DUONOS NEPRAAO

Apie Šį ir Apie Tą

Šeštadieni, gegužės 17 d., 
Chicagos Lietuvių Audito
rijoj įvyko programa, ruoš
ta BALF’o naudai. Buvo 
vaidinimėlis, dainų ir mu
zikos gabalų. Sekmadie-

keletą mėnesių sumokėju- 
’sius raktpinigius.i __.__
Ką Girdėjom pas Justiną

Rinkomės pas Justiną tę
sti musų pasikalbėjimus.. 
Marijonai rašė, kad Dievo 

ni, gegužės 18 d. Lietuvių įsakymai esą, kaip laikro- 
Teatras trečiu kartu šį mė- dis, girdi, vieną ratuką iš
neši vaidino “Naujuosius imk ir laikrodis stap! Ką 
Žmones.” Šį kaitą vaidin- apie tai manyti? 
ta Chicagos Universiteto
Mandel salėj.

Abu minėti parengimai , .. 
visais žvilgsniais pavyko. •: . r ,

—Aš manau, kad tai ne; 
viskas, ką marijonai turėjo 

Jie turėjo pasa
kyti, kad ir Kristaus moks- 

Šiemet kapinių puošimo las yra toks, kaip laikrodis, 
šventė (gegužės 30) ir Lie —Pastaba tinka. Toliau 

marijonai sakė, kad kas ne
silaiko pirmojo Dievo įsa
kymo, t. y., netiki į Dievą, i 
tai tas Dievo akyse didės-i 
nis nusikaltėlis, negu vagis 

drįs sakyti, ar žmogžudys. Bet marijo- 
kad katalikų bažnyčiai ne- naį nepasakė, kur taip už
lupi žmonių reikalai? rašyta. Ką manote apie

Parapijonų tarpe eina. tai?
kalbos, kad prohibicija gal —Išrodo, kąd marijonai 
busianti suminkštinta. Esą neskaito Naujojo Testa- 
vilties, kad, lietuvių klebo- mento.. Farizėjai ir Rašto 
nams prašant, kardinolas žinovai turėjo visus ratu- 
leisiąs parapijų piknikuose kus, t. y., tikėjo ir į Dievą, 
vartoti alų. Jei tokį prohi- jų tikėjimas į Dievą buvo 
bicijos suminkštinimą kar- nepajudinamas. O kaip jie 
dinolas paskelbs, tai para- išrodė Kristaus akyse? 
pijos rengsiančios piknikus Kristus juos pasmerkė la- 
taip, kaip praeityje—kas biau, negu muitininkus, pa-

pos Ketvirtoji pripuola 
penktadienį. Tai Chicagos 
kardinolas paskelbė paliuo- 
suojąs katalikus minėtose 
šventėse nuo pasninkų.

Kas dabar
ne-

SAKOSI NUKENTĖJĘS NUO BOMBOS

.... . ... —k -L
Hollyuoodo tikras ar tariamas aktorius Yoho. dar vadi
namas ir Curtis, guli su rankšluosčiu aptvarstyta ranka. 
Jis aiškina detektyvams, kad kokie tai du nežinomi vyrai 
jam nutraukę ranką dinamito bomba, bet prieš tai jie ji 
kankinę už tai. kad jis atsisakęs dėtis i šantažistu gengę. 
Policija klausosi, bet nėra linkusi tikėti aktoriaus pasa
kojimams.

Užbaigai atvykęs žvejys 
L. Kublickas davė labai iš
samų pranešimą apie savo 
pabėgimą ir apiedabartine | Waterburio 
liūdną ir tragišką būklę, 
musų sesių ir brolių likusių ; 
tėvynėje ir kenčiančių nuo 
žiauraus bolševikų jungo.
Surinkta aukų $65.75. Gry
no pelno liko $25, kurie bus i 
pasiųsti tėvynės laisvinimo 
reikalams A. L. Tarybai.

, Dvi seniausios motinos, 
pp. 1. Stambergienė ir E.
Tamelinienė, ir viena jau
niausia, p. J. Gavelienė, 
buvo apdovanotos dovanė
lėmis, kurias įteikė Cam
bridge skautės.

—J. Š. A.

Waterburio Naujienos
Bendruomenės 

Rinkimai Neapsiėjo 
Be Incidentų

Visuomenėje jau senai 
girdima apie Waterburio 
bendruomenės steigimą. Ji 
buvo

nė, Zailskienė, Petrauskas, 
Valaitis, Dūda. Kandida
tais—Kasakaitis, Varnec- 
kas, Malakauskas, Trečio
kas, Kiaunė ir Pešys. Re
vizijos komisijon išrinkta:

_x • Gaižutis, Kuzmickas, Bajo-norėta įsteigti ne nn- ,.inienį Liauk Ronį 

Rimais, bet [sakymais is B užas ir ]ima

kun. Balkono ,r p Vileišio.;buvo lauktj da a kata.
kadangi VVaterbtino vi-,jkvfe žmonfe Stebž. 

suomene gan sutartinai dir- ti kai da|. tie keli kitQ. 

ba, galima tvirtinti, kad
joje daugiausiai ir aukų su-
renkama A. L. Tarybai, tai ma neturės sav0 teisi tai 

kaip De- hllt nrisi„ia tik

praėjo.

sunkios
Sąlygos dirbti 
ir jeigu mažu-

BRIDGEPORT, CONN.
i

Svarbu Chicagiečiams 
ALT

birželio
ekmadienį Vytauto Parke, gOnis arba kokius kitus nu- rengia smagią 

Todėl, pikniką.
gegužinę—

kurs guli prie kazimierinių sidėjėlius.
kapinių. J kad farizėjai ir Rašto žino- sirenkime smagiai prs

Chicagoj va: vienaip kalbėjo, o ki- laiką gamtoje, gražioj 
Labdaringoji taip elgėsi. J’*e buvo veid- Jinkumoje.

Pikniku KP'rnna r miliny
atidarydavo 
Sąjunga 
sezono 
Parke,
dienoje, gegužės

ruošdama pirmąjį ma;niai. 
pikniką \ ytauto —Aišku, kaip ant delno
kapinių puošimo

30 d. Pik- lui<5vamaniui esą
nikas prasidėdavo tuoj 
pamaldų kazimierinėse

Taiybte žmones, Kaip ve- Wl. but>
| veniene, Aleksis, Colney ir kinti katalikus 
Matas Įsimaisė į si dalyką, darbuotis, 
sustabdė visus ginčus ir pa- įjs
gal įstatus ir instrukcijas 
paskelbė rinkimus. Jie buMusų kolonijoj atsilanko 

žvejai birželio 15 d., para
pijos svetainėj, 4 vai. po 
pietų. Atsilanko visi trys, 
L. Kublickas, J. Grišma- 
r.auskas, E. Paulauskas ir 
buvęs VLIK’o narys J. Sko- 
rufcskas. Šiuos svečius pa
kvietė vietinis ALT skyrius. 
Visi atsilankykime į šias la
bai svarbias prakalbas kur 
išgirsime paskutinius įvy
kius iš Lietuvos. Taipgi pa
minėsime ir liūdnąsias bir
želio dienas.

ALT skyrius su kai ku- 
į iais naujakuriais vykdo 
Lietuvos laisvinimo vaju, 

26 
d.

pavaišino programos pildy-
Chicagos skyrius lO)us. lr svečius. Turiu pri-

8 d. Justice Park kad Mis. J. Andriu- ..
lis paaukavo kelioliką su- kuris prasidės gegužes 
lių ir 85 svarus namie dary- *r tęsis iki birželio 12

pasvei- 
ir palikti 

Bet reikia tikė- 
pazangesnieji žmo

nės, nors ir būdami mažu
moje, bet savo darbu ir ryž
tumu sugebės daryti įtakok 

...... ir daugumai. Tik reikia
vų) tam daibui n iš tiem- jaukti, kad tokio netakto ir 
urnų draugijos buvo i-nnk- netvarkos> matėme
tas V. \ ameckas. susirinkime, nebeteks ma-

Reikia pažymėti, kokioje ty iš daugumos pusės, 
keblioje padėtyje yra A. L. j - —A. B.
Tarybos žmonės. Jie turi -—-----------------------
darbo užtektinai, bet kartu NeiVįįOrkiečiai
per tai jie turi ir autorite- i____
tą. Jeigu jie neįeina, tai
Bendruomenę paima tokie 
gaivalai, kurie viešai skel
bia Tarybą esant diktatu- 1942 
ra, anot jų, partijų, ir smer 
kia visus jos darbus ir pa-

vo išrinkti Waterburio Ta
rybos (organizacijų atsto-

Mines Joną Vileišį

tą dieną pa- 
aleisti 

gražioje ap-

Numatyta smagių įvairė

tų dešrų. Tai buvo sūrių ii
dešrų balins> • n • • -driunai 

_ dirbtuvę, labai

Ponai J. An-:seimas ir
Bus lankomasi pas lietuvių

Jonas Vileišis mirė Kau- 
metų birželio 1 d. 

Šiam dešimtmečiui pami
nėti New Yorke sudarytas 

tys pretenduoja į Tarybos komitetas. Komi-
aukštąsias vietas. Bet ka- trio gai bės. pirmininku yia 
da Aleksis ir Devenienė ten Lietuvos . minęteris P. Ža- 
įeina, tai jie neduos vietos peikia, pirmininku išrinktas 
šmeižtams ir neprikiš, kad į . . u“5na®» komiteto .na“ 
tns dvi oiffanizaciios veiktu;,!a® "** Vinikas, inž.
viena prieš kitą. ' 'Novickis, M. Kižytė, V. Si-

Ateitininkai buvo apsi-;^1^.11^2^ ®* Spudienė,
vylę paskelbtais rinkimais.

prašoma aukų. 
turės vietinio 

liudijimus ir 
.'ALT centro knygutes. Kiek

vienam suteikusiam auka

turi lietuviškų sūrių.Lankyto J3’
švariai už- ALT skyriaus

nybių. Smulkiau bus para- laikomą ir po valdžios prie
Toliau marijonai sakė, kad syta vėliau. Nepamirškime zlU!’a' 
laisvamaniai esą kunigų savo pareigos paremti ALT vidury programos

P° šmeižikai, neap y k a n t o s
ka

veiklą. —J. T.
Jiems nepatiko, kad rinki-

skleidėjai, pravardžiuoto-
pinėse. Ta proga kapinėse jai? rnaldos niekintojai, kir- partneriai Išpilti V 
būna kolekta Labdaringa-: šintojai. Ką apie tai ma- . xzrcnga-
jai Sąjungai. Šiemet eis 
viskas pagal senąją tvarką,

note?
—Toks

K. Bielinis, V. Tysliavienė, 
adv. Briedis, kun. Dagys, 
M. Tolišius, P. Krušinskas, 
A. Trečiokas, red. Vasil ir 
J. Makauskis.

Minėjimas įvyks birželio 
7 d., 5 vai. po pietų, New 
jYorker viešbutyje, New

buvo ^us duotas pažymėjimas
renkamos aukos. Surinkta ‘Prašome aukauti, kad musų mus norima pravesti pirma 
$143.55 Lietuvos gelbėiimoįkolonija galėtų savo kvotą'narius suregistravus ir pa-& J i • -„-i i,x .. . ..

—a. ėmus iš ------- —
mus dar 
kėjimus.

'išpildyti. narių pasižadėji- 
yti nustatytus įmo- 

P. Vileišis pasi-y 
statė savo staliuką svetai- 
nėję ir šaukė, kad komisi-', o*“*- . 
jos sumanymas netvarkoje, . Minėjime kalbės ministe- 
kad jis pats registruoja na- Žadeikis, Dr.
rius be jokių parašų ir pa- pikas, Di. J. Pajaujis.

reikalams. A. L. Tarybos i 
skyrius dėkoja programos 
pildytojams, kurie be mo
kesčio aciiko prograAną, ir 
visiems aukotojams, taipgi 

Lietuvių publikai už skaitlingą atsi- 
Farmeriai savo

Savo Kvota MANCHESTER, CONN.
tvirtinimas, kol

tik su tuo skirtumu, kad nėra paremtas faktais ir --------
piknikas bus blaivas, jei į jrodymais, yra tik tuščias Gegužės 18 d. 
tuo tarpu kardinolas nesu- | nusiskundimas, apsimeti- Diena gerai pavyko. Lietu- lankymą, 
minkštys savo paskelbtąją n;as kankiniais be jokio rei- viai farmeriai Vasario 16 nustatytą 
prohibiciją. kalo. 'šventę negalėjo apvaikščio-'kaupu.

Chicagos lietuvių tarpe į —Pasakyta gerai. Toliau ‘ti, nes sniegas ir šaltis truk- 
nusiskundimai dėl butų sto- turiu pasakyti, kad marijo-idė. Nors gerokai pavėluo- 
kos sumažėjo. Taip įvyko nas, gu kuriuo pasikalbam, ta, bet įvykdinta gegužės 
tur būt dėl to, kad nauji vra pasivadinęs Teisingma-’18 dieną, 
naujakuriai jau pasidarė *niu Kodėl, girdi, mes jo
retenybė ir kad tuo tarpu'tok;u vardu nevadiname? 
namų statyba ėjo ir tebeina Ką apie tai pasakysite? 
gan smarkiai. Bet girdisi
nusiskundimų dėl taip va- 

raktpinigių. Mat.

CUSTER, MICH.

kvotą atliko su

Ūkininkas.

CAMBRIDGE MINĖJO
MOTINOS DIENĄ

Diena pasitaikė graži, tai 
žmonių prisirinko kaip mus 
apylinkei gana daug. Sve-

omamų
seniau, butų trūkstant, kai 
kurie grobikiški namų sa
vininkai naujus nuominin
kus įsileisdavo tik gavę tam 
tikrą kyšį, arba kaip čia pa
vadinta raktpinigius. Yra 
tokių, kurie tokiems grobi
kams raktpinigiais yra įki
šę po keletą šimtų dolerių.
Dabar girdime apie tai, kad 
tokius raktpinigius gavusie
ji parduoda savo namus ir tiki, 
naujieji savininkai varo kins. 
lauk nuomininkus tik prieš

—Tas marijonas savo 
kalbomis parodė, kad jis 
klaidingai save pavadino.,

—Galop reikia priminti, 
kad pasikalbėjimą baigda
mas, tas marijonas pasakė, 
kad esą žmonių, kuriu nei 
grabas nebepataiso, 
apie tai manote?

—Marijonas netiki 
vo argumentų galią.

—Gerai ir daro, kad 
nes vargu jis ką

Ka

i sa-

ne-
iti-

Laisvamanis.

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti .objektyvu 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 
SU» Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Manchesterio Lie tuvių 
Bendrovės choras statys la
bai juokingą trijų veiksmų 
komediją “Moterims Neiš- 
simeluosi.” Tai bus birže
lio 8 d., 2 vai. po pietų, Lie
tuvių Svetainėje, 24 Gol- 
way St.

Biletus galima nusipirkti 
iš kalno labai pigiai, tik 
už 75c, pas choro narius ir 
klube. Kviečiami kaip vie
tiniai taip ir apielinkės lie
tuviai atsilankyti. Taipgi

ALT skyrius suruošė iš
kilmingą Motinos Dienos 

čių atsilankė ir iš tolesnių paminėjimą gegužės 18 d. 
miestelių. Nuo ryto iki va- Paskaitą laikė p. J. Gali- 
karui bažnyčios kieme pie- nienė, meninę dalį atliko 
vėsavo trispalvė Lietuvos šeštadieninės mokyklos mo- 
vėliava. Bažnyčioje buvo kiniai vad. p. S. Šmitienei, 
pamaldos už Lietuvos lais- h' Cambridge skautės E.

G.
O.

kunigus gerus patriotus. Markevičiūtė, V. Milinis ir 
Kun. B. Marčiulionis čia A. Markevičius. Vaidini- 
gimęs, augęs, ir tremtinys me (montaže) be minėtų 
kun. J. Riauba. Kad daug dalyvavo I. Freimanaitė, S.
Amerikoje butų tokių vei- Daukantaitė, D. Markevi- 
kėjų kunigų, tai Lietuvos čiutė ir kt. Pianinu skam- 
gelbėjimo darbas eitų daug bino Paderevskio minuetę 
sparčiau. P- A. Daukantienė, o solo

Po pamaldų, antrą vai. “Kur vėjai pučia” dainavo 
mokyklos svetainėje prasi- Aldona Mongirdienė-Ben- 
dėjo programa, buvo dainų dikienė. Meninei progra 
ir lietuviškų šokių. Trispal- mai vadovavo p. S. Baltu- 
vė buvo bažnyčioje ir sve- šis. Tai bus bene pirmas 
tainėje. Lietuviškos dai- toks puikus pasirodymas 
nos, šokiai ir trispalvė vė-,Cambridge lietuviškai vi
lią va mus senius, kurie jau suomenei. Ponios O. 
apleidom Lietuvą prieš 50 kienės tautinių šokių grupė'1.317 
metų, perkėlė į tą brangią užbaigė meninę programą 545. 
gimtąją šąli ir nevienam savo naujai paruoštu reper-Į 
nuriedėjo ašara per veidą, tuaru. Visiems d alyva vu- 
Programos vykintojai ir siems meninėje programoje E. Mikužiutė—1,825, 
daug svečių buvo iš Grand publika nesigailėjo karštų Devenienė — 2,066 ir 
Rapids. Publika negailėjo aplodismentų, ypač

vės kovotojus ir du pamok- Eidimtaitė, O. Kulbytė, 
šiai. Čia turim du lietuvius Gaiinytė, T. Paliulytė,

M. Vi- 
Bus

sižadėjimų, užtenka, girdi, 11 menine dalis, 
jam asmenį įtraukti į sąra- J°nas Vileišis kaip visuo- 
šą ir viskas baigta. Tokia 'menininkas ir valstybės vy- 
netvarka daug' kam nepati- rPs bpvo plačiai žinomas ir 
ko ir kaip gali žmogus at- Lietuvos sienų. Jis ži

nomas latviams, estams, 
r ki-

ir kaip gali žmogus
eiti į svetainę, kurioje jis i _
nėra šeimininkas, ir daryti lenkams, vokiečiams ir

tiems. Jį labai gražiai pri- 
Amerikos lietuviai

bus gražiu dainų. Daug ką rašėsi į narius, davė pasi
matysime ir girdėsime. |žadėjimus ir įmokėjo po $1

Nuoširdžiai kviečia visus
rengėjai ir visas choras.

-A. B.

SLA Rinkimai
Balsavimų daviniai į SLA 

Pildomąją Tarybą jau ofi
cialiai paskelbti. Tie davi
niai atrodo šitaip:

Pirmininko vietai: adv. 
W. F. Laukaitis—1,747 bal
sai, adv. Charles Kalinaus- 

- kas—1,982 balsai.
Vice-pirmininko 

P. Dargis—2,580,
—958.

Iždininko vietai: adv. K. 
Ivaš-ĮGugis—1,731, J. Ginkus— 

ir A. S. Trečiokas—

vietai: 
Gribienė

“savo tvarką”!
Nežiūrint tokios propa-isimena. 

gandos žmonės daugumoje su kuriais jam teko susitik
ti būnant čia Lietuvos at
stovu.

Lietuvoje Jonas Vileišis 
pasirašė Nepriklausomybės 
Aktą, buvo vidaus reikalų

ateities įnašams. P. Vilei
šis siūlė, kad balsuotų visi, 
kas tik atėjo, be jokios re
gistracijos, bet jam buvo 
paaiškinta, kad balsuoti 
gali tiktai pilnateisiai na-i

ir finansų ministeriu, de
šimts metų buvo Kauno 
miesto burmistru. Daug ra

liai, pagal statuto 10 straip-Į®® spaudoje, buvo redakto- 
snį. Taip pasisakė p. De-.riumi, Pei visą savo gyve- 
venienė ir paskui p. Saulai- buvo ištikimas vienai 
tis, LOK’o gen. sekretorius, varpininkų-liaudininkų ide- 

Balsuojant visa salė at- °iogijai.
Vileišio pasiūlymąmetė Vileišio pasiūlymą ir 

padarė pertrauką, Vileišis 
uždarė savo kromelį ir visi 
nariai padarė savo įnašus 
ar pasižadėjimus tapti Ben
druomenės nariais ir gavo 
balsavimo korteles.

Žmonės atėjo su pasitikę- a;

R1VERTON, CONN.

Mirė J. Bar»nowicz
Gegužės 11 d. čia mirė 

Juozas Baranovvicz, 35 me
tus išgyvenęs Rivertone ir

... ... . čia užauginęs gražią šeimą,
jimu, gi katalikiškosios gru-yejjonjs pa]įko liūdesyje 
pės atėjo kovos dvasioje, ^moną Teklę, 5 vaikus ir 11 
nors ir katalikų tarpe jau anuku. Mirė jis staiga nuo 

Iždo globėjų (dvejų) vie- matėsi ir tokių, kurie supra- ^įes smūgio. Tebūnie ve- 
toms: J. Maceina 2,161, to, kad Vileišis peitoli nu- įjoj-j-jui lengva Amerikos že-

A-,ėjo. . . ' mele.

S. > Rinkimai davė siuos re- Kore»p.
muzi- Budvitis—864. įzultatus pagal balsų daugu-

i- nnn- Šmilllfvtvaplojimų. !kei A. Daukantienei ir so- Daktaro kvotėjo vietai: mą: Aleksis, Šmulkštys, Pakalbinkite kaimynas ir
Vietinės farmerkos sune-!listei A. Mongirdienei-Ben-Dr. S. Biežis—2,321, Dr. Devenienė, Vileišis, Joku- draugus užsisakyti “Kelei* 
visokių valgiu ir skaniai Mikienei. Aldona Šliupaitė—1,256. bauskas, Colney, Meškunie-: vj.” Kaina metams $3.se

«
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Imigracijos Politika .džiamo skaičiaus ateivių,' 
butų perleidžiamos kitoms 
šalims, turinčioms žmonių

Vienas lietuviškas laik- Jentui Trumanui pasirašy- 
raštis, rašydamas apie pre-ti. Jei prezidentos jo ne- 
zidento Trumano kalbą vetuos. Įstatymas įsigalės. 
Jeffersono-Jacksono minė- Naujas imigracijos ista- 
jimo dienoje, pasakė, kad tymas palieka visus imigra- 
prezidentas kalbėjęs “par- ei jcs suvaržymus, kaip jie 
tijos šventųjų” minėjime, buvo. Jeffersono dvasios 
Toks nemokšiškas ir dargi jame nėra. Amerikos du- 
storžieviškas atsiliepimas rys lieka visiškai privertos 
apie vieną iš svarbiausių ir tik pagal kvotas, kaip jos 
Amerikos demokratijos ku- buvo nustatytos 1924 me
tėjų—tretįjį šalies prezi- tais, bus įleidžiamas mažas 
dentą Thomas Jeffersoną— kiekis naujųjų ateivių, 
rodo ne tik didelį nežinoji- Naujasis įstatymas palie- 
mą, bet ir siaurakaktį “va- ka ir D? įstatymo uždėtą 
distinį” apjakimą.

Thomas Jefferson buv 
Amerikos nepriklausombės daug metų pirmyn buvo pa- 
deklaracijos autorius. Jis naudota išvietintiems žmo-

perteklių. Pavyzdžiui, An
glija turi milžinišką kvotą, 
65,721 per metus, bet ji nė 
trečdalio tos kvotos neuž
pildo. Panašiai yra su Ai
rija (kvota 17,853), kuri 
nė pusės tiek ateivių neat
siunčia. kiek galėtų atsiųsti. 
Jei neišnaudotos kvotos bu
bu perkeliamos kitiems 
kraštams, arba butų panau
dojamos individualinio pa
sirinkimo keliu įsileidimui 
naudingų ateivių iš įvairių 
kraštų, tai visvien per me-a- Ea ir ur įstatvino uzueiai * j • i,7 , k i * T tus atvvktu ne daugiau kvo-hipoteka ant kvotų. Pagal . • ‘1 . - - i > tų numatyto skaičiaus atei-vo tą istatvmą puse kvotų “ , . *. , .= . 2 -.....,5.. ‘ ‘ vių, l'et tie* tikrai atvyktų.

Šen. Lehman vedama
buvo didelis prezidentas, nėms įsileisti. Pavyzdžiui, 
padvigubinęs Ju n g t i n i ų Lietuvos kvota (per metus 
Amerikos Valstybių terito- 386 žmonės). Įsileidus apie 
riją. Jis pasuko Amerikos 27,000 išArietintų lietuvių, 
gyvenimą į demokratinę yra perpus išsemta iki 2087 i lieka 
santvarką, kuri išsilaikė metų i Latvijos iki 2274; tiems 
virš pusantro šimto metų ir metui Estijos iki 2146 me- 
sugebėjo pergyventi viso- tų! Lenkijos iki 1999 nie
kias krizes, pilietinio karo tų! Vengrijos iki 1985 me- 
sukrėtimus, išorės karus ir etų ir tt.
dar šiandien stipriai laiko- Todėl, praktiškai imant, 
si, nežiūrint visokių juod- Lietuvos kvota dabar yra ir 
vamių ir vadistinių krank- lieka iki 2087 metų tiktai

opozicija siuiė nubraukti 
hipoteką uždėtą ant kvotų 
DP įstatymo. Deja, ir tas 
siūlymas nepraėjo. Kvotos 

perpus nukirstos 
kraštams, kurie po

“demokratijų laimėjimo” 
turėjo didelį skaičių politi
nių pabėgėlių, priverstų 
trauktis nuo rusiškos oku 
nacijos ir teroro.

Opozicijos pastangos ne 
davė rezultatų. Imigracijos

GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ DIENA

Po visą kraštą buvo minima ginkluotųjų pajėgų diena.
Paveiksle matyti, kaip 35,000 marinų žygiuoja New Yor
ko Penktąja Avenue. Maždaug milionas žmonių stebėjo 
karių paradą.

Kanada Auga
Kanada savo plotu yra Teko kalbėtis su vienu 

didesnė, kaip Jungtinės lietuviu iš Toronto. Jis sa- 
Amerikos valstybės. Bet ko, kad nė vienas Amerikos 
kas iš didumo,—pasakys miestas gal nėra taip greit 

toliau" ne- ne yienas>—Jei tos žemių augęs, kaip dabar auga To-lių pranašavimų. ' 193 žmonės per metus.
meluoja. Nu, tai, vot, Mai- Thomas Jeffersono dva- Prieš naują imigt acijos1 *effer«Onir.ė bet tik trupu- ldatyBė

—Labą rytą, tėve! Kas ke, čia tau yra džiabas. Tusią ir šiandien jaučiame įstatymą buvo stipri opozi-jL p<avertų durų politika. gi dykos? Kanada jau turi Winnipeg ir daugybė kitų
naujo? skaitai visokias knygas, tai kasdieniniame gyvenime, cija. kuriai vadovavo sena-Į - " ‘ arti 15 milionų gyventojų miestų.

—Atėjau pas tave, Mai-turėtum žinoti, kaip tokį Dėka jam bažnyčia čia at-torius Lehman k New Yor-j Lai Įstatvmas bus galu-įr tas skaičius auga, kaip Quebec?o provincijos ge-
ke, kaip daugiau mokytą, neatmezgamą mazgą at-skirta nuo valstybės ir di- ko. I'ėja, opozicija nesu-Įtinai priimtas ii jei piezi- ant mielių. Auga is naujų

—Au di du, Maike!
tėve!

politika lieka ir yra dykos! Bet ar- ronto. Bet auga Edmonton,

nesu-
teisybės sužinoti, ba kaip mėgsti: ar Krupavičius bu 
dabartiniais laikais svietas čiavosi su Smetona, ar ne 
taip ištvirkęs ir visi meluo- —Aš manau, tėve, kad 
ja, tai sunku atskirti, kur galėjo pasibučiuoti, nes vi- 
pletkai, o kur faktai. si kunigai džiaugėsi, kad

—Kokios teisybės tėvas Grinius buvo nuverstas ir 
ieškai? jo vieton pastatytas katali

ku-džiulė šalis rodo, kaip ga-gebėjo paveikti daugumos, (lentas jo nevetuotų, teks ateiviii ir auga iš natų
e? Įima tikybos ir valstybės kad imigracijos politiką apie ji plačiau pakalbėti. njo prieauglio. Kan;
a.d reikalus skirti nepažei- nors - e< tiek suliberalinus. nes jis siek tiek pakeičia ne tuštumos pradeda iš pt

nei tikinčiųjų inte-. Svarbiausias opozicijos siu- tilt įvažiavimo į šią šalj.są-
i valstybės autorite- lymas uvo. kad kvotos tų lygas, bet ir natuializacijos

oziant 
resų nei 
to.

Thomas Jefferson Ame-
aš vakar kas Smetona. irikos istorijoj paliko ir kišai —Tai tu rokuoji, kad ge- tą didelį palikimą—libera- 

dviem grinoriais, Virvele nerolas Glovackis sako tei- lišką imigracijos politiką, 
iš Garliavos ir Usnių išsybę? kuri per 120 metų plačiai
Kalvarijos. Jiedu prišne- —Taip, tėve.
kėjo man visokių balabai-į —Bet jeigu tai teisybė, 
kų, užkabino net musų bar- tai kodėl pralotas ją užgin- 
zdotąjį pralotą Krupniką, čija?
Sako, pralotas susifaitavęs - —Generolo ir prelato ti
su generolu Glušackiu. Tai- tūlai čia didelės reikšmės 
gi aš noriu žinot, ar čia tei- neturi, tėve. Nesvarbu ir

—Matai,
ę? ♦ t ■* *■» z\c OVI tunus

vaike,
colinnocanunv

sybė ar melas.
—Tokių pavardžių, kaip

Krupnikas ir Glušackis, aš 
nežinau. Tėvas, matyt, gir

tai, ar prelatas Krupavičius 
buvo numatytas Griniaus 

ietai užimti, ar ne; bet 
svarbus yra faktas, kad jis,

dėjai apie prelato Krupavi-1 kaip krikščionių demokratų 
čiaus ginčą su generolu 
Glovackiu, bet iškraipei pa
vardes.

vadas, perversmą reme ir

šalių, kurios neatsiunčia lei- tvarką. —E. P.

naturali- 
Kanados 

Pi
gva prisipildyti, 
limoji Kanados

ležies rudos jau yra žino
mos daug metų. Bet jos 
randasi toli šiaurėje, susi- 

palen- siekimas su rudų sritimi yra 
Net ir to- sunkus ir niekas nekreipė 

šiaurė, kur į dideles geležies rudos at-
seniau tik žvėrelių gaudyto- sargas didesnio dėmesio.

Ragožiaus Pelenai Laidojami Chicagoj

jai pasirodydavo, dabar 
vietomis “civilizuojasi” ir 
įsitraukia į bendrąjį krašto 

Dabartiniu laiku ypač 
30, advokato For-jdvi Kanados sritysKapų puošimo dienoje, gegužės 

atidarė Amerikos duris kitu tunaU J. Bagočiaus pelenai bus palaidoti Lietuvių Tau- cideli ūkišką pakilimą*. Tai_ — a « « _ — — « ▲. ■ - ■ ✓ m. ~~ «• — 1 w Z\ T * 1 • "Jvakarai, pla-alių išeiviams ir tuo budu 
esminiai prisidėjo prie to, 
kad Amerika šiandien yra 
galingiausia šalis, nes per 
virš 100 metų ji sugebėjo 
traukti iš kitų kraštų atei
vius ir juos sumaniai įjungė 
i Amerikos gyvenimą.

Imigracijos politika 
šiandien yra aktuali, 
laisvą imigraciją jau 
nebegalima kalbėti.

.i

tiškose Kapinėse Chicagoje.
Adv. F. J. Bagočius, per eilę metų gyvenęs ir veikęs

Bostone, mirė 1951 m. gruodžio 7 d. Jo kūnas buvo su
degintas Forest Hills kailinių krematoriume, o dabar: 
pelenai perkelti ir bus palaidoti Amerikos lietuvių sos
tinė' tautiškose kapinėse, kur ilsisi daug
visu- menininkų.

Anie i 
senai 

Po pir-

Tik prieš trejetą metų, 
kada pasidarė aišku, kad 
Minnesotos geležies rudos

įaučia'atsar^os’ gerosios ru-
Tui dos atsargos eina prie galo, 

buvo prisiminta Quebec 
! prerijų sritys Alber- P'^mcijos . geležies ruda. 
askachewanėj ir Ma-! t™ml.nta Tyn-

ritoboj. Ir kita vra Que- neJimal Parode, ka(1 atsar-

yra Kanados 
čiosios 
to i. Sa

‘ 'PCmusu zvmiųi' ame
provincijos šiaurėj, šal- g0SJTa did9,ės’ ° ‘,odS! veI" 

ir šiurkščiame Labra-I*3 > J38 detl kal'iulas Jas
maždaug 
Nevvfoundlando

eksploatuoti. 
Jau tretiI dore, kur 

Qu<*bee ir
sienos pradeda augti nau-l 
jas pramonės centras.

Kanados vakaruose alie- 
us ir uraniumas daro dide

li perversmą ūkyje, o šiau
riniame Quebec'e geležies 
ruda. Kaip prerijų srityje, 
taip ir Quebec šiaurėje kar
tu su žemės gelmių eksploa
tacija eina elektrainių sta
tymas ir didele statvba.

•s pne metai pulkai
darbininkų tiesia kelius ir 

'geležinkelį į šiaurinio Que- 
bec geležies rudų sritį. Ki
ti pila pylimus, stato elek- 
traines, stato butus ir kaip 
tik kelias bus baigtas, pra
sidės geležies rudų eksploa
tacija.

Quebec geležies rudos 
privertė susirūpinti ir Šv. 
Lauryno kanalo kasimu, 
kurį Kanada žūt būt yra 
nusistačiusi dargi pati vie- 
rr. kasti. Tuo kanalu pi
giausiai galima butų šiau
rės geležies rudą gabenti į 
Didžiuosius Ežerus, į JAV 
plieno pramonės centrus.

Visa Kanada dabar gy
vena “boom” laikotarpį. 
Darbų yra. nors lengvojoj 
pramonėj kartais jau reiš
kiasi nedarbas, kaip ir 
Jungtinėse Valstybėse. Kai 
krašto ūkis dirba išsijuosęs 

negali skųs- 
Kanados far-

FORTŪNATAS J. BAGOČIUS

Gimė 1887- Vasario 1—Mirė 1951. Gruodžio 7 
Gegužės 30 d. pelenu laidotuvės Chiragos 

Lietuviu Tautiškose Kapinėse.

seime balsavo, kad Smeto-'mojo pasaulinio karo Ante
na butų prezidentas. Pa-į tikos durys užsivėrė ir liko 

tik trupučiuką pravertos 
palyginus mažam ateivių 
skaičiui (150.000 per me
tus). Po to suvaržymo bu- 
vo išleista dar eilė patvar
kymų, priedų, aiškinimų. 
Ir mums gerai žinomas “D. 
P. įstatymas” buvo vienas 
priedas prie bendrojo imi
gracijos įstatymo. Ilgainiui 
'migracijos įstatymas pasi
barė painus ir reikėjo ji i’ 
nauio perredaguoti ir vis:' 
imigracijos politiką su
traukti į naują imigracijos 
Įstatymą.

To darbo kongresas ėmė
si prieš trejis metus ir per
eitą savaitę, gegužės 22 d., 
senatas priėmė McCarran 
bilių. Panašų įstatymą dar 
anksčiau buvo priėmę ir at
stovų rūmai. Dabar senato 
ir atstovų rūmų derintojai 
abu įstatymu derina, išlygi
na skirtumus ir po to įsta
tymas bus pasiųstas prezi-

—O gal ir taip, Maike.įgaliau, Krupavičiaus parti-
Tų pavardžių dabar tiek 
daug, kad sunku visas suži
noti.

—Na, tai kokios teisybės 
tėvas čia ieškai?

gri-

jos žmonės, jo artimi drau
gai. įėjo Į ministerių kabi
netą. Visa tai parodo, kad 
prelatas Krupavičius glau
džiai bendradarbiavo su 
Lietuvos fašistais, nuvertu- 
riais demokratinę' Griniaus 
.•vriausvbę.1 * z

—Bet, Maike, mano su- 
menė neleidžia apie pralo
tą šitaip mislyti.

—Aš jau sakiau tėvui, 
kad titulai daug reikšmės 
neturi. Žmogaus prigimties

—Matai, vienas iš tų 
norių sakosi skaitęs gene
rolo Glovackio straipsnį 
apie daktaro Griniaus na-j 
čalstvos nuvertimą. Anot 
Glovackio, kai išdykę Lie
tuvos apycieriai su pištalie- 
tais nuvertė Grinių, tai jo 
vieton jie norėję pastatyti
Lietuvos prezidentu pralo-įj*e nepaKeičia. Žmogus \i 
tą Krupavičių; ale pralotas, fada i:US žmogus,
kaip neprasta dvasiška asa 
ba, nuo prezidento sosto at
sisakęs ir užleidęs tą pleisą 
Smetonai. Smetona tą una- 
rą priėmęs ir abudu broliš
kai pasibučiavę. Bet pralo
tas prie to neprisipažįsta. 
Jis tvirtina, kad prie to 
bunto prieš Griniaus val-

nežiūrint 
ar jis bus dvasininkas, ar 
kitoks. Jei tėvas žinotum 
istoriją, tai kitaip apie pre- 
atus galvotum.

—Maike, aš daug istorijų 
žinau: žinau istoriją apie 
10 razbaininkų, istoriją 
apie Kantrią Eleną, apie 
Gražia Magelioną ir kitas,

džią jis nebuvo prisidėjęs ir ale apie pralotus tenai nie- 
su Smetona nesibučiavęs.'ko nėra.
Taigi aš ir noriu, kad tu,' —Tėvas pasakas “istori- 
Maike. išfigeriuotum man, jomis” vadini. Tikroji is- 
kur čia yra teisybė. Aš pats torija tačiau nėra pasakos, 
esu generolas ir nenoriu ti- bet mokslas apie tautų ir 
lėti, kad generolas Glovac- valstybių praeitį. Ji pasa- 
1 is galėtų meluoti. Juk jis ko mums, kaip praeity tau- 
pats darė tam buntui pla- tos gyveno, kaip jos tarp 
nvs. tai turi gerai viską ži- savęs kovojo, kaip valdovų 
neti. Bet pasakyk, ar gale- prislėgti žmonės kėlė revo- 
tu bliuznyt pralotas? Tš- liucijas, ir kaip dvasininkai 
rodo, kad abu sako teisybę, visada palaikė prispaudėjų 
ir viitiek išeina, kad vienas pusę. Tėvas turėtum dar

atsiminti, kad ir mūsiškiai 
prelatai garbino caro val
džią ir keikė revoliucionie
rius, kurie vijo iš Lietuvos 
jo žandarus.

—Džizus Krais, Maike, 
argi tas galėtų būt teisybė?

—Taip, tėve, tai yra gry
na tiesa.

—Na, tai užteks, Maike. 
Kad ir teisybė, ale aš jos 
nenoriu.

Daina Mano Pelenu
Kaip numirsiu, tik nekaskit, 
tik nevežkit į kapus.
I liepsnas skaisčias Įmeskit— 
tegul karstas laužu bus.

Tegu kyla juodi dūmai, 
dangaus skliautais mėlynais, 
ir bejausmis mano kūnas 
tt pavirsta pelenais.

Dulkes tas paleiskit vėjais, 
laisvės paukščiams ant sparnų— 
tegul neša, tegul sėja
dainą mano pelenų!

—X.

Pereitais metais Kanada 
iau iščiulpė iš žemės gelmių 
virš 50,009,000 bačkų alie- 
iavs. dauguma jo Albertos 
provincijoj. Bet tai tik 
pradžia. Aliejus, kaip se
niau anglis, traukia paskui 
save ir pramonę, ir miestų 
augimą, ir susisiekimą, ir 
uo budu aliejaus “ištiktos” 

sritys keičia savo išvaizdą 
ir ūkišką struktūrą. Alie
jaus dūdos ir natūralinioe I
gazo dūdos jau jungia ar farmeriai 
jungs Albertą per aukštuo-■ tis. Niekad

irgi

meriai neturėjo tokių riebių 
laikų, kaip dabar. Nesi
skundžia nė darbininkai, o 
kapitalistai, investavę ka
pitalus į pramonės įmones 
ir žemės gelmių turtų eks
ploataciją, laukia ir sulau-

ius Uolų (Rockv) kalnus 
su Vancouver. Apie Edmon- 
ton. Albertos pramoningą- 
ią širdį, jau išaugo virš 100; 
milionų dolerių vertės pra
monės įmonių. Saskachevv- 
an provincijoj urano rudos
padarė ūkišką perversmą ir kia riebių pelnų, 
ramią plačiųjų lygumų sri-J Kanada auga ir jau 
tį supramonino. Šiaurinės ba apie padidinimą šalies 
Saskachewan provincijos gyventojų iki 25 milionų. 
dalyje jau dygsta visai nau- Tegu tik ūkiška “prosperi- 
jas didmiestis, Uranium ty” tuo tempu tęstųsi desėt- 
City, kuris bus vienas iš ką metų, ateiviai iš Euro- 
šiaurės gyvųjų miestų. pos vis labiau imtų pripil- 

Manitobos provincija, dyti Kanados tuštumas ir 
kur seniau kviečiai kara- JAV šiaurinis kaimynas iš- 
liavo, dabar susipramonina augtų į stiprų pramonės ir 
ir ypač tekstilės pramonė žemės ūkio milžiną, 
ten smarkiai auga. 1 K. E<minas.

kal-
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A. PRANEVIČIUS:
Puslapis Penktas

Iš Baudžiavos Per 
Laisve į Kolchozus

buvo
bau-
deg-
eitų

viso-
žmo-

KELEIVIS, SO. BOSTON

KOJE BELAISVIU STOVYKLOSE

koje saloje pietinėj Korėjoj yra laikoma apie 70,000 karo belaisvių, kurie iš keliu 
kartų kėlė riaušes ir, kaip paveiksle maty s. ginkluoti lazdomis ir akmenimis prak
tikuojasi ••priešintis” Jungtinių Tautų pa',ėjoms. Bolševikų vadai tyčia kursto be
laisvių neramumus, kad paliaubų derybos bolševikai galėtų ••skųstis” dėl blogo el
gesio su belaisviais. Trupučiuką griežtesn ciplira visą tą "priešinimosi” komediją 
pavertė į niekus ir patys belaisviai bus pa c'ksnti, kai stovyklose bus daugiau tvar
kos.

Atostogos Floridoj
Kaip daugelis žmonių,'me, kad Chicagoje šalta, 

taip ir aš praėjusią žiemą1 sniego pūgos, o čia šilta, 
nutariau patirti, ar iš tikrų- malonu ir pranešimai apie 
jų Florida yra tokia saulė-'šalčius ir audras Chicagoje

visai nebaido.
Bet ir Floridoje neapsiei

na be audrų. Besivažinėda- 
mi kartą išgirdom, kad ar

Gimiau ir augau dvejų tais laikais žmonių nejung- 
dvarų pašonėje Seredžiaus davo, ponai gulėjo skyrium 
valsčiuje, Motiškių kaime, nuo baudžiauninkų.
Mano tėvas ir jo tėvai ne Degtinės bravorai 
tik gyveno tų dvarų pašo- pelningas verslas ir 
nėję, bet viename iš tų dva- džiavos laikais. Kad 
i"ų buvo baudžiauninkai, tinės prekyba geriau 
Tie dvarai įkvėpė ir šiuos ponai prasimanydavo 
mano “atsiminimus ir min- kių priemonių raginti
t^s. nes gelti degtinę. Nesigai-

Mano kaimynystės dva- lėdavo nė dykai degtine 
rai buvo Žilinsko ir Burbos, žmones čėstavoti, kad tik 
Y pač Burbos dvaras ankš- įpratinus ją vaitoti, 
tai rišosi su mano tėviške
ir su musų gyvenimu. Ma- TaiP mano tėvo atminty- 
no tėvas kartkartėmis pa- Je žmonės gyveno vienu gy- 
sakodavo, kaip jo jaunystė- venimu—baudžiauninkų, o 
je musų kaimo žmonės ei- P°nai Puikiuose dvaruose 
davo dirbti į Burbos dvarą S-vveno sav<> vlsal skirtingu s 
baudžiavos darbų. Rieki ^vvenimu- Dvarai buvo 
vieną savaitę tris dienas kulturos centrai» išlaikomi 
reikėjo dirbti dvare. Dirb- žmonių prakaitu ir ašaro
ti nuo šviesos iki tamsos be mls*
jokio atlyginimo ir savo!
maistu. Dirbti reikėjo są-! Baudžiavą panaikinus po- 
žiningai, nes taip ir kunigai nus. ištiko didelė baimė, 
liepė, taip ir ponas reikalą- Kaip gyventi, jei nemoka- 
vo, o netinkamai dirbančius mas .darbas >žn>'ko ■ O Iš
galėjo ponas bausti pagal r?dos- P°nal falžJ°-

To paties Burbos dvaras,

ta, kaip žmonės pasakoja.
Susitariau su ponia Ieva 
Bennet ir vasario 8 d. išva
žiavom į Floridos pusę.

Oras kelionei pasitaikė |tina.si vėsulas. Skubėjom 
labai gražus. Per keturias namo, kad vėsulas ir liūtys
dienas iš Chicagos pasiekė- neužtiktų kelyje, 
me Miami. Turėjome ten' Besivažinėjant po Flori- 
keletą lietuvių antrašų, tai . pavažiavus apie 100 
juos pirmiausiai ir aplankė-.nuo Miami, vienoje 
me ieškodami pastogės, plačioje apielinkėje užti- 
Aplankėme p. Kaulakį, pas- kon} daugybę vaisinių sodų, 
kui p. Mockų, kuris turi la-'kurie tęsiasi per dideles

i bai gražų 
į sodą. Bet
lietuvius vietos nesurado
me, visi kambariai išnuo-I 1

uplaukti, ir jau mano die- ja, jau lietuviška dvasia Įsi- šiai nutraukti. Ir kyla gal- muoti. Pas p. Kaulakį už-__  __ : __ r: t ~__ :: ...• i. _• * *__

aisinių medžių platybes. Daugiausai 
pas minėtuosius
v ma

savo nuožiūrą, 

vo.

Prasikaltusius 
ninkus pono 
bausdavo pagal 
sprendį. Ponas

Ir bausda-

baudžiau- 
užveizdos 

savo nuo-
ar pono pa

statyti perdėtiniai buvo ir 
teisėjai ir bausmės vykdy
tojai. Nusikaltęs baudžiau
ninkas būdavo guldomas į 
iš. didelio medžio išskap
tuotą tam tikrą geldą ir jam v.a. ... 
būdavo “pilama” bausmė slJos izd$- 
rykštėmis į griešną kūną, o 
ponai, jei turėdavo toki no
rą, žiūrėdavo į bausmės 
vykdymą ir juokdavosi, 
kad baudžiauninkams ge
rai kraujo nuleisti, busią 
geresni. . . .

tosi citrininių vaisių sodai, 
o arčiau Miami matosi di
deli daržai, kur auga tomei- 
tės, kopūstai, bulvės. Bul
vės vienos žydi, kitas kasa, 
o kitas tur būt sodina, kad 
apvalius metus butų švie
žienos. Darbininkai visi 
juodveidžiai. Juos sunkve
žimiai iš ryto atveža į dar
bą, o po darbo tie patys 
sunkvežimiai išvežioja iš 
daržų į namus.

Besivažinėjant po Flori
dą užsukome ir į Tampa. 
Ten turėjome ponų Papei 
adresą, sustojome pernak
voti. Pp. Papei turi 10 gra
žiai įrengtų kabinų, kur pa
keleiviai sustoja ir kiek pa
buvę traukia toliau.

Apie porą mėnesių atos- 
togavom saulėtoj Floridoj 
ir paskui per St. Petersburg 
patraukėme į Norius namų 
link. Grįžtant su kiekvie
nu pasistūmėjimu į šiaurę 
vis kitokie vaizdai metasi 
į akis. Pirma pasirodė me
džiai be lapų, oras, <kaip 
rudenį, važiuojant per Ten- 
nessee matėme piktųjų au-

tikome beatostogaujantį p. 
Gustainį iš Melrose Park,

una- glaudą bent dvaro klojime, kaip grumiasi su naujai at-!ta* Pas ji paviešėjome, o

nose turtingasis ponas nusi- veržė į senąjį dvarą ir iie- vo^e mintis, kaip ten žmo-
gyveno, prasišvilpė, dvarus tuviška kultūra rado prie- nės gyvena, kaip vargsta,
prauliavojo, bet savo 
rą iki mirties išlaikė. An-! 
tanas Burba mirė dideliu ■

si’oaladojusia svetima 
mano lura ^ur nustumta musų!Kitas dvaras šalia ...................

ponu, kokiu jis buvo ir jau-^ėyįgkės, Žilinsko, nususo lietuviškoji kultūra?* 
tesi visą savo gyvenimą. Jis I dar greičiau, negu Burbų

dvaras. Per pirmąjį pasau
linį karą jo savininkas kur

su neaprėpiamu žemės plo
tu ir daugeliu folvarkų ir 
po baudžiavos panaikinimo 
liko milioninis turtas, o už 
žemę ponas jokių mokesčių 
nemokėjo. Tuo tarpu bu
vę baudžiauninkai buvo ap
krauti mokesčiais ir žemei 
iš ponų išpirkti (išperka
maisiais, ar vikupnais) ir 
valdiškais mokesčiais Į Ru-

Musų buvęs ponas, o vė
liau, po baudžiavos panai
kinimo, turtingasis kaimy
nas Burba tęsė nerūpestin
gą gyvenimą. Senojo pono 
vienas sūnūs, Antanas Bur
ba, ypač pasižymėjo, kai
po didelis “sportininkas.”

Burbos Jis'mėgdavo linksmą gyve- 
puikų nima užsieniu centruose ir

Baudžiauninkai 
dvare buvo pastatę 
palocių su daugybe puošnių iš mano vaikystės dienų at- 
kambarių, o apie palocių 
buvo pristatyta daugybė vi-Į
šokių ūkiškų pastatų, visi 
mūriniai, balti, gerai užlai
komi. Čia buvo ir degtinės 
bravoras, ir puošnus tvar
tai, ir paukštynas, ir gėly
nas ir daug kitokių pasta
tų. Apie pono sodybą drie
kėsi didelis sodas ir parkas 
su eilių eilėmis susodintų 
medžių. O tų medžių butą 
visokių, ne tik vietinių, bet 
ir iš tolimų kraštų parvež
tų. Ponai kiekvieną pava-

simenu namiškių pasakoji
mus apie jo visokias išdai
gas, merginėjimus, korta- 
vimus, pinigų mėtymą ir 
puošnų gyvenimą. Beuž- 
damas Paryžiuje ar kur ki
tur ponas Burba iš paleng
va pradėjo smukti. Pirma 
paleido nuomai mažesniuo
sius folvarkus, paskui dva
relius pradėjo pardavinėti, 
vėliau ir gražiąją girią par
davė žydui iš Vokietijos. 
Kai musų apielinkės didžio
ji giria pradėjo griūti visa

buvo labai iškilmingai pa
laidotas šeimos koplyčios 
rūsyje gražiajame Žiabry- 
ne. Jo laidotuvėse dalyva
vo galybė visokios ponybės 
ir gal koks puskapis kuni
gų. Kunigų atsisveikinimas 
su didžiuoju ponu buvo la
bai glaudus. Keletas ku
nigų sakė atsisveikinimo 
pamokslus ir visi aukštino 
mirusįjį poną, kaipo didelio 
mokslo geraširdi vyrą, ku
ris ir vaikams barstydavęs 
pinigus saujomis ir kuris 
pasižymėjęs visokiomis do
rybėmis.

Bet pono Į žemę dar ne- 
Įleidus didžiajame dvare 
jau ėjo palaikų dalybos. 
Žmonės kalbėjo, kad ponas 
miręs nuo kokios tai piktos, 
iš svetur parsivežtos ligos. 
Jo nelegališkai prigyventas 
sūnūs, ir to sunaus pavėluo
tai vesta motina, iš didžio
jo palikimo negavo nieko, 
bet žmona pasirūpino dar 
vyrui esant nepalaidotam 
brangesnius daiktus iš dva
ro išsigabenti Į savo fol- 
varką. Po didįjį dvarą dar 
ponui neužšąlus pradėjo vė
jai švilpauti, o kai kurie 
kaimynai, pasinaudodami 
netvarka, dasigavo ir į po
no vyno rusi ir ragavo to 
vyno, kuriame (ar panašia
me), sako, ponas gyvas bū
damas su merginomis mau- 
dydavęsis. , . .

.Vau ji Leidiniai

prie garsiojo §t., Chicago 
senosios ponų

tai dingo ir nepriklausomoj FILATELISTŲ 
Lietuvoj dvarą perėmė glo
boti Lietuvos vyriausybė.

Aš 1912 metais išvykau 
į Ameriką ir grįžau į Lietu
vą tik 1922 metais. Mano 
gimtasis Motiškių kaimas 
dar prieš karą buvo išsiskir- 
stęs į viensėdžius ir mano 
tėviškė atsikėlė visai prie 
pat dvaro,
Žiabryno ir 
koplyčios.

Nepriklausomoj Lietuvoj 
naujoji lietuviška kultūra 
jau visai išstūmė senąją 
dvaru kultūrą, kuri reiškėsi 
svetima, lenkų ir vietomis 
rusų kalba. Burbos dvaras 
buvo valdžios rankose, kiti 
mažesnieji dvareliai apie
linkėje buvo išdalyti vals
tiečiams, o didžiojo dvaro 
centre su 80 hektarų žemės 
buvo įkurta žemės ūkio mo-

kui- paskui susiradome pastogę 
pas svetimtaučius.

Sužinojome, kad bus Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimas ir ten apsilankėme. 
Vėliau “Keleivyje” skaitė- 

ime to minėjimo aprašymą 
ir turime pasakyti, kad ap-DRAUGIJOS i

“LIETUVA” BIULETENIS,. . .........................
leidžiamas nariams. Chicago-11 asyta \ įsai teisingai, 
goję, prirašytas angliškai ir , poros savaičių gavo-
lietuviškai. Duoda informaci-; me ir mes prieglaudą pas 
jų apie Lietuvos pašto ženk-j ponią Balman, kai iš jos iš- 
lus. {važiavo pora moterų. Be-
Filatelistų draugija sako- atostogaujant žiemos metu 

tarpu turinti 53 na- karštos saulės spindžiuose 
sumanėme aplankyti Key 
West vietovę, kur

si šiuo tarpu turinti 53 na
rius. Sekretoriaus adresas: 
P. Liubinskas, 714 W. 21st 

16, III.

ATSPINDŽIAI, nepriklausomas 
savaitraštis, leidžia V. Meš
kauskas. redaguoja V. Meš
kauskas ir J. P. Pauliukaitis. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas; 1512 S. Komessky 
Avė.. Chicago 23, 111. Kaina 

mėnesiui $1, atskiras nu
meris 25c.
Naujas savaitraštis sako, 

kad jis laikysis taisyklės: 
“faktas yra šventas, o ko-

mėgsta
pasišildyti ir musų šalies 
plezdentas Trumanas. Tai 
įdomi vieta, karo laivyno 
bazė, povandeninių laivų 
stotis, čia ir aerodromas ir 
kitokie Įrengimai.

Kelionė į Key West la
bai įdomi ilgu tiltu, kuris 
eina nuo vienos salelės į ki
tą ir taip tęsiasi mylių my
lias. Toks ilgutėlis tiltas 
jungia apie 40 mažų ir di
desnių salelių, o tie tiltai 
tarp salelių kai kur yra ke-

•mentaras laisvas. Savait- lių mylių ilgumo, vienas net

salį pargabendavo iš užsie- apielinkė keletą metų turė- 
nių visokių medelių, o bau- jo puikaus darbo. Mieste- 
džiauninkai būdavo varomi lėnai ėjo girios kirsti, kai- 
medelius skiepyti. Žmonės miečiai ją vežė, visi pelnėsi, 
tą parką buvo praminę Žia- o į pono kišenę plaukė tuk- 
brvnu. t stančiai rublių. Plaukė, bet

Žiabryno vidurje stovėjo joje nepasiliko. Apsukrus 
graži koplyčia, kurios rūsy- “sportininkas” pinigus spė
ję buvo laidojami Burbos jo greičiau leisti, negu pi- 
šeimos nariai. Net ir mirtis Tiigai spėdavo į jo kišenę

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
OSPAUSDINTŲ 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.

Buvau jaunas paauglis ir 
atsimenu, kaip i didįjį dva
rą. ar bent Į dvaro klojimą. 
Įsiveržė nauja dvasia. Dar 
tebesant ponui Burbai gy
vam dvaro klojime buvo 
perstatytas lietuviškas spek
taklis. Karta namiškiai par
ėję iš bažnyčios papasako
jo, kad Burbos dvaro kloji
me bus lietuviškas vakaras. 
Ta žinia visus sujaudino. 
Norėjome ir mes jaunikliai 
nueiti, bet kur gauti pini
gų? Nutarėme pasidairyti 
aplink klojimą ir pasiieško
ti nemokamo įėjimo. Ge
tai pasidarbavę, išrausę 
>kylę klojimo pamatuose, 
Įėjom ir mes Į lietuvišką 
spektakli, o kartą viduje 
niekas ir nebesiteiravo bi
lietų.

Neatsimenu ką vaidino, 
neatsimenu, jei ir žinojau, 
kas vaidino. Tik vienas ak
torius paliko atmintyje, tai

kykla, kuri skleidė apšvietąl 
ir ūkininkavimo žinias po 
plačią apielinkę. Senas bau
džiavos lizdas virto lietu
viškos kulturos centru ir 
tarnavo nebe žmonių siur
bėlėms, bet musų žmonėms.

Pagyvenęs Lietuvoje ke
lis metus aš nutariau vykti 
vėl į Ameriką, bet vieton 
Amerikos 1927 metais at
vykau Kanadon. čia man 
begyvenant iškilo Europos 
karas ir Lietuvon nebegrį
žau.

i ascio dvasia paaiški kad iš 
tokio pasisakymo:

“Amerikos viešoji nuo
monė ilgisi tokio žmogaus, 
kuris stovėtų aukščiau p<ii’-,niu gyvenami 
tijos. Žmogaus, kuris pa
jėgtų atsitraukti iš lokali
nių interesų slogučio ir tu
rėtų pakankamai autoriteto 
laimingai išlaviruoti JAV 
valstybinį laivą per siau
čiančias . , . audras.”

Tokie komentarai (ar 
faktai), patiekiami “grynų 
faktų” savaitraštyje, rodo 
ne tik dvasią, bet ir lietu
viams pažįstamą šydą 
“aukščiau partijos” stovin
čiam partiškumui ir vado 
“ilgesiui” pridengti.

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE. A. Vilai- 
nio raportaža’ iš kelionių 
Lietuvoje. Chicago. 1952.
Išleido “Nemunas.” 3143 So.
Halsted St., Chicago, III.

Iš tėviškės gavau žinių.
Pirma gavau pranešimą, 
kad rasai per pirmąją oku
paciją prie Burbų dvaro 
įkūrė lėktuvų lauką (aero
dromą). Užėjus rusų-vo
kiečių karai vokiečiai oku
pavo visą Lietuvą. Po ke
lių metų vėl rusai grįžo. Po 
karo jau ne aš, bet vienas,
giminaitis gavo iš mano se- MEDINIS ARKLYS. Eric Wil-
sers dukters laiška. kuria- 
me rašė, kad rusai vėl taiso, 
aerodromą ir rašė. 
“Pranevičių kolonijoj 
bam valdiška ’darba

kad
dir-
prie

Įrengimo lakūnams slėptu
vių.”

Atėjo svetimas okupan
tas, atsirado vėl “valdiški 
darbai,” i kuriuos žmonė 
yra varomi dirbti. Ar 
baudžiava gi ižo?

Vėliau girdėjome. 
Lietuvoje viensėdžiai 
kinami ir visi žmonė

kad
nai-

varo-
Stasys Šimkus, kuris vėliau Imi i kolchozus. Kolchozas 
pagarsėjo kaipo kompozi---- iai milžiniškas dvaras, o

liams atsiminimai iš karo 
belaisvių stovyklos, vertė Br. 
Aušrotas, išleido “Karys.” 
680 BushuTck Avė.. Brook
lyn. N. Y. Kaina $2. 189 
pusi. Viršelį piešė P. Os- 
molskis.
Eric \Villiams savo knygą 

“Wooden Horse” paskelbė 
1949 metais. Amerikoj ją 
paskelbė sutraukto j formoj 
“Reader’s Digest” žurnalas 
ir iš to žurnalo sutraukos 
knyga išversta i lietuvių 
kalbą. “R. D.” iliustracijos 
panaudotos ir lietuvių ver
time.

torius ir chorų 
rius ir buvo plačiai žinoma 
ii Amerikoje. Taip nau

organizato-ltame dvare kas užima Bur 
bos vietą? Ir žinių iš lėviš 
kės gauti nebegalima, ry

“Keleivyje” naudinga vra 
daryti visokius biznio skel 
bimus ir pa j ieškojimus.

7 mylių. Važiuojant tuo 
tiltu ir saulėje pasikepini ir 
matai gražų vaizdą—tolu
moje matosi salelės, žmo- 

namai, o ap 
linkui mėlyna jura ir iš jos 
kyšo tos tolimos salikės. 
Tuo tarpu per radio girdi-

drų padarinius, apgriauti 
namai, medžiai išvartyti. O 
kai grįžome į Chicagą, tai 
čia dar radome žiemos liku
čius. Iš vasaros pataikėme 
vėl į žiemą, bet jau nebeil
gam. Pavasaris ir čia jau 
beldėsi į duris.

U. Urban ir E. Bennet.

e Laikas užsisakyti “Kelei* 

vio” kalendorių 1952 me' 
tams. Kaina 50 centų.

NAUJAS BOšEVIKŲ SKUNDAS

Kone jos bolševikai vėl skundėsi, kad amerikiečių lėktuvai 
daužę “neutralią zoną” palei derybų vietą. Tuoj buvo 
sukelti tyrinėtojai, kurie bolševikų skundą aiškino ir jo
kio Aliantų aviatorių prasikaltimo nesusekė.

A. L A L I OŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.
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Grožio Turgus
Nežinau, kokiam keistam vyrai jas nužiūrėtų ir iš 

krašte gimė paprotys rinkti rinktų gražiausią iš visų. j 
grožio karalienes, bet Ame- Taigi, tuo jos pasisako, kad • 
rika tur būt daugiausiai pa- svarbiausias moteriai daly- 
sinešusi ant visokios rūšies kas yra “gražus šeipas“ ir 
karalienių. Niekur nerasi veidukas. Nejaugi tikrai?
tiek “karūnuotų” moterų, 
kiek pas mus. Juk kiekvie
nais metais laikraščiai mar
guoja nuo orančių, tomei
čių, obuolių, bulvių, kašta
nų ir kitokių “karalienių.” 
Bet daugiausiai dėmėsi 
traukia grožio karalienių 
rinkimai, Į kuriuos patekti 
yra daugelio
svajonė. i

Mane tie grožio konkur
sai visuomet blogai nutei
kia. Negaliu suprasti, ko
kia nauda iš tų grožio rin
kimų ir karalienių. Nebent 
tik teisėjam malonu, katrie 
gauna paganyti savo akis 
ant gerokai apsinuoginusių

Marė Pakarklienė.* t

Moterų Darbas
Moterų biuras prie darbo 

departamento paskelbė la
bai Įdomius davinius, iš ku
rių matosi, kad dirbančios 

.. .... . moterys daugumoje išlaiko 
esiohkmių ;ne dk save, įet jv šeimos 

narius. Kitaip sakant, mo
teris eina dirbti ne dėl sa
vo malonumo, bet gyveni
mo sąlygų spiriamos. Mo
terų biuras tai studijai (ji 
vadinasi “Women Work- 
ers and ’ Their Depend- 
ents”) rinko davinius šešio
se unijose. Visose šešiose 

visokių formų ir spalvos! unjjose, ypač tekstilės pra
monėje ir restoranuose, dir-gražuolių. Grožio konkur 

sai man visuomet primena 
musų miestelio jomarkus, 
kurių per metus būdavo ke
li. I tokius jomarkus iš vi
sos plačios apielinkės su
plaukdavo ūkininkai su sa
vo prekėmis ir su gyvuliais. 
Ir kokių tik čia nebūdavo 
gyvulėlių! Ir ožkų, ir kar
vių, ir veršiukų, ir arklių, 
žinoma, gausybė vištų, žą
sų ir kitokių paukščių. Vi-

Viiirl a vn KpUV(U v craiĮpRČio
apžiūrinėjami, nuciupineja- 
mi, arkliai pražiodinami ir 
vedami pabėginėti, karvių 
tešmenys nučiupinėjami ir

ba labai daug moteių.
Pasirodo, kad iš 9,000 

moterų, kurios dirba aukš
čiau išvardytose srityse, 90 
nuošimčių išlaiko save ir 
šeimas. Sunkiausia išlaiky
mo našta krinta ant persi
skyrusių moterų. Beveik 
pusė persiskyrusių moterų 
yra vienintelės suirusios 
šeimos maitintojos. Treč
dalis tų moterų išlaiko 2-3 
seimu? narius.

Iš netekėjusių moterų 
nuo 12 iki 23 nuošimčių yra 
vienintelės dirbančios šei
moje. Nuo 30 iki 50 pro-

pan. "Vargšai gyvuliukai;centų dalinai prisideda prie 
žiūrėdavo išsigandę ir liud- šeimos išlaikymo, 
nom akim i apstojusius j skalbyklų darbininkių 
žmones, galvodami, katram 95^; dirba dėl savo ir šei-
iš jų pateks.

Kai matau išrikiuotas
gražuoles, trumpuose kos
tiumėliuose, išstačiusias sa-

mos narių išlaikymo. 
Šitie daviniai rodo,

išlaikvmo atsakomvbė•> f
teris liečia nemažiau

kad
mo-

negu
vo grožybes publikai, mair vyrus. Galbūt moterų biu- 
prisimena tie jomarkai. Tik ro paskelbtoji knyga padės 
čia gražuolės nenusigandu-.kampanijai, vedamai už su

vienodinimą atlyginimosios, bet pilnos pasitikėji
mo savimi ir vilčių gauti 
“karūną.” Matavimas, ap
žiūrinėjimas, skaičiavimas, ‘ 
ir stebėjimas gražuolių kon
kurse būna maždaug toks 
pat, kaip ir musų miestelio 
jomarke. Skirtumas tik tas, 
kad žvengimo ir bliovimo 
nesigirdėti. . . .

Gražuolių konkursai pri
gijo ir lietuvių tarpe. Žiū
rėk, didieji vasaros pikni
kai neapsieina be gražuolių 
rinkimo, kurių su dideliu 
dėmesiu laukia jauniklės ir 
. . . žilstantieji vyrai. Kan
didatės Į lietuviškus grožio 
konkursus priimamos bene 
nuo 16 metų. Gavusi “ka
rūną” gražuolė pasikeičia 
iš pagrindų. Ji skaito save 
vertingesne už visus kitus 
ii bendrai jaučiasi “aukš
tesne butvbe.” 1

Man atrodo, kad tokiuo
se konkursuose moteris yra 
nuvertinama iki daikto, ku-1. 
ris apžiūrinėjamas iš visų 
pusių ir pagal tai, kaip jis 
atrodo, nustatoma jo vertė.1 
Man keista, kodėl musų 
moderniškais laikais mote
rys, kurios tiek daug (ir 
šiame skyriuje) kalba apie 
moterų lygybę, net apie 
moterų pranašumą, palygi
nus SU vyrais, siūlosi Į pre-' Maždaug tokios bos šios va- 
zidentus, o lig tik paliesi sarcs pajūrio mados, bent 
grožio klausimą, tai kaip modelė Lcrrie Tavlor Miami 
avys buriu lekia prie “jury”, Beach pajūryje šitaip pasi- 
komisijos stalų, kad ponai Pu°Sė ir patrankė žinovą akį.

tarp vyrų ir moterų.
—lg.

VASAROS MADA

>
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4 puodukai šutinto pieno 
2 puodukui tomečėiu-daržovių 

1 sunkos
žiupsnelis sodos 
šaukščiukas worcestershire 

i sauce.
! Ištirpyti sviestą, pridėti 
miltų, pipirų, druskos ir 
viską gerai išmaišyti. Pa
mažu Įpilti pieną ir virti, 
kol pradės tirštėti, visa 
maišant šaukštu. Atskiram 
indely pakaitinti
daržovių. «
pridėti ____  _ ________
viską i pieno mišinį. Pa-'tikrai nei

J. D. TAUNIS:

1
’Mylejau Mergelę...’

Aš visuomet stebėjausi mane ramybėje, 
savo draugu viengungiu X.1 “Visvien išmesk, kad ir 
Rodos, vyras iš stuomens ir nemokėdamas,—spiriasi ji. 
iš li.mens, mandagus, lipš-; ..Na> palauk tu> ožka<_ 
į.us, ysad gražiai ir tvar- galvoju sau. — Imsiu dėl 
Kingai apsirengęs, ir dargi juoko ir išmesiu.—Kadan-

r.... .......... tomeičių- i H.e l'iuigo, 0 tačiau vienas gj žjnojau j03 ‘romansą,’
u sunką iki virimo, * aiP Pastas. Kam kam, bet taj padėjau kortas maišyti, 
sodos ir supilti ta l^kiam vjrui buti be pačios dalyti dėstyti ant stalo ir

šis nei tas. Vie- plepėti niekus apie
kaitinti vieną minutę, mai- na kartą, issikaibėjus mud- q jj tjk linkčioja galvą

Trys vaikučiai. Lottie 5 metu iš Vokietijos, Reiną 6 metu 
iš Izraeliu ir Wong 12 metu iš Kinijos, žiuri per Ellis Is- 
land grotas i Laisvės Stovylą Neu Yorko uoste. Paveiks
lo apačioje tie patys vaikai žaidžia Ellis Island pievelėje. 
Vaikai ir jų šeimos laukia imigracijos Įstaigų sprendimo, 
ar jiems leista bus pasilikti Amerikoje.

šant šaukštu. Stalan duoti ,v^rn aPie. gyvenimą, uz- duoda suprasti, kad viskas 
su pakepintos duonos (toas- už viengungių. Aš teisybė. Man šnekant apie
ted bread) gabaliukais. paklausiau jo, kaip tai
Įvairių rusių “cereals” ai 
tik užbarsčius petrelėm.

jos ateiti,, ji pakilo iš savo 
vietos, atsisėdo prie manęs,

pe-
atsitiko, kad jis nesusiradęs

i~“u 2>2enimo bendrakelei-iuždėjo man ranką ant
taip stačiai paklaus-L jr užsigulusi sekė, kaip' ves

Jauniausia Pasauly Šokėja ‘ap,mano di’augas kiek su- dėstau kortas. Niekad
raižo, kažką numykė bet lnebuvau jautę. kūno

Mažiausia pasauly bale- ~oc!ls P° z°dzio papasakojo *aįp artį savęs. Niekad ir 
liną tur būt yra 5 metų ka- 'axo jaunystės pergyveni- kjta moteriškė nebuvo taip 
nadietė Christillot Hanson. n'Ais, kuiie jį palijo vien-įartj prislinkusi prie manęs. 
'Jos .motina Mrs.. Hanson,pasakojimu Staiga aš ją pamačiau visai
‘kuri yra direktorė Šokio 1 m na jums pei duoti.., kitokia, negu anksčiau, ir
Meno Akademijos Toronte.! “Ieškodamas darbo pa_ visos kortos mano akyse su
visai negalvojo padaryti iš rekau j miesteli M., mainų simaisė. Nežinau, ką ir 

į rajone. Tuomet miestely kaip as nukalbėjau.

JAU DAUG METU

Jau daug metų šešėliai užslinko
Ant tavo veido ir ant laukų.
Ir ant takelio, kur bėgiojau basas,
Ir ant pavasario kvailių žiedų ... ,

Sniegas tirpsta gimtinei. Nors rvtais dar našala. 
Bet melsvos žibutės jau merkia akis.
O aš keliauju tolyn per pasauli,
Ir žaibas ne kartą nušviečia naktis.

Kaip paukščiai visi mes išskridom.
Kiekvienas savuoju keliu.
Tėvynės šlaituose gegutė kukuoja,
O mes lyg šešėliai tarpe svetimų.

Bagnoli, Italia, 1950 m.

Liūdna Pabaiga
Žinomas filmų aktorius 

John Garfield, 39 metų am
žiaus, šio mėnesio 21 dieną 
mirė staigia mirtim vienos 
gražios blondinės miega
majame New Yorke. At
vykę daktarai konstatavo 
širdies smugĮ.

Melsvų akių gražuolė 
Iris Whitney, 36 metų mo
teris, kurios bute (butelis 
susideda iš dviejų kamba
rių) mirė artistas, atsidūrė 
labai nepatogioj padėty. 
Policijai ji papasakojo, kad 
ji kartu su GaiTieldu vaka
rieniavusi restorane, o po 
to atvykę Į jos butą. Gar- 
fieldas pasiskundė kad jis 
blogai jaučiasi ir kad jam 
reikia pailsėti. Ji užleidu
si jam savo miegamą ji, o 
pati pernakvojusi kitam 
kambary ant kušetės. Ryto 
metą, kai ji jam atnešė 
orančių sunkos, radusi ji 
negyvą. “Aš tikiuosi, kad 
jo buvimas mano bute ne
bus blogai išaiškintas jo šei
mos,” pasakė policijai nu
siminusi naivi gražuolė. 
Garfieldo šeima susideda iš 
žmonos ir dviejų vaikučių. 
5 ir 8 metų amžiaus.

J. SIMONAITIS.

t.ukielės šokėją. Bet ma- i'^jone. Tuomet miestelv kaip as nukalbėjau. . . . Sė- 
žoji Christillot, kai tik mo- gyveno labai daug lietuvių dėjau kaip ant adatų ir no- 

repetieiją, -j' aš, aišku> apsistojau pasiejau, kad ji greičiau nuo 
Tai buvo pasitu- manęs atsitrauktų. Bet kar

tu taip gera buvo jausti ją

tina turėdavo
Įslinkdavo Į studiją ir su la-t
bai rimta veido išraiška jr
pradėdavo
džiodama

šokti, 
kita;

kultūringa šeima, y
vugmo keturias vaikus: du salia savęs. . . . 
unu ir dvi dukteris. Butas “Nuo to vakaro 

i^siusctavo ; QUV0 gana gražiai apstaty- čiau. Stengdavausi punktu- 
, . _ . į tas ir. kas mane stebino, aliai 9 vah vakaro buti na-
na pasirodę da\o stu-!svečjų kambary stovėjo pia- muose. Magdutė taipgi

'dijoj. Pagaliau motina ra- -as Mat šeimininkė, pra- stengdavosi tuo laiku buti 
,myb€s dėlei, leido jai daly-j5ilavinusi moteris, ’labai'virtuvėje. Kadangi tėvai 
\auti vienoje scenoje, ku- mėgo muziką ir mokėjo su mažaisiais vaikais 9 va!, 
rioje mažas vaikas visai tin- ~aug lietuviškų dainelių eidavo miegoti, tai mudu 
ka. Ji išmokė ją ir tam ■ paskambinti ant piano. Ša-
tikiu figuru. Kai \iena die-riin numn Knvr» dar

Nors motina ją 
namo, bet dukrelė kitą

pameg-
šokėias. pasikei-

ną mažutė Christillot neat-.^as, pilnas visokiausių gė- 
ėjo Į studiją, visi jos pasi-; .;U) kurias prižiūrėjo ‘šei- 
gedo, ir šokiui kažko tru- mįnos galva.’
ko Nūn

likdavom vienu du. Ji sa
vo vaikiną pradėjo pamirš
ti. .. . Vakarais jau nebėg
davo i daržą jo laukti. Tarp 

bu_> manęs ir Magdutės atsira-__  ... Dukrelės
to Lhiao Chi istil-. Y0 dar jaunutės Vyresnio- do koks tai ryšis. Dai be as

lot dalyvauja šokyje kaipyg Magdutė, turėjo vos 16,v’s žiūrėdavau i laikrodi ir
maža balerina. Ji turi ir Julvtė, laukdavau vakaro, kada 

•savo užrašų knygą, kurioje jdar‘u žaidė, laipiojo Į pamatysiu Magdutę. . . .
Į jai vienai suprantamais man an- keiiu ir vadino ma- Musų draugystei suėjo rae-

. metų. o jaunesne.

!ženklai užrašo savo pasta-
bas.

ne‘dėdžių.’ Magdutė, nors tai. Nežinau, kuo visa ta 
dar pusmergė, jau turėjo istorija butų pasibaigusi, 
vaikins, su ' kuriuo karštai jei ne mano liga. Susirgau 

visų gėnmų vynas vra • ciiaugav0. Būdavo žiūrėk, staigiai ir atguliau patalan.
lyg tik pritems, ateina tas Išvežė mane i ligoninę, kur 
jcs vaikinas prie gėlių dar-, išgulėjau 6 savaites. Trum- 

’žo, atsistoja už tvoros iri pas tai rodos laikas, o pra- 
vradeda švilpinėti. Mes va- ilg° jis man kaip amžiai, 
karais dažniausiai sėdėda-įKai pradėjau sveikti, vis 
vome virtuvėje valgydami!galvojau, kad tik greičiau 
vakarienę ir šnekučiuoda- mane namo išleistų. SugrĮ- 
mi. Magdutė lig tik išgirs zau- is^ą radau kaip pa
vykino ‘muziką,’ pradės Tikęs, tik mano Magdutės 
nerimauti. Ieško priežas-i nebuvo. Per tą laiką ji ,spė- 
čių iš virtuvės prasišalinti J® ištekėti

Tč.. . .. v ....... .—
pats sveikiausias ir higie 
niškiausias.

—Louis Pasteur.
buvo pirmosios vedybos. 

Ar policija pasitenkins 
»d tarų aiškinimu, kad mir
tis Įvyko nuo širdies smu- 
,vi . nežinia. Bet istorija

nokins ne vieną gražuo-j 
nepriimti Į savo butą vy- 
kurie serga širdies liga.

SEIMININKĖMS
Plakta grietinėlė (\vhip- 
I cream) labai paranku 
rtoti, norint greitai pa

lošti desertą. Šviežios dai
li vės, ' keiko likučiai” su 

akta grietinėle yra ska- 
■ sni i’r maistingesni. štai 

keli pavyzdžiai greitam de- 
.-eitui:

1. Bananus supiausvti 
riekutėmis ir apipilti grie
tinėle.

2. Ihaškes (strawber- 
rics), 'variai nuvalytas,

- j apipilti syrupu ir ant vir
kaus plakta grietinėle. .

3. Jei lieka “keiko,” su
kaustyti riekėmis, pakepin-

“toasteryje,” uždėti 
riuoksni šviežių uogų ir ant 
viršaus piaktą grietinėlę.

Pieniška Pamidorų 
(Tomeičių) Sriuba

. . . Norint sutaupyti mėsos
Šeimoje, pagal vieno sei- arj)a užėjus karštam orui 

mos draugo liudijimą, pas- tjnjęa vj,.Įj pienišką tomei- 
kutiniu metu buvo kokių sriubą
tai nesutarimų, bet apie Į Reikia paimti: 
skyrybas nebuvo kalbama. 2 šaukštai sviesto 
Garfieldas ir jo žmona ank- 3i/ž šaukštai miltu 
sčiau nebuvo nė karto per- žiupsnelis druskos 
siskyrę ir iš abiejų pusių' žiupsnelis pipirų

MISS GRAIKU *.•’

ir, aišku, išsprukdavo ‘paro- kita
uz 

miesteli.
tūlo lenko 1 
Motina nie

ko nenujausdama pasakojomar.suoti.’ Kaltais tie ro
mansai užsitęsdavo iki iš- man apie Magdutės vestu- 
r.akčiu. Aš laikiausi nuo!ves, 0 mano širdy tartum 
visko ‘ nuošaliai. Dirbau devynios katės piovėsi. Bet 
prie kriaučių, namo parei- negi karsies žmogus dėl 
davau tik pavalgyti ir per- mergos. Reikia gyventi, 
miegoti. Retai matydavau kad ir su sopama širdimi. 
.Jagdutę ir veik nekieipiau “Bėgo laikas ir aš pradė

jau pamiHti Magdutę li
tuos vakartis. Gyvenome

dėmesio. Ji man buvo 
pažįstama mergina, o 

1 mdangi vaikiną turėjo,^ taiįvjs| broijgkak kajp jr anks- 
pi.- \;.-ai nenoiėjau ^maisvtis -iau. Nieks nieko nenujau- 

ai po kojų. Maciau porą šeimininkė buvo man 
kartų ir jos vaikiną, bet gera. Po ligos aš nė
riau nepatiko. Nei imtas. ’0uvau ]abai stiprus, ir dak- 
Buravo, plepa kažin ką 11 taras iįepė man laikytis die- 
-upiasti negali, ai jis nm- ^og Negalėjau visko vai

lai O

tai kalba.
auškia.

ar tik šiaip sau

“Vieną vakarą, grįžęs na
mo apie 9 valandą, radau 
virtuvėje Magdutę, bedžio
vinančią plaukus. Matyt, 
ji ką tik buvo juos išplovu- 

Aš paėmiau laikrašti ir

gyti. Šeimininkė rūpinosi 
manimi kaip motina ir da
bojo mano valgi. Bendrai 
tai buvo puiki moteris. Ge
ra virėja, seimininkė, mo
kėjo siūti, o prie to dar ir 
skambinti. Gyvenome lyg 
»iena šeima. Aš jų tarpe 
visai nesijaučiau svetimaspradėjau skaityti. Neradęs

nieko Įdomaus, sulanksčiau į žmogus. Nepajutau, kaip 
ir padėjau ji ant stalo. Pa-nuo mano ligos praėjo du 
stebėjau šalia kaladę kor- metai. Jaunesnioji mergai- 
tų. Tur būt senieji buvo čiukė išaugą Į paną. Lėlės 

Gražį graikė mergaitė D. žaidę ir palikę kortas. Mag-pranyko, jupelės pasidarė 
Mavrakis, atvyksta dalyvauti !(’utė taipąi pastebėjo kala- ilgos, ir ji jau nebesėdėda- 
“viso pasaulio gražuolės” !<k ’r ?ako man: vo man ant kelių. Atsime-
rinkimuose. Grožio turgus : —Išmesk man kortas. nu kaip šiandien vieną va-
vyks Long island Beach. cak, 1 —Nemoku, — atsakiau karą . . .
birežlio mėnesį. jai norėdamas, kad paliktųt (Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
Mandžurijos Pramone i Rytų Vokietijoje

Komunistinės Kinijos va-Į Bolševikų valdoma ryti- 
dai skelbia, kad Mandžuri-'nė Vokietija savo parla- 
jos pramonė esanti jau at-!mente nutarė suteikti šešių 
statyta ir šiais metais jos komitetui nepaprastus 
gamyba pralenksianti 1943 įgaliojimus vykinti “pen- 
metų gamybą. Mandžurijos^ metų planą”. Tas viršvy 
atstatymas esąs pasiektas riausybės pastatytas komi- 
dėka Rusijos paramai, kuritetas vykins ir rytinės Vo- 
pati po karo buvo ir išplė- ketijos ginklavimą pagal 
susi Mandžurijos pramonės Maskvos nurodymus. 
Įrengimus. ---------

Atominis Bolševikas

AUKŠTI SVEČIAI KARO AKADEMIJOJ

Prezidentas Trumanas ir generolas Ridsęway lankėsi West 
Point karo akademijoj užbaigiant tos akademijos 130 
metu sukaktuvių minėjimą. Ta proga prezidentas dar 
kartą aiškino Amerikos užsienių politiką. Prezidentas, 
gen. Ridgway ir akademijos viršininkas gen. F. lrving 
sveikinasi akademijos kieme.

kurių metu mokoma lietu- Karštos Peštynės linksmos plokšteles 
visko rašto ii skaitymo iš- Republikon,. Tarpe REKORDAI
einama lietuviu liteiatuia, • * Naujai pagamintos pirma kartą
istorija, geografija, mokoma --------- aieist<* ,letuvlų kalba i*>ku ploki-
lietuvišku dainų, šokių. Vi-I Republikonų partijos ko- 
so šiais mokslo' metais toje j y® ta' l> «*»• Eisenhowerio 
mokykloje mokosi apie 150 ®en\ Tafto šalminKų da- 
mokinių. j rosi V1S karštesnė. Ypač

šeštadienį, birželio 7 d.J^šta kova eina Texas yal- 
4 vai. po pietų parapijos kur vienas multimi-
salėje, W. Fifth St., Įvyks pionierius republikonų šu- 
tos mokyklos baigimo pro- ahejaus maSnatas .H. 
ga rengiamas parengimas. Į Cullen, Įspėjo partiją, 
Pradžioje bus paskelbta šių kad Jeiąu partijos mašina 
mokslo metų mokymosi re- lnaxeb visus delegatus šen.

telė«—rekordai. Čia rasit juokų, 
juokelių—net linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuoktum jų klausyda
mas, reiktų eiti pasitarti pas savo 
daktarų. Kaina tik $1.00. (26)

DEKEN*S PRODUCTS 
P. O. Box 666. Xewark 1. N. J.

Reikia Kanapių Sėklų
Kas turi dygstančių kanapių sėk

lų, prašau man pranešti.
A. Gulbinas,

33 School St., W. Hanover, Mass.

Ceilonas Balsuoja

Trys milionai Ceilono sa
los balsuotojų gegužės 24 d. 
pradėjo balsuoti rinkdami

Amerikos atominis mok
slininkas Joseph W. Wein- 
berg traukiamas teismo at
sakomybėn už melavimą,

pirmą kartą savo parlamen- kad jis nepriklausęs komu 
tą. Rezultatai tik vėliau bus nistų partijai. Tas moksli-
žinomi. Ceilonas po antrojo 
karo gavo iš Anglijos ne
priklausomybę ir dabar tu
rės apsispręsti, ar likti Bri
tų Tautų Bendruomenėj.

Demonstracijos Paryžiuje

Prancūzų bolševikai ge
gužės 23 d. pradėjo demon
stracijas Paryžiuje prieš 
generolą Ridgway ir žada 
jas tęsti. Pirmuose susirė
mimuose su policija 186 de
monstrantai padėti Į kalėji
mą, o penki policininkai 
buvo sužeisti.

Lietuvos Valdovai

Maskvoj bolševikiški dik 
tatoriai garsinasi pagal sa
vo “didumą”. Pirmoj vietoj 
eina Stalinas, paskui Molo
tovas, Malenkovas, Beria

ninkas dirbo atominėse dir
btuvėse gaminant a-bombą. 
Prieš ji seniau buvo kelia
mas kaltinimas, kad jis bol
ševikas, bet jis tą paneigė.

Vietines Žinios
BOSTONIEČIŲ AUKOS 
LIETUVOS VADAVIMUI

kunas, K. Mereškevičius,' 
Pilka, Baleas, Urbšas, Da
nelis, Veitas, Veitas, O vei
ka, Andrušaitienė, Jankau
skas, Kontautas, Lapinskas, 
Morkvėnas, Jančauskas, 
Vaitkevičius, Paplauskas,

Italija ir Jugoslavija Surinktos Gegužės 18
Italija atšaukė savo ka-i Gegužės 18 d. So. Bosto- 

rišką atstovą iš Jugoslavi- n®’ lankantis čia žvejams iš
jos ir paprašė, kad Jugosla- į^vos t !Ux...Pf.an^dmo- Minkaitis> Četkauskas, Vi-
vijos karo attašė važiuotų kuriant Lietuvių

menės apielinkę, buvo ren
kamos aukos Lietuvos va

je paniekinamai atsiliepęs davimo reikalams. Surink

irgi namo. Tas padaryta to
dėl, kad Tito vienoje kalbc

apie Italijos armiją. Santy
kiai tarp Belgrado ir Ro

ta iš viso $371.90.
J. Kasmauskas aukavo

mos sugedo dėl Triesto gin-
čo, kurs vis neišsprendžia-1 Aukavo po $5: S. Sku- 
jnas/ idžinskas, Andriulionis, Ja-

______ nuška, inž. Mikalauskas,
Morta Bratenienė ir Januš
kevičių šeima, Grenienė,

Arabų valstybė Lebano- adv. J. Grigalus, adv. C. 
nas stato savo kandidatūrą Kalinauskas, S. Michelso-

Lebanonas Kandidatas

ir k. Lietuvoje bolševikiški į į Jungtinių Tautų saugumo nas, Petrauskas, V. Izlickas 
untervadai irgi rikiuojasi!tarybą, Į vietą Turkijos, ku- ir Jonas Tuinyla. 
pagaj savo “svorį”—pirmoj !ri šių metų gale pasitraukia Po $3 aukavo: Vitkus, 
vietoj eina Sniečkus, paskui*iš saugumo tarybos. Leba- Kurmauskienė, Petrašins- 
Trofimovas, Niunka, Ged- nonas sako, kad visos arabų kas, Markevičienė ir kun.

Vembrė.
Po $2 aukavo: Stankū

nienė, Kriščiukaitis, Karo
sas, Jankus, K. Vasiliaus
kas, Gasiunai, Kniukštaitė, 
Gedvilą, Nenortas, Mali
šauskas, Mačinskas, Valen
tinas, Januskis, V. Jakštas, 
Jurgelevičius, kun. Virmau- 
skas, X., Vakauza, Tamo
šaitis (aukojo $2.50).

Po $1: Giedraitytė, Pa
laima, A. Spinelis, Mikuls
kienė, Jurgelevičienė, Ba
naitienė, K. Žvinilytė, Iva
nauskas, Nevieraitė, Audic
kas, Končius, Lapšys, Mar-

vilas ir tik tada eina “pre- valstybės remiančios tą kan 
zidentas” Paleckis. didaturą.

LSS Centro Pranešimas
LSS Kuopoms i kuopas nedelsti, bet daryti

, _  „ ± .. .. . ! viską kas tik galima, kad
LSS Centro Komitetas gavo delegacijas,

šaukia, SLA seimo metu, Aišku, kad Clevelando kon- 
Cleveland, Ohio, liepos ferencijoj dalyvaus ir rytie- 
d., 3:30 vai. po pietų, Hote kur p0 kenc|rų prane- 
Cleveland (Public Sąuare) gįmij bus Įvairiais musų ru-
konferenciją. Į konferenci- i pimais klausimais diskusi
ją kviečiami LSS, LDD na-,- pasitarimų ir nutarimų, 
riai, “Keleivio, Naujie- . pagyvinti musų veiklą
nų, “Darbo skaitytojai, Amerikos lietuviuose, 
buvę socialistai, socialde-.
mokratų pritarėjai. Kon
ferencijoj referuos Dr. P. 
Grigaitis tema “Esamos pa
dėties Įvertinimas kovoje 
už Lietuvos laisvę.” Drg. 
Kipras Bielinis referuos 
LSS Centro Komiteto var
du: “LSS organizacija ir 
jos uždaviniai.” Taip pat 
drg. K. Bielinis referuos ir

m A . T ee tinkus, Laurutis, Galinis,Taip pat primename LSb čepas Bjknevičto Va|..
kuopoms, kad LSS iždinin
kas drg. V. Sarpalius pasi
traukė iš iždininko parei
gų. Kuopų sekretoriai, ku
rie turėjote reikalų su iž
dininku, laikinai, kol LSS 
Centro Komitetas paskirs 
naują iždininką, turėkite 
reikalus su J. Buivydu,

trečiuoju klausimu, būtent, 8620—75th St., W oodhav 
“Amerikos Lietuvių Bend
ruomenė ir. jos uždaviniai.”

Tie trys klausimai yra be 
galo svarbus kiekvienam 
socialdemokratui ir jiems 
pritariančiam asmeniui. Už- 
tad yra raginami musų 
draugai delegatai, kurie 
dalyvaus SLA seime, daly
vauti LSS konferencijoj.

Ypatingai LSS CK krei
pia rimto susidomėjimo De- 
troit, Mich., LSS 116 kuo
pa, kad pasiųstų delegaciją 
Į Clevelando konferenciją, 
taip pat Pittsburgho LSS 6 
kuopa, Akrono 20 kuopa ir 
Chicagos 4 kuopa, kad vi
sos tos keturios kuopos pa
siųstų į LSS konferenciją, 
liepos 8 d., Cleveland,e sa
vo atstovus.

en 21, N. Y., LSS sekreto
rium.

Draugiškai,
J. Buivydas,

LSS CK Sekretorius.

HARVARDAS GAVO
$2,000,000 DOVANŲ

Per pirmąjį šių metų ber- 
tainį Harvardo Universite
tas gavo Įvairiems tikslams 
dovanų $2,178,481.31. Tie 
pinigai gauti iš Įvairių or
ganizacijų ir pavienių as
menų ir skiriami Įvairioms 
mokslo šakoms ir universi
teto Įstaigoms palaikyti. 
Stambiausią auką davė 
anonyminis aukotojas, net
$396,171; Rockefeller’io 

Toks vaka-’Fondacija davė $202,062, 
ruošė pasitarimas yra rete-; paskui seka mažesnės au- 
nybė, tad prašome musų kos.

zultatai, o paskui bus labai 
Įvairi meninė programa, 
kurią atliks patys mokyklos 
mokiniai. Bus baletas, tau
tiški šokiai ir žaidimai, sce
nos vaizdelis, pačių moki
nių sukulti eilėraščiai ir ra
šiniai, mokinių choras, kan
klės, skudučiai, fortepiano 
solo ir kitkas.

Po programos bus šokiai 
ir veiks bufetas. Kviečami 
visi lietuviai parodyti nuo
širdumo tam gražiam lietu
viškam darbui ir nueiti Į tą 
Įdomų lietuvišką parengi
mą.

laišis, Sapalis, A. Uždavi
nys, J. Karnas, Bogušienė 
ir Tiškutė.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingą ačiū.

šiauskas, Kriščiūnas, Kirša, 
Vizgirdai, Gaputis, Samuo
lis, Mrs. Alekna, A. Alek
na, Varžinskienė, Jankune- 
vičius, Leveckienė, Montvi
la, Markelionis, Mis. Mar- 
kelionis, Genevičienė, S. 
Kantautas, Kruopas, Pilvi
nis, Martinkienė, Gricienė, 
Vart, Arlauskas, Palevi- 
čius, Masiulis, Ramonaitė, 
Salienė, Naujokienė, Kati
lienė, Gedminienė, Geište- 
raitė, Vadelis, Pradienė, 
Mozuraitienė, Mickevičie
nė, Sabatytė, Vileniškis, 
Kulbokas, Molienė, Cervis, 
Tamulevičienė, Katrinkie- 
nė, Masadaskienė (?), Žu
kas, Ruškienė, Kazlauskas, 
Trasauskas, Mizaras, Tu- 
mavičienė, Likas, Barmus, 
Matjoška, Lemaraitis, So- 
vencienė, Mickevičius, Li- 
montas, Manys, R. Pohl, 
Barmutė, Tilenis, Sirutavi- 
čius, Jucevičius, Griganavi- 
čius, Vladas X., Gedmintas, 
Zaranka, Čereška, Adomai
tis, Zismauskienė, Bušys, 
Y., Jakutis, Razvadauskas, 
Maleška, Ridikas, Užuba- 
lis, Lendraitis, Šaikunas,

Tafto šalininkus, tai bus 
didelis skandalas, nes parti-

PAIEŠKOJIMAI
Aš, Benediktas Lekavičius (Laką-

, r,. witcia), Jurgio ir Onos (Kavaliaus-
JOJ yi’a dauguma gen. Ll- kaitės) Lekavičių sunu-s, Gimęs 1884
«enhnwPljn dalininku hpt metais Trakų apskrity, Žaslių para- senno\\eno saiminKų, oei piJoj> kaime> Kyvendamas So.
partijos aparatas yra Tafto Bostone esu buvęs narys Šv. Kazi- 
5 . * .miero Draugijos iš Cambridge, tu-SaiininKU rankose. Arėjau Lawrence giminių: M. Cvira-

Kova tarn ‘senatoriaus ii" Stasį ir Mikų Kavaliauskus, ir n-ova tai p senatoriaus u pusbrolj Slasį Lekavičių, su kuriais
generolo Šalininkų vietomis dabar noriu būtinai susižinoti. Rei- 

... , », . ... kalas svarbus, nes mano dokumen-yia tokia karsta ir pikta, tai yra sudegę, o dabar jie reika- 
kad republikonai pradeda senabvT- iiai • *aut\1’"a"!o 
fclJOtl, jog kuris kandidatas minių galėtų man pagelbėti, prašau 
belaimėti} visa parti ja vis- vis“ bu“ &
vien pralaimės, nes pačioj
partijoj atsiras žmonių, ku
rie savosios partijos kandi- 

’dato rinkimuose nerems.

1 Holyoke Avė., Rumford, Me.

MASINIO ŽVEJŲ 13Q delegatų iš 38, o gen
MITINGO ATSKAITA,Eisenhowerio šalininkai sa

Paieškau Juozo Kairaičio, kurj
te, Kanadoj. Aš esu jo vyriausio 

' girdėjau gyvenant Montrealo raies- 
.... sunaus krikšto motina. Kas apieTexas valstijoj šen. Taf- jį žino. malonės pranešti man šiuo

to Šalininkai sakosi turėsią adreSU: Marijona Astramskas,
R. D. 12,

Point Marion, Pa.

Masinis So. Bostono lie
tuvių mitingas, kur kalbėjo 
pabėgę iš bolševikų nelais
vės Lietuvos žvejai, davė 
$371.90 pajamų, iš kurių

i__ j ••____ . • Aš, Aleksas Yuška, kilęs iš Grip-! KO, kad jiems turėtų pri- trako vienkiemio, Smilgių valsčiaus, 
klausyti 26 delegatai iš 38. ponios Mačiulienės, dakta-
1 exas delegatų klausimas lusios iš Pajulių dvarelio, Smilgių

„„__ .valsčiaus, Panevėžio apskrities. Gir-sprendziari Šią savaitę. dėjau ją gyvenant So. Bostone. Pra-
-tir v . i x-- • šau ją pačių arba jų žinančius atsi-vvashmgtono valstijoj re- liepti

name širdingą aciu. oublikonu oartiios konven-i Aleksas Yu»ka,Pavardės įėjome, kaip'™^0 . aPmok«* ■«

jas galėjome išskaityti. Jei i..................................................- sijų, nutarė pasiųsti į par- jUo2o Preidžių, iš Karužiškio kaž
kurias iškraipėme, prašome Sale ........................... *30 (M)|tiios konvenciia 20 Eisen- mo’. Ve!i?« vals«*us- Panevėžio ap-atleistl Salės sargams .............. 5.00 . J . Jr-, - .. . ispties, ir Juozo Skupo is Suba-atieistl. . • . howeno ir 4 Tafto sahnin- claas parapijos, Panevėžio apskr.

ALT Bostono Skyrius. skelbimai ........  27.00 , :jįe patys arba apie juos žinantieji
ZTL-1 1X15.01.0 OKjru,. .......................... 1() (X) kus. . prašom, pranešti “Kelemo” ofisui,
------------------------------- iMelody Hour radijas .. 10.00 Šią savaitę ir Connecticut gKJ- Br<»dway, So. Boston

ŽVEJAI PAS SKAUTUS Kneižio radijas ..............
_______ Žvejų vakarienė, sviesa.

Pereitą trečiadienį vaka
re Lietuvos žvejai, paskiau- 

S I Jetnvns ĮĮaaįpkp
Visos išlaidos .............. 96.00 ta kova.
Liko $275.90. Kadangi

5 00 republikonai skiria delega-į--------------------------------- —
9.00 tUS. Ir toje Valstijoje re- Gerleitytės-Dapšienės, kilusios iš 

pubiikonų eilėse eina karš- „VO*S:
Įlyne. Kas apie ją žino. prašau man 
pranešti, busiu labai dėkinga. (23) 

Veronika Rusienė,
2 Seram S t.,

Roslindafe, Mass.laisvę, lankėsi pas lietuvis- m^gas buvo rengiamas Western Union telegrafo
ką skautiškąjį jaunimą A. 
L. T. Sąjungos name, South 
Bostone.

Susirinko apie 150 vaiku
čių ir paauglių ir šiek tiek 
suaugusių. Žvejai ir patys 
jauni, tai tarp jaunimo bu
tų ir paskendę, jei skautai 
juos nebūtų pasodinę Į gar
bingą vietą ir papuošę gėlė
mis. Žvejai trumpai papa
sakojo jauniesiems apie pa
dėti Lietuvoje, kaip ten 
jauni vaikučiai varomi buti 
“spalinukais,” paskui ‘“pio
nieriais" ir vėliau “komso- 
molcais,” kaip ten žmonės 
gyvena baimėje, nežinoda
mi kada pas juos ateis bol
ševikiškas “Kalėdų senis” 
su automatu ir išgabens 
juos Į tolimą Rusijos ver
gija,

Po pašnekėsiu skautai 
statė klausimus apie parti
zanus, kaip žvejai rusus už
darė laive ir ką su jais pa
darė, kaip juos priėmė Šve
dijoj, kaip jie Švediją ap
leido, ką partizanai padaro 
“gero” Vasario šešiolikto
sios sulaukus ir pan. Vie
nas iš vyresnių klausė, ar 
Lietuvoje žmonės gali vaik
ščioti Į bažnyčią.

Skautai savo jaunus sve
čius ne tik apipylė klausi
mais, bet ir palinksmino sa-; 
vais pokštais ir dainomis, o 
paskui ir apdovanojo lietu
viškomis knygomis.

Po pašnekesio ėjo malo
nios vaišės.

šeštadienio Lituanistikos 
Mokykla South Bostone

Ši mokykla baigia jau 
trečiuosius metus. Toje 
jnokykloje mokosi daugiau
siai naujų ateivių vaikai, 
tačiau yra ir Amerikoje gi

išvien su Bendruomenės or- kompanijoj tęsėsi tarnaufo- Ieškau savo pusbrolio Juozo Ga
ili streikas nėr 52 Hipnas: 5?us.^’ kil,us^° išIrnc rkoHalinfnc mi oi. UlVliab. Tryškių valsčiaus, Šiaulių apskričio.

KOS paaannios taip. soo „irmadipni strpikas Artėjau, kad gyveno Chicagoje.
Bendruomenei, o $207.90 - - .. . ,* t Prašau atsiliepti šiuo adresu: (22)
a -i t • / • rr k • baigė ir telegrafo kompa- "" ’Amerikos Lietuvių Tarybai, •• ., . . » “ -/-i nna vėl pradeda normaliaikur rūpinasi žvejų uzlaiky- ,.r
mu ir apmoka jų kelionės ir E 
išlaidas.

ganizacija, tai likusios au- 
$68

KAMBARYS DYKAI

Stanley Casper,
21 E. Montcalm St., 

Pontiac, Mich.

APSIVEDIMAI
Aš esu dar jaunas lietuvis, gimęs 

4-12-24 ir Kanadon atvykęs 1951Seno amžiaus vyras ar moteris, 
kuris negeria ir nerūko, gali Kauti j Ut,is; 5 pedos į- j
pas mane kambarį dykai, nes man Utnsįai gelsvų piaukUi neblogai iš-

Dabar AtsiprašėVl nam 1 Guanas, -*•" -
; 33 School St., W. Hanover, Mass.

Seniau Sudegino,

Florencijos miestas š. m. DYKAI! DYKAI!

rodau ir norėčiau susipažinti su 
rimta lietuvaite vedybiniais tiks
lais. Prašau adresuoti: (23)

M r. V. K.,
636 Broadvav, So. Boston, Mass.

areeružės 23 d. oficialiai “at- ^bandymas, kurie kenčiate minėtus skausmus> REUMATIŠKUS SKAUS- pnes 4o4 metus mus, ranku, kojų skaudėji-
sudegintą dominikonų vie- NUov5RJLR^Guu^Uj^ifum-'
nuolį Giralamo Savonarolą, sta įvertini savo sveikatą ir ją bran- 
i • -i x • -- Kini, tai tuojaus parašyk savo var-kuns 1498 metais gegužes dą. pavardę ir antrašą ir siųsk šį
po z4 hlivn vipStą? cniflpcnn- garsinimą dėl naujai paderintos a. OUVO Viešai suoegm- Galingos Mosties. Aplai-
tas tame mieste už erezija kysi. J°kio mokesčio, pavartojęs 
. ... , ,savaitę laiko, jeigu nesijaustum
H" maiStO Kėlimą. stipresnis ir sveikesnis, ir negelbė-

_ . i jums, tada grąžink mums likusiąPopiežius Aleksandras ir jums daugiau niekas nekainuos.
'Mes žinom, kad tūkstančiams pa-šeštasis, pagarsėjęs viso

kiais kriminalais, Savona
rolą iškeikė ir davė savo

musiųjų. Kas šeštadienį 
jBudreika, Leseinskas, Vait- būna po penkias pamokas, nugalabytas.

NAUJA GYDUOLE
Alezander’s N a u 1 a 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų it 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių it 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys,

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for- 

Svaras $8.000, pusė

gelbėjo, pagelbės ir tamstai. Užtik- 
rinam pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis:
(kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu'moję. _____ . . _

naljnminima in suHpaini- nori v?žiuoti’ ui ir tcPk ir vėl u'Pk $4 00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- Į)<Jl«Aim»nimą JO . U(ie„im |su Deksn,o Galinga Mostim. (26) čiam į namus, 
mui, o paskui tas pats jx)- hEKIFNįs į ALEXANDER’S CO
piežius Sakė, kad SaVOnai O- Ne’wark l. N. J. ' 41« West Broadavry
lą reikėtų paskelbti šven- So"th
tuoju, bet, žinoma, to ne
padarė.

Savonarola buvo sude
gintas už jo karštus pamok
slus, kurie nepatiko Floren
cijos didikui Mediči. Karš
tų pamokslų sukurstyti 
žmonės buvo pradėję ir 
miestą savaip tvarkyti, bet 
Savonarola nepasirūpino 
sukurti ginkluotą jėgą, o 
todėl, kai jo šalininkai kiek 
atvėso, Mediči šalininkai ji 
pagavo ir su popiežiaus lai
minimu sudegino lauže.
Dabar Florencija “atsipra
šė” dėl tokio karšto žygio.

Savonarola gyveno 1452- 
1498 metais ir pasižymėjo j 
tuo, kad reikalavo “krikš
čioniško gyvenimo.” Jis ne
bijojo smerkti ir bažnyčios: 
supuvimo, dėlto jis ir buvo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

Įkurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2,420.359.00

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

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W«at 30th Straet Naw York 1, N- Y.

t



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 22, Gegužės 28, 1952

SANDAROS BANKETAS MIRĖ JUOZAS VENCKUS

Vietines Žinios Per sekmines, birželio 1 Sekmadienį
mirė

DARYKIM SPAUDIMĄ 
KAD BUTŲ PRIIMTAS

H. R. 7376 BILIUS

New Yorko 
nas Celler vraa»

gresan bilių, žinomą kaip 
“H. R. 7376,” kad Ameri
kon butų Įleista dar apie 
300,000 tremtinių, kurie ne
spėjo atvykti DP Įstatymu 
paskirtu laiku. Dabar Įneš-

kariškoj li-
!d., 6 vai. vakare, Lietuvių goninėj mirė pirmo karo 
į Piliečių Draugijos salėje, veteranas Juozas Venckus, 
So. Bostone Įvyks pirmojo gyvenęs 7th ir L gatvių 
Sandaros apskričio pavasp- kampe So. Bostone. Velio-

mai tačiau turės geresni rio parengimas^ banketas, nis buvo kilęs iš Akmenės,
efektą, jeigu kiekvienas pa- Programa bus Įvairi, susi- Žemaitijoj, buvo 55 metų
rašys juos savais žodžiais, dės is dainų, konkursų ir amžiaus. Paliko liūdesyje

kitap jie išrodvs kaip kitu įvairumu. Grieš treras žmona ir vienas sūnūs. Pa-
kongresmo- keno nors padiktuoti, 
įnešęs kon- Komisijčs vardu,

M. Michelaonienė

geras žmona ir vienas sūnūs, 
šarvotas pas Zalecką.

CAMBRIDGE MIRĖ
PETRAS TUMĖNAS

įvairumų 
orkestras.

Su atbundančio pavasa
rio gamta visi sandariečiai 
turime atbusti ir atvykti i ŠĮ 
parengimą, kuriame turėsi
me daug malonumų ir 
džiaugsmo. Šio parengimo tuvių Katalikų Klubas ruo

RE AL ĖST ATE and M0R7GAGES
JOHN P. TU1N1LA

j Parduodam namus mieste ir
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

317 E St., So. Boston, Mass. 
Td. S0 8-2885

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariilcos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesVVHIL, 

1430 klc.
Biznio reikalais kreipkitSs: 

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

VAISTAS “AZ1VA”
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.

REIKIA DARBININKŲ
Yeiterka

Kreiptis asmeniškai į 
Mrj. Morse 

THE MEADOVVS 
Route 9

Framineham, Mass.
Bus Boys

Kreiptis asmeniškai į 
Mrs. Morse 

THE MEADOVVS 
Route 9

Framinjjham, Mass.
Yriteriai

Kreiptis asmeniškai j 
Mrs. Morse 

THE MEADOVVS 
Route 9

FraminKham, Mass.
Bartenderiai

Kreiptis asmeniškai j 
Mrs. Morse 

THE MEADOVVS 
Route 9

Framingham, Mass.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro- 

_____  grama per stotį WBMS,
, ., . r- 1090 kilocycles, 9:30 ikiCambridge Amerikos Lie- , j- •10:30 vai. ryte sekmadieni, 

us sekanti:
Kanti:

1—Falcons Radio Orkes-

KORTŲ VAKARAS
CAMBRIDGE KLUBE

Pereita šeštadieni Cam- vyriausias šeimininkas bus šia kortų 
tu Celler’io bilium, jeigu jis bridge mirė Petras Tumė- visiems žinomas visuome- paily) savo 
taptų Įstatymu, galėtų dar nas, sulaukęs 63 metų am- nės veikėjas
pasinaudoti ir apie 
lietuvių, kurie yra 
tremtyje.

Taigi mes turime dar
savo kongresmonus spaudi- gijos ir kitų organizacijų 
mą, kad Celler’io bilių jie narys. Velionis gyveno 440 
paremtų. Be to, mes turi- Massachusetts Avė. 
me prašyti, kad tas bilius ---------------------------

Arlauskas,

\ akai ą 
klubo

Harvard St.,

(whist 
salėje, 
C ant

is

prašomevisuomenę atsiianKvti i st mocKton, .uass., Kuria \a- . ,. . ... x .
nepaprastą banketą, kur' vii dovauja Nukryžiuoto Jė- “t,“"™*

atvykusieji busite 
laukiami svečiai.

mieli

butų truputį pakeistas. Nes IŠVAŽIAVO 
dabar juo siūloma Įsileisti BIRUTĖ 
tiktai tuos tremtinius, kurie —
pabėgo nuo komunistų te- Šią savaitę
roro po 1945 metų gegužės gočienė 
8 dienos, tai yra, karui bai- kur per 
giąntis. Iš tikrųjų gi tuks- palaidoti

CH1CAGON
BAGOČIENĖ

P- 
išvyko 

kapinių

Birutė Ba-
Chicagon, 

švente bus
Tautiškose kapi-

tančiai lietuvių ir lenkų yra nėse jos mirusio vyro, F. J.
pabėgę dar 1939 metų ru
deni, kuomet raudonoji ar
mija užplūdo tas šalis.

Todėl rašykim savo kon- 
gresmonams ir prašykim, 
kad Celler’io bilių' jie ne 
tik paremtų, bet kad jo siū
lomoji 1945 metų gegužės 
8 d. data butų pakeista i 
1939 metų rugsėjo (Sep- 
temberio) 1 dienos datą.

Veikti reikia greitai, nes 
birželio mėnesi kongresas 
ketina jau išsiskirstyt.

Patartina pavesti tokius 
prašymus parašyti gerai 
mokantiems anglų kalbą.

Prašymo turinys gali but 
maždaug otks:

We appeal to you to 
piease support the H. R. 
7376

Bagočiaus, pelenai.

i stoti WHEE, Lithuanian 
Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu:

zaus seserys.
Komisija susidedanti

Bilietai i ši banketą tik veiklių klu-o moterų yra 
$2.50. kuriuos prašome iš surinkusi daug aukų iš vie-

prekybininkų. Atsi-1502 E’ Br<>adway, So. Bos-anksto Įsigyti.
Rengėjai.

Nemažai Aukų Žvejų
Atsilankymo Proga

timų
lankusiems bus daug dova
nų. —J. J. R.

ton 27, Mass.
Steponas Minkus.

IŠVAŽIUOK 15
MINUČIŲ ANKSČIAU

(22)

REIKIA 2 DARBININKŲ 
KARMAI

Trijų iš Lietuvos pabėgu
siu žvejų atsilankymo pro-

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės j: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

ORMANO KEMPĖ 
PARDAVIMUI

4 kambarių kempė su ....u

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

baldais, ba telefonu. (22)
Automobile Legal

skelbiaga Bostono apielinkėse bu- ciation skelbia toki
______ vo ruošiami masiniai lietu- mą važiuojantiem

Pereita savaitę susirgo viu susirinkimai. Ta proga mobiliais Memorial dieną, 
plaučiu uždegimu (pneu- ouvo renkamos aukos Lie- Ji sako, i>\aziuok lo minu- 

’ * reikalams, čių anks: - i 1

Kun. Virmauskis Serga

A baltu pečium, prie Shasvsheen upes,
vieta žuvaut ir maudytis. 5 

'$4,500.
, |................... -------------- , -------, įran-

aUlO- k:u- Platesnės žinios telefonu: 
M Y stic 8-4826.

i patari- akrai gražaus pušyno, kaina i 
Yra elektra, vanduo, visokiųii? L”it 7ir,ln< tol*

Mrs. Bernice Klepach, 
Harvington Avė., 
Teniville, Conn.

Tel.: Terriville 25113.

monia) So. Bostono lietu- tuvos vadavimo 
vių parapijos klebonas kun. Aukų surinkta: 
Virmauskis. Ligonis išvež
tas i Camey ligoninę.

REIKALINGAS KEPĖJAS
sCiau ir busi tikras, duonai kepti. 5 dienų

NAMAS PARDAVIMU
Trijų šeimynų, su 4 karų 

su visais moderniškais

JOHN SIMAS ŽUVO
NUO BANDITO

So. Bostone—371; 
Brocktone—$240; 
Nonvoode—$139; 
C ambridge—$65. 
Iš kitų vietų

, . • dar nėrakrautuvi- .. ., apsilankvmas buvo; 1

Bill introduced into namas nužudęs krautuvi- 
the House of Represanta- ninką ir paėmęs iš pritrenk-

kad nuvažiuosi ten, kur va
žiuoji, o nepataikinsi Į ligo
ninę ar Į kapus. . . .

Visas reikalas tas, kad 
važiuojant ne daugiau kaip 
45 mylias per valandą yra

pranešimų daug daugiau šansų išveng-
Bet visur zvejųiti nelaimės, negu lekiant 55 

nepaprastaimylias per valandą. Viso-

Geras atlyginimas.
Bristol Bakery 

12 Bristol Street 
Cambridge. Mass.

... garaziu,
' . . / patogumais namas. City PointJ^TCipTlS • . , ji* . •miesto dalyje, prie pat juros. (24) Hkaina $17.000. 

nu: SO 8-0571.
Kreiptis telefo-

Ne\v Bedford
ninkas John Simas .... . . , ■, - -
rastas savo krautuvėj su su. =«!dom.no zmones, kurie be kie tyrinėjimai parodė, kad 
daužvta aalva ši nirmadie- gal° yra issnlgę zinių 1S greitai “lekiantis” automo- ^a'a>dr-k nk Nuvirs f^feietuvos, nes nei laiškais bilistas nuvažiuoja j paskil. Reik,a 
ligoninę jis sąmonės neat- nei. 1ST .sPaudos.tlkr° vaizdo tą vietą tik 15 minučių ank- 
gavęs mirė. Policija ieško
jauno žmogaus, kuris Įta-

------------------------------------------ į PUIKI PROGA
PAVASARIO TONIKAS 848 Dorcfcester Avė.
Jautiesi nuvargęs ir nėra-i Senas amžius verčia savinin- 

mus? Ga! turi "spring fever”? ką parduoti 3 aukštu namą. 
Tokios nutaikos negalima iš- Pastovios pajamos iš krautuvės

Ji atsiranda

tives by Congressman Cel- to žmogaus apie $400.
ler of New York on April 
3, and referred to the Com- PER ATLANTĄ BE 
mittee on the Judiciarv. VANDENS IR MAISTO

However, we beg that * v i* o -.rt 4- Vienas prancūzasthe date of May 8, 194o, as , *
stipulated in Sec. 2 (b) of ‘ g ’ 
said bill, be changed to
that of Sept. 1, 1939, as 
this was the time when the 
flight of the Baltic people 
from the Soviet aggression 
really began.

(Padėt parašą.)
Panašius prašymus patai- galima gyventi tuo 

tina rašyti nuo pavienių as 
menų ir nuo organizacijų, ros, esą ir vandens 
Pasiūlyta čia frazelogija gauti iš jurų gyvių, 
yra tik pavyzdis. Prašy- galima pagauti.

ir vie

apie Lietuvos žmonių gyve- sčiau, bet užtat jis greičiau 
nimą dabar negalima gau-, pataiko i nelaimę, kaip tas, 
ti. Labai daugelis žmonių ;kurįs nesiskubina. Todėl, 
visus pokarinius metus nė- jei išvažiuosi 15 minučių 
ra gavę is Lietuvos jokio anksčiau ir neskubėsi, tik- 
laisko nuo saviškių. riau pataikysi ten, kur va-

-------------------------- jžuoji. Aišku?
Gerbkime Mirusius, ________ ______ _____ _______  „

Prisiminkime ir Gyvuosius STRYTKARIŲ STREIKAS

Dr. A. Louisj --------
Bombard ir Jack M. Pal- Šioss avaitės gale Massa-; 
mer, gegužės 25 d. išplau-' chusetts keliais bus didelis
ke iš Monte Carlo, Prancu- judėjimas dėl
zijoj, mažu 18 pėdų gumi
niu laivuku Į Ameriką. Jie 
neėmė su savim nei maisto 
nei vandens, nes jie nori 
Įrodyti, kad vandenynuose

NEINA PRIE GALO

Rytinė- Mass. autobusų 
Memorial tarnautojų streikas vis dar 

Musų vals- tęsiasL Kalbos apie perė- 
" ‘ j re_ mimą autobusų linijos Į

gistratorius, Rudolph 
King, yra aptaręs su 
saugumo pareigūnais visas

kožną apačioje, 5 kambariai antram 
aukšte ir 5 kambariai trečiam 
aukšte. Visi su voniomis ir
pečiais. Namas geram stovy.
Butas bus laisvas pirkėjui. Sa-

Pavasario Toniko
štai žolių, šaknų, lapų ir žie- 

iu mišinys, kuris amžiais bu
vo vartojamas “senajam kraju-Į vininkas kalba lietuviškai, 
je” ir visoj Europoj, -ir visada Klaust telefonu: AV 2-2273. 
duodavo gerų pasekmių. (24)

Nueik i “L” Street Pharma- 
cv. irz L. st.. so. Koston, ten

dienos šventės.
tijos motoriniu vežimu re- .p valstijos rankas lieka kal- 

treikuojantieji tar- 
nautojai reikalauja, kad

kitais t komis.

maistu, i priemones, kaip prižiūrėti g^čas butų sprendžiamas
koki galima pagauti iš ju- kelius, kad juos

galima
kuriuos

nelaimių
blausias

atsitiktų.
patarimas.

mažiau t'biti’ažo (trečųjų teismo) 
Svar- keliu, kaip tai būdavo pra- 
koki Je- Kompanija su tuo 

, nesutinka.jis duoda automobilistams, _____________
yra tas: Prisimindami su Worcesterio Rekordas

mirusius atsimin- Bostono Svajonė šaknys

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

VISI I PIRMĄJĄ PAVASARIO

GEGUŽINĘ
Rengiamą L. R. K. S. A. 94-tosios kuopos

Sekmadienį, Birželio (June).l (L, 1952
2 vai. popiet

ROMUVOS PARKE—BROCKTON, MASS.

Dainuos gerai pažįstamas Bostoniečiams ir Brock- 
toniečiams Vyrų Choras vadovaujamas 

muziko .Juliaus Gaidelio.

pagarba 
kime ir 
keliauja

gyvuosius, kurie 
musu užsikimšu-

siais keliais!

Studentams Siūlo 
Nemokamas Kelnaites

dės

Gros Al Stevens Orkestrą

Bus dovanos už Įžangos tikietus ir už geriausius šo
kius. Autobusai važiuos nuo Lietuvių Piliečių Drau
gijos namo. 368 Broadvvay, So. Boston, 1 vai. popiet.

Rengėjai.

Amerikos studentai 
kuriose mokslainėse, pava 
saliui atėjus, daro “kelnai
čių ekspedicijas” Į mergai- 

įčių bendrabučius vogt mer
gaičių tualetų intymių da
lių. Ta mada užkrėtė visą 
eilę universitetų.

Viena moterų drabužių 
krautuvė Washington, D. 
C., skelbia, kad ji jaunų vy- ’♦ 
rūkų nuraminimui dalija • 
nemokamai moteriškas kel
naites kiekvienam studen
tui, kuris tik Įrodys, kad jis } 
lanko aukštąją mokyklą rj 
pasisakys noris tokį drabu-J 
žį gauti. ... j •

172 L St.. So. Boston, 
gausi sekančių -žolių ir pasida 
rysi gerų vaistų pats:

Pienių šaknies
Arklio rukštynių šak 
Uosio žievės 
\V:.ntergreen lapų 
čemeryčių šaknų 
Boldo lapų 
Sarsaparilės šaknų 
Polemono lapų 
Kaskaros žievės 
Sudėk viską j palivotą puodą, 

užpilk dvi kvortas vandens ir 
pašutink ant silpnos ugnelės 
apie pusę valandos. Pridėk 
cukraus ar maleso dėl skonio.

Išgerk po stikliuką du ar tris 
kartus per dieną. Laikyk toni
ką šaltoj vietoj. Galima išsi
virti tiktai pusę to kiekio. 

Sakoma, kad šitos žolės bei 
turi šitokių gydomųjų

oz
oz
oz
oz
oz
oz
oz
oz
oz

NAMAS PARDAVIMUI
Trijų šeimų namas. 5-6-6 

kambariai., naujai aptaisytas. 
Įmokėti $3,000, likusieji ant 
pirmo morgičiaus su 4 nuošim
čiais. Antras aukštas laisvas 
pirkėjui. Matyti galima šį šeš
tadienį nuo 1 iki 5 valandos va
karo. o sekmadienį nuo 1 iki 6 
valandos vakaro. Adresas: (22)

39-41 Shirley St., Rovbury.

Į savybių: 
ArklioVVorcesterio miestas ap-| Arklio rukštynių šaknys iš- 

nejudamą nuosavybę valančios kraują.
rekordiniais mokesčiais, po 
$50.80 nuo tūkstančio ver
tės. Tas Worcesterio re
kordas yra visų bostoniečių 

. svajonė, nes čia mokesčiai
kai yra daug aukštesni.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

172 L St., So. Boston
Vaistiniai 
ir šaknys 
lio.
Jūsų daktarai bus sma
gu žinoti, kad savo re
ceptą atnešėt čionai iš
pildyt. Jis žino kai 
mes esam specialistai.

lapai, žievės 
iš viso pasau-

i«♦i»i
i♦♦**
«*
*ti♦*
•i
t«t<t♦ l

Pienių šaknys stiprina jak- 
nas ir skilvi.

Uosio žievė skatinanti kraujo 
apytaką ir veikianti kaip geras į 
tonikas.

VVintergreeno lapai geri nuo 
reumatizmo ir odos ligų.

čemeryčių šaknys pagerina 
apetitą ir virškinimą.

Boldo lapai sustiprina virški
namųjų organų veikimą.

Sarsaparilės šaknys esąs ben
dras kraujo tonikas ir valyto
jas.

Polemono (Jacob’s Ladder) 
lapai esąs geras vaistas inks
tams.

Kaskaros žievė esanti geras 
tonikas jaknoms. žemutinėms 
žarnoms ir paliuosuoja vidurių 
užkietėjimą.

Pabandyk šitą senai išbandy
tą tončką iš šakny, žievių ir 
lapų kuomet jausiesi pavasariš
kai sutingęs.

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: ano 1 

Ir ana T 
546 BROADWAY 

■O. BO8TON. MAM.
Tdsfonaa: BOUtfc Boston II

«

A. J. NAMAKSY
UAL BSTATE A IN8UBANCBI 

409 W.
SOUTH BOSTON,
Office Tel. SOboston 8-0948Bm. 17 ORIOLB STUK 

Wast Rozbnry, Maaa.
Tel. PArkw*y 7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

623 East Broadway
South Boston 27, Mas#. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

9 Reisai Kasdien 
Arkliai Stoja 1:45 

Double Baigias 1:25
Ypatingi Reisai 
Memorial Dieną 

ir Subatoj
Jžanjra $1.00 su taksais 

13 minučių nuo 
Scollay Square per MTA

SVfFŪLK

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomu 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto Ori 12

447 Broadway
' SO. BOSTON, MASS.

vakaro

LH0WNS
16

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietutis Gydytoju ir Chirurgu
Vartoja vėliausio# konstrokicijo# 

X-RAY Aparat«
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

f




