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Amerika KaltinaSovietų Rusiją 
Dž Vergijos Laikymą

Rusijos Prievartos Darbų Stovyklose Yra 14 Milionų Ver-
— Siūlo Tarptautinį Tyrinėjimų — Reikalauja Atida* 

ryti Rusijos Sienas ir Leisti Bešališkus Stebėtojus Ištirti 
Vergų Padėtį Sovietijoj.

Pirmą kaitą Amerika išė
jo prieš Sovietų Sąjungą su 
aiškiais kaltinimais dėl ver
gijos Rusijoj. Amerika su
rankiojo iš įvairių šaltinių 
žinias, kad Rusijoj vergų 
stovyklose yra laikoma ne 
mažiau, kaip 8 milionai, o 
greičiausiai iki 14 milionų 
žmonių. Tų vergų padėtis 
yra baisiai liūdna, jie yra 
pasmerkti sunkiam darbui 
ir lėtai mirčiai nežmoniško
se sąlygose.

Amerika reikalauja, kad 
Jungtinių Tautų organiza
cija ištiitų vergų padėtį Ru
sijoj. Jei Maskvos rankos 
yra švarios, Stalinas turi 
leisti tarptautinei komisijai 
tyrinėti vergų padėtį Rusi
jos platybėse.

Amerikos valstybės sekre
toriaus padėjėjas, Willard 
C. Thorp kaltinimus prieš 
Rusiją iškėlė Jungtinių Tau
tų organizacijoj ir griežtai 
reikalavo, kad vergijos gė
da Rusijoj butų išaiškinta. 
Pasaulis ilgai tylėjo dėl di
džiausios musų laikų gėdos, 
milžiniškos vergijos Rusk 
joj. Atėjo laikas tą klausi
mą aiškinti tarptautinėj or
ganizacijoj.

Amerikos reikalavimas iš
tirti vergiją Rusijoj sprogo, 
kaip bomba Jugtinių Tautų 
organizacijoj ir jau nuskam 
bėjo po visą pasaulį.

Rusijos vergų stovyklose 
yra labai daug lietuvių, iš
gabentų iš Lietuvos dėl vi
sokių neva prasikaltimų ir 
visai be jokios kaltės. Lietu
vių vra išvežta dešimtimis 
tūkstančių, bet kiek tų iš
vežtųjų musų tautiečių dar 
yra gyvų, niekas nežino.

Portugalijos Rinki
mai Virto Komedija

Vasario 13 d. Portugali
joj buvo prezidento rinki
mai. Rinkimų išvakarėse 
vienintelis opozicijos kan
didatas, generolas Jose Vor- 
toon de Mattos, ištraukė sa
vo kandidatūrą todėl, kad 
diktatūros valdžia ruošė 
suktus rinkimus. Opozicijai 
nebuvo leista dalyvauti bal
sų skaityme, opozicijos at
stovams nebuvo leista tik
rinti balsuotojų sąrašų ir 
diktatūros valdžia neužtik
rino piliečiams slapto balsa
vimo. Tose sąlygose opozi
cijos kandidatas atsisakė 
dalyvauti rinkimų komedi
joje.

Rinkimai be opozicijos 
pasibaigė Salazaro diktatū
ros “laimėjimu”. Diktatūros 
kandidatas, generolas de 
Carmona, ir vėl suktu budu 
įkeltas į prezidento vietą, o 
diktatorius Salazar ir to-
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SKAUTAI (TEIKIA DOVANAS PREZIDENTUI

Prezidentas Trumanas pi iima dovanas, puikų skautų raportą ir orlaivio mo
delį iš Amerikos skautų delegacijos, kuri atvyko į Baltąjį Namą pasveikinti 
prezidentą. Skautų delegacija atstovauja 2,221,157 Amerikos skautus jaunuo
lius. Prezidentas su jaunais svečiais pasišnekėjo, nusitraukė ir pagyrė jų or
ganizacijos veikimą.

Šiaurinio Atlanto Sąjunga 
Kuriasi Girgždėdama

Amerika Nenori Pasižadėti Suteikti Europai “Karo Pa- 
, galbą Tuoj Pat” — Norvegijos Ministeris Išvažiavo Nu- 
' sivylęs — Europos Kraštai Pasigenda Aiškios Amerikos 

Užsienių Politikos.

Norvegų Ministeris 
Išskrido Anglijon
Norvegijos užsienių rei

kalų ministeris Dr. Halvard 
M. Lange apie savaitę laiko 
tarėsi Washingtone dėl, ~
Norvegijos dėjimosi prie ki įrašyti pasižadėjimą, kad 
Šiaurės Atlanto Gynimosi ji į sąjungą įsijugusiems 
Sąjungos ir dabar išskrido kraštams, jei jie butų už-

Derybos dėl Šiaurės At
lanto Gynimosi Sąjungos 
jau eina prie galo. Bet Vals
tybės sekretoriaus, pasitari
muose su senato vadais pa
aiškėjo, kad Amerika į At
lanto Sąjungos sutartį neno-

į Angliją, kui- tarsis su An
glijos užsienių reikalų mi- 
nisteriu E. Bevin.

Norvegija po šitų pasita-

pul£i, “tuoj pat suteiks ka
rišką ir kitokią pagalbą”. 
Senato vadai sako, kad pa
gal konstituciją tiktai kon-

rimų Washingtone ir Lon- j gresas gali paskelbti karą, 
done apsispręs, ar jai apsi-i o todėl vyriausybė negali 
moka dėtis prie Atlanto Są-i pasižadėti suteikti “karišką

pagalbą”, kol kongresas ne
paskelbs karo. Todėl Ame
rika siūlo įrašyti į Atlanto 
Sąjungos sutartį, kad, jei 
kuris Sąjungos narys bus 
užpultas, Amerika “tuoj 
pat imsis akcijos”.

O ką tai reiškia “imtis 
akcijos”, klausė Norvegijos 
ir kitų valstybių atstovai? 
Europos kraštai nori iš A- 
merikos aiškaus pasižadėji
mo^ VaH jai iia mis nžnn1ti 
Amerika tuoj jiems skubės 
į talką, nieko nelaukdama. 
Norvegijos užsienių reikalų 
ministeris išvažiavo iš Wa- 
shingtono nusivylęs Ameri
kos neapsisprendimu, bet 
praneša, kad Norvegija vis- 
vien linksta dėtis į Atlanto 
Sąjungą ir mano visai neat
kreipti dėmesio į Sovietų 
grasinimus ir “nepuolimo 
sutarties” siūlymus.

Atlanto Sąjungos tikslas 
yra išsaugoti taiką, prieš
pastatant Rusijos agresi
joms vieningą Vakarų vals
tybių frontą. Bet jei Ameri
ka nepasižadės aiškiai stoti 
į karą bet kurios užpultos 
valstybės pusėje, tai ar Ru
sija atkreips dėmesį į Ame
rikoj pasižadėjimą “imtis 
akcijos”? Todėl manoma, 
kad Amerikos neapsispren
dimas ir nenoras pasižadėti 
ginti Europos valstybes gali 
tik paskatinti Maskvos im
perialistus dar kurią nors 
Šalį suėsti.

Amerika dar nėra apsi
sprendusi, kokių priemonių 
imtis prieš Vengrijos, Ru
munijos ir Bulgarijos dikta
tūrų pradėtą šlykščią kovą 
prieš bažnyčią. Vengrija iš
varo Amerikos ambasado
rių iš savo krašto. Rumuni
ja ir Bulgarija pradėjo 
smarkią propagandą prieš 
.bažnyčią ir padarė daug 
areštų dvasiškijos tarpe.

jungos, ar ne. Rusija grasi
na norvegams, kad jie ne- 
sidėtų prie tos sąjungos, 
Švedija ir Danija “abejo
ja”, ar joms verta dėtis, bet 
Norvegija yra linkusi dėtis 
iš karto prie sąjungos, kad, 
reikalui kilus, galėtų gauti 
pagalbą iš Vakarų.

Ulsteris Balsavo Kardinolas Mind-
Prieš Airiją szenty Apeliavo

Vasario io d. uistery Sprendimą 
(Šiaurinėj Airijoj) buvo ,dll^Tu^m^bSot^u “ST kuri bol^^lb«ūjos| 
dele dauguma balsuotojų 4.p:<.rnj,<. nntpi«p kaipti iki an^ graikų miesto Flo- 
pasisakė prieš jungimąsi su J™ rina- Sako, užpuolime daly-
Airija ir išrinko į pariamen-j£L;;Q vavo 4,000 partizanų su ar-

kitais moderniš- vi

Graikų Partizanai 
Vėl Puola

Praeitą savaitę graikų 
partizanai iš Jugoslavijos ir

Generolas Eisenho- 
węr V ei Tarnyboje;

Prezidentas Trumanas 
praeitos savaitės gale pa- į 
kvietė generolą D. D. Eisen- 
hower grįžti laikinai į ka
ro tarnybą ir būti jungtinių 
karo štabu pirmininku. Ge
nerolas pakviestas tik laiki
nam darbui, kol ginkluotų 
pajėgų viršininkai sutars, 
kaip paskirstyti krašto gy
nimui skiriamas lėšas ir ko
kios strategijos Amerika 
turėtų laikytis kilus karui.

Gen. Eisenhower buvo 
pasitraukęs iš karo tarnybos 
ir buvo išrinktas Columbia 
universiteto pirmininku. Da
bar universitetas laikinai 
jam davė atostogas, kol ge
nerolas galės vėl grįžti į 
universitetą.

U daugumą teLa Vengrifoj. Ank- E±mi^jrb

ribose. Pagal balsų skaičių!' nan!linti h/.' ži„- šitas P.»rti“"9 užpuoli-

i:.i„neita :»»
gCilJCU

nuo laisvės ir demo- 
tijos. Salazaras diktato- 

riauja Portugalijoje nuo 
1926 metų.

galiją
kratijc

RUSAI AREŠTAVO AN
NA LOUISE STRONG
Pagarsė jusi bolševikų 

bendrakeleivė, amerikietė 
žurnalistė Anna Louise 
Strong, kuri yra atlikusi 
Maskvai visokiausių nešva
rių patarnavimų, paskuti
nius metus gyveno Maskvo
je ir dirbo anglų kalba lei
džiamame bolševikų laik
raštyje.

šį pii-madienį iš Maskvos 
atėjo žinia, kad rusų polici
ja A. L. Strong suėmė, kaip 
Amerikos šnipę ir kadangi 
ji yra Amerikos pilietė, tai 
gal ji bus ištremta iš Rusi
jos. Bent taip skelbia rusų 
policija.

A. L. Strong yra rašiusi 
ir apie Lietuvą, ji “su entu
ziazmu” įieizojo, kad Lietu
va yra “laiminga” rusų 
durtuvų pavergta.

Doi4i»7'inH l---------- V

už Angliju pasisakė 234,202 m« Panaikinti bei sumažin mas yra pirmas po pavary- 
mo iš partizanų vadovybėsti. Bet ir aukščiausio bolše- 

vikiško teisino sprendimas. 
bus politinis, kardinolas ™bus teisiamas uži tai, kad;^Sti’^iaršal” 

lika ir visai atsiskyrė nuoį{.,s i politinis bolsevikis ,papagOS pagarsėjęs 1940- 
Britų Tautų Bendruomenės,' diktatūros pnesininkas.-194j metų kare prieš ita- 
o dabar Airijos vadai sako; Amerikoje ir visame pa- 
kad kol Airija nėra suvie
nyta, jie negali dėtis į Šiau
rės Atlanto Sąjungą.

balsu, o už jungimąsi su 
Airija balsavo 101,445 žmo
nės.

Airija pasiskelbė respubDe GauUe Grasina
“Paimti Valdžią"
Generolas Charles de 

GauUe vasario 12 d. kalbė
damas Lille mieste sakė, 
kad jis, “gali būti privers
tas paimti šalies valdžią ki
tomis priemonėmis”, kitaip)
sakant, perversmo keliu.' Siūlo Pastatyti 20 
į™ SS MUUmų Namų
jis nesitiki rinkimų keliu Walter P. Reuther, auto-
* . o . • • 2 J *• T~h A. _ 2*1* 2 1_ * * 1 •*patekti į valdžią. Bet gene
rolas dar pridėjo, kad, jei
gu greit bus paskelbti rin
kimai ir jei balsuotojai jį 
išrinks kraštui vadovauti, 
tai jis ir demokratišku budu 
išrinktas sutiks kraštui va
dovauti.

Pagamina Dirbtiną 
Pieną ir Mėsą

Iš Vokietijos praneša, kad 
ten vokiečių ir aliantų mok
slininkai, bendrai dirbdami, 
išrado dirbtiną maistą, kurs 
visiškai atstoja pieną ir mė
są ir turi mėsos ir pieno 
skonį. Dirbtinas maistas, 
sako, turi tą patį maistingu
mą, kaip pienas ir mėsa ir, 
sako, tai yra “didžiausias 
išradimas žmonių maitini
mo srityje”.

Naujas dirbtinas maistas 
yra gaminamas iš proteinų, 
kurie imami iš sojos pupų, 
žemės riešutų, medžio, mie
lių, kornų ir akmeninės ang
lies. Naujas maistas buvo 
pakartotinai išbandytas ir 
dabar jau dalinamas Vokie-

mobilių darbininkų unijos 
pirmininkas, siūlo, kad per 
ateinančius 10 metų čia bu
tų pastatyta 20,000,000 nau
jų namų darbininkams. Jis 
sako, kad nedidelius na
mus, su dviem miegamais 
kambariais ir visais įrengi
mais, statant moderniškai, 
galima pastatyti už 6,000 
dolerių. Pradžiai vyriausy
bė turėtų duoti 500,000,000 
dolerių, o paskui namų sta
tyba pati save finansuotų, 
nes pastatytieji namai butų 
parduodami ir pinigai grįž
tų. W. P. Reuther sako, kad 
namų statymui galima pa
naudoti kai kurias dirbtu
ves, kurios dabar stovi tuš
čios.

Amerikoje ir visame pa- 
šaulyje kardinolo nuteisi-: 
mas sukėlė labai daug pro
testų. Amerikos vyriausybė Kanados Vadas Ta- 
ir daugybė šalies aukštų; 
pareigūnų tą teismą vadina į 
išsityčiojimu iš teisingumo. Kanados ministerių pir-

Popiežius paskelbė, kad mininkas, Louis St. Lau- 
visi kardinolą teisusieji tei-irent, šeštadienį* atvyko į 
sėjai ir jį į teismą patrauku- Washingtoną, kur jis šią 
šieji asmenys skaitosi išmes- savaitę turi pasitarimus su

riasi su Trumanu

ti iš katalikų bažnyčios, ar
ba ekskomunikuoti.

Trumanas ir Chur- 
chill Pasimatys 

Bostone
Kovo 31 d. Cambridgę,

Massachusetts Technologi
jos Institute lankysis prezi
dentas Trumanas, kurs čia 
turės pasimatymą su Angli
jos karo vadu Winston

prezidentu Trumanu. Sa 
k6, Kanados ir J. A. Valsty
bių vadai tariasi apie At
lanto Sąjungą, apie įtaisy- 

!mą bendrųjų RADAR ap
saugos stočių šiaurinės A- 
merikos kontinente, apie 
kasimą St. Lawrence di
džiojo kanalo, apie Mar
shallo planą ir aptaria ki
tus Kanados ir Amerikos 
bendruosius klausimus.

Kanados vadas turėjo pa
sitarimus ne tiktai su pre
zidentu, bet ir su kongreso 

Jis

AMERIKA NESITRAUKS 
IŠ JAPONUOS

Amerikos kariuomenės 
vadovybė praneša, kad A- 
merika nemano ištraukti 
savo karo pajėgų iš Japo
nijos, kaip buvo pasklidę 
gandai. Toki pareiškimą 
padarė W. H. Draper Jr., 
einantis armijos sekreto
riaus pareigas.

EGYPTE NUŠOVĖ TE
RORISTŲ VADĄ

Egypto kraštutinių nacio
nalistų ir teroristų vadas,
Hassan ei Banna, 39 metų v.„vfx„
“Magometonų Brolijos” vir| tijoj žmonėms pagal maisto 
sminkas, praeitą šeštadienį korteles, 
buvo nušautas Kairo mieste.
Kas jį nušovė pranešimai 
nesako, bet spėjama, kad 
teroristų tarpe 
niai ginčai ir “

REIKALAUJA GREIČIAU 
ATŠAUKTI T-H BILIŲ

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Wm. 
Green siūlo, kad kongresas 
pagreitintų Taft-Hartley bi
liaus atšaukimą, nes tas bi
lius yra nepraktiškas, sun
kiai įgyvendinamas ir pa
žeidžia darbininkų organi
zacijų teises. Kongresas bi
liaus atšaukimą svarsto ko
misijose.

Churchill. , . ... , .W. Churchill pasakys kai-Į^Pejų partijų vadais.
bą Cambridgę, o prieš tai" " 
apsilankys New Yorke, kur 
iis dalyvaus keliuose poki- 
liuose ir taip pat pasakys 
kelias kalbas. Kovo 18 d.
W. Churchill išplauks iš 
Anglijos į Ameriką.

jau grįžo namo.

ĮDOMUS GINČAS DEL 
MANEVRŲ

Praeitą savaitę Amerikos

MINDStENTY TEISMAS 
BUVO SUKTAS

Popiežius Pius XII pirma
dienį paskelbė, kad kardi
nolo* Mindszenty teismas 
Budapešte buvo suktas, pri
sipažinimai buvo išgauti 
smurtu, o visas teismas bu-___ __ _ a 2vo suruoštas su tikslu pa

Lietuva pavergta, lietu* 
viai kenčia sovietų jungą, 

kilo vidų ji-1 Paremki tad, lietuvi, auko* 
mai guiv<M u broliai’ atsu-imis AntrąjJ Lietuvos Gel* 
ko ginklą prieš savo vadą. 'bėjimo Vajų.

karo laivynas darė manev 
rus Alaskos vandenyse prie 
Kodiak salos. Oro pajėgų 
viršininkai praneša, kad jų 
orlaiviai “ištaškė” karo lai
vus ir turi fotografijos nuo
traukos, kurios tą rodo, o
karo laivyno viršininkai sa- _ - 0*1 • 1 • •

kirsti katalikų bažnyčios 
įtaką Vengrijoje.

Popiežius kalbėjo kardi
nolų kolegijoj ir griežtais 
žodžiais pasmerkė Vengri
jos bolševikų smurtą.

RUSAI NUŠOVĖ DU
ŽMONES AMERIKIE

ČIŲ ZONOJE
Rusų kareiviai Vokietijoj, 

amerikiečių zonoje pirma
dienį nušovė vieną vokietį 
ir vieną sunkiai sužeidė 
prie Ebersdorfo. Tusti šovi
nių patronai buvo rasti 
amerikiečių pusėje, kas ro
do, kad rusai buvo įsiveržę 
į amerikiečių okupuotą zo
ną.

REIKALAUJA PALEISTI 
ARKIVYSK. STEPINAC
Atstovų rūmų vadas John 

W. MacCormack iškėlė rei
kalavimą, kad Jugoslavijos 
diktatorius Tito paleistų

—Kinijos nacionalistai ko, kad jų devyni laivai nu- 
savo tarpe nesusitaria dėl plaukė prie Kodiak salos ir

Sisidavimo komunistams, orlaiviai tų laivų visai ir
augumas linksta kariauti, nepastebėjo. Katrų tiesa?

PABĖGO ORLAIVIS
—Iš Fort Levvis aerodro- iš kalėjimo arkivyskupą Ste-

ŠALČIAI VAKARUOSE
KANKINA ŽMONES

Vakarines valstijas praei
tą savaitę ištiko naujos ne
laimės, šalčiai ir sniego au
dros. Kai kuriose vietose 
sniegas vėl atkirto gyvena
mas vietas ir žmonės nebe
gali iš jo išsikasti. Labai 
kenčia dėl sniego ir galvi
jai ganyklose. Sako, tokių

mo pabėgo tuščias orlaivis,' pinac ir tuo budu geriausiai 1spe!^ . ir. sniego audru ir 
• «•»•»»»« ____ „ZL-i.seniausia n žmonikurs skraidė vienas pats 3 įrodytu savo 

valandas, kol nukrito. j nuo Maskvos.
atsiskyrimą seniausieji žmonės Vaka- 

I Jsuose nepamena.
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RADAR apsaugos tinklas visam kraštui

5 APŽVALGA I
vairiose pasaulio sostinėse. 
Japonai neišgaudė visų So-

--------- vietų šnipų, dalis jų pasi*
Amerikos kariuomenės slėpė, kiti dabar Japonijos 

vadovybė Japonijoj atsiun- parlamente “liaudį atsto- 
tė į Washingtoną platų pra- vauja’’, o pasislėpusieji, 
nešimą apie “gudriausią vi- spėjama, atlieka Sovietams 
soj istorijoj šnipų tinklą”, panašius patarnavimus kur 
kurs veikė Japonijoj 1940- kitur.
1941 metais. Tas šnipų tin- ---------------
klas dirbo Sovietų Rusijos D£L Dp įstAjyMO 
naudai. Jo priešakyje sto- KEITIMO
vėjo vokiečių profesionali- ______
nis komunistas , kursai bu- j kongresą ineštas suma- 
vo pnsimetęs naou^ulas *akeis£i DP į
Dr. Richard Sorge Frank- g/LF sįulo kad visi 
iurtei Zeitungf koiespon ge£uvjaį įr ju organizacijos, 
dentas užsieniuose. Jis buvo prieJinamai5 keliais
galva, o salia jo velke visa ; , Htokius t0 
eile Įtakingų vokiečių, ja- Dakeirim„.. ponų ir... sako, amerikiec ; papenimus, 
kurie, puikiai pasidai.-.
darbą, rinko informacijas 
Japonijoj Maskvos naudai.

Prieš Perlų Uosto ataką 
japonai visai priepuolamai 
tą šnipų tinklą išaiškino, 17 
žymesnių šnipų iškarstė, o 
visą eilę kitų sukišo į kalė
jimą. Vėliau amerikiečių 
kariuomenė visus nuteistus 
kalėti šnipus paleido iš ka
lėjimų ir šiandien kai kurie 
iš tų šnipų yra Japonijos 
parlamento nariai, komunis-į 
tų frakcijoj...

Pagal Amerikos kariuo
menės Japonijoj pranešimą,
Dr. R. Sorge buvo įsitrvnęs 
Į Vokietijos ambasadą Ja
ponijoj ir ten buvo arti
miausias vokiečių ambasa
doriaus patarėjas. Dr. Sor
ge vienas žymus padėjėjas.
Amerikoj buvęs japonas 
Ozaki Hozumi, buvo įsitry- 
nęs į patarėjus Japonijos 
ministerių pirmininkui, prin 
cui Konoye ir buvo Japoni
jos ministerių kabineto “pa
tarėjas” tarptautin iuose 
klausimuose. Kiti žymus 
šnipai sėdėjo Įvairiose mi Į 
nisterijose. šnipų tarpe ne-į 
buvo nė vieno ruso. buvo 
vokiečiai, amerikiečiai ir 
japonai.

Dr. R. Sorge šnipų tinklas 
davė Maskvai be galo svar
bių informacijų. Šnipai pa
informavo Maskvą, kad Ja
ponija kreips savo ekspan
siją i pietus ir Rusijos ne
puls! Ta informacija leido1 
rusams atitraukti kariuome
nę iš Mandžurijos pasienio 
ir mesti ją prie Maskvos.!
Vėliau Dr. Sorge dar pa-j 
tvirtino žinią, kad Hitleris; 
nusivylė japonais, nes japo
nai yra nusistatę nekariauti 
prieš Rusiją. Dar anksčiau,! barimas, o ne tremtinių ikur- 
1941 m. gegužės 15 d., Dr.' dir.imo programos vykdymas. 
Sorge šnipų tinklas pasiun
tė Į Maskvą pranešimą, kad 
170 ar 190 vokiečių divizi-, 
jų “apie birželio 20 d.” įsi-' 
verš i Rusiją. Todėl Stali-

GUDRIAUSIAS ŠNIPŲ 
TINKLAS

įstatymo.

Mums reikia prašyti, kad 
tremtiniams butų suteikta 
speciali non quota imigracijos 
viza ir neįskaityti jos ateities 
kvotos sąskaiton. šis nuosta
tas turėtų būti retroaktyvus 
ir turėtų panaikinti visus jau 
išduotus pagal D. P. įstatymą 
iki jo pakeitimo kvotos nume
rius.

{leistinų skaičių reikia padi-. 
dinti. Paaal D. P. aktą 1948m. i 
buvo numatyta įsileisti į U. 1 
S. A. 205.000 tremtinių per 
dvejus metus. Naujame pakei
time reikia siūlyti įsileisti 
400,000 tremtinių per 4 me
tus, pradedant nuo birželio 25, 
d. 1948 m.

D. P. Komisijos veikla, žino
ma. turi būti atatinkamai pra- 
lginta iki 1053 metų. kad ji 
galėtų planingai tremtinių Į 
pargabenimo reikalus tvar
kyti.

Žemės ūkio darbininkams 
įsileisti reikia padidinti vizų 
skaičių iki 40 nuošimčių, že
mės ūkiuose lengviausiai dar
bininkus apgyvendinti, yra pa
kankamai butų, o taip pat ge
ras darbo jėgos pareikalavi- s 
mas. Tuo tarpu miestuose yra 
didelis sunkumas butą susi- 
rasti.

Mums reikia prašyti žemės' 
ūkio darbininkų Įleisti 40 nuo
šimčių r.uo viso įleidžiamų 
tremtinių skaičiaus.

Panaikinti darbo garantijas. 
Praktika parodė, kad surasti! 
patikrinimą darbui iš anksto.; 
kai darbdavis dar nematė pa
ties tremtinio-darbininko. yra 
labai nelengvas dalykas. Tokių 
garantijų sudarymas Įnešė žy
mių nepatogumų kvietėjams. 
Pagaliau toks darbo garantijų 
parūpi n imas. sudaro įspūdį, 
kad tai yra darbo jėgos ver-

Štai dėl ko siūloma darbo 
garantijas panaikinti.

“Eligibility” data buvo gerai 
išspręsta dabar veikiančiam 
įstatyme. Tačiau kitos tautv-

Amerikos oro pajėgos pi anuoja visą kraštą padengti RADAR apsaugos stoti
mis, kurios dieną ir naktį 
ma orlaivį. Paveiksle ma
są kraštą, kad Amerika is visų salių butų apsaugota.
mas kainuos §161,000,000. Stotims aptarnauti reik ės 8,300 vyrų.

Kas Savaite Į
Į “Daina apie Sibirą” joj, o tai reiškia i labai di-
■ Leonas Pruseika sakosi dėlę dalį Austrijos pramo- 
matęs Ne\v Yorke sovietų nės, nes naciai visokiais 

i filmą, pavadintą "Daina suktais ir apgaulingais bu- 
japie Sibirą”. Leonas netry- dais Austrijos pramonę bu
voja džiaugsmu dėl Sibiro vo paglemžę į savo nuosa- 
gražuvo. Jis sako: ! vybę. Dabar “išvaduotojai

“Na, ir gražumėlis, na, irĮ rusai nori naciškų vagių
; siužetas, na, ir muzika! Ma-! plėšimais pasinaudoti.
ne sujaudino tas filmas sa- Pirmi pranešimai iš Lon- 1* “ * *į vo meniškumu, savo liaudiš- 
kurnu”.

Jei Leonas Pruseika butų 
važiavęs į Maskvą, kaip jis 
buvo kviečiamas savo “su- 
sklokėjimo” laikais, jis butu

dono derybų sako, kad ten 
dar niekas nė pauostyti ne
gavo Stalino “taikos ofen- 
syvos”. Rusų reikalavimai 
palieka tie patys, jų apeti
tai nesumažėjo, o todėl gal

gas ir todėl reikia siūlyti pa
naikinti šį pirmumą.

Yra reikalas turėti valdžios 
fondą dėl apmokėjimų kelio
nės išlaidų nuo uosto iki trem
tinio apsigyvenimo vietos. Siu-

Tulsa Maištas

dar daugiau sujaudintas Si-j tik po ilgu ir vargingu de- 
biro malonumais. Jis butųiiybų bus prieita kokios nors 
ten malkas kirtęs Taigoje ir j taikos “išvaduotai Austri- 

, butų pažinęs tikrąjį bolše-į jai”.
vizmo “liaudiškumą”. Bet; Maskvos “taikos ofensy-

■ žmogus nevažiavo net kvie- va” yra tik eksporto prekė 
! čiamas i Maskvą, o iš New pusgalviams vilioti, o gyve- 
Yorko giria Sibirą... nimo praktikoj Stalinas vis

Nebe pagrindo tas pats tas pats Sliylockas, nors jis 
L. Prūsoką sakosi pakly- prie savo ilgo peilio ir pri- 
dęs Kultūrinio Centro kar- segė alyvos šakelę, 
čiamos koridoriuose. Pa- Kiek ,
klysti. Leonui yra Įprasta, Amerik^ a u sy b ė

1 jo visas gyvenimas yra J J
Namą Savininkų Skundai gu joms reikalinga. Jei nuo 
v • a-u • i~- • mos pakiltų, tokios seimy-

loma loki straipsni įnešti i > j
tatymo pakeitimą, nes jis pa-; «pl? pratęsimą dar i 
lengvintų tremtiniams pasiek- dviem metams nuomų kon- 
ti gyvenamą vietą atvykus įĮ trolės, visoj eilėj Amerikos 
J. A. V. •

Politiniai

tos kitiems nuomininkams. 
Pasisakymai “už ir prieš’

miestų prasidėjo namų savi- nuomų kontrolę yra žinomi 
ninku “maištai”. Pirmiau- visiems žmonėms. Nuomi- 

1939 m. rugsėjo 1 d. iki pas- šiai toks “maištas” kilo Tul-, ninkai savo daugumoje sto- 
kutinio laiko atvyksta pobti-:^, Okla., mieste, kur namu vi už nuomu kontrolę, nes 
nių pabėgėlių iš anapus gele-; savininkai susitarė “uždą- kas čia nori brangiau mokė- 

uždangos. Todėl mums lyti savo biznį” ir nutarė ti už butą ? Namų savinin- 
istatv- i nnnnefi trieinmc nnnrninin- kai SHVO daUSUmOie V TH

pabėgėliai. Nuo

zines
svarbu papildyti D. P. Įstaty

nas buvo gerai painformuo- įuvo nepater,kintos ,r slu.
aple„-Vc°kl?t.,^S Pa?VV'! k> ^ta pakeisti. Jei jau jsta- 

zimą pulti Sovietiją. Jei Ru 
sijos armijos visvien nepa
jėgė gintis, tai visai ne dėl 
trukumo įspėjimo, bet dėl! 
kitų priežasčių.

Amerikos kariuomenė Ja-i 
ponijoj sako, kad viena 
amerikietė Šanchajuje tuo 
metu irgi buvo sovietiško 
šnipų tinklo bendradarbė.
Dabar ta amerikietė, Agnės 
Smedley, gyvena New Yor
ke. Ji griežčiausiai užginči
ja generolo MacArthur šta
bo pranešimą. Kitas su A- 
merika susijęs aukštas šni
pas buvęs Gunther Stein.
Jis yra vokietis, bet jis ra
šinėjo į Amerikos ir anglų 
laikraščius ir yra daug kar
tų buvęs Amerikoje ir čia 
laikydavo paskaitas apie 
Kiniją. Jis irgi dabar užgin
čija MacArthur štabo pra
nešimą.

Amerikos armijos prane
šimas Sako, kad “liUOSl ga- Ui StOVyklOS ribų, Lietuviuos 
lai” to didžiojo ir tikrai gu- negalėjo gyventi stovykloje, 

klcdraus Sovietų šnipų tinklo 
dar ir dabar darbuojasi į-

Amerikos 
svarsto, ar verta butų pa
skelbti, kiek atominių bom
bų čia jau yra pagaminta?

‘ Kol kas jokio sprendimo ta
me klausime neprieita. O 
tuo tarpu Sovietų Sąjungos 
atstovas Jungtinėse Tautose 
iškėlė griežtą reikalavimą, 
kad iki šių metų kovo 31 d. 
Amerika praneštų “saugu
mo tarybai”, kiek atominių 
bombų ji turi ir kad UN už
draustų Amerikai organi
zuoti Atlanto Sąjungą...

Maskvos griežti reikalavi
mai, taikos laimei, dabar 
tik juoko besulaukia. Dargi 
J. Tautų lavoninėj Stalino 
ūsai nieko nebebaido, o ma-

klaidos ir atgailos.
BALF-o Kvartetas

Ne\v Yorke posėdžiavo 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo direktoriai. Nutarė 
dar kartą pertvarkyti “imi
gracijos komiteto” santy
kius su BALF vadovybe, 
paskyrė du naujus direkto
rius, apsvarstė šaipos ir imi
gracijos darbo trukumus.

Tarimai priimti geri, dar
bo našumas gal bus pakel
tas. Bet, deja, BALF vado-Į 
vybės padalyta sąmoninga 
“klaida”, imantis imigraci
jos tvarkymo ir nukreipiant 
visus darbo ir butų pažy-

visiems nuominm- kai savo daugumoje
rr.ą tokia prasme, kad visi nuo!kam^ pranešimą, kad jie priešingi nuomų kontrolei,
1939 m. rugsėjo i d. iki šio > pasiieškotų sau kitur butų, nes kas čia nori, kad. jo bu- 
įstatymo pakeitimo dienos Pa- , nes savininkai “uždaro biz- tų renda butų valdžios nu- 
baltijos valstybių. Rytų Euro-;nį” įstatyta?
pos ir Balkanų valstybių iš-! Panašus namų savininkų Tuo tarpu sąlygos įvairio- = - cmvino - • ei j- ••
tremti bei persekioti dėl politi-! bruzdėjimas reiškiasi ir kf- se krašto1 vietose ir dargi Įdėjimus per vieną srovinę i žųjų , Skandinavijos tautų

....................... -- sa-: tuose pačiuose miestuose į Į spaudoje šias dienas labai
Kai kur o lTar°ui sunKiai ari- plačiai ir atvirai rašoma,
i lyg ir! t?1?01™* žalą-. Dėlto ėmė. koks likimas ištiko “nepuo-

Italijoje, botą tinkami <«H-Į kaip ir kiti šios šalie? gv- Pra«jęf ir hutu ^.™a;at“t^ukim"%a% įį™0 k?rias S*?.1*-
gible, įvažiuoti i j. A. v.. .,ki- ventojai? jej jie turi tas gana lengvai gautu K.tur.į a“ pasirasę-ssulue-
riant jiems metams po 10.000 pačias teises, tai kodėl jų butų trukumas yra labai dl‘Įdė5 S Qa 03 pradėjo mei tūt a, Latvija. Estija, Suo- 
non quota vizų per 4 metus, “biznis”, arba nuomuoja*- delis. ir po karo visai nėra į * , mija ir Lenkija...

Tai tok, r BALTO -i ! ™ej~ yra valdžią v~'atitaiprų pašlijusi veikiZ
statymas dėl naujojo D. P. is-\Ront. oliuojami, tuo tarpu Bet faktas lieka, kad BA- v.eziuentas lrumanas

kai kitų biznienų bizniai ^ ieiKaiinga^ __ LF pirmininkas kun. J. Užeitos savaitės gale nėri

pasiųsti

niu ar relioriniu nriežaačiu as-.tiuvco mioehmco Namu 
menys, kurie šiuo metu randa-; vininkai kelia klausimą, ar Yra labai įvairios 
si Vokietijoje. Austrijoje iri jie vra foiriti nat lipei ai i butų badas jau;

tatymo
mo. vra laisvi nuo visokios kon- Dar ,dfdesn®^ nelygybė Končius savo šališkumu nu- kėtai pakvietė generolą D. 

vertino didžiausia BALF J?’ El^nhoweri grįžti Į ak- 
ar tris būtis i ,turW - visuomenės pasiti- f

vra skau-!keJima' ..........................

! reiškiasi kitu atžvilgiu. Ma- 
Yru įvairių kelių prasti' Namų savininka! dar žų namų savininkąį kurie

kongiesą i?tatj mą pakeisti skundžiasi, kad dabartinės \
čia siūloma prasme. įstaty- hnvn už- savo na
mas turėtų parodyti mažiau ^ldvto\ tokiame laike ka- džiausiai nuomų kontrolės' MhuUzenty
biurokratiško formališku-1 labaį žemos. ?ahevstl ir dau?\a^iai. d?j ^egrijos kardinolo Mind- 'senhower prezidento''kvieti
mo ir daugiau širdingumo l Ba^aP viskas pabrango kencia- *Jie da?.na? debszenty teismas Budapešte mą priėmė ir jau eina sato 
su\ ai gūsių DP klausime. nuomininkai uždirba dau- mdi m m a Duižiuvpti u* 11*” pareigas.

------------------ oian ninitni bpt namu mai sa'0 naiPą prižiūrėti ir gumo. Diktatoriška budeliu Gen. Eisenhotverio na-M- - „ -I ninkai vifdarSerali Uitai- P?1318-'11’ todžl jų nuosavy- valdžia “teisė” savo politi- kvietimas i atsakineas pa-
Mire Muzikas kbni nuomu nri/pakilusiu b?s. verte mažėja. Tokie sa-nĮ priešininką. Teisė ir. ži- reigas, kad ir laikina? rodo

Tallat Kell^a išlaidų. Kodėf tokiPneteisu rinpaX8«^ynu‘omų!Xa’ "o^nmStn " 1°^ S'a’^OS šiandien turi
v . -T----  bė daroma naim)I aviniu-;k(Ptrote.'gtembitjų namų kardinolo’ prasikaltimo ° k ^vS’̂ vi-om“^1/''
y-asanood. rusųokupuo-įkams. — jie klausia.^^ pavieniai savininkai ar na- įrodo, kad Vengrijoj vra! rūšims nriimrinos

tyma? butų praplėstas tokia 
prasme, kad juo pasinaudotų 
visi tremtiniai, atsidūrę trem- 
tyjeir po 1945 m. gruodžio 22 
d., t. y. iki 1947 m. balandžio 
21 d. ar dar vėliau, tai tuokart 
mums reikia siūlyti nors per 
pirmuosius dvejus metus at
vežti tuos tremtinius. kurie 
atvyko i Vokietijos ir Austri
jos Amerikiečių. Britų ir Pran 
euzų zonas. Į Italiją bei į Ber-; 
lyno ir Vienos Amerikiečių? 
Britų ir Prancūzų sektorius 
iki 1945 m. gruodžio 22 d. Nes 
tie kurie ilgiau vargo tremtyje 
turėtų teisę anksčiau patekti į 
Ameriką.

Panaikinti stovyklos gyven
tojams pirmumą. Pagal D. P. 
aktą 1948 m. turėjo pirmumo 

tie D. P. kurie 1948 m. sau
sio 1 d. buvo stovyklose. Yra! 
daug atsitikimų, kada dėl ka
rinės valdžios parėdymų, ar 
dėl noro užsidirbti sau duoną 

tremtinys

Toks pirmumas tik gyvenan-! 
tiems stovykloje yra neteista-

trolės?

nai jam pavedė pirminin
kauti jungtinių karo štabų 
posėdžiuose. Generolas Ei-

rusims priimtinos strategi
jos.. Krašto saugumo klausi
mai pasidarė labai opus dėl 
Rusijos agresingumo, o

toj Lietuvoj mirė žymus lie- Itu«s klausimus tynau- savininkų kompanijos, rusų užkarta bSdėliu val- 
tuvtų kompozitorius ir din- ^.atsako, kad krašte dar išnuomoja daug bu- džia. M
genias Juozas Tallat-Kelpša pučiamas dtdelM butų tru- t, dėI nuomį kong.oles Kardinolo teismas sukėlė
Kelpša 'buvo totorių kilmės, »>«9 panaikinta, tai pragy- na^Je vra visa? teisimas visai nesiskiria nuo gFnkfai Sa
net perdėm įsitraukęs į lie vemmas staiga pabrangtų. da ižnuomuoti ir a-amos t , Petkovo ir tuksiančiu de k au'Tmu ftn r- knl 
tuvių kultūrą ir jau kelintoj daugiau kompanijų ar atekirų sav? mokratinių kovotojų nutei-autoriS?,0 h,;«E^-°’rer
Kartoj sulietuvėjęs. Jis buvo PVĮ'CT leisk nuomoms. Te njnkų yra visai užtenkamos1 simo visuose Rytų Europos'galba tuo- klausim' 6 e 
gimęs 1888 metais Kabiųjų debkol butų bad^ nera ir prįaUrėti, ir pa-' kraštuose. Dejį prXto?Iž ant klauslmus sPren*
dvarelyje, Raseinių apskriejęs, vvnausybę skaito u^an,, 5anli da?gi! nesušvelnins Ka,’dinolo lik?
tyje. Muzikos srityje ^kalingą nuomų kontrolę savininkams gerą pelną iš- mo, iie nesušvelnino nė kit? Koki» Tei,V 
pradėio d rht dar nriPŠ nir- islaikvti ir neleisti savnmn- ___ , J , - . m R Miao.-o ipradėjo dirbti dar prieš pir- ‘»*a^yU ir neieisu savmin- mokėti, 
mą pasaulinį karą ir per ei- kams kelti nuomas. ■ Nuomų kontrolė kerpa vi-
lę metų rinko lietuvių liau-! Namų savininkai ir dėl'sus lygiai ir visus lygiai pa
rties dainų melodijas ir šito valdžios pasiaiškinimo liečia. Tai gal yra didžiau- 
daug jų yra paskelbęs atski- netyli. Jie sako, kad nuomų sias jos trukumas. Bet vy-
rais leidiniais. J. Tallat-; kontrolė pati prisideda prie 'riausybė skaito, kad nuomų jautriai Amerikai daria 
Kelpša yra sukomponavęs-butų trakumo! Dabartiniu kontrolės panaikinimas bu- biau primena, kokia eėda 
visą eilę dainų ir nępriklau- laiku, kada nuomos yra že- tų didesnė negerovė, negu' užkrovė musų šaliai jos jal- 
somos Lietuvos laikais dir- mos, daugelis namų ravimn- aikymas nuomų kontrolės,' tininkai, kada išdavė Rytų 
bo operoje ir balete, kaipo kų visiškai nenon butų is- kuri kai kada nuskriaudžia Euro ‘ ~ 'dirigentas. -------- ”------------------- - - - - -

R. Mizara bolševikų “Lai
svėje” klausia:

“Kolęią moralę teisę turi
diktatūros nukankintų ar 
kankinamų žmonių likimo.

Kardinolo, aukšto bažny- ,,. - . _ * ----
čios pareigūno teismas, są- l!’luk?mauti dėl Mindszenty 
x.-_x_ klausimuose tie žmonės, kurie neprotes

tavo, kai kalėjime nekaltai 
buvo pūdomas Tom Moo- 
ney? Kokią moralę teisę tu
ri dėl Mindszenty triukš- 
mauti tie žmonės, kurie 
džiaugėsi Sacco ir Vanzetti 
nužudymu?”

Klausinim gana įdomus, 
t ik Rokas Mizara per savo 
politinį vištakiškumą pats 
pasako, kad kaip Sacco- 

om

žinės laisvės

tautas Maskvosnuomuoti, nes tos jiems ne- dalį namų savininkų. ' IskenJikams engti 
apsimoka, todėl patys savi-i ~ , • 6
ninkai gyvena “išsiplėtę”, Dabar kongresas daro Austrijos Taika 

kai nirm npcm rauna !užinia daugiau vietos, negu aPkĮausinėjimą tarpe nuo-į “Keturi Didieji” vėl varg-
d?rbt? TokiT J JSJSJu1 J‘iems reikalinga. O jei nuo-į F11™!“* ir ?an^ savininkų sta, tariasi,-“pasaulį gelb- 
dirbti koki nors kulturinį butu kifk auvstesnės. ir veliau valdžios įneštą js- sti”. Šį kartą jie per savo

Mirė okupuotoj Lietuvoje, 
kur visi kultūros darbinin-

darbą, turi nusilenkti Mask
vos diktatoriui. Tą duoklę

mos butų kiek aukštesnės, . . - -
tada tokie namų savininkai: tat.vrno sumanymą svarstys

— N-a*kruvinajam čintfzchanui! ?av? PU8tušŠi'», buW? P.el- 
leistų nuomininkams ir bu-

Kelo«a JoarašvdamjT« kanS trukurnas sumažėtų. Pa- Pavergęs Lietuvą priešas
tį Lietuvos okupantj gS F4?”’ s?ko "ieko Jai naikj"ti:

M kai, yra ir su kitais nuomi- Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi
Įninkais. Kai nuomos yra į aukos ir neparemsi ALT 

Kompozitorius mirė su- žemos, tai daugelis šeimynų' vykdomo Vajaus jai išlala*
laukęs 61 metų amžiaus. užima didesnius butus, ne-Jvinti?

atstovus Londone vėl ban į Vanzetti, kaip l£m Moo- 
do surašyti taikos sutarti' ney, taip ir kardinolas Mind 
Austrijai. . szenty įsipainiojo į politinį,

Austrijos taikos surasy-; o ne kriminalinį “prasikal- 
mas seniau užkliuvo uz Ma- r
skvos besotiškumo. Maskva
pareikalavo, kad jai butų 
pripažinta teisė i buvusią 
vokiečių nuosavybę Austri-

timą’
J. D.

Ramint bisnitriat, Imria
>lcelbU>i “Krielnje.-
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

-- I

Worcesterio Naujienos
- ■ t I

Žymus Svečiai Lietuvių jų, nešdama sumišimą į 
Tarpe priešų eiles ir naikindama

Vienas žymiausių šios žie- jų kariškus įrengimus. Jo 
mos lietuvių parengimų mu- vedami tankai, kaip kietas 
sų mieste bus Worcesterio geležinis kumštis, prasimu- 
lietuvių biznierių ir profe- šė pro vokiečių linijas ir jie 
sionalų organizacijos mo- pasirodydavo visur daug 
šiamas bankietas, kuris Į- anksčiau, negu musų ka- 
vyks vasario 20 d. 6 vai. va riuomenė pasiekdavo jo jau 
kare Lietuvių klube, 12 Ver užimtas vietas. Generolas 
non st. ^majoras R. W. Grow yra

Lietuviai biznieriai ir pro- apdovanotas daugeliu ordi- 
fesionalai turės puošnų ban- nŲ manoma, kad jei kil- 
kieta paminėjimui gimimo *-ų karas, jam tektų vado- 
dienos musu šalies pirmo vauti Amerikos šarvuotoms 
prezidento, George Wash- divizijoms prieš musų ša- 
ington. Bankieto tikslas yra lies pneeą. Šitą aukštą sve- 
pareikšti lietuvių lojalumą čių mes pasitiksime musų 
Jungtinėms Amerikos Vals- »-arpe ir ji atlydės į musų 
tybėms ir gauti daugiau šir- svetainę policijos ir kanuo- 
dingų draugų iš aukštųjų -menės parinktas būrys. Jam 
musų šalies pareigūnų Lie- pasitikti mes turime suda-, 
tuvos laisvės kovai sustip- rS komitetą, į kuri įeina Vv- 
rinti, kas savo ruoštu prisi- tautas Sknnska, pirm., adv. 
dės prie greitesnio Lietuvos Charles Tamulionis, John; 
laisvės iškovojimo. Bacmskas ir Mathew Cms-

. ky. Komitetas nuvyks Į Fort
Jnusų pakviesti aukšti sve- Devens svečią pasitikti ir su 

ciai yra: Generolas^ majo- juo kartu grįš į svetainę, 
ras R. W. Grow su žmona; Bankieto rengimo komi-;
Kongresmonas Harold D. tete darbuojasi Mrs. Mi -i 
Donohue (ketvirto distnk- chael Pajaujis, Mrs. Vin-' 
to); Valstijos senatorius cent Mitrikas ir virtuvės ve-'
William Fleming su žmona: dejas Mr. Adomas Kasheta;'
Advokatas Anthony O. Gėrimais rūpinasi Mr. Jo- 
Shalma su žmona, Lietuvos seph Cunis; Mrs. Br. Fran- 
garbes konsulas; Šerifas c-es Weiksner ir Mrs. Don-|
William D. Benett (Wor-:(nelly priiminės svečius: . '
cesterio apskritis); Polici- Charles Kuraisa vardo ka- sjnskas, 62 m. amz. Paliko choro ansamblis vad. A. 
jos vadas William F. Fin- ro veteranų postas atiduos nuliūdime žmoną Marijoną, Stanišausko, ir solistai, taip
nor^n i 1 i   -t i • ' Lptiiriac d lik t ori c rlvi vri) cri ir cvoAioi tiV ntvvto io

IZRAELIO KARIAI KARINGAI ŽYGIUOJA

Paveikslo viršuje matyti Izraelio kariuomenės būrys, 
kurs karingai žygiuoja į šiuo tarpu ramų frontą. Apa
čioje matyti Rhodes saloje namas, kuriame žydai ir 
arabai kalbasi apie karo paliaubas ir taiką.

Pittsburgho Naujienos
Pittsburgho Lietuviai švęs Šiais metais Pittsburgho ir 
Lietuvos Nepriklausomybės apylinkės lietuviai ruošiasi 
Šventę Vasario 20 d. Lietu- tikrai šauniai ir iškilmingai 
vių Piliečių Svetainėje. Pa- paminėti Lietuvos nepri- 

skutinis Pakvietimas. klausomybės paskelbimo 31
Bukime Visi. metų sukaktuves ir tuomi

va ir judru savo nariu me- Kalbės garbingas svečias ‘„struoti ' ^sa'v^'darbais 
tini .susirinkimu. Erdvioje ^ ugmio diplomatas V Si- fia“n auko^is savo Dasi„j 
ukrainiečiu saleie susirinko dzikauskas, Pittsb u i g
gražus būrys lietuvių sočiai- miesto majoras David

Justinui tebūnie lengva šios 
šalies žemelė. Dalyvi*.

TORONTO, ONT.

Prof. J. Kaminsko Mi
nėjimas

Š. m. sausio mėn. 23 d. 
Toronto Lietuvių Socialde
mokratų kuona turėjo gy-

Pittsburgho ??vo ““komis, savo, pagiry- 
L zimu, norą pagelbeti Lietu- 

demokratv" prijaučiančiu ir Lawrence ir kiti žymus kai- vos . žmonėms nusikiatyti 
svecių, kūne visuose kuo- betojai. Meninę piogramo;, •-
pos gyvenimo ir kovos rei- dalį pildys šv. Kazimiero g g \ p,rt«H,ir
kalų sprendimuose dalyva- choras vadovystėje muziko Tuibut 
vo labai aktyviai. Tarp dau- K. Bazio, Jaunųjų lietuvių She. 11 plačiose apy.inkese 
gelio kuopos reikalų gvildė-.šokėjų grupė vadovystėje nesnas ne vieno ?ero ii pa 
nimo, visi nariai oasižadė- Birutės Jucevičiūtės pasiro- doiauo lietuvio, kuris nesi 

* dys su gražiais ir naujais rengtų dalyvauti Lietuvosjo piniginėmis aukomis 
į remti socialdemokrati nesi 
(spaudos leidimą ir dar ak-i 
;tyviau tą spaudą platinti'
' ne tik kuopos narių tarpe, 
bet ir visur ten, kur tik ra
sis demokratiniai nusitei
kusių lietuviu ir bus galima 
juos pasiekti, šiame susi
rinkime buvo paminėta 70 metinj 
metų amžiaus sukaktis di
džiojo lietuvio ir laisvės ko
votojo — socialdemokrato 
prof. J. Kaminsko, kuris vi-

tautiškais šokiais , nepriklausomybes šventėje
j vasario 20 dieną Lietuvių

-----  — ! Piliečių svetainėje 1723
PRANEŠIMAS BROKLY- jane st., S. S. Pittsburgh, 

NIEČIAMS IR NEW pa > jv prisidėti su savo dali- 
JERSEY GYVENTOJAMS mi dėl išlaisvinimo musų

-------- gimtojo krašto Lietuvos.
Amerikos Lietuvių Socialde-; programa prasidės 3 vai. 

, mokratų Sąjungos 19 kp. ren- p0 pjgtų
bankietą (vakarie

nę). Jei bus koks pelnas, tai eis 
naujų amerikonų iš D. P. kem-

Vėlesr.ieii pasau'iniai įvy
kiai aiškiai rodo, kad kruvi
noji rusų bolševikų diktatu-

laisvoje Lietuvoje ir dabar! 
tremtyje, ėjo ir tebeina lie
tuvių sočiai demokrati nės 
kovos priešakyje. Apie jo 
gyvenimą ir nueitą ilgą ir 
sunkų kovos kelią buvo iš
klausytas platus praneši
mas, o paskui kuopos nariai 
nutarė pasiųsti drg. J. Ka
minskui maisto siuntinėlį,

____ ................................ . civviuc . _ . kaipo mažą prisiminimą,
Thomas Burgoyne (antros muzika1 ir solo dainomis': Havajų salose. Buvo dys pirmą kartą šioje šalyje kartu su musų širdingais
nuovados). Julia Sinkavich ir jos or- parskridęs ant tėvo šerme-į ir pirmą kartą musų koloni- linkėjimais. Siuntinėlis su-

Generolas majoras R. W. chestras grieš vakarienėj ir nU- d ienas sunus Edvardas1 joje. Po progrąmo bus šo- tvarkyti pavesta musų ge- 
Grow yra Fort Devens. šokiams. Krasinskas žuvo karo metu kiai, kur kiekvienas galės rajai_ draugei O. Indrelie-
Mass. vadas. Jis pasižymė- " Visi lietuviai širdingai -^lgijoj. linksmai laiką praleisti. A t-, nei. Ta pačia proga nutarta
jo antrame pasauliniame kviečiami dalyvauti. Dau- . Kastas Krasinskas paėjo minkite visi atsilankyti iš maisto siuntinėlis pasiųsti 
kare, kaipo tankų ir šarvuo-; <relis svečių keta dalyvauti Lietuvos Eigerdonių kai- visos apielinkės ir išgirsti
tųjų divizijų ekspertas. Jis vakariniuose rūbuose." bet mo’ Butrimonių valsčiaus, svarbias kalbas ir naujus
i—... —---- - - - . . . ’ Alytaus apskričio. svečius artistus, ir tuomi

—o— savo atsilankymu paremsi-
Worcesterio miesto viešo te Lietuvos reikalus.

p»ų naudai. I ra turės griūti ir pavergtos
Seimininkes A. Kupčinskiene,

Uną f Jn J U. la s, R> čer keliu mene ! tame tarpe ir pavergta Lie-

kartu su neužmirštamu ge 
nerolu George Patton vado

tas reikalas paliekamas pa 
čių svečių nuožiūrai. Tikie- 

vavo garsiajam įsiveržimui tai kainuoja S2.50 už pilną 
amerikiečių šarvuotų divizi- torkės vakariene, 
jų į Prancūziją ir jam va
dovaujant buvo išvaduotas 
Paryžiaus miestas. Vėliau 
generolo majoro R. W.

knygyno direktorius pa- 
Bankieto Rengėjai girtas jaunos kartos lietu 

vis demokratas Anthony J.

ALT įkyrius

Musų Mirusieji Cusick-Kazakevičius. Jisai
Praeitą savaitę nelaboji -la_nenia?°.s gorsetų dirb-

NEVV BRITAiN, CONN.

ir kitam senatvės sulauku
siam ir tremtyje vargo naš
tą nešančiam senam laisvės 
kovotojui — J. Vilkaičiui. 
Po to, sekė kuopos valdy
bos rinkimai. Į naują valdy
bą išrinkta šie draugai: A. 
Frenzelis, — pirmininku, J. 
Monkus — pavaduotoju, J. 
Novogrodskas — sekret.,

Grow vedama kariuomenė mirtis išrovė iš gyvųjų tar- tuvės savininkas. Karo me-
peržengė Maginot ir Sieg-'po keturis vietos" lietuvius J tuJ° dirbtuvėje dirbo pa-į 

liniiac ____________________ • - rašii;tn<; .Tn tžvao ccnoc

gamins valgius su vėliausiu lie
tuvišku stylium. Kalbėtojai pa
kviesti: Dr. Pajaujis, advoka
tas K. W. Michelsonas, inžinie
rius K. Balčauskas. Taipgi bus 
ir dailės numeriai. Pasibaigus 
vakarienei, šokai, prie geros or-1 
chestros. Į vakarienę įžanga 
$3.00. šokiams 50c.

Įvyks Vasario Februarv 26 d. 
1949 280 Union ave^ Brook
lyn, N. Y.

Tikietus galima gauti pas vi
sus 19 kp. narius. Taipgi tiksė
tai gaunami šiose vietose:

Lietuvių Atletų Klube. 168 
Marcy avė., Brooklyne.

Amerikos Piliečių Klube. 280 
Union avė.. Broklyne.

Vienybė. 412 Bedford avė.,
Mrs. S. Norbutier.ė. 104-23 

Leferts avė.. Richmond Hill.
Mrs. F. Citavičieinė, 752 

McDonough st., Brooklyne.
Kam reikalinga atnaujinti ar 

naujai užsisakyti “Keleivi”, 
“Keleivio” kalendorių 1949 m. 
ir kitą “Keleivio” literatūrą.

tuva atgaus laisvę.
Tad bukime visi vienin

gai pasirengę pagelbėti Lie
tuvai atgauti laisvę. Lietu
vos nepriklausomybės šven
tė bus musų demonstracija 
už laisvą, nepriklausomą, 
demokratinę Lietuvą. Buki
me visi. S. Bakanas

ALT. Pittsburgho sky
riaus sekretorius.

KAD DAUGIAU TOKIŲ 
BUTŲ...

fried linijas 
Vokietijos pasieniuose 
įsiveržė giliai už

Mirė Justinas Budrcckis
Sausio 23 d. vakare čia j Indrelienei, dėl daugy-

“Keleivio”' ©ės kitų darbų, iš iždinin- kreipkitės i šiuos asmenis:mirė ilgametis
Pet Tiškus, 27 Norwoo<l avė., 

Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR glLTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai 

gių ir Užkandžių
čia gaunamas ir “Keleivis*’ 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET
WORCESTER, MASS.

vyrą Vincą Kulčinską, sunu 'Lietuvos, Viežionių kaimo, J žmoną, sūnų, dukterį, 31 išrinkti šie draugai: J. Mar- 
armijos kapitoną — Walter ^emannyiu parapijos, Aly- anukus, 4 podukras, 2 po-1^.0’ *• Žemeckas ir V. Dagi- 
Kulčinską, dukterį Aleksiu-taH? aPsxr: suniu. vieną brolį ir daug! Jo
nienę, du brolius Vlada ir \aąlna?i, yVorcestery ne-j kitų giminiu. Velionis vertė -i Kadangi ate’'tvi#> knnna 
Viktorą Barysus. ‘ ^iu Įr. turėjo pekagę; užXjo? Xveni’mo K

Alena Krištolaitienė 59 au^s:?s.8 pareigose, tai J.į storą, kol liga privertė iš 
m. amž. Paliko vyrą Vincą • Vieraitis, A. biznio pasitraukti. Sirgo il-
Krištolaitį, du sunus ir dvi Kasparavičius ir kiti. Į gą laiką ir palaidotas sau- 
dukteris. Koresp. šio 26 d. šv. Marijos kapi-

Bernardas Zavorskas, 55 '
m. amž. Cambridge Cafe! BRIDGEPORT, CONN. 
savininkas. Paliko nuliudi-i
ine žmoną Marijoną ir sūnų: Lietuvos nepriklausomy- dotuvių dalyviams, palydo- 
Albertą Zavorską. Taipgi į hės šventės minėjimas įvyk-J vams ir pareiškusiems užuo 
brolio sunu Juozą Zavors- sta vasario 19 d. 7 vai. vak.j jautos ;os liūdesio valando-
ką laivyno kapitoną.

Taipgi mirė Kostas Kra-
šv. Jurgio parapijos svetai- je. Pati Mrs. Budreckis sa 
nėję su gražiomis kalbomis 
ir linksma programa. Kal
bės tik atvykę iš Vokietiios

žengti dar sparčiau, todėl 
išrinkti 2 kuopos korespon
dentai. .

Kaip per visus ankstyvos! r.ese.
Našlė Mrs. Budreckis ta 1 nius, taip ir per šį susirinki- 

ria širdingą ačiū visiems lai- mą, kuopos socialistinė šei
ma padaugėjo naujais na
riais. Po gan ilgai užtruku
sio susirinkimo, visi nariai 
skirstėsi namo su nauju pa 
siryžimu veikti.vo laiku sunkiai sirgo, iš 

dvejų kartų jai buvo pada
ryta pavojinga operacija.:

Joseph Glaveskas, 135 Mil- 
ford st., Brooklyn, N. Y.

J. Buivydas, 60-67 59 Rd..
Maspeth. N. Y.

A. Žilinskas. 741 McDonough tiems 
st., Brooklyn. N. Y. ( miršti

Siuvėjų 54-ta& localas su
šelpė BALF-ą stambia au
ka, 500 dolerių.

Siuvėjų delegatai pirmi 
ninkas V. Zaveckas, ir at
stovas K. Kundrotas pareiš
kė:

—Mes BALF-ą rėmėme 
ir remsime iki busime gyvi.

Jei taip ir kitos organiza
cijos ir musų biznieriai ro
dytų tokį gilų atjautimą 
musų tremtinių gelbėjimo 
darbui, tai musų vaikučiams 

! ir našlaičiams tremtyje ne
reikėtų kentėti badą ir šal
tį. BALF-as r^ik^dAmhs gi
lią padėką aukotojams, prie 
šios progos primena ir ki 

tautiečiams nepa- 
tremtiniu ir aukoti

O. jei kam reikalingas skubus! pagal išgalę. Aukas siųski- 
patarnavimas. tai A. Žilinskui i te: United Lithuanian Re- 
paskambinkite GL 2-7277, bus lief Fund of America, Ine., 
pristatyta i namus. (8) j 105 Grand Street, Brooklyn

Rengimo Komisijai 11, N. Y.

LAIKAS UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

Jau 37 metai, kaip “Keleivis” kasmet leidžia pui
kų kalendorių. 1949 metų kalendorius jau atspaus
dintas ir siuntinėjamas. Laikas jį užsisakyti. Kaina 
50 centų.

Keleivio kalendoriuje yra įdėta daug skaitymų, 
eilių, svarbių informaciją, adresų, patarimų, yra su
dėti apvaliems metams tautiški vardai ir šventės, pa
duodamas saulės užtekėjimas ir nusileidimas per ap
valius metus. •

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
936 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Drg. J. Novogrodskas 
kuria šeimą

Petras Kukleris ir vietiniai sulaukės 32 metų amžiaus, „,vSna%™,2.ntO2IjHjO 2.'° 
parapijos kunigai, klebonas kas motinai buvo baisus! i“.socialdemo- 
J. V. Kazlauskas ir vikaras smūgis, bet įi vis pilna ener-I ,k£‘U,t , !
V. Pranskietis. Muzikale sijos ir gyvumo. Reiškiu jai ^!?Įfemok,r a.t,J:

Jonas Karis, Jonas Katkus, kiek seniau mirė jos sunus.

programą išpildys parapijos mano užuojautą, o velioniui

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sq., 

Worcester, Mass.
(1) Ar tamista visuomet jautiesi 

pavargęs ?

(2) Ar tamista esi nervuotas ir 
prastai miegi?

(31 Ar tamista tankiai turi šaltį 
ir kaulus prelia?

(4) Ar tamista per daug vartoji 
alaus ir degtinės ir nori rais
tų pagalbos, kad atsikratyti?

Su visais sveikatos reikalais kreip 
kitės per laiškų ar ypatiškai į mil
žiniška vienintelę Lietuviškų vais
tinę U’orcestery.

V. G. SKRINSKA. B. S, 
Reg. Savininkas

kuopos ilgametis sekreto2, 
rius kuria šeimą. Žmoną 
pasirinko nesenai iš Vokie
tijos tremtinių stovyklos at 
vykusią Lydiją Petrovaitę 
—žinomo Kauno socialde
mokrato Ulicko seimos na
rę. Jo vestuvės įvyks vasa
rio mėn. 19 d. Toronte.

Drg. Novogrodskiui linkiu 
daug laimės.

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki 
tautieti, tad joe darbus!

Siuntiniai į Europą
Lietuvai Remti Draugija siunčia siuntinius i Europą lietu

viams tremtiniams gelbėti.
Visi pakavimo ir persiuntimo formalumai atlie kami vel

tui. Siuntiniai pakuojami dvejopo dydžio:

Už $10.00
3 svarai kavos
2 sv. sviesto
1 sv. pieno miltelių 
’/z sv. arbatos
1 kvorta .Mazoia aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1M sv. sausos dešros
1 ker.as kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

UŽ S7.30

2 sv. kavos
1 sv. sviesto
1 sv. pieno miltelių
’.i sv. arbatos
1 kvorta aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1 kenųka kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

Užsakant prisiuskite ččkį ar money orderį, paduokit savo adre
są ir pilną adresą, KAM siuntinys siunčiamas.

Taip pat paduokite, ką daryti su siuntiniu, jei jo negalima pri- 
J. M Rainis statyti adresatui, ar jį perduoti kitam tremtiniui (kurio adresą 

reikia paduoti), ar perduoti stovyklos vadovybei, ar grąžinti 
Tamstai. Jei nepristatytas siuntinys grįžta Tamstai, tai grąžini
mo pašto išlaidas Tamsta padengiate.

Užsakymus ir čekius ar Money Orderius Siuskite:

LITHUANIAN AID ASSOCIATION, Ine.. 
99 Ward sU Worcester, Mass.



Ketvirtas BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Rytu Europos Socialistai
Veikia Internacionalis Centralinės ir Rytų Eurooos So
cialistų Biuras — Dalyvauja Bulgarijos, Esti’os, Vengri
jos, Latvi'cs, Lietuvos, Rumunijos, Lenkijos ir Jugosk- 
vi os Socialistai — Ideologines ir Organi acinčs V ciklo- 
Gairės.

Vsoj Rytu Europoj, kur žiauriausiai persekiojami 
Maskvos durtuvai įkėlė į raikinanu... 
valdžias komunistų parti- —o—
jas, socialistinis judėjimas 
yra užsmaugtas. Socialisti
nių partijų

ir
l

Visuose Rytų Europos 
kraštuose bolševikai ne iš 

persekiojimas1 karto panaikino socialisti
Rytų Europoje prasidėjo nes partijas. Daugelyje ša
daug anksčiau, negu perse
kiojimas bažnyčios ir kitų
nepriklausomų organizaci- tijų vardų, būstines, laikraš-
iii i <pnai imi rilis tu falcifiL-untii cnnia-j jų. Komunistai senai jau 
skelbia, kad socialistai de
mokratai yra jų didžiausieji 
priešai, su kuriais reikia ko 

I voti VISOMIS priemonė
mis. Daug anksčiau prieš 
kardinolo Mindszenty bylą 
žiauraus teroro priemonė
mis buvo sunaikinta Veng
rijos socialdemokratų par
tija, o jos vadai sumesti į 

; kalėjimus, arba priversti 
i bėgti į užsienius.

Šias dienas skaitome, kad 
! Bulgarijoj diktatūros val
džia areštuoja dvasininkus 
ir pradeda žiaurų protesto- 
nų bažny
Bet toje 
demokratų partija jau senai 
yra sunaikinta, o jos vadai 
begėdiškame teisme “nu
teisti” ir pasmerkti ilgiems 
metams kalėti. Toj pačioj

čius, o tų falsifikuotų sočia 
listinių partijų priešakyje 
pastatė Maskvai ištikimas* 
lėles, kurtoms pavedė “pa 
ruošti” kelią neva tai socia
listų susijungimui su komu 
nistais. Tuo tarpu demokra 
tinio socializmo idėjos sali 
ninkai ir veiklesnieji atsto 
vai buvo žiauriausiai perse
kiojami ir naikinami.

Deja, Vakarų kraštų so
cialistai nevisada suprato, 
kas darosi *už geležinės už
dangos. Kai kurie Vakarų 
socialistai skaitė galima 
bendradarbiauti su Mask
vos diriguojamomis 
tai socialsitinėmis

-

neva

—Tegul bus pagarbintas, kas, o kitoj parapijoj atpus- 
Maike. kai, tai tas ubagas niekaip

—Gera diena, tėve. negalėjo pasistanavyti, kur
—Maike, aš pas tave eiti ir susiėmęs už galvos; 

šiandien atėjau ne ant kri- dejavo: - čia atpuskaįčia 
tiku, ale viežlibai pasiroda- jomarkas, nors pasiusk! Ir _ £ J 
votį. Tu man išvirozyk vie- žinai, Maike, jis niekur nė- 
ną biznį, kurio mudu su Za- jo, visą dieną pradejavo.
cirką niekaip negalime išfi- —Tai maždaug tas pats, tarnamanciniA 
geriuoti. - tėve, kaip ir su Buridano rai tarnaujančioje-Dėl kokio reikalo tėvas asilJ. P ; spaudoje. Panašia, j
nori pasitarti? —Ale, Maike, nė tavo

—Maike, pasakyk man, asilas, nė mano ubagas ne- 
katras cinas yra vožnesnis, išvirozija, katra asaba vra 
jenerolo ar vyskupo? Tu, vožnesnė. Ta mislis, Maike, 
vaike, skaitai visokias kny- man senai neduoda spaka-
e-as. tai turėtumei žinoti. jaus ir kaip išgirdau, kad.....................

O kam tėvui prireikė Saubostone kalbės ir vysku-.į16“ nėra miręs
.i kuris titulas aukšles- pas ir jenerolas, tai aš.Mai i "

ke nuėjau pavačyti, sakau
žinoti,
nis?Nevermai, Maike,.kodėl.! paveizėsiu,,'katras «a bus

Petkovas buvo pakartas, o 
jo šviesi atmintis yra val
kiojama po purvą diktatu- 

tarnaujančioje šliužų 
yra vi

suose Rytų Europos kraš
tuose.

Socialistų kelias Rytų Eu
ropoj yra neišpasakytų kan
čių ir žiauraus persekioji
mų kelias. Bet humanitari
nis socializmas nėra miręs 

it ir tam- 
siaučiant

Aš klausiu, o tu, 
atsakyk ir dacol.

jei žinai, voznesms

Tu, tėve, paėmei žmo-, aiškinti tą reikalą?
nes iš skirtingų 
ir nori žinoti,

užsiėmimų 
kuris vra

SAKO, KAINŲ KONTROLĖ REIKALINGA

lių bolševikai pirma pavo
gė socialdemokratinių par-

Prezidento ekonominis patarėjas, Leon H. Keyserl- 
ing, kalba senato ir atstovų rūmų jungtinėj komisijoj 
apie kainas ir sako, kad kainos Amerikoj dar ne
krenta, tiktai maisto produktai kiek atpigo, o kitos 
kainos vis dar lipa į viršų. Jis sako, kad kainų kont
rolė yra reikalinga, nes infliacijos pavojus visai nė
ra praėjęs.
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šių tremtyje savo brojių, 
ypač senelių, ligonių ir vai
kučių, kuriuos reikės gelbė
ti ir toliau. Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief 

Fund of America,
105 Grand st.,

Brooklyn 11. N. Y.

PIROGOVAS IR 1BARSO-
VAS “NEGALI ATSI-

DYVYTI”_ >
Du sovietų lakūnai, kurie 

praeitų metų spalių mėnesį 
atbėgo iš Ukrainos Į ameri
kiečių okupuotą Austrijos 
dalį, leitenantai Pirogov ir 
Barsov, dabar atvyko apsi
lankyti Į Ameriką, Į Virgi- 
nia valstiją. Jie sakosi “ne
gali atsidyvyti”, kad (ia 
krautuvėse visko pilna ir 
kad žmonės laisvai reiškia 
savo nuomones, nesidairy
dami ar kur už kampo nesi
klauso koks čekistas. Lakū
nai sako, kad juos “suvilio
jo” bėgti iš Stalino pragaro 

•“Amerikos Balsas”, ar ra
dio pranešimai apie gyveni
mą Amerikoje.

k BALF Veiklos ! 600 TAUTIŠKŲ VARDŲ

Paruošta maisto ir drabu 
žiu siunta

Sausio mėn.

____  Lietuviai turi labai gra-
Siunčiant BALFui drabu^ 'į^'dų>v^t^1

žius ar kitus daiktus, prašo- Gai'^į. Gaut,., Vytautu 
“Keleivio” kalendo-parti jo- BALF sandėlyje paruošta ted Lithuanian Relief Fund 

mis, kurios dangstėsi “kai- nauja mai ''' *
riojo socializmo” frazėmis, siunta
Bet tas laikas, rodos, praė- niams Vok __
jo. Šiandien tik vienas kius susideda iš’žŠ'maišų rnaišy- t?j® . adresą nes d - u
žmogus dar nesuprato, kas tu drabužių, 4 dėžių avaly- siuntimai kelyje apsidrasko' «Kel.ivio” kalendoriuje 
vyksta sovietiškos diktatu- nės, 5 dėžių knvgų, 1 dėžė *r susitepa, todėl susidar^ J
ros pavergtuose kraštuose, mokykloms reikmenų ir 197 sunkumų ir* nesusipratimų

' ’ i dėžės įvairių maisto pro-. —0—
jau at dūktų. : šiomis dienomis gavome

Siunta į Vokietiją išeina žinių iš Muncheno kad pa- 
; skutinės drabužių siuntos 
lietuviams Vokietijoje jau

Už gautas dovanas B A- gautos ir dalinamos. Trem-

todėl susidaro .. , •siems metams yra jdeti sau- 
įlės patekėjimai ir nusileidi- 
imai visiems metams, yra 
saulės ir mėnulio užtemimai 
ir visa knyga visokių pasi
skaitymų, eilių, straipsnių 
ir visada reikalingų žinių. 

“Keleivio” kalendorių dar

o visas socialistinis judėji
mas “rusišką mislę’ 
spėjo.

—o—
Prie Vakarų socialistų iš

siaiškinimo nemažai prisi-
Eurono^SoHarSnin lf vadovvbė visiems nuo- tiniai labai patenkinti, ypač, galima užsisakyti. Kaina 50
iu Internacionalinis Biu širdžiai dėkoia, tik, deja, drabužiais, už kuriuos labai centų. Užsakymus prašome

—O kaip, tėve, manei iš- per dešimtmečius ugdy- tautų reikalavimus

jų Internacionalinis Biu , , . , .- ■ A ■ x - - „„-j;- ;ras”, kars sujungė aorietu^ ® tuo tarją dętoia jrre»-
socialistus ir kalba perse kaIavlmas labal didelis. lietuviai neužmuš pasiliku- 
kiojamų socialistų vardu.

Savo rezoliucijose sovietų 
pavergtų kraštų socialistų 
atstovai iškelia pavergtųjų

siųsti:
Rpnarl u- o \? vzcsvi w aj y

Mass.

Keleivis, 636
‘7X7.

E.
97

—Aš mislinau, Malke,' išsivadavimo idėja išsilai- 
kad tai vzi džiab. Sakau, k®.§yva, nors.ir tun slėptis 
- - - * J giliai požemyje. Tos nenu-

;' veikiamos idėjos reiškėjas“aukštesnis”. Tai yra tas ;jei vyskupas pirma jenero- 
pats, kaip klausti, kuris yra lui atiduos padkoziriok, tai jaį)ai.

įr sau-, 
viešosios

opinijos tuos reikalavimus 
remti. Tie reikalavimai 
trumpai suglaudus vra to 
kie:

kias? pasaulinės

svarbesnis, advokatas ar jenerolas vožnesnis, o jei p*?*1 i Atstatyti tautinę paverg-daktaras. j jenerolas pirma vyskupui Socialistinių! tųjų nepriklausomy-
—Nekalbėk, Maike, man: ranką pabučiuos, tai vysku-Į J^e”ia^1.OIlahs Bju' bę ir Danaikinti juose vie

! nas vožnesnis. Ale Maike ras> .^o buveine yra Pa- nos partijos totalitarinę dik-apie lojerius ir daktarus, 
tuos aš pažįstu. Jie tiek via 

Kvožm, Kiek tu jiems moki. 
Ale jenerolas ir vyskupas, 
Maike, yra visai kitokios 
asabos.

—O ką, tėve, tu 
apie tokius žmones?

pas vožnesnis. Ale, Maike,, 
kaip jie susitiko, tai viens; 1’3,zluJe- 
kitam rankas papurtė ir da
col. Vedlug to, Maike aš 
pradedu mislyti, kad abu 
cinai yra lygus. Ką tu mis- 

manaiMaike?
—Aš linkęs sutikti su tė-

taturą;
Praeitų metų spalių 2-4 dd.! Įvesti tikrai demokrati-

Paryžiuje posėdžiavo to In- į nius rėžimus ir kovoti už 
temacionaiinio Biuro par socialistines reformas per 
tijų atstovai. Pagal tos kon-, laisvas valstiečių ir darbi-

—Maike, aš kaip vajau-i vo nuomone, kad ir vysku- 
nas žmogus, rokuoju, kadįPas„ generolas yra “ly- 
ienerolas yra vožni asaba, ’» o tėvui patariu
ba jis vaiską riktuoja, vai
ną apjovina, Žalnierius į 
džielą sodina. Ale, Maike, 
kaip geras parapijonas, aš 
mislinu, kad ir jo celencija 
vyskupas tai nėra jebkas, 
ba jis žmones dirmavoja, į 
kunigus šventina, dešimtinę 
iš kišenės ima. Vedlug to,
Maike, yra tikras trobelis 
išfigeriuoti, kuris vožnesnis.

—Tėvui atsitiko, kaip Bu- 
ridano asilui, kurs negalėjo 
apsispręsti.

—Tai ką tu čia, Maike, 
mane nori prie asilo prily- 
ginti ?

—Visai ne, tėve. Bet apie . 
Buridano asilą pasakoja, dmimu. 
kad jis buvo pastatytas tarp 
dvejų lygių avižų krūvų ir 
nudvėsė iš bado todėl, kad 
niekaip negalėjo apsispręs
ti, jirie kurios krūvos pirma C1OS- 
eiti. Taip ir tėvas su Zacir-

zmo-
nes vertinti ne pagal jų “ci
nus”, bet pagal jų darbus ir 
nuopelnus. Jei generolas 
atlieka savo pareigą ir nu
sipelno pagarbos — gerbk 
ji. Jei vyskupas yra vertas 
pagarbos, — gerbk ir jį. 
Bet niekad negarbfbk žmo 
nių tik todėl, kad jie turi 

' aukštus pavadinimus, nes 
ne titulas žmogų puošia, bet 
tik pats žmogus gali savo 
pavadinimui suteikti kokią 
nors garbę. Padorus žmo
gus bet kokio užsiėmimo 
visada yra daug daugiau 
pagarbos vertas, kaip neti
kęs žmogus su aukštu pava-

ferencijos paskelbtą proto
kolą paduodame kai kurias 
žinias apie Rytų Europos 
socialistų pasisakymus ir jy 
tarptautinės

ninku organizacijas.
o-

Centralinės ir Rytų Euro
___ _ pos Socialistinių Partijų

organizacijos, Internacionalis Biuras atlie 
veikimą. (Deuxieme confe-įka didelį darbą aiškinda- 
rence dės partis socialistes ’ mas Vakarų kraštų visuo-

»y
už viežlybą priklodą, išklau
siau, kaip musų praboščė- 
liaus pamokslo iš kozony- 
čios. Dabar eisiu pasakyti

___ 7 _ __ Zacirkai, kad jis nebūtų
ka nežinote, kurį asmenį Burdiganas ir kad abu či-

—Okey, Maike, denkiu

daugiau garbinti.
—Nevermai, Maike, tavo .

durną asilą. Aš sename kra- simatymo. 
juje pažinojau vieną Šidla- 
vos ubagą, tam, Maike, tai_ x__

nus lygiai pavožotų 
—Visa gera, tėve, iki pa

de l’Europoe Centrale et 
Orientale, Paris 2—4 Octo- 
bre 1948, išleista Paryžiuje, 
41 Boulevard Magenda).

Socialistų konferencijoj 
Paryžiuje įvairių kraštų at
stovai darė pranešimus iš 
savo kraštų, pagal slaptai 
gautas žinias iš nelegališkų 
socialistinių organizacijų. 
V ienas po kito delegatai at
skleidė šiurpų persekiojimų 
ir nebesuskaitomų žiaurumų 
vaizdą. Iš Vengrijos, iš Len
kijos, is Rumunijos, iš Ju
goslavijos ir kitų kraštų de
legatai nupiešė tą patį žiau
rų vaizdą — socialistinės 
partij’os uždarytos, vadai 
kalėjimuose arba nužudyti, 
kiekvienas demokratinio so
cializmo pasireiškimas žiau
riausiai persekiojamas, tik- 
iai. kankinių ir budelių var
dai kitokie, kartais ir perse
kiojimų budai kiek skirtin
gi, bet vaizdas tas pats, — 
visur bolševikinė diktatūra

menei tikrą padėtį totalita 
rinės diktatūros pavergtuo 
se kraštuose. To “Biuro”' 
darbai yra tikrai remtini.! 
Šias dienas to “Biuro” ge 
neralinis sekretorius, Z. Za
remba, lankosi Amerikoje 
ir čia nori sueiti į artimesni 
kontaktą su Amerikos so
cialistinėmis organizacijo
mis, o taip pat tikisi ir fi 
nansinės paramos Biuro vei ! 
Rimui išplėsti.

Biuro vadovybė šiuo metu 
yra toki: pirmininku yra, 
Jugoslavijos socialistinio ju
dėjimo veteranas Živko To-' 
palovič: generaliniu sekre-, 
toriu yra Lenkijos socialistų i 
vadas Z. Zaremba; vice Į 
pirmininkais yra prof. J. 
Kaminskas (Lietuva) ir K. 
Peyer (Vengrija); sekreto 
riaus padėjėjas S. Volman 
(Rumunija) ir į vadovybę 
dar įeina Z. Penev (Bulga
rija) ir J. Mihkelson (Esti
ja), o vėliau bus tįraukti 
Latvijos ir Ukrainos atsto- 

Socialista*
Juo didesnė bus Tavo, ______________ _________

tikrai buvo trobelis. Jis ven- Lietuvai gelbėti auka, juo demokratinį socializmą skai, vaF 
dravodavo iš jomarkų į at- Tėvynė bus Tau labiau dė- s3™ didžiausiu priešu ir ----
puskus, ale vieną kartą tro kinga. Aukas priima Ame-Ivis«r» kur tik Maskvos dik-: “Keleivio kalendorius 1949 
pi.osi, kad tą pačią diena rikos Lietuvių Taryba ir jos tauros žiauri ranka pasie- »etams jau išėjo. Kaina 50 
vienoj virtoj buvo jomar skyriai. j kia, socialdemokratai yra Laikas Jj užsisakyti.'

Lietuvių Kalbos Vadovas
5C3 PUSLAPIŲ KNYGA—PARAŠE GERIAUSIEJI LIETUVIŲ KALBOS ŽINO
VAI — KNYGA JAU SPAUSDINAMA — GALIMA UŽSIPRENUMERUOTI IR 
AMERIKOJE — KAINA $2.50 — UŽSISAKYTI PER J. AUDĖNĄ 35 P ST. 
SO. BOSTON, MASS. ARBA PER JO ĮGALIOTINIUS.

1. Lietuvių kalbos vadovas nėra nei mokyklinė, nei praktinė įprasto pobūdžio 
gramatika, kurią reikia “kalti”.

2. To vadovo tikslas—duoti musų bendrinei rašomajai ir šnekamajai kalbai 
taisyklingumo gaires.

3. Todėl vadovo programiniais dalykais eina:
I (teorinėje) dalyje (166 mašinraščio psl.) —a) garsų daryba ir tartis, b) ra

šyba ir raidynas, c) rašybos rašys, d) garsų rašyba, e) didžiųjų ir mažųjų raidžių 
rašymas, f) žodžių dalių kėlimas, g) žodžių rašymas kartu ir skyrium, h) svetimy
bių rašymas ir i) santrumpos; toliau duodama: j) kalbos dalykai, k) skyryba ir 1) 
kirtis ir prigaidė;

II (žodinėje) dalyje (apie 1000 mašinr. psl.) — lietuviškų ir svetimų žodžių 
didelis rinkinys, kuris pavaizduoja: a) vartotinus ir nevartotinus žodžius, b) tai
syklingą žodžių rašymą, kaitymą, tarimą, kilmę ir trumpinimą, c) netaisyklingus 
žodžių vartojimo atvejus, d) žodžių dalybos priemones (priesagas ir priešdėlius) 
ir kit.

Taigi čia turime knygą, kurios nereikės “kalti”, bet į kurią atvejų atvejais 
teks žiūrėti—o kaip aš turiu teisingai lietuviškai parašyti ar pasakyti?

4. Lietuvių kalbos vadovo autoriai yra:
Profesorius dr. Pranas Skardžius, dirbęs Kauno ir Vilniaus universitetuose, da

bar profesoriauja Tuebingeno universitete, ilgametis Liet. Kalbos Draugijos pir
mininkas; ,

Jonas M. Laurinaitis, buvęs Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvių Kalbos In
stituto vyr. asistentas, ilgametis Švietimo Ministerijos terminologijos Komisijos na
rys ir Liet. Kalbos Draugijos narys;

Stasys Barzdukas, buvęs Alytaus gimnazijos liet. kalbos, mokytojas, dabar tokį 
pat darbą dirbąs Eichstaette, ilgametis Lietuvių Kalbos Draugijos narys.

šie autoriai savo sunkų uždavinį yra atlikę taip, kaip geriau negalima buvo 
atlikti musų sunkumuose. Todėl jie gali laukti iš lietuvių bendruomenės pasitikė
jimo.

Lietuviai visada supranta savo gyvybinius reikalus ir, kiek tai nuo jų pačių 
priklauso, visada juos paremia visomis savo išgalėmis. Todėl ir šiuo atveju reikia 
tvirtai tikėti, kad musų gimtosios kalbos išlaikymo reikalas bus gerai suprastas ir 
tinkamai paremtas. O ta parama neturėtų būti ir sunki, aea ne aukot prašome, tik 
i.viečiame stoti į busimojo Lietuvių kalbos vadovo platintojų, skaitytojų ir savi
ninkų eiles — iš anksto jį užsiprenumeruoti.

žinokime, kad šios rūšies knygos greitai nesusilauksime. Todėl butų išmintin- 
ra ir tikslu, kad Liet. kalbos vadovu apsirūpintų ne tik suaugę asmenys ir mokyk
linis jaunimas, bet kad tėvai aprūpintų juo ir savo vaikus: kur nors svetimame 
žemės kampe tai bus brangus gimtosios kalbos taisyklingumo šaltinis. Patys ne
užmirškime ir vaikams bylokime, kad garbė svetimomis kalbomis
da savosios gerai nemokėti.

kalbėti, didi gė-

Prenumeratą pradėkime rinkti tuojau. Prenumeratos kaina JAV du ir pusė 
dolerio.

. ŠVIETIMO IR KULTŪROS TAPYBA
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Iš Pavergtos Lietuvos Gimnazijų valymas
Tiesa 1948.10.31: Vladas 

.Niunka, švietimo ministras, 
skelbia davinius revizijos 
Ignalinos gimnazijoj (Šven
čionys). “Daugumas Ignali
nos gimnazijos mokytojų 
(kaip, pav., Petiavičius,

Liaudies teismų rinkimai kalauja žemės ūkio artelės
Tiesa 1948.11.3: Paskelb- įstatai, 

ti rinkimų nuostatai. Liau- Kolektyvinių ūkių valdy- 
dies teisėju ir liaudies tarė- bos prieš pradėdamos skirs- 
ju gali būti išrinktas kiek- tyti valstiečiams pajamas 
vienas Lietuvos TSR pilie- už darbadienius, jokiu bū
tis, turintis rinkimų teises du negali užmiršti savo ūkio Hniu^miernru^'dažnal lan- 
ir sukakęs rinkimų dieną tolimesnio išvystymo planų, ftuo bodami 
23 metus amžiaus”. ...“visų kaip tai ūkinių ir adminis-'k0 b‘*znvuą’ tuo cuoddml 
kitų sąjungininių respubli- tracinių pastatų statybos, 
kų piliečiai turi Lietuvos elektrinių, naujų veislinių 
TSR teritorijoje teisę rinkti reproduktorių įsigijimo, ko- 
ir būti išrinkti”. “Rinkėjų lektyvinio ūkio kultūrinių 
sąrašus liaudies teismų rin- poreikių ir pan. Užmiršti 
kikams sudaro: miestuose— tuos svarbius klausimus — 
miestų darbo žmonių depu tai reiškia stabdyti tolimes- 
tatų tarybų vykdomieji ko- nį ūkio vystymąsi”. (Prak- 
mitetai... kaimų vietovėse— tiškai tai reiškia: valstie-

Mucėnaitė, Semionovas ir 
kt.) dar nėra atsikratę reli-.

blogą pavyzdį gimnazijos 
mokiniams... Buvęs gimna
zijos direktorius N. Petravi
čius yra klerikalas prakti
kuojąs tikintysis, savo bute 
laiko šventųjų paveikslus, 
net dažnai leido savo bute 
šventikui .laikyti pamaldas. 
N. Petravičius kategoriškai 
atsisako pripažinti savovalsčių darbo žmonių depu- čiams turi būti išdalinta, klaidas> iškeltas “Tiesoje

tatų tarybų vykdomieji ko- kas “atliks” nuo kolchozo; 
mitetai”. Rinkikai 18 metų. Iš čia ir plaukia valstiečių 
Kai kuriose apskrityse rin- skriauda, nes nuo kolchozo 
kimai paskirti 1949 m. sau- maža kas gali atlikti.). Sov- 
sio 9 d., kitose sausio 16 d. chozas pastatytas aukščiau 
....... ,. . už valstietį; sovehozas turi
K»ęk kylębozų Lietuvoje gaminti kuo daugiausia, o 
Tiesa 1948.11.2: Visas nr. valstietis gajį įjr vegetuoti, 

apie kolektyvinių ūkių lai- nes iis y,.a tik koichozo ga.
Valstiečiai rašo savo mvbinis įrankis. E.), 

pasitenkinimą. “Dabar res- ..
publikoje jau yra daugiau Buožių likvidacija 
kaip 300 kolektyvinių ūkių. Tiesa 1948. 10. 31: Puo- 
Jų skaičius sparčiai auga. lami Viešintų valsčiaus buo- 
lštisų apylinkių valstiečiai ?ės už mokesčių nesumokė- 
eilėje apskričių, pavyzdžiui, jinią. Mesys Jonas už pir- 
Šakių, Šiaulių, Joniškio ir mąjį ketvirtį turėjo sumokė- 
kt., jau dirba kolektvviai”. ti žemės mokesčių 5,319 rb., 
(Tiesa 48.11.13 jau skelbia bet jų nesumokėjęs. Taip

Puikus ’Patria’ LeidiniaiLINKSMAS IŠGELBĖTAS IŠ SNIEGO

Gavome siuntinį knygų iš 
“Patria” leidyklos Vokieti
joje. Knygos prisiųstos pa
minėti “Keleivyje”, kad 
Amerikos lietuviai susipa
žintų su lietuvių rašytojų ir 
leidėjų veikla tremties sun
kiose sąlygose. Atėjo šie 
leidiniai:

Dr. J. Balys, Lietuvių 
Tautosakos Skaitymai, dvi
dalis 243 ir 268 puslapiai.

Knygoje paskelbtos bū
dingesnės lietuvių liaudies 
dainos, pasakos, burtai, pa
pročiai, padavimai, mįslės, 
patarlės ir tt. Labai graži 
laida, papuošta keliomis 
P. Osmolskio iliustraci jo
ju is

Dr. Victor Jungfer, Litaui- 
scher Liederschrein (Dainų 
Skrynelė) 123 psl.

Šitoje knygoje Dr. %V. 
Jungfer surankiojo vokiečių 
rašytojų išverstas į vokiečių 
kalbą lietuvių liaudies dai
nas. Paduodami vertimai 
Adalbert von Chamisso, 
German Balte, Ludwig Rhe- 
sa, G. E. F. Nesselmann, 
Horst Engert, Wolfgang 
(von Goethe, Richard Deh- 
mel, Oskar Woerle, Gott- 
fried Herder, to paties Dr. 
V. Jungfer ir kitų.

Knygelė labai įdomi tuo, 
kad parodo, kaip jau nuo 
gana senų laikų kultūringa
sis pasaulis mokėjo įvertin-

Alseikienė Marija buržua
ziniais laikais priklausė 
skautų, šaulių bei tautinin
kų organizacijoms ir kartu 
su vyru Alseika Liudu, sme
toninės valdžios siuntinėja
mi, lankėsi įvairiose buržua
zinėse valstybėse, iš kur grį
žusi populiarino buržuazinę 
vakarų kultūrą”, šie ir dar 
šeši mokytojai atleidžiami. 
(Tai oficialaus pareigūno 
pareiškimas, kuriame jau 
atvirai numetama “tikėjimo 
laisvės” kaukė, kuria buvo 
prisidengusi stalininė kons
titucija. Tikėjimo praktika
vimas užtenkama priežastis! 
atleisti iš tarnybos. Antra! 
priežastis — lankvmasis va
karų valstybėse. Ir tai daro-

pat Pasausis Jurgis ir Pukė- 
nienė Julė. Staskevičiūtė

kad jau esą 600 kolchozų, i už 1946 m. skolinga . ............
Ar per porą mėnesių tiek ‘07,76 rb. Ji buržuaziniais• si tada, kai .JIO naiviai zai- 
paaugo, ar laikraštis ir ra- laikais valdžiusi daugiau džia žmogaus teisių dėklą 
dija nesusigiedojo? E) kaip 40 ha, o dabar varto

janti samdomąją jėgą —
—G. Misiūnas pasakoja ; pas ją dirbanti Senvaitytė 

si, kad tarybinė valdžia jam Marijona. Šilutės ap. tokių 
buvo davusi 15 ha. Dabar “buožių sabotuotojų” daug 
jis perėjęs į kolchozą. Ir atiduota teisman (Tai kon- 
tas buvęs 15 ha ūkininkas, kretųs pavyzdžiai, kaip ko- 
budamas dabar kolchoze, į vojama su individualiu u- 

kiu: uždedami nepakeliami 
mokesčiai, o paskui teis
mas juos baudžia pašalini-

350 kolchozų, o Vilniaus 
radijas sausio 1 d. pranešė,

giriasi dabar: “laikau kar; 
vę, auginu paršiuką”. Už 
darbą gavęs 7 cnt. kviečių.
Jis dar turi sodyhinį , skly
pą, bet atsisakysiąs ir nuo 
to, nes kolchozas viskuo ap
rūpinsiąs. (Vadinas, propa
ganda ir už sklvpų panaiki
nimą. E.) — L. Savickas 
praneša, kad valstietį už 
darbo dieną gauna 5 rb. Už 
darbo dienas taip pat mo- 
karna grūdais; jau esą iš- skundžiasi 
mokėta po 3 kg., o paskiau 
duosią dar po 7 kg. Per

Vytautas Tamulaitis, Su-iti musų liaudies dainas, o
grįžimas, apysakos jauni
mui, 145 puslapiai. Rinkinė
lyje sudėtos 16 apysakaičių.

musų kaimynai vokiečiai 
kartais tas dainas visai pa
tylomis ir pasisavindavo. 
Kartą teko skaityti išleistą 
dainų rinkinėli, pavadintą 
“Memellaenderių Dainos”, 
kur buvo paduodamos tik- 

bet
išverstos į vokiečių kalbą,

Juozas Pašilaitis, Hearken 
Then Judge, sidelighte on 
Lithuanian DPs. 47 psl.

Cia trumpai ir aiškiai iš- 2 • 7 -P’ j •dėstyta, koki nelaimė išti-ital l,etuvlsl‘os dalnos’ 
ko lietuvių tautą ir kaipvaikų UrėjS “ULyUnt’ “
dainuo'žiamaus^kupan- Ypač vokieči4 rašytojai ir 
2, __ e tyrinėtojai senai jau atkrei-

Viršuje lakūnas John L. Kiauše susirinka savo tėvą 
Medforde, Ore. Jaunas lakūnas šešias dienas išbuvo 
pietinio Oregono sniego pusnynuose, po jo orlaivio 
nukritimo. Apačioje lakūnas su savo išgelbėtojais, 
kurie jį surado sniego pusnynuose ir išgelbėjo. Jį 
išgelbėjo lakūnai John Robbins ir Dr. Hercourt.

racijom. E.).
Tiesa 1948.10.17: Veda-]fab''ikinio —gamyklinio ap- nizmo, idealistiniu budu aiš- 

masis skatina bolševikinį: mok>'m° ^okykas Sauki-Imdamas gyvybes reiškinių 
budrumą mokyklose, nesi mas truks ligiį 1948 m. gruo- atsiradimą Dabar .Mmka- 
“Raseinių apskrities mokyk- dzio 15 d 1000 jaunuolių lizinui pasidariau visai syę- 
lose dai ‘ iki šiol turi prie- bus pasaukta išmokti masis-, tunas belankydamas mark- 
globstj klerikaliniai ir mo- kal statybinių profesijų. sizmo-leninizmo univergite- 
įaliai pakrikę elementai? Per 1945-48 metus į nes- t?.;. Pasižada laikytis tik 

Šiluvos gimnazijos publikos įmones ir statybas Miciunno mokslo.

to.. Paduodamos issarmos, pė džmfej -. ]ietuvjlJ
žinios apie lietuvius DP. dainas ir žymiausias vokie- 

Pranas Naujokaitis, Lietu- čių poetas Goethe ne tik 
vių Literatūra, 316 pusią- tas dainas gyrė, bet vieną 
pių. Tai yra musų literatu-■ jų, “Aš savo močiutei Sa
ros trumpa istorija, pritai-■ kiau, sakiau”, puikiai per- 
kinta mokyklai. davė vokiečių kalboje.

Dr. Victor Jungfer, Li- Maurice Schrerer, Petras 
tauen, Antlitz eines Volkes. Kiaulėnas, 71 psl. Tai yra 
(Lietuva, vienos tautos vei-i prancūzų kalboj studija 
das), 341 puslapis, antra i apie lietuvių dailininką Pet- 
laida. į rą Kiaulėną, kurs prieš karą

Autorius savo knygą va- gyveno Paryžiuje ir karo
dina “Kultūrinės sociologi
jos bandymu” ir rašo apie

ten užkluptas prasimušė į 
žymią vietą prancūzų daili-

Pvz.,
mokytoja Beržienė, buvusį 
Šaulių vade ir aktyvi vokiš-

iš amatų, geležinkelininkų, 
ir EGA mokyklų atėjo apie

Žiugžda pavirto istoriku
m* v -t -i o .liesa 1y40.11.10: * i._ i~nnauc-

mu.is ūkių ir išvežimu. E.)^kųj« -okupantų garbintoja, 14 tūkstančių jaunų kvalifi-;“vjce prezidentas” .
Tiesa 1948.11.16: Veda- skleidžia religinius prieta-J kuotų darbininkų, daugiau šiugžda baigia ruošti “Li 

Irus”. — Ukmergės apskri- kaip 50 nuošimčių jų * \rr\c ictnii iu’’ i ioi no lfifnimajame primena, kad kom
partija ir ministerių taryba 
1947 m. gruodžio 12 d. bu
vo nutarusi sudarydinti buo
žių sąrašus. Pagrindinis po
žymis — kiek jis anksčiau 
žemės turėjo. Laikraštis 

kad daug kur 
nepakankamai griežtai su- 

uuoeią uai py « rkg. *ci da,dnėjami buožių sąrašai 
metus jis tikisi turėsiąs 515, ; 'kapv.maių 
dartm dienų. Taigi jis uz-, ducJįami
dirbsiąs 6 tonas gimdų „ n .
apie pustrečio tūkstančio ^- k -• 
rublių, kiti valstiečiai galė
ję išdirbti mažiau dienų, Sodų veisimas
bet nė vienam neišeisią ma- Tiesa 1948.10.28 praneša 
žiau kaip 2 tonos grudų. apie akciją vaismedžius so- 
Tačiau Tiesa lapkr. 10 dJdinti.: “Tačiau eilėje ap- 
jau vedamajame skelbia, skričių vis dėlto dar viešpa- 
kad “pagrindinė sąlyga pra- tauja neorganizuotumas ir 
dėti pajamų paskirstymą; dėl to vaisinių medelių so- 
kolektyvinių ūkių valstie- dinimas vyksta toli gražu 
ciams yra ta, kad prieš tai i nepatenkinamai. Panevėžio 
butų atliktos visos pristatv- i apskrityje per šį dešimta- 
mų ir sėklų paskolos grąži- dienį turi būti užveista 26,5 
nimo prievolės valstybei, I ha naujų sodų. Tačiau čia 
įvykdyti įsipareigojimai pa-.šis svarbus darbas dar tik 
gal kontraktacijos sutartis, pradėtas. Iki šiol nematyti 
kad butų atsiskaityta natų- žymaus pagerėjimo užvei- 
ra už MTS atliktus darbus, siant naujus sodus Kėdai- 
sumokėti mokesčiai pasko- nių apskrityje... Iki spalių 
los, taip pat sudaryti ir pa 25 d. nei vienas vaismedis!?r^mzacijai 
pildyti žemės ūkio artelės dar nebuvo pasodintas 
vidaus fondai, kaip to rei- Klaipėdos apskrityje”.

nuošimčių jųM

J. 
Lie-

vos istoriją” (jei ne istori
kai rašo, o J. Žiugžda, tai 
tik dėl to, kad reikia istori
ją “naujai” nušviesti. O tas 
naujumas tai pabrėžti Lie-

lietuvių kalbą, tautosoką,. ninku eilėse. Leidinys pa- 
liaudies meną, architektūrą, duoda fotografijos nuo- 
rašliavą. Baigia jis naujau
sios lietuvių literatūros ap- 
Žvalca ir navvzdžiais vokiš- 
kame vertime.

nis a _
tyje “į apskrities liaudies G A mokyklų 
švietimo skyrių bei mokyk- Niunka-Knyva
las pralindo politiškai ne- Tiesa 1948.11.13. Švieti 
patikimi žmonės. Liaudies mo ministerio Niunkos pa 
švietimo reikalai apskrityje vaduotojas jau yra Knyva, tuvos amžiną draugingumą 
buvo patikėti buvusiam jau- i Kauno un-to prorektorius su Rusija, neprieteliškumą 
nalietuviui Lebionkai, tam- yra Ariskinas. 'su vakarais ir ypač su Vati-
sios praeities žmogui... Bur- *' .............. .. kanu. Tam reikalui verčia-
žuazinės Lietuvos laikais miclunnI11!lį dls_ mos taip pat ištraukos iš

ir nepakankamai buožės Ji? priklausė fašistinei orga- ^iesa 1948 1J kronikų ir iš popiežiaus bu-
teismams už 

nesumokėtus
nizacijai. Ir štai šis fašist- SR mokslų akademijos dis-, jj Žiugžda šitam reikalui
palaikis, pralindęs net į par-į kusjjų, kuriose bu\ o ispa- tiks, nes iš lietuviu nė vie- 
tiją, sugebėjęs surasti parti- ?lntYs ir* atgailos, mformuo- nas kitag nen;oka ko_
jos apskrities komiteto sek- (Jąma, kas Kauno aukšto; jiotis ir meiuotj per aki^ jjs 
retoriaus Korablikovo glo-!siose mokyklose piaktiskai tuo specializavosi savo pam- 

! bą, pradėjo ardyti švietimo dabar daroma. Kauno un- “Tiesoje” E.), 
darbą. įvesdamas i tarybinį tas nutarė pasalinti įs bib-Į
švietimo organą smetoniš- Hotekos morgamstines —j l«ka*eno»
kus metodus, jis baugino mendehstines pakraipos h-i —S. Kalvarijos durpynuo- 
mokytojus, grasino jiems, teraturą, peržiūrėti moksli-, se pusantro metro gilumoje 
be pagrindo kilnojo juos iš ^”1 darby temas ir bereiks-! rasti griaučiai ir akmeninis 
vieno* vietos į kitą” Jues praktiniam gyvenimui: kirvukas, spėjama jį kilus

. . .. išbraukti. Bet laikraštis puo- iš antro tūkstančio metų
Geriausia progimnazija i Ja Vyr. dėstytoją Vaškevi-1 prieš Kristaus gimimą.

traukas žymesniųjų P. Kiau- 
lėno piešinių. Yra pridėtas 
ir angliškas M. Schrerer’io 
studijos vertimas.

—bi—
Plačiau veik apie kiekvie

ną tų leidinių reikėtų atski- 
Už pergalę”, eilę rimtų rai kalbėti. Gal kada laikas 

trukumų turinčią B. Daugu-Jeis tą padalyti. Šiuo tarpu 
viečio “Žaldokyvę”. norime tik pasidžiaugti lie-

Iš 1947 metais paskelbto tuvių rašytojų ir leidėjų ne- 
musų respublikoje tarybine nuilstamu triusu. Jie ir sun- 
tematika konkurso ir pre- kiose tremties sąlygose ne- 
mijuotų pjesių J. Marcinke- nuleidžia rankų ir turtina 
.vičiaus “Sugrįžimas”, A. musų knygų lobyną. Var- 
Griciaus “Liepto galas”, J. tant tas gražias knygas į 
Miliūno “Sunkus kelias”, galvą lenda įkyri mintis, 
Puodžiuno “Naują gyveni- kaip mes, Amerikos lietu- 
jną bekuriant” nei viena i viai, galėtume prisidėti prie 
dar neišvydo rampos švie; to kultūrinio darbo?
sos. Pirmųjų dviejų autoriai i --------------
pasiėmė pjeses atgal ir jas
perdirbo, gi “Senkus ke- IŠKILMINGAI MINĖJO 
lias”, nors padarytas sce- LINKOLNO GIMTADIENJ 
niškai ir tam tikiu drama-

nio sudorojimo 
sohematišką V.

poziunu ir 
Bemotėno

turgijos dėsnių žinojimu. Washingtone ir visoj eilėj

Tikra Teisybe

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

loma knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
__nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim. Cia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadway.
“KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

Tiesa 1948.10.28: Kidu-, niuro ir-J m n ump ppips nps- c - - i . •!Sovietine dramaturgija 
Tiesa 1948.10.8: Kompar

tijos sušauktame pasitarime 
dramos repertuaro reika
lais meno reikalų valdybos 
viršininkas Banaitis prane 
šė, kad Lietuvos teatra

žemesniųjų klasių mokinvs. Su vardu ne tik nesudaro vakbp.°.bg šiol geriausius
Parti io* atestaciia anie ia- ne . _nesu.aaro sovietinius veikalus. Betrarujos atestacija apie ją. jokios kovos pnes veisma “atsilieka lietuviškos tarvhi “Samajauskaites vadovauia- nj7ma bet via naudingas - netuvisKos taryoimoie Kidulių nroeimnaziio- ą’- 1?,aun.ln^ah, nes dramaturgijos kūrimas,moję Kiaulių piogimnazijo tlk veismamstams . Lz to-!p paskelbtas lietuviš- 
je geriausiai įs visos apskri- “anolitiško dėstvmo” i pa. neiotas lietuvisties viduriniu mokvklu ve- f ? ąpouusKo oestymo koms tarybinėms pjesėms nes vidurinių moKyKių ve , toleravimą kaltinama uni- konkursas ir kai
damas ideologinis auklėji- versiteto partinė oreaniza !'a,a^vtl. konkursas ir kai 
mas ir geriausias mokinių ^aTSSSib
>,aZangumas ;.. .. .. .. .. .. .. .. .. . Kuzminskas. Panašiai pa- bai menki MeT“ vii
Keip moksleiviai šviečiami dalė žemės ūkio akademija jpntelę geriausiai pavyku- 

Tiesa 1948.11.12: Jurbar- i’- veterinarijos akademija. sią pjesę — J. Baltušio 
ke moksleiviams paskaitą j1 čia docentai Mastaus- j “Gieda gaideliai”, nors ir 
skaitė mokytojas Raičinskis kis ir Vasinauskas nepasi- be trukumu kuri perėjo 
tema “Vatikano reakcinė j taisę, o partiniai sekreto- tris teatrugt jr gaiutįnaį giau 

litika”. - Žagarėje įvy-: nai Venskus ir Minkevičius džiai bendradarbiaujant su 
usioje mokytoju konferen- nesikisą j dėstymo liniją ir Lietuvos TSR valstybinio 

cijoje mok. Greičius skaitė nesidomi ideologiniu lygiu (||-amos teatro kolektyvu, 
referatą “Leninas apie ko- akademijose. galutinėje radakcijoje išvy-
munistinį jaunuomenės auk- Mokslininko “laisvė” do rampos šviesą ir, atrodb, 

Tiesa 48.10.28: K. Brun pjesė užims svarbią vietą 
dza, Dotnuvos ž. U. akad. musų teatrų repertuare. Mes 

Tiesa 1948.12.13: “lap-1 docentas, apgailestauja, kad turime J. Marcinkevičiaus 
kričio 10 d. prasidėjo eili- savo moksliniuose darbuose pjesę “Kavoliunus”, kuri 
nis jaunimo šaukimas į Vii-Jig šiol nebuvo atsisakęs reikalinga naujos redakci- 
niaus, Kauno ir Klaipėdos1 nuo mendelizmo — morgą- jos, visiškai silpną drami-

. . . čiutę, kam ji apie celes dėslių (Sakių ap) progimnazi-į to tokiu buflu: “Vienas 
jos direktorė Aldona Sama-:mokslininkas, Veismanas, 
jauskaitė, komjaunuolė. Jos; tvirtirm...”, “rusų mokslinin- 
pastangomis is 136 mokslei- : kag Mečnikovas mano...” 
vių 29 priklauso komjauni- Tokg “objektyvistinis staty
mo organizacijai, pionienų j vieną gretą visų bio 

. .. .. ..  priklauso /l logijos moksle figuruojan-

perdėm pagristas autoriaus kiti) miestų labai iskilmin- 
nepažinta gyvenimiška me gai buvo paminėtas prezi- 
džiaga ir idėjiškai neteisin- dento kankinio Linkolno 
gas 140 metų gimimo sukaktu-

Dabartinė Lietuviškos ta- vių dieną. Washingtone 
rybinės dramaturgijos kuri- Linkolno minėjimo iškilmė- 
,mo būklė nepakenčiama, se dalyvavo prezidentas 
Kaltinama dėl to meno rei- Trumanas. Republi k o n ų 
kalų valdyba (pats viršinin- partija Linkolno minėjimo 
kas‘kaltina’), kalta tarybi- proga surengė daug iškil
nių rašytojų sąjunga. Teat- mių. Mėniįimas vyko po vi- 
,rų atstovai “apsikaltino” są kraštą pamaldomis, susi- 
gave. rinkimais ir mokyklose.

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra Išleidę daug vertingų 
iypų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime.kny

bet savo skaitytojams šiuo 
sekamas:

tarpu rekomenduojame

poli
kus

Įėjimą”.
F G A mokyklos

Tavo Kelias į Socializmą ....................... 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos ...........................  25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ............... $1.00
Ateities keliu (žurnalas) ......................   10c.
Jaunasis Socialdemokratas .................   10c.

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Bovton 27, Mas*.

vakbp.%25c2%25b0.bg
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Moterų Skyrius
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Dar Apie Vaistą Nuo Dantų Gedimo

J. JazminasMANO DRAUGE BRAN
GUS.

ALIARMAS
(Tęsinys) ,—atsakiau. — Maniau čia

Apkasų kasti aš nenore- Įsikurti, bet, pasirodė, kad
jau. ir pasakiau, kad geriau tai labai sunku, 
važiuosiu į Konstancą. -—Niekur nevažiuok,—jis

Pabandžiau patsai darbo tare» ~ padėsiu tau čia 
ieškoti ir užėjau i miesto Ii- įsikurti. Aš tikrai noriu tau 

, goninę. Čia man ūkio da- padėti. Buk čia 7 valandą,
; lies vedėja — vienuolė — a^ ateisiu. Dabar turiu eiti 
paaiškino, kad jie gal ir ga-j yienam giminaičiui parody- 
lėtų mane priglausti, bet jie ti Bregenco, Įstaigas, 
neturi gyvenamųjų patalpų, _Ąš pažadėjau buti ir ati- 

• ir pasiuntė mane i ligoninės; dėjau kelionę. Maniau, kad 
ūkį. * i J’is iš tikrųjų ką padės, nes

Pirmas klausimas, kuri j pats pasisiūlė, o aš jam sa- 
man ūkvedys uždavė, bu-įvo. laiku taip pat buvau pa- 
vo: dėjęs. Bet laukiau jo veltui

—Ar tamsta moki melžti—jis nebepasirodė.
^arVxT* Lindau

m ! iS1v? .nen]J>ku. ją dieną neišvažiavęs,
Tai labai gaila, tamstai paskui vėl ėmiau abejoti,

mums netinki. ar bereikia toliau važiuoti.
Po to as darbo Bregence Kitą dieną buvo sekmadie- 

i r.ebeieskojau. :nis. Kadangi visos Įstaigos
Gyvenimą* Bregence buvo uždaiytos, tai turėjau, 

Taip išvargęs keletą die-j taip sakant, laisvą dieną ir

KELEIVIS. SO. BOSTON
GRAŽI LĖLĖ PIRMAJAI LEIDEI

.virs. Harrv Truman gauna dovaną, gražią lėlę, ku
rią uirmajai leidei Įteikia Mrs. Morris Gewirtz. Lėlė

Todėl einant gulti būtinai 
reikia dantis nušveisti šepe
tuku, kad neliktu tarp jų 

gedimo, jeigu dantys bus Jokio maisto, ir išplauti bur- 
juo aptepti keletą kartų. ną “mautvašu . Pigiausis 

Dabar viena musų skaity- “mautvašas' vra “haking 
tojų, Teresė Mažeikienė iš soda*’. Įdėk jos pusę šauks- 
Kanados, rašo mums ir pra- tuko i pusę stiklo vandens, 
šo daugiau informacijų ištirpink ir gerai išplauk 
apie tą vaistą, štai jos laiš- tuo skiediniu burną. Sode 
kas: " naikina rakštį.

“Didžiai gerbiamoji M. i Tiesa, yra tokių laimingų 
Micheisoniene I Aš, Jūsų žmonių, kurie šepetuko yi- 
Moterų Skyriaus skaitytoja, sai nevartoja ir sumos nie -
Teresė Mažeikis iš Tim/kad nevalo, tačiau turi ge- . . .
mins Ont neriu Jusu pa- rus dantis. Ju dantvs negen- pateks į vaikų muzejų VVashmgtone, kur yra gražu 
klausti apie tą stebėtiną da dėl to. kad jų scilėse yra visų tautų lėlių rinkinys.
vaistą nuo dantų gedimo,'tokių medžiagų, kurios nai-
apie kuri Jus rašėt 1948 me- kiną burno je atsirandančią Tas aDsaugos dantis nuo į 

tų II-tame ‘Keleivio' nume-į rakštį. _ _ J gedimo trims metams,
ry. Dabar tą vaistą pradeda, Daugumas žmonių betgi ' <ukakus vaikams 7 me-
vartoti ir Kanados daktarai, turi nuolatos savo dantis Ian-.s> Vėi pakartoti tą patį.
Bet kai aš nuvedžiau pas valyti. plauti, ir .vis- mre^ja svĮ-į pakartoti ta pa- Štai istorija
dentistą savo 3 metų am-.ties dantys pradeda kiurti rį kaf vaikai susilauks 13 daktarą, kuris
žiaus mergaitę, kad aptep-l ir skaudėti. • ! metu amžiaus,
tų jai tuo vaistu dantis, tai Tyrinėjimas tačiau paro-
jis man pareiškė, kad mer- de. kad dantys genda ne yi-

Savo laiku šiame skyriuje 
tilpo straipsnis apie vaistą, 
kuris apsaugoja dantis nuo

Jis Norėjo Prikelti 
Ją Iš Numirusių

apie vieną 
buvo labai 

isimviėjęs i vieną merginą
___________________ __________ ......................................................... šitokią praktiką rekomen-į steB«fci *

gaitė dar perjauna; esą. te- sur vienodai. Vienoj apylin- duo ja ir Amerikos Dentistų;
pant jai dantis, ji galėtu tu kėj žmonės šituo žvilgsniu Draugija. (American Dental Jis ^vadinosi Kail Casel. 
vaistų nuryti ir numirti nes vra laimingesni, negu kitoj. Association). vokiečių kilmės mokslinin-
tai esą tikri nuodai. Taigi Todėl susidarė nuomonė. Dantys visų pirma turi kas, atvykęs iš Vokietijos 
aš nutariau kreiptis i Jus Ir kad su dantų gedimu turi būt gerai nuvalyti ir išdžio-’per Kubą į Key West mies- 
klausti, ar tikrai tie* vaistai ką nors bendra turėti ir: vinti. Paskui jie turi būt ap- telį, Floridoj, kur jis gavo 
yra nuodai9” vanduo. Ir tyrinėjimai paro- supti vata, kad nuo seilių užsiėmimą vietos ligoninėj.

„ , . .. . . . dė, kad, ištiktųjų, taip \Ta. i nesušlaptų. Tada tepamas Į tą ligoninę vėliau buvo at-
. kadangi sis klausimas ga Kur tik vandeny vra dau- fliuorito skiedinys. Šitą ge- vežta iš Kubos 17 metų am-

Ji .būt. . įdomus i.r kitiems ^au flįU0rjto druskų (so- riausia gali padaryti den- žiaus Maria, nepaprastai
••Keleivio" skaitytojams, į dium fluorideq tenai* žmo- tistas. graži juodplaukė mergina,
tai atsakymą duodam peq nįy dantys sveikesni. D-ras Kapočius, gerai ži- Daktaras Casel ją tuoj pa-
laikrašti. i * 5 nomas lietuviu dentistas milo ir stengėsi ne tiktai ją

Visų pirma reikia žinoti,1. Po ilgų bandymų buvo Įsi- Bostone, sako, jog mažiems išgydyt, bet ir jos tėvams 
kodėl dantys genda. Beveik į tikinta, kad fliuoritas ir yra vaikams sunku tokį treat- siuntė paramos, nes tai bu- 
visi dentistai sutinka, kad tas chemikalas, kuris ap- menta duoti tik dėlto, kad vo depresijos laikais ir Ma 
svarbiausia dantų gedimo saugoja dantis nuiggedimo.J jįe neišlaiko gana ilgai at- rios šeima gyveno labai 
priežastis yra cUKrus if sai- tolimesni bandymai parų- daros burnos; o reikia ma- vargingai.
durnynai. Žmogaus burnoje dė, kad jeigu geriamas van- žiausia trijų minučių, kad n * .. . . , .
visada yra tokių cheminių duo šito chemikalo neturi,, tas chemikalas įsisunktu y?' nežiūrint visų dakta-
medžiagų (enzymu), kurios į tai galima jo Į miestų van-, tarp dantų ir įsigertų Į vir- ro. base^10 pastangą Maria 
cukrų paverčia į rukšti, o ta; dens rezervuarus ar šalti- šutinį jų sluoksnį. Kitaip Daktaras gavo išjos
rukštis ištirpina bei praėdarilius pridėti, ir tas dalinai jis nieko negelbės. k^imą palaidoti ją.
viršutini dantų sluogsni.l apsaugos žmonių dantis " . Jisai pastatė kapinėse baltą
Kada rukštis pereina per nuo gedimo. , šiuom tarpu apie koplyčią, jrengė tenai radi

Taigi klysta tas Kanados 
kuris sako. kad 
yra pavojingas

viršutini dantų sluogsnj, 
dantys pradeda puti: puvi
nys greitai plinta per mink
štesnę dantieną, o kai pa
siekia jautriąją danties dalį, 
prasideda gėlimas.

Taigi, pagrindinė dantų 
gėlimo priežastis yra cuk- -j tiesiai ant dantu 
rus. Tai nereiškia cukrų bu- *
tinai tokioj formoj, kokioj 
jį vartojame kavai ar arba
tai saldinti. Cukrus pasida
ro burnoje ir iš krakmolo, 
iš maisto likučių, kokių'saugą daryti per tri

dentistas.
fliuoritas
nuodas.

fliuorito Įtaką dantims.
Dabar prašome pasiklau

syti, ką philadelpnietis Dr. 
D. J. Goodfriend rašo Ame-

ją, pastatė stalą ir kėdę. 
Norėjo ivesti ir telefoną, ta-i 
čiau telefono kompanija 
atsisakė tai padaryti.

Dabar jau yra nustatyta. H kos dentistų žurnal

mums valgant lieka dantų1 tarpius. Pirmas laikotarpis 
tarpe. Visų pirma iš tokių ’ turėtų buti kada vaikai pa- 
maisto trupučių burnoje' siekia 3 metų amžiaus. Tuo- 
pasidaro cukrus, paskui iš met patartina ap?tepti dantis 
to cukraus pasidaro rukštis fliuorito skiediniu 4 kartus, 
ir atakuoja musų dantis, praleidžiant vis vieną savai-

METAI JOS VISAI NEBAIDO

Sulaukusi 91 metų amžiaus Mrs. Elizabeth Hirrick 
mano, kad moteris yra tiek sena, kiek ji jaučiasi 
esanti sena. Ji pati nori ne tik jausti, bet ir atrodyti 
jaunesne, todėl ir plaukus raito...

i .. .nuP.laHtl • pntna ligoninės atleistas ir kuo jis;
Štai ką apie tai sako Dr. /sai Paisxina,• ?°?ėl žmonių dabar vertėsi, niefcaš neži-į 

John W. Knudson iš U. S. dapty? P*va. V ynausia pne- nojo. Vėliau paaiškėjo, kad; 
Public Health Service: įastls -vra :a palh. ri jau jisąi gyvena to i fceąpljs^joj, *

Geriausia šitą dantų ap- rnb'.V aukščiau Huro'ikur Maria palaidota,
iiaiicra rfarvti rw»- *a ’ rukstlS, ktlil pa- ,

sidaro burnoje iš krakmoli- Praslinko septynen metai,’ 
nio maisto ir cukraus. Kad kaip vieną dieną atvyko mi-; 
apsaugoti dantis nuo puvi- rusios merginos sesuo ap-Į 
mo. D-ras Goodfriend siūlo lankyti tą koplyčią. Ji rado 
plauti burną šitokiu skiedi- ją užrakintą. Susiradusi; 
niu: daktarą Caselį, ji paprašė

40 grams of sodium alky! rakto nuo koplyčios durų. 
aryl sulfonate; * Jis atsisakė jai raktą duoti.

80 grams of carbamide or Jai pasirodė kaž-kas įtarti- 
urea: į na ir ji kreipėsi polieijon.

One-eighth 
of flavoring:

1 grain of color.

ot an ounce

Kuomet dulkelytė 
Mėnesienoj supos, 
Glostė tavo rankos, 
Glaudės tavo lupos.
Argi tavo lupos,
Argi tavo rankos 
Butų pamelavę,
Mano drauge brangus?
Kai ėjau per lauką. 
Lenkėsi rugienos;
Kaip tavęs aš laukiau, 
Nežino nei vienas.
Kai mėnulis juokės, 
Ežerui pamerkęs, 
Vienumoj prinokus 
Mano siela verkė.
Išėjai, negrįši — 
Pamelavo lupos. 
Kuomet dulkelytė 
Mėnesienoj supos..
Išėjai, negrįši — 
Pamelavo rankos, 
Kuomet prie upelio 
Lieknos nendrės lenkės.

jai, negrįši,
Nei sudieu nesakęs, 
Pamelavo akys,
Kuomet žvaisždužėlės 
Tyliai skiiautan rinkos. 
Ar esi laimingas?
Mano meilės žiedas 
Nenuvys lig karsto,
Nors dabar tik skausmas 
Mano klėtį varstu.
Ilgesys bekraštis,
Ilgesys toks pilkas.
Kaip pavėjui baukščios 
Besiūbuoja smilgos.
Nieko nebelaukiu.
Nieko nebetrokštu.
Man sparnai palaužti.
Kai kritau iš bokšto.
Kai kritau Į žemę 
Iš svajonių rūmo,
Man skliautai aptemo 
Iš to skausmo ūmo.
Kam gi tavo lupos, 
Kamgi tavo rankos 
Šitaip pamelavo,
Mano drauge brangus?

Alė Sidabraitė

VISOKIE PATARIMAI

nų, pamačiau, kad Bregen
ce įsikurti nevyksta. Viską

nutariau padaryti iškylą į 
Lindau. Maniau ten surink-

sulaikydavo tai, kad nega- ti daugiau žinių, iki kol iš 
vus darbo negalima budave' tikrųjų traukiniai eina... 
gauti leidimo apsigyveni | Į Lindau nuvažiavau apie 
mui. Tuos leidimus čia duo-ilO valandą nio ir apvaikš-
davo ypatingai sunkiai, 
mat, Bregencas buvo pasie
nio zonoje, tik už kelių ki
lometrų buvo Šveicarija ir 

' dalis Bodeno ežero jau pri- 
, klausė jai. Vakare galima 
! būdavo matyti šioje laimin- 
' goję šalyje aiškiai degant 
j šviesas, tuo tarpu kai šioje 
pusėje viskas skendėjo niū
rioje tamsoje.

Už keleto kilometrų nuo

< iojau visą miesteli. Buvo 
ai taip pat gražus, švarus 

ir sveikas miestelis, iš visų 
pusių apsuptas vandens, 
pastatytas salose.

Apvaikščiojęs miestelį, 
sugrįžau į stoti papietauti. 
Kai po pietų paklausiau 
vieno geležinkeliečio, kada 
bus traukinys į Bregencą, 
jis mano nustebimui atsa
kė:

Bregenco buvo kita siena: —Traukinio i Bretrencą
—Vokietijos, ir jai taip pat nebebus. Susisiekimas yra 
priklausė dalis ežero, bet nutrauktas, 
dabar tai tebuvo administ-j Daugiau iš jo nieko nesu- 

jacinė riba, skirianti Di/ žinojau. Nutaręs žygiuoti 
džiosios Vokietijos dali pėsčiomis, išėjau i miestą,
Ostmark, kaip kad tada jr tik tada pastebėjau, kad
Aufitriia Knvn vadinamaB » «V7VI B^«* ■ -- ------------- . L’avboc vri’o nazjna.? jia ivvnv.

Prieš Bregencą kitoje eže- Nors buvo sekmadienis, 
ro pusėje gulėjo gražus Vo-i*^ v*sos krautuvės buvo 
kieti jos miestelis— Lindau,| a™ar°s .ir Prie stovėjo 
iki kurio buvo ežero kraštu ei’ės. Taip pat gatvėse bu-
apie 10 kilometrų kelio... 

Leidimus Bregence apsi
gyventi duodavo apskrities 
viršininkas (čia vadinamas

vo nemažai žmonių, ypač 
moterų, kurie susirūpinę 
bėgiojo nuo vienos krautu
vės prie kitos, prisikrovęKasant slapia sniegą, kad 

iie virsinuiKas tcia vadinamas yjis neliptą pne lopeto., pa t j .. burio navardė bu- krepšelius įvairių gervbių.
trink lopetą šmotuku parafi ; A-anarat,’?tu"<į.Pava.t?e DU Keletą vvru numačiau bpno- no o namatvs? kaip Iena- vo nuostabiai lietuviška — V? M pamačiau Peneno, o pamatys., K,.ip , Vėliau ^užinoiau sant įvairiu gėrimų bonkas..vai sniegas nukris nuo lope- ^Iaul)- veimu suzmojau, . . « *. kad tai buvo suvokietėjęs —Sakykit, kas pasidarė-

_____ Rytprūsių lietuvis, kuris ta-- -- paklausiau vienos moters.
Kad korkos arie bankų Sa.u >ietuv“m® buvo gana -Prancūzai ateina... -ši 

npnridžiuMi korknoiant rei- palankus. Anksčiau be di- tas atsake.
kia jas patepti glicennu idelh* sunkumų duodavęs; Pasirodė, kad priartėjus J ' - r * leidimus apsigyventi ir jo prancūzų kariuomenei, bu-

Deda-t razinkas : ištaiga turėjusi tam reika-! vo daromas visuotinas iš

Tą pati vakarą policija 
: atvyko į D-ro Caselio butą S 

. i ir rado lovoj paguldytą mi-‘
Visa tai sudėti ^galioną; nisios Marios kūną. Jis bu- 

; ty ro vandens ir ištirpinti.' Vo gerai užbalzamuotas, ap
ijauti burną po kieavieno vilktas balta šilkine šlėbe ir 
valgio, visų pirma nušyei- ant rankų buvo užmautos 
tus dantis šepetuku. Islaiky-, baltos zomšinės pirštinaitės, 
ti tą skiedini burnoje nema-,
žiau kaip minutę laiko, kad) Policijos tardomas, dakta- 
persisunktų kiaurai per dan-, ras aiškinosi, kad jis visą 
tų tarpus ir Įsigertų i dantų ; laiką mėginęs tą merginą 
smegenis. * ‘ atgaivinti, nes labai ją my-

Jisai tikrina, kad šitas bu- Įėjęs, ir esąs giliai įsitikinęs, 
das pašalina 75 nuošimčius: kad ji prisikelsianti iš numi-
dantų puvimo.

KAIP TAPTI PILIEČIU?

rusių.
Jis buvo patrauktas atsa

komybėn už “išvogimą la
vono iš kapinių/’ bet ka
dangi šitas dalykas buvo 
jau perėjęs laiko ribotumą, 
tai bvla buvo numarinta ir

Dar turime knygučių,
Kaip Tapti Suvienytu Vai-

stiiu Piliečiu?”, kur’vra aiš- “v,a ,,uvo ,lr
uilietihės ia. į kaltinamasis buvo paleis-; kiai išguldyti pilietybės Įs- .

tsRymai su reikalingais klau ; tas4r. ,,
išimais ir atsakvmais. Kaina Vlsos slt0 lvykl° 9n!ulk' 
25 centai KreiDtis i menos yra aprašytos vietos• e,pt,s 1 laikrašty, “The Key West

“KELEIVIS”
636 Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

Citizen“, kuris turi 
3,500 skaitytojų.

apie

Key West, Fla. M. M.

• _a ' įstaiga turėjusi tam reika- 
eurnlta.ifnTias apibars-!lui net bankus specialiai at-
tvti miltais, tai ‘ios nesukris įpausdintus lietuvių kalba... : ; Bet dabar visi prašymai ap-i dugną.

pardavimas — dabar visa 
buvo parduodama be korte
lių ir leidimų. Po to krautu- 

; sigyventi Bregence būdavo vės turėjo užsidaryti, vyrai

JAUNA ŠOKIKĖ
. atmetami ir atsakyme pažy 
mima, kad prašytojas turi 
per 48 valandas apleisti pa 
sienio sritį ir su tuo raštu 
turi teisę gauti lageryje Am

išeiti i volksšturmą, o mote
rys ir vaikai sulįsti į slėptu
ves ir laukti pasikeitimo...

Aš irgi pabandžiau nusi
pirkti gėralų, bet čia buvo

Į Stein aprūpinimą dviems'tokia spūstis, kad turėjau 
dienoms. Faktinai, tai bu-{šito atsisakyti. Be to, vie- 
davo leidimas gyventi Bre- nas vokietis, pažinęs, kad
gence dvi dienas. Po to rei
kėdavo vėl eiti į Apskrities 
viršininko įstaigą, vėl sto
vėti .eilėje, ir—vėl gauti to
kį raštą...

1 rinkau vykti į visai naują 
! vietą — į Kempteną, Bava
rijoje. Žinojau, kad ten gy
vena nemažai lietuvių, kad 
ten esama gerų slėptuvių 
kalnuose... Be to, žinojau,

, kad ta kryptimi eina ameri
kiečių kariuomenė, o aš ge- 

! riau norėjau patekti į jos 
; užimamas sritis, šiaip ar 
taip, galvojau, ten yra nebe 
pasienio zona...

Kai stovėjau galutinai ap
sisprendęs stoties laukiama
jame, nutaręs tą pačią die- 

Penkių metų Jennifer ną pajudėti, išgirdau mane 
Witt, Miami Beach, Fla. de- šaukiant vardu. Buvo tai, 
monstruoja “can-can” šokį. pasirodė, vienas pažjsta- 
Savo laiku tas šokis buvo mas iš Kauno laikų, 
skaitomas nepadoriu, bet —Kaip čia patekai? Kur
penkių metų šokikei jis, ro-( važiuoji*
dos, labai patinka. —Važiuoju į Kempteną,

esu užsienietis, tarė:
—Tamsta geriau čia nesi-

maišyk. žinai, kad dabar 
jokios valdžios nebėra... 

Atsistojau prie kitos eilės, 
Taip pavargęs Bregence j kuri puolė kepyklą, ir man 

' keletą dieną, galų gale pri- i čia pavyko gauti kepalėlį 
i trukau kantrybės ir nuta- į duonos. Po to vienoje krau- 
riau išvažiuoti. Dabar pasi-! tuvėje dar nusipirkau dai-• i « . • • • • • i • i i • •lią vasarinę skrybėlę ir, ją 

užsimaukšlinęs, ' nutariau, 
1 ad man jau laikas keliauti 
namo. Buvau įsitikinęs, kad 
tas pat vyksta ir Bregence.

Kelias į Bregencą visą 
laiką ėjo paežere ir buvo 
nuostabiai tuščias. Nužy
giavęs šešetą kilometrų, 
priėjau upelį, kuriuo ėjo 
Vokieti jos-Austrijos siena. 
Ant tilto pamačiau automo
bilį ir būrelį žmonių. Ne
kreipdamas dėmesio į juos, 
norėjau praeiti.

(Bus daugiau)

Kad skalbiniai žiemos 
metu neprišaltų prie šniūro, 
pirm negu juos džiausi, su 
skuduru sumirkytu į uksusą 
nubrauk per šniūrą.
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Gandhi Žmožgudžiai Šnioai Jaooniioi

ii kartuvėse už nužudymą. komunistų frakcijoj yra k 
Indijos \ado Mohandas K. Ii žymus Sovietu Rusij<

ke-
zymųs Sovietų Rusijos 

šnipai, kurie už šnipinėjimą 
Rusijos naudai 1941 metais 
buvo nuteisti kalėti. Jie bu

Gandhi, 1948 m. sausio mė 
nesi. Penki kiti kaitinamieji 
buvo nuteisti kaleli iki gy
vos galvos už dalyvavimą i vo paleisti iš kalėjimo po 
sąmoksle nužudyti plačiai, to, kai Amerikos armija
žinomą ir gerbiamą Indijos 
vadą.

okupavo Japoniją.

Berlyno Majoras
Vengrija Smarkauja Rusų užblokuoto Berlyno

Vengrijos vyriausybė iš- majoras, Dr. Ernst Reuter, 
varė iš savo krašto Ameri- praeitą savaitę atvyko i Pa- 
kos vice-konsulą Robin ryžių, kur jis yra Prancuzi- 
Steussy, tariamai už pade ji- jos valdžioos svečias. Tai 
mą pasislėpti Vengrijos dik-’yra pirmas pyra pirmas po karo aukšto 
taturos priešininkams. Taip-, vokiečių pareigūno atsilan-

f našta ne taip jau turtingiem 
Lietuvos mokesčių mokėto į 
jams.

Toliau, p. V. siūlo paly-! 
ginti USA (ar Kanados)) 
tam reikalui skiriamas lė
šas su Lietuvos. Jeigu toks 
palyginimas ir butų galimas 
—kas, neturint tikrų duo
menų, yra negalima, — tai; 
jis vis tiek nieko nepasaky
tų, dėl kitų sąlygų skirtin
gumo. Vieną reikia pasa
kyti, kad demokratinėse 
valstybėse lėšos krašto ap
saugos reikalams pagal rei
kalą skiriamos tautos rink
tų atstovų, tuo tarpu kai 
Lietuvoje po militarinio pu- 

i čo niekas tautos dėl šito ne
beklausė. Iš viso, tada Lie
tuvoje prieš šias išlaidas 
dėl griežtos cenzūros nega
lima buvo nė prasitarti.

DUKTĖ KALTINA GIRTUOKLĘ MOTINĄ | šia yra... biednos. Tad, kad 
i ir sunkiose gyvenimo sąly
gose, bet be rimtesnio laik- 
į raščio apsieiti neįmanoma.

Taipgi būtinai parašykit, 
į kaip ir kokiu budu už “Ke
leivį”, angliškais šilingais 
atsinagradyti. Nes už dyką 
nenoriu. Puikiai žinau, tieki 
man, tiek Maikiui su Tėvu, 
reikia kietai grumtis su kla
stingu gyvenimu. Ir toji ko * 
va, be sidabrinių, niekuo-’ 
met nėra sėkminga. Šiuo1 
kari, tik tiek.

Tad iki pasimatymo, lau-; 
kiamasis “Keleivi”.

J. Janulaiti*
Brighthouse, Anglija

Puslapis Septintas

M. ŽUKA1ČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean Park, Spencerport, N. Y.'

Tuo, kaip ir kiekvienu ki-
gi išvalytas iš to krašto ir kymas Prancūzijos sostinėj. tu> klausimu gali buti ivai 
trečiasis Amerikos pasiunti- Ernst Reuter yra demokra-1
nybės sekretorius. Aštuoni tiškai rinktas miesto majo- 
Vengrijos diplomatai Ame- ras, bet rusų okupuotoje

nų nuomonių, kurių kiek
viena gali turėti savo argu
mentų. Bet demokratinėse

Detroito teisme keturios Mrs. Ada Maloney dukte
rys kaltino motiną, Kad ji pasigėrusi žiauriai su sa
vo dukterimis elgėsi. Motina sėdi teisme galvą nu

leidusi, o viena duktė, Anna, aiškina teisėjui apie sa
vo motinos netikusį elgesį.

rikoj atsistatydino praeitą' miesto dalvje sovietai jo ne-i valstybėse " lemiantis vra • Žilinskas §*?S?’;LeIolS<’’ 
, prote s tu o d a m i „rinažista. S d™ JZsavaitę, pr 

prieš Budapešto teismo! 
sprendimą kardinolo Mind- 
szentv bvloie.

Kiek Bombų?
Prezidentas Trumanas, 

pasikalbėjime su laikrašti
ninkais praeitą savaitę sa
kė, kad Amerika neskelbs

Prancūzijos Vyriausybė
Prancūzijos parlamentas 

373 balsais prieš 183 atme- pasauliui, kiek ji turi atomi 
tė komunistų ir degolistų nių bombų. Prezidentas pa- 
bendrai pasiūlytą nepasiti- brėžė, kad žinios apie bom- 
kėjimą dabartiniam Pran- bų skaičių yra paslaptis, 
euzijos teisingumo ministe- kuri niekam nebus išduota

tautos daugumos nusistaty
mas. Reikia tik tikėtis, kad; 
ir lietuvių tauta šiuo ginčų 
sukėlusiu klausimu dar tu-j 
lės progos pasisakyti.

J. J.

Skaitvtojų Balsai

riui, Andrei Mane. Abi Jis taip pat užginčijo, kad
kraštutinės partijos, komu- Atominės energijos komisi- 
nistai ir degolistai, kaltino ja siūlanti paskelbti turimų 
tą ministerį, kad jis sauva- bombų skaičių.
liškai panaikinęs kelių “ko- -----
liaboracionistu” bvlas. • K • • • • * •Marinai Kinijoj

--------  Du Amerikos transporto
Čechija Baudžia laivai su 1600 marinų praei-

Čechoslovakijos valdžia tą savaitę išplaukė iš šiau- 
patraukė į teismą 27 jaunus rėš Kinijos uosto Tsintao. 
vyrus, įtartus, kad jie nore- Amerikos jurų kareiviai ga- 
ję išvaduoti iš kalėjimo Pro- benami į kitus Tolimųjų 
kop Drtiną, buvusį demo- Rytų uostus, o dalis jų bus 
kratiškos valdžios teisingu- pargabentas į San Diego, 
mo ministerį. kuri komunis- CaliL Amerika palengva iš- 
tai padėjo į kalėjimą po traukia savo karo pajėgas iš 
perversmo. 27 vaduotojų Kinijos uostų, palikdama 
byla jau eina. Jiems gresia ten tiktai diplomatinės tar- 
didelės bausmės. • nybos stebėtojus.

KAS MUMS RAŠOMA
Kelios pastabos dėl Lietu- j reikale galima remtis vien 

vos valstybės išlaidų oficialiais biudžeto davi-
“Kartais musų išeivijos {niais?.. 

spaudoje 
Lietuvos

kyla ginčai dėl; “Tiesa, čia sužymėtos tik 
valstybės ūkiškų i tiesioginės išlaidos, skirtos

reikalų tvarkymo, dėl buvu
sių išlaidų paskirstymo tik
slingumo ir tuo pačiu kelia
mas klausimas dėlei kai ku
liu buvusiu institucijų rei-

krašto gynimo reikalams, jų 
butą praktiškai žymiai dau
giau, kurios buvo daromos 
iš kitų šaltinių, arba netie
sioginiai buvo imamos iš ki-

kalingumo ir joms padary- tų žinybų,” pripažįsta p. V. 
tų pernelvg didelių išlaidui ‘Bet kiek būtent daugiau, 
nenaudingumo”, rašo “Nau-,šito V. nepasakė^ Taigi, iš
jienose" (kovo 19 d.) p. V. 

Toliau jis sako. kad tokie
patiektų “tikrų žinių” gali
me tik tiek suprasti, kad

ginčai, neparemti statisti- Lietuvoje diktatūros laikais 
kos daviniais, atrodo nerim
tais: jis spėja, kad jų daly
viai neturi tikrų žinių ir pa
tiekia jas iš Lietuvos statis
tikos metraščių.

Ginčai pastaruoju metu 
ėjo dėl krašto apsaugos mi
nisterijai skirtų didelių lėšų 
tikslingumo, bet ar šiame

kariuomenės reikalams bu
vo išleidžiama virš 25 nuo
šimčių .valstybės pajamų, 
bet kiek tikrai — 50 nuoš. 
ar daugiau — nežinia.

Šiaip ar taip, išlaidos kra
što apsaugos ministerijai 
stovėjo pirmoje vietoje ir 
tai, be abejo, buvo sunki

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. __
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th SU York N- Y-

Volertas Vytautas, Bronė 
Zableckienė Elzbieta. 
Žemaitis Vincas ir Anelė.

Gerbiama administracija, 
Atleiskit už pavėlavimą 

Žemaitis Vytautas, Birutė Pasiųsti prenumeratą, o da-

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida
2 tomai. 1300 pusi.

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $11.00.

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA

546 E. Broaduay 
South Boston 27, Mass.

APSIVEUIMAI
Paieškau moters apsivedimui apie 

i 60 metų amžiaus, turi būt padori ir 
i sveika. Plačiau apie save parašysiu 
! per laišką. f8)

D. Sawisky
Pinckneyville, III.

PAAIŠKINIMAS: Dėl žemiau 
skelbiamų knygų prašome kreiptis i 
pati skelbėjų. “Keleivio” administ
racija jų nepardavinėja.

Rimtas DPkas nevedęs, 33 metų 
amžiaus, nerūkantis ir negeriantis, 
vidutinio ūgio, blondinas, ieškau dėl 
vedybų rimtos mergaitės arba našlės 
ne vyresnės, kaip 33 metų amžiaus. 
Su pirmuoju laišku prašau siųsti lo- 
tografijų. Mano adresas: (K)

Kavalčiukas Juozas
1525 Hickory Rd.,

Wind.-or, Ont., Car.ada.

Amerikos lietuvaitė, atsiliepk ve
dybų tikslu jaunam, 28 metų am
žiaus kanadiečiui. Rašykite: 47)

Bruno Winterson
227 Brant str.

Hamilton, Ont., Canada.

Ieškau apsivedimui draugo tarp 50 
ir 55 metų amžiaus, gerai užsilaikan
čio ir gerai sustovinčic. .Tik į rim
tus laiškus duosiu atsakyinų. (7)

Mrs. A. Saulutė,
322 Talbot avė.,

Dorchester 24. Mass.

"NERVAŽOLIŲ ŠAKNIS

Ramybės šaltinis, didoka knyga, di
delis drukas, stiprus apdarai .. $4 
Gyvenimas šventųjų per visus metus 
su paveiKslais, apaaryta .... $4-25
Evangelijų knyga per visus metus.

........ $3.25
Francijos LIURDES apsireiškimai, 
500 puslapių, stebuklai patvirtinti 
dvasiško sosto, su paveikslais ir ap
darais ................................................ $3.75
A neįkristas ir komunistai .... 35c.
Pranašavimai apie svietą pabaigų ir
ancikristo atėjimų ..................... $1.25
Angliškai lietuviškas žodynas $3.10 
Lietuviška gaspadinė su daug nau
dingų receptų .............................. $1.25
Biblija, pilnas šventas raštas 1100
puslapių ....................................... $3.50
Juokų vežimas ir fonių trokas 35c. 
Meiliški ir kriminališki aprašymai

.......................... 50c.
Karalaitis ir paprastas žmogus 35c. 
Smakas ir geležinis vyras . — 25c. 
Stebuklingas puodas ir velniškas
malūnas ........................................... 25c.
Apie Bernadinų zokoninkus.... 25c. 
Jonukas karaliumi ir jaunikis pas
mergų ............................................... 25c.
Duktė akmenoriaus, pasakos .. 25c. 
Apie gražių mergaitę nevalninkę 25c. 
Onutės laimė ir balu vergija .. 40c.
Apie bobų liežuvius ................... 25c.
Didysis Lalio žodynas su drūtais vir- 

$15. 
25c. 
25c 

25c. 
35c. 
25c. 
apie 
25c. 

.. 25c 
. $1.50 
.. 25c. 
.. 35c. 
pasaka 
.. 30c.

bar siunčiu $5, bus už laik- 
Marine Jumoer” raštį, už kalendorių, knygą lietuviai tremti- * pusrublis liks Maikio Tė- 

niai. Laivo atplaukimas lau- vui ant machorkės. Su pa- 
kiamas vasario 15 d. New garba V. l*kau*ka*

ir Vaidevutis. 
Laivu “

Calgary, Altą.| atvyksta

Kalendorių Pavarčių*
Gerbiamas redaktoriau,
Gavau jūsų laikraščio iš

leistą kalendorių 1949 me 
tams. Iš viršelio matau, kad 
kalendorius eina nuo 1912 
metų, bet aš jį šiemet dar 
pirmą kartą matau. Kadan
gi mėgstu visokį “druką”, 
tai ir jūsų kalendorių su 
malonumu varčiau ir, turiu 
pripažinti, su dideliu įdo
mumu perskaičiau. Man pa
tiko kalendoriaus straips
niai, ypač apie “Atominę 
energiją”, “geoterminę jė
gą” ir kiti. Taip pat labai 
įdomus informaciniai strai
psniai apie moterų judėji
mą, apie Amerikos farmų 
derlių, apie darbininkų už-' 1*ęt°r 
darbius ir kiti.

Yorko uoste.
Barakauskas Antanas,

' Elena ir Algimantas.
Burkunas Antanas, Vale

rija, Giedrė ir Vytautas. 
Gabrėnaitė Genė.
Giedra Juozas. 
Grigaliūnienė Elzė. 
Jankus Juozas ir Ona. 
Jurgaitis Mykolas.
Kaladė Petras ir Pranė. 
Kaributas Juozas ir Ona.

Harrison, N. J.

Gerbiamieji,
Malonėkite man prisiųsti

kalendorių ir užsimoku už 
laikraštį, siunčiu viso $4, o 
kas liks, skiriu labdarybės 
reikalams. Su pagarba

Amilija Davi* 
Waukegan, III.

Sveikas Mielasis “Kelei-
Kriščiukaitis Pranas, Le- V1 » 

vantina, Rimvydas ir Ona. Anksčiau, kuomet tama-
Kronkaitis Kazys, Katry- vau> Vokietijoj, U. S. Army

na, Vytautas ir Jonas. 
Markevičius KazysOi._ -ciase.
Mitkantavičius Jonas 

ija.
Niurką Jonas.

šaknis 
vaistas 

ligų, iš- 
hysterijos,

Nervažolių 
geriausias 
nuo nervu 

' gąsčio,
-- galvos skaudėjimo, 

smilkulio. reumatiz
mo ir bemigės, vi
durių skaudėjimo.

nuovargio. Viena pante verdan
čio vandenio ir šaukštukas su
trintų Nervažolių, gerk šaltą 1 
puoduką i dieną. Nervašaknių 
svaras $5.00, o už $1.00 3 unc.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krutinę skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą. verčia prakaituot. Truk-

šais
Apie raganiškų laidelę ...........
Du broliai ir majoro duktė ...
Apie iv. Kristupų ......................
Sirata, gražus skaitymas .........
Valiukas išlenda iš giries .... 
Sidabrinis grabas ir pasakos
čigonus ...............................................
Talmudas žydų ir jo slaptybės . 
Velnias ir kapitonas, trijų t. . 
Žemaitės vaizdeliai kurioje ... 
Apie razbaininką Urtikę ... 
Mažas katiliukas, močiutės

pagalbiniam dalinyje, Tu 
j,, mane ištikimai ir nemoka

mai lankeL Padėkos, už tai, 
ir Jau permaža. Kuris laikas, 

1 kaip esu atvykęs Anglijon 
ir ryšiai tarp musų nutruko.. 

Šiuo laišku kreipiuosi įPažėra Stasys. iw i • • „ » u - -iRimkus Kazys, Sofija, Al- Keleivio stabą, prasėda- 
kalendorius užpildo tam ti- gimantas ir Daiva. 'mas, Maikis su Tėvu,
kia spragą musų kultūrinė- Saladžius Pranas, Bronė, |Per Atlant0 bapgas kejiau- 
se dykumose ir už tai tariu Juozas ir Danutė. |W Pas mane. Čia, Anglijoj,
jums ačiū. Su pagarba

J. Str.
Baltimore. Md.

Leiskit pasakyti, kad jūsų’

Atvyko Tremtiniai

Laivu “Marine Flasher” 
š. m. vasario 11 d. atvyko
į Bostoną šie lietuviai trem
tiniai : •

Aleksiunas Kostas, Sofi
ja, Julija, Algirdas ir Ro-, 
bertas. ,

Andrejauskas Pranas.
Andrius Juozas ir Eleono-, 

ra.
Arcisauskas Juozas, Mari

ja ir Elena.
Bagdžius Juozas.
Balčiūnaitė Bronė.
Beleškevičius Antanas, 

Bernadeta ir Nijolė. 
Belvertaitė Ona.
Bigelis Juozas, Ona. 
Eitmanienė Veronika. 
Gailiunas Jonas, Pranė, 

Vytautas ir Rita.
Grebliunas Vincas, Mari

ja ir Saulius.
Gricius Kazimieras. 
Grybinas Vytautas, Elena 

ir Jūratė.
Markaitis Stasys. 
Mikelionienė Ona.
Nakas Algirdas.
Norkūnas Benediktas, Re

gina ir Regina.
Palionis Juozas ir Ona. 
Petrauskas Petras, Regina 

ir Vytautas.
Povilaitis Juozas.
Ščiukaitė Angelė.
Širvaitis Justas, Domicėlė, 

Algis ir Ramunė. 
Tamošiūnas Jonąs. 
Umbrasas Vitalis, Modes

ta ir Silvia.
Užubalis Andrius.
Valaitis Jonas, Ona, Juo

zas, Danutė ir Jurgis.

Saunorius Antanas ir! išeinančios lietuviškos _ga-
Ona.

Skalisius Eduardas, Bar
bora, Eduardas, Paulius ir 
Liolyda.

Vitkus Valerijonas, Vik
torija, Elzbieta ir Viktorija.

Vyšniauskas Jonas ir An
gelą.

BALF Imigr. Komitetas

į zietos tiek turiniu, tiek dva-

PARSIDUODA VAŠKAS
Turiu ant pardavimo vaško, po 

35 centus svaras. Kreiptis (8)
Tony Voronovik

Box 94 Houtzdale, Pa.

Kieti Viduriai
Yra žinoma kad kieti 
viduriai dažnai duoda 
nervotumą, galvasopį, 
nevirškinimą, stoką a- 
petito ir miego, pa
žus, išsipūtimą. Galė
jot bandyt visokių

Viena Kalba Muzika!
Išmokit gaidas f notas) be kito pa

galbos. Dainavimo ir muzikos 8 lek
cijų knyga su prisiuntinu $1.50. 
Gaunama pas muzikos kompozitorių: 

G. A. Baronas, (9)
11059 Dodge Rd. 2, Van Dyke, Mich.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau mano mirusio vyro drau

gų. pas kuriuos mano pirmas vyras 
Julius Bakanauckas 1909 metais mi
rė, Omaha, Nebraskoj. Rodos jis mi
rė pas Vieton ją Nedzinskaite 
Stravinskiutę. Mano vyras palaido- 

„ i tas šv. Pranciškaus lenkų bažnyčios paistų su visokiom pa- kaDinėse, So. Omaha, Neb. Prašau 
atsiliepti, nes turiu svarhų reiKaią. 
busiu labai dėkinga.

Mrs. Ona Cartan 
1652 Ohioview avė. Ambridge, Pa.

sekom. — Dabar gau
kit to senai žinomo 
vaisto. Trinerio Kar
taus Vyno. Sudarytas 
iš Gamtos šaknelių, 
žolių ir augalų, šis 
gėrimas nuo 1887 
sėkmingai kovoja 
prieš užkietėjimą ir 
lengvina jo simpto
mus. Gaukite bonką 
šiandien ir pats pa
tirk jo veikimą. (Pa
staba: jei negautum
Trinerio savo mėgia

moj krautuvėj, atsiųsk $1.50 su tos 
krautuvės adresu mums: Jos Triner

Amžino žydo feeSeeės ..............
Grirogins, pasaka ....................... 30c.
Robertas velnias ir panaitė Irlanda

..................... 35c.
Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, 

gražiais celoloido apdarais .. $1.76 
. .Vainikėlis, maža maldų knyge
lė .......................................-............. 75c

Raktas i laimingesnį gyvenimų 1.00
Lengvas Bodas išniokt angliškos 

kalbos, be kito pagelbos .......... 35c
Jonas ir Alenntė, graži pasakaitė• ••••••••••••••a
Laimė ir planetų nuspėjimai 26c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

350 visokių vaistinių augmenų ir 
kam jie yra tinkami ..................... 25c

Karvės ir gerų sūrių darymas 25c
ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Visos žolės yra paskirais pakeliais, 
su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, ne 
migos, galvos ir sprando skaudėji
mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu- 
ligos .................................................... 85c

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varo laukan akmenėl. 60c

Nuo kosulio, dusulio bei mainų as
tmos, palengvina atsikosėt ir varo 
laukan visokį bradą nuo plaučių 60c

Vyriškumo pataisymui Oh boy, ge
rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- 
dukėms tinginį paakstina .... 1.25 
šaknys stambios dėl arielkos .. 75c. 
Apynių svaras $1.75; Ramunėlių sv. 
$1.75; Liepos žiedų $1.25; Peluno sv.TNTn11iėzv

IIi1£UIXU araian
uncijos.

&Į.QQ

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

S&aztt/zti/ Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointmer.t. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio* ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. I>egulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir

75c. Nuo užsisenėjusio bronchito 75c.
Nuo reumatiškų sausgėlų .. 60c 
Nuo nauralgijos, neuritu. Sita ar- 

i bata prašalina ant rankų ir kojų su-
*r i suktus guzus .................................. $1.75

Orderius išsiunčiame tuojau, kaip $3.50. Pirkite vaistinėse
gauname užmokesnį, arba pasiunčia- Chicagoje ir apylinkėse
me C. O. D., tai užsimokesit, kaip —u‘ -------
pačtorius atneš.

M. ZUKAITIS.
335 Dean Park, Spencerport. N. ▼.

arba atsiųskite money 
orderį į: (16-9)

LEGULO. Dept- 2. 
4847 W. 141h Street,

CICERO 50. ILL

lieškau mano tetą Henrietą Grimm 
-Matijušaitę, gyvena, rodos, Pitts
burghe. Ji pati ar kas ją žino malo
nėkite pranešti man šiuo adresu:

Albertas Vegneris
Hannover-Stoecken
ACCU I.ager
British Zone, Germany.

Antosė 
Vokietijoj 

Bali

Stravinskaitė-Dameikienė 
ieško savo pusseserės

Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago, ir °n()s Baltnišjrtės, po vyru pavardė,. .. . rr» •_ • Sltielrimioną* UiIimiao ič Ramai.gausi didelę 18 oz. bonitą 
apmokėtu pa štu).

Trinerio

Triner’s Bitter Wine
rodos, Stičkunienė, kilusios iš Banai- 

i čių kaimo, Sudargu parapijos, Ame- 
l rikon atvyko 1919 metais. Ji pati ar 
: kas ją žino malonėkite parašyti šiuo 
i adresu: Mrs. G. Hendricks

113 So. Woods avė..
Los Angeles 22, Calif.

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis ir nereika
lingą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga mate
rija lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei turite sunku
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargi, 
jei jūsų paakiai patinę vartokit

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS 
$1.10 s ........................

No. 101
siuntimu. Musų žolių arbataKaina $1.10 su persi 

yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty 
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į

SANITAS HERBS 
1125 Milwaukee Avė., Chicago 22, III.

(17)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip lis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jj nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais. 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadway, South Bo*ton 27, Mas*.
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Vietinės Žinios
BOSTONO LIETUVIAI IŠKILMINGAI PAMINĖJO 

VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ
Sukėlė $1,861.98 Aukų Lietuvos Laisvės Kovai Paremti dalyvauja minėjime ir pa- 
—Gubernatorius Paul A. Dever Sako Lietuva Bus Laisva dainuos visą eilę dainų.

\NORWOODE BUS 1ŠK1L- SEKMADIENI BROCKTO- 
M1NGAS LIETUVOS NE I NO LIETUVIAI MINI 

PRIKLAUSOMYBES | VASARIO 16to
MINĖJIMAS I. Brocktono lietuvių veikė- ■ , -.. , -

ši sekmadienį, vasario 20 jas K. Jurgeliunas mumslrnusW valstijos gubernato- 
d. Noruoodo Lietuvių Pilie-Į praneša, kad šį sekmadienį, Paul A- Dever, State- 
čių Bendrovė rengia iškil- vasario 20 d. Brocktono lie-i.^ouse. Gubernatorius lietu-, 
mingą Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą. “Gabi
jos” choras iš So. Bostono

LIETUVIAI PAS GUB.
P. A. DEVER

šį pii-madienį grupe lietu
vių veikėjų atsilankė pas j 1947 metais.

jamos tais metais siekė' 
$65,693,355, arba 9 milio-' 
nai dolerių daugiau, kaip

RADUO PROGRAMA

tuviai ruošia iškilmingą! vius labai maloniai pneme, Lietuvių Radio Korpora- 
Lietuvos nepriklausomybės su Jais_ _ nusifotografavo ir cjjog programa ateinanti ne
minėsimą. Minėjimas įvyks-, pasirasė musų jau paskelb-, jienį jg WORL stoties, 
ta šv. Roko parapijos sve- tos proklamacijos doku- 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
tainėje, pradžia 3 vai. po jnentą. Iš lietuvių pusės iš-

K&lbėtoiaT Padarė*Didelf įspūdi"‘klausytojams—Musu Kalbėti pakviesti inžinie- pietų. Kalbės nesenai atvy- ^mėse dalyvavo J. Arlaus-PP nūs Jonas ir "Kelei. Ieties Jm^is V.^zgys.^v
10:30 ryto bus tokia:

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų, w- 
randavojimui. kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers. Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad*ay, So.
Tel. SO 8-4148

Bostono lietuviai šiais me
tais labai gražiai ir pakilu- 
sioj nuotaikoj paminėjo tra
dicinę Lietuvos šventę, Va
sario šešioliktąją. So. Bos 
tono High School didžioji

____  __ redaktorius J. Januš-
nieriai iš Stepono Dariaus kis. Minėjimas vyks L. P. 

uniformose pagerbė Bendrovės svetainėje, 13 St.
George Avė. Pradžia 3 vai.posto

vėliavą ir paminėjo 
sius už laisvę.

Renkant aukas adv. J 
Cunys įteikė Lietuvių Pilie

zuvu-
po pietų.

1. Armonistas Povilas 
Eytmont iš Arlington, Mass.

tuvos minėjimą "rengia ten-į kevičienė, kun. F. Juras/ 2. Artistė dainininkė Ona 
dras lietuvių komitetas, su- kun. Juskaitis, adv. K. Ka-. Kubiliene įs So. Bostono 
darytas iš organizaciiu Mi- hnauskas, J. Kasmauskas,
nėjirae bus meniška proera-!A- Kneižys ir V. Vakauzas. 
ma. Visi kviečiami daly-

das ir kiti kalbėtojai. Lie- J- Grigalius, Mrs. A. Janus-
• y L’Ainmnnn iznn k Invoc

iš LSS 60-os Kuopos 
Susirinkimo 

Praeitą šeštadienį Įvyko

vauti.
svetainė apačioj ir viršuj i čių Draugijos $100 auką ir 
buvo perpildyta žmonėmis.j pareiškė tos patriotinės or- 4iactę 
Dalyvavo ne mažiau, kaip ganizacijos vardu tvirtą Įsi- £jetuvju Socialdemokratų 
1,100 žmonių. Visi susikau-{tikinimą, kad Lietuva įsko- Sąjung(^ 6a.os kuopos na

rių susirinkimas. Nutarta 
paskirti iš kuopos iždo $20

T . , . - ... ’i Amerikos Lietuvių Tarybai
Lietuva vėl bus laisva, ne- bau. Vasario šešioliktos minėji-
pnklausoma. Baigiant susirinkimą buvo Virš to kuopas

Musų valstijos gubernato- priimtos rezoliucijos lietu- *udėjo $61 Euro^
nūs, Pąul A. Dever, ilgoje, vių ir,anglų kalbomis. Re- socįa]jstu kovai paremti. Iš 
ir labai širdingoje kalboje zoliucijas perekaite komite- j<uopos į2do paskirta $25, 
pravedė palyginimą tarp; to sekretoriai, Mrs. A. Ja- ?5 davė draugai y. Ane- 
Airijos laisvės kovų ir L^ nuskeviciene ir V. Vilkau- N. jonuška, A. §maižys,

P. Brazaitis, J. Jankauskas 
($4), S. Strazdas ($2) ir k. 
Pinigai persiųsti į LSS cent-

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
Sandariečių Vakarienė šiuo adresu: WORL Sta-

Gerai Pavyko tion, Lithuanian Program,
Praeitą sekmadienį San- Tremont st, Boston, 

daros vietinė kuopa rencė pranešdami savo įs-

DR. D. PILKA
. Ofūo Valandos: 110 S Ud 4

ir u«7 1UI

546 BROADWAY 
■O. BOSTON. MASS. 

T«4afonas: SOUth Boston 1380

pę išklausė puikių kalbėto- j vos vėl Laisvę, 
jų, karštai plodami kalbėto- Aukų sąrašas bus 

reiškiamai vilčiai, kad, skelbtas “Keleivyje

NADIO KONCERTAS
KOVO 20 D. daros vietinė kuopa rengė

Pp. Minkų vedamas Lie- vakarienę Lietuvos nepri- = Pydžius o. skelbimus praso- 
cvių Radio korporacijos klausom vbei Daminėti. Pri- me 1 50- East Broad-

jų
S77 pa-,

vė-

tuvos ždtonių kovos prieš zas. 
žiaurų (Mupantą, reikšda- Vasario šešioliktos minė- 
mas vilties ir įsitikinimo, i jimas ilgai liks dalyvių šir- 
kad galų gale, po ilgų kan- dyse, kaipo pakilusios nuo

tuvių Radio korporacijos klausomybei paminėti. Pri <, D . n„ _ _
koncertas įvyks sekmadienį sirinko perpildyta L. P. way’ D?81011 27» ^ass.

d* S°- Bostono Draugijos svetainė. Vaka-;_________ Steponas Minkus
High School svetainėj, pra- rienės programą atidarė V.!" ~
^®*.2:30 po pietų. Koncer- Končius, o jai vadovavo J. J

Arlauskas. Trumpai kalbė
jo J. Audėnas, adv. K. Ka-

--------------- jlinauskas, S. Jokubauskas,
Water» Byla Bus i J. Lekys, adv. J. Cunys, A.

J. Namaksy, K. Jurgeliunas 
ir k. “Gabijos” moterų gru
pė padainavo. Po vakarie-

įas bus 
vairus.

labai margas ir į-

čių ir vargų, Laisvė laimės, 
Lietuva vėl bus nepriklau
soma.

Latvių organizacijų atsto
vas kun. Dr. Seimą ir estų 
organizacijų atstovas p. 
Kolka pasveikino lietuvių

taikos ir vilties diena.
Rep.

VINCAS GERVICKAS DA
LYVAUS SOCIALDEMO

KRATŲ VAKARIENĖJ

rą Įteikti Rylų Europos so
cialistų internacionali nio 
biuro atstovai.

14 Metų Banditas Peršovė 
Žmogų

Ką tik atvykęs iš Vokieti-. 14 metų berniukas, Law- 
susirinkimą drauge paverg- jos Lietuvių tremtinių amat-’ience C. McQuarrie, praeitą 
tųjų broliškų Pabaltijo tau-įninku i_ j—«-*-*-»-------------•.

tų vardu.
Kalbėtojai, buvęs Lietu

vos žemės ūkio ministeris 
Juozas Audėnas, vyskupas

:ir darbininkų unijos savaitę bandė apiplėšti vai 
pirmininkas, Vincas Ger- stininką John J. Marcus ir

Gub. P. A. Dever pirma
dienį paskyrė trijų žmonių 
komisiją peržiūrėti Dr. Van nės buvo šauni linksmojivvr _ ą   • yWaters atleidimo iš narei 

bylą. Į komisiją įėjo E. 
Grisvvold. iš Harvardo

dalis. Rep.
gi
teisiiį 'mokyitloš? Boston Edūon Kompanija
ger U Putnam ir teisinin
kas R. G. Clark. Komisija 
visą bylą perkratys iš nau
jo ir laukiama, kad jos

viekas, praneša mums, kad paleido į vaistininką šūvį iš 
jis atvyks į Lietuvių Sočiai- revolverio. Vaikas dabar 

į demokratų Sąjungos 60 ir teisiamas mažamečių teis- 
Vincas Brizgys, generolas 71 kuopų rengiamą vakarie-į me. Teisėjas mano, kad vai 
Jonas Černius, adv. A. O. į nę vasario 27 d. So. Bosto- kas prisiskaitęs kriminali- 
Shallna padarė klausyto-i ne. nių pasakų ir prisižiūrėjęs
jams labai gilų įspūdį. Kai- Vincas Gervickas yra per- žiaurių “comics” vaizdų ne- 
bėtojų kalbų santraukas į-j ėjęs Smetonos, Stalino iri teko lygsvaros ir panorėjo 
dėsime į laikraštį vėliau. Hitlerio kalėjimus, bet pa-!“pasirodyti” esąs irgi vyras.

Minėjimą labai vykusiai ^dvasioje Seklus 
pamargino lietuviški chorai, įj;į DaeeIf^ti “ Į.pėjima, Dėl MokeUių
•‘Binitės", •‘Dainos” ir “Ga- j “dmuga^ Itoems Bostono mokesčiu inspįk- 
dofo Amerikoj LietuTOS'tremties sunkiosc sagose. |t0™* (Collector of IntemaI 
h?mnul o paskui “Gab^S! Bostono lietuviai, turės
choras skvrium padainavo malonumo su juo susipazin- , .. , .. xrc»3 daTnas “BaSa^l“ ti metinėj sįialdemokratų
irgi 3 dainas ir 3 dainas: vakarienėj. Prašome įsigy; dur.f/..u-5rhHnldint
bendrai su dainininku Dr ti tikietus 1 vakarienę is cluot° * nhholdmg ^tate oenaiai su aaimninKu ur. Gaifma o-auti “Ke- • Form w_2’ betAntanėliu. Daina pasiro- anKsto. oanma gauu ne „ r,r::„„JT-
dė su visai nauiomis daino- leivio ofise, Dorchesterio -tatement leikia pi įjungti 
mis^^Dr AnSk solo dai- I- P, Klube pas J. Vinciu- to p^krm^™
navo keletą dainelių. Visi jją. 233 Portland st., Cam- ’P P

bridge ir pas kuopų nanus. rorm įu^v.
Rengėjai Mokesčių inspektorius sa-

chorai ir solistas Dr. Anta
nėlis susilaukė karštų ploji
mų iš klausytojų. Dainų 
programai vadovavo muzi
kos mok. n. A. Tataroniutė.

Skelbi* Pelną
Boston Edison kompanija 

praneša, kad ji pernai me
tais turėjo pelno $7,157,882,

sprendimas užbaigs galuti-'arba kiekvienam serui bus 
nai tą bylą. išmokėta pelno po $2.90.

Tai reiškia, kad už 1948 
metus bus išmokėta pelno 
po 15c. nuo šėro daugiau. 
Taip praneša kompanijos 
pirmininkas James V. To-Į 
nėr. Visos kompanijos pa-į

Vaikas Nukrito 20 Pėdų
. Pirmadienį vienas 5 metų 
vaikas Rozbury nukrito iš 
trečio aukštb ir išliko svei
kutėlis.

Parsiduoda Namas
Allstone. 31 Adamson st. 

parsiduoda dvejų familijų na
mas. Pirmutinis flioras yra 
laisvas. Yra cementinis skiepas, 
namas gerai pastatytas, slate 
stogas, visi patogumai, apšildo
mas anglimis, šaltas ir karštas 
vanduo, maudynės ir virtuvė.; 
Apžiūrėti galima tik susitarus. 
Skambinti vakarais po 7 vai.

HI 5-7527 (10)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
566 East Broadvray*
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

Tel. GEneva 6-7516
KONAN LPHOLSTEB1NG CO

Taisom senus forničius ir darom 
naujus. Nemokamas apskaičiavi
mas. Gvarantuotas darbas. (11)

Joseph Cidievich, Manageris
112 Pleasant Street, 

Dorehester, Mass.

TeL ŠOU 2712 arba BIG 901S

Dr. J. C. Seymour
(LAND2IUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparat*
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE A IN8UBANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 37 OB1OLE 8TBBR 

West Rozbury, M—
Tel. PArkwey 7-1233 W

-------------- j ko, kad jam kasdien ateina
Dorchesterio Klubas Rengia po tūkstanti Withholding

Whist Party statementu ‘‘. be jokios kito-
P. O. Ivaškienės tautinių Š) šeštadienį, vasario 19 kios deklaracijos. To neuž- 

šokių grupė pasirodė trum- d. Dorchesterio Lietuvių Pi- tenka. Todėl, pirm negu sių- 
liečių Klubas rengia šaunią site savo mokesčių deklara- 
whist parę. Pradžia 7:30 v. ciją. tunte užpildyti vieną 
vakare. Geriausiems loši- ar kitą deklaraciją, o darb- 
kams bus duodama daug davio išduotą pažymėjimą, 
praizų ir vienas praizas bus kiek jis mokesčių iš jūsų 
tikrai brangus. Paskui bus sulaikė, reikia pridėti prie 
užkandžiai. 1 deklaracijos.

Parė įvyks klubo patalpo- ----- ------------------- ----------
se 1810 Dorehester avė. Vi- “Keleivio kalendorius 1646 
si širdingai kviečiami atsi- metams jau išėjo. Kaina 50 
lankyti. Rengėjai centų. Laikas jį užsisakyti.

pai, bet labai vykusiai su 
keletą tautinių šokių, o ma
žųjų šokėjų grupė nustebi
no žiūrovus savo sutartine 
ir grakštumu.

Didžiajam lietuvių mitin
gui sumaniai pirmininkavo 
adv. Kazys Kalinauskas, 
Bostono lietuvių komiteto 
Lietuvos nepriklausomybei 
siekti pirmininkas. Legio-

Gerbiama!
TEGU SKALBIMO LENTA 

NEŠIOJASI RAUKŠLES

Niekas taip piktai nesendina šeimininkės 
išvaizdos, kaip senoviškas baltinių skalbimo 
jungas. Jaunos išvaizdos šeimininkė leidžia 
elektros jėgai atlikti visą skalbimo darbą 
nuo pradžios iki galo. Ji žino, kad elektros 
skalbykla saugo jos jaunatvę, duoda luos- 
laikj ir apsaugo baltinius. Ir ji žino, kad 
elektros skalbykla tikrai apsimoka, štai 
kaip:—

• Baltiniai geriau atrodo, ilgiau tveria.* —
• Jos sutaupote kiekvieną savaitę.

• Naudojimas kainuoja labai pigiai.

• Labai mažas pirmas įpiokėjmas.
• Patogus mokėjimas nesunkina biudžeto

Atsiminkit, kas yra elektriška, yra eko
nomiška, nes Edisono elektros kaina na
mams yra pigesnė, negu prieš karą. Todėl, 
įsitaisykit namuose elektros skalbyklą...

reL TRObridge 8330
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
GYDYTOJAS 
2-4 Ir 8-8

LIETUVIS
Valandos:

Nodėliomia ir
nso !• iki 12 ryto

S78 HABVABD STBEET 
laman SU, arto Central

CAMBRIDGE, MASS.

TaL ŠOU 28M

DAKTABAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETR1STAS

Ofiso ralandoo:
Nao 9 ryto iki 7 vakaro

Soredomis:Nm • ryto M 18 Msa«

447 Broadvray 
8a BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Kinkai Bsildinf 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 8871 

2044-J
8PBCIAU8TAS KRAUJO, INKSTUIAB KRAUJU. J

NEBVŲ UGŲ

BORIS BEVERAGE CO.METINIS BAN KIETAS!
— RENGIA —

LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS 60 IR 71 KUOPOS

SEKM. VASARIO-FEBRUARY 27,1949 
Lietuvių Piliečių Draugiįos Salėįe

SILVER ir E GATVIŲ KAMPE, SOUTH BOSTON, MASS.

TAI Jaunystės Apsauga
MAZGOTI - DŽIOVINTI - PROSYTI

Elektriškai!
atodfMr“ Pagal Norą — Mažės (nokėjinas — Patogas Ifainokėjinas 

J«są artimiausioje Edison Krautuvėj, ar pas Elektros Dylerius

Pradžia lygiai 6 vai. vakare 8O5TON EDISON COMPANY

Bus graži dainų programa, bus geras orkestras, skanus valgiai ir daug 
svečiu iš tolimesnių kolonijų. Kurie norit smagiai laiką praleisti, dalyvau
kite šiame bankiete. Bukite laiku — iki malonaus pasimatymo su visais ir
visomis: RENGĖJAI

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sake. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI
(

>
Perkranatom 
čia pat ir i to-

Saugi prieiiara,
88S BBOADWAY.

SO. BOSTON, NASA 
TaL SOUth Roetoa 8818




