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VisuomenėsTeismas NewYorke 
Aiškina Rusijos Vergiją

Darbininkų Gynimo Lyga Suruošė Visuomenės Teismą— 
Pirmininkauja Profesorius Gideonse — Viešas Liudinin
kų Apklausinėjimas Eis Vasario 24, 25 ir 26 Dienas — 
Jau Surinkta Galybės Medžiagos Apie Vergų Padėtį 
Sovietų Rusijoje.

Šią savaitę New Yorke 
vyksta viešas visuomenės 
teismas, kuriame bus ap
klausinė j a m i liudininkai 
apie prievartos darbų sto
vyklas Sovietų Rusijoj. Dar
bininkų Gynimo Lyga iau 
seniau sudarė komisiją, ku
riai buvo pavesta rinkti me
džiagą apie vergiją Rusijoj, 
o dabar Workers Defense 
League suorganizavo viešą 
liudininkų apklausinėjimą.

Amerikos vyriausybė va- ^jni^^Kchard"'  ̂
sal io 14 d. Jungtinių Tautų •

Galima Pastatyti 
1,500,000 Namų

Amerikos statybos darbi
ninkų uniia sako, kad čia 
galima lengvai pastatyti per 
pietus po pusantro miliono 
namų, jei tik vyriausybė su
gebės mobilizuoti tam rei
kalui kapitalus ir statybos 
jnedžiagą.

Šitaip aiškino senato ban
kų komisijai A. D. Federa-

Neteisingas teismas visvi n vra neteisingas, ar teisiamas katalikų bažnyčios 
kardinolas Mindszenty, ar Bulgarijos valstiečių vadas Nikola Fetkovas, ar 
bet kuris eilinis žttiofrus. Praeitą savaitę 33 Šalių diplomatai pareiškė savo 
užuojautą katalikų bažnyčios galvai Romoje dėl kardinolo Mindszenty nutei
simo. Popiežius Pijus XII diplomatams sakė, kad tei mas buvo neteisingas.

Gray. Jis sakė, kad ir staty
bos medžiagos ir darbinin
kų tokiai programai vykinti 
yra užtenkamai krašte. Se-

orgamzacijoj iškėlė kaltini
mą prieš Maskvą, kad Rusi
joj, prievartos darbų sto-
vykiose yra laikoma nuo 8 „ komisija s¥arsto vy- 
iki 14 mibonų žmonių ku- rf bfe pJasiulvtą bilių 
ne bagiai sunkiose sulygo- je'stat b^ ir to
se yra verčiami dirbti sun- ' viį, eilė liudinink,
klausius darbus. - -

sun i proga visa 
nusius darnus. {reikalavo, kad statvba butų
Riisija j tą kaltinimą atsi- plečiama, iki namų paref-

liepė tiktai išsipludimu ir 
keiksmais, bet iš esmės vi
sai ir nemanė aiškintis. Tuo 
tarpu Amerikos visuomenė 

-vis labiau ir labiau pradeda 
sau išsiaiškinti, kad vergija 
Rusijoj vra visų didžiausia 
musu laikų gėda ir kad tylė
jimas yra nebegalimas.

Visuomenės teismui New 
Yorke pirmininkaus žino
mas liberalas, Brooklyn 
College prezidentas, Dr. 
Harrv Gideonse, garsus 
mokslininkas ir darbo žmo
gių draugas. Jis sako, kad 
musu moralinė atsakomybė 
yra baisiai didelė, nes mes 
savo tylėjimu Ivg pateisina
me baisią vergiją, kurioje 
milionai žmonių yra laiko
mi Sovietų Rusijos koncent
racijos stovyklose.

Iš Vokietijos atėjo patik
rintu žinių, kad rytinės Vo
kietijos dalyje rusai kon
centracijos stovyklose laiko 
ne mažiau, kaip 250,000 
žmonių.

Laisva Amerikos visuo
menė pradeda jausti savo 
atsakomybę už musų laikų 
didžią gėdą, baisią vergiją 
JSovietijoj.

Rusijos vergų stovyklose 
yra kankinami dešimtimis 
tūkstančių ir lietuvių, kurie 
buvo ištremti ir vis dar yra 
tremiami i baisias koncent
racijos stovyklas iš musų 
senosios tėvvnės Lietuvos.

avimas bus patenkintas.

Atmeta
Sovietų Įspėjimą
Sovietų vyriausybė darė 

didelį “spaudimą” į Pran
cūziją, kad ji nesidėtų į or
ganizuojamą Šiaurės Atlan
to Sąjungą, bet Paryžius 
visus rusų “įspėjimus” at
metė. Maskva aiškina, kad 
pagal 1944 metų Charles de 
Gaulle padarytą sutartį su 
Maskva, Prancūzija esanti 
pasižadėjusi nesidėti į jo
kias koalicijas prieš Sovie 
tų Rusiją, o, pagal Maskvos

KAIP PAGYDYTI ŽMO
NES NUO BOLŠEVIZMO?

Sovietų leitenantai Piro- 
gov ir Barsov, kurie turi 
daug sovietiškų ordinų už 
pasižymėjimus kare, pabė- 

? go iš Rusijos ir dabar lan
kosi Amerikoje. Jie sako, 

i kad Amerikos bolševikus 
lengva išgydyti nuo bolše
vizmo, užtenka tik, kad jie 
nuvyktų vienam mėnesiui į 
Sovietų kraštą ir paskui visi 
grįš sveiki, jų bolševiz
mas- bus išnykęs 
malonus sapnas 

z miego. Klausimas 
daug Amerikos
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Dideli Ginčai Amerikoje Dėl 
Atlanto Gynimosi Sąjungos

Senatorius R. Taft Reikalauja Tvirtos Sąjungos — Euro
pa Bijo, Kad Amerika Nepasitenkintų Tiktai Žodžiais —

' Rusija Grasina Okupuoti Suomiją — Senatas Linksta į 
Aifkiu* Pasižadėjimus.

Acheson Tarėsi Su Į Bostoną Atvilko i Anglija Stiprina 
Senato Vadais Į Tremtiniai Karo Pajėgas

Valstybės sekretorius š. m. vasario 21 d., laivu Anglijos vyriausybė įnešė 
Dean Acheson praeitos sa- “Emie Pyle” atvyko iš Eu- į parlamentą ateinančių me- 
vaitės gale turėjo plačius ropos į Bostono uostą šie: tų biudžetą ir siūlo ginkla- 
pasitarimus su senato va-, lietuviai:
dais dėl Atlanto Sąjungos< Aleskaitis Petras, 
sutarties. Ta sutartis jau Aukzemas Viktoras, Kon- 
veik visai via baigta rašyti stancija, Viktorija, Alfre- 
ir senato vadai su ja susi-, das.
pažino, kad iš anksto butų Daugvila, Vadovas, Zi- 
ųžtikrintas senato pritari-Į naida, Irena. # 
mas sutarčiai. Dovydėnas,, Uodas. Ele-

Senato vadai sako, kad na. Elena, Liuda, Jonas, 
sutartis bus patvirtinta, bet Gureckas Mykolas, Elena, 
sutarties tekstas dabar dar Mykolas, 
nėra skelbiamas. Kada bus Jakubauskas Aleksand

ras, Liucija, Aleksandras,
Liucija.

Kaminskaitė Petronėlė.
Kazlauskas Ignas.
Klimavičius Juozas.

galutinai susitarta su viso
mis valstybėmis, tada su
tartis bus paskelbta.

ANNA LOUISE STRONG < 
“BYLA”

Amerikietė žurnalistė An
na Louis Strong dar tebe
sėdi Maskvos kalėjime. A-i 
merikos konsulatas norėjo

yimosi reikalams išleisti 
107,500,000 svarų sterlingų 
daugiau, negu šiais metais. 
Viso ginklavimosi ir gink
luotų pajėgų išlaikymui An
glija išleis per metus 759,- 
860,000 svarų^

Anglija ginkluojasi todėl, 
kad tarptautinė padėtis ei
na blogyn ir šalis turi buti 
pasiruošus gintis. Anglija 
yra pasižadėjusi suteikti 
moderniškų ginklų ir ki 
tiems Europos kraštams, 
ypač daug naujųjų orlaivių 
anglai duoda prancūzams, 
belgams ir alandams. Karei-

Kolkis Jurgis, Berta, Ly-.vių skaičių Anglija nedidi- 
dia. I na. Pagal valdžios praneši-

Krampas Alfonsas, Vale- mą dabar Anglija turi gink- 
ria. Christine. puotose pajėgose 793,000

Malinauskas Ignas, Adol- vyrų, o 1950 metais numa
to turėti tiktai 750,000 vyrų,aiškinimą,, Atlanto Sąjunga’ pasiųstii savo atstovą su ja; fina, Rita, Adas. 

bus nukreipta prieš Rusiją, pasimatyti, bet Maskvos Mazeitavičius Ona, Stani- bet ginklavimosi pramonėj 
Prancūzai į tai atsakė, valdžia nieko prie jos ne slava, Joana. ateinančiais metais dirbs

prileidžia. Jugoslavijos ko- Pareigis Alfonsas, Stefa-j 100,000 darbininkų dau-kad Atlanto Sąjunga bus 
nukreipta prieš agresorių, o 
jei Rusija nemano nieko 
pulti, tai Atlanto Sąjunga 
nebus nukreipta prieš ją.

GEN. ELECTRIC ATME
TA UNIJOS PRAŠYMĄ
Didžiulė General Electric 

kompanija, kurioj dirba 
200,000 darbininkų, atmetė 
unijos reikalavimą pradėti 
derybas dėl uždarbių pakė
limo. Ta kompanija atmetė 
darbininkų reikalavimą su
trumpinti darbo valandas ir 
peržiūrėti pensijų išmokėji
mą atsitarnavusiems darbi
ninkams.

Darbininkų unija, kelda
ma savo reikalavimus, nu
rodė, kad pragyvenimas pa
brango ir darbininkai turi 
gauti didesnius uždarbius. 
Bet kompanija atsakė, kad

Pakėlimas uždarbių dabar 
utų skriauda ir darbinin

kams ir visam kraštui, nes 
išdirbinių kainas reikia ma
žinti, o ne didinti.

munistų laikraštis “Borba” nija, Alexander. 
rašo, kad A. L. Strong buvo! Rakauskas Vaclovas. 
Maskvos propagandiste ir Ragelis Antanas, 
kad jos raštus Maskvos dik ! Rauktys Justinas, Vytau- 
tatoriai pataisydavo pagal tas.
savo nuožiūrą. Kuo ji prasi-1 Rimas Kazys, Agota, Ša
kalio Stalinui, dar tebėraj runas, Arvydas, 
neaišku. ; Rimkus Juozas, Marija,

--------------- 1 Zita, Raimundas, Ona, Bi
rutė.

Sedlickas Juozas, Juzefą, 
Janina, Romanas.

Skruzdis Juozas.
Sniečkus Izidorius. 
Stanaitis Kazys.

KINIJOS KOMUNISTAI
JAU KONFISKUOJA
Amerika pagal Marshallo 

planą yra pasiuntusi į Ki
niją nemažai maisto, šiau
rinėj Kinijoj praeitą savai-. Atvvkusius pasitiko orga- 
tę komunistai konfiskavo nizaci.ios atstovai.
100 tonų miltų, kurie pri-j BALF Imigr. Komitetas
klauso Marshallo plano ad----------------
ministracijai. Amerikiečiai^ PARVEŽA 5.806 KRITU-
protestavo, bet komunistai 
sakė, kad tie miltai pri
klausą Kinijos nacionalis
tams ir pasiėmė juos sau. 
Miltai buvo Pekino miesto 
sandėliuose.

ŠIŲJŲ KUNUS
Iš Pacifiko karo frontu

ŽYDAI PRIĖMĖ KARO 
PALIAUBAS

Izraelio vyriausybė suti
ko priimti Rhodes saloje 

i, kaip ne-1 sutartas karo paliaubas tarp 
pabudus iš Izraelio ir Ęgypto. UN taį 

betgi, ar pininkas tikisi, kad abi ša-
bolševikų lys pasirašys karo paliaubų san Cantos”. Davaną jam 

artis dėl

Amerikoje dar eina didėli 
ginčai dėl Šiaurės Atlanto 
Gynimosi Sąjungos. Po pra- 

Vakarų Europoje gyvena’ eitos savaitės debatų sena- 
26 sovietų generolai, kurie te daugumas senatorių link- 
do karo pabėgo iš Sovietų! sta įrašyti į sąjungos sutartį 
Rusijos ir prašė iš Vakarų aiškius Amerikos pasižadė- 
aliantų prieglaudos. Kas jimus, kad, jei kuris nors 
mėnuo iš Sovietų Rusijos Atlanto Sąjungos narys bus 
pabėga ne mažiau, kaip 300 užpultas, Amerika nevilkin- 
kareivių ir karininkų. Vaka- dama paskelbs užpuolikui 
rų valstybių šnipinėjimo karą. Toje prasmėje pasisa- 
agentai iš tų pabėgusių so-įkė ir senato republikonu va- 
vietų kareivių gauna daug {das Robert Taft. Jis sako, 
informacijų apie Sovietų j kad Atlanto Sąjunga turi 
armiją, jos apginklavimą turėti aštrius dantis, nes ki- 
ir kitas bolševikiškas pa- taip ji neturėtų jokios pras-

Pabėgo 26 Sovietų 
Generolai

slaptis.
Nei anglai nei amerikie

čiai nekviečia sovietų karei
vius bėgti iš Rusijos į vaka
rus. Sako, rusai patys turi 
slaptas organizacijas, ku
rios kareiviams padeda pa
bėgti iš Stalino diktatūros.

15,000 KALĖDŲ PARIE
TU

-EDŲ 
DAR NEPRISTA

TYTI
PIDĘ___varvEi wr

praėjteraš ’ ’Kaieaas si 
kad ji gali pristatyti Euro
pos žmonėms maisto pakie- 
tus per 30 d., o švenčių do
vanas ir greičiau. Bet užė
jus streikui prekybos laivy
ne, o paskui audroms, 15,- 
000 maisto pakietų, užsaky
tų prieš šventes, dar dabar 
tebėra nepristatyti. Susi- 
trakd.vmas transporte įvyko 
ne dėl CARE kaltės. Visi 
užsakyti pakietai dabar 
pristatomi.

ŠOSTAKOVIČIUS AT
VYKSTA f AMERIKĄ
Žinomas sovietų kompozi

torius, Dimitrij Šostakovič, 
kurio muziką nesenai Rusi-

NORVEGŲ DARBO P AR-, j“ ko™u.nist« partija kriti-
T1JA U2 A. SĄJUNGA !“v0.’ .^ipo užkrėstą “bur- 

z zuazinemis tendencijomis , 
kovo mėnesio gale atvyks į 
Ameriką, kur jis dalyvaus 
keliuose parengimuose.

giau.

Norvegijos Darbo partija 
išklausė užsienių reikalų 
ministerio Lange praneši
mo apie Atlanto Sąjungą ir 
nutarė remti vyriausybės 
pasiūlytą tęsti derybas dė! 
Norvegijos dėjimosi prie 
tos gynimosi sąjungos, šią 
savaitę visas parlamentas 
tą klausimą svarstys.

MIRĖ BUVĘS ISPANIJOS 
PREZIDENTAS

ARMIJA PRISIPAŽĮSTA 
PRIE KLAIDOS

Amerikos armija skelbia, 
kad ji padarė klaidą, pa
skelbdama žinias apie so
vietiškų šnipų veikimą Ja
ponijoj 1940-41 metais ir 
tame pranešime minėdama 
vienos amerikietės, Agnės

mes.
50 senatorių pasisakė už 

tai, kad į sutartį butų įrašy
ta nedviprasmis Amerikos 
pasižadėjimas ateiti į pa
galbą užpultoms Europos 
šalims. Bet ar senate rasis 
du trečdaliai nariu, kurie 
stovėtų už tokį aiškų Ame
rikos pasižadėjimą, dar nė
ra žinoma.

renalini-. m—gy
gas, kad atbaidžnte Europos 
šalis nuo dėjimosi į Atlanto 
Sąjungą. Paskutinės žinios 
sako, kad Rusija siunčia 
kariuomenę į Suomijos pa
sienį ir grasina okupuoti 
Suomiją, jei Norvegija dė
sis į Atlanto Sąjungą. Euro
pos kraštai bijo, kad jie pri
sidėję prie Atlanto Sąjun
gos įsiutins Maskvos dikta
torius, o jei sutartyje nebus 
aiškiai įrašytas Amerikos 
pasižadėjimas jiems pagel
bėti, tai gali atsitikti, kad 
Rusija juos puls, o Ameri
ka neskubės jiems į talką.

Šią savaitę valstybės sek
retorius Dean Acheson pra
deda galutinas deryvas su 
Vakarų Europos ir Kanados 
diplomatais dėl surašymo 
Atlanto Sąjungos sutarties. 
Po tų pasitarimų sutarties 
tekstas bus galutinai priim
tas ir vėliau jis bus pasira
šytas.

YRA DAKTARŲ UŽ SO
CIALINI DRAUDIMĄ
Daugelis Amerikos dakta

rų remia vyriausybės pasiū
lymą įvesti Amerikoje pri
verstiną draudimą nuo Ii-

Buvęs 1931-36 metais Is- SmXy 'fe" feno žurndfeto i“?8
panijos respublikos prezi 
dentas, Niceto Alcala Za- 
mora, mirė praeitos savaitės 
gale Argentinoje, kur jis

šios savaitės pradžioje par- gyveno pasitraukęs iš Ispa- 
gabenta i Ameriką 5806 njjos po frankinio fašizmo
kritusiųjų kare karių kūnai. 
53 kritusiųjų vyrų kūnai

----- ---------- į paivežami į Bostoną. 135 į
PAMIŠĘS KALINYS j Massachusetts valstiją, o į

GAVO DOVANĄ jas pal¥ežamas gis kunu. 
Amenkietis poetas, Ezra Ilgame sąraše yra ir lie-

’ JS1?..!:- a-x 1 pargabentas Edward A.
Kazlauskas iš Westfield, 
Mass., Vaclovas W. Tukis 
iš Brocktono ir k.

jimc už šalies išdavystę ir 
yra laikomas protinių ligo
nių ligoninėj, šias dienas 
gavo. $1,000 dovaną už ge
riausią 1948 metų poezijos 
knygą, pavadinta “The Pi-

norės važiuoti pas Staliną sutartį ir pradės tartis dėl pripažino Bollingen Prize 
’ ‘taikos sutarties pasirašymo.!for Poetry fondas.gydytis?

įsigalėjimo tame krašte.

POPIEŽIUS PROTESTUO
JA PRIEŠ KARDINOLO 

TEISMĄ
Sekmadienį popiežius Ro

moje, prieš 250,000 minią, 
pareiškė protestą prieš kar
dinolo Mindszenty nuteisi
mą ir sakė, kad bolševikiš
kos diktatūros persekioja

Gunther Stein, vardus, nes 
armija jokių įrodymų dėl 
jų šnipavimo neturi, tiktai 
peskelbė iš japonų teismo 
archyvų žinias.
LAIVYNAS TURĖS “ATO

MINIUS PRATIMUS”
Šią savaitę Karibų juroje 

Amerikos karo laivynas da
atominius manevrus . 

Karo laivai bus “atakuoja
mi” atominėmis bombomis 
ir radio vilnimis vadovauja
momis rakietinėmis bombo
mis.

Karo laivynas praneša, 
jog pirmą kartą daromi to- 
kje karo manevrai, kad pa;

ro

Lietuva pavergta, lietu- katalikų bažnyčią, Popie 
viai kenčia sovietų jungą, i zius sakė, kad kardinolas . .
Paremki tad, lietuvi auko- smurtu buvo priverstas teis- j tikrinus, kaip karo laivai 
mis Antrąjį Lietuvos Gel- me prisipažinti prie prasi-, gali atsilaikyti prieš naujau- 
bėjimo Vajų. kaitimų, kurių jis nepadarė, sius ginklus.

organizacija pasisakė prieš 
vyriausybės sumanymą. Ta 
draugija priėmė savo “12 
punktų”, kaip kovoti prieš 
vyriausybės sumanymą ir 
net renka iš savo narių ne
paprastas duokles propa
gandai varyti prieš vyriau
sybės planą.

Daktarų tarpe didėja opo
zicija prieš daktarų draugi
jos savanaudišką politiką. 
Tarp kitų, žymus Bostono 
daktaras Channing Froth- 
ingham griežtai pasmerkė 
daktarų draugijos savanau
diškumą. Jis sako, ta drau
gija kliudo visokias pa
stangas padaryti gydymą 
prieinamą plačiosioms gy
ventojų masėms.
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TURKIJOS PREZIDENTAS IR PATRIARCHAS

S APŽVALGA
ĮXui už gardų prajuokinimą.’ 
1 Bet reikalas visvien lieka 
labai liūdnas. Ir kol Lietu- 

I voje viešpataus budeliai į 
okupantai, Lietuvos žmonių, 

l likimas bus liūdnas. Red.

Kas Savaite
DAKTARO K. GRINIAUS 

ŽODIS

Vasario šešioliktosios pro
ga buv. Lietuvos preziden
tas, Dr. Kazys Grinius, pa
skelbė j lietuvius atsišauki 
mą, kuriame tarp kitko sa
ko:

anksto padaryti užtenkamai 
aišku, kad kiekviena ginkluota 
agresija, kuri paliečia musu 
nacionalini saugumą, bus pasi
tikta s_ r._sveriama jėga. tai 
g:r.ki_;:a agsesija gal ir visai 
neįvyktu

Toks barj

Pirmos Aukos tai nėra ko stebėtis, jei bol
“Naujienos” paduoda, ševiku organizacijose vy- 

skaitome viso- ' kad Lietuvos nepriklauso- rauja “apsipešimai’’, .nešto?
LIETUVIAI IR ŽYDAI

Spaudoje skaitome mso- minėjimo parengi- organizacijos senai išbarstė
kiu pasisakymu dėl hetuvių myDes minėj p vi^nk-i idėiini haeaža kurisantykiu su žydais pirmo- muose, kurie ivvko eileje iksoki idėjini .bagažą,. kuo 
sios‘bolševiku ir naciu oku-1 stambesnių lietuvių kolon -

, pači jos laikotarpiu Lietu-JU perelti* ,sekma;1^ ’ch ie
voje. Lietuviai dažnai skun- aukU sadejo c * -

kada tai gal ir yra turėju
sios. Tarnavimas žiauriai 
Rusijos diktatūrai yra skys
tas cementas organizaci
joms. o todėl ir Bimbos 
šauksmas “šluokime lau- 

apsipešimus” nieko

Sąjungos
agresorių.

-o žygis nepasiseks, 
mųju, nuo savo gimtųjų laukų ^ad taikiosios šalys pnes- 
ir sodžių, mes vėl švenčiame pastatys agresija: r.usvena- 
musų didžiausiąją sukakti — mą jėgą. t? kaio ga.ima ";s- 
Vasario šešioliktąją, kadaise pėti*' tą agresorių 
linksmą ir iškilmingą, dabar Tikriausias kelias butų 
gilaus liūdesio ženkle. sūdanti karo sąjungą, su-

“Musų liūdesys ir susirupi- rioje visi nariai : asižaaa 
nimas yra pagrįsti ir supran- ginti bet kuri užpulta narį 
tami. žiauri bolševikų okupa- visomis savo karo ir ukiško- 
cija Lietuvoje tebesitęsia, šios mis jėgomis. Deja. kaio tik 
dienos šventę tūkstančiai lie-:iškyla klausimas surašyti 
tuvių sutinka kalėjimuose ir tokia Sąjungos sutartį. A 
sužvėrėjusių tardytojų kame-' .merikoje įuoj kyla balsai, 
rose, Sibiro taigose ir tolimo- kad čia vyriausvbė neturi 
se koncentracijos stovyklose.' teisės pasižadėti pavaitoti 
Iš Lietuvos mus pasiekia ži- ginklą prieš agresorių, nes 
nios apie nesibaigiančius lietu- tai vra kongreso teisė. Tik 
vių persekiojimus, apie beato-tai kongresas gali paskelbti 
dariškas okupantų pastangas karą. o todėl į sutartį nesra- 
likviduoti savistovius Lietuvos Įima Įrašyti, kad Amerika 
ūkininkus, apie naujas ir nau- skubės i pagalbą bet kuriam 
jas deportacijas i tolimąsias Atlanto Sąjungos nariui. 
Sibiro sritis, siekiant Lietuvą Amerika, daugiausiai, ga- 
palikti be lietuvių. Visa tatai linti pasižadėti “imtis akci 
mus verčia su didžiausiu susi- i JO?”.
rupinimu sekti Įvykius ir! O kas yra “akcija**? — 
stengtis, kad išlaisvinimas ne-'klausė Norvegijos ministe 
ateitų per vėlai. Vis dėlto tarp! ris Washingtone. Jei Norve- 
tautiniai politiniai Įvykiai ro- gija bus užpulta, O Ameri- 
do. kad demokratinis pasaulisi kos kongresas nutars, kad 
jau gerai supranta, kas slepia- koks nors tuščias protestas 
si už geležinės uždangos ir ko-1 arba šiaip koks bereikšmis 

zestas yra užtenkama “ak 
cija**, tai kur tada atsidurs 
Norvegija?

Tiesa, Amerikos vadai 
nurodo, kad ir neįrašius i 

vvnės išlaisvinimu stiprina ne, Sąjungos sutarti Amerikos 
tik nauja politinė padėtis prieš pasižadėjimo stoti Į Rara Ša-. 
Sovietų Sąjungą, bet ir gilus jja bet kurios užpultos vals-

“Toli atskirti nuo savo arti- kad

ki pavojai gresia žmogui iš 
bolševikinės tiranijos. Musų 
tikėjimas šviesesniu rytojumi, 
musų valstybės suvereninių 
teisių atstatymu ir musų tė-

istonnis patyrimas, jog net ir 
kruviniausieji despotai ir jų 
smurtu sukurtos imperijos ne
išlaiko pančiuose žmonijos, be
siveržiančios Į laisvę, kult’ra taip rirei^kė * 
ir toleranciją. Nėra abejones, 
kad ir raudonieji tiranai g - 
lygiai tą patį atlyginimą, k-.. • 
gavo Vokietijos ir Japonijos 
avantiūristai.

“Šia iškilminga proga aš i 
kviečiu visus lietuvius broliš
kai ir drąsiai nešti musų Ne
priklausomybės vėliavą. Nors 
mes. išeiviai, kiekvienas turi
me savo rūpesčių, bet musų 
rūpesčiai nublunka, prisiminus 
musų brolių kančias tėvynėje.
Mes esame laisvi žmonės, ne
pasiekiami raudonojo despoto, 
ir todėl musų pareiga subend
rintomis jėgomis dėtis kovon 
už musų Lietuvos laisvę.’’

tybės, Amerika visvien neiš
vengiamai bus įtraukta Į ki
lusi karą. Senatorius Arthui 

į H. Vandenberg tą minti ši-

“Dargi jei nebūtų Jungtinių 
Tautų čarterio... tai visvien 
pati gyvenimo faktų tikrovė 
Šiaurės Atlanto bendruomenei 
mus pastatytų prieš tokią pa
dėtį. kurioj musų susidomėji
mas neišvengiamai butų iš
šauktas. jei trečias pasaulinis 
karas kiltų taip pat. kaip ir 
pirmieji du karai“.

AMERIKA “IMSIS AK 
CUOS”

Senai kalbama apie “Šiau
rės Atlanto Gynimosi Są
jungą”, bet tos sąjungos su
sidarymas vis dar užkliūva 
u.^ Amerikos izoliacionizmo 
likučių ir už visokių bailių 
kai kurių valstybių gudravi
mų.

Kiekviena valstybė dabar 
žino, kad neitralumas pa
saulio masto kare yra veik 
neįmanomas. Todėl, jei kil
tų karas, tai vargu liktų bet 
kur “neitralių” saliu. ’ Bet 
nežiūrint i tą žinojimą, 
kiekviena valstybė vis da»- 
svajoja “likti ’ nuošaliai”. 
.Tokios svajonės ypač reiš
kiasi Švedijoj, kuri per du 
pasauliniu karu išsaugojo 
r«avo neitralumą ir norėtų, 
kad ateityje jai tas pasisek
tų. Kitos valstybės tokių 
iliuzijų nebeturi.

Didžiausia kliūtis sudary
mui Atlanto Sąjungos yra 
Amerikos izoliacionizmo li
kučiai. Amerikos vyriausy
bė atsidėjusi dirba, kad At
lanto Sąjunga susidarytų, 
nes pagal prezidento Tru- 
jnano pasakymą:

“Jeigu mes galėtume

džiasi, kad pirmosios bolše-, £ie£iai . apie 
i vikų okupacijos metu* “žy- ?°,ston2iCQ«1 ‘ *
Idai” padėjo bolševikams surinkta $1,861. ’
lietuvius smaugti. Žydai New Yoike $1,- •3S£.’ hM? Detroite - auk, rinklią- neąeibės. Tie M^v^šHu; 
eiams “lietuviai” nadėio na- va «* baliaus pelnas — apie ,.aų je i ne dėl ko kito,Uciams “lietuviai” padėjo na
ciams žydus smaugti. mui

Tokie kaltinimai, jei jie Clevelande — virs $<t>0. 
atskiruose atsitikimuose yra (Antras parengimas buvo
ir teisingi, visgi nepadeda praėjusį sestacienį). 
išaiškinti žydų ir lietuvių Pirmiau buvo prakaloos. 
santykių, nes ir prie bolše- Baltimorėje, kur suaukota 
vikų ir prie nacių ne lietu- 'vn"š $1,000 ir Grand Ka

lviai buvo Lietuvos šeiminin-' pids’e — SloO.
kai, o svetimi okupantai. i Tai pirmos aukos siu me- 

Tuo reikalu pasisako ir'tų Vasario sesiohktosio>
Dr. K. Grinius, kurs atsi- proga.
šaukime Vasario šešiolikto-; “Arši Šnipė”_ Strong
sios proga prisimena kai Prieš kelias dienas Ameri- 
kuriu žydų kaltinimus ir ųos komunistu organas

pešis dėl to, kuris jų pirma 
gaus Maskvos diktatoriaus 
spiaudalą palaižyti...
Pagaliau...

Amerikos kariška vyriau
sybė Vokietijoj paprašė, 
kad Sovietų repatriacijos 
komisija važiuotų namo ir 
daugiau nebepasirodytų va
karinėj Vokietijoj. Komisi
ja išvažiavo su visais savo 
čemodanais ir propagandos 
balaganais.

Tą žygi reikėjo senai pa
daryti, nes Sovietų repatria
cijos komisija buvo šnipų ir 
propagandistų lizdas, o virš 
to “repatriantai” landžiojo 
po tremtinių stovyklas ir 
ieškodavo jose “kontakto” 
su visokiais kriminalistais ir 
šiaip pašlijusiais žmonėmis.

Norintieji grįžti i Sovieti
ją senai jau grįžo, o “repat
riacijos” komisija persekio 
jo savo “patarnavimu” tuos, 

. . T v u kurie nenori grįžti. Kai kur
Ar A.,L. Strong bu\ o ai - įmonės tuos “repatriantus’’ 

mes nezimme. Be. jau būdavo pasitinka akme- 
motens buto Mask- njmjs o -u įvažiavimas iš 

_ opagandiste, kun są-j vakarinės Vokietijos tikrai 
paskelbti. Bet “Vilnies” re- rublių muito. Kas Amerikos žmonių negalima kaltinti 5?' nesukels jokio liūdesio DP
daktorius laišką grąžino, doleriais lyginasi $600. To- visos tautos, net ir po pir-‘<*avo bolseMkiską diktatu-kempėse.
“nepasinaudodamas”. Mes kia suma už muitą pareitų.i tosios bolševikų okupaci- abejones neia.,j.j__ i ___ a •__ a”! iria nat;>4„ L.j.. Koks įuodas katulas perbe-iIr N°r> ir Bijo

5-,urR? vwn aei-ii^_P--^ZnI,aUuų ,y«ų ™ dAutėT bendrakeleivis- Derybos dėl Atlanto Gy-

1 arki jos prezidentas Ismet Inonu sveikina i Turkiją 
naujai atvykusi pravoslavų bažnyčios patriarchą, ku
rio buveinė yra Konstantinopolyje (Istambule). Pat
riarchas yra Athenagoras I, jis ilgus metus yra bu
te? Amerikoje, kur vadovavo provoslavų bažnyčiai.

sako:
“Su dideliu apgailestavi

mu ir susirupinimu skaičiau 
spaudoje buvusių Lietuvos

“Daily Worker” griežtai 
barė “Pulitzer dovanos” da
lintojus, kad jie neduoda 

. - . dovanos už gera reporteria-
ka kur erižo ir pasiusti R’’.iec™ ?d.l! • Pamaitinimus vimą žinomai Maskvai pa-

’ siuntinėliai^ ^aiTdSSe!!“^’ tautaL As labai .ge-jkalikei, AnnaLouise Strong. 
čiununeiiai su senai. «eve-, rai zinau Jog tie pakaltini-, praėjo kelios dienos ir

X’mai nepagrįsti, o, gal būt, bolševiku “Latvėj” skaito- 
e net piktos valios padiktuo

ti. Visą vokiečių okupaci-

Laiškas iš Lietuvos
Žvėriški Muitai ir Bolševi* 

kas Redaktorius
Viena “Keleivio” skaitv- drabužiais, 

toja iš Illinois valstijos pri- kaf Pateko ! 
siuntė mums laišku iš Lietu- .daktonam rankas,

Tai yra gana aiškus pasi
sakymas. Bet Europos tau
tos nori daugiau, jos nori 
aiškaus Amerikos pasižadė
jimo TUOJ PAT ateiti 
joms į pagalbą, nelaukiant, 
kol Amerikos “susidorr.ėji 
mas” užtenkamai įkais, 
kaip tai buvo kilus pirmie
siems dviem pasauliniams 
karams.

Debatai Amerikos senate, 
kurie kilo praeitą savaitę 
dėl Atlanto Sąjungos, pra 
sidėjo kaip tik nuo to, kaip 
Įrašyti į Sąjungos sutartį 
kiek galima mažiau Ameri
kos pasižadėjimo!

Tokie senato svyravimai 
ir išsisukinėjimai Europoje 
išrodo, kaip noras išvengti 
aiškaus pasižadėjimo. O be 
aiškumo, kas gi gali norėti 
pirmas pakliūti į ugnį ir pa
nkui ten svilti, kol Amerika 
apsispręs, kokios “akcijos*’ 
ji imsis?

Valstybė? sekre torius 
Dean Acheson praeitą sa 
vaitę užtikrino, kad Ameri
kos politika dėl Atlanto Są 
jungos nėra pasikeitusi. Bet 
.faktas, kad tokius užtikrini- 
,mus reikia daryti, rodo, kad 
Amerikoj izoliacionistinės 
atrugos vis dar reiškiasi ir 
trukdo sudaryti aiškią gyni
mosi sąjungą, kuri tik ir ga
lėtų Maskvą atbaidyti nuo 
agresijos.

Bet atrodo, kad “gyveni
mo faktai” bus stipresni, 
negu atgyventas izoliacio

iš trizmas.

“Vilnies*
tas re-i

Laiško gavėja laišką pada-i Laišką grąžiname, nepa- nes ir stengėsi kuo galima 
vė savo pažįstamiems, kurie, sinaudosime. Jame rašoma padėti žydams. Žinoma, lie

ią iaisxą ueuarne į rveiei- 
vį”, kad musų skaitytojai 
matytų, kokios žinios iš Lie- nemažiau kaip už $1,000 
tuvos bolševikų redakto- vertės. Nes mums žinoma
riams yra “trefnos 
tašo:

manto ir auksinių dalykų pusės mokėjusios būti atlai- š°
Ii džia. šios žydu pastangos kus m«!lės ,3?i.us su ^ąsk- 

vos diktatoriais, paaiškės
nimosi Sąjungos 
galo” ir kanu

‘eina pne 
eina keisti

ma™ tiko su jūsų ' siuntiniais sa- paties siekiantiems musų, “Kiek Vergų?”
.a j< piane>u vįkiams Lietuvoje... .krašto okupantams. Mes tu- ‘ Pirma kartą Amerika pa-' Keisti ginčai. Jei Amerika

Jonikassvarbią žinelę, kad aš ga Draugiškai 
vau vieną diena du pakvie- urauKisK31
timus, kur jus buvote pa- t šita laišk^iš Lietuvos
Mtinte Hbntiniu^džPuR^|’ tragediją L. Jonikas Įnešė

-5 ,e- šieš tiek linksmumo. Jis ita-
- pas?,ą’ ,tai ria Illinojaus lietuvius, ku- pastonus - - J

rime būti labai budrus ir ^tatė Sovietų Rusijai atvirą’užpulta, tai visi musų 
laiku demaskuoti siuos keti- ir tikrai naudingą klausi- šalies senatoriai savaime

uuntę siuntiniu 
mes labai nu 
bet kai nuėjau 
teko nuliūsti, kai

nimus. naudingą
mą: būtent, Amerika klau- “suprastų”, kad kitos šalys 
šia Maskvą, kiek Rusija tu- turj skubėti galingai Ameri- 
ri vergų koncentracijos sto- kai į pagalbą. Bet jei butų 
vykiose? užpulta silpna Prancūzija,

Tų vergų skaičių apytik- ar mažiukė Norvegija, tai 
riai žino visas pasaulis, bet atlanto Sąjungos sumany- 
tikras skaičius vra žinomas tojai nori išsiderėti sau lai-

TAUTOSAKA
^vuun^u, .-,di • • .- f.balą puolęs sausas ne-
suskaičiavo, kiek pinigų su- sunaus dę-; kels.,
mokėti. abi su dukteri-svf'™sJ ^et,a.¥3 ,^1 s , , -°~
mi n^alėiome ztipk nini. mmems, kad jie siuntė “dei-!, Ankstybasis dantis raki-------------------- .--------------,, , . . , --------

' tclarvri ha didel/ -i mant<> ir auksinių daiktų”/nėja, vėlybasis—akis krap- tlktai Stalino aukštiesiems ko Pąga votį, kokią pagalbą
•X/, t-/ Na ir išmanymas to L/etinėja. ‘ 1 K ----ma. L z abudu siuntinius t -i » t* J
reikėjo (sumokėti) du tuk- "enki senai mo-;
stančiai ir 5 šimtai rublių o 'T .amerikonišką J Sotus alkano neužjaučia, 
už tiek uinieu tai možna turl atK,u0 1k pinigų tai mozna v;ca Ti« npti-karvę pirkti. Tai mumis pa- ^?Hnui visą karvę. Jis neti 
štoriis patarė pasiųsti - kl ne P^minkui, kurs is-

-o-

jie užpultajam kraštui teiks.
p .. .., dąr klausia, ar j Teisingai sako publicistė 
Rusija sutiks įsileisti Jung- Dorothy Thompson, kad 
tinių Tautų organizacijos Amerikos UŽssiPnili rtnlitilro

budeliams. 
Amerika

irai al. ; skaičiavo, jog muito reikia
ti rorb -n ninlaa’ ° a ’ mokėti virš trijų tūkstančiu
rako. Ud didelis'muitos3 o L- J»"'ka ^ko kąd. Bepigu nesipešti plikam

juuivrt., u lg Lietuvos rašo neįtikėti-

. ** am • *• i • č. Amerikos užsienių politika
BepiS” kiaulei, nei buraa! “bunglina”, prezidentas sa

ko vieną dalyką, valstybės 
sekretorius interpretuoja, 

armijos

prausti, nei kojos auti, nei vietH Ru?i.i°s vergai gyvena,
mokslas eiti.

jum? nereikės muito mokėti, dalvkus” 
t jei grąžinsite). Jis liepė nUS aalyRUS •
mums parašyti laišką i ju-į O i ką pats L Joniką 
mis, o jis jumis paaiškins, , “tiki”? Juk jei jis nebūtų 
kaip galima pasiųsti, jei dar toks negalvojantis lengva- 
niama gyva bus, tai nors .tikis, jis gerai žinotų iš ofi-j 
biskelį, ba taip neapsimoka, i cialinių Rusijos kainų, kad 

vienas siutas (švarkas ir 
kelnės) Rusijoj kainuoja 
1,400 rublių (vienas tuks

Laišką rašė duktė mamos 
vardu, o prie to laiško paš
tininkas padarė savo prie
rašą, kuriame už motiną 

• paštininkas sako:
Gerbiamieji, nuo jūsų

tantis ir ketinu šimtai rub
lių). Todėl, jei rusai muito 
ima “tik” 60 nuošimčių, tai 
nuo vieno siuto jie skaito

siuntinius gavome, bet dauį V” ™bl!S-.Tie|<inui-
leikia mokėti. už abu siuntė ‘’®r P™,aeda tikrini-

------ • . - . - . mo išlaidos ir kitokie galai J
Kadangi siuntinėlyje buvomus prisiėjo mokėti virš 3 

tūkstančių rublių. Kada ne
išgalėjome išpirkti, tuomet 
mes siuntinius grąžinome.

Jeigu norėsite daugiau 
pasiųsti siuntinių, tai prašo
me pasiteirauti per tarptau
tines organizacijas, arba 
per raudoną kryžių, tai tuo
met mums nereikės tiek mo
kėti.

Be to, pasiteiraukite savo 
pašte, kiek reikia iš karto 
sumokėti doleriu

daugiau dėvėtų drabužių, o 
rusai dėvėtą drabužį nuo 
naujo neatsHria ar nenori 
atskirti, tai jie už du siunti
nukus paskaitė 2,500 rub
liu, o paštininkas net sako 
“virš 3,000 rublių”.

Jei ne L. Joniko laiškas, 
.tai mes tą “laišką iš Lietu
vos” butume skaitę su dide
liu Budėsiu, nes jis parodo, 
Raip rusų valdžia apiplėšia

su gauruotu.

VALSTYBININKAI

Mamos laiškas ir paštinin «---------
(ko prierašas atėjo i Ameri-1 Amerikoje

kokiose sąlygos jie dirba_• -*| > i « * v<k.7 xix J
miškuose, kasyklose, sov- senatoriai aiškina.
chozuose, kelių tiesime, žu
vininkystės Įmonėse ir ki
tur?

Žinoma, tie klausimai pa-
liks be atsakymo. Bet kadlkad'fia kapeimelstef-To 
musų salies vadai įsdri-j ra... 
so toki klausimą pastatyti, 
tai jau yra didelis įvykis.
Per eilę metų Amerika ži
nojo. kad Rusijoj yra šlykš
čiausią vergija, liet musu

sekretorius dar savaip pa
dailina ir užsieniai, klausy
dami amerikoniškos kaka- 
fonijos, pradeda galvoti, 

nė-

Nedarbas Auga
’ Po visą Ameriką didėja 
bedarbių skaičius. Kasdien 
ateina naujų žinių apie

vadai tylėjo. Nūn prabilo ir ’• General Electric
klausia — “kiek vergų?”

Tikėkime, kad tas klausi
mas nebeišnyks iš tarptau
tinės politikos santykių.
“Šluokime Laukan”

Antanas Bimba skundžia
si “Laisvėje”, kad bolševi
kiškose lietuvių organizaci
jose daug esą rietenų, liežu- 
vavimosi ir asmeniškumų. 
Jis sako, jog:

“...vis dar tai vienoje, tai 
kitoje kolonijoj laikas nuo 
laiko apsireiškia nelemtų 

.asmeniškumų, susipykimu, 
apsipešimų”.

Antanui Bimbai ir “apsi
pešimai... apsireiškia”. At- 

Demokratų partijos vadas rodo, kad lietuviškai tas

didžiulė kompanija trum
pai pranešė savo darbinin
kams, kad apie jokį uždar
bių pakėlimą negali būti 
kalbos šiuo tarpu. Gelžke
liuose daug darbininkų at
leidžiama.

Ar tai jau krizis?— klau
sia daugelis žmonių. Atsa
kymo niekas neduoda, bet 
vyriausybės ekspertai ma
no, kad kol kas Amerika 
pergyvena tiktai laikinus 
sunkumus ir kad ekonomi
nė depresija kraštui negre
sia.

Dėl tų ekspertų nuomo
nės galima tik palinkėti, 
kad jie nebūtų tos pat ru-
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
jo prie Lietuvos. Tada, kas 
tik galėjo, bėgo į vakarus, 
kad patekti anglams ar 
amerikiečiams, nes visi jau 

Ii Lietuvių Socialdemokra* mirs pagal Italijos fašizmo buvome paragavę sovietiš- 
tų Sąjungos 19 Kuopos pavyzdį. ko pyrago ir nenorėjome jo

Prakalbų . Atėjo bolševikų okupacija, daugiau valgyti.
Vooo.'z, io j a i Pi Iki nišai nebuvo buvę Lie-: Atsidūrę tremtyje, sakoliečiu' Klubi“svetainėj buvo tuvoje, nemažai buvo Sovie- kalbėtojas aplinkybių ver* 

t ■ e . yY J . tu Rusijai simpatikų zmo- ciami amatninkai ir darbi-Sos kai*> jie atžJ° 1939 n5nkai turėio atgaivinti
v ik g v ir - • iU° t a m- su savo įgulomis, musų sąjungas. Iš karto ir patys kalbos, kalbėjo ką tik atvy- žmon& jų bijot? ®etikėjome( kadF mįs

ę» di g. Vincas Gervickas baimė nebuvo be pa- galėsime susiorganizuoti,
apie tremtyje susikurusias - - - fc-

Kas Nauja Brooklyne

m. su savo įgulomis, musų sąjungas. Iš karto ir patys 
pradėjo jų bijoti, mes netikėjome, 
mė nebuvo be pa- galėsime susk

vi vuujjc s^izvuiusias ^0. Mus pirmiausiai Bet mes susiorganizavome, 
pi o sąjungas. Antiuoju kai- okupavo Sovietų Rusijos ar- Šiandien turime 23 skyrius
betojum buvo drg. A. Jen mj- 1940 metais birželio ir virš 3 tūkstančiu nariu, 
kins - Jankauskas iš Ver- 
monto. menes). Narių tarpe turime visokių

Ir jus matytumėt, sako amatninkų ir specialistų. 
vra kalbėtojas, kain tie Smeto- Vieni iš musų uždarbiauja-

.. . ... . ..............nos “darbo rūmai” patiko me, o kiti mokinasi amatų ir'
Jis vaizdžiai nupiešė unijų,Sovietam5! jie tuojaus įs- prisirengia išvykti i Austra- 
yeikimą nepriklausomoj Uei tej ė .)rofsajun?as, bet tos Hja. Kanadą, Ameriką ir ki- 
tuvok dar nrips 1926 mprns » • _ ___  «ne

Drg. V. Gervickas 
profsąjungų pirmininkas.

EISENHOWER GRĮŽTA Į TARNYBĄ

Generolas D. D. Eisenho\ver laikinai grįžo į karo tar
nybą ir turi pasitarimą su kiašto gynimo sekretorių, 
James V. Fonestal.

KAS SKAITO, .'AAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

tuvoj, dai prieš 19_6 metus, profsąjungos nebuvo savy- tus kraštus, 
prieš A. Smetonos laikus.'stovios, o valstybinės. Prie: Dėka musų susiorganiza- 

Smetonos rėžimo, jeigu dar- vimo į profsąjungą trėmty- 
bininkas pavėluodavo į dar-J .le> mes užmezgėme ryšius

Nors Lietuva, sako kalbėto 
jas, nebuvo plačios industri 
jos šalis, bet kiek jos buvo 
darbo žmonės visur or
zavosi ir per organizuotą _viprn ravAlavai_ eik aiš.

buvo, ba> jam at«;kaitč už pavėla su. Amerikos darbo unijo j blankų tiesiai iš Washing imigraciją į Vermontą. 
rgam- vjmą jr viskas. Bet jau prie mis, o ypatingai su Amalga-. ton, D. C. Bet netaip lengva Tiesa, sako Jtnkins, DI
lZUOtą: sovietu. Pavėlavai, eik aiš- meitaiS per lietuviškus sky-'oranti. Pabalins man blanku vinvbjci .Ii

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pa j ieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
j jų pajieško ir iš kur.
’ Bartulis Antanas iš Pažeriu-j Grušauskas Motiejus.
• nų km.. Tauragės ap. Į Gudlšauskas Juozas, gyvenęs

Bikulčius Juozas iš Plavėjų Pennsylvanijoj. 
km., Salako vai. Į Kinderis nuo Kaltinėnų.

i červinskas Adomas iš Pasva-i Kleinys Jonas iš Naukaimio 
lio vai. valse.

Čiužas (čiuževičius) nuo Lau- Kleinytė Ona iš žvyrių kaimo 
kuvos. Tauragės ap. Jurbarko vai.

1 Girckus Jonas, Kazys ir kiti, Klimavičius Antanas.
iš Anykščių vai. Mažulaitis Juozas ir Jurgis iš

1 Gralius Karolis iš Penkinių Matlaukio km.. Kaupiškių-Ky- 
dv., Keturvalakių vai. i tartų vai.

Grušauskas Antanas ir jo su-! Nemiekienė - Pitrėnaitė iš Di- 
nus Tamošius, nuo Prienų. deliškio km., Obelių vai.

i Paškevičiūtė iš Panevėžio, 
duktė Kazimieros Paškevičiūtės

PRANEŠIMAS BROKLY- Perednius Augustas ir Felik- 
NIEČIAMS IR NEW sas jr Peredniutė-Smelstoricnč

JERSEY GYVENTOJAMS LeVOS£ iŠ Varcikonių km., Žąs-
“~ _ ... liu vai.Amerikos lietuviu Socialde

mokratų Sąjungos 19 kp. ren 
rakarie-' 

tai eis 
P. kem-

Račaitis Kazimieras. 
Ružauskas Juozas iš Viekš

nių. Mažeikių ap.
į Saunora Jonas ir Saunorienė,
, nuo Kaltinėnų.

Simanavičių.* Benediktas ir 
K^^,enė.| Ignas .. Tel.k, ap

Šimkus nuo Kaltinėnų.. . .. ..___ _____ „rr_________ _ , . ....... ..........ūkininkas da Gervickas tegitl informuoja,U C^U“nienė
irganizacijas, tarpe bet kaino sabotažninkas, sekasi, tai jis čia jums pats;skaitęs iki vietos, kad atvv- DP žmones^ ka mes čia dir- gamins 'a.gius su \el*aus.u ie-j skvarienė Jadvyga, našlė 
ofsąjungas. Nors va- valstybės' priešas. O sykį i papasakos, nors aš jau pui- kelis iš Df * - - -- - - - —sv.. ns

Smetona panaikino darbi- tomas ne kain pavėluotojas, srityse. Kaip jam tas darbas' Vermonto 
ninku or—*------- * ■ * - . -
jų ir protsajungas. Nors va- valstybės priešas. O sykį i pąpasaKos, nors as jau pui-j kelis iš DP nebus našta vi- bome, dirbame ir dirbsime, 
diz,nio laikotarpyje buvo i tave paskaitė valstybės prie- su juo išsikalbėjau apie suomenei, nes jį užlaikvs kad jiems pagelbėti iš tos
uždraustos profsąjungos,įšu, tai gali su tavim daryti, 
bet jos veikė požemyje, ką tik nori. Gali tave į Sibi-
Nors streikai buvo nelega
lus, bet jie įvykdavo. I galą, 
jau pats musų nepriklauso-

tenykščią padėtį.
Baigdamas d. V. Gervic

kas savo kalbą, nuo tremty-rą vežti, gali sušaudyti, jau
tu esi juodo bilieto niekam Je esančių profsąjunginin- 

. , nevertas žmogus! Tokioje *ų Įteikė ranka pieštą pa-
mos Lietuvos diktatorius A.! padėtyje darbininkas atsi Farhos rasta A. Jenkinui. 
Smetona sumanė imties dūręs niekam negali pasi- To rašto įteikimas d. A. 
priemonių, kad parodžius skusti, nes profsąjungos yra Jankauską-Jenkinsą taip su- 
darbininkams “gerą širdį’ valdžios organizacijos ne jaudino, kad jis nosinėle 
ir įsteigę Kaune darbo ru- darbininkui užtarti, bet kad ’ nubraukė nuo skruostų, 
rnus^ Tai buvo kopija Itali- daugiau prispausti ir išnau-
jos fašizmo. ■ doti darbininką.

riedančias ašaras.
Po d. V. Gervickio

kvietėjas, tuojaus padeda nelaimės, į kurią antrasis 
plunksną ir atsisako po su- pasaulinis karas juos įstu- 
tartimi pasirašyti. mė.

Štai, sako A. Jenkins, ašį Reikia pasakyti, kad abu- 
jau gavau šimtui DP garan du kalbėtojai ‘ pasakė pui- 
tijas iš IRRC organizacijos, kias prakalbas. Po prakai- 
kad atsitikime atvykstantis bu buvo užkandžiai, kur už- 
susirgtu, ar kokia kita ne kandžių proga - kalbėjo: 
laimė jį ištiktų, iis nebus vi- Herrv Burke, Ch. Bukavec 
suomenės našta. Tas šimtas kas, J. Glovackas, A. Žilin 

bus amu- skas

tuviaku stylium. Kalbėtojai pa- tremtinė Su sunum iš Tauragė* 
kviesti: Dr. Pajaujis, advoka-! rpskr prašo atsiliepti gerada. 
tas K. W. Michelsonas, inžmie-, rius norinėius jai padėti. 
rius K. Baldauskas. Taipgi bus; g,^ petras .. Trukiškėt 
ir dailės numeriai.. Pasibaigus Tauragės ap.
vakarienei, šokai, prie geros or-, Stankevičiu.^Stankus šeima 
chestros. Į vakarienę Įžanga

f ! asmenų tuojaus bus apru- skas. AL GĮoveckienė. P
k -• -ii- • • kaI i pintas ir jie atvyks. Tiškus, St. Briedis A BuiTip “darhn nimni*’ cakn v ik-* • i - bos ejO rinkliava pinigu pa- r A 1-iięuK., .A. DUI

Publika
aplupdavo darbininką, tai; ko' kalbėtojas. Sovietu Ru- 
darbo inspektorius, jeigu sijoje yra panaikinta priva- 
jis būdavo kiek padoresnis, | tįnė nuosavybė, bet neoa- 
pnversdavo darbdavį page- naįkintas išnaudojimas. Dar . . . _
nnti darbininkų užmokesti, I bininkas negali susilyginti sį Amalgameitų Unijos kon- 
palaikyti dirbtuvėje geresnę sa komisaru. Komisarų gy- į vencijoje J. Buivydas iam 
svarą, prisilaikyti valandų venimas yra privilegijuotas, primygęs sakė, kad reikia 
normos. Bet ir tas, sako kai- kaip kokios klasės. Darbi- suorganizuoti iš lietuviškų 
betojas, buvo gauta tik to- ninkas lieka darbininkas: i skyrių komitetą, kuris pa- 
dėl, kad visur Lietuvoje jam valstybė nustato ir jis dėtų išvietintiems lietu- 
profsąjungos veikė pogrin- ĮUrj būt patenkintas: jis ne-' viams. Aš nenorėjau su sa- 

gali pareikalauti daugiau. vo frentu Jonu barties, su-dvje. Valdžia tą žinojo. Už
tat ir įvedė tuos darbo ru-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai 

gių ir Užkandžių
čia gaunamas ir “Keleivis“ 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET
WORCESTER, MASS.

iš Giminkų km.. Vilkijos vai. 
Titlius Petras ir Simonas ir 

Įvyks Vasario-February 25 d, sesuo Marijona iš šilininkų km. 
1949 280 Union avė.. Brook- Slavikų vai.
lyn. N. Y. i Umbrasas Balys iš Kairionių

Tikietus galima gauti pas vi- Molėti: vai. prašo atsiliep-
sus 19 kp. narius. Taipgi tikie-,^ gimines ir pažįstamus, 
tai gaunami šiose vietose: J VasiHaoskas Andriejus ir

Lietuviu Atletu Klube? 168, Martynas.
Marcy avė., Brocklyne. 1 Žabarauskas Petras iš Švend-

Amer kos Piliečių Klube. 28’) ri;kiM kni ’ Jurbark u vai. ir jo 
i šeima.

Vienvbė. 412 Bedford avė., j Žilinskaitė Marytė iš Molėtų 
Mrs.’S. Norbutienė, 104-23)m ' Utenos ap. krikšto mana

§3.00. šokiams 50c.

A. Jenkins febar rimtai vydienė. B. Spudienė. Ur. 
ragino brooklyniečius. kad Balas, M. Akelis ir visa eilė 
ju organizacijos galėti; už- kitu svečių ir viešnių. Kaip'

sumetė 52.00 dolerius aukų. ^n>u£ja;,.nore Pakaltoms taip ir bankine!™™. Brok.yne.
Drg. A. Jenkins kalbėjo! giau, tie žmonės tuojaus ga 

jausmingai. Jis nurodė, kad lėtų atvykti į Vermonto vai- 
pereitų metų gegužės mėne-

žmonių ar dau pirm. J. Buivydas.
Vyt. Katilius

sti ą darbų dirbti.
A. Jenkins pridūrė, kad

jis dės visas pastangas, kad 
įkurdinti Vermonto vai 
toje
Jis
kitokių žmonių ten atvvk avė. Susirinkimo pra
tų. Buvo net kun. Končius, ^2ia ' va^ va^-

Paskaita-Pr&kalba SLA 
Susirinkirre

Ketvirtadienį, kovo 3 d.

: Leferts avė., Richmond HilI. 
Mrs. F. Citavičieinė, 752

McDonough st.. Brooklyne. 
Kam reikalinga atnaujinti ar

ii.auiai užsisakyti “Keleivi“

Pet Tiškus, 27 Norwood avė., 
Brooklyn, N. Y.

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

mokesties. Jis negali eiti į tikau. Turėjome Atlantic■ atvykęs ir jam (Jenkins) Pereitą mėnesi po kuopos
fizi ,-zii bcm o i TAZA Fltv lff»n VATIPI ia vlcl liotll. tnL'n L-olKStic cll inzv Ton- __ ___________streiką. Nes tie veiksmai po 

vadizmo valdžia skaitomi 
priešvalstybiniais”. Užtat

Sovietuose darbininkas dau gelbėti musų brolius arto- 
giau yra išnaudojamas ir jus. Bet kaip gelbėti aš ilgai 
prislėgtas, negu bent kur svarsčiau-mąsčiau. kaip čia 
kapitalistiniame pasaulyje. į laukuose gyvendamas aš

City konvencija visi lietu- teko kalbėtis su juo. Jen- bizniuko "susirinkimo, skaitė! ford st“.1 
viai delegatai išrinko mane i kins mano, kad kun. Kon- referatą A. Mačionis, nese-' Buiv>'^as’ 60-67 59 Rd - 
komisijos pirmininku, kad i čius giliai esąs susidomėjęs nia> atvvkes iš tremties ' MasP«th» N- Y-_ . Vemlonto va|ftijos ga!imy. Kiek tek> įa!bėL SU klaįl A- iilin5ka’- 741 M-Donough

bėmis.
Taip pat Jenkins pabrė

_____  kad išvienintieji lietu
Kain kas Lietuvoje tikėjo, galėsiu jiems pagelbėti? O viai norėtu visi tuoiaus at

tais bus geriau, tie skau- ir tas blankas persiųsk IR- dysime. Mano pastangomis, rnac v, ' , į•  —~-i. RC —1,~ A t—1.;«„ mmvvf, izto <ts n pasi

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 informacijų, 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
636 E. Broadtray, So. Boston 27, Mass.

Balio Umbraso.
žiūra Juozas ir sesuo Žiurai-

tė Marijona iš Troškūnų vai. 
Žvigaitytė Ieva iš Šiaulių.. 
Ieškomieji arba apie juo3

žinantieji maloniai prašomi at
sikreipti Į:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti.

sovais, visiems patiko ir pa-,st“ , l Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi
kut>|:c~ ’ pvsirinkimu5Jbutu p,Urna'imaa tai A. žilintai1 aukos ir neparemsi ALT
tenors pakviestas pakai t ^"-.linkite GI. 2^ bu., ja,

’ - - 1 pristatyta į namus. (S) j

Rengimo Komisija vinti?

džiai apsiriko. Kiti apsiri 
ko su vokiečiais. Pradėjus 
griūti Vokietijai,,rusai artė-

paskirtu 10 tuksiančių Pianau' T’j71 '•—ri ? • \ i ■' Balčiauskas savomane Vermonte visi repub- do einu. Bet jus žinote, kaip kalba kiausytojus paten.
ya ^mėliuose tie rei- kins. Tema kaJbcsHbus; 

jau atrodo, kaip koks kin-. kalai greit eina Užsitęs ke- <.Kas toki yra tie tremti. 
sas. u čia man Jonas pn- liūs mėnesius. Bet seimelis. njaj?”

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sq., 

Worcester, Mass.
< 1) Ar tamista visuomet jautiesi 

pavargęs?
(2) Ar tamista esi nervuotas ir 

prastai miegi ?
Ar tamista tankiai turi šaltį 
ir kaulus gelia?

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

su visais sveikatos reikalais kreip 
kitės per laiškų ar ypatiškai į mik 
žinišką vienintelę Lietuviškų vais
tinę Worcestery.

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

Siuntiniai į Europa
Lietuvai Remti Draugija siunčia siuntinius Į Europą lietu

viams tremtiniams gelbėti.
Visi pakavimo ir persiuntimo formalumai atliekami vel

tui. Siuntiniai pakuojami dvejopo dydžio:

Vi Sio.oo
3 svarai kavos
2 sv. sviesto
I sv. pieno miltelių 
•ą sv. arbatos
1 kvorta Mazola aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1 Vi sv. sausos dešros
1 kenas kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

l'ž $72M»
2 sv. kavos 
1 sv. sviesto 
1 sv. pieno miltelių 
Vi sv. arbatos
1 kvorta aliejaus
4 sv. cukraus gahalėlių
2 sv. taukų
1 kenukas kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

prakalbą ga-; 
lės įeiti ir pašaliniai.

Pakartoju: kovo (March)i 
3 d. bukite A. L. P. klube.

J. Glaveckas, kp. pirm.

KAIP TAPTI PILIEČIU? ufe8kan. pnaiuskite Čeki ar money orderį, paduokit savo adre- 
Dar turime knyguai!> »a ir pilna adresą. KAM siuntinys siunčiamas.

“Kaip Tapti Suvienytų Vai- Taip pat paduokite, ką daryti au siuntiniu, jei jo negalima pri- 
Sti.ių Piliečiu?”, kur yra aiš- Statyti adresatui, ar ji perduoti kitam tremtiniui (kurio adresą 
kiai išguldyti pilietybės įs-! reikia paduoti), ar perduoti stovyklos vadovybei, ar grąžinti 
tatymai SU reikalingais klau j Tamstai. Jei nepristatytas siuntinys grižta Tamstai, tai grąžin
simais ir atsakymais. Kaina,
25 centai. Kreiptis į

“KELEIVIS”
636 Broad way,

So. Boston 27, Mass.

mo pašto išlaidas Tamsta padengiate.
Užsakymus ir čekius ar Money Orderius Siųskite:

LITHUANIAN AID ASSOCIATION. Ine.. 
99 Ward st.. Worcester, Ma*».
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lbejimas 
(io su Tėvu

—Alou, Maike, aš atėjau 
protestuoti!

—Gera diena, tėve, prieš 
ką tu nori protestuoti’

—Prieš tave, Maike, tu 
paleidai pletkus po svietą, 
kad aš esu negramotnas.

—Bet, tėve, tu pats mane 
prašei, kad aš tau laišką 
perskaityčiau, o aš visai nie
ko nesakiau, ar tu moki 
skaityti ar ne.

—Maike, aš dabar vėl 
gavau gromatą iš Bruklyno, 
nuo blaivininkų susaidės ir 
kad tu mane nevadintum 
bezgramotnu, aš pats tau tą 
gromatą perskaitysiu, ba 
šiandien akuliorius gerai 
nuklynijau.

—Gerai, tėve, aš paklau
sysiu.

—Maike, rašo “Kultuvi- 
nio Cento” blaivininkų su- 
saitė iš paties Bruklvno. 
taip, Maike, yra parašyta 
didelėmis litaromis ant pa
čio gromatos viršugalvio, o 
paskui, Maike, rašo šitaip:

“Kerpamas drauge, musų 
siaurame Bruklvne priviso 
fašistinio brudo ir neduoda 
musų srsaidei atidaryti sa- 
liuno, kad mes negalėtume 
varvti storą kulturinį bara. 
Vedlu^ to nutarėme eiti Į 
kortą ieškoti teisybės, ale 
tam reikia pinigų. Todėl 
siųsk pinigų, ba jau advo
katams reikia mokėti ir rei
kia Bruklyną apklynyti”.

Pasirašė prezidentas En- 
toni Vimba, sekretorius 
Frenkis Drimba, vaisprezi- 
dentas Stenlis Zvimba. ka- 
sierius Džovas Kimba ir 
maršalka Styvis Rimbą.

—Bet ar tėvas teisingai 
tą laišką perskaitei?

—Tai tu, Maike, man ne- 
vieriji? Aš skaičiau ek- 
zektli taip, kaip mano aku 
lioriai rodo.

—Aš, tėve, abejoiu. Bet 
tai tavo reikalas. Man ido
mu, ką tėvas su tuo laišku 
padarei?

—Maike, aš r.elaikinu to
kių gromatų, o kaip per
skaičiau Bruklyno blaivi
ninkų susaidės gromatą, tai 
mane toki zlastis pagavo, 
kad nuėjau raidavei į tili- 
grapą ir sakau, mister tili- 
grape, mušk teligramą j 
Bruklyną. Aš, Maike, dik
tuoju, o jis muša. Pasakiau 
Bruklyno blaivininkams ši
taip:

“Ajisiklynykit patys savo 
Bruklyną, o jei norit kar
čios teisybės ir maenios kul
tūros, atvažiuokit j Saubos- 
toną, saliunų čia yra, alc 
atsivežkit amunišino, ba aš 
nefundinu”.

Aš dar norėjau pridėti 
Maike, kad jie manęs “drau

Ne. g. Vasariu 23 <U ĮVH) m.

MARGU M Y N A L rSTAI—susirūpinkime savaisiais

ardytas ir išdėstvtas atski
romis dalimis, lengvai sutel
pa žmogaus delno'e. Tas 
kudikinis m.otoriukštis kai
nuoja $7.95.

Pažiurėjus Į tą motorinį 
nykštuką man prisiminė vie
na Lieskovo pasaka apie 
angliška blusą ir rusiškus 
meisterius. Sako, kadaise 
anglų geri mechanikai pa
dirbo iš plieno natūralinio 
dydžio blusą ir atsiuntė ją 
rusu carui, kaipo dovaną, 
pasirodydami, kokie anglai 
yra geri mechanikai. Rusų 
caras norėjo anglams taip 
iau pasirodyti. Jis tą blusą 
davė rusų mechanikams ir 
prašė jų padaryti ką nors 
nepaprastą, kad caras galė
tų pasiųsti anglams.

Rusų mechanikai paėmė 
tą mažikę blusą, ją pakaus
tė plieno pasagomis ir grą
žino carui. Caras turėjo per 
padidinamąjį stiklą žiūrėti,

gu- nevadintų, ba koks aš kol pamatė blusos pasags... 
Tiems draugas, jei aš Sau- P^ididziuotisavo stunanu-
bostone pinigus duosiu, o mu .rusai ™keJ? 5 ,?en!?u’ 
jie Bruklyne saliune bara I“4.1 nelaukdami bolševikų,
varvs. alė nebeužteko pini! kune dabar skeibla Pasau' 

tai turėjau teligrama !lu‘- kad sumanumas
padaręs visus garsiuosius 

tu, tėve, nemanai.. pasaulio išradimus.. ,
kad tai yra bolševikų orga- , . * Kaziukas motorėlis tai 

kuri tavęs prašė pakausty ta olusa, paly-
su musų visokiais 
vartojamais moto

rais. Tas mažutėlis motoras

gu, 
baigti. 

—Ar

2’-

“Inf&nt Torpedo * iras, bet tą kurą i jj reikia
Los Angeles mieste, K. & pilti iš nopersko?..’

B Mfg. korr.panra pradė;o' ----------
raminti mažučiukus moto-! Dainuo Ančios Atvirutės 
rėlius. kurie rinka vartoti1 Brooklyne, Voco. Ine. i 
mažiuliuose oriai viii mode-jmonė gamina sveikinimo 
kuose ir. tur būt, vaiku žais- atvirutes, kurios iš pavir 
luose. Visas “motoras”, iš- Siaus nipsiaus niekuo nesiskiria nuo 

kitų “greetings cards”. Bet 
viename tų atviručių šone 
yra vinilito plastike išspaus
tas rekordas, kuri galima 
uždėti ant fonografo ir atvi
rukas žodžiais pasveikina tą 
asmenį, kuriam atsirukas 
pasiųstas. Sveikinimą gali
ma kartoti daug kanų. Darbininkas Dan Noble, 

iš Kearnev, N. J. staiga pa
sidarė turtingas, kada jo

Iš “Pietų Amerikos Lietu-kęsdami vargą,. skunlą ii
”, leidžiamo Urugvajuje, badą. Padėti siem^ musų 

Montevideo mieste (Calle Co- tautiečiams vienu ar kitu 
lonia 1607) paduodame ulomų budu reiškia būti patriotu, 
ir š rlingą to laikraščio re- O padėti jiems .yra du ke- 
daktor aus A. c.umbaragio liai, pirmas: atsikviečiant į 
pasisakymą dėl šelpimo išvie- kurią nois Amerikos valsty 
tintųjų lietuviu. Red. bę, antras negalint,. ne-

... lukuriuoiant pasiųsti vteną- 
Vienas iš aktualiausių šio paketėlį maisto pro-

jnomento problemų viso pa- juktų.
šaulio lietuviams turi būti: reiškia turinčiam už
susirūpinimas dėl savo tau- dolerių vertybės nuo-
tos nykimo. Dešimtimis tuk- ^vybę pasiųsti Vokietijos 
stančiu žuvusių neprikelsi- įjet'uvjuį vieną 5 kg. maišelį 
me, bet šimtus tūkstančiu kavo5 pupeHy? Kodėl nesu- 
atsidurusius pavojuje gali; sįiaįkvti tik vieną sekmadie- 
me išgel’)ėti ir tuo parodyti ni gėnJg viskę kad už tuos 
pasauliui, kad musų tauta pjni?Uj. pasjUntus badau- 
yra gyva ir nesunaikinama. janėįarn Emopos tautiečiui 

Gerai žinome kad iš Sibi- vieną pundeli maisto pro-

V1O

Figos Medis Amerikoje ------- ------- -------------- , ,x -z , ,
Dr. Ira J. Condit parašė miręs brolis, Robert H. No- ro kalėjimų neatsiimsime dūktų n- tuo budu pravijus 

storą knygą apie figos me- ble, mirdamas jam užrašė savo brolių šiuo metu, bet nuo jo bado šmėklą nors 
di ir sako,! kad Amerikoje, -augumą pinigų iš savo Vokietijoje. Austrijoje, bei laikinai, o nuo jo vaikučių

Kocho bacilas?
Jei laikomės patriotais ir 

ir pa- norime būti lietuviais, pa- 
tau-j dėkime savo vargstantiems 

miesto gatves ir žada tą tai ir pasauliui. • tautiečiams Europoje. Jei
darba dirbti ir nraturtėies. Todėl verta jais neatidė- mylime savo vaikus, prisi-

kada čia p»rmą kartą buvo 50 >,000 dolerių palikimo, kituose kraštuose badauian-
Jatgabenti figos medžiai iš Miręs brolis turėjo minkštų- čius ir vargstančius lietu- 
pietinės EuroDos, tie me- jų gėrimų dirbtuvę ir buvo vius galime išgelbėti ir nQ- 
džiai buvo nevaisingi. Jr turtingas. Dan Nob’e šluoja likti naudingais musų

r.izacna. kuri tavęs prašė
pinigų “teisybei ieškoti”?J šiandien

—Negali būti Maike.
—Aš tėvo laiško neskai- “dirba“ visokiu kuru varo-

čiau. bet žinau, kad panaši ..... ...... — — ■
bolševikiška organizacija
kžtuiijS iŠ ZruGTiiŲ pinigų 
“teisybei ieškoti” ir saliunui 
atidaryti.

—O kodėl tu man, Mai-! 
ke, pirma nepasakei, kad 
tai bulšiai norėjo mano do 
lerius išvilioti savo karina
mai?

—Tėvas manęs visai ne-Į 
klausei, o jei butum ir pa
klausęs, tai kas butų buvę?

—Maike, jei aš buč žino
jęs, kad tai bulšių blaivinin
kų susaidė, aš jiems buč 
pasiuntęs receptą, kaip pa
sidaryti Stalino kaktelį.

—Tai parašyk jiems laiš
ką, tėve.

—Okey, Maike, imk 
plunksną ir rašyk. Rašyk 
taip: Pasidaryti gerą Stali
no kaktelį galima, ale rei
kia imti po lygią dalį: kui
lio kriuksėjimą, tilto bildė
jimą, šeško smirdėjimą, An
tano Bimbos širdies virpėji
mą, senos panos susibezdė- 
iimą ir, dėl propagandos.
Maike, galima pridėti aguo
nos žydėjimą. Tą viską.
Maike, reikia gerai sujauk
ti, užpilti arielkos gorčių ir 
išmaukti vienu atsidūsėji
mu. Tai ve, Maike, po šito-1 
kio Stalino kaktelio ir dur- 
niausiam bulšiui sužibės 
kaktoje Stalino saulė ir jis 
raidavei nuvažiuos i And 
riejaus Višinskio kreizauzę. 
kur visiems bulšiams yra 
geriausias pleisas žiema- 
voti.

—Tu, tėve, šiandien lin
kęs pašposauti.

—Nausa, Maike, kalbu vi
sai rimtai, o jei tu, Maike, 
nežinai, kaip gauti Bimbos 
širdies širpėjimą, tai aš tau 
pasakysiu: parodyk Bimbai 
barzduotą popą ir pasakyk, 
kad tas popas Staliną myli,
Bimbos širdis ir pradės vir
pėti, akys paplūs ašaromis, 
o tada imk, dėk į butelį ir 
šeikyk.

—Gerai, tėve, jei tu taip 
gerai žinai, kaip daiyti kok
teilius, tai tu pats jiems pa
rašyk, o man laikas į mo
kyklą.

—Okey, Maike, aš ir pats 
moku gromatą parašyti. j

- - - -

ungi.
gražiai išaugo, puikiai žy 
dėjo, bet vaisiu nebuvo ii

gus medžius, bet vėliau pa 
slaptis paaiškėjo. Pasirodė, 
kad figos medis, kurio la
pai yra garsus dar iš Ado 
mo ir Ievos laikų, gali nešti 
vaisius tiktai ten, kur vra

i im t\zti i DDir-*An+i <t tijos ir laisvės kontinente. . suliesėjusias LIETUVIŲ PRIEŽODŽIAI Gyvenantieji lietuviai! rankutes.
nan>v<5 v-k,i hfllti (rėk- Urugvajuje, daugumoje pa- Daną_ įsų balti (i eis tenkinti, nes niekam čia ne- 

kia, įs paviršiaus

ir nekaltas
lietuviai! rankutes.

Bet jei mes sutinkame bū
ti pasiviais reiškia tą patį,

žmogaus truksta duonos nei laisvės,, ką pritarti surusėjusių lietu
. ._ _ ' bet dauguma Urugvajaus rių tikslams, kurie siūk 

grįžti
nepažinsi).

mažiukas vabzdys, vadina- •• .* e-V. - vlIkui» nesi lietuvių yra gerokai pamir- 
mas “blastofaga”, kurs fi- P?1 ,.a1^5'*... šę savuosius tremtyje,
gos žiedus apvaisina. Kiti Beveik ko nevisi iš musų
vabzdžiai negali to padary- 1,OJ £1110J_£erai geie ir ger*; laikosi tikrais Lietuvos pa- pinynus 

rz...-«-------------— darni gtie. triotais, bet būti patriotu; Todėl

siūlo
išvietintiems lietu

viams į Lietuvą, kad vėliau 
butų išgabenti į Sibiro ka

ti. Kai šita figos medžio ap • -f z - triotais, bet būti patriotu j l odei kas nesusirupina
vaisinimo paslaptis bu.o iš- , j 11 'etrias (įeis- neU2tenka tik žodžių, reikia savaisiais, kas nejaučia sa- 
aiškinta, į Kaliforniją buvo Ria’ V1SK° matęs). pasirodyti darbu. O darbu v<> brolių vargo tremtyje,
parvežtas tas vabzdys ir kai Iš gero darbo pamatai pasirodyt vra nesunku, Vpa- Jas neturi teisės daugiau 
vabzdžiu nrisiveisė. fi^n> az-ra amatinink-a tingai dabartiniu momentu vadintis lietuvio, nps iis vravabzdžių prisiveisė, figos gerą amatininką, 
medžiai pradėjo nešti vai- Lobis žmogų žadina, var
stus. Dabar Kalifornija turi gas migdo.

’ puikiausius figų sodus. Vargas ne brolis.

ELEKTROS
NEG-LIMA

’S U K EN UOTU...

eleetrie light and
OF NIW IHOLAMO

... išskyrus 
mažais 

kiekiais

tingai dabartiniu momentu vadintis lietuviu, nes jis yra 
- kada daug musų tautos su- Kremliaus ir Kominformo 

nų ir dukterų yra išblaškyti mikrobais užkrėstas ir ser- 
po visas Europos valstybes, ga pavojinga musų tautai

■. ■ - liga.
Tuo labiau svarbu padėti 

įiJiusų išvietintiems broliams 
maisto produktais, nes jie 

j moka tinkamai atsilyginti. 
(Jei pas mus netrūksta bal- 
! tos duonos, mums t inkstą 
lietuviškai spausdinto žo
džio. ką reikia pripažinti, 
kaip teisingai yra pasakęs 

‘savo laiku rašytojas Liudas 
Dovydėnas, taipgi yra “ka
lorijos . šių kalorijų pas 
mus yra didelė stoka, kai 

,tuo metu Vokietijos lietu
viai yra persipildę. Kodėl 

,įįd nepadaryti pamainų? 
į Alės jiems konservų, kavos 
; pupelių, kumpio pasiųski- 
P1?/ ?Jic. mus lietuviškais 
laikraščiais, žurnalais, kny
gomis apdovanos.

Bus naudinga vieniems 
ir kitiems, atliksime patrio
tinį darbą ir kai Lietuva vėl 
bus laisva, susitikę vieni su 
Kitais Kauno karo muzieju
je ties nežinomojo kareivio 
kapu neraudonuosime.

A. Gumba ra gis

Nėra l:ud<> padaryti iš anksto didelį 

kiekį elektros atsargos, kad patenkinus 

staiga pakilusį pareikalavimą “skubos 

valandoj”. Elektrą reikia gaminti tuo

momentu, kada jos paspaudžiat svitių, 

visvien ar tai batu dieną ar naktį. Tai 

reiškia, kad gamybos pajėgumas visa

da turi būti didesnis, negu pats di

džiausias pareikalavimas. Tas išaiški

na. kodėl mes statome naujas elektrai- 

oes milionų kilowatų pajėgumo Naujoj

Anglijoj. Gamybos plėtimas numato 

padidintą elektros energijos gamybą 

iki keturių milionų kilovatų 1952 m.

power companies

yfcU Sponutrnl by BOSTON COMPANtf

BINGHAMTON, n. y.
Minė* Lietuvos Laisvės
o , 1,Sven*ę- .
bekmadieni vasario 27 d. 

vai. po pjetų Lietuviu 
svetainėje, 315 Clinton st, 
Hmghamtono Lietuvių Ta
ryba rengia paminėjimą
Lietuvos Laisvės Šventės.

Programa susidės iš kal
bų ir koncertinės dalies.

Kalbės Leonardas šimu
tis. Amerikos Lietuviu Ta
rybos pirmininkas, LRKSA 
purnminkas, “Draugo’,’ re» 
daktonus, plačiai žinomas 
visuomenės darbuotojas iii
l7jfCagOS’.J1,L. Jis nušvies 
Lietuvos išlaisvinimo kovą.

p įar vietos klebonas 
Kun. e. Krancevičius ir kiti. 
£°!iC,ertln? Programos dali 

Sv* Juozapo para-
^oras, vadovaujant 

duiSs0nin,nkei Dorothy In* 

rdi Yisi Binghamtono ir
atvJkt^eS- I,^t’fviai Prašomi 

• r, dalyvauti Lietu
vos nepriklausomybės minė
jimo šventėje.

Rengėjai



*•

Ne. 8. Vasariu 23 d., 1919 m. KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš Pavergtos Lietuvos šimtis Krupavičius vienodai 
šunuod e £ a v o hitlerinin
kams”. Vieninteliai, esą tik 

. . komunistai kovoję miš hit-
Rašytojų valymas piasi į Birminghamo uni- ierininkus. (> o tokios tira- 

Tiesa 1948.10.28: Jaunų- versitetą (kur dabar moks- dos mes darome dvi išva- 
jų rašytojų sekcijos vadovy- lini darbą dirbąs p. Žake- das: teisybės “Tieso'e” ir 
bė: M. Sluckis (pirm.), A. vičius) ii- visuomenę, kad sovietiniame re'ime neieš- 
Jonynas, Vl. Grybas, A. Pa- atsakytų jam prieglobstį.—,kok, sovietinė'e Lietuvoe 
kalnis ir J. Jucevičius. “Už Atkreiptinas dėmesys į tuos! vieta tik komunistams, bet 
lankstymąsi klasiniam prie- “reikalautojus” — daugu-‘ jokios kitos grupės žmo
gui “jaunųjų rašytojų sekei- mas tai nekokios reputaci- nėms, nes jie nors ir vokie- 
jos susirinkimas iš savo tar- jos dėstytojų, matyt, kito-
po vieningai pašalino A. kių nepasisekė išprievar- 
Sprindį (1940 m. okupaci- tauti. Kaltinimai, matyt, 
joje buvo Kauno I gimnazi MVD suformuluoti, nes jie

čiu kalėjimuose sėdėjo, bus, 
laikomi hitlerininkais. E.).

jos komsargas).

Dainų šventė 1950 m.
Tiesa 1948.11.17: Minis- 

terių taryba nutarė dainų 

šventę rengti 1950 m. liepos

labai tipingi savo naivumu 
ir savo neįrodomumu—ne- 
paneigiamumu. Pvz., tvirti
nama, kad SS pulkininkas 
Krieg pareiškęs Žakevi
čiui : “Himmleris skirta17-22 Vilniuje Vingio miš- •' vr----- negrižtikę. Dirigentais bus’ stalinį- įTaVža^ėi^Sa- »»vo P ii): 

^premijos laureatas^Tal- budelius, :
įsakinėjo jiems: Tenesudie; 
oh rankoje brauningas...
Tokių kaltinimų dokumen
taliai nei paneigsi nei Įro
dysi, bet jie perdaug jau

veikėjas, Švedas, konserv. 
doc. Kaveckas, Klaipėdos 
muz. mok. direktorius Ka
rosas. (Tallat Kelpša jau 
mirė. Red.)

Tiesa 1948.11.2: Komi o

O’kinio laiškas
Tiesa 1948.11.14: Schwae 

bisch Gmuend nakčia išvy
kęs V. Oškinis rasakoia Į- 
praslinius dalykus: kaip 
“nacional fašistiniai propa
gandistai ikvriai Įtikinėja” 

kaip jis maloniai 
įimtas Lietuvoje ir 

kokia Lietuvoje nažanga. 
Rašyta atrodo paties Oški- 
nio, nes praleista Įprastinis 
kolioj imas “komitetinin- 
kams” (mat pats Oškinis

- ° • - on sugalvoti. O vienintelis do-!zitonų sąjunga .sklause 20 kuKmentas> kuri ..Tiesa~

vra buvęs komiteto pirmi-
naivus,kad jfe n7bm?MVD> į>nka?.b '» apie pažangą lyg 

? a • j. ! butų įs Paleckio brošiūros.
—Tame pat nr. “provo

katorius ir tėvynės išdavi
kas L. Dovydėnas” padary-

DARBO SEKRETORIUS TOBIN

Buvęs Massachusetts gubernatorius Maurice Tobin, 
dabar einąs Darba sekretoriaus pareigas prez. Tru
mano kabinete. Jis siūlo kogresui atšaukti- Taft- 
Hartley aktą ir priimti kitą, palankesnį organizuo
tiems darbininkams.

gero pelno. Bet darbo esą 
daug ir sunkus — draugui 
Stradomskiui net sveikatą 
paveikė. Todėl, daktaro pa
tariamas, jis pasitraukė nuo 

i darbo dešimčiai mėnesių ir 
.nutarė kartu su žmona ap

Puslapis Penktu

Ar Realus Musų
Norai?
Tenka dažnai nugirsti 

kalbant, o taip pat skaityti 
spaudoje, kur kartais daro- 

važiuoti visą Ameriką. Va- mi užmetimai, kodėl BA-
žiuoja automobilium. Iš LF-as neišsirupino pats sa- 
Floridos ketina važiuoti Ka- vo organizacijai pripažini- 
Jifomijon. Laimingos kelio- mo iš D. P. Komisijos Wa- 

s! shingtone, kad galėtų pats
Kas dirbti netingi, tas ir , betarpiai tvarkyti tremtinių 

turi. Tokių pavyzdžių turim pargabenimą ir globojimą, 
ne tiktai iš Kanados, bet ir o dabar esą jis tik tarpinin- 
čia, tarp Floridos lietuvių. į kas. BALF-as supranta ge- 
Netoli nuo Orlando miesto, lai tokius norus, bet ar tie 
vidury Floridos, keliolika • asmenys, kurie tokius prie- 
metų atgal įsikūrė neturtin-j kaistus meta, yra pakanka
mas lietuvis (pavardė: Lie- mai painformuoti, kiek rei- 
tuvnikas). Šiandien jis turi kia turėti lėšų, kad tokias 
vieną iš puikiausių orančių pareigas tinkamai atlikti, 
ūkių. Ką gali šiandieną BALF

Mockus yra kitas pavyz- , tik

- - - - l,o00 dolerių kasoje* s Odys. Apie 20 metų atgal ji- 
3ai atvyko iš Chicagos į 
Miami beveik be nieko. Už
sidirbęs kiek centų, nusipir
ko sklypą laukinės žemės. 
Medžius išrovė, laužus su-

tuo tarpu jeigu BALF-as 
imtųsi atsakomybės pačiam 
be tarpininkų tvarkyti trem
tinių reikalus, tai reikia tu
rėti mažiausiai 100,000 do-

su viršum Vilniaus ir Kau- skelbia jk snšvclnintų ža. 
no kompozitorių sukurtų kevičia’ Dadėti Tai skel-
dainų. Teigiamai Įvertinti bi aDiePisakvma žydams^tas “valstybinės literatūros čvnJn:- vgU(j. apie įsakymą zyaams

degino ir pradėjo sodinti g“? °'įos ka-
sodą. Užsistojo ant kastuvo BALF-as tuietų pasių-
—neina! Pasirodė, kad čia t11,-Au,0Ha ne 2_atstovus, 
ne dirvožemis, bet koralinė!be-1 12’ Pne kiekvieno kon-

Švedas, Kuprevičius, i>uu- ne§jotj ženklus ir draudimą 
nunas, Račiūnas, Kaveckas, nuo jg yaj Įkj g vai. rvt0 
Damauskas Galkauskas vaikščioti gatvėse. Šito skel
iu bimo, Žakevičiaus pasirašy-
Venclovos, Palemono (Pa- t0 pirmas sakinys yra toks: 
leckio), Keimerio, Mozu- skelbiama, kad ei-
nuno' nant Vokiečių kariuomenės

Ir dailininkai įjungti karo komendanto įsakymu 
Tiesa 1948.11.12: Dauge- 1941.7.3”. Taigi įsakymai 

lis dailininkų buvo koman- prieš žydus yra išleisti vo-’ 
diruoti vasarą į kolektyvi- kiečių karo komendanto, o 
nius ukius. “Jie darė pieši- Žakevičiaus vienintelis ak- 
nius ir eskizus vietos iš ko- tas, kad jis, kaip Vilniaus

premijos komisijos pirmi
ninku”, kuris pats sau pasi- 
skyręs “naujausią premi
ją”-

—Apie Dr. Bačkį Pary
žiuje rašoma su pasipiktini
mu, kad jis lietuvių šei
moms kartais numetąs po FLORIDOJ GRAŽIAI AT- dę. Vienintelė jų viltis da-.

vofo ŽYMĖTA LIETUVOS NE-i bar esą Amerikos Lietuvių
Taryba ir BALF-as. Jeigu 
ne amerikiečių pagalba, sa
ko kalbėtojas, -tai daugelis

Iš Saulėtos Floridos
1000 frankų, o pats gyvenąs

1*

lektyvinių ūkių gvvenimo. 
Daugiau kaip 300 eskizų,

komiteto pirmininkas, apie 
tai gyventojam paskelbia.

piešinių ir etiudų — toks O komiteto pirmininku jis 
yra šių kūrybinių komandi- negalėjo būti vokiečių pa
močių rezultatas. Nemaža skirtas, nes juo tapo, dar 
piešinių kolektyviniuose u- prieš vokiečiams ateinant į 
kiuose padarė jaunas daili- Vilnių.. Tokia yra faktinė 
ninkas A. Vamauskas, ap- tiesa ir tokia yra liesos” 
lankęs vasarą dviračiu 25 tiesa. Matyt, pasidės kam- 
kolektyvinius ukius”. Toje panijsaf atskiriiš asmeri 
komandiruotėje dalyvavo nis, “kofiaborantų”, “nusi- 
A. Gudaitis, P. Dilka, V. kaltelių”, “žmogžudžių” ti- 
Jučas, N. Petrulis, K. Var- tūlais.
nas, Gudynas, Motiejūnas. —Tame pat nr. puolamos
“Nusikaltėlių” reikalauja '■?<>? .Lietuvos partijos už

Tiesa 1948.11.28: ‘Hi'tie- talkinimą vokiečiams. “Vi
rinį šnipą ir budelį - teis-lsos buržuazines ir smulkia- 
man” tokia antrašte straips j buržuazinės partijos, jų
nis pasirašytas “Vilniaus 
valstybinio universiteto dar
buotojų” : prof. Minkevi
čiaus, doc. Žėruolio, pro
rektoriaus Jankausko. doc. 
Meškausko, doc. Serbentus,

tarpe dargi ir tos, kurios 
dėdavosi “pažangiosiomis” 
ir kurios jau ne kaitą išda
vė savo tautą,
vių tautos sunkmečiu parsi
davė hitleriniams krauge-

uoliena
Mockus
Gavo
nusiėmė

(coral rock). Bet sulato po atstovą. Beto, ka-
nenuleido ranku, da atvyksta tremtinių traną 

reikalingų įrankių. P??®* ™‘ketft .n« ‘į Pąsi 
e marškinius ir pra !“ku..bet ir išpirkti bilietus 

dėjo uolieną kapoti. Kiek- geležinkeliui n pasiųsti 
medžiui duobę tremtinius su šeimomis į jų 

apsigyvenimo vietą, o ku
riuos negalima butų išsiųsti, 
tai apgyvendinti viešbuty. 
Tokiems uždaviniams rei-

"kaip oailionierius" ir savo 
“rezidencijai” išlei d ž i ą s 
200,000 frankų Žinoma, so
vietai milionines, ne tuks-,| Miamės pikniką susirinko tremtinių šiandien butų vi 
tantines, sumas paskyrė apie 300 žmonių. 1 sai nuogi, be drapanų, o ki-
streikams organizuoti, ir *, ti butu ir badu jau numirę.
Dr. Bačkis su jais nesusily- Vasario lo dieną draugui , , . . . ,
gins tik tūkstančius skirda-i Mockų sode, Miamės už- Kalboms baigianties, drg. 
mas lietuviams, o apie jo, .miesty, buvo suruoštas pik- Kaulakis- atveze priskynęs

PRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ.

bės personalui — per 300 .iu buvo vietos gyventojai, o mojau ouvo įsieisu laimeji- 
asmenų - išeina šimtai mi-įkita pusė - turistai. Pasta-'mui ir davė S10.00 pelno, 
lionu. E.). rujų matėsi iš Įvairių valsti- Ke to, p. Benesiuniene pa
“Vilkai” skundžiasi vilkais ji ~nuo Kalifornijos iki Ka- ?ukaY? tam pačiam tikslui 

Tiesa 1948.11.24: “Vii- Jiados. Kai Floridai, tai bu- J°s . lsk?P^ Py,a£įb kuns 
kų skaičius Lietuvos TSR ,v? nepaprastai gausus pik <Iave aPie ®7-00 pelno, 
teritorijoje negirdėtai dide- -nika3;. ^ema?ą reprezenta- Programai pasibaigus, 
lis. Šiuo metu priskaitoma CU4 čia turėjo ir Bostonas, prasidėjo užkandžiai, pas- 
apie 1500 vilku. Atsižvel-:13 bostoniečių matėsi tik ką kuį muzika ir tautiniai šo- 
giant i milžinišką vilkų da- atvykęs Petras Ketvirtis. kjaį. žmonės dainavo ir 
romą žalą, Lietuvos TSR Antanas Alekna su žmona, linksminosi iki visiškai su-
ministrų taiybos 1947 m. 
nutarimu N829 yra įvestas

vilku naikini- Amsiai, Michelsonai ir kiti.

fotografas G. Stukas. Likas, temo
Jokubėnas, K. Saiickas, Pikniko pelnas eis Ameri-

vienam medžiui duobę rei
kėjo kirste iškirsti. Medžius 
susodino, o išverstą uolieną 
suvartojo muro sienai ap
link savo sodą apmūryti. , . . , .Bet paaiškėjo kita bėda — kalinga pinigų, kūnų BAL- 

- - - F-as netun. Musų tautiečiai 
yra pailsę bešelpdami ir au
kos B ALF-ui plaukia tiek 
lėtai, kad vos pajėgiame su
rinktus maisto ir mbų siun
tinius išsiųsti.

Nežiūrint tokių sunkumų 
BALF-as yra vis tik pasiun
tęs į Europą musų badau
jantiems našlaičiams ir vai
kučiams sušelpti per perei
tą ketvirtį (spalių, lapkri
čio ir gruodžio mėnesius 
1948 m.) pinigais 5,257 do
lerius ir maistu ir rūbais 
40,807 dolerių vertės.

Jei musų tautiečiai labiau 
suknistų ir parodytų dau
giau uolumo ir dosnumo re
miant BALF-o piniginį va
jų, tai ir tremtinių sunki 
materiale būklė, o taip pat 
imigracijos reikalai žymiai 
pagerėtų.

Todėl kviečiame parinkti 
daugiau aukų ir nedaryti 
bereikalingai savajai įstai
gai priekaištų ir užmetimų.

Aukas prašome siųsti ne
atidėliojant:

United Lithuanian Relief
Fund of America, Ine. 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

nebuvo vandens. Mockus 
Suvarė uolienon paipą, už
dėjo pumpą, prijungė moto
rą ir paleido. Vanduo pasi
pylė ūždamas. Šiandien 
Mockus jau nebejaunas 
Žmogus, ir dirbti jau nerei
kia. Turi gražų sodą, turi 
pajamų iš vaisių ir iš turis
tų. Turi automobilį ir moto
rinį laivelį, kuriuo dažnai
!cr.la,,įr i-J iiivfin nųviivaiiti

Ir gyvena drg. Mockus su 
žmona kaip tas pasakiškas 
Adomas su Jieva rojuj. Tai 
vis ačiū tam, kad būdamas 
jaunas netingėjo dirbti.

Dabar netoli nuo Mockų 
vietos panašiu budu kuriasi 
drg. Kaulakis, taip pat chi- 
cagietis ir laisvas, pažangus 
vyras, “Keleivio” šalinin
kas. Jis nusipirko jau užves
tą ir aptvertą vaisių ūkį, tik 
trobesių nebuvo. Taigi per-kuriLietuvių Tarybai, ----- . ... -

rūpinasi Lietuvos nepriklau- jnai Padėjo statyti du na-
somvbės reikalais. i P1-?’ mazesnL sau’ °(kitą dideli, modernų pasta- 

Pikniko surengimu dau-1 tą turistams. Dabar jau bai- 
giausia rūpinosi vietos BA- gja abudu. Draugas Kaula

kis dirba labai sunkiai, nes 
be statybos darbų reikia da 
ir sodą prižiūrėti; bet kai
užbaigs riamus ir susitvar-Į 
kys, turės gražų gyvenimą, i 

KeleivietM.

kosh- šiuo lietu-1... , .mas. 1 am tikslui 
bė yra paskyrusi 
tams

vvriausy- 
1948 me- Pikniko programą pradė- 

oon nn/t k f” Jo drg. .Jonas Stevensonas,
P?6’’kFedl ° I k™S sukvietė publiką kl U- 

nirmiin<?nic t ‘ 1 if1? v°n» paaiškino šios dienos
lano, prof. Va?espublikoje iš rišo Vra a ^P^edė. tvarką ves- LF-o veikėjai: Bubnis, Bra-
tičio, prof. Bal- j pantams pįesU Uetuvą eng- 300 vilku”. Laikrašris ll. BALF-o skyriaus pi. mi- fe Page Popiera, Mrs.
. Gulbino. Jamei^J08. z,m.?,ne?’ ,v?ztl he u’ puola medžiotojus kam jie JlinkulPastarasis Rieese, Mrs. Marsh, abudu

vyr. dfet. Končiaus, doc. CamI- stoi? J V'niybą pik- 
Balevičiaus, prof. Jonyno, cla.u?!ems lietuvių priešams, 
prof. Sezemano, prof. Va- PadeJ°
balo Gudaičio 

fine
reikalaujama''Išduoti ' Vii- V“? i. vokiškąją katorgą, žu-
niaus teismui St. Žakevičių. ,JU03»“tautą,

vokiškiesierfis oku-

naikinti lietuvių 
kad butu išvalytasnes pirmieji zver 

potvarkiai, pradėjusieji is
torijoje nematytą taikių gy
ventojų naikinimą, moterų, 
vaikų ir senelių žudymą bu
vo paskelbti seno vokiečių 
šnipo Lietuvoje, išgamos ir 
žmogžudžio Žakevičiaus, 
kuris vokiečių buvo paskir
tas “Vilniaus miesto komi
teto pirmininku”. Puolami 
anglai ir amerikiečiai, kad kovai prieš savo liaudį, “So- 
jie “karo nusikaltėlius” sle- cialdemokra tas” Kairys, 
pią ir proteguoją, — krei- liaudininkas Grinius, juoda-

kelias vokiškąjai koloniza
cijai”.

“Visi tie Kubiliūnai ir 
Plechavičiai, Ambrazevi
čiai, Biržiškos, Reiniai ir 
Brizgiai, Griniai ir Kairiai, 
—visi jie vienodai gėdingai 
išdavė savo tėvynę. Jie už
miršo visus savo vidinius 
nesutarimus ir susivienijo

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

loKia 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, čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadvray.
“KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

npšaiuJn vilki, m u paprašė Miami Lietuvių Verbilai ir Noreika. Jiems
Dės, zuikius ir Vilkus lik iš- Klu.fco, pb™mnką Norvaišą piknike padėjo Usonienė išpes, zuikius ir vilkus tik iš SKAITYKITE 

Informacijos Centro
Leidinius!

LITHUANIA’S HGHT FOR 
FREEDOM

By—
E. J. Harrisan.

Kaina 50c.
GHII.LEBERT I'E LANNOY 
IN MEDIEVAL LITHUANIA

By—
P. Klimas.

Kaina $1.00

Užsakymus siųskite:
Lithuanian American Infnrmstien 

Center,

Lietuvos
vedant.

sugiedoti himną.
himną

New Jersey ir Michelsonie- 
nė iš Bostono.

Bendrai, piknikas buvo
___  r____ _ me- FasKui Kaioejo o. .menu- gerai organizuotas, tvarka

džiotojų tarpe aiškinamąjį sonas. Pasveikinęs susirin- pavyzdinga ir ūpas geras, 
darbą dėl privalomojo vii- kusius Amerikos Lietuvių “T0?-... .
kų naikinimo ir jo vykdy- Taiybos vardu, jisai nažy- Vasario 15 d. Miami Lie- 
mo būdų”. Vadinas, reikia jnėjo, kad Lietuva šiandien tuvių Klubas buvo suruosęs 
aiškintis dar vienų vilku yra okupuota stipresnio kai šokių vakarą su gėrimais ir 
konstituciją, o paskui skai- myno, tačiau jos nelaikiau
tysim telegramą Josifui Vi- somvbės idėja tebėra gyva. 
sorionovičiui anie vilkų iš- ką labai ryškiai parodo ir 
n«ikinimą viršum plano. E) šitas didingas musų susirin

kimas nepriklausomybės 
šventei pagerbti, ir kol lie
tuviai darys tokius susirin
kimus, nepriklausomos Lie 
tuvos idėja nemirs. Priešin 
gai, ji stiprės’ ir didės, iki 
Lietuva vėl taps laisva ir

baido. Ministeriu taryba 
yra nutarusi i vilkų naikini- i Norvaišai
rną įtraukti visus medžioto- «iedojo vifa publika' 
jus, “skubiai pravesti me- Paskui kalbėjo S. Micbel

užkandžiais. Čia taip pat 
buvo jauki atmosfera ir 
linksma nuotaika.

LAUKIAMAS DIDESNIS 
TREMTINIŲ ATVY

KIMAS

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu-! 
va vra svetimųjų pavergtas! 
ir žiauriai naikinamas. Pri-! 
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st., Chicago, Ilk, ar vietos 
ALT skyriui.Įdomu ir malonu buvo čia 

susitikti draugą Julių Stra- 
domski iš; Kanados. Pirmu 
kartu man teko su juo susi-, 
nažinti keletas metų atgal, 
kai jis su drg. Tuinyla, taip 
pat kanadiečiu, buvo atva
žiavęs Bostonan, aplankė 

abudu 
Da

bar teko pažinti ir draugo

Gautomis žiniomis jau 
greitu metu prasidės dides-

pagelbėti, sutvarkyti neP,lklaU3O.ma- Ta™ tikrini “Keleivio” įstaigą ir i 
kumentus ir sušelpti Amerikos Lie- u^sirage po “Keleivi”.

nis 
Jiems
jų dokumentus 
vargan patekusius, ypač 
vaikučius ir našlaičius, rei- Antras kalbėjo Daugnora. Stradomskio žmoną. Ji yra 
kalingos lėšos. BALF-as buvęs Lietuvoje teisininkas, rr,’jk‘r” ,v
kreipiasi į geros širdies kuris nesenai atvyko kartu 
amerikiečius prašydamas su žmona iš Vokietijos ir

i tuvių Tarybą įsteigę.

labai maloni ir simpatiška 
moteris. Jiedu atvyko iš 
Delbi. Ontario, kur turi du 
tabako ukiu. Tabakas yra 
labai pelningas verslas Ka
nadoj, sako drg. Stradoms- 
kis. Dabartiniu laiku tenai 
esą jau apie 100 lietuvių, 
kurie verčiasi tabako augi-

parinkti aukų ir paremti B- jau gavo Miamės mieste 
ALF-o vykdomą piniginį darbą. Išbuvęs ketverius 
vajų. metus tremtyje, jisai papa-

Be pinigų nėra galimy- šakojo, kaip vargingai ti em 
bės pagelbėti tremtiniams, tiniai gyvena. Nors Ameri

Aukas siųskite neatidėlio- ka dabar jau atidarė tremti- , . .
jant: United Lithuanian niam? savo duris, tačiau ne- nimu. Žemė tabakui esanti 
Relief Fund of America,! visi jie galės čionai atvykti, reikalinga lengva, prie smė- 
Inc., 105 Grand st., Brook-,nes daugelis jų serga, o kiti bo, ir tokie ūkiai esą labai 
lyn 11, N. Y, ir visai yra sveikatą prara brangus, nes tabakas duoda

Skaitykite sias Knygas!
Musu broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
liet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 

i sekamas: «

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 Broadway, So. Bo*ton 27, Ma**.



Puslapis Sektas
I No. 8. Vasariu 23 d.. 194d m.

Į Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

I

Moterys ir Politika
Besivystvdamas kapitalis- ras, kurias moters išsilais- 

tinis ūkis pareikalavo milži- vinimui dar statė papročiai 
niškos darbo jėgos. Pasikei-.ir miesčioniškas bukaproti.'

kūmas.
Moteris Įsiskverbė beveik 

Į visas gyvenimo sritis, grie
bėsi visokiausių profesijų, 
bet keista, politine sritimi 

fabrikus ir šuoliais pirmyn jos kažkaip nelabai susini

tusios gyvenimo sąlygos 
stumte išstūmė moteris, feo
dalinėj gadynėj uždarytas 
virtuvėj, vaikų kambary ir 
bažnyčioje, i beaugančius

žygiuojančią pramonę. Iš
stūmė moteris kaip darbo 
jėgą, tačiau ne visas. Taip 
vadinamos "aukštosios vi-

pmo. Tiesa, ne visur jos ir 
galėjo. Ir po pirmo io pasau
linio karo ne visose valsty
bėse moterims buvo suteik

suomenės” moterys, tai yra ta teisė balsuoti ir aktyviai 
moterys šeimų, kurios buvo dalyvauti politiniame gyve ; 
ekonomiškai aprūpintos, ir nime. Dar ir po 191S m. bu 
toliau liko užsidariusios na- vo girdėti nuomonių, kaa 
mie, gi darbininkijos mote- politika moters neliečia, ta- 
rys, skurdžių gyvenimo są- čiau visuose kraštuose mo-

KELEIVIS, SO. BOSTON

SAKO, KARDINOLAS BUVO UŽDOPINTAS j aliejų, imušk kiaušini ir ge- 
• rai sumaišyk. Supilk pieną 
ir ant pat galo pei-sijotus 
miltus su kitais sausais 
daiktais. Sumaišyk. Viršų 
aptepk aliejum. Kepink va
landą laiko 350 laipsnių 
karšt v.

Kanadiškas pajus iš kiau
lienos.

Pusantro s\aro Lesios kiau
lienos.

3 ar 4 salieru lapai.
Svoo anas.O
Druskos ir pipiru.
2 puodukai karšio vandens. 
Tešla pajui.

J. Jazminas

ALIARMAS
(Tęsinys)

—Halt! Kur tamsta eini? 
—sulaikė mane vienas ka
riškis.

—I Bregencą.

nieko nebus, eidavo namon
miegoti. Susipažinau su vie
na este, pagyvenusia mote
rimi, kuri taip pat kas vaka 
ą ateidavo į čia, nors mies 

—Negalima! Dokumen- ~ turėjo kambaiį. Sakė.
tus! Ką tamsta turi portfe---ad turi pairusius nervus ii 
lvje? : vis tiek negali užmigti — jai

—Portfelyje turiu trupu- rtekę^pergyventi
ti
ivvko

iygų verčiamos išlaikyti sa
vo šeimas ar bent prisidėti 
prie jų išlaikymo, po 12 ar 
14 valandų per parą pra
leisdavo fabrikuose, dirbda
mos nešvariausius ir dažnai 
sunkiausius darbus, tegau-

terys nese ir nesą vyrų ve y 
damos politikos pasekmes, 
ir neša daug sunkiau, negu 
kas kitas. .Juk ir šiandien į 
vokietė moteris, netekusi; 
vyro, sunaus ar tėvo, išva
ryta iš savo tėviškės rvtu

Pabėgę iš Vengrijos, Lazslo Sulter ir jo žmona, pir
ma buvę oficiališki teismo rašysenos ekspertai, sa
ko. kad jie tyrinėjo kardinolo rašytą iš kalėjimo laiš
ką ir esą tikri, kad kardinolas Mindszenty buvo už
nuodytas vaistais ir todėl teisme darė dalinus prisi
pažinimus. ,

damos vos pusę ar trečdali Vokietijoje ar Čekijos zu 
vyro atlyginimo už tokius dėtuose, kenčianti pusbadi 
pat darbus, nes jos juk buvo gyvenimą subombarduotuo- 
moterys... Darbo jėgos rin- se Vokietijos miestuose, už 
koje moteris buvo pigesnė visus savo vargus gali būti. 
prekė, todėl mielai samdo-;dėkinga Hitlerio politikai.

•» . . « ta r •
ma. Ji sudarė Pačios aktyviai nedalyvau-nenoromis
konkurenciją vyrams darbi- damos politikoje (arba ne 
ninkams, tačiau jie ją pa- galėdamos dalyvauti) mo-i 

terys dažnai atsiduria daik
to vietoje, su kuriuo elgia
masi, kaip patinkama. Ir 
Hitleris Trečiajame Reiche 
pavertė moterį vaikų gami
nimo mašinėle.

Hitleris moters gyvenimą 
įspraudė į labai šiaurus rė- į 
mus. Moters uždavinys, 
anot Hitlerio, yra “Kinder 
Kueche und Kirche” (Vai-, 
kai. virtuvė ir bažnyčia).

vi-kentė. Bet ‘‘aukštesnės 
suomenės” vyrai daugumo
je nė klausyti nenorėjo, 

moterims (žinoma,

kad naktį,
I kai buvo užmigusi, staiga 

ar vėl tapo Įsteig- !’1 ’adėjo kristi bombos...
O viename štolen prie

angyje radau susimetusius 
rusus pabėgėlius. Jie buvo 
čia susikraustę su visais 
daiktais ir vaikais, o vaka- 

! rais užkurdavo prieš štolen 
—Taip. ugnis ir virdavo valgyti.
—I Bregeneą ^negalima.|Sakė, kad štolen komendan

tas leidęs čia jiems laikinai 
apsistoti...

Aš pasirinkau nuošalesnį 
kambarį, sustūmiau suolus 
ir atsiguliau. Čia nakvynė 

? tikrai buvo geresnė, negu 
j stotyje, tik oras buvo blo 
gesnis. Kitą dieną, papra-

maisto. Sakykit kas čia

ta Austrijos-Vokietijos sie
na?

—Taip, taip, — nusišyp- 
ojo kareivis, žiūrėdamas 

mano dokumentus. — Lie-
Supiaustyk mėsą nedide

liais gabaliukais, sukapok, 
smulkiai svogūną pabars-\ Studentai?
tyk jį pipirais ir druska, su- 

, maišyk su mėsa ir sudėk su 
.salierų lapais į skauradą.
/Užpilk 2 puoduku veidan 
i čio vandens, uždenk ir pa- 
• virink ant lėtos ugnelės iki 
! mėsa suminkštės.

jais, negalima užmiršti, kad 
tai yra darbiečių politikos 
nuopelnas.

Nuo to, kaip kraštas tvar
kosi, pareina gyventojų ger-;forma

tame tvarkyme pink kaistame 
laipsnių) apie

belaisvių stovyklose, kai 
šimtai jų be žinios dingo 
tolimųjų Rytų plotuose, kai 
šimtai grižo iš Rusijos fi
ziškai ir dvasiškai palauž
tos. negalima užmiršti, kad i būvis, ir 
visi tie liūdni faktai yra moterys negali būti bebal 
Hitlerio politikos pasėka,‘sės. Juk jos, kaip taisyklė,, 
tos politikos, kuri šimtų ir į sudaro beveik visur dides

nę gyventojų dalį. Tačiau 
norėdama savo balsą pa

Tair.sta turi pasilikti čia.
I —Betgi Bregence yra 
mano visas bagažas. Aš čia 

j esu, kaip stoviu, 
i Aš jam parodžiau bagažo 

Tuo tarpu padalyk tešlos apsaugos kvitus ir paaiški- 
iš 3 puodukų miltų, iško- nau savo odisėją. Tada 
čiok ir išklok ja blėšines .tarė: , .
formas, kuriose kepami pv- —Palaukit, aš paklausiu. p? , , na«.niyntll nvi.
lapaičiai (niuffiiK) '• Jis sumano dokumen-į^ l?l^’.kad pasaugotų nujavaičiai uuunuu. no bagažą, visai atsikraus-

Nuimk mėsa nuo ugnies tai,‘ n?-e?-° a 11 P° čiau i čia Ateidavau i čiaa. i;nv id,d valandėlės sugrįžo. 1 .u pasalink salierų lapu>. _ <rnli nakvoti, žinoma, neskai
Jeigu mėsoj vra daugiau .?’^aJ» tarV la »ah eiU, tant to kiek kartu savo nau

-„b.. ‘ pasiimti bagažo. Bet tams- • , ’ • ,
vWnk‘ n rJ' » ta M ,uri s“wižti. Aš pa-« bu!? aplankydavau aliai-\ n ink ant smalkesnes ug-į » i mų vejamas.
nies, kad skystimas suma- Sl'iksiu dokumentu.. . pabar beveik kasdiena’ J As mėginau jam paais- ‘ w\eih. Kainyną

kad man neįmanoma ei.davau * Apskrities virsi-
įiydpnk- to<bi ,'»• kT i atitempti bagažą, bet nin^? Įstaigą ~.J^ ne ,H°
uždenk tešla n ke-, ..g nieRo Ulbėdamas, formacijų

dokumentus, sulinkti. Mat, čia kaltais 
pasilaikydamas vieną po- u?eida\o vienas kitas lietu- 

a r vis, o vienu metu jų pasiro-

žėtų. Tuomet duok ataušti. , . . 
Kai atauš, sudėk mėsa i tas .iatl’

kad
“aukštesnės
atsivertų durys į mokslą ir 
į viešąjį gyvenimą, taip pat 
ir į baltarankes profesijas, 
kuriose išimtini ponai buvo 
vyrai. Jie ir toliau žadėjo 
moterims apsaugą ir globą, 
tuo pačiu norėdami išjung
ti jas iš viešojo gyvenimo ir Tačiau prasidėjus karui, 
išvengti jame jų konkuren-1 Hitleris pats motel į ištrau- 
cijos. Bet
pirmyn.

Beauganti technika 
pramonė, sudėtingas visuo
menės ūkio organizmas, pa
reikalavęs savo duoklės ir 
iš moters, organizuota dar
bininkijos kova su išnaudo- ----------r r---------- „ —
jimu, įtraukusi ton kovon ir rių kariuomenėje: ne tik Ii 
motelį darbininkę, socializ- 
mo ypač skleidžiama mo
ters išlaisvinimo mintis, — 
visa tai traukė moterį į vie
šąjį gyvenimą. Ir kai 20-to kitose taip vadinamos “pa-: 
amžiaus pradžioje kai ku- galbinės karo tarnybos" po
liuose kraštuose moterims stuose.
jau buvo pripažinta teisė į' Ir šiandien, kai neviena: 
vidurinį ir aukštąjį mokslą, tų jaunų moterų (juk į ka-:

ėmė jaunas ir 
kenčia Rusijoje

visuomenės”)

tūkstančių vyrų ir moterų 
gyvenimą nepataisomai su
laužė. Sakoma, kad politiką 
veda “dideli žmonės”, ta
čiau konkrečias politikos 
pasėkas visuomet ant savo 
kailio jaučia “mažasis žmo-

reikšti ir turėti įtakos kraš
to reikalų tvarkyme, mote
ris turi būti sąmoninga ir 
orientuotis politiniame gy
venime. O tai ji galės tuo-

pečiuje (450 i„. n’eko 
30 minučių,'^1".? ™an

arba iki tešla 21-iižiai įi/i-’1>as,l“,kydanias. v“*n? po-
gru,. Turėtų išeiti .12 pa’ju-i dė gana daug - visi staiga
Iau ’at dau^au' "ebekalbėdaP Padėjo rūpintis išvažiavi-
J Kviečiai "alio iunsima-s P^Heidau j Austrijos,?“ •'

šaltus,
karšti.

juos
bet jie gardus ir pusę gęs prie jų. ir as nuėjau

o ypatingai jas jaučia! met. kai aktyviai įsijungs į į NAUDINGI• ji T • • 1 „ • _ •    J • __    _ 1 ’a’. *   _ • i
mOici IS. i OiitiKH apima ViSa j ViSuOinGiriaPpGiiiinį g v’Veli i" ~
kasdienini gyvenimą. Juk ir’mą ir nebus vien pasyvus
šiandien, kai amerikietė mo-įstebėtojas. Gyvenimas nei- 
teris su rūpesčiu stebi, kaip į na pro šalį moters, o visu

gu PATARIMAI

Sidabriniai šaukštai, pei

dėl kairų kontrolės stokos. sunkumu gula ant jos pe

liai ir 
švarus 
tuojau

Eidamas peržiurėjau do- f>,lie-^veica!?J°? konsulato ir 
kumentus ir radau, kad jis. , į?°Je laukiančių
pasiliko Salzburgo arbeit- k° buvome pamfor-
samto raštą Konstanco ar- [nuotI.- kad tebus duodama 
beitsamtui. žitas raštas da- 'IZOS...
bar buvo nereikšmingas, ir

šakutės visada bus aš supratau, kad man grįžti
ir žibės, jeigu jie 

po vartojimo bus iš-

Lageris Am Štein

gyvenimas ėjo kė iš tų rėmų ir įstūmė į ka- 
J rą. 1939 metų laikotai py 

ir Į mes matome vokietę moterį 
visose valstybinėse ir savi 
vaidybinėse įstaigose už
imant atsakingas vietas, 
kur ji pavaduoja vyrą, ma
tome taip pat ir aktyvių ka-

gonmeje ir sanitarinėj tai 
nyboj, bet taip pat prieš-: 
lėktuvinėj gynyboj, susisie 
kime, ryšių palaikyme ir

pirmasis pasaulinis karas nuomenę 
galutinai sulaužė tas užtva- sveikas)

VAIKUTIS GYVENA DEGUONIES PALAPINĖJ

Mažiukas Kerry Bailey, 7 mėnesių amžiaus, visą 
laiką yra laikomas uždaras į mažą palapinę, į kurią 
nuolat yra įleidžiama deguonies (exygen). Vaikas 
gimė su nenormališka širdimi ir daktarai sako, kad 
jei jis išgyvens metus laiko, tai vėliau galės norma- 
liškai kvėpuoti. Motina, Mrs. Ray Bailey, iš Union- 
town, Pa. žiuri į savo vaikutį pro palapinės langutį.

negalima už-! čių, todėl ji negali užsida- mazgoti karstam muilinia- 
namuose (juk tuo ji -T16 vandenyje su trupučiu- 
yvenimo iai duodamu ku amonijos. Tamsias dė-

kyla Rainos.
miršti, kad tas nemalonus i i vii 
reiškinys yra surištas su vie- nuo ©'

Kas antrą dieną eidavau i 
.. ., lagerį Am štein pasiimti
tikrai lengviau atsidusau... maisto, čia. be sauso davi- 

Po to jau laimingai pasie- mo, paprastai duodavo pa- 
kiau Bregencą. kur savo valgyti pietus ir vakarienę, 
nustebimui jokių pasikeiti- bet kadangi vaikščioti bu

nėra jokio reikalo. Tada

nokia ar kitokia ūkio politi-; rūpesčių nepąbėgs!) Ji turiįmes galima išimti patrynus m.. neradau: čia tebevieš- Havo toli, tai specialiai val-1__ 122-2- J •_____12__  —l.i__ 2-2__ 2_2 J ta2 1 SO11SO . __•, 1ka. Kai Anglijoje darbinin-'pagaliau aktyviai prisidėti sausa sode arba kokiu noi 
kas džiaugiasi, kad yra ap
rūpintas nedarbo, ligos, in
validumo ir senatvės atvė-

prie geresnes ir Šviesesnes
ateities kūrimo! _ _ ...

Jurgis Skiedra išnyksta plaunant jas šilta

DAUG DAUG DAINELIŲ...

Daug daug dainelių, mieloji sese,
Aš padainuoti senai žadu. — ,
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų...

Ištiesk sesute man baltą ranką, 
Pakeiki savo žydrias akis, —
Aš tau priminsiu tėvynę brangią, 
Aš tau priminsiu tylias naktis...

Kartu užaugom, kariu pražydom, 
Senoj bakūžėj sodžiaus gale.
Tu jaunas dienas pagirdei vėju... — 
Kaip rūta dygus buvai žalia...

Mane tėvelis žagre išmokė 
Derlingoj žemėj suart vagas.
Tave močiutė dainoms išmokė 
Supinti savo gelsvas kasas.

O kai mes grįšim senon bakužėn, —
’f‘dainuosim visas dainas!

Jjbtai ne šiandien, tiktai ne šičia... — 
nuo savo gimtų namų...Toli “Ž.’

MOTERŲ JUDĖJIMUI 
ŠIMTAS METŲ

... . . XX xcx....,^. gyti neidavau,
sidabro valytojų. Derr.es; Stolen< Kartą būnant lagerio raš-
nuo drėgmės ir kiaušinių1 Sugrįžęs iš Lindau, aiš- tinėje išgirdau lagerio ko

kiai pamačiau, kad apie iš- mendantą, petingą vokietį, 
važiavimą iš Bregenco ne- garsiai dejuojant: 
bėra ko galvoti, kad sąjun- — Kur dabar gauti sanita- 

igininkų turėsiu sulaukti čia. Aš negaliu būti be sa- 
Tačiau stotis buvo bloga nitaro nė vienos dienos, 
vieta tam... , Viską atiduočiau tam, kas

Tik atvažiavęs i Bregen-iman pasakvtų, kur gauti 
cą, iš karto patyriau, kad sanitarą.

aliarmai buvo net daž-' Tuo tarpu kažkokia jau
nesni negu Salsburge. Daž-‘na mergaitė kalbėjo jam 
nai jų būdavo po kelius ir gražiai vokiškai: 

i net keliolika oer dieną, taip —Tai kodėl jus nenorite
P.;. a- apaugo* tmką nuo kad sirenos kartais staug- Paimti mano dėdės?...

davo vienu staugimu — —Žmogau, jis gi nieko
r-riešaliai mis, aliarmas, at
bukimas, vėl aliarmas...

-įpatavo tvarka ir ramybė.

me uksuse. Ant pat galo vi-Į 
suomet reikia gerai nuplau
ti tyru karštu vandeniu ir 
sausai nušluostyti.

Patartina 
ką) niekad 
Bet jeigu tas jau 
reikalinga, tai pirma reikia 
įdėti vinį į labai karštą van
denį ir kalti kol ji dar šla-

į plasteri (tin- 
vinių nekalti.:

butinai čia

; tarimu ir k. Verta jį užsisa- 
į kyti. Kaina 50 centų. Užsa-

------;— i kymus prašom siųsti: “Ke-
i»4S metais Amerikos. Jei vis”, 636 E. Broadway, 

moterų judėjimui suėjo šim-;So. Boston 27, Mass.
.tas metų. Ta proga Ameri ---------------
kos spauda plačiai paminė
jo pirmą Amerikos moterų 
kongresą ir to kongreso iš
keltus reikalavimus.

Visi. kurie tik įdomaujasi 
: moterų judėjimu, “Kelei-i 
vio" kalendoriuje 1949 me- 

• tams gali pasiskaityti įdo
mų Moters straipsnį apie 

i moterų judėjimo pirmąjį

VALGIAI

3
6

skilimo.

KARALIENE

S1
nenusimano. Koks skirtu
mas, ar aš turėsiu jį, ar nie

■Kartais joms bebaigiant neturėsiu?...
dainuoti atšaukimo signalą/ Ji*5 bambėdamas išbėgo i 
danguje pasirodydavo oriai-’ kambarį, čia aš greitai

dmtmetį, ką moterys šioje' 
šalyje reikalavo, kaip josi 
už savo reikalavimus kovo-1 
jo ir juos įgyvendino.

“Keleivio” kalendoriuje! 
: yra ir daugiau moterims į-' 
i

Orančių Pyragas.
(Be mielių) 

puodukai miltų, 
šaukštukai baking paude- 
rio.

Trys ketvirtadaliai puoduko 
orančių marmelado.

2 šaukštai aliejaus ar riebalų 
(shortening).

1 kiaušinis.
1 puodukas pieno.
Sumaišyk visus 

daiktus ir persijok.
sausus

domių skaitymų, eilių, pa-;marmeladą į indą,
Sudėk
supilk

viai... Vienu žodžiu, nebe-' 
buvo jokios tvarkos.

Alinimų metu čia taip pat 
visi bėgdavo į kalno iškas
tas slėptuves — štolen. Tie
sa, jos čia neturėjo tokio 
storo sluoksnio viršuje, kaip 
kad Salsburge, bet buvo vi
sai naujos ir gana pakenčia
mai įrengtos. Tada sugrįžęs 
iš Lindau, nutariau iš sto
ties visai pasitraukti ir nak
voti štolen. Naktį aliarmų 
paprastai nes k e I b d a v o 
(nors kartais būdavo girdė
ti orlaivius ūžiant), taigi, 
galvojau, niekas netrukdys 

;,mano miego. 0 jeigu kar- 
! tais aliarmas butų, tai jau 
• busiu vietoje ir nebereikės 
bėgti. Be to, busiu apsidrau
dęs nuo visokių netikėtu- 

Graži mergiotė, Pat Hun-’^U

pasnąžau ir pasibeldžiau į 
to kambario duris...

—Atsiprašau, — tariau.— 
girdėj’au, kad jums reika
lingas sanitaras?

—Ir dar kaip!
—Aš manau, kad galė

čiau juo būti. Savo laiku 
truputį studijavau medici 
ną...

—Žmogau, tamsta mums 
tiesiog iš dangaus nukrenti. 
Prašau tuoj pat pasikalbėti 
su daktaru. Jeigu jis ras. 
kad tamsta tinki,' tai aš tam
stą tuoj priimsiu. Ei. pažiu 
rėkite, ar daktaras dar yra!

Daktaras, pasirodė, dar 
buvo, bet jis paprašė užeiti 
truputį vėliau, nes esąs už
imtas.

—Tai gerai, — tarė lage
rio viršininkas. — Tamsta 
dabar gali pavalgyti pietus. 

(Bus daugiau)
Štolen radau apšviestas ir 

beveik tuščias. Tik keletą 1 
seni) moterėlių, nepasitikin- 

skiedrų” krūvoj Vėjų Mie- čių sirenų signalams, snau- 
ste, Chicagoje. Ar dėlto dė jose. Jos čia susirinkda- metu neprišaltų prie šniūro, 
žmonės daugiau bulvinių vo kas vakarą, ir pralauk-: Pinn negu juos džiausi, su 
skiedrų valgys, tai jau kita davo iki vėlybos nakties, o Į skuduru sumirkytu į uksusą

ter, varo propagandą uz 
bulvių skiedras (chips) ir 
nusifotogra f a v o didelėje

muzika

Kad skalbiniai žiemos

paskui, nutarę, kad šiąnakt nubrauk per šniūrą.

Derr.es


No. P. Vasario 23 J. 1949 m.

Nutin čiavo Amerikos 
Pulkininką

Graikų partizanai prieš 
keturias savaites sugavo 

uulkinin-viena amerikieti
ką, Selden R. Edner, kurio 
orlaivis nukrito už partiza
nų linijų. Partizanai begink 
Ii pulkininką nužudė. Taip 
praneša Amerikos tyrinėjo- 
jas, pulk. Daniel F. Riva.

Cechai Laiko Amerikiečius
Komunistinė Čechoslova- 

kijos valdžia jau du mėne
siu laiko areštuotus tris 
amerikiečius, du kareiviu ir 
vieną civili studentą. Ame
rikos valdžia pakartotinai 
reikalavo suimtuosius palei
sti, bet Prahos valdžia iki 
Šiolei suimtųjų nepaleido.

Bulgarija Teisia
Bulgarijos valdžia prane

ša, kad 15 protestonų baž
nyčios kunigų bus teisiami
Sofijoj už šnipinėjimą ir ki
tokius prasižengimus. Teis
mas prasidės vasario mėn. 
25 d. Prieš Bulgarijos dik
tatuos teismą visame pa
saulyje keliami protestai.

Grąžina Karo Laivą
Amerikos vyriausybė 19441 

metais buvo paskolinusi Ru-j 
sijai vieną dideli karo lai
vą, kruzeri “Milvvaukee”. 
Bet po karo rusai to laivo 
negrąžino. ir tik dabar jie 
pranešė, kad vasario 28 d. 
“Mihvaukee” bus pristaty
tas i vieną rytinės Amerikos; 
uostą.

Farmery* Džiaugiasi

Streikas Italijoj
Italijos sostinėj komunis 

tai buvo paskelbę dvejų va
landų generalinį streiką, 
bet stebėtojai mieste to 
Streiko visai nepastebėjo. 
Streikas buvo paskelbtas 
dėl įvykusio susirėmimo 
tarp policijos ir darbininkų 
vienoje popierio dirbtuvėje, 
Jsola Liri miestelyje. Susi
rėmime buvo sužeista 30 
žmonių, tame skaičiuje 14 
policininkų.

16,767,680 Parašų
Maskvos laikraščiai pla

čiai rašo apie Korėjos gy
ventojų parašus. Sako, 16,- 
767,680 korėjiečių pasirašė 
padėkos raštą Stalinui už 
tai, kad jis jiems davęs lai
svę. Sako, 10,000,000 para
šų surinkta amerikiečių oku
puotoji zonoj. Amerikiečiai 
nurodo, kad visoj Korėjoj 
nėra tiek raštingų žmonių, 
kiek Stalino' propaganda 
parašų “surinko”...

Trumanas Už Atlanto 
Sąjungą

iš Pomona, 
augintojas, 

po šalčių paėmė vieną le- 
moną iš savo daržo, perplo
vė ir šypsosi patenkintas, 
kad šaltis nesunaikino jo į 
daržo. Jis sako, aukštai iš-i 
keltas ventiliatorius apsau 
gojo daržą nuo šalčio.

j Lloyd West, 
Calif., lemonų

KELEIVIS, SO. BOSTON

jos nuo estrados, kol nesu
dainavo apie dešimtį dainų. --------

1 Paulyna gavo tris gėlių bu- Lietuvos Nepriklausomybės 
kietus. Minėjimas

i Paulina Stoškiutė gražiai Lietuvos nepriklausomy- 
lietuviškai kalba ir ačiavo bės 31 metų sukakties mi- 
lietuviškai už gėles. nėjimas įvyks sekmadienį,

Scranton šv. Juozapo cho- vasario 27 d. šv. Antano pa
ras padainavo vykusiai. Vy- lapijos salėje 5:30 vai. va
rų balsai silpnoki, bet gerai kare. Kalbės dr. Juozas Pa- 
sumokyti Alfonso Bulevi-jaujis iš Brooklyn, N. Y. ir 
čiaus. Harmonietės L Kuf- garbės pirm. kun. B. Gau
lytė, A. Kuprytę ir J. Bui ronskas. Koncertinę dalį iš- 
kiutė gražiai padainavo pildys M. V. choras vado- 
triese. Advokatas J. Verba- vaujant Olgai Savickaitei, 
lis, vakaro vedėjas, pasakė Po programos gros šaunus 
trumpą prakalbą apie Lietu- orkestras ir bus šokiai. Bus 
vos nepriklausomybės nete- priimtos atitinkamos rezo- 
kimą ir lietuvių kančias, liucijos.
Kalbėjo anglų kalba, liet Brangus lietuviai ir lietu- 
publikai buvo viskas su vaitės, kaip vietos, taip ir 
prantama. Dar biskį kalbė .apylinkės, nuoširdžiai kvie- 
jo lietuviškai, tai, rodosi, čiame į šį Lietuvos nepri- 
p a darė pažangą tarime, nes klausomybės minėjimą atsi- 
pirroiau gii-dėdavau jį kai- lankyti ir pasiklausyti kalbų 
bant daug silpniau. Lietuvos laisvės bei lietuvių

J. V. Stanislovaitis tremtinių reikalu ir savųjų 
--------------- tarpe linksmai laiką pra-

WORCESTER, MASS.

Nepaprasta* Klubo Narių 
Susirinkimas

Visi Amerikos Lietuviu

Puslapis Septinta*

ANSONIA, CONN.
Šį Lietuvos minėjimą ren

gia ALT Ansonijos skyrius.
Rengimo Komitetas

ANGLIJA SIUNČIA 
KLŲ SIAMU 1

GIN

ATSIVEDIMAI
Paieškau moters apsivylimui apie 

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

I). Sawisky
Pinckneyville, III.

Anglijos vyriausybė suti
ko pasiųsti ginklų Siamo

Rimtas DPkas nevedęs, 33 metų 
amžiaus, nerūkantis ir negeriantis.

, - . , . vidutinio ūgio, blondinas, ieškau dėl(ThailandO I vyriausybei, vedybų rimtos nvigaitės arba našlės
kuri turi sunkumų su suki- {S./įrS -SS

(8>
Kavalčiukas Juozas

1525 Hickory Rd.,
\Vindsor, Ont., Canada.

NERVAŽOLIŲ ŠAKNIS
14 Nervažolių šaknis 

i geriausias vaistas 
i*^\^į nuo nervų ligų. iš- 
' gąsčio, hysterijos, 

' galvos skaudėjimo, 
smilkulio. reumatiz
mo ir bemigės. vi
duriu skaudėjimo.

lėliais. Ginklų bus pasiųsta tografiją. Mano adresas 
penkiems pėstininkų bata- 
talionams apginkluoti.

leisti.
Į rengimo komisiją įeina 

K. Savickienė, S. Bujanaus- 
kas ir J. Kantautas.

Piliečių Klubo nariai kvie- M. ŽUKA1ČIO KNYGŲ IR
1 čiami į nepaprastą klubo' ŽOLIŲ SANDELIS
panų susirinkimą vasario 335 Deaa Park, Speneerport, N. Y.

d-, sekmadienį, 3 vai. po! 
IiuI voJJUlltlvllvIjVkJ 1 pietų, žemutinėj klubo sve-J

PARSIDUODA VAŠKAS 
Turiu ant pardavimo vaško, po 

35 centus svaras. Kreiptis (84
Tony Voronovik

Box 94 Houtzdale, Pa.

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

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

G. A. Baronas, 19)
11059 Dodge Rd. 2, Van Dyke, Mieli.

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

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krutinę skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą. verčia prakaituot. Truk
žolių svaras $3.00, o už $1.00 5
uncijos.

NUPIGINTOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas ligų 

šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuviš
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški
nimas ką ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina $1; apdaryta, $1.25 
Dainos surinktos iš visos Lietuvos,
kaina .................................................... 35c.
Greičiausia Anglų Kalbos Mokytojas,
Kaina .................................................... 40c
Deklamacijos ir Dainos, 25c
Slaptybė kaip lošti kozyrom iš pini
gų, kaina ....................................... 25c.
Laimės Spėjimas ir Planetos 25c 

Perkant visas kartu, $1.50. Atski
rai. pilna kaina.

Taipgi turiu visokių žolių ir šaknų . 
naudingų. Trejos devynerios lietuvis-j 
kos 60c. Turiu trukžolių, ėemeryčios, 
valerijonų, ramunėlių, puplaiškių, lie
pos žiedu ir kitokių. |lli

PAUL MIKALAUSKAS 
184 Gold Street,

South Boston 27, Mass.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.
i P^‘1-. žemutinėj klubo, 
1 tamej, 12 Vernon St., Wor- patį skelbėją. “Keleivio” adminiat*
| cestere. i racija jų nepardavinėja.
' Susirinkimas kviečiamas. Ramybės š>iu»is, didoka knyga, di- 

Mirė Antanas Pranckevičius aptarti ir nubalsuoti, ar na- deh-s ąrukas, stiprus apdarai .. $4ivnrc niimiia* r iaiK.ncvii.iu* i' _ ’ Gyvenimas šventųjų per visus metus
Antanas Pranckevičius Liai nori apatinėj klubo sve-'Su naveiKsiais. apdaryta .... i

mirė 3 d. vasario sulaukęs tainėj Įrengti virtuvę,

WILKES BARRE, PA.

Nelaime Argentinoje
Astuoni amerikiečiai la-j Prezidentas Trumanas pa-'1 

kūnai žuvo orlaivio nelai-į reiškė spaudai, kad jis ir 
mėje Argentinoje, kada vie- dabar mano, jog laisvosios 
nas orlaivis, skrisdamas iš valstybės Atlanto pakraš- 
Panamos į Buenos Aires, čiuose turėtų susitarti bend-
nukiįto žemyn. Orlaivis nu- yai gintis, kad agresoriui ne-.------- -------  ------
krito Argentinos teritorijoj .butų pagundos užpulti vie dukteris ir tris sūnūs.

' su paveikslais, apdaryta .... $4.25 
ar j Evangelijų knyga per visus nwtu^

78 metu. I Šia šąli atkeliavo vietoj jos įtaisyti poilsio rtl* i Francijos LIURDES apsireiškimai,
- - - --- --- - - •------9 1500 puslapių, stebuklai patvirtinti

dvasiško sosto, su paveikslais ir ap- 
• ••«••• $3. < 5

ajavomo bažnytkaimio. tarpe ėjo karstos disku-1 pabaigą Tr
Paliko liūdėti motel i, tris sijos, tai atrodo kad geriau-, ^iknsu

šiai klausimas bus isspręs-1 s/daug nau-
$1.25 1

1901 m. iš Anglijos. Iš Lie- l»ą? ,~~
tuvos kilęs iš Suvalkijos, Kadangi tuo klausimu na . darais .....
Pajavonio bažnytkaimio. tarpe ėjo karstos dislnk! '.r

gi—n . • ___i
□Kdiiviujy musai

miestuose. Į šią apielinkę klubo vadovybė galės vyk- 
atsikėlė 1928 m. su šeimy- dyti narių nutarimą.

: na, išskyrus vieną dukterį, i
' lriw * lr “ ’ * * "D T a*7** ***** iai 1*. v ivvJOHii caLO*

liauką nesko gyvena Detroite. į gyvauti* WaST&”?en-
Velionis priklausė prie dime. Nariai perspėkite ir 

____ SLA ir dalyvaudavo visur pakvieskite kitus savo pa
prašau siųsti “Keleivį” nau- apielinkėje tuo, kad gvdė!su lietuviais ir buvo labai žįstamus nanus, kad ateitų 
iai skaitvtoiai. Mrs. Helen visokias ligas ir vpač buvo; tolerantiškas žmogus. Gerai 1 šitą nepaprastą susu mki- 
Malkus. Pbiladelphijoj. Vi- pagarsėjęs gydymu nuo pa-1 įprato ekonomini gyveni- mą, si sekmadieni. Visiems 
so siunčiu S6.» Su pagarba Įsiutusio šunies įkandimo, į mą. >aly vavo unijose ir bu- -nanams yra pasiunčiami

-■ sasftt sffls s tK

pinigus dėl atnaujinimo veno Skirsnemunės parapi 
“Keleivio” man ir prisiun*. joj, Girvalakių kaime. Ji: 
čiu 3 dolerius, už kuriuos; buvo garsus visoje musų

Philadelphia, Pa. (nuomano)
_____ mo. Jis buvo ūkininkas, tu-

Gerbiami “Keleivio’’ lei-; įėjo 40 dešimtinių žemės, 
dėjai ‘bet J° Sarsa5 eJ° Placiai ir
. Siunčiu S3 Maikio Tėvui pas jį gyd
ant naujų padnacų nors dar tis ne tiktai iš Lietuvos į-

PAIEŠKOJIMAI

Paieškau mano dėdės ir tetos Nor- 
vaišo Petro ir Norvaišaitės Uršulės, 
iš Meinoriškių vienkiemio. Tryškių 
valsčiaus. Jie patys ar kas juos ži
no malonėkit parašyti šiuo adresu:

Kazys Bukelis
D. P. Camp U. F. 302
<13a> Seligenstadt bei VVuerzburg
U. S. Zone, Germany-Bayem

Karalaitis ir paprastas žmogus 35c 
Smakas ir geležinis vyras .... 25c. 
Stebuklingas puodas ir velniškas

I malūnas ........................................
Visi nariai kviečiami atsi- £š‘

mergą ..................................... 25c.
Duktė akmenoriaus, pasakos .. 2bc. 
Apie gražią mergaitę nevalninkę 25c. 
Onutės laimė ir balta vergija .. 40c.
Apie bobų liežuvius ................... 25c.
Didysis Lalio žodynas su drūtais vir- 
šais ........................
Apie raganišką lazdelę ..
Du broliai ir majoro duktė
Apie šv. Kristupą ...............
Sirata. gražus skaitymas .
Valiukas išlenda iš girios 
Sidabrinis grabas ir

Vytautas Skrinska
A. L. P. Klubo pirm.

pe. Lietuvoj augusių, kurie 
vadovautų uniju susirinki
mus ir turėtų įtekmės, butų
išrinkti į pirmininkus. Mai- SVARBIOS GYDUOLES 
nieriu uniia Antanui mirus Kurios greit suteikia pagalbą. Ar 
sudėjo gėlių vainiką ir davė “g5“^
grabo nešėjus. Velionis ne- Miracle Omtment. Penkių rūšių vai- 
cUi-kzv orGzv stai- Ypatingai svarbu senesniems,ClllOO jaU apie dešimtį me- kurie jau vartojo, tie žino...

Nr. 2. .M. J. S. Salve for External
- . Trmrtrv rroiiJmrz, l - 1 P*’ns- Si mostis maloniai šildo irlendoriu Su pagarba progos pas ji nuvykti su ku-i1?“00 &aęyaXo 54" I mene- pašalina visokius skausmus kojose,

riUO nors kaimynu, kurs tu | -t ;,r reumatiširas sąnarių ir raumenų
gėlimus. Taipgi užsisaldymą ir aštrų 
kosulį nuo peršalimo. Kaina $1.

Nr. 3. M. J. S. Miracle Salve for 
Skin Irritation. ši mostis tikrai ste
bėtina. Visada gausi pagalba nuo 
šių odos ligų: užsikrėtimas, išbėri
mas. votis, užgavimas, žaizdos (tik 
ne vėžys), nudegimas, nušutintas,

ir nėra laika?. 50c. Maiklui varnų vietų, bet ir is Y okie- 
paišeliui ir 50c. Tėvui ant tijos. As j| prisimenu todėl,
natrio cibuko o kai Senis kad jis turėjo jauną gražią aPię aesimų menaujo ČIOBRO, o „ai ' i Hnktpri ir aš vis ieškodavau tai 1S niaimenų pasalpo.ateis, tegu atneša man ka- ouKieii n a.’ ’ ’u Su pagarba progos pas jį nuvykti su ku-Apnoo gaudavo ?40j mene , _ ---- -U. OU pagal ua , F & r J k tu. si ir palaidojimui lesu davė, rar>k°se- Patuose, sirenose, nugaroj, v i- i 1IUO I1OI & naiiiij <iu, nui.i lu .. * „ , s Į ir reumatiskus sąnarių ir raumenų

Juozas Kavaliauskas; rė- reįkaią pas tą šlaunų; unijos fondas.
Millvale, Pa- daktarą. Tiesa, ir aš tada Minėjome Li<

. i i •• buvau jaunas. Tai kai pa
Gerbiama redakcija, 1 mačiau jo pavardę ant ma- 
Prisiunčiu 54 uzjaikrasti,) no laikraščio, tai visa pra- 

kalendorių ir 50c. Tėvui ant
tabako. O dabar leiskite 
man paklausti, kodėl jus 
man uždėjote tokią garbin-J 
gą pavardę “Garliauskas”. t 
Aš pažinojau vieną Gar-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

4*

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir |XMRirtiniu apdfau«1y 
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 priraSyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopę arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, N«w York 1, N. Y.

. 25c. 
. 35c. 

25c. 
pasakos apie 

. 25c.

_ Paieškau mano dėdes Rauličkius,
Kazimierą ir Antaną ir Sinkevičius,
Juozą ir Antaną, o taip pat Balyniu- 
tę Konstanciją, visi kilę iš Mirosla- t°ti nuo 
vo valsčiaus. Jie patys ar kas juos 
žino malonėkite parašyti man. Onos 
Rauličkiutės dukterei, šiuo adresu:

16 Kassel-Ot»erzwehren 
Mattenberg DP Camp 
Eisenhowerstr. 33 
Germany, U. S. Zone

NUO UZSISENĖJUSIU. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENU, AT
VIRŲ »r SKAUD21Ų ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirą ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSOR1ASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos van* 

džiustančios ir auskilasioe 
Jos yra geros gy

duolės nuo visų išvirsi- A .- >-J 
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir

Paieškau savo pusbrolių Jurgio ir $3.50. Pirkite vaistinėse 
Benedikto Panaičių, kilusiu iš Sim- Chicagoje ir apylinkėse 
kaičių kaimo, Raseinių apskrityje.' a^ba atsiųskite money;

$15. Jie patys ar kas juos žino malonėki orderį į: (16-9>
25c. į te parašyti man, busiu labai dėkin-1 LEGULO. DepL 2,
25c [gas. Frank Banis (7 f' <847 W. 14th Street,

1704 11-th st., Racine. Wis. CICERO 50. ILL.

cigonus
Talmudas žydą ir jo slaptybes .. 25c 
Velnias ir kapitonas, trijų t. . $1.50 
Žemaitės vaizdeliai kučioje .... 25c.
Apie razbaininką Urliką ........... 35c.
Mažas katiliukas, močiutės pasaka

................... 30c.
Amžino žydo kelionės ............... 20c.
Grirogins, pasaka .......................... :50c.;
Robertas velnias ir panaitė Irlanda;35c. *

Aukso Altorinkas, Tilžės spaudos, 
gražiais celuloido apdarais .. $1.76 
. .Vainikėlis, maža maldą knyge- 

1^* •••••••••••••• •*•••••••• 4 OC
Raktas j laimingesnį gyvenimą 1.00
Lengvas Budas išmokt angliškos 

kalbos, be kito pagelbos ............. 35c
Jonas ir Alenatė, graži pasakaitė 

................................ 25c.
Laimė ir planetą nuspėjimai 26c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

350 visokių vaistinių augmenų ir 
kam jie yra tinkami ................... 26c

Karvės ir gerų sūrių darymas 2oc
ŽOLRS 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- 
llgos ........................ g:>c

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo.

NUO 1887 TŪKSTANČIAI GĖRĖ ŠJ 
GARSU SKILVIO TONIKĄ KAIP VAI
STĄ NUO UŽKIETĖJIMO IR JO SIMP
TOMŲ!
Seni žmonės žino iš patyrimo greitą ir švelnų 
Trinerio Karčiojo Vyno veikimą. Jie žino kad 
šis moksliškas mišinys iš pačios Gamtos šakne
lių. žolių ir augalų tuojau ima judint sustingu
sius vidurius ir palengvina galvos skaudėjimą, 
nervotumą, skilvio netvarką, nevirškinimą, ga- 
zus. nemigą ir stoką apetito. Kam be reikalo 
kentėti, kam imti aštrius vaistus viduriams va
ryt. Gauk šiandien bonką Trinerio ir tegul jos

geras skonis, liuosuojantis veiksmas pradeda
tuojau veikt. (Pastaba: jei negali Trinerio gau 
ti savo pamėgtoj krautuvėj, prisiųsk $1.50. pri
dėdamas tos krautuvės vardą, šiuo adresu: .Jos 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago. ir tam 
stai tuoj bus išsiųsta didelė 18 uncijų Trinerio 
bonka apmokėtu paštu).

Trindr’sBitterWine

Lietuvos Nepri
klausomybę. Dainavo P.

Stoškiutė
... , _ . . . d. vasario radio vedė- ,1V nuueKim»s, ■knkmo,

eitis ir prabėgo man minty- |Jai n- kitos lietuviu Organi* nos>es ar burnos nesveikumai, vabž- 
je pro akis... Lieku su pa įzacįjos surengė ‘ Poly na i ,T.urt” b“'
garba • Stoskiutei koncertą. Artistė Nr- 4- M- J- s; Ne7« . TTi.r* j • • • i - A . Salve for Poison įvy. Si mostis Rrei-

AntandS Garbauslcas • opeios dainininke, tai tai pašalina netik niežiejima nuo
Georgetovvn, III.!"' mano slavintai klausai ^ab^kir$ik5tus niežie‘

suprantama, kaip jai viskas į Nr.*5. M. J. s. Remedy for Pilės. į ta^inaJr varo laukan akmenėl. 60ceina len'rvai Ji vra ankšto ’ aelicves the buming, pains and so-. ^uo kosulio, dusulio bei mainą as- ciiia nuigvdi. JI >ia dUKStO reness Fi<rhts infection. promotes: tmos. palengvina atsikosėt ir varo 
Ūgio motelis, tai ant estra- i healing. Šita mostis geriausias vais- laukan visokj brudą nuo plaučių 60c 

<los atrodo kaip liūliuojanti “J, J~t.” w
nenoie. Klausytoji^ susirin- pagal nurodymą, pasveiksi be piaus- 
ko labai daug. Man neteko Kaina $ž’ Xurod>mas p™ dč- 

matyti tiek lietuvių vienoj Pasarga: Vėliau kaina bus aukš- 
svetainėj vienu kartu. Jai
dainuojant arijas viai plojo.

tesnė. Patariu visiems tuojau nusi
pirkti. Siunčiam C.O.D., prisiuntus 
30 centų stempėmis extra su orde
riu. Hartforde galit gauti aptiekoj 
pas Bajersčiu I5s Park st.

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 žiedu $1.25; Peluno sv. 
75c. Nuo užsisenėjusio bronchito 75c.

Nuo reumatiškų sausgėlų .. 60c
Nuo nauralgijos, neuritu. Šita ar

bata prašalina ant ranką ir koją su- 
ir pasisuktas guzus ................................... $1.75bet kaip ji pradėjo dainuo

ti lietuviškas daineles, tai Žembą/l6X Sheklan st. Su orderiu Į Orderius išsiunčiame tuojau, kaip 
l-irli nuklil-., -j įsilėkite ir money orderį arba čekį: gauname užmokesnį. arba pasiunčia-iaoa puoliką nebepaleido! _ (įnįme c. o. d., tai užsimokėsit, kaip

ŽODYNAS
Angliškai - LieUvttkas ir 

LietoviiUi . AnglUkas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS I14.M. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Brna4way
South Boston 27,

M. J. ŠVILPA.
P. O. Box 73, Sta. A, 

Hartford 6, Conn.

pačtorius atneš.
M. BUKAITIS,

335 Dean Park, Speneerport. N. Y.

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

ŽOLIŲ ARBATA SANITAS No. ĮSI 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 
yra ekspertu sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į 

SANITAS HERBS
1125 Miloaukee Avė., CMcago 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 .r 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 jį nusineš?

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

KELEIVIS
636 Broadtray, South Boston 27, Mas*.



Puslapis Aštuntas

Vietinės Žinios
ŠI SEKMADIENI BUS
ŠAUNI SOCIALDEMO
KRATŲ VAKARIENĖ

Bus Gražių Dainų, įdomių
Svečių, Gera Muzika ir 

Užgavėnių Balius
Šį sekmadienį, vasario 27 

d. Lietuvių Piliečių Draugi
jos svetainėje So. Bostone 
bus metinė socialdemokratų 
vakarienė. Ją rengia LSS 
71 ir 60 kuopos pakaitomis, ■ v^vs
vieną metą Cambridge, o 
kitą metą Šo. Bostone.

Metinė vakarienė

IŠ VASARIO 16-oa MI-
NĖJIMO BOSTONE

Juozo Audėno Kalbos 
Sutrauka

1918 m. vasario 16 būre
lis wra, statydami pavojun 
savo ir savo šeimų gyvybę,

k;/-kuu/nnnf'RAžlAl paskelbė pasauliui, kad ca- NORWOODAS GRAŽIAI i . kaizerįo pančiai nuplė
šiami ir. kad Lietuva pasiry
žus būti Laisva ir Nepri-

PAMINĖJO VASARIO 16 10 ,r
Praeitą sekmadieni Noi- ZUs būti Laisva 

woodo A. L. Piliečių Bend- klausoma, 
rovė suruošė Lietuvos ne- Laisvės Aktas Įžiebė
priklausomybės minėjimą, lietuvių širdyse nepalaužia- 
Prisirinko pilna svetainė ma nasirvžimą stoti kovon 
žmonių, kuriuos sutraukė ir su‘ krašte viešpatavusiais 
Lietuvos laisvės dienos mi- vokiečiais, bolševikais ir 
nėjimas ir “Gabijos” choro lenkais. Organizavosi sava- 
konceitas. norių pulkai, ginklo stvėrė-

Kalbėjo susirinkime inž. sį vjsi ir no 2 metų kruvinos 
ir J. Januškis įr didvvriškos kovos pa- 

apie tos dienos reikšmę, o skelbta Laisvė buvo Įgyven- 
j “Gabijos” choras iš kelių dinta ir kraštas išvalytas 

rengia-Į kartu gražiai padainavo. nu0 engėjų.
ma, kad sutraukus karta per Pirma choras pilname są- 
metus pažangiuosius lietu- statė padainavo Amerikos 
vius i draugišką pobūvi, at-iir Lietuvos himnus ir pen- 
naujinti pažintis ir saviškių i kias dainas, o vėliau choro 
tarpe jaukiai vakaras pra-įvyru ir merginų grupės sky- 
leisti. ! rium sudainavo po keletą

Šiais metais metinė vaka- dainų ir koncertas buvo už-

1922 m. Amerika pripaži
no Lietuvą ir nuo to laiko 
buvo užmegsti su užsieniu 
santykiai, kaip lygus su ly
giu. Lietuvos ūkis buvo var
gingas ir skurdus. Truko iš
mokslintų darbo rankų. Tru- 

rienė bus ypatingai Įdomi, baigtas vėl viso choro ben- ko pinigu. Tačiau nepalau- 
nes Į vakarienę žadėjo at- dru dainavimu. S. Yalkavi- žiama valia ir Amerikos be
vykti nesenai atvažiavęs Į čius ir J. Bartusevičiūtė dai- tuvių parama Įveikė visus 
šią šalį Lietuvių Darbininkų nayo porą dainelių dviese, sunkumus ir per 22 laisvo

IS, SO. BOSTON

ATVYKO SKŲSTIS

Chorui vadovavo muzi- gyvenimo metus Lietuva su
kas Jonas Dirvelis iš Woi- žydo. kaip gėlė. Dvarai ta
lerio. Sunku butų pasakyti, p‘o išskirstyti mažažemiams 

supažindins su pažangiųjų Į kurios dainos klausytojams ir bežemiams. Kaimai pa- 
lietuvių darbininkų trem- į daugiau patiko, bet man versti vienkiemiais. Pasta- 
ties vargais, jų viltimis ir i padarė labai didelĮ Įspūdi, tyta ir Įsteigta 3000 liaud. 
lūkesčiais. Iš pirmų lupų iš- i “Lietuviais esame mes gi-; mokyklų. 95 gimnazijos, 7 

aukštosios mokyklos. Kraš- 
-j te nebeliko beraščių. Atsira

do savų mokslininkų, dakta
ru. inžinierių ir kitų profe
sijų žmonių. Žemės ūkis pa-

ir Amatninkų Unijos trem
tyje pirmininkas, Vincas 
Gervickas. Jis mus trumpai

pirmų
girsime, kaip kruvinoji bol
ševizmo diktatūra išvarė iš
gimtojo krašto tikrų tikriau- i melę” ir kitos dainos. Cho- 
sius darbininkus, amatnin-j nii akompanavo Miss Eve- 
kus ir kitus darbo žmones. 1 b'n Bender.

Labai svarbu bus išgirsti
jo pasakojimų. - . . ... r. .

Vakarienėj bus graži dai- pu*mo karto paliko Norwoo-:kiaušiniai ir bekon*
nų programa. Muzikos mo-|,e,-^au^ sa\o širdingų prie- j siekdavo net Anglijo 
kytoja Amelija Tataronis 
žadėjo atvykti su “Dainos”

me , "Leiskit Į tėvynę 
“Giedu dainelę, savo gies

Gabija” pirmą kartą. statytas taip aukštai, kad* jo 
pasirodė Norvvoode ir iš gaminiai, kaip sviestas, 

bekonas pa 
___  „ ,s kara

melių.____________________ ■ liaus stalą. Sukurta sava
„v. P° kalbų, laike dainų j pramonė. Pastatyti 3 cuk-

grupės keliomis dainininkė- pertraukos, buvo renkamos raus fabrikai, tekstilės, odų 
mis ir palinksmins svečius !au.s Lietuvos laisvės ko-■ ir gumos fabrikai.

“Drobės” medžiagų ko-dainorms. Į vai paremti. Auku buvo su-:UUJUVIIIIC. 17U1 1 ” A 1”’ O 1 t O O A T> - 7 , . . '
nomis nebusime nusivylę, i- . yll*>--0. Lenge-i nyoė galėjo prilygti net an-
nes gabi mokytoja ir josjąi ®akė, kad aukų bu> .-u- glų gaminiams. Moderniš- 
dainininkės visada puikiai !nn. «augiau. Aukotojų kai Įrengtas Klaipėdos uos- 
pasirodo. j sąrasas bus paskelbtas “Ke-1 tas, pravesti nauji geležin-

Šiais metais socialdemo-i . kit$ savaitę. Susi- keliai, plentai ir keliai. Su-
kratų vakarienė Įvyksta P11 mininkav° c‘r2- įeguliuotas Nemunas ir pri
prieš pačias užgavėnes, to-i*'.<ruca^' ,, . , taikintas laivininkystei.- - < Po prakalbųdėl prie geros muzikos ga
lėsime atprovyti ir tradicinį 
Užgavėnių pokili.

Vakarienėj laukiame sve
čių iš plačios apielinkės. 
Nonvoodo ir visos eilės 
apielinkių miestų miestelių' 
pažangieji lietuviai telkiasi 
gausiai pasirodyti musų me
tinėj vakarienėj. Širdingai 
kviečiame visus. Praaria 
6 vai. vak. Rengėjai.

ir koncertoi 
L. A. Piliečių Bendrovė su
ruošė chonji šaunią vaka
rienę. Dalyvis

Pastatytos ligoninės ir at
statyti miestai. Kaunas pa
verstas modernišku miestu 
išaugo keturgubai, Šiauliai 
atstatyti iš pagrindų, žo
džiu nebuvo srities, kurioje 
nebūtų padirbėta iš širdies.

Naujoji karta išauklėta 
savose mokyklose neatsili-

No. S. Vasario 23 d., 1949 m.

KO BOSTONUI TRŪKS
TA SVEIKATOS SRITY?

Coirmunity Survey— 
Apžvalga

Apžvelgdami 
t miesto labdarybės ir sveika- 
i tos Įstaigų veikimą vietinis 
piliečių komitetas praneša:

Bostone miršta labai daug 
vaikų; Brookline miestas tu
ri didžiausią vaikų mirtin
gumą visame krašte, o Cam
bridge miestas turi aukš
čiausią vaikų mirtingumą

“Gabijos” Padėka
Vasario 20 d. “Gabijos” 

choras buvo pakviestas Į 
Norwoodo lietuviu Lietu-

Bostono!'??, nepriklausomybės mi- 
nejimo iškilmes. Po dainų 
ir iškilmių Norwoodo Ame
rikos Lietuvių Piliečių Ben
drovė pakvietė dainininkus 
Į smagias vaišes. Tiek už 
vaišes, tiek ir už malonų 
choro pasitikimą Norvvoode 
norime čia “Gabijos” vardu 
pareikšti Noruoodo lietu-

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

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
randavojimui. kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Santiers ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, vamišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite;

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

628 E. Broadaay, So. Bostone
Tel. SO 8-4148

viams musų širdinga ačiū. visoj musų valstijoj: Somer-; R. , * .
ville mieste difterito liga

Paulina
daugiau žmonių serga piau- PeŽiuli"ie
čių uždegimu, negu kitur;1 ’ a
Winthrope daug žmonių
serga vėžii*

ine, Antanina Zarengiene,
(į Lilian Pečiulytė ir S. Pečiu- 

Maldene daž- '.*?•. Ačiū visiems Gabijie- 
naf siaučia'dezinterija. |Clal E6,veze 18 Noruoodo

Dr. Soemitro Djojhadiku- 
sumo, Indinezijos respubli
kos atstovas, atvyko Į Wa- 
shingtoną atstovauti savo 
tautą. Jis sako, demokratiš
ki principai Azijoj gali bū
ti apsaugoti tiktai sudrau- 
dus olandų sauvaliavimą 
Indonezijoj.

Apžvelgdami visą musų 
miestą ir apielinkę stebėto
jai sako, kad čia būtinai 

j reikia: Perorganizuoti svei
katos apsaugą; Pagerinti 

i sveikatos priežiūra mokyk- 
į iose; Suderinti sveikatos de
partamentų veikimą 47 mie
stuose; Geriau sutvarkyti 
veteranų sveikatos priežiū
rą.

Sveikatos reikalais reikia 
geriau rūpintis, sako rapor
tas. Reikia geresnių ligoni
nių, geresnio planingo rū
pinimosi sveikatingumu.

Sveikatingumo peržvalgą 
musų mieste ir apielinkėse 
padarė Dr. Ira V. Hisscook, 
Yale mokslainės mokslinin
kas ir Dr. Hugh R. Leavell, 
Harvardo mokslainės mo-

1 ko maloniausių Įspūdžių. 
“Gabijos” koresp. S. V.

Susižeidė 9 Gaisrininkai
Naktį iš sekmadienio Į 

pirmadienį Everett mieste
lyje kilo didelis gaisras. Su- 
dugė keturių aukštų sandė
lis. Gesinant ugnį buvo su
žeista devyni gaisrininkai.

Gaisras pridarė nuostolių 
už 100,000 dolerių.

I)R. D. PILKA
Ofi»o Valandos:

Ir
t IU 4 
7 Ud •

546 BROADYVAY
*O. BOSTON. M A88. 

Telefonas: SOUth Boston ISSO

Tel. GEneva 6-7516

RONAN UPHOLSTERING CO
Tai.-om senus forničius ir darom 
naujus. Nemokamas apskaičiavi-i 
mas. Gvarantuotas darbas, (ll)1

Joseph Cidlevich, Manageris
112 l’leasant Street, 

Dorchester, Mass.

kytoja kartu su 20 padėjė-
v- '-Jritnonh»1- JŲ- savo raportą iteikėbes veidmainingais obal J ,. a.* ;;

siais, jie atnešė vergiją ir 
užplūdo musų kraštą, kaip 
sąrančiai.

Bolševikai vaizdavę carą.

piliečių komitetui, 
vienbalsiai priėmė.

kurs jį

Patriotiškoj Šventėj 43 
Žmonės

Sekmadienį Bostone Fa- 
neuil Hali (“laisvės lopšy”) 
buvo minimos Linkolno- 
Washingtono gimimo su
kaktuvės. Bet Į iškilmes at
silankė tiktai 43 žmonės, 
tame skaičiuje nemažai ma- • 
žamečių vaikučių. Majoras 
Curley skundėsi, kad Bosto
nas esąs nepatriotiškas mie
stas...

Susižeidė Bradforde Drg. 
S. Paplauskas

Praeitą savaitę musų Įs
taigoj lankėsi Stella Pap
lauskienė iš Bradford, Mass. 
ir sakė. kad jos vyrą Stasį 
Paplauską dirbtuvėje ištiko 
nelaimė, jis griuvo ir persi
laužė ranką. Dabar ranka 
Įdėta Į gipsą ir daktarai sa
kė, kad turės mažiausias aš 
tuonias savaites nešioti ran-

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Š. m. vasario 26 d. vaka

re Sandaros klubo patalpo
se, Sandaros Moterų Klu
bas ruošia Užgavėnių riebių ko nuo užsienio, o kartais ir 
blynų vakarienę, kas ateis' praienkdavo palikdama toli

nepasigailės. Skanus; bly-. užpakaly, štai Dariaus ir 
inai’ »era nuotaika ir links- Girėno žvgis per Atlantą 

Buvo Šaunios Vestuvės |mos sandanetes priims sa- 1933 m plačiai nuskambėjo 
Lewistone, Me. |vo. svecius-biciuhus kaip

Gavom pranešimą, kadį1 ūkiant. Numatyta rodyti 
vasario 12 d. Aubum, Me. ffera irimą, bus ir kitų malo- 
įštekėjo ištikima “Keleivio” numų. J. M.

GABIJOS” CHORO PRA
kaip kraugerį elgėsi, kaip! . NEŠIMAS 
uolus jo mokiniai. Lietuvis-: ^aiP Jau b«vo pranešta, 
kos vėliavos ir vytis buvo; YabDos choras balan- 
draskomi, Himnas giedoti i dzio-Apnl -4 d. rengia sa- 
ūždrausžaš, turtai nusavina-p2..',Q >ukaktu\ iia mi
mi, o žmonės tremiami Sibi-! nėjimą ir tam tikslui stato 
ran. Lietuva ir šiandien pa- fP’azi3 savo Įkūrėjo, kompo- 
pludusi ašarose ir kraujuje.; zrtonaus Miko Petrausko 
Tik mes tremtiniai ir jus operetę Kaminakretis . 
senieji ateiviai Amerikos! Koncertas-operetė bus sta- 
Laisvės priedangoje galime!toma .s9uth. Bostono High 
švęsti šią brangią dieną
laisvai kalbėti. ,, .. „ . x _

a -i--,, t i bijos choras turės savoi
Ar ?Ta ^Icjy, kad Lietu , bankietą L. Piliečių Drau-

va vėl bus laisva - -Ju sian-. -- “ . .. r ‘dien daugiau negu 1916 m iR^tone J’ E --------
ir 1946 m. šiandieną pašau-; drangai .Lietuvių Radio Korpora-
lis pagaliau ]?it.kin<, kas lSm aj jr vjsi dajnu 8 eyos programa ateinanti ne
yra bosevizmas ■ tojai kviečiami iš'anksto ŽS*d,^> ?rW?RL ost2‘'e?’
rusies rojų jis ,-u savimi Dsįiluošti dalwanti mira 950 kiloaklių, taip 9:30 ir 
atsmesa.

n- School didžiojoj svetainėj. ; ką sutvarstytą, kol 
1 Tą pat dieną vakare “Ga-į Linkime pasveikti.

Šiandieną prieš bolševiz
mą stoja visas pasaulis. 
1947 m. pasirašytas šiaurės

pasiruošti dalyvauti musų 
koncerte ir vakare bankiete.

35 metai yra ilgas laikas. 
Per visus tuos metus “Ga
bijos” choras dirbo kultūri

įsgys.

RADUO PROGRAMA

skaitytoja Miss Josephine i 
Baltras už Juozo Abario iš 
Rumfordo. Jaunavedž i a i 
aPsigyveno Rumford, Me. 
Vestuvės buvo labai

per pasauli, kaip reto did
vyriškumo pavyzdys. Musų 
jaunimas Amerikos lietuvių 
išmokintas krepšinio sporte 
pasiekia puikių rezultatų ir, 
Lietuva tampa kelerius me
tus Europos nugalėtoju. 
Dar ir šiandieną, skurdžio
je tremtinių būklėje nėra

ir Pietų Amerikos apsigyni-
JHO Paktas. į lėtojus Į savo eiles ir tą nau-Dabar sudaroma Atlanto fHnK? darbą h. dabar

ni darbą, jungė dainos my-

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STRER 

Wwt Roslmry, M—
Tel. PArkwey 7-1233 W *

Tel. TRObridge 6330
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-3 
Nedėliomis ir Srentadiaalala: 

aao 19 Iki 13 ryta
378 HARVARD STRER 

kam*, lamaa SL, arto Camtral M.
CAMBRIDGE, MASS.

Smagu* f vyki* Taurinskų 
Šehnoje

Praeitą savaitę ketvirta-
links-ldienį Alfonsas ir Mary Tau- .........

mos, o prieš vestuves abiem' rinskai susilaukė sunaus Po- Europoje komandos, kuri Į- 
įaunavedžiams Lewistone ir y.vlo. Sūnūs ir motina jau- veiktu Lietuvos rinktinę. 
Rumforde draugai suruošė čiasi gerai. A. Taurinkskas Ir štai žydinčią, bei bujo- 
širdingas “shouer pares”. yra Juozo Taurinsko sūnūs, jančia Lietuvą 1940 m. už-

valstybių sąjunga. O už ge
ležinės uždangos iš 360 mi
lijonų pavergtų žmonių, tik 
nežymus skaičius diktato
rių ir jų sėbrų remia Stalino 
beprotišką planą užvaldyti

Todėl verta visiems “Gabi
jos” chorą paremti ir atsi
lankyti jo parengimuose.

Dainų Mylėtoja* 

KUNIGAS SU 2MONA

10:30 ryto bus tokia:
1. Muzika
2. Dainos
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston,] 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti i 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponą* Minką*

T«L ŠOU 38*»

DAKTABĄ8

J. L. Pašakarnis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Naa 9 ryta Rd 7

Seredomis:
Naa • ryta IU 13

447
SO. BOSTON,

DR. G. L. KILLORY
18 Tr<

METINIS B A N KIETAS!
— RENGIA —

LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS 60 IR 71 KUOPOS

SEKM. VASARIO-FEBRUARY 27,1949 
Lietuvių Piliečių Drauguos Saleįe

S1LVER ir E GATVIŲ KAMPE, SOUTH BOSTON, MASS.

Koks gi musų uždavinys? 
Musų uždavinys budėti ir 
dalyvauti bendrame pasi
ruošime, o išmušus valandai 
stoti kovon visom priemo
nėm. Pajėgus su ginklu 
rankose, o kiti savo para
ma ir pinigais. Taip kaip 
mes ir jus padarėme 1918- 
1920 metais. O ši kovos va
landa ateis!

Dalyvavęs

Pradžia lygiai 6 vai. vakare

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 ‘

MTA Nuostoliai Siekia 
$8,900,654

Pereitais metais musų 
miesto strytkarių kompani
ja turėjo nuostolių 8 milio
nus 900 tūkstančių ir 854 
dolerius. Tuos nuostolius tu
rės padengti 14 /miestų, ku
riuos ta kompanija aptar
nauja. 1948 metų nuosto
liai yra beveik dvigubai di
desni, kaip 1947 metų nuo
stoliai. .

Dabar laukiama, kokių

Baptistų bažnyčios kuni
gas Dr. J. Whitcomb Brou- 
gher iš Glendale, Calif. pa
kliuvo Į teismą. Parapijo- 
nys iškėlė prieš jį kaltini
mą, kad jis 40 moterų išve-

visomis: visais ir 
RENGĖJAI

priemonių gubernatorius P., dęs iš gero kelio. Bet to ku- 
A Dever imsis, kad MTAįnigo žmona sako, ji jam 
nuostolius išlyginus ar juos pasitiki ir stovės už jį teis- 
išnaikinus. me- Kunigas ginasi.

REIKALINGAS BETAS 
4 asmenų šeimai. Prašome,

pranešti J. Audėnui, 35 P st..' 
S. Boston. Mass. Tel. SO 8-0455- 
arba praneškit “Keleivio“ ofi
sui.

t SU Kintai 
Kantarys 2*3

BOSTON. Tlef. Lafayetto 3371 
arta: Somcraat 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraaja 
Valandos:

Nao 9 ryto Ud 7 
Nedėlioto, aao 10 ryto ild 1.

BORIS BEVERAGE CO.
st.

na-
yra

Parsiduoda Narna*
Allstone, 31 Adamson 

parsiduoda dvejų familijų 
mas. Pirmutinis flioras 
laisvas. Y’ra cementinis skiepas,
namas gerai pastatytas, slatc 
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 (io)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Už $12 per metu* gausi Ii. 
goję $25 paialpo* savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
S06 East Broadvray,
So. Boston, Mas*.
Tel. S0 8-1761 ir 

SO 8-2483

220 E Street, South Bootoa
Pristato toniką, vyną ir viso- 

kios rūšie* alų baliams, vestu
vėms į namus ir salas. (•)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

2M

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insored 
Movon)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas virtas.
Saugi priežiūra,
326 BRO A D WA Y,

so. bortom.
Tel. aouth




