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’Sikiro Stovyklose Geriau Būti 
Arkliu, Kaip Žmogumi*

Taip Sako Buvę Koncentracijos Stovyklose Vergai—New 
Yorko Visuomenės Teismas Atidengė Baisius Žiaurumus 
Sibiro Stovyklose — Tris Dienas Ėjo Liudininkų Apklau
sinėjimas ir Prisiektų Parodymų Skaitymas.

Per tris dienas New Yor
ke visuomenės teismas, su
organizuotas Workers De- 
fense League, vadovybėje 
žymaus mokslininko Dr. 
Harry Gideonse, klausė liu
dininkų ir prisiektų parody
mų apie žmonių padėt} So
vietų Rusijos koncentraci
jos stovyklose. Parodymai 
atidengė baisiu vaizdą. Liu
dininkai negalėjo parodyti 
tikro vergų skaičiaus Rusi-

Kongresas Svarsto
Svarbius Bilius

. Praeitą savaitę preziden 
to Trumano administracija 
įnešė į kongresą įstatymo 
sumanymą apie praplėtimą 
socialinio draudimo. Prezi
dentas siūlo įtraukti į drau
dimą-senatvėje kelioliką mi 
lionų žmonių ir pakelti se
natvės pensijas.

Šį pirmadienį atstovų ru

VOKIETIJOJ TEISIAMI MASKVOS ŠNIPAI Į Demokratų Partijos ’Medaus 
Mėnuo’ Pasibaigė

Prezidentas Reikalauja Sutriuškinti Senate “Filibusterį 
—Demokratų Partija Nesutaria Dėl Leidžiamųjų Jstaty- 

i mų — Per Du Mėnesius Kongresas Dar Neišleido Nė Vie
no {statymo — Prezidentas Ragina Dirbti.

Trumanas Kviečia
Kongresą Dirbti

Prezidentas Trumanas į- 
nešė į kongresą visą eilę įs
tatymų sumanymų ir laukia, 
kada kongresas išsijudins

Demokratų partijos rinki
minis laimėjimas sukėlė 
žmonėse vilčių, kad kongre
sas ir administracija dirbs 
vieningai ir išleis per rinki
mus pažadėtus įstatymus. 
Prezidentas jau įnešė } kon-

tuos įstatymus priimti. Pra- gresą visą eilę įstatymų, bet 
eitą ketvirtadienį preziden- kongreso dauguma jau pa
tas priminė kongresui, kad sirodė nevieninga ir visi 
nesenai buvo rinkimai ir svarstomieji įstatymai už-

jos prievartos darbų stovyk- kmų viena komisija pradėjo 
lose, bet visi jie sakė, kad liudininkų aplausinėjimus 

dėl socialinio draudimo 
praplėtimo.

Kongresan yra įneštas bi
lius apie įvedimą priversti
no draudimo ligos atveju, 
bet kongresai to įstatymo 
dar nepradėjo svarstyti.

Kongresas jau pradėjo 
svarstyti bilius apie nuomų 
kontrolę, ekonominę stabi
lizaciją ir apie statybos rė
mimą. Daug ginčų kongre
se eina dėl darbo įstatymo 
pakeitimo. Kongresas dar- ---- 11__ Jai Tnfknegun apsiaĮ/ięon x«»x«
Hartley biliaus atšaukimo.

vergų yra milionai, ne ma
žiau 8 milionų žmonių ir 
gal net 20 milionų!

Vladimir Petkov, Yale 
universiteto slavių kalbų 
profesorius, kurs išbuvo Ru
sijos koncentracijos stovyk
loje šešius metus, liudijo, 
kad mirtingumas stovykloje 
nuo sunkaus darbo ir dėl 
blogo maisto siekia 15 nuo
šimčių per metus. Žmonės 
krenta, kaip musėlės ir jų 
sveikata niekas nesirūpina. 
Jis sakė, kad konclageriuo- 
se daug geriau buvo “būti 
arkliu, kaip žmogumi, nes 
arklys dirbo tiktai 8 valan
das per dieną, arklių svei
kata buvo rūpinamasi, jei 
liga ištikdavo, o jei įvykda
vo nelaimė prie darbo, tai 
už arklio susižeidimą pri
žiūrėtojas būdavo skaudžiai 
baudžiamas. Bet žmogus so
vietiškame koncentracijos 
lageryje dirbo 15 valandų 
per dieną, niekas nesirūpi
no jo sveikata ir jei įvykda
vo neląimė prie darbo, tai 
kalinių prižiūrėtojui dėl to 
jokios bausmės netekdavo”.

Kiti liudininkai pasakojo 
apie įvairias prievartos dar
bų stovyklas Rusijoj ir apie 
“laisvųjų” darbininkų padė
tį pramonėje. Visi iškėlė 
baisius žiaurumus ir visišką 
nesiskaitymą su žmogumi 
Stalino diktatūros šalyje..

Amerikos-darbo komisio- 
nierius, Edward Corsi, bai
giant šeštadienio vakare 
viešąjį teismą, sakė, kad 
Irkutsko “Pravda”, 1948 
metų balandžio mėnesį, ar
ba veik pustrečių metų po 
karo galo, gyrėsi, kad Sibi
re dirba 5,000,000 karo be
laisvių !

• New Yorko visuomenės 
teismas parodė Amerikos 
žmonėms, kad Sovietų Rusi
joj yra milžiniška vergija, 
milionai žmonių ten kanki
nami tauriausiose sąlygft^ 
se dirbdami sunkius darbus 
už blogiausią maistą ir už
daryti, kaip kaliniai, į pur
vinas stovyklas.

Sovietų Rusijos koncent
racijos stovyklose kankinasi 
ir miršta dešimtimis tūks
tančių lietuvių, ištremtų iš 
savo gimtojo krašto be jo
kios kaltės.

Vergija Rusijoj yra di
džiausia musų laikų gėda. 
Laisvasis pasaulis jau kelia 
dėl to protestus ir ragina 
visų , demokratiškų šalių 
valdžias protestuoti ir rei
kalauti, kad vergijos klau
simas Rusijoj butų ištirtas,

Prancūzai Traukia 
Teisman Komunistus

Prancūzijos vyriausybė 
patraukė į teismą keturis 
žymius komunistus už šni
pinėjimą Rusijos naudai. 
Viso buvo areštuota 15 ko
munistų, dirbančių toro 
pramonėje, bet iki šiolei 
tiktai 4 liko apkaltinti už

Miunchene, okupuotoj Vokietijoj, amerikiečių kariškas teismas teisia gaują 
šnipų, kurie šnipinėjo Sovietų naudai. Tarpe teisiamųjų šnipų yra vokiečių, 
lenkų ir kitokių tautybių žmonių. Vienas lenkas pasisakė, kad jis buvęs vo
kiečių kalėjime per karą, paskui po karo grįžo į savo tėvynę ir jam buvo 
“pasiūlyta”, arba vėl sės ti į kalėjimą, arba vykti į a merikiečių okupuotą zoną 
šnipinėti. Visos per lenkus, vokiečius, cechus ir kitų tautybių šnipus surink
tos žinios buvo siunčiam os įvairiais keliais į Maskv os šnipų centrą.

Siūlo Grąžinti Zude- Ką Prezidentas Bulgarų Kunigai 
tų Vokiečius Siūlo Įvesti i 44Prisipažįsta" Kalti

Iš Prahos praneša, kad Prezidento pasiūlymas Bulgarijos protestonų ku- 
Rusija pasiūlė čechoslova-: kongresui praplėsti sociali-i njgų teismas prasidėjo pre
kijai įsileisti į Zudetų kraš- nį draudimą numato Įtrauk- eitą ketvirtadienį Sofijoj, 
tą 300,000 išvarytų iš ten j— ................... . ,
vokiečių. Rusai savo "pasiū
lymą” remia tuo, kad ce
chams reikia patyrusių dar- 
bininkų, o išvarytieji vokie-

ti į senatvės draudimą dar Teisiami 15 kunigų. Jie kal- 
20,000,000 žmonių, (far-,tinami šnipinėjime. Ap- 
merius, farmų daibininkus, klausinėjant jau 14 kunigų 
namų^ tarnautojus ir smul- teisme prisipažino, kad jie 
idis uiziiĮenuSjli agai ««":davę informacijas Anglijos

čiai rusų okupuotoj Vokie- bar veikiantį įstatymą 30' jr Amerikos žmonėms apie

tuose rinkimuose balsuoto
jai pasisakė už tam tikrą, 
aiškią programą. Dabar 
kongreso pareiga yra tą 
programą priimti. Preziden
tas lyg ir juokais sakė, kad 
gal jam reikės vėl sėsti į 
traukinį ir kalbėti tiesiai į 
žmones, ką vyriausybė daro 
ir kaip kongresas vykdo sa
vo rinkiminius pažadus.

Prezidento įspėjimas kon
gresui imtis darbo rodo, 
kad “medaus mėnuo” tarp 
prezidento ir kongreso pasi
baigė ir arba bus susitarta 
dėl įstatymų leidimo pro
gramos, arba prasidės vėl 
kova tarp vyriausybės ir 
kongreso.

milionų žmonių yra apdrau- padėtį Bulgarijoj. Užšie- 
sta. niuose manoma, kad tie tei-

______,___ ,________ Prezidentas siūlo pakelti siamieji kunigai kankini-
vieninga. Prezidentas Gott- i beveik DVIGUBAI senat- mais buvo priversti prisipa- 
wald esąs priešingas, o mi-ivės pensijas, kurios dabar žinti prie kaltės ir iš papra- 
nisterių pirmininkas Zapo- visai yra neužtenkamos. Pa- stų pasikalbėjimų su ameri- no 
tocky linksta priimti Mask- gal dabartinį įstatymą PIL- kiečių ar anglų žurnalistais

tijos dalyje nesuranda tin 
tomų darbų. Čechoslovaki
jos valdžia, sako, esanti ne

vos pasiūlymą.

AR FLORIDOJ YRA 
VERGIJA?

.............. , Workers Defense League
snjpinej1™^- Kiti dar tardo-, suruoštame visuomenės teis
ini. Prancūzijos vyriausybex . Ime apie vergiją įvairiuose
non patraukti į teismą ir kraštuos€ vienas liudinin- 
komunistų partijos vado-
vus už tai, kad jie šaukia 
Prancūzijos gyventojus • pa
sitikti Sovietų armiją su iš
sitiestomis rankomis. Bet 
kol Has <^r Maurice Trorez. 
komunistų partijos sekreto
rius ir šalies išdavikas, nėra 
patrauktas į teismą.

RAUDONASIS KRYŽIUS
PRADEDA VAJŲ

Amerikos Raudonasis 
Kryžius pradėjo kovo mė
nesį vajų, nori sukelti įvai
riems savo patarnavimams 
60,000,000 dolerių. Prezi
dentas Trumanas pirma
dienį vakare atidarė tą va
jų kalba per radio. Prezi
dentas kvietė amerikiečius 
parodyti £erą širdį ir per 
Raudonąjį Kryžių ateiti į 
pagalbą nelaimėn pateku
siems, kareiviams tolimuo
se užjūriuose ir paremti vi
sus gerus darbus, kuriuos 
Raudonasis Kryžius dirba.

LAISVŲJŲ TIKSLAS IŠ
VADUOTI PAVERG

TUOSIUS
Europos Federacijos kon

ferencijoj Briuselyje kalbė
jo Winston Churchill ir sa
kė, kad laisvoji Europos da
lis turi susiburti ir laikyti 
savo tikslu išvaduoti pa
vergtąją Europos dalį Ry
tuose, kur 120 milionų eu
ropiečių velka rusiško im 
perializmo jungą.

NAI apdraustas darbinin
kas ir jo žmona po 65 me- 

• tų amžiaus gali gauti pensi
jos $42, o prezidentas siūlo

Sakelti pensiją iki $69.30.
ašie su dviem vaikais da

bar gali gauti pensijos $49,

kas, kun. C. Leroy Hacker, 
sakė, kad Floridoj dar yra

padarė “šnipų pranešimus’
SURADO 400,000 VA 

GONŲ
Karui pasibaigus Europos 

gelžkeliai buvo taip suar
dyti, o vagonai ir garvežiui 

o prezidentas siūlo pakelti į išmėtyti po įvairias vietas, 
iki $80. Prezidentas dar siu- Į kad ėmė virš trijų metų, iki
lo įvesti pašalpas dėl nedar-1 
bingumo. ‘ Pašalpos butų

užsilikusi baudžiava, kai Į mokamos per 26 savaites ir
neturtingos negrų šeimos 
terpentino ir girių darbuose 
yra priverstos pirkti viską, 
kas joms reikalinga darb
davių krautuvėse, o paskui 
negali skolų išsimokėti ir už 
skolas dirba pusbadžiu. Iš 
tokios vergijos nei pabėgti 
nei išsipirkti negalima, nes 
kol skolų neatmoki, negali 
ieškoti geriau apmokamo 
darbo, o kol dirbi tokiems 
storlūpiams, tai turi pas 
juos viską aukštomis kaino
mis pirkti.

JOE LOUIS ATSISAKĖ 
NUO ČEMPIONO 

VARDO
Boksininkas Joe Louis at

sisakė nuo pasaulio bokso 
čempiono titulo ir pasiūlė, 
kad Chicagoje susitiktų du 
kiti smarkiausieji kumšti
ninkai ir persipeštų, kuris 
bus pasaulio sunkaus svorio 
čempionas.

SOVIETŲ MISIJA IŠ
VAROMA LAUK

Sovietų repatriacijos ko
misija iš vakarinės Vokieti
jos šį antradienį išvaroma į 
rytinę Vokietiją. Komisija 
protestuoja ir nenori va
žiuoti namo, bet, nori neno- 

o važiuoti turės...n

siektų nuo $8 iki $45 per 
savaitę, žiūrint uždarbio. 

Padidėjusioms išlaidoms

visos valstybės surado savo 
vagonus ir garvežius. Dabar 
praneša, kad Europoje jau 
“atrasta” 400,000 vagonų 
kurie palengva grąžinami 
į tuos kraštus, kuriems jie

padengti prezidentas siūlo priklauso. Bet 400,000 pre- 
pakelti darbininkų ir darb-į kinių vagonų galutinai žuvo 
davių įmokėjimus į sociali- už “geležinės uždangos”,
nio draudimo kasą iki pus
antro nuošimčio (dabar mo
ka po 1 nuošimtį) nuo už
darbių. Mokesniai butų ima
mi nuo visų, kurie uždirba 
iki $4,800 per metus (da
bar riba yra $3,000 per me
tus).

NAUJAS REKORDAS 
BERLYNO TRANS

PORTE
Oro transpoilas į Berlyną 

praeitą šeštadienį sumušė 
naują rekordą. Anglų ir 
amerikiečių transporto or
laiviai nugabeno per 24 va
landas 8,025 tonas visokių 
prekių į rusų užblokuotą 
miestą.

rusai juos pasiėmė ir išsive
žė į savo žemę. Tie skaitosi 
galutinai dingę.

SNIEGO AUDROS RYTI
NĖSE VALSTIJOSE

Pirmadienį vakare Nau
jąją Angliją aplankė smar
ki sniego audra, kuri tęsėsi 
visą naktį ir antradienį dar 
nenusiramino. Sniego pri
vertė virš 10 colių, kaip 
praneša observatorija, bet 
kai kur vėputynius galima 
jau ir sieksniais matuoti.

ATOMINES BOMBOS 
“DAUŽO” LAIVUS

Prie Porto Rikos pakraš
čių eina musų karo laivyno 
manevrai, kuriuose daly
vauja ir orlaiviai. Iš orlai
vio numesta “šiaudinė bom
ba’’ pataikė į didįjį orlaivių 
nešiotoją, Franklin Delano 
Roosevelt, ir, sako, jei bom
ba butų buvusi “gyva”, did- 
laivis butų buvęs apardy
tas. Vienas karo laivas nai
kintojas buvo bombų “pa
skandintas”. Karo vadai sa
ko, kad manevrai yra labai 
pamokinantys.

Numušė Uždarbius
Atpigino Karus

Praeitą savaitę General 
Motors kompanija sumaži- 

savo darbininkams už
darbius po 2 centus į valan
dą. Tas padaryta todėl, kad 
pragyvenimas šiek tiek at
pigo. Pagal tos kompanijos 
susitarimą su unija uždar
biai yra pakeliami ar numu
šami pagal kylančias ar 
krentančias kainas. Uždar
bių sumažinimas palietė 
273,000 darbininkų ir tar
nautojų.

Tą pat dieną, kada už
darbiai buvo sumažinti, Ge
neral Motors paskelbė, kad 
ji sumažina ir automobilių 
kainas. Automobilių kainos 
buvo numuštos mažiau 1 
nuošimčio.

Automobilių darbininkų 
unija sako, kad kainų su
mažinimas yra ir pavėluo
tas ir visai neužtenkamas. 
Bet tai yra pirmas kainų 
sumažinimas automobilių 
pramonėj.

kliūva už vidujinių demo
kratų partijos nesutikimų.

Šį pirmadienį preziden
tas Trumanas pareikalavo, 
kad jo šalininkai senate žūt 
būt sutriuškintų “filibuste- 
rį”, ar nepabaigiamą kalbė
jimą senate, kurs leidžia se
natorių mažumai sutrukdyti 
įstatymų leidimą. Kova dėl 
“filibusterio” ypatingai bus 
svarbi “civilių teisių” bi
liaus išleidimui, nes pieti
nių valstijų demokratai to
kiam biliui griežtai yra prie
šingi. Kova eina dėl to, kad 
senatas galėtų dviem trečda
liais balsų baigti debatus 
bet kokiu klausimu ir eiti
JJE K5 • EAflfMsciV llllKZ*

Kova prieš pietinių valsti
jų kai kuriuos senatorius 
gali stipria) suardyti demo
kratų partijos susiklausymą 
ir tada demokratiška admi
nistracija tiktai su kai kurių 
republikonu pagalba bega
lės kongrese pravesti savo 
siūlomus įstatymus.

Kova prieš filibusterį se
nate greitu laito parodys, 
ar demokratiška administra
cija turi kongrese užtenka
mai stiprią daugumą, kad 
galėtų prezidento programą 
įgyvendinti.

NUŠOVĖ ŽMONA, KŪDI
KI GYVĄ UŽKASĖ

Iš Washingtono praneša, 
kad ten vienas “nudistas”, 
40 metų C. F. Holober, pri
sipažino, kad jis nušovęs 
savo žmoną, o savo mažutę 
8 mėnesių dukrelę gyvą už
kasęs į žemę. Jis pasisakė 
nusivežęs savo šeimą į dy- 
kią vietą ir ten atlikęs tą 
dvigubą žmogžudystę.

SAKO, CIGARETES KAL
TOS DEL VĖŽIO

Daktarai, kurie tyrinėja 
vėžio ligas, sako, kad žmo
nės rūkantieji daug cigare-^ 
čių greičiau suserga plaučių 
vėžio liga, kaip neruKantie- 
ji. Memphis, Tenn. įvyko 
“Kovai prieš vėžį draugi
jos” konferencija, kurioje 
tyrinėtojai pasakojo, kad 

todėl tiek 
dabar išsiplatino, kad žmo
nės daug ruko cigarečių. 
Galutinai dar nėra nustaty
ta, kaip cigaretės prisideda 
prie plaučių vėžio ligos at
siradimo, bet, sako, ryšis 
atrodo neabejotinas.

LAIKAS MOKĖTI FEDE-
RALINIUS TAKSUS
Iki kovo (March) 15 d. 

reikia pasiųsti valdžiai “in- 
come tax return”. Patartina 
nesivėluoti. Darbini n k a i, 
kurie moka taksus per išti- .. 
sus metus nuo uždarbių, ga- 
li pasiųsti sutrumpintą “in- 
come tax return” formą, 
taip vadinamą Form 1040A, 
bet ir jiems neužtenka pa
siųsti iš darbdavio gautą 
pažymėjimą, kiek jie taksų 
sumokėjo. Tą paliudijimą 
reikia pridėti prie “income
taxreturn”’ -Senate eina smarkus

ginčai dėl “filibugterio” pa- 
—Airija ruošiasi tęsti ko-Į naikinimo. Kai kurie sena- 

są už visos Airijos suvieni- toriai ilgomis kalbomis ti
jūną ir sako, kad kova eis įkiši “filibusteriavimą 
“iki galo”, kol Usteris bus;gelbėti. Kovą stebi 

i įjungtas į Airiją. j kraštas.

įs-
visas

/
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Jie Žada Padėti Stalino Armijoms

5 APŽVALGA
DAUG YRA KANKINIŲ griežtumu pnes visas a., t. de

mokratiškas jėgas. ar ta. eu- 
tą komunistinis totalitariz
mas Rytu Europoje ar fašisti
nis totalitarizmas Ispanijoje. 
Demokratija negali daryti 
kompromisu: Laisvė neturi 
pripažinti jokiu koncesijų .

Prie šitų žodžių ne ką 
galima pridėti. Katalikas, 
kurs neprotestuoja prieš Is 
Danijos fašizmo baisumus.

Takia antrašte Amerikos 
=ocialdemokratų savaitraš
tis ‘The Nev Leader" deda 

edamąjj apie kardinolo 
Mindszenty teismą Vingri
oje. Laikraštis sako:

“Mindszer.ty teismas sujau
dino pasauli.

“Vienas tragiškas veidas 
nufotograf uotas Budapešto
teismo rūmuose, sujaudino !v- arba prieš pakorimą Mikola 
giai katalikus ir nekatalikus. Petkovo ir kitų demokrati- 
Jis sukėlė pasaulio pasipikti- jog kovotojų, nėra kovoto- 
nimą daug ryškiau. negu gal: jas UŽ laisvę, bet tiktai Siau- 
sukelti bilionai žodžių, dvasiš- ražiuris sau laisvės ieškoto- 
kių ar svietiškių žmonių apie jas. Socialistas, kurs neke- 
tarptautinį komunizmą. Griež- }ja balso prieš nekaltai kan 
ta reakcija prieš Mindszenty kinamus tikinčiuosius žmo- 
teismą šioje šalyje buvo aud- nes bet kokiame totalitari- 
ra, palyginus su gailiais libe- niame rėžime, irgi nėra ko
ralų. progresyvių ir socialistų votojas už laisvę, bet tiktai 
skundais, kuriuos girdėdavo- žlibas ir smuikus žmogus, 
me po kiekvieno naujo sovie- Laisvė yra nedaloma, 
tiško rėžimo baisumo praei- -----------------

Jaunes Dūdos Pafamro Tafliatti
Prancūzu komunistų vadai pareiškė, kad jie pasitiks 
S vietų Rusijos armijas su išskiestomis rankomis ir pa- 
sveikins okupantus, kaip savo išvaduotojus. Toki pat 

reiškimą padarė ir Italijos komunistų vadas, Palmi- 
Tocliatti, jis kvietė italų tautą padėti Sovietų armi- 

vyti iš Italijos “agresorius”.

pa
ro

’om.'

Amerika Atpranta 
Nuo Duonos

Amerikoje pasidarė dide
lis miltų perteklis. “The 
Wall Street Journal” rašo. 
kad miltų pramonė (malu-

Kas Savaite
Bulgarai “Atmeta” Tikintieji, kurie meldžiasi,

Bulgarijos diktato riai galėtų žinoti, kad malda be
- - - - - 11-----nėra ver-

kurie iš
nykštuLi gavo iš Ameriką gen, darbi, nieko 

kainas. ’ Didžiosios duonos Et

Miltų
dėlto, kad karo metu ir tuo

nerteklfc naridarė nos valandos, visai dargi jo ginčams , , .peneklL pauda e nestU(Jijuodamk lietuvių Neu Yorko kolom-
1 u n-, v . ja, Lietuvos laisvės minėji-jau po karo buvo didelis Toks nesiskaitymas su ga- •* 

miltu pareikalavimas. Pa- Hngos Amerikos protestu 
vyzdžiui. 1947 metais malu- yra. švelniai pasakius, dip- 
nai pagamino ir pardavė lomatinis chamizmas. Bul- 
302,000,000 maišu po 100 garija per kara buvo Ame-H 
svaių miltų: gi pereitais Tikos priešų eilėse ir Paga‘t dininkai 
metais jie pardavė jau tik pasirašytą taikos sutarti'

mo proga, vos vos pajėgė

276 milionus maišu, o šimet

sukelti Lietuvos laisvės rei 
kalams tik 1,200 dolerių? 

Pasižiūrėję i tą New Yor- 
5’: kui mažutę skaitlinę ir mal- 
a‘ dininkai ir nemaldirtinkai 

turėtų pagrindo būti kuk-

tyje.
“Nuo Kronštato jurininkų 

žudynių I&20 metais. per žiau
rų badą ir valymus trisdešim
tais metais, iki masinio žmo
nių pavergimo ir teroro dabar
tiniais pokariniais laikais, pro
testo balsai prieš leninistini-, .....H mą išpiešti socianni draudi 

mą. pakelti senatvės pensi

DRAUDIMAS LIGOJE

Kongrese ir visuomenėje 
eina gyvi ginčai dėl Įvedi
mo Amerikoj priverstino 
draudimo ligoje. Vyriausy
bė inešė i kongresą Dasiulv-

stalininį totalitarizmą 
nūs buvo negausus.

palygi
nom ir

drąsus.
“Iš tiesų, kada nuži

jas. Įtraukti i senatvės pen
sijų kasas daugiau žmonių.įdvn..- t.- .

dvejų didžiųjų lenku Mdalie- M™ 2™usybe siūlo įves
tu Ehrikho ir Aiterio. pasiūs- 11 ^udin-.ą ligos atsitikiir.e. 
rė žinomas šioje šalyje 1943 ,. Praplėtimo ?oeia-
metais. vyraujanti, tuo metu bnl° draudimo. K.eo tai .le
idėju jukinvs apie ‘karo laiko CT.a. ?en.a'1'Į-enslias. odc- 
vienybę' nustelbė protestus. kon?r??e . ne'?. laba!
kurie turėjo pasipilti po visa P™?- 00 ,del draudimo ll- 
šalį. iki vos Širdims dejavimu. §°Je k.ova ?“a labaI B™ lr 

"Dabar betgi. Stalinas ir dar nėra aišku, ar kongrese 
politbiuras skaitė reikalinga reika.mga dauguma.. - U' O n O TTZ—T” H ne ii-rv-c -

prisiėmė tam tikras prievo-j
tral neparduosią nei 250 mi- les, kurias dabar visai atvi- į jau seniau “savuosius

• • i - rai Jauž°’ ° ka* Amerika jai rey-aius” pastatė Į pirmą 
Miltų pramonininkai sa- pasiunčia protestą, Bulgan- • 1 ‘-vienas kalhė-ko, kati K biznį pragaišti- ja t, protestą su panieka bi^ į maldą S,

gai veikianti paplitusi \i giązma... »ą principą visada išpažįsta.
. . . , . . suomenej nuomone, buk L z Bulgarijos nykštukų •; Yorkas toh ir

“Gyvename gera., kaip ; nore prasimokyti ir įme.-te. d ir kiti miltiniai vai- srovi Maskvą, kurios nuro-! k į; įietuvĄku
pirmiau . . . . . , • giai esa nesveiki’. i pac dvmu mažiuke Bulgarija ir: i.ninn,-;,1

-Kpipivio” skaitvtoia drg. , Tie kaimynai, Kurie aplei-; jaunos merginos ir moterys rodo Amerikai liežuvį. Tas ‘ J •*
T -i»nkė reto svečio _  do kaimą ir gyvena nežinia Yengįa valgyt ką nors iš dar kartą parodo, kokią Dr. S. Matulaiti*
- -‘ško iš L;etuvos Laiške kur <g?-į Sibire.1 turėjo sa-i miltų, bijodamos nutukti ir “taikos sutarti” su Bulgari-
.^Ko i* L.etu\os. i^KKe artc^dirb-;-figūrą”. ja surašė jaltininkas James

Brangioji... Sveikinu
visus su šv Kalėdomis “ savo uKras turėti visai tais-. džiui, 40 metu atgaI Ame 
.mkiu daug laimes jūsų g>- į. geriau verstis. Dabar' rikoje kiekvienam gyvento- ...w 
venime. Kaip klausiateana- jic ir gyve-į jui įer metus buvoTurarto- Ih£T
me įaisKe apie kaimynus. na kažin kur. Bet kur. —j jama 210 svarų miltu. Gi' Ttancuzija

Laiškas iš Lietuvos

Į CUV - MA ikV •

Thorez

Katalikiška “Anjeri-

Bolševikų “Vilnyje” L. 
Prūsei ka rašo, kad jam 
“smagu buvo patirti... kad 
daktaras Stasys Matulaitis 
dar gyvas, kad jis darbuo
jasi T. Lietuvos Mokslų

Neįtariau* Akademijoj...”
komunistu T .b

lai taip: M-įų senukai jau ja’iškVrašėji nenori ar ne-!g^jA*v Vsuvartoj^- partj^- centro 
abudu mirę. P.-ai ir k-ai pa- pasakyti, _ ma nei 145J svan} Vadinasi, P«^«lbe , fv0 nuslMat> -
Kelte savo gyvenamą vietą, 
išsikėlė iš musų kaimo gy-; 
venti. Mes gyvename visi | 
sveiki, ko ir Jums linkime. 
Aš mokausi, sesuo J. moky
tojauja, o S. namuose. Te- 
tis beveik negali dirbti, ser
ga. tai ir

gyventi. Bet nieko,

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

L. Pruseikai tikrai buvo 
“smagu”, nes ir Pruseika ir 
Bimba abu gerai žinojo, 
kad Stasys Matulaitis per 

1 didį jį Stalino valymosi 1936Todėl miltų pramonmin-^Iįmu^stafąžadaP įn -38 metais buvo išsiųstas Į

-Amerika atpranta nuo duo- i“’.’ kad Prancūzija --n.e 
! _ F ; kada nekariaus pnes Sovie-nos. o - d.

kai šįmet paskyrė $2.500.- 
000 propagandai, kad įtiki-

, , - v- • i _ einasi gyvenu, net nieso,persekioti bažnyčios kunigaik- , orii^/ Pitonas Ran.ę^ jau
šti. Katalikų bažnyčia, stipri ' ** , , jr avj nusipirko, tai vėl gy-ir organizuota, sukėlė daug . Peg. draudimą ligoje 
daugiau protestų ir masinio Jpaungal gneztai ISejO aąK- 
pasipiktinimo, negu. socialistai draugija, Kuli apdėjo 
galėjo tą padaryti čia viduj ar =a'^ narius nepaprastomis 

duoklėmis, kad sukėlus pi
nigų propagandai prieš Ii

su vėlia \azakstano koncentracijos 
tovyklą, kaipo “šnipas”.

įsiverš į Ten Jis ir varS° Per eilS me" 
- tų ir per visus tuos metus 

nei Bimba nei Pruseika 
apie S. Matulaitį neužsimi
nė nė vienu žodžiu, nes ma- 

pasi- nė, kad jis vis dar yra Stali- 
prancužu Kūmu-: no nemalonėje... 

nėra nė naujas. Dabar, kada Stalinas seną 
pada- žmogų paleidb iš konclage-

vomis ir išskiestomis ranko
mis pasitikti Sovietų armi
ją, jei ta aimnija

užsieniuose..,
“Mes pritariame

pasisakymam 
jaus. kardinolo 
tokiu vadų. kaip majoras O'- 
Dryer. Jų žodžiai prieš komu
nistų tironiją ir žmogaus dva
sias pavergimą yra gabiu žmo- 
nių gabus pasisakymai visiems', ZTr-r>n-'li S‘ei.ūa-
bendrame reikale. ,‘OĮ.raikalą. ...............

Bet neužmirškime, kad to „„®"aS gnezciausiu pri- ;

a, Seligen- nūs žmones, jog duona, py- 
— Tamstos laišką ragai ir kitokie miltiniai 

namuose g persiuntėme vienai lietuvių valgiai yra labai reikalingi s
in. Bet nieKO. Clevelande, prašė sveikatai ir kad ių reikia Pasisakymas atviras ir vi-

me, kad atsilieptų tiesiai į valgyt kuo daugiausia. sai pagal Maskvos “genera- 
. . . Tamstą laišku. Bet vargiai jiems pavvks linę linija”. Bet tas

-----.... _ , r r__ ,, , _ pasieRu ko jie non. naro sanymas
ne- zmai. koks jau pirmiau J. S«mo«aiciu., Torrmg- j metu L-Relta miltu ^aina nistams
ouvo musų gyvenimas kai ton, Cobb. - J.. turėg nukrfeti iki nofTOalaus Kada Hitleris
>vdzia\ai. As nutariau ne-, bespripa^inc» L - ~ l ygj0, įr kartu turės atpigti ręs savo krauju sucemen- rj0 Bimba ir Pruseika “pra
bų:: Kaime is išėjau moky- publiką de jure J922 me- j-ona Ynfl<; ,nnHn<: tuota sąjungą su Stalinu džiugi” ir ^ko kad S.

metais, Pi aneuzijos tulaitis esąs “garbingas” 
nutarę ir marksistas. ‘

buvo

duona. Ypač juodos ruginės tuotą
1939
komunistai buvo 

ką, kuris prieš karą buvo 10 prieš Hitlerį nekariauti. Ir... 
centų, dabar Bostone reikia nekariavo. Jų vadas, M.

‘ dat b-i—an arti. geriau aš tais kada Amerikos prezi- = k^n^yra peAaug
i^&n. i; S -SkS £ pu^biS Žte”"Gama' M

pneš savo draugijos reak 
cingą politiką ir atsisako 
mokėti po 25 dolerius nepa 

; prastu duoklių propagandai

HvtiV A • L i
purv

rana Įkirėja, Tikram Lietuviui, Haba- 
ir pavasario „oje, Kuba — Tamstos laiš- mokėti 30 centų!

ki tironija viešpatauja ne tik- 11— , ^raurJ3mo ligoje
priešininkų daktarų tarpe 

daktarų 
žurnalo redakto-

tai Vengrijoje. Ir tos tironijos p,, v- v k • aukrn, yra « tiku! bažnyčios'F,šhbein 
kunigaikščiai. Demokratai, so-' • y* i i i i • rialistai jau ilga laik, kovoja ^ilaf.ak°’ kad la;sran^ 
prieš kontnnistinę diktatūra. | H" 1dra“d,n’.a' .bgOje plečia-

si labai greitai ir gaii visi
kai patenkinti žmonių norą 
apsisaugoti ligos atveju. 
Bet tas pats Dr. Fishbein. 
kurs dabar taip griežtai ko 
voja prieš ligonių kasas ir

“Buvęs Vengrijos generali
nis konsulas New Yorke bu
dingai nurodė, kad jis pasi
traukia iš savo vietos protes
tuodamas ne tiktai prieš
Mindszenty teismą, bet ir giria laisvanori apsidraūdi 
prieš smurtu užgrobimą žydų mą, 1932 metais apie lais 
turtų ir prieš persekiojimą vanorį aosidraudimą nuo Ii- 
Vengrijos protestono. i gos sakė, kad tai vra “so

“Tai yra ta didžioji tironija! cializmas. kurs kursto levo 
ir smaugimas idėjų, prieš ku- liuciją”! Dabar tas reakci 
riuos demokratiniai
jau visą gent kartę

kuris
ypač rudens
me- •. . . keli norėjome įdėti į laik-

Taų nieko nauja pas rašti, bet Tamsta užmiršote 
mus. Oras nešaltas, sniego pasirašyti. Tokių laiškų ne- 
neO;u,. gal 6 ar 7 kartus galime dėti į laikrašti, po 
šalčio buvo iki 10-12 laips- kuriais nėra parašo. Tams- 
n3’l ’ - . . . . . i tos iškarpas iš laikraščio

Parašykite, kaip jus gyve- gavome, bet manome, kad 
nate. kas nauja? Parašyki- galite ir kitokių iškarpų
:e man laišką tankiau, nes laikraštyje rasti. Tas nieko 
aš au buvau senai gavęs neįrodo* 
nuo jūsų laišką. Linkiu 
daug laimės jums ir jūsų 
vyrui. Sudieu laukiu nuo 
jūsų laiško. V.

Na o kaip yra su Zigmo 
Angariečio. Piano Žalpio,

Thorez. tada praktiškai tą Juozo Šukio, ekskunigo Vi 
nusistatymą įvykdė pabėg- b,™ “k.

liberalai ninkas jau padarė 
. griežtai žangos, kad giria laisvanori

kovoja. Tai buvo ir yra
prieš tironiją visvien

S. Klevui, Brooklyne —
Panaši korespondencija bu
vo atsiųsta kito draugo, to
dėl jūsiškės nebedėjome. 
Prašome rašinėti.

J. Markevičiui ir B. Dir- 
mauakui, Diepbolz’e — To
kių skelbimų nededame,;

hektarų žemės, llikė kelete neturime galimybės pa
perų karvių, turėjo keturius tikrinti nei.Tamstos būkles,
dirbamus arklius, o dabar. Į*> n,,n"n« kl«» aPlm-

tiek pa- kada jie Stalino veroriini Kjhių.

nusistatymą įvyKde pabeg-, juno ir daugelio kitų “be
dama." įs Prancūzijos aimi- žinios dingusiu” marksisti- 
jos į Rusiją, is kur jis gn- niais nuopelnais? Ar jų at- 
zo po karo. jau kaipo “pa- mįntis vis dar vra ”
triotas”.

Dabar M. Thorez vėl žiu-j 
; ri į rusišką girią, kad kilus! AnsM»jo« Socialistai 
kanai pasislėpus nuo kuli{>- Anglijos Darbo partija 
kų. Išdavikas lieka išdavi-'va^° kraštą jau ketvirtus 

' ku, tai viskas. metus ir papildomuose rin-
kimuose, praeitą savaitę

Pra?iU savaitę ketvirta-j stvarMu.^nito"'*^ '“h“’ 
dtenj j New \ orką atekrydo, Buvo renkamas parlamen- 

iorteiviu is Lenkijos “arsi to atstovas nuo So. Ham- 
j šnipe , Anna Louise Strong. mersmith rinkimu apielin- 

-Ji pasakė laikraštininkams, kės. Konservatorių partija 
; kad j. niekada nebuvo sn,-|dėjo visas pastangas rinki- 
rreinrnlai8 aplirik?k^ 11"“3,“ d^«>»

šnipų
‘ARŠI ŠNIPE’

titulu pridengta?

Gavėjos Prierašas
gavėja prie šito 

pridėjo paaiškini- 
žmonės “pir- 

gyveno. Jie turėjo 20

I.aisko
laiško 
mą 
m iau

kaip tie

vergijoj.
Detroite

, - • x - - - ---- pneš 13.610 balsu uždarė į cypę... konservat orių kandidatą
Spaudoje » dabar daug Anthonv Fell

i k^ MVvos^ SrdlšSu Abi.;Partij« vedė gyvą
Kima MasKvos pereKslele agitaciją linkimuose. Iš 

,r konseivatoriu pusės rinki-rironua reiškiasi Rusijoj, w-, * ^y««i oeeurny aaminis- >ipnko. o tėvas serga, sūnūs duvo pasisaKyta keleivio viešai aDterliota kad ii
ijoj, Ispanijoj ar Argent:- tratenus, O. R. Ewing, kurs gi nemato jokios ateities 7 nr. straipsnyje “Rytų Eu- -j «njpė” ir tai dar ne

karink, m a , Sh/1*1 i atst?v^įa y.vriai3- kairne ir išsUęėlė į miestą ko ropos socialistai”. Pasisako-! Šita moteris, Anna Louise koki, o “karinė”? 
kardinolas Mindszenty sy be?« planą j vešu čia pn- ---- -------------------------------me ir šiame nr. Pirmieji'Strong Der 30 metu «irdin- Kai kas stiėia kad Anna

^^neužmirS t S«^v" SS^kad dirro l^°^e butl^ neabejoti- kankiniai Rytų Europoje gai va^ė bolševikiškį propa- Louise Stro^b’uvusi Jugo-
u. tai neužmirškime tuos ki- sako, kad Amenkai trūksta pažanga. Bet kaip be- buvo ne kardinolai, bet de- k-* -j-i— —=—-------
us nesuskaitomus kankinius. 14,000 daktarų, 40.000 slau veik kiekviename kitame mokratinės mintie® socialis
tine knto kovoje. Kai kurie gių »r 900,000 lovų ligoninė klausime pažanga reiškia tai, valstiečių vadai ir visi

ar-
bet

jų žuvo kartuvėse, 
ta Sibiro
vykiose ar Ispanijos

rtuvėse. Kiti nyks- se, kad galima butų tinka- politinę kovą. “Ekspertų” 
koncentracijos s . mai gyventojų sveikatos rei- ginčai dėl draudimo licoie 

.................... kalus patenkinti.kafcL
niuose. Jie visi yra kilnus sa- Kiti žinovai sako.

kiti demokratinių laisvių 
šalininkai. Bet mes nepa- 

reikalingumo ar naudingu- pratę pulti ką nors, kas 
kad rno visi yra dažvti tam tikru kenčia neteisi:neteisingo budelių

yo nelaimėje, visi kankiniai už daktarų trukumas esąs dar grupių interesais. Kas stovi
. didesnis ir dėl ligoninių tru- už plačiųjų darbo masių —■,—r______ ___

Ar katalikų kunigai. ar so- kūmo tam pat kai kurie ži- ’ sveikatą, tas remia privers-imą, yra gera. Naciai buvo
cialistai inteligentai, ar anar- novai nesutinka ir manojtiną draudimą ligoje. Kam1“”“ *«:
chistimai darbininkai, arba ir kad turėtų būti daugiau. Jei “eilinio” žmogaus sveikata 
snaip politiniai nepasireiškę butų įvestas priverstinas nerupi, ar kam rupi dau- 
žmones. kurie krenta kovoje, draudimas ligoje, butų kam giau savanaudišku daktarų 
įrašo savo auką į dvidešimto planingai rūpintis žmonių ar profesionalinių “socializ- 
amžiaus žmogaus nepaliauja- sveikata ir dabar esamieji mo ėdikų”’interesai tie ske- 
mą kovą už laisvę. Mes, kurie trukumai lengva butų paša- rečioįasi prieš priverstina 
esame laisvi pakelti musų bai- linti. draudimą ir suranda jam

turime kovoti su lygiu Įvedimas priverstino drau- visokiausių vardų.

slavijos Tito patikėtinė, kiti 
sako, kad ji Kinijos “Leni
nui”, Mao Tze-tung tarna
vusi ištikimiau, negu Juo- 

nnę šnipę ”. Dabar ji grįžo zui Ūsoriui.
į Ameriką ir savo patyrimus} žodžiu, spėliojimų daug. 
Stalino kalėjime žada par- o Anna laisva “kapitalisti-

gandą, bet dabar susipyko 
su Juozu Šviesiausiuoju Ma
skvoje ir bolševikai ją buvoviriai iįkišę į kalėjimą, kaipo “ka-__ i*___•*

teismo pasmerktas. Ne vis-'duoti kapitalistų spaudai už .niame” New Yorke, kur ji, 
kas, kas yra pnes bolseviz-j skambančią monetą. po Maskvos kalėjimo, jau-

'T čiasi kaip žuvelė įmesta į
šaltą vandenį.
Malda ir Lietuva

New Yorke lietuvių tarpe 
eina gyvi pašnekesiai apie 
maldą ir Lietuvą. Ginčija
masi, ar su malda galima 
Lietuvai laisvę atgauti?

vinti? Ginčas visai bergždžias,

pneš bolševizmą”, bet tai 
buvo šlykščkrasieji laisvos 
minties priešai. Ispanijos 
budelis Franko sū savo ge
nerolais ir kardinolais irgi
yra “prieš bottevtemą”, 
tai yra ispanu liaudies 
delis. Reikia mokiti 
ir ribą pravesti.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 

neparemsi ALT

mimus spycius sakė Wins- 
ton Churchill. Darbiečių mi
nisteriai aiškino balsuoto
jams savo politiką. Darbie
čių lamėjimas todėl yra y 
toks svarbus, kad Hamrner- 
smith rinkiminė apielinkė 
nuo senų laikų laikoma 
konservatorių tvirtove, kuri 
1945 metais atiteko darbie- 
ciams. Tas faktas, kad dar- 
bieciai vietą atlaikė, rodo 
jog Anglijos žmonės visai 
nesibaido socializmo. Tai 
geras ženklas ir busimiems 
Anglijos parlamento rinki
mams.

J. B.

, bet aukos
^u" vykdomo Vajaus jai išlais-

ir $250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei 
Tu, Tautieti, prisidėsi savo 
gera auka!
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos Lietuvi ų Gyvenimas
Worcesterio Naujienos
Lietuvai Remti Draugijos seimui siųskit iždininko J.! 

Seimo Belaukiant Dvarecko vardu, 99 Ward!
Balandžio 3 d. 1949 me st., Worcester, Mass. I

tais VVorcesterio kolonijoje Seimas įvyks balandžio 3 
įvyks LRD metinis seimas, dieną 1949 metais, Lietuviui 
Kadangi iki seimo liko tik Klubo salėje, 12 Vernon st.,j 
mėnuo laiko, tai jau dabar Worcester, Mass. Pradžia 
LRD skyriai, pavieniai na- seimo 11 vai. iš ryto. 
riai ir rengėjai turėtų iš kai Biznieriai ir profesionalai, 
no rengtis prie seimo. ° taip pat draugijos prašo

T _ .. . . . mi daugiau susidomėt šios
L. R. Draugija vienintele organizacijos veikla. Visi 

organizacija, kuri yra su- j.;artu dalyvaukime ir prisi-
tve,tn —I at<a1’ jU.d dėkime prie šio reikalingo
j agelbejus visokiais budais darbo. Dabar tremtiniams 
savo broliams. sesutėms pagalba reikalinga, vėliau 
vargstsntiems užjūryje.. gaj pei- vėĮu

ką LRD yra nuveikusi | Dar kartu visus širdingai 
per tuos vienuoliką metų, • kviečiu dalyvauti L. R? 
jau ne syk) buvo snaudoje Draugijos seime. Tie, kurie 
rašyta, ir tie, kurie seka jos negalite dalyvauti, prašau 
veikimą, turėtų žinoti. Pla- pasveikint seimą nors su 
ciau ir smukmeniškai bus maža auka. Tas duos gali ; 
pranešta visas draugijos mybės komitetui ir toliau 
veikimas pačiame seime. j tęsti musu darbą.

Skyriai, kuriems yra iš
duoti čarteriai, randasi šio
se kolonijose: — Worces- 
ter, Mass., So. Bostone, Lo
veli, Mass., Cambridge,
Mass., Norvoode, Brockton,
Mass., Lynn, Mass. širdin
gai skyrius prašome, kad iš 
kalno susidomėtų LRD sei- .
mu ir jam rengtųsi. Pavie- svečiais, kurie susirinko į 
nius nartus ir veikėius kvie-:vietos Lietuvių Biznierių ir 
čiame skaitlingai dalyvauti Profesiona1^ bankietą. Da- 
seime. Skaičius delegatu gyvavo virs 300 svečių. Va- 
kaip nuo skyrių taip ir nuo Jurienės programą vedė

Ant. Kriaučialis
LRD Centro pirmininkas

Buvo Šauni Biznierių ir
Profesionalų Vakarienė
Vasario 20d. vakare Wor- 

cesterio L. Piliečių klubo; 
svetainė prisipildė pilnutėlėj

VAIZDAS IŠ WORCESTERIO LIETUVIU BIZNIERIŲ IR PROFESIONALŲ BANKIETO

Vasario 20 d. Worcesterio lietuvių biznierių surengtame bankiete dalyvavo daug žymių svečių. Pa
veiksle matyti priekyje Vytautas Skrinska, Worc "steįio lietuvių biznierių pirmininkas, su generolo 
Robert \\* Grow žmona, paskui eina Mrs. V. Skrinska su generolu R. W. Grow, toliau eina draugi
jos vice-pirmininkas Jonas Bačinskas su žmona. Aukšta svečią pasitinka legionierių Charles Kurei- 
sa posto nariai, kurie atiduoda Fort Devens viršininkui karišką pagarbą.

organizacijų nėra aprube- 
žiuotas, galite siųsti tiek 
atstovų, kiek galima. Kuo

biznierių draugijos pirmi
ninkas, Vytautas Skrinska, 
kurs nesenai vra išrinktas ir

nimų. Bankieto organizato
riai norėjo tuo bankietu pa-

Repšiene, A. Dixonienė, F. 
Mučinskas, P. Žeringis, Te-

BROOKLYN, N. Y.

skaitlingiau suvažiuosime, Worcesterio Lietuvių Pilie- 
tuo bus suvažiavimas našes- C1V klubo pirmininku, 
nis. Pavieniai veikėjai galu Kaip jau buvo “Keleivy- 
atvvkti į seimą ir bus mielai je” rašyta, šiame nepapras- 
priimti į nariu tarpą. Nari- tame bankiete buvo pakvie-

Pakvitavimasreikšti Worcesterio lietuvių reškevičia, S. Aliukonis, M. 
pagarbą šios šalies pirmam Dulkė, J. Pakarklis, S. Ba į Lietuvos Socialdemokra- ’ vičius. 
prezidentui ir nepriklauso- nis, Kamendulis, V. Grinke- tams Remti Fordui, Brook

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

HARTFORD, CONN.

Minėjome Lietuvos Nepri
klausomybę

j Vasario 20 d. lietuvių pa
rapijos salėje įvyko Lietu
vos nepriklausomybės minė- 

i jimas. J. Medonio pastango
mis buvo suruošta graži ir 

i įvairi programa. Kalbėto
jais buvo vietos klebonas 
prel. Ambotas, adv. senato 
rius Mančiunas ir buvusis 
min. pirm. gen.. Černius. Pu
blikos veik netilpo į salę.

' netik suolų, bet ir stovėti 
i jau nebuvo vietos. Frogra- 
l mą pradėjo parapijos cho- 
įras kuri neseniai paėmė va 
* dovauti atvykęs iš tremties 
vargonininkas Krikščiukai
tis. Choras jau padarė ne 
mažą pažangą, ypač gražiai 
skambėjo daina “Užtrauk
sim naują giesmę broliai”, 
gal ne vienas senų ų lietu
vių prisiminė caro laikus, 
kuomet ta daina buvo labai 
mėgiama dainuoti. Naujai 
atvykę tremtiniai suvaidino 
trijų veiksmų veikaliuką,

' kurį parašė p. Šimkus. Vai- 
i dinimas vaizdavo kaip šven 
, tė nepriklausomybės dieną 
laisvoj Lietuvoj, antras kaip 
šventė okupavus Lietuvą 
rusams ir trečias aktas, kaip 
šventė tą dieną pabėgėliai 
Vokietijoj. Veikalas buvo 
labai jaudinantis. Mr. ir 
Mrs. Deltuvai parodė gra
žių šposų, o jų dukrelės pa

aukotojai davė po $500. į5"™' parodydamos didelį
Lietuvos laisvės paminėji- mlkiomą. _ Gražiai padekla-

mo iškilmes vedė J. Macke-
J. J. P.

V. BACEVIČIAUS KON-mybės tėvui Jurgiui Wash- vičia/S. Kadaras, M. Tarnu- lyno skyriui, S m. vasano 
ingtonui. Kartu jie tikėjosi, lionis, V. Grudinskas, P. mėn. pasaukojo žemiau iš-
kad lietuvių vardo išgarsini- Kručas, R. Vitartas, K vada- vardinti asmenys: x r, 4 •

- r . ..... - mas musų visos šalies ir vai- ravičius, J. Dixon, D. Ma V. Kalvelis $10, Burba Vytautas Bacevičius istei*
... .. sahes Pareigūnai. Visi pa-,stijo5 pareigūnų tarpe bus čys, J.- Verseskas, F. Kru- $10, J. Glaveskas $5, K.'£® ^ew

giau, vra skaitomi garbės Kviestieji svečiai aaiyvavo,geras jn(jėhs ir į Lietuvos čas, F. Annukevičia, J. Baleiauskas 35, A. Mačionis tfącėviciuš rnusicai
naDia,ls’j-. . , . ir su Lėtiniais pra leido sma • iaisvės atgavimo pagreitini-'Truškauskas, A. Paieiiunas. $5, E. Pliupelis $4, J. Eima ’ P’Jlkl°j sak) (-10 L.

Balandžio menuo bus jau gy vakarą. Trumpas kalbas mą Alg. Pečiulis. vičius $1, A. Levinskas $l,i '7th kur įvyksta kon-
D. Mačėnas $1, adv. Briedis ceriai puikių artistų kas an

trą treeiadier.Į, 8 vai. vak.
$43.00.

nė mokestis metams $1.00, 
tie kurie aukojo $10 ar dau-

pavasario laikas, taip kad 
kožnam bus patogu atva
žiuot į Worcesterį. Apart

CERTAS STAMFORDE

sti dalyvauti aukšti musų

pasakė generolas majoras 
Robert W. Grovv, Fort De
vens kariškas viršininkas

veikėjai • miesto majoras Russell W. n 
yvius ii-.Vinton, šerifas William A.

seimo Worcesterio 
pavaišins seimo dalyvius 
palinksmins su dainoms ir Benett, valstijos senatorius 
muzika. • William D. Fleming, Lietu-

Dabartiniu laiku L. R. vos garbės konsulas Bosto- 
Draugiios apgarsinimas tel- n.e? adv. A. O. Shallna, poli
pą “Keleivyje” siuntimas cijos kapitonas Thomas H. 
siuntinių į užjuri. Ten yra i Burgoyne, kun. A. Vasys ir; 
dvejų kainu siuntinių, už kun. Jonas J. Bakanas.

mą. Į Alg.
5 3^ i Viso ruku sudėta su smul- ,, nu atiduoti kreditą uz su- ki . *121.90

manų vaisiu suorgamzavi- į ........................ Viso

$10 ir $7.50. Iš persiuntimo 
draugija jokio biznio neda

Prie garbės stalo buvo 
pasodinti žymieji svečiai.

ro. Tie, kurie norėtų siunti- kongresmonas Harold D. 
nį pasiųsti savo draugams, Donohue, Ch. Tamulionis, 
pažįstamiems į užjūrį, pa-; generolas Grovv su žmona, 
siųskit $10 arba $7.50 iždi- i pirmininkas V. Skrinska su 
ninko Jono Dvarecko vardu žmona, majoraj Vinton, še-
99 Ward st., Worcester 4, 
Mass. iš čia tamstų nurody-

rifas Benett, šen. Fleming, 
konsulas Shalina, kapitonas

tu adresu siuntinys bus pa- Burgoyne, • kun. Vasvs ir 
siųstas. Jau šimtus siuntinių kun. Bakanas. 
esame pasiuntę ir ne vie- Worcesterio lietuvių biz
nam tremtiniui nušluostė- nierių ir profesionalų vaka- 
me ašaras. Tik reikėtų dau- rienę reikia skaityti gerai 
giau visiems prie šio labda- pasisekusia. Daug svečių, 
rybės ir kultūringo darbo maloni nuotaika, linksmu- 
dėtis. mas visa tai paliko daly-

Pasveikinimus ir aukas viams ko geriausių prisimi-

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 skaitymu, 
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. Bro*dway, So. Boston 27, Mass.

mavo mažoji Nevillė Thom
son, kuri visuomet pasisten
gia publiką sugraudinti ir 
vėl prajuokinti. Programa 
visiems patiko. Publika už
silaikė labai ramiai. Aukų 
surinkta virš šešių šimtų. 
Jau nemažai yra naujai aS 
vjnuanj unuvjų tremtinių, 
nemažai matėsi ir Stalino
garbintojų. O gal ir jie jau 
pradėjo švęsti Lietuvos ne
priklausomybę? Malonu bu- 

Dabar Bacevičius įsteigė' tų ir daugiau tokių parengi-
Luckienė

manų luinu CLOJlUOlUZ-aVl » M.-vr yiLT.vv. I w .. , - , , , ,.
svečiams priklauso Vasario 22 d. Norwoode L. S. R. Fondo vaidyba Pan.atV rnu?-IKos Liu ją Stam mų sulaukti.

kreditas ne tik už gausu at-Į bažnytinėj svetainėj irgi nuoširdžiai dėkoja v isiems 7/, ’ * VIT
................................ dalyvau- aukotojams ir kviečia kitus Stamford WomensClubsilankymą, bet ir už jaukią:buvo prakalbos,

nuotaika. Dalyvis

NORWO9D, MASS.

Ii Norvvoodo Lietuvos 
Laisves Minėjimo

Norvvoodo Lietuvių Pilie 
čių Bendrovės surengtame 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime vasario 20 d. Lie-

jant pralotui M. Krupavi- paremti musų fordą.
ciui. Lietuvos laisvės kovai 
paremti ten surinkta aukų 
102 doleriai su centais.

P. K.

Frospęct Street, kur kor.cer- KAIP TAPTI PILIEČIU?

Valdyba tai vyks kartą Į mėnesį.

CHICAGO, ILL.

Dar turime knygučių, 
. . . , .i ‘Kaip Tapti Suvienytų Vai-

, Įvyks kovo o d. 8 vai. vaka pjĮjeėiu?”, kur yra aiš- 
ie, kalbės miesto mayoiasjĮ(jaį Išguldyti pilietybės įs-

Klubo atidaryme, kuris «i

Mr. Moore, o programoj 
dalyvaus Chicagos operos

Kaip daugelis kitų lietu- s»Pran?? . Constance Melo- 
------ m,: die, Ceehoslovaku smuiki
nius Mor'urnas p ’ craž-ai^ir iškilmino-ai nmLas William Šimek ir 
, ---------------• - t> cago eraziai ir iškilmingai . , v ir * *čia mirė Bar- ° T . . . pianu skambins Vytautasl . vi* .i.-it rammejo Lietuvos nepri- į> .-.

KEENE, N. I!

Mirė Barna
Sausio 18 d

tuvos laisvės kovai paremti Į našius Morkūnas, sena 
buvo surinkta $121,00 aukų.
Pinigai persiųsti A. Lietu
vių Tarybai.

Vasario Šešioliktos 
Minėjimas

aminejo 
klausomybės Šventę. Vasa- Eacevičius- vasa Stamfordo ir artimesnių 

lietuviai vra kvie-

tatymai su reikalingais klaū 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreipti^ į: * ,

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.
Keleivio si-.ait\ uojas, is- rjo 13 d. siuvėjų unijos gra- • . 

gyvenęs Amenkoie o5 n-.e a inė „..j^nki pilnu- , ""“V“1 , •'IT
tus. \elioms is ue.uvos pa- cianu atvykti į koncertą sės-Amalgameitų k , o...... nėra maža. beUadien!, kovo 5 d 8 vai. va-
™°,._va SClaUS’ Ka,sedonų; Chicagos lietuvių kolonija kare' -,zan"a $l o°-
apsKr. —• didelė ir svetaine per- ----- - -

Velionis buvo gimęs 13o . jidė '
metais, mirė sulaukęs 74 J' Minė ime kalbžjo kon 
metų amžiaus. Paliko nuliu- Gorski Jkur3 bu.

.. dime du sūnūs ir visus savo ° ; „„baju. ;$
hauskienė. Po $2—Mr. ir draugus, kurių turėjo daug, w tono' PK-dhėio m-
Mrs. M. Dulkė, P. Vėtai nes buvo malonaus budo.

$F80r^.° $1 aunkavo:, :labai- lin.te7’us- iška!b.us ,r Kohn estu ir latvių atstovai
S^Ąkunevičienė, V. Grinke-Į sikalbėti. Velionis buvo lais- ijv\'aatos švente

Po $10 aukavę.— Mr. iri ėjo iš Vaiguvos kaimo, Kro 
Mrs. J. Pečiulis, M r. ir Mrs.
Roman-Ramanauskas. A.
Muleris, P. Blažys ir M. Ja 
sionis. Po $5 aukavo—A. K.
Neviackas. J. Pėža ($6).
Povylas Kručas ir I. Vasi-

vičienė, K. Valatka, D. Zur 
bienė, P. Jakštvs, E. Šimek- 
lienė, P-ne Visgirdienė, Mr. 
Šimeklis, A. Pratašius, J. 
Dundulis, M. Milienė, U.

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sq., 

Worcester, Mass.
(1) Ar tamista visuomet jautiesi 

pavargęs-?

(2) Ar Uimista esi nervuotas ir 
prastai mieži ?

(31 Ar tamista tankiai turi šaltį 
ir kaulus gelia?

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

Su visais sveikatos reikalais kreip 
kitės per laišką ar ypatiškai į mik 
žiniška vienintelę Lietuvišką vais
tinę Worcestery.

tėlė žmonių, 
svetaine

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa i ieškojimus.

vų pažiūrų žmogus. Palai
dotas sausio 21 d Green- v-sa eį,ž Ka,M.; konsu|as 
awn kapinėse. Tebūnie jam adJv OIi M ,

lengva Amerikos zemę._ _ Vaidyla, atvykęs iš Euro 
. pos Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas V. Sidzikaus
kas ir k.

Meninę programą išpildė 
“Eilutės’’ choras, vadovau i 
jant Byjanskui. Pabaigoje 
buvo suloštas vaizdelis “Už

Siuntiniai į Europą
Lietuvai Remti Draugija siunčia siuntinius i Euraną lictn- 

viams tremtiniams gelbėti.
Visi pakavimo ir persiuntimo formalumai atlie k a m i vel

tui. Siuntiniai pakuojami dvejopo dydžio:

M. M.

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

Lietuvių kalbėtojų buvo UŽ $10.00
3 svarai 1 avos
2 sv. sviesto
! sv. pieno miltelių 
(4 sv. arbatos
1 kvorta Mazola aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1 % sv. sausos dešros
1 kerą; kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

UŽ $7-30
2 sv. kavos
1 sv. sviesto
1 sv. pieno miltelių
H sv. arbatos
1 kvorta aliejaus
4 sv. cukraus gaba’ ’ių
2 s v. taukų
1 kenukas kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

geležinės uždangos”. Veika- Užsakant prisiųskite čekį ar money orderį, paduokit savo adre- 
lelis nėra ilgas, bet jausmin- są ir pilną adresą, KAM siuntinys siunčiamas, 
gas ii daugeliui klausytojų Taip pat paduokite, daryti su siuntiniu, jei jo negalima pri

statyti adresatui, ar jj perduoti kitam tremtiniui (kurio adresą 
reikia paduoti), ar perduoti stovyklos vadovybei, ar grąžinti 
Tamstai. Jei nepristatytai siuntinys grįžta Tamstai, tai grąžim-

išspaudė akyse ašaras.
Aukų Chicagos lietuviai

sudėjo $5,000. Stambiausias 
aukas sudėjo D. Kuraitis, 
Buick automobilių pardavė
jas, J. Mackevičius, Stan 
dar d Federal Saving spul- 
kos vedėjas, ir Tremtinių 
draugija. Visi čia paminėti

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

LITHUANIAN AID ASSOCIATION, Ine.,
99 Ward 9t„ Woreester, Mass.



KELEIVIS, SO, BOSTON
No. 9. — Kovo 2 <U IMS m.

j

<

Ketvirtas

'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

Apie Dr. St Matulaitį
■ -

Bo'ševikų “Laisvė” prane- vių kalba išleido jo istorinę i 
s., i-oj nr Stijsn-e Uohii.i studiją apie Baudžiavą Lie-!sa. kad Dr. Stasys Matulai- 
tis esąs Vilniuje ir net dir
bąs “kukliai” mokslinį dar
bą.

Žinoma, bolševikų “Lais- 
vė” nutylėjo, kad Stasys 
Matulaitis buvo paleistas iš 
sovietiškos katorgos ir jam 
ant amžiaus galo leista “ku
kliai” Vilniuje gyventi.

Anie daktarą S. Matulai
ti Dr. Kazys Grinius, savo 
knygoje “Atsiminimai ir 
mintys” sako šitaip:

tuvoje. Jo dukra Katrė taip 
pat yra parašiusi rusų kalba 
vertą brošiūrą “Litovcy pod 
polskim gnetom” (Lietuviai 
Lenkų priespaudoje).

Iš pabėgusios 1941 m. po 
Minsko miesto subombar- 
davimo jo žmonos Viihel- 
m.inos Matulaitienės sužino-į 
/au, kad St. Matulaitis Min 
ske buvęs kaltinamas šnipi
nėjimu, nuteistas ir išvežtas 

iį Kazakstaną, kur dirbęs'

iręs i>oo m., medicinos) jos, Dėt SSSK su juo persi 
^vdyto'o laipsnį yra gavęs skyrė, ištekėjo už antro vy

ro, bet, nuteista už šnipinė
jimą, dingo be žinios. Kat-

TAIKOS ČARTERIS GYVULIŲ PASAULYJE

Amžini priešai, šuo Spotty, katinas Tiger, ir žiurkė 
Whitey, pasirašė taikos sutartį ir rodo pasauliui, kad 
ir jų neprietelystė nėra amžina. Jie gyvena geriau
sioj santaikoj Mrs. Stelia Kasprowicz namuose, Ne- 
wark, N. J.

JUO KĄI
Apciriko

Jaunas vyras eina gatve. 
Stipras vėjas nuputę jo 
skrybėlę ir vyrukas pradėjo 
ją vytis. Staiga viena mote
ris pradėjo šaukti jam nesa-i 
vo balsu:

—Ka tu darai? Kas tauV - • Q *užėjo?
—Ką aš darau? — klau

sia vyrukas — Juk Tamsta 
matai, kad aš vejuos mano 
skrybėlę!

—Skrybėlę? Kybą ap ja
kai, kad nematai, jog gai
nioji mano juodą vištelę!— 
sušuko moteriškė.

1S91 m. rudeni prie Mask
vos universiteto, laisvojo 
gydytojo oraktika vertėsi: 
Aleksote, Jezne, Balbieriš
ky. Vilkavišky, Pilviškiuo
se. 1898 m. buvo žandaro 
Yonsiackio Įveltas į “Siety
no” bylą ir. nors suimtas ne
buvo, bet. aišku, rotm. Von- 
siacko pristatytas, nors kal
tė? Įrodymų per kratą ir nė

rės duktė su senele atsidūrė 
Linkuvoj. Su kita dukra 
.motina pasimetė per Mins 
ko bombardavimą ir griže 
tik su 13 m. Katrės dukra 
Ma^a. Žmona Įsikūrė bene 
Linkuvoj, versdamasi aku
šerija, nes, dar netekėjusi, 
ji buvo baigusi Petrapily

rasta. 3 metams ištremtas felčerių-akušerių gerus kur 
gyventi netolimose Rusijos sus.
gubernijose. pagal pasirin 
kimą: prieš išvažiuodamas 
i Rusiją, jisai vedė vilnietę 
Vilhelmina Mackevičiūtę, 
lenkiškos šeimos, bet lietu-

Dr. St. Matulaičio piniginę 
auką.

—o—
Kada A. Bimba išgirdo, 

kad Stasys Matulaitis par
gabentas iš Kazakstano ka
torgos į Vilnių, jo “širdis 
,'uvirpėjo’’ iš džiaugsmo. Jis 
džiaugiasi, bet nutyli, kad

—Tegul bvs pagarbintas, birą, kuo paklausi, to ne- 
Maike. gausi. Kad aš gyvenau pas

—Gera diena, tėve. Ko tu poną Lakamondrą ant viš- 
toks susirūpinęs? kų po kazilu aš laikiau žylę viu simpatikę. Kaip jis pat-

__Maike. aš turiu dideli melžiamą, sudėjau sviesto sai man sakėsi, tai darąs la-

o.vie jų ciuKterų ir vieno su 
nars. Po 4 metų gyvenimo 
Rusijoj (Petrapily, Astra- 
chaniaus ir Viatkos guber
nijose! Dr. St. Matulaitis 
sugrįžo Į Pilviškius, bet ne 
ilgam. iš čia persikėlė į 
Vilnių, kur 1905 m. ėjo iš-

—O kas atsitiko, tėve, ar braškę ir Cypę. braškę su- 
jusų ta draugija jau rengia- nės sudraskė, Sorė pasikorė, 
si laimingai mirti? Cypę as pats nucypė!

—Nausa, Maike, mirti ji —Keista prakalba, tėve. 
nenori, ale ir gyventi nega- Ypač keista draugijos pir- 
li, išeina, kad esame nenu minirkui. O ką nariai sakė? 
leisti ir nepakarti. —Maike. rr.emberiai nie-

—Kas atsitiko, tėve? ko negalė :o sakyti, ba pre- ,
__Bėda tame, vaike, kad zidentas jiems žodžio neda V!en 5u Lietuvos Socialde-

prezidento negaunam: Nie- vė. Jis pasakė tą spvčių. mo^ratų i artija, atsisKyręš 
kas r.esodasnas būti prezi- memberiai pasijuokė, buvo nuo demokratų-varpininkų. 
dentu, sako, čia ne kliubas, tokiu, katrie jam paplojo. Savo gana gerais, dažnai 
frv fcvro nėra, tai kam čia Prezidentui tas patiko ir iis .r'?5.iaH. beletristiniais, raši- 
buti prezidentu? Unaravų tuos pačius Užgavėnių žydo nia s ūsai daug padėjo L. S.
prezidentu, Maike, turime 
daug, visus aštuonius! Ale 
koks pažitkas iš tų unaravų 
prezidentų, iš jų, kaip iš 
ožiu, nei pieno nei vilnos. į 
mitingus nesilanko, darbo 
’okio nedirba, o unara ima

Dr.^St. Matulaitis yra pa 
rašęs ir išspausdinęs daur 
savo rašiniu — medicinos 
framtos, politikos, politinė: 
ekonomijos, istorijos, bele 
tristikos, satyros sričių,
savo gyvenimo pabaigą n 
sai pasidarė Lietuvos istori 
.ku ir vra išspausdinęs save 
parašyta Lietuvos istori ią.

St. Matulaitis lietuviška'' 
rašinėt pradėjo labai jau 
nas, dar būdamas Mariam
polės gimnazijos mokinvs 
“Aušroi”. Toliau rasinė c 
“Varpe”, “Ūkininke”, Ame
rikos lietuviu laikraščiuose, 
toliau LSDP laikraščiuose. 
]be to, yra paleidęs i pašaull zloiTZV -i-piVIITOIII U II

nių knvgn. daug ių agitaci- 
,nio pobūdžio. Jis bus be ne 
vienas produktingiausių se 
nesniųju lietuvių rašytojų

Žvejų Istorija *
Vienas žuvauto jas iš Bos

tono sėdi paupyje ir gaudo 
žuveles be leidimo. Prieina 
nepažįstamas vyras ir klau
sia:

—Kaip sekasi žuvauti, ar 
pagauni ką nors?

—Ir kaip! — atsiliepė bo- 
stoniškis — /vakar aš čia 
pagavau 40 svarų žuvų!

sus paplepėti!” —Ar žinai, kas aš esu?—
Taigi, lengva “paplepė- sako nepažįstamas vyras.

ti”. Bet kada A. Bimba lan- —Nežinau,
kėši Lietuvoje po karo, jis —Aš esu vyriausias me-
,S. Matulaičio Vilniuje ne- džioklės ir žuvavimo valdi- 
matė, nes tada senas dakta- ninkas, — sako nepažista- 
ras dar buvo Kazakstano masis.
katorgoje ir A. Bimba apie —O ar žinai, kas as esu?
jį nė vienu žodžiu neužsi- —užklausė boštoniškis. 

Stasys Matulaitis buvo iš- .minė grįžęs Į Ameriką. Mat, -^Nežinau,
vežtas už bausmę Į prievar-; tada A. Bimba manė, kad —Aš esu didžiausias me-
Jos darbų stovyklą, kur jis,(St. Matulaitį ištiko Zigmo lagis visame Bostone.

T kaipo daktaras, galėjo iš- Ąngariečio likimas ir apie ---------
būti gjųas apie 10 metų. savo seną pažintį su tuo: Geras Pamokslas
□es daktarai ir sovietiškoj • “liaudies priešu” jis nieko Jaunas kunigėlis, ką tik 
"ergijoj dirba pagal savo /įesakė. Dabar, kai Stalino • atkeltas į naują parapiją,

ierius vėl pasakė. Tada D- P- Vilniuje jisai išbuvo Kokiu dar veikalų jisai yra 
mberiai jau nebeplojo, iki 1915 m. Kai Vilnių už- parašęs, pasišalinės i Sovie 

- ■ tu Sąjungos

specialybę ir turi daugiau .rūstybė atsileido, ir senis 
šansų išlikti gyvi nežmoniš-įgrižo iš katorgos, A. Bim
bose vergijos sąlygose. i.ba drįsta džiaugtis ir net

A. Bimba neiškenčia ne-jprisimena, kaip jis kadaise, —Kaip tamstai
'kandęs tiems lietuviams, 
kurie baimijosi dėl S. Ma
tulaičio likimo. Jis rašo:

susitiko vieną nešpetną pa- 
lapijonką ir kalbasi su ja. 
Kunigas sako:

patiko 
praeitąbūdamas Minske, turėjo su mano pamokslas

Matulaičiu “porą ilgokų sekmadienį? 
pokalbių”. , —Labai geras pamoks-

•‘...Visoki T. Sąjungos prie ! O gal Bimba papasakotų. las, — atsakė moteris, _
Įai Amerikoje plepėjo, buk .mums apie savo “pokal-! Tamsta taip viską gerai iš- 

iu a iL-iStalinas Matulaitį likvida- bius 
vo, — kaip lengva nonsen-čiu?

su Zigmu Angarie- aiškini, o mes čia, iki Tam- 
J. LJ. stos atvykimo, tokie buvo- 

me atsilikę ir visai pėžino- 
Jurgio Spurgio Žodis Diskusijoms J°me, kas tai yra griekas...

rotiei 
memberiai
bet musu prezidentas isilus- ėmė vokiečiai, Dr. St. Matu- tu Sąjungos teritoriją, no 
tino ir iš‘trečio karto tą sa- laitis persikėlė į Maskvą ir: 1925 m., tikrai nežinau, iš- 
vo spyčių atpoteriavo. Mem- ėmė_ linkti į
bėrių nosys ištiso besiklau- 191 < m. jis jau 
sant. kiti vaipėsi, dar kiti — vika?: taijnatrt nors ir iš 

ir nosis riečia. Mums reikia pradėjo eiti namo. Vedlug to, kad 1917 m. rudenį, be- 
regli prezidento, kurs susai- to,
dę vestų, mitinguose su ku- me. kad mums reikia naujo prie 
juku i stalą pabarškintų ir prezidento, ale kur jį rasti? nio.,issi 
parėtką darytų. O tokio ne- —Paprašykit vieną iš sa- Rusijos

vo garbės pirmininkų, tėve,
kad paimtu vadovauti drau- .. , .. .

ciau laikraščiuose, kad Dr. sistme dvasia parašytas vei-
_ \o iuz, Maike. kas jau Matulaitis viename susi-!kalas' (jo buvo išsoausdin-

mėm pirmą pakliuvusį, kat- ro'u buvo unaravų prezi- dnkime Rusijoj t°mas dalis). Man
ras sutiko trumpam čėsui dentu, tas darbui nebetikęs. Retuviu Karinių
būti musų prezidentu

Gromata iš Pittsburgho | kitus visus, kas tik nepri- .. Myleto-ai
Maikiui ir Tėvui taria “draugui” Stalinui. Kalbasi du kaimynai apie 

Aš. Jurgis Spurgis, iš Išrodo, kad Pittsburgho ,eni^.tu,d kbai
Pittsburgh o, pastanavijau bulšiai turi daugiau smagu- nesiseka *’ ° .tam .Ylsai

bolševizmą, skyrus lietuvių kalba para- oa1ra^ti.j7^ ,ma^ F»ma- mo ir džiaugsmo iš žmonių k ti Jis ™ks”n,uks* lsmo*
atviras bol- švtą ir Gudijos Minsko Mo i -el? Maiklui ir Tėvui. Nes korimo, negu Maikio Tėvas _KaiD

kslu Akademijos išleista -us al~>udu limkote mane kas iš išmetimo vieno kito stik- x_ • - F tu galėjai savo 
šunį išmokyti visokių trik-.storoka tomą api£ Lietuvos i 'avaite per daugelį metų liuko ruginės.

baudžiavą. Tą knvga ka'!-r aš iudu abudu myliu ir Todėl mano glumna gal- Un.,..,kas turėjo Kaune, ir man te- V1£ada klausaus judviejų ,va negali išfigeriuoti, kas ąakė kai len^a’ at*
ko j# skaitvti, taip pat esr! asikalbėiim^. Noriu paša- Heras bulėiams pasidarė. PaXm ifč r l'-
•ą matęs Kaune Sovietu Sa k}li, kad judu kalbėdami kad jie taip pamylėjo žmo-, E • glau ’

"era rlalvka. tai bolševizmo L ungos buvusioje spaudiniu!’'ain kada vienas gerai nu nių žudymus. Man rodos
mokslą. ' Paskiau dar skai-' parodoje. Tai rimtas mark-j šnekate, kaip kada kitas. Jai nėra joki baika. kada 

Ret praeitą kaitą judu žmonės yra kariami arba 
diskusuodami anie vyskupo gaudomi, kada žmonėms 
ir generolo cinais, tai tikrai gyvybė yra atimama. O 

_ gerai abudu nušnekėjote. Iš kaip tenka girdėti, tai kada
"ale Mį^v^c^7umisH7omV*kiS kariuomenės likučiu ’ ;dėia gyventi ir dirbti (tau-^okiV šneku tai viri gali šio Rosėjos'Stalinas ką sušau-
’u vi-!šra«aba m^u sužaidę surik- Prisakė: ‘‘Jei jau kurti tau• ,‘inio ir demokratinio radi- .oasirnokvti, netik mes do ar pakaria, Lai musų bul-Į 

są parėtką sugriovė. ‘ guoti. Mes norime t?u pa-! tineg. lietuvių kariuomenę,<kalįzmo) maždaug 1887— ^nial ir jaunikliai. O mi išgirdę tokias navinas 
—O kaip lis suardė tą ju- siūlyti būti musu pr

sų tvarka, tėve? I tu. Kol tu išmoksi
—Musų parėtkas, Markėj rracniają, me;. Maike 

glasni tau po kiek vi

Maike. mes ir rokuoa- įkalbėdamas su manim.;
su.

parėtką darytų 
gaunam.

—Tai ką jus padarėt, tė 
ve?

—Iš bėdos, Maike, paė

tas yra no gud, jis musų

yra toks: mes pirma spvčius 
sakome, o paskui geriame, 
ale musų naujas preziden
tas tą parėtką apvertė aukš
tyn kojomis, jis pirma ge
ria, o paskui spyčius sako. 
Ir kokius spyčius, Maike, 
kad tu išgirstum, tai tu tuo
jau į gazietas parašytum. 

—Labai įdomu, tėve

gi ai.

ščio ir P. Avižo- 
itarė, kad lietuviai iš 

narsiveš bent vienąviro foi rrm ! sum... žinoti už

PAŽINKIME ŽEMĘ

Dažnai norime žinoti, 
kiek žemės paviršiaus yra 
apsemta vandenimis ir kiek 
yra sausumų, arba kokie 

a .aukščiausieji kalnai į- 
tuoT šoka £airiu<*e. kontinentuose, ko- 

_ kios ilgiausios upės, di
džiausieji ežerai, juros ir 
vandenynai.

Daug žinių anie musu že-
t'•*1^*0 ii "t i i o otą^o naskuii ir tu^biVvirei Matulytis "griž7“nė^ dresę, čeverykus, ar- mą. bet net ir apie vištos
vyru. Vad ju sei Maik9 somon Lietuvon. jaučiu. Jo subolševikėjimo a skrybėlę ir kurioms pri- plovimą, nors mėsą ir vai-
'—Labai ačiū." tėve. už• Sovietu Sąjunroj vis dėl-periodo vaisiu tuo tarpu ne- pasirinkti vieną iš gau. . visa žemės

nasiuiymą. betas neturi'/to. tur būt, dėl bado, St. sllm“. »««•?«.. n«> nedaug fggg.ar trijų, kuns yra j Aną dieną buvau nuva-l??^. vls« kamuoiĮ,
’okio noro butų jusų pirmi Į 
ninku ir laika gairinti su iu- kai 
su tuščiomis kalbomis. Nau 
dos iš to nėra jokios, o a-

—Okei, vaike, jei tu nie- jau priklausau nrie kelių pa 
kam nepasakosi ir į gazietas žangiu organizacijų, kur 
nerašysi, tai aš tau pasaky- žmonės moka greitai visus

tepažįstu si jo gyvenimo;
..... ....... Jaįkotarri. Aš abejoju, kad

jnon Lietuvon bene- 1920 taĮbutų lietuvių tautos nau 
m., Įsikūrė Marijampolėj.! dak ^vras su temperamen- 

ealinėj gimnazijoj i ^u’ mokas atsiduoti, moką.

Jatulaitis nepasiliko visis- 
ir. sugrįžo nepriklauso-

_ rasime “Keleivio” ka
lendoriuje 1949 metams. 
Ten paduodamos žinios

vietos r_____, o............
dėstė gamta ir bigijeną/Lie-bet taip pat perovkę? .
tuvos Respublikos saugumo ^okedava ir niekų nridary T.ode* as Prašau kad ju

siu. Musų paskutinis’mitin : organizacijos reikalus sprę- policijos susektas bolševi-)manau, nebus lietuvių. ”u J! ateityje panašių dis 
gas, Maike, buvo apie už- sti ir man to užtenka. kas beesąs, buvo suimtas ir! Pamirštas.. Jo ilgos veiklo- ’'VS1JŲ neu'mnstumet.
gavėnes, o musų preziden
tas drūčiai truktelėjęs, pa
misimo, kad jis sename kra- 
juje eina Užgavėnių žydais 
ir išdrožė mums visus užga 
vėnių žydų potierius. Pir-

Buridano asilo ir šidlavos į šių dėl žmonių korimo. Tas skaičių, religijas,
ubago padėtyje. ' bulšius skaitė, kaip iš visų Kal^af* , . .

šventų litanijos, kas turėtų endo.nuJe yra daug
būti pakartas. O tas vyras naudJ?gy lr įdomių skaity
tam bulšiui sakė, kad bul- mu‘ Har nroK’v'''
Šiai dasigyveno iki kaniba-

t* j snaiiy-
mų* JĮ dar galima užsisaky
ti. Kaina 50 centų. Užsaky-Maike. toks pasodintas į Kauno kalėji r alansas gal bus suvestas su i Dabar aš noriu judviem

•i? • • • ...... ___ !-• 1__ toicriumi, colrfrt 1 nara.čvfi Čirtlėil, nnvin.i
—Tai 

pat 
k
tai
buoti

—Tėvas klvsti. aš inkini O iŠ ten.

-j • OOO IS.
Broadway, So. Boston 27,

tur bnt

žydų važiavo: Joseliuks. Juk tai aukščiausias unaras kus; tenai Akademija lietu- kio atlyginimo nereikalavo »nolą pakarti, liet ir čionai
Oreliuks, Boreliuks, aš pats, būti kliubo direktorių! ------------- ---------------------  ,r neėmė, o tuo tarpu Mau- Jrittsburghe bulšiai sako
kaip žags, kapelušas, kaip —Gal kai kam, bet man prezidentą pafiksinti, kad derodės spaustuvei Tilžėje kad jie, jei galėtų, tai pir-
brags. Kun mes pirkom?— tas neįdomu. jis išmoktų parėtko. mes, varpininkai, buvome Paausiai pakartų Bakana ir
Peiliu-breilių, šukų-kuku, —Kaip aš matau, Maike, —Gero pasisekimo, tėve. Jau .aPJe tūkstantį markių Pivaroną, Bostone Michel-
'•irbalą-birbalą, imbirą bim- mums reikės tą patį musų —Gudbai, vaike. skolingi. Reikia įvertinti foną, Chieagoje Grigaitį ir

kanibalai tai yra žmogėdosir kaip jie pasigauna žmogų PYPKIAUS MALDA 
ir jų riezninkai skerdžia, Nesill. ..7~— 
tai visi šoka kazoką taip, CM į dn^n,M. irstysiu, 
kaip ir musų bulšiai. įin išmėtysiu —

Aš vistiek nenorėčiau vie dKl’ poką’
iyti, kad galėtų rastis tokių s»wki ^,n'J°8«?bok*; 
žmonių ant svieto, kad jj? !7e,?.au af’devitą. 
žmogėną valgytų. Ką judu ne 8,and,en- ryt rytą. 
mislijate? -

Su didžiausiais uklonais Biznieriams gerinusi* vie* 
Jurgis Spurgis ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Z t
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Mažas Laisvės Kraštas
Vidury Italijos apie 200 gyventi, bet pasiūlė jai pa- 

kilometrų nuo Romos mies- didinti žemės plotą, bet ga- 
to Apeninų kalnuose guli vo iš regento tokj atsaky- 
mažutė nepriklausoma res- mą:
publika, tikra pasaulio keis- “Mes nenorime nei pėdos 
tenybė. Tai yra mažiausia svetimos žemės, bet ir savo- 
pasaulio valstybė, tiktai 38 sios niekam neužleisime”. 
kvadr. mylių ploto su 14 ,Qz.otūkstančių gyventojų italu Tt ^62 m., susikuru
kilmės SvarhiaiK ins ItallJ°s suvienytai valsty- Kiimes. bvaibiausias jos gan Mariną globojo 
verslas yra pašto ženklų lei- Ital’iios karalius 4 S J 
dimas ir jų pardavinėjimas karj“lu!' . .
ženklų rinkėjams — filate- , Pnes paskutini pasaulini 
listams. Iš to susidaro svar- kate „M“38®1,1"1, susinipino 
blausios krašto na lamos. ^an Marino likimu, kurib^ 
Ji visai neturi popieriniu demokratine santvarka bu- 
pinigų, nežino jokių paia- vo kaip sąsas jo diktatun- 
mų mokesčių nei valstvbėsį n€l valstybėj.^ Uzkanavi 
skolų. Cia vra oro t arto,™as.tok,os .T“05 valstyb« 
ženklai, bet nėra aerop'.a- Jam «arbes. peat"este- 
nų. Visam krašte vra tik Klasta. f grasinimais jis 
vienas sunkvežimis. Krašte F"v«de. t*”
nevartojamas 12 valandų Part?« *.r Paskl.rt.1. fašistus į 
laikrodis, laikas dalinamai tals?J°.1lr . policijos netes. 
į 4 ketvirtis. Yra' radijo Kad pilnai neprarasti savo 
aparatų, bet nėra radijo nępnklausomybę, sanman- 
siųstuvo. Nuosavybės mo- nlecla! Pasidav® Mussolinio 
kžtis už 6 kambarių namą ?aud™“L Bet jie nesnau- 
tėra metams 24 amerikietis- f?’, t®®?.m* kui jie. kaip 
ki centai. Cia yra pastatytas kiekvienais meteis švente 
krašto herojui paminklas ne įePos.1d te dieną Jungt ų 
už jo žygius, bit už tai, kad Amerikos Valstybių šventę.
jis atsisakė priimti iš Napo- >'.e bu.™ Paletę is Romos 
izazvnrv Amerikos ambasadorių įleono pasiūlymą padidinti i«kiimes Der kurias tu
šavo krašto žemes. 1KHna,d turejo būti atidengta jų hero

Bet tai yra ne vien keiste- jaus stovyla. Fašistai manė, 
nybių kraštas, jis kartu yra kad tai bus kurio nors seno- 
mažučiu pavyzdžiu, kaip vės romėnų didvyrio sto- 
galima pajrusioj Europoj iš- vyla.
laikyti demokratinę tvarką. Bet pasirodė, kad čia bu- 
kuri čia turi daugiau 1000 vo — Abraomo Linkolno 
metų amžiaus. biustas.

Kraštą valdo 60 narių U. S. A. pilietinio karo 
Didžioji Taryba iš 20 patri- metu sanmariniečiai paskel- 
cijų, 20 miesčionių ir 20 bė prezidentą Linkolną sa- 
ukininkų. Taryba renkama vo krašto garbės piliečiu, 
kas 6 mėnesius: visi vyrai Prezidentas 1861 m. gegu- 
privalo balsuoti Tarybą žės m. 7 dieną tokiais žo- 
renkant, nors krašte vra 80 džiais jiems padėkojo: 
nuošimčių beraščių. Didžio- «Norg Jugų vaJgtybė yra
rin T Ta-i013^3’ bet P y1"3 V^ena*
P°. i -j-- daugiausiai gerbiamu žmo-rvba leidžia įstatymus ir tu- " •• ronbnA, nukaitė-i Jus žmonijai

* * ič jodėte, kad valdžia, pagrįs-

KELEI VIS,SO.JĮOSTON

PALESTINOJE EINA PASIKEITIMAS BELAISVIAIS

Palestinoj žydai ir arabai pasirašė karo paliaubas ir pradeda pasiKeisti karo 
belaisviais. Čia matome, kaip Transjordanijos legionieriai yra paleidžiami iš 
karo belaisvių stovyklos Jeruzalėje. Jungtinių tautų atstovai prižiūri pasikei
timą belaisviais.

ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS
Kokių Kultūrininkų Esama ti, pasikviečia savo “keturis 

Urugvajuje, Montevideo 'asilus .
mieste8senokai veikia lietu- , PafkIu{‘D?,ska.ndfe± 
vių Kultūros draugija. Užsi- lįa dėl bufeto atskaitomy 
mojimai jos buvo geri, bet6®8 l^ko kruvinos musty-
pletkai, rietenos, varžymą- nės buvo sudaužytos durys, 
S. ašį i- dai .tlnn kėdės ir kelios galvos ir ku-sis dėl “įtakos” ir dėl pelno rias tas pats Svečiulis išpro-iš bufeto, ererus užsimoji , , - , ~

bar tos draugijos "narių 
grupė”

eformą, tačiau jos 
mai neįvertinom ir nebai
gėm.išleido atsišaukimą 

į narius, bet ir tas atsišau
kimas be parašo, lyg žmo
nės nedrįstų pasisakyti kasj . . .
esą. Tik iš atsišaukimo tu-į nis darbas, jei apie draugi- 
rinio galima spėti, kas yra S jos pinnininką pasakojami 
io autorius j tokie dalykai? Dabar, kai ir

' 9 0 i į Pietų Ameriką pradeda
. . ; atvykti daugiau lietuvių, 

Apie vieną “kultunnin-• reikia tikėtis, kad Svečiu- 
ką”, Mykolą Svečiulį, atsi- ]įai jr panašus “kulturinin-

Koks gali būti kulturi-

ii(ctrxri<vc’ vvjktv

Ko res p ondencij o S
PITTSTON, PA.

20 d. vasario vietinis BA
LF skyrius surengė koncer
tą su prakalbomis. Įžanga 
nemokama, tai publikos pri
sirinko pilna mokyklos salė.

Vakarą atidarė J. Mace 
nas: trumpai nupiešęs Lie
tuvos 31 metų gyvavimą ir 
nepriklausomybę, perduoda 
programą vesti kun. Žu 
kauskui. Kunigas kalba 
apie neišpildymą pasaulio

J. J. Stukas, K. Račkienė, 
V. Andriuškevičius, A. S 
Trečiokas, V. Pieteris, kun 
P. Bastakis, M. Valukonis, 

visai nevartodamas Įžei-jV. Dilius, J. Dulkis, S. Gu- 
džiančių žodžių. Programa ‘ das, K. Strolis, K. Bason, 
buvo ilgoka, bet Įvairi. E. Kautis, J. Mačiulskas, V. 

J. V. Stanislovaitis Bičkauskas, A. Bielevičius, 
P. Pūkis, V. Veličkas, H

šaukime sakoma:
Būdamas Lietuvos kariuo

menėj, Svečiulis pavogė val
dišką arklį ir tapo įmestas1 
kalėjiman. Jo tėvas užstatė 
10,000 litų ir iki teismo išė
mė. Tačiau jis ir savo tėvą 
aptaisė. Apsirūpinęs doku
mentais jis atbėgo į Urug-. 
•vajų, o tėvas vos su terbo- 
mis neišėjo.

Visai kolonijai žinoma 
musų draugijos byla su lie

kai” bus išstumti iš viešojo 
gyvenimo paviršiaus.

J. A-s

Burkimės į Bendrą 
Darbą

Atsižiūrint į tremtinių 
labai sunkią padėtį, ypač 
vaikučių ir našlaičių, BAL- 
F-as pasiuntė jieihs š. m. va
sario 9 ir 10 dienomis siun-

tuviais socialistais, kurios tas, viso 23 maišus drabu 
išvengti neprileido Svečiu- -- -
lis ir pasiėmė ją vesti. Bylą

NEWARK, N. J. Buike, A. Steknys, J. Zika- įvesdamas ne tik ignora-
ras, K. Litvinas; po $4 —S. 
Grinevičienė, J. Škėma, S. 

7_ Urbonas; po $3—P. Stai-

vo pinnininką, bet viską ir 
nuo draugijos slėpė, kol ją 
skandalingai pralošė. Tuo
met Svečiulis draugijai pa
darė apie 1,000 pezų sko
los, o save baigė aprūpinti 
namuku. Meluodavo, kad

Vasario 16-tos Minėjimas
Lietuvos "nepriklausomy . . . _ „ .

bės minėjimą N’ewarke su- ?,ier}e’ P° ??
suošė New Jersev Lietuviu ^u^onis, K. Kiketa, M. Ku- 
Taryba vasario 16 d. šv. kanskiene, O. Stoniene, P.
Jurgio svetainėje. Publikos nė°go ^Lkukžemienė ^Ge buk vis reikia Pini^ advo' 
buvo daug, pats minėjimas ne’°" Laukzemiene, F. Ge- *

sutarčių, kain buvo susitar- į praėjo labai pakilusioj nuo- ‘ kalhėtnin«; ir dai-
“ n. l. -»ssr

irybos iždininkas J. V. į P.0 „Rokiene, Lelesiene 
nas sudainuoja šv. Jurgio j Baitrukonis ir pakvietė is- 11 al anau3Klnne. 
par. choras iš Shenandoah,' kilmėms vadovauti Lietuvių v T T UtnHri,,
Pa. po vadovybe Petro Ste- radio valandos vedėją J. J. - * .ieraFv7’i

bių. Lietuvai nepriklauso
mybė negrąžinta. Tris dai

nesenai pribu-ponaviciaus 
vusio Į šią šalį 
didelis, bet sudainavo sklan 
džiai. P. Steponavičius 
energingas mokytojas, solis
tė Suzana Griškaitė iš New

_________==v noras nėraliams. Senatas parenka iš , piHtečių tarpo 12 kandidatų 1 evp“b
f dvi kapitonų-regentų vie l įuti’pastovia”^ * 
tes. kurių pareigos atitinka b mėn fa.

i3.; ' 3'3t’> Pairti regentei pa- Yorko puikiai dainavo lie-
I n^>kelte karą britams ir USA. tuviu dainas RaW —.i dabnnj mdą, is kūno lic>są po sIaptag gan Ma.

Stuką Jr.
naiITCK? lrixnIYUII.

Tarybos Direk.

traukia aklas berniukas. Du. ... •*•!-<
išrinktieji eina nesuuėtin ! P^lu.n£,?ys. 
gas regentų pareigas per 6

Juras iš LaUreųce. Mass., i 
J. J. Stukas kalbėjo anglų 
kalboje ir kvietė jaunuo-į 
sius lietuvius dėtis i Lietu ! 
vos laisvės kovą, adv. Ka-! 

Balsas gerai zys Paulius perskaitė kon-j 
išlavintas. Viešnia solistė • giesmono Peter W. Rodino 
gavo du bukietu gėlių. : telegramą ir sveikinimus 

Šv. Kazimiero par. vieti-Į lietuviams, o aldermonasi 
nis choras no vadovvbe Joseph Healev iš Kearney, į 
Broniaus J. Voverio, sūdai- N. J. perskaitė kongresmo-

ambasadoriui Ro
mėnesius ir apsakyti nega-^
li, kitaip užsitraukia baus pasirašytam sanmari-1 navo penkias dainas. Cho- no P. W. Rodino kalbą, ku

niečių, tarp kito-ko buvo 
pasakyta:

CO-imę. Algos jie gauna 6 
Ierius mėnesiui.

San Marino turi 12 poli ( •cininkų, 3 valstybės išlaiko- . geležine Mussohnio ran;
\-ip„, takaJkn pnvęrte mus paskelbt 

karą. Melagystė yra, kadmus gydytojus, vieną teisė-
jąS^n pati^ vartį|XKnH“

ras didelis skaičium ir turi rią jis buvo paruošęs paša-; 
gerų balsų. Gerai balansuo kyti Lietuvos nepriklauso 
tas tarp merginų ir vyrų. ■ mybės minėjime.
Gerai išmokytas. Tas cho-j Minėjime svarbiausią 
ras, rodos, neturi sau lvgaus kalbą pasakė pralotas M.

guli gražiose uolose Monte vuoja laisvė”.Titano kalne, turi 1600 gy
ventojų, parlamentą, baž- Prieš 70 metų tarptauti- 
nyčią, muziejų ir mažutį į niai biznieriai buvo pasiūlę 
universitetą. atidaryti čia azartinių loši-

885 metais čia buvo to mų kazino, panašų kaip yra 
paties vardo vienuolynas, Monte Carlo. Nors iš to ma- 
kuris saugojo savo nepri-j ža valstybėlė turėtų stam- 
klausomybę hercogų Urbi-! bių pajamų, bet išdidus 
no globoje. 1631 m. San sanmariniečiai atmetė šį 
Marino pateko i popiežiaus pasiūlymą didelia balsų 
Valstybę, bet ir šis patvir- i dauguma.
tino jos savistovumą. “Ne materiale gerovė, nu-

Kai Napoleonas dalino1 tarė jie, sudaro gerą vardą
Italijos "žemes tarp savo gi- respublikai, bet piliečių do- 
minaičių, jis ne tik leido lybės ir respublikos išdidu- 
San Marino toliau laisvai mas”. V. S.

su Mus- lietuvių tarpe kietos ang- Krupavičius, VLIK-o pirmi-
Lai gy- lies rajone lietuviu dainų ninkas. Jis plačiai nušvietė 

interpretavime. Gaf tik at- Lietuvos skaudžius pergy- 
~ eityje su juo susilygins Ste- vevenimus antrajame pa- 

ponavičiaus choras, kuriam rauliniame kare ir okuoan- 
reikia tik daugiau laiko ir ta. dabartini siautėjimą, 
daugiau dainininku, vpatin- kaip žmonės persekiojami 
gai vyru. tai bus rimtas lie- ir tremiami. Svečias kalbė 
tuviškas^ choras.# jo apie tremtinių sunkią

Gera prakalba pasakė iš padėti Vokietijoj ir kvietė 
Lietuvos' istorijos teisėjas Amerikos lietuvius dirbti ir 
J. S. Fine. .Jis'turbut nese- aukoti, kad Lietuva vėl bu 
nai perskaitė lietuvių įsto- laisva.
riją. Kaipo valstijos vvriau- Patriotinę kalbą pasakė ir 
šio teismo narvs, turi gražią adv. Kazys Paulius, N. J. 
iškalba. Bet taip sutrauktai L- Tarybos pirminin

ORO AKROBATAS

19 metų akrobatas Arthur 
Duchek iš Austrijos atvyks
ta i Ameriką dalyvauti savo 
dėdės akrobatų grupėjepirmininkas, ji

formoj perstatyti ____
keletos šimtmečių, nėra “ Amerikos Lietuvių Tary- Marlin laivo
lengva, bet ųs suprantamai bai . n BALI*-ui, o paskui |.0Uiviam« cuvn “orn «rw^.

katui “patepti”, bet bylą 
pralošus paaiškėjo, kad M. 
Svečiulis advokatui ir cento 
nebuvo davęs, kuris paskui 
teismo keliu išreikalavo ke
lis desėtkus iš draugijos. Vi
sų šios bylos išlaidų irody 
mui, Svečiulis ir po šiai 
dienai nėra jokios formalės

zlavno lutiUOVY0! jcsa
apie smulkias 

apyskaitas, kurių jis neda
ro.

Labai negražiai ir recidi- 
vistiniai padarė 25 pezų 
kombinaciją, tą sumą sko
lindamas iš draugijos vice 
pirmininko, kuris gali paliu
dyti. Dar puikiau Svečiulis 
padarė su A.L.R.K.S. Spau
dos Sekcija. Jis su keliais 
nariais pardavė tos Sekcijos 

i prisiųstų kun. dr. Prunskio 
180 knygų. Pinigus svečiuliš- 
Į kai sudorojo, bet neįrašė į 
kasos knygas ir iki šiol ne
atsiskaitė su leidėjais. Pa
sakykit, kaip ši Amerikos 
lietuvių organizacija pama
nys apie musų draugiją- O 
šią nešvarią istoriją visi ži
nom, bet kodėl visi tylim? 
Ko tvlim, kai didelis moky
klos vakaras bufetui davė 
170 pezų gryno pelno, bet 
Svečiuliui suvedus sąskaitą 
beliko vos 14 pezų?

Senai tai matom, savo; 
tarpe pasibėdojam ir taip 
paliekam, SvečiuHs šeimi
ninkauja. Vienas viską nu 
taria, vienas perka, vienas

_____aunaiiinuy uca
nekalbant

•t'Uktoriii raffinoyviX'drošn'iai “aGk! veda\slsl“ita? Jr ’kaV

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 Bruadw»y.
“KELEIVIS” 

3°» 27,

žiu, 4 dėžes avalynės, 5 dė
žes knygų, 1 dėžę mokyk
loms reikmenų ir 197 dėžių 
įvairių maisto produktų.

Tremtiniai laukia siuntų, 
nes dėl blogo maisto jie yra 
nedavalgę ir jų drabužiai 
nuplyšę. BALF-as galėjo 
išsiųsti siuntas tik dėlto, 
kad dosnieji amerikiečiai 
nepagailėjo nei laiko, nei 
darbo parinkti ir prisiųsti 
BALF-ui aukų.

Ateityje BALF-as galės 
remti tremtinius tiek, kiek 
jis susilauks paramos iš pla
čiosios visuomenės pusės. 
Pasistengkite, kad neliktų 
nei vieno lietuvio nepaau-UAI ~UI
tikslams.

Visi BALF-o skyriai bei 
kitos organizacijos prašo
mos prisiųsti aukų. Organi
zacijos, kurios jau turite pa
rinkę aukų prašomos neati
dėliojant prisiųsti BALF-o 
Centrui.

Burkimės visi } bendrą 
darbą ir dirbkime vienin
gai, tuokart musų pastangos 
tikrai susilauks gerų pa
sekmių.

Aukas prašome siųsti:
United Lithuanian Relief
Fund of America, Ine. 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

SKAITYKITE 
Informacijos Centro 

Leidinius!
I.ITHUANIA’S F1GHT FOR 
FREEDOM

By—
E. J. HarrisMi.

Kaina 50c.
GH1I.LEBERT FE I.ANNOY 
IN MEDIEVAL MTHUANIA 

By—
P. KKms.

Kaina $1.00

ko uostą jaunas akrobatas pats sako, kad tik pasirašy-
Užsakymus siųskite:

Lithuanian American Informatiea 
Center,

keleiviams savo 
sus” virš laivo.

oro spo-kuriperskaitė rezoliuciją, 
Kunigas Vladas J. Mažri | buvo Pn‘imta ir bus pasiun- 

nas apie trvs mėnesiai at- tinėta musų valstybės parei- 
ažiavęs iš Vokietijos, kai- or,,numc i

ir gerai atvaizdavo. »

apie lietuvių
gunams, kad užtartų Lietu
vą jos didelėj nelaimėj.

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

Demokratinio Socializmo Pradai ....... 50c.
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. Boston 27, Mass.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai * Angliškas 
A. BALIO Žodynas 

Nauja I^ida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS 

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA

kančias ir tautos' naikini- Dar kalbėl° vietinis klebo- 
mą. Bet jis atrodė visai ne- nas> kun- k Kelmelis. Meni- 
prisirengęs sakyti prakalba nę programą išpildė Ap 
dideliai miniai? Tai jo kak reiškimo par. vyrų choras iš 
ba nedarė gero įspūdžio į • Brooklyno, vedamas P. Sa- 
klausytojus. Ir buvo sunku ko’ 0 dainininkė Agnės 
suprasti, ka jis norėjo pa- ^karulytė dainavo 
brėžti. O turi gerą baisa ir Dainininkams publika nuo 
ant estrados puikiai pasiro-iširdžiai PIoi°-
dė. bet mintis pakrvkusi ir . “TU < -'>16 E. Broadway
sunku suprasti, apie ka kai- ^rinkta viso $315.- 2 South Boston 27, Mass.

solo. |

ba. * r ‘ " 64. Stambesnes aukas davė
Kiek man teko girdėti, . , . . n _

1 tai nuoseklus kalbėtojai yra Ambraziejus Dauksis
Antanas Beržinskas $20, ^“^rsa--IJIJIJItltL,1<ll'll'IJ™IMrnn-'

$10, Kad skalbimai žiemos 
Dr.’Pado’skis ir K. Grinius ir A" Narušis $7, J. J. ir metu neprišaltų prie šniūro, 
Jr., nors jis iš rašto skaito Liudvinaitis $6; po $5 pirm negu juos džiausi, su 
bet mintis perduoda aiškiai —Baitrukonis, adv. K. skuduru sumirkytu į uksusą 
ir valdžiai, faktus pabrėžia Paulius, kun. Ig. Kelmelis, nubrauk per šniūrą.



KELEIVIS, SO. BOSTONposlapis 9«Sti

Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

=7» užsegi i jos batukus; o varg
šė beturtė negali pasiliuo-' 
suoti nuo pasileidusio vyro, 
net tada. kai jis apsiveda su 
kita ir galų gale tampa kau 
lėjiman uždarytas.

Tokia netvarka yra dėlto, 
kad divorsams nėra federa
linio Įstatymo, kuris butų 

_ . bendras visoms valstijoms,
Betvarkė Amerikos Divorsu T v arkoje* Kiekviena valstija dabar tu-

__________  , ri nukalusi Įstatymą pati
Amerikos divorsu siste- jiedu teisėtai yra nuo pii- sau. ii uiu tų įstatymų nė* 
oj viešpatauja tikra anar- mutinių savo santuokų pa- ra vienodumo. N ei a net 
»iia sako senatorius Ar- liuosuoti ir teisėtai abudu hendt o .sutikimo, kas. tun

bet kitoj valstijoj galit būt j VViinamsas apeliavo, „v « ...... ..
areštuoti, kaip bigamistas i byla atsidūrė vyriausiame v orsui. Bet tas paprotys nė j 
ar bigamistė. ; šalies tribunole, kuris North ra aiškiai apibudintas. Co-;

Taip yra dėlto, kad viena ’ ’ * 1
valstija turi vienokius per
siskyrimo Įstatus, kita kito
kius, o trečia visai divorsu 
nepripažįsta.

Nežiūrint to, šimtai tuks 
tančių žmonių kasmet čia 
ieško divorsu ir persiskyrę čiausiame Teisme
vėl tuokiasi, vieni nežino- vyriaųsis tribunolas šešiais---- --------
darni, o kiti nepaisydami balsais prieš tris pripažino Todėl, kaip sakėm, turtin- 
VaViab Enc nae£lrn« Williamsus kaltais esant, gi žmonės, norėdami viens

Tribunolas dabar argumen nuo kito atsipalaidoti, va-

Carolinos teisino sprendimą lorados įstatymas sako, kadi 
panaikino ir patvirtino Ne- jeigu žmogus girtuokliauja! 
vados divorsus. per vienerius metus, tai tas,

Šito nepaisant. North Ca- jau sudaro girtavimo papro-į 
rolina patraukė VVilliamsus ii. Tuo tarpu IIlinojaus Įsta 1
atsakomybėn iš naujo.

Byla vėl atsidūrė Aukš- 
Ši sykį

ty mas sako. kad moteris 
gali reikalauti divorso tik 
tada. kai jos vyras bus išgir- 
tuokliavęs du pilnu metu.

PALESTINOS TARPININKAS SAVO ŠEIMOJE

i?.*;.

K'Šs

B

No. 9. —» Kovo 2 <L 1949 m.

J. Jazminas

ALIARMAS
(Tęsinys) j smulkiau supažindinsiu su

Lagerio valgykloje suti- darbu, o dabar tamsta tuoj 
kau ta mergaitę su dėde.įgali persikelti i čia — aš 
Jie kalbėjo tarpusavyje ru- pasakysiu lagerio viršinin-■ » • , 1 i_ \ _ X.*.. 1_ •
siškai.

, —Sakykit, — j staiga ta
rė man vokiškai, — ar jums 
pavyko gauti tą vietą?

■ Aš atsakiau rusiškai:
—Dar ne... Gydytojas pir

ma turi nustatyti mano tin- 
! kamumą. Atsiprašau, kad 
.aš taip užlindau. Bet man

kui, kad tamsta tinki.
Mes kartu nuėjome i raš

tinę ir čia dr. I. tarė:
—Aš manau, kad galime

priimti ji. Tiesa, jis to dar
bo nėra dirbęs, bet yra in
teligentiškas vvras ir gali
ma bus greit supažindinti. 

—Gerai, daktare, — vir-
atrodė, kad jūsų prašymas į šininkas tarė, ir kreipėsi i 
tapo galutinai atmestas. mane: — Nuo ryt dienos 

—O, tai niekis, — tarė;tamsta esi priimtas. Dar 
vyras, — Aš iš viso tos vie -| šiandien gali atsikraustyti, 
tos nenorėjau, tai tik manoj Aš išėjau ir dar tą pačia 

i dukterėčia mano, kad ture-, dieną savo daiktus iš slėp
čiau kur nors Įsitaisyti. Ta-j tuves parsinešiau i baraka.
čiau man atrodo, kad karas 

j jau baigiasi...
Taip pasidariau svetimšalių 
darbininku lagerio sanita-

kokios bus pasėkos.
Pasėkos iš to gali būt kar- 

tais labai liūdnos. Asmuo
- * . — 

tavo taip: Nevadoje duoda žiuoja į kitas valstijas, kur'
............ . , ... imi-divorsai yra teisėti, betdivorsai duodami už cigarui

apsiziui ėjęs, kad gali būt ^evados istatvmas reika- . pelenus. Bet iš tokiu divor- 
------... i.,.K, keblumų.

Ar aš dabar galiu tuoktis 
iš naujo?” “Kaip bus su 
mano nuosavybe—ar aš ga 
liu dabar ją parduoti be jo
kių kliūčių?”

Ir taip toliau. tam. kad gauti divorsą. Va- Andrevvs pasiūlė savo leidei
Amerikos divorsu tvarkojf dinasi, jų apsigyvenimas te . skirtis. Ji nesutiko. Tada ji- 
o tnirin Eatvjirkp «mkn sp- nai buvęs “apgavingas," ir sai nuvyko South Dakoton

Amerikos diplomatas, Dr. Ralph Bunche, kurs sėk
mingai tarpininkavo tarp žydų ir arabų Palestinos 
peštynėse, grižo poilsiui namo ir čia nutrauktas su 
visa savo šeima, Jamaica L. I., N. Y. Dr. R. Bunche 
yra vienas iš nedaugelio Amerikos diplomatų negrų.
Palestinoj jis pasirodė labai gabus diplomatas.

Beausiui Vaikui Ausys Bus Padarytos
Iš Šonkauliu Kremzlių .. .. . . . v »“ jieji nišų emigrantai. Buvo Viduryje kambario papras

• 4 • .„„i ūZ TIŽI tatoi natai artistai: vokiečių-rusų karo'tai stovėdavo Špižinė kros-Astuom metai atgal Hąrs-.eme tatai padaryti. _ pradžioje atvyko gastrolių įįnis, stalas, suolai. Darbinin-
I Vo,,n« ir ė,a -.,m« nrklnnn kai čia paprastai tesugriž- 

davo pernakvoti, nes dirb
davo Įvairiose miesto Įmo
nėse. Tik nedidelis būrelis 

■ dirbo vietoje įvairius lage-

-Iš kur jus.taip gerai ru iras...
• siškai kalbate?,Esate rusas? Tas lageris buvo pačiame 
Į—dabar pradėjo mane su j miesto pakraštyje. Buvo įa- 
i dideliu susidomėjimu ka - me šeši dideli barakai ku-
mantinėti mergaitė.

—Ne, esu lietuvis.
—O, lietuvis! Na, tai jus

jau esate priimtas — dakta
ras taip pat yra lietuvis... 

Tai buvo, pasirodė, nau-

riuose gyveno svetimšaliai 
darbininkai. Jie čia turėjo 
savo raštinę, valgyklą, prau
syklą... Gyveno jie dideliuo
se kambariuose, kurie buvo 
pristatyti dviaukščių lovų.

lyti. ketina visų pirma nu-;,fe‘7’_*“*~*~~ —.--------imti nuo Džimio šonkauliui?a^e rusas- Visko joje 
*•« i------ _1:„ i buvo.

gas kraštas — Lietuva! — rio darbus. Jie buvo vadi-jisai girdi neblogiausia, nesi 
po oda jo girdos organai! 
yra normalus, ir pamokose tam tikrą kieki kremzlių, 

ausis ir į- 
tuštumoj. 

ausys tenai 
gausiančios 

reikalingą plėvę. Tuomet

Lagerio Sanitaras
Po pietų aš nuėjau pas 

daktarą. Buvo tai, kaip vė
liau pasirodė, vienas musų 
Raudonojo Kryžiaus dar-

nami išrinktaisiais, nes val
gydavo atskirai, gaudami 
daug geresnį maistą ir iki 
sočiai. Prie tų išrinktųjų da
bar turėjau piiklausy’ti ir 
<}§•••

Dauguma darbininkų tuo- 
vo jau iš- 
Šveicariją 
nelaukda-

gali tiktai pacituoti Įvairių sprendimas nugąsdino dau- moteli* buvo teisėta io žmo-'erzma ir Juunteismų patvarkymus ir gVau kaip 4,000.000 žmo- n " Bet kaii mirt piX’ neturi aus*
- -------h™,, 72. Tėvams irgi

jvo, piaiivuz.di.

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausio Teismo sprendimas, 
kuris advokatams yra žino
mas kaip Antras Sprendi
mas O. B. Williamso Byloj, kave . , •„ -, gautas kitoi valstijoj.

Kalbamas čia William- . benątonus Capper nurodo Dėl šitokios anarchijos 
sas gyveno North Carolinos lr. kitą pavyzdi, kokios pai- Amerikos divorsu sistemoj 
valstijoj, Pinolos miestely, niavos gali pasidaryti dėl Į- dažnai gali nukentėti ir vi-‘ 
ir susipažino su tūla Lilija- statymų nevienodumo, štai. sai nevedę žmonės. Pade-i 
na Hendrix. Susipažino ir tulas Osiel pametė savo kim, jus nuperkat namą iš 
Įsimylėjo viens Į kitą. Bet,zm<?n3 Brooklyne, nuvazia- tokio asmens, kuris vra ga- 
kadangi abudu buvo vedę,|vo I Jersey ir vedė ki- vęs divorsą kitoj valstiioi. 
tai jam reikėjo gauti divor- , *3 moterį
są nuo savo žmonos, o jai vorsn niK 
nuo savo vyro, kad galėtų 
susituokti. Bet North Caro
linos valstija divorsu nepri
pažįsta ir niekam jų ne
duoda, todėl Wlliamsas su. .. _ .
savo mylimąja Lilijana iš-' Kreipėsi i teismą prašyda 
vyko Nevados valstijon, pa-!ma divorso. New Jersey tei-

graikai ir kiti. 
likę lenkai,

—Tai gerai, kad lietuvis nišai, lietuviai ir pora estų.
Lietuviai čia buvo susime

tę viename kambaryje. Bu
vo tai jauni vyrukai, dirbą 
čia pat lageryje. Aš tą pat 

bęs. Vilniuje studijavau tei- i dieną apsilankiau pas juos. 
Užsieny spėjama, kad Sęt bet paskui, uždarius vo ir jie džiaugėsi, kad turės 

abudu jie bus" jau nužudyti. į Riečiams universitetą, pere-1 savo sanitarą, kuris jiems 
Freda Utlev buvo karšta Tokios nuomonės yra ir ;au i neviešai veikusi medi-'padėsiąs sirgti... 

knmurirtė Gimusi ir užau- Graikijos kariuomenės va- cinOs fakultetą ir išklausiau Man paskyrė lovą kitame 
ctM demokratinėj Anglijoj,' dovvt*. .. ..'vieną semestrą. Tai buvo i kambaryje, kuris iš pradžių
E numetė «avo ^ali ir nuvv- Minima šitame praneši-: viskas... buvo tuscias, bet paskui čiaii pamėtė savo .au ir „u .v , v ep„: --------v.. x atsikėlė dvi lenkų šeimos

(iš Vilniaus), viena lietuvių 
šeima, kurią austras ūkinin
kas, prancūzams artėjant, 
sukrovė i vežimą ir atvežė i 
lageri. Vėliau čia atsirado 
keletas jaunų vvruku, nusi
kračiusių vokiškomis uni
formomis, ir keletas pake- 1 • > •»

Ne^iirįiitvis3 t°, “divorsij dTa*• }<ad1-ant^i.mote,^i «rsuVado“K7tsburghe'pla^-ipadaryta pirmutinė opera ~Aai tLerai- Kau fabrikai” Nevadoj, Idahoj. nebuvo legali veliones pati. ?EEn,ro-a k-,ri« ansi- ciia I atsirado. Bus malonu dirbti iVVyominge ir Floridoj fab į Taip gali atsitikti sn kiek-!tlkos chirurgą> ku‘* apS1 C1J<E
rikuoja divorsus kaip fabri- vienu divorsu, kuris buvo “

Pabuvo Rusijoj ir 
Išsigydė

,----- ------t-
drauge...

Į Aš jam paaiškinau, kad 
ir negalėjo eiti savo parei- ( šito darbo nesu niekad dir--- 99 -V _•_ a __ IT*____gų.

vorso• v — •išėjo 
tas
metams
miją. Jo pirmoji žmona ta ' ti teisman ir netekti to na 
da nuvyko i New Jersey ir mo.

Šitokios painiavos nebus 
galima išvengti tol, kol ne

U2TEMKIE, SAULUTE.Jų džiaugsmas tačiau irgi yra smerKtim
greit pasibaigė, nes kai tik Turtinga moteris gali n 
jiedu sugiyžo North Caro-1 skristi orlaiviu Nevadon ai 
linon, abudu buvo areštuoti' Floridon ir gauti divorsą 

hicrzrrni* (dvinatvste). t vien dėlto, kad sena* josuž bigamiją (dvipatystę). 
Jiedu teisinosi ir rodė Ne-

. V ------- .
tautinės Ekonomijos ir Po- diktatūrą.” Bet kuo tiems gerjs palikęs be sanitaro. 

• Maskvos bernams nusikalto 
Krisa Hadživasiliou, jų “už 
sienio reikalų ministerio” 
žmona, kol kas neaišku.

jisai kasmet darąs Senatui 
pasiulvmą pridėti prie kon; 
stitucijos amendmentą, ku
ris duotų Kongresui teisės 
leisti Įstatymus . santuokos 

;-11 eikalams tvarkyti, bet tasvyras prikratė cigaro pele-
---------- - ------- -- * lovos, arba atsisakė> pasiūlymas nei karto darvados teismo hudymus, kad n« ‘>nl lovo ’ ^ehu .į .varstomas, šimet

jis vėl tą sumanymą Įnešęs.LIGONINĖJ DVIDEŠIMT METŲ

Phil Viner 63 metų vyras, jau 20 metų guli vienoje 
San Francisco ligoninėj ir per tiek metų jis sakosi 
nenustojęs vilties vieną dieną pasveikti. Prieš 20 
metų automobilio nelaimėje jam buvo sulaužytas nu
garkaulis ir nuo to laiko jis turi gulėti ligoninėj.

KURAS ATPINGA

Rytinėse Amerikos valsti
jose šįmet buvo labai švelni 
žiema, todėl žmonėms ne
reikėjo daug kuro. Be to, ši
met daug mažiau anglių iš 
Amerikos reikahavo Euro
pa. Šito pasekmėj prie A- 
merikos kasvklų išaugo kal
nai prikastų anglių, kurioms 
nėra rinkos. Todėl pradėjo 
kristi anglių kainos. Kai ku
rios kompanijos numušė jau 
po 50 ir iki 75 centų tonai. 
Miestų biednuomenė gali iš 
to tiktai pasidžiaugti. Bet 
angliakasių šeimoms tas 
reiškia uždarbių sumažėji
mą. Pennsylvanijoj anglia

taturos režimu. Ji net ište
kėjo už Sovietų piliečio ir 
6 metus išgyveno su juo Ma
skvoje. Ir vis dėlto negalė
jo prie diktatūros priprasti. 
Gavusi progos ji Rusiją ap
leido ir sugryžo i demokra
tinį pasaulį.

Dabar ji važinėjasi po A- 
meriką ir sako prakalbas 
tema: “Kodėl aš išsižadė ; 
jau komunizmo.’’ Ji sako,; 
kad jos vyras Rusijoj buvo 
areštuotas, uždarytas kon-! 
centracijos stovyklon ir pa-1 
skui dingo kaip kamparas.

Vadinasi, komunistė pa
buvo Rusijoj ir išsigydė iš 
komunizmo!

GRAIKŲ KOMUNISTAI 
NUŽUDĖ SAVO VADĄ?

Graikijos komunistų radi
jas anądien paskelbė, kad 
jų partijos centro komitetas 
“paliuosavo iš pareigų” sa
vo revoliucijos vadą Morkų 
Vafiadą ir moterį vardu 
Krisa Hadživasiliou. Pra-

: kasiai dabar dirba tiktai po1 nešimas priduria, kad abu- 
12-3 dienas per savaitę. 1 du pastaruoju laiku “sirgo

—Taigi, ryt- aš tamstą leivingų studentų.
vac me tėvas?----- TaiP kad mus*> kambarys
KAS JOS IEVAS. ;taip pat pasidarė lietuviš

kas, jei neskaityti tų dviejų 
lenkų šeimų, kurios nėjo i 
lenku baraką, o sakė, kad 
joms geriau patinka su lie
tuviais. Mes juokdavomės 
iš jų, sakydami, kad jie nė
ra jokie lenkai...

Mes Pasiduodame 
Kitą dieną daktaras I. su

pažindino mane su /nano 
darbu. Sakė, kad iš ryto 
reikia apvaikščioti barakus, 
suregistruoti ligonius ir pa
matuoti temperatūrą. Vė
liau parnešti vaistus iš vais
tinės ir juos tvarkingai duo
ti ligoniams. Taip pat, jeigu 
jam nesant kas Įsipjautų 
pirštą ar šiaip susižeistų — 
turėčiau suteikti pirmąją 
pagalbą. Visais kitais rim
tesniais atsitikimais patarė 
tuoj kviesti ji.

Dabar, daktaras sakė, 
darbo busią nedaug, nes la
geryje belikę mažai žmo
nių, o ir tie dabar nebeno
rės sirgti...

jis nėra tos mergytės tėvas! daugiau)______
ir žada tą įrodyti. Mary . o ..... .. . . 

Sakoma, kad čiaudulį ga-, Phillips mergytės motina, F»ton>«fc pr
iima sustabdyti povaliai nu- sako, kad Jis esąs vaiko te- M** bf Kalagna, P*
rijus tris ar keturis šaukš-, vas. Teisėjas turės pasakyti. !•»»«« bixnl UrP **•*

Užtemkie, saulute, 
Užtemkie, giedra; 
Subelskit, perkūnai, 
Pakilki, audra!

Jei stena prispaustas 
Likimo žmogus, 
Nelinksmina saulė,
Nei giedras dangus.

Jei siela gi mano 
Ramumo netur,
Tad audrą matyti 
Aš noriu visur.

Lai visas pasaulis 
Nuo žaibo nušvis,
Ir žemė lai dreba. 
Kaip zuikio širdis.

Užgriaukit, perkūnai, 
Paleiskit žaibus,
Gal siela nubudus 
Ramesnė kiek bus.

I

17 mėnesių mergytė, Flo- 
rence Cecilia Phillips, visai 
nesirūpina, kad jos tėvai 
teisme aiškinasi, kas yra jos
tėvas. Metro 
dainininkas Klitan operos 

errucio Tag-
liavini teisme tvirtina, kad

tus pieno. kaip ten buvo. tovių.

^•4
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Iš Plataus Pasaulio
Berlyno Gi o Transportas
Jau kelintą dieną iš eilės 

oro transoortas į Berlyną 
K muša rekordą ir pasiekia 

vmš 7,000 tonų per dieną. 
Aukščiausias nuga bent ų 

1 prekių kiekis iki šiolei buvo 
7,897 tonos per dieną vasa
rio 23 d. Per paskutines 
praeitos savaitės 3 dienas 
nugabenta i Berlyną 22,711
tonu.

Italijos Sukčiai
Italijos policija areštavo 

Romoje virš 300 žmonių, 
kurie kaltinami dalyvavę 
didžiausioje sukčių ir klas 
totojų gengėje. Sukčiai pa 
dirbinėjo įvairius dokumen
tus, falsifikavo pinigus ir 
vertėsi panašiomis suktybė
mis. Jie dirbo po visą Ita
liją ir pridarė žmonėms di
deliu nuostoliu.

Už pavėlavimą siunčiu se- 
šius dolerius, tegul bus 
dviem metams, kad Maikio 
Tėvas nusipirktų dar antrą 
šoblę ir nuvykęs Lietuvon 
tvarką padarytų. Vėlinu vi
sa gera ant visados

Mike Grenda 
Hyde Park, Mass.'

BEISBOLO “DIDVYRIS” 75 METŲ AMŽIAUS

Siamo Neramumai
Siamo vyriausybė skelbia, 

kad jai pasisekę susekti ar
mijos karininkų ir buk tai 
komunistu sąmokslą nuver

Prancūzų Komunistai
Prancūzijos komunistai 

skelbia, kad jie pasitiks su 
vėliavomis nišų armiją 
Prancūzijoj. Prancūzu mi

sti valdžią. Sako, sąmoks nisterių pirmininkas, Henri 
las buvo likviduotas, daug Queuille, sako, kad Prancu- 

piliečių pareigakiniečiu komunistų suimta 
ir armijoj padarytas pagrin
dinis valymas.

Europos Unija
Praeitos savaitės gale 

Briuselyje, Belgijos sostinė
je, prasidėjo Europos Uni
jos konferencija, kurioje 
dalyvauja 21 valstybės at
stovai. Tarpe delegatų yra 
W. Churchill ir . Belgijos 
premjeras Paul H. Spaak. 
Konferencija nori pagrei
tinti EuronosX
susidarymą.

zijos piliečių pareiga yra 
neprileisti, kad svetima ar
mija okupuotų Paryžių ir 
tiktai išdavikai sako, kad 
jie okupantus sveikins ir 
jiems tarnaus.

Gerbiamieji,
Siunčiu gromatą Maikio 

Tėvui, kaipo staršam vyčių 
jenerolui. Jis plačiai vaikš
čioja, tai gal galėtų surasti 
mano gimines. O kaip mes 
atvažiuosime į Bostoną, tai 
su senuku užsifundysim ru-, 
ginęs. Siunčiu $10? bus 
dviem metams už laikraštį, 
už kalendorių ir paieškoji
mą. Su pagarba

J. Belsiu
Rhinelander, Wis.

“Liaudies Bažnyčia”
Bulgarijos diktatoriška 

valdžia įnešė į parlamentą 
įstatymo sumanymą, pagal 
kurį Bulgarijoj bus pripa
žįstama tiktai pravoslavų 
bažnyčia, kaipo tikra “liau- 

Federacijos dies bažnyčią”. Sako, “liau
dies demokratijoj” kitoms

—-----  tikyboms, išskyrus pravos-
Anglijos Ūki* lavų, neturi būti vietos...

Anglijos vyriausybės at- --------
stovas C. P. \layhew Žene- Burmos
noje sakė, kari Anglijos ga- Karen giminės kariai 
myba jau viršija 1938 metų griežtai priešinasi Burmos 
gamybą 20 nuošimčių ir vy- vyriausybės armijai 10 my- 
riausybė skaito, kad Angli- lių nuo Rangoon miesto, 
jos ūkio atstatymo kova yra Karen giminė reikalauja 
laimėta. C. P. Mayhew ypa- sau teisės padaryti tą patį, 
tingai pabrėžė Amerikos ką Burma padarė santikiuo- 
pagalbos svarbą atstatant se su Anglija: būtent, su- 
Anglijos per kaią suardytą kurti savo nepriklausomą 
ūkio gyvenimą. i valstybę — Karenistaną.

Atvyko Tremtiniai
Nauja* Laiva* su Trem

tiniais
Š. m. kovo 1 d. laivas 

“Marine Shark’’ atveža ii 
New York uostą šiuos lietu
vius tremtinius:

Baltrašiunaitė Genovaitė, j
Gerulaitis Jonas, Ona ir 

Vytas.
Jaksonas Eduardas.

ragarsėjęs Kttsburgho beisbolistas, Honus Wagner, 
sulaukė 75 metų amžiaus. Jis sveikas ir drūtas ir dar 
turi daug savo prietelių, kuriems jis duoda savo pa
veikslus su parašais.

PATERSON, N. J.

Skaitytoją Balsai

Šių metų kovo mėnesio 5 
Lešinskas Leonas, Ange--dieną 7 vai. vakare Miesto 

la, Violetta. 'mokyklos Nr. 10 salėje
Muliuolis Ignas, Anelė,: (Mercer ir Warren gatvių 

Vytautas, Danutė, Algirdas. (kampas) visų lietuviškų or- 
Ragelis Antanas. ganizacijų atstovų yra ren-
Ramonaitis Juozas, Ona giamas iškilmingas Vasario 

ir Nijolė. 16 dienos minėjimas Pater-
Serelis Vytautas, Irena ir šone, N. J.

Danutė. Kalbės žymus
Šiurilaitė Ona. i valstybės vyrai: prel. M.
Šiurilienė Ona ir sūnūs1 Krupavičius ir p. V. Sidzi-

Jonas. , kauskas — nesenai atvykę
Vabalienė Marcelė. jš Europos.
Vaina Antanas ir Regina. Programą išpildys lietu- 
Valantiejus Petras, Anelė, vių parapijos choras, vado-

Danutė, Kęstutis, Vytautas,! vau jant muzikui p. V. Jus- 
Ilona. I tui ir tautinių šokių grupė,

Žalevičius Emest, Emilie, vadovaujant p. Birutei Mei- 
Haroldas, Irena ir Elfrieda. lienei.

Ameriką atvažiavo 1936 metais. Jis Vi^nn Kalba Muzika* 
.pats, ar kas jį žino, prašom malo-1 .. v iena IKBIDa MUZIKA,
niai atsiliepti šiuo adresu: Išmokit gaidas j notasI be kito pa-

A. Mitrauskas (lb) gabos. Dainavimo ir muzikos 8 l?k-j • lai eta nFICllinfimi S l .ll
Tilsonburg, Ont., Canada.

cijų knyga su prisiuntinu S1.50. 
Gaunama pas muzikos kompozitorių:

G. A. Baronas, (SO
11059 Dodge Rd. 2, Vau Dyke, Mich.Tremtiniai Vokietijoj per mane 

ieško sekamų asmenų: Antano Ali-

SSS-lStt SVARBIOS GYDUOLĖS
dvaro, Kelmės valsčiaus, 1948 me- Kurios greit suteikia ppgalhą. Ar 
tais atvykęs į Kanadą, ir Petro ir jūsų liga nauja ar sena, nenusimin- 
Mykolo Mikašauskų, kilusių iš Vėlui- kit, tuojaus bandykit M. .1. Švilpas 
kių kaimo, Skaudvilės valsčiaus, ii- Miratle Ointment. Penkių rusių vai- 
vykusių j Pietų Ameriką. Ieškomieji štai. Ypatingai svarbu senesniems, 
asmenys ar kas juos žino malonėkite kurie jau vartojo, tie žino... 
parašyti man:

J. Mikalauskas c-o A. Frenzel 
General Delivery 
Oakville, Ont., Canada.

' štai. 
kurie jau

Nr. 2. -M. J. S. Sabe for EsCernal
Pains. Ši mostis maloniai šildo ir 

i pašalina visokius skausmus kojose, 
; rankose, pečiuose, strėnose, nugaroj 

ir reumatiškus sąnarių ir raumenų 
'trųPaieškau Vinco Gilius dviejų dūk- fėlimus. Taipgi užsišahlyr.ių ir aš 

erų Adelės irTheresos, gyveno ko«ull nuo persalimo. Kaina U.
Porinsvlvanin Prašau N r. 3. M. J. S. Miratle Sal\ eterų

Pittsburgh, Pennsylvania. Prašau 
, kas žino, kur jos randasi, malonėkit

parašvti man, busiu Labai dėkinga. ' ®?tina- Visad:
Kastancija Zalagaičiutė (10, odos ligų: uzsikretinlas, isben-

4764 Williamson, Dearbom, Mich. votis, uzgavinm.s
_____________ ’_____________________; ne vėžys), nudegimas, nušutintas,

— 1 nosies ar burnos nesveikumai, vabž-
ąilVAIčIO VNVPI1 II» Į džių įkandimai ir tt. Turėtų būt M. ZUKA1CHJ KNIGŲ lK‘kožnoj šeimynoj. Kaina $1.
ŽOLIŲ SANDELIS i Nr. 4. M. J. S« New Discovery—

for
Si mostis tikrai ste- 

Visada gausi pagalbų nuo 
inias, išl 
žaizdos (tik

(Salve for Poi-itn Ivy. ši mostis grei- 
V. | tai pašalina netik niežiejimų nuo 

i Poison Ivy. bet ir kitus odos niezie-
PAAIŠKINIMAS: Dėl žemiau! _Kajya /'k $£•

skelbiamų knygų prašome kreiptis i 
patį skelbėją. -Keleivio” admmiat-

335 Dean Park, Speneerport, N.

Girdėjau iš publikos pa
geidavimų, kad ir daugiaus 
butų tokių parengimų.

Tai yra girtinas dalykas, 
kad lietuviai rišas į draugy
stes, parengimai yra našes
ni ir pelnas, jeigu lieka, ži
nome kur jį padėti. S. T.

Gerbiama administracija,: Prišmaną, naujai atkeliavu- 
Pranešu. kad atnaujinu sį į Kanados žemelę, į Cha- 

savo prenumeratą metams teauguay Village. Čia už 
ir gerbiamam musų genero- tavo patarnavimą įdedu 8 
lui prisiunčiu du naujus rublius ir žiūrėk, kad per 
kareivius, padidinimui seno metus lankytum mus abudu, 
generolo armijos, kad gale- aš ketinu pats nuvažiuoti Į 
tų Bimbos vaiską geriau nu- Kanadą ir pažiūrėti, ar tik- 
galėti. įdedu 810. Bus man rai ten nueini, mat jis bied- 
laikraštis ir kalendorius,! nas dipukas, tai duok jam 
Mrs. D. Shaknaitis, Union rodą, o man atnešk kalen- 
City, N. J. laikraštis ir ka- dorių ir linkiu visa geriau- 
lendoiius, ir Frank Burkšai, šia J. Pocių*
Waterburyje, laikraštis. Su Chicago, III.
pagarba John Shaknaitis -----------

Waterbury, Conn. Brangus Tamistos,
--------  Rasite čekį už $5, už ką

. ... malonėkite man siųsti “Ke-
Gei oiamieji, leivį” ir pasiųskite kalendo-

.Nelaukęs paraginimo siun- . '„49^^ 0 ,ikusius 
eiu Seniu, ant padnackų, ma|onėkite ati(,uoti
kad lankytųsi ir sekančiais į .g. T ; ant 
metais, tik prašau, seni. ne- g ,.ha 
misvk mano stubos. As ke 1 s
lėtą kaijtų tavęs nesulau
kiau, tai užpykau, ale vėl 
sakau, senas žmogus, reikia 
jam atleisti, o dabar noriu- 
padėti senį ant pakutos, kad

Peter Waitku*
Chicago, III.

Gerbiama administracija, 
Atleiskit, kad per vėlai 

keliautų į Kanados guber-; prisiunčiu mokesnį. Aš “Ke
niją pas rr.2no nepažįstamą, leivį” skaitau jau senai ir 
bet gerą kareivį Nikodemą skaitysiu kol gyvas busiu.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS S23M.M0.M.
Savo nariams ligoje pašaipu Ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopų artai į Centrų adre
suodamas :

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

Nr. 5. M. J. S. Keaiedy for Pilės. 
Relieves the burning, pains and so- 
reness. Fights infectiop. proruotes 
healing. Šita mostis geriausias vais
tas nuo pilės; kaip tik pavartoji, 
tuoj junti, kad gelbsti. -Jei vartosi 
pagal nurodymą, pasveiksi be piaus- 

$2. Nurodymas prie dė-

racija jų nepardavinėja.

Ramybės šaltinis, didoka knyga, di
delis drukas, stiprus apdarai .. $4 
Gyvenimas Šventųjų per visus tymo. Kaina

metus.
$3.25

Francijos LIURDES apsireiškimai,
500 puslapių, stebuklai patvirtinti 
dvasiško sosto, su paveikslais ir ap
darais .................-......................... $3.i5
Ancikristas ir komunistai . 35c.
Pranaiavintai apie svieto pabaigų ir
ancikristo atėjimą .................... $1.2»
Angliškai lietuviškas žodynas $3.10 
Lietuviška gaspadinė su daug nau
dingų receptų ....................— *1-25
Biblija, pilnas šventas raštas 1100
puslapių ..................................... $3.50
Juokų vežimas ir fonių trokas 35c.
Meiliški ir kriminališki aprašymai

........................ 50c.
Karalaitis ir paprastas žmogus 35c.
Smakas ir geležinis vyras .... 25c.
Stebuklingas puodas ir velniškas
malūnas ..........................-............ 35c-
Apie Bernadiną zokoainkas.... 2oc.
Jonukas karaliumi ir jaunikis pas 
mergą
Duktė akmenoriaus,

su paveikslais, apdaryta .... *4.2o įutės. 
Evangelijų knyga per vibus Pasarga: Vėliau kaina bus aukš

tesnė. Patariu visiems tuojau nusi
pirkti. Siunčiam ('.().!).. prisiimtus 
30 centų stempėmis extra su orde
riu. Hartforde galit gauti aptiekoj 
pas Bajersčių 158 Park st. ir pas 
Zembą, 168 Sheblan st. Su orderiu 
siųskite ir money orderi arba čekį:(III

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A, 

Hartford 6, Conn.

NERVAŽOLIŲ ŠAKNIS
Nervažoliu šaknis 
geriausias vaistas 
nuo nervų ligų, iš
gąsčio. hysterijos, 
galvos skaudėjimo, 
smilkulio. reumatiz
mo ir bemigės, vi
duriu skaudėjimo.

NUPIGINTOS KNYGOS
, Sveikata ligoniams, gydymas ligų Lietuvos i šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuviš
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški
nimas ką ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina 31; apdaryta, 31.25 
Dainos surinktos iš visos Lietuvos, 
kaina
Greiėiausis Anglų Kalbea Mokytojus,
Kaina .................................................... 40c
Deklamacijos ir Dainos, 25c
Slaptybė kaip lošti kozyrom iš pini
gu, 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 lietuviš
kos 60c. Turiu trukžolių, čemeryėios, 
valerijonu, ramunėlių, puplaiškių, lie- 

(11)

25c.___ _ _______ pasakos
Apie gražią mergaitę nevalninkę 25c. 
Onutės laimė ir balta vergija .. 40c.
Apie bobų liežuvius .................... 25c.
Didysis Lalio žodynas su drūtais vir-

Vasario 16 dienos minėji-o. m. vasariu U. laivu o . TZ ... Z. pos žiedu ir kitokių.“Marine Tieer” i New Yor- m0 Reng’mo Komisija, zi- " Sli;Siikalauskas

ko uostą atvyko šie Iietu-;i’:0"?ma,.P“tsf,0R0 
viai tremtiniai. ' 1,nl(?s Patnotisku-

Adomaitis Jeronimas. •n>«,ir .sl.^,e.s ?7sl?
Rartknitė ; jnaloniai kviečia ir tikisi vi-Bulota AnSrMatryna, i ^Sa„u„S?Ut;-?tsilankyn,°

Jūratė ir Kęstutis.
Bekas Edvardas.
Išganaitis Juozas.
Juodakis Juozas, Veroni

ka, Alois ir Violeta.
Jacina Juozas.
Kalvaitienė Anelė.

Š. m. vasario 26 d. laivu

rengiamą minėjimą.
i

Rengimo Komisija

DELHI, ONT.

Tilsenburgo Lietuvių Klu
bas, surengė paminėjimąKuzminskas, Stanislovas, Vasario! DeĮhj
lenkų svetainėje, kuri prisi-Sofia ir Vaidotas

Lukauskas Stepas ir Irena1 ^nko pilna ‘žmogių!" 'Libai 
Macys Juozas, Veronika, ’ ■ ’ -

Juozas ir Laima.
Martinkūs Antanas. 
Micpovilius Bolius ir Ma

rija.
Milimavičius Isidoria. 
Naujokaitis Jonas. 
Nenertas Viktoras. 
Račiūnaitė Ona.
Rėklaitis Antanas, Pul- 

cheria, Vida ir Vytautas. 
Sajauskas Antanas. 
Sakaitė Marija.
Saulinskas Mykolas. 
Simulynienė ' Marija 

Antanas.

yra malonu matvti kad žmo
nės nesiskirsto, nors yra vi
sokių pažiūrų, bet parengi
mus lanko be skirtumo.

Taipgi buvo ir programas 
su dainom. Įžangine kalbą 
pasakė Juozas šanelis nese
nai atvykęs iš Vokietijos. 
Kalbėjo labai rimtai.

Po to perstatė dainininką 
Petrą Koveli, buvusį Lietu
vos operos dalyvi, kurs su
dainavo keletą dainų. Pub-
likai taip patiko, kad daini- 

ir ninkas buvo daug kartų iš- 
RvHno viozioe. o - šauktas. Tur būt dehlijėčiai 

minta! JolanU. ’ ’ ‘ d.ar "el?uvo girdėję taip gra-
Terebaitė Sta». ! Z“1oli“1"^^"kvartetas jau-
vSS? S!??'- ną vyruku, taipgi D. P.. 
Virhvla8}^ Vlkto,nja4. pritariant su akordionu Vik- 

rei j^‘a’ Te torui B““ Reikia 88

Žemelis Henrikas.
Grigaliūnas Vytautas.
Atvykstančius pasitiko or

ganizacijų atstovai.
BALF hftigr. Komitetas

APŠiVEŪiMAr~
Paješkau sau gyvenimo drau

gės tarp 45—50 metų. Geistina, 
kad butų graži ir linksmo bu
do. Labai norėčiau paveikslų 
matyti. Tą gavęs aš ir savo pa
siųsiu su atsakymu.

Jonas Miliauskas 
136 D st.,

So. Boston 27, Mass.

Paieškau apsivedimui dntui 
50 ir 55 metų amžiaus gera
vinčio. Meldžiu nerafkalhigls...,__
rstyti. Mrs. A. Saulutė

322 Tslbot avė., Dorchester, Mass.

134 Oold Street, 
South Boston 27, Mass.

PAIEŠKOJIMAI
Aš Petronėlė Belaki, po tėvais Je- 

rušauskaitė. iš Ugnėnų kaimo, Už
venčio vai., paieškau seserį Marcelę 
Belskytę, ištekėjusi už Mike Karšis 
ar Keršis, gyveno Philadelphijoj_. Iš 
Lietuvos ji kilusi iš Gentėnų kaimo, 
Luokės parapijos. Taip pat paieškom 
tris brolius Dapšius, Stanislovą, Ro
ką ir Topilį, gyvena, rodos, Bostone. 
Ieškomieji, ar kas juos žino, malo
nėkit parašyti šiuo'adresu: (10)

Mrs. John Belski
Route 1, Rhinelander, Wis.

Mrs. Anna Shimkus iš Gardner, 
Mass. prašo pagarsinti, gal atsiras
tų geraširdžių lietuvių, kurie padė
tų atvykti į šią šalį sekantiems trem 
tiniams:

Marijona Barniškis, (13a) Schein- 
feld. D. P. Camp. Germany, U. S. 
Zone.

Petras Ulinas. 14b) Pfullingen- 
Wuertt., Schlosstr. 22 (II) Germa
ny. French Zone.

Jonas Jarmalavičius. (13b) Gar- 
misch, Jaegerkaseme. Baltic D. P. 
Camp. Germany, U. S. Zone.

A. Macelis, Oldenburg in OW„ 
“Unterm Berge” Donnerschweerstr. 
Germany.

Galintieji jiems padėti prašomi su 
paminėtais tremtiniais susirašyti.

Paieškau mano draugą Rapolą 
Laušą. kilusį iš Tulkinčių kaimo, 
Kuršėnų parapijos, Šiaulių apskri
ties. Pirm pirmo pasaulinio karo gy. 
veno Haverhill, Mass. Prašau jį patį 
ar kas jį žino man parašyti, turiu 
svarbu reikalą, busiu dėkingas.

Peter Witkauskis
R. D. 1 Box 96, Rexford, N. Y.

Paieškau Teofilių Kapočių, kurs 
prieš kara gyveno 36 Stagg st., 
Brooklyn, Ji. Y. Kilęs iš Raguvos

, j-j i- J__  i valsčiaus. Prasčiunų kaimo. J Ame-kytl didėlį ačlll (lig. ±rei-jrj|(j) atvvko 1912 metais. Jis pats ar
■ -J------ -- - ------- -- ------ :x tr_ žinantieji malonėkite parašyti šiuo

adresu, tariu ačiū iš anksto:
Usonis Mikas

W A E C
E. l^ivant, N. Chichester Sx.

England.

Paieškau Vincą Bačį, jis gyveno 
seniau Montreaie, kadaise jis mokėsi 
į kunigus, paskui buvo mokytoju, į

iš Ha-. giams uz pervežimą 
I miltono visų dainininkų.

Toliaus sekė šokiai prie 
geros lenkų orkestros, buvo 
ir baras su gėrimais. Publi
ka buvo užganėdinta ir skir
stėsi gerame upe.

.£3’.

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

ŽOLIŲ ARBATA SANITAS No. 161 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į

SANITAS HERBS
1125 Milwaakee Avė., Chicafe 22, III.

(IT)

nuovargio. Viena pante verdan
čio vandenio ir šaukštukas su
trintų Nervažolių. gerk šaltą 1 
puoduką i dieną. Nervašaknių 
svaras $5.<>0, o už $1.00 3 unc. 

2^ j Trukžolių šaknis vaistas nuo 
$1.50 Į patrūkimo, po krutinę skaudė

jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituot. Truk

iu.
25c.
25c

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

SftlS •••••••
Apie raganišką lazdelę ...........
Du broliai ir majoro duktė ...
Apie iv. Kristupą .......................
Širsta, "gražus skaitymas .........
Valiukas išlenda iš girios .... 
Sidabrinis grabas ir pasakos 
čigonus ................. ..
Talmudas žydą ir jo slaptybes . 
Velnias ir kapitonas, tnjų t. . 
Žemaitės vaizdeliai kučioje .... 25c.
Ania razb*ininks Urlilta ........... 35c.Mkžas katiliukas, motutės pasaka

.................... 30c.
Amžino žydo kelionės ............... 20c.
Grirogins, pasaka ...........j'
RobertAs T^nnn tt panaite xr;Si»s,s

Aukso Altoriukaa, Tilžės spaudo®, 
gražiais celuloido apdarais .. S 1.7a 
. .Vainikėlis, maža maldų knyge
lė ...................................................... 75c

Raktas j laimingesnį gyvenimą1.00
Lengvas Budas išmokt angliškos 

kalbos, be kito pageltos ...........35c
Jonas ir Alenutė, graži pasakaitė 

..................................... 25c.
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c
Sveikata Hgoniaam, aprašo apie 

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

Karvės ir gerų sūrių darymas 25c 
ŽOLtS ARBATOS FORMOJE

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

Ntto nervų sugedimo, išgąsčio, ne 
m i gos, gaivos in sprando skaudėji
mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu- 
ligos ................................................. 85c

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

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

Vyriškumo pataisymui Oh toy, ge
rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- 
dukėms tinginį paakstina .... 1.25 
šaktrys stambios dėl arielkos . . 76c. 
Apynių svaras $1.75; Ramunėlių sv. 
$1.75; Liepos žiedų $1.25; Peluno sv. 
75c. Nuo užsisenėjusio bronchito 75c.

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

bata prašalina ant rankų ir kojų su
suktus guzus ................................ $1.75

Orderius išsiunčiame tuojau, kaip 
gauname užmokesnį. arba pasiunčia- 
me C. O. D., tai užsimokėslt, kaip 
pačtorius atneš.

M. BUKAITIS.
335 Dean Park, Speneerport. N. Y.

žolių svaras $3.00. o už $1.00 5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NUO UZS1SENĖJUS1V. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ i

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti^ ir naktimi) 
miegoti, nes jų užsisėnėjuslos žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomas 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio* ir susbilasiea 
odes. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Izgulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chieagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite mofteyj 
orderį į: (16-9) .

LEGULO. Dept. 2.
4847 W. Hth Street. 

CICERO 50. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip K«rt*c*M> Razbaininkas Pasidarė 
Rmijos Diktatoriam

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

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

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

KELEIVIS
South Boston 27, Mass.



Aituntas SO. BOSTON Nu. ‘J. — Kovo 2 d., 1949 m.

Vietinės Žinios
daugiau vietos, o kurie ateis 
tai prisidės prie rengimo iš- 
kašcių padengimo.

Sčesnulevičius $4, T. Za- 
reckaitė ir P. Klaponas po 
$3.

Po $2.00 aukojo: Staiša, 
Mrs. J. Pranaitis, Mrs Bal- 
chunas, Averka, Urbon, J. 

sąrašo, Stankevičius, Mrs. dėvė
damas ia« i RAI F^va- anksčiau negalėjome pa-iland, A. O. Shallna, M. Ve-Į 
iy ir padėti musų bendrajai skelbti, nes komitetas pavė- nys Zustaponis, Gučius, A. 
šaipo* organizacijai šukei- >av? m“ms ^.ras» P"““®*1- V,p- ^nk- Mrs Geguzienę, 
ti dauriau USu badauian- Aukotojų sąrasas seka, kaip Mrs. Simas, Miliauskas, J.še“ BA- * mums įduotas: ™nys: Mrs Tamošai-
LF valdyba prašo: Po $100.00 aukojo: Lie- tis, Uzeckiene Larry Švel-

1. Suraskite iš savo orga- tuvai Remti Draugija, So. “J8, £°~
nizacijos kelis atstovus i Bostono Lietuvių Piliečių N. N., Micnevicn^, Lu-, 
vietos 17-tą BALFo skyrių. Draugija, Tremtinių Rate- sys» V. Tieinavicius, A. Ja 
Organizadjos atstovo nario lis Bostone. "tęviems, J. Petkauskas,'
mokestis $5.00 metams. At Po $o0.00 aukojo: Sanda- Ta'
stovų vardus, pavardes, ant- ra, Šv. Petro Liet. parapijos; UKas, J. vaiįakojis, r. įa- 
įašus ir aukas malonėkite Moterų klubas, Amalgama-, A-Sknnskis, Laui utis, 
siųsti skvriaus sekretoriui Įed Clothing Workers of, & Rasenau*.Aj, P-S?-! 
Vytautui Gurkai. 328 E st.. Boston. I y* J. Paplmiskas, r. Zenus,
So. Boston 27, Mass. Po $25.00 aukojo: Lietu- į AA?1?favlclu^ v- Anestn,

2. Prisidėkite savo organi- vių Jaunimo Ratelis, N. N. J K. Žibikas M. Gedvilas,
žarijos veikimu orie BALFo Po $20.00 aukojo: Lietu- Mankus Jankunev icius„ 
17 skyriaus, suruošdami va- vių Socialdemokratų 60 kp., Mrs. Uibonas, Mi. ni Mis.j 
karienę, “whist party” ar kun. Dr. K. Urbonavičius, Budvitis, M. Gugas, A. Ja- 
* *• “* " ~ - kleb. Virmauskis.

Po $15.00 aukojo: Dor-

BALF- SKYRIUS KREI* ! AUKOS LIETUVOS LA1S- 
PlASI I VISAS ORGA VĖS KOVAI PAREMTI 

. . N1ZACUAS Bostone, per Lietuvos ne-
Vakarienėj matėsi sve«ų, vietinis BALf sk ius priklausomybės minėjimą 

laiškais i visas’mu-

LINKSMAI PRAĖJO SO- puikią pažangą, nes lavina- WOodiečių. Kada vakaro ve- 
CIALDEMOKRATU si su muzikos mokytoja dejas paprašė norwoodie-

VAKARIENĖ * Amelija Tataroniute, kuri ir čius “pasirodyti”, jie nutarė
7 - _  “ Z — J V\ 1 * ZN1 1 “  A * 1 _

avėtai*

ko ir iš Bostono ir iš visu.j

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

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

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

628 E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148

buvo
Bostone, gauta telegrama iš Floridos, 

apielinkiu Į metine sočiai- Three Arts Studio, 480 nuo southbostoniškių drau- 
demokratų vakarienę. Po Boylston st., kur duoda dai- gų Aleknų. Ketvirčio ir Mi- 
gardžios vakarienės buvo na vimo ir muzikos pamo- chelsonų, kurie šiltoj Flori- 
trumpa programa, kuria ati- kąs. . doj kepinasi, bet sakėsi
darė drg. J. Jankauskas, o Pp- Minkai vakarienei “dvasioje” esą su vakarie- 
vakarienei vadovavo dor- papuošti atsiuntė gražių ge- nės viešniomis ir svečiais... 
chesterietis drg. P. šveikau- dų pluoštę. Jų žiniai galime pasakyti,
skas. Po keletą šiltu žodžiu x akarienes seimininku kad sekmadienį Bostone 
pasakė J. Januškis, Br. Pil- buvo draugesj O.Andnukai- buvo geriau, kaip Floridoj, 
ka _ °..............
kys 
kas
Martin, S. janeliunas, Stel- Ą* Waleykienė ir A. Zabi- malonų prisiminimą visiems 
la Paplauskienė, adv. J. Cu- tienė. Joms teko sunkus dalyviams, 
nis, J. Janusas, A. Lukaus- darbas ir vakarienę paga- Draugė A. Liutkuvienė 
kas, Vaitulionis ir vakaro minti ir gausiai susirinku- iš Bridgewater parašė laiš* 
vedėjas. S1US svečius pavaisinti. kelį, kad dėl ligos negali

Protarpyje tarp trumpu- Vakarienės rengimo ko- būti vakarienėje, bet ta 
čių kalbų* dainininkė Mrs. misijoj buvo draugai iš abe- proga atsiuntė $5 auką. 
Vinciunaitė-High iš dvejų jų LSS kuopų, Bostono ir Prie jos aukos po dolerį 
kaitų padainavo kelias gra- Cambridge. Komisijoj buvo pridėjo dd. W. Šarkiunas, 
žias daineles. Ji labai jaus- ir vakarienėj nuoširdžiai D. Gailius ir K. Kucburs-

Gražiai Paminėjo Dvigubą

nush, J. Sereika, Mr. ir Mrs. Į 
Puraitis, Z. Jugonis, K. Su- 
pranavičius, Mr. ir Mrs. P. 
Tuleikis, Mr. ir Mrs. V. Sta 
kutis, A. Pivariunas, M. 
Trečiokas, Pr. Džervienė, D. 
Genevičienė, A. Žarkauskie 
nė, A. Streckis, S. Dirsė, J 
Kairaitis, V. Klemka, M. 
Rimutis, H. Indriušaitienė, 
P. Markelionienė, K. Liau- 
danskaitė

Kiti aukavo po $1 ir ma-
kų “Minstrel-Koncertą”, ku- 53 kuopa, V. Valiukonis, J. žiau.

kitą panašią pramogą BA 
LFo naudai.

Linkėtina, kad ir organi-i testerio Moterų klubas, 
sarijo6 ir pavieniai lietu- i ALRKS 94 kuopa, Sandaros 
viai tą prašymą išgiistų ir'Moterų klubas, Mrs. U. 
prisidėtų savo lėšomis prie; Lednikienė. -
šalpos darbo. ’ Po $10.00 — Dorchesterio

----- I-------- {Amerikos Lietuviu klubas,
KĄ GIRDĖSIME RADIO Šv. Jono Evangelisto Drau- 

KONCERTE gija, Lietuvių DarBininkų
Lietuvių Radio Korpora- Draugijos 21 kuopa, Jonas 

cija radio programų 15 me- Jankauskas, Stella Jonuš- 
tų sukaktuvėms rengia pui-jkienė, Jonas Tuinila, SLA
1______________ A 1 ± 1 TT 1 Tara 1 XX T

antro karto padainavo “Ty- A. U aleyka. 
kiai, tykiai, Nemunėlis Po vakarienės buvo šum- 
plaukia”, “Mano rožė” ir nioji dalis, kuri užsitęsė ga- 
publikai užsispyrusiai pra- na ilgai prie geros E. Bra-į Praeitą šeštadienį Dor- 
šant, pabaigė su lietuvių zaičio orkestros. Į pasilinks-, chesterio Lietuvių klube bu* 
mėgiamą dainelę “Kur ba- minimą susirinko daug jau-ivo nžgavonių balins ir karty 
kužė samanota”. nų mergaičių ir vyrukų. Pa-j paminėjome du gimtadie*

Mrs. Vinciunaitė High jau tartina vakarienių rengė- niu, — klubo pirmininko A.
ne * ’ * ‘ ------ - "
musų
niau___  _ ___  ____ y _
tinka, kad dainininkė daro mokestis, tada salėje bus dienio piragus, svečiai pa

linkėjo tos puotos kaltinin
kams ilgiausių metų, nors 
niekas iš svečių tikro tų 
vaišių kaltininkų amžiaus 
nesugebėjo atspėti. Kalbė
jo L. Stasiulis, J. Lekys, S. 
Mockus, Dr. A. Kapochy, 
buv. policijos kapitonas 
Shimkus, Mrs. Shimkus ir 
patys kaltininkai. Pirminin
kavo J. Stonis. Vaišės praė
jo labai jaukioje nuotaiko
je. Dalyvi*.

ris įvyks kovo 20 d. So. Bos- Arlauskas, Silver Cafe, Ja
ton High Sehool Salėj, Tho- nuliunas, A. Varžinskaitė,

Park, So. Bostone, 2:30 K. Vileišis,, Adv. Jankaus- V ? ’ xr..«i..Xa_mas
vai. po pietų

Yra pakviestos stiprios 
meno jėgos, kaip tai Algir
das Brazis, vienas geriausių

kas, Vyskupas V. Brizgys, 
Adv. K. J. Kalinauskas, V. 
Grenis, Baltrušiunas, J. Ja-

Visiems aukavusiems, au
kų rinkėjams ir šiaip savo 
darbu ar triusu prie minėji
mo pasisekimo prisidė ju
slėms komitetas taria savo 
nuoširdų ačiū. , t

Už netikslumus atsiprašo-nuškis, “Vyčiai” (K. of L.),
baritonų lietuvių tarpe A- J- Kasmauskas. V. ir J. Ta- x
merikoj. Dalyvaus žinoma mošiunai, Jazukonis, J. Ka- Batono Lietuvių K-tas 
artistė Ona Kubilienė, bu-Danauskas, A. Gailius, V. ir Lietuvo. Nepnkl. Siekt,

• - — — - 7 t rr» 7 i • v-v rv i Xvusi narė La Scala operos. 
Dalyvaus • Birutės Radio

J. Tarbokai, F. Geluskis, M. 
Slusčionis, Ona Bačinskie-

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: i 

tr ■

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth Boeton 1

2 IM 4 
TiU I

Tel. GEneva ©-7516
RONAN LEHOLSTERING CO

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

Joseph Cidlevich, Manageris 
112 Pleasaat Street, 

Dorchester, Mass.

Tel. ŠOU 2712 arte BIG 801>

Dr. J. C. Seymour
(LANDftIUS)

Lietarie Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatg 
Priteiks Akteias

VALANDOS: nuo 2-4 ano 7-8 
534 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

Lietuviu Radio Korporacijos
Minkų vedamų Radio programų 15m. Sukaktuvių

Milžiniškam “Minstrel-Koncerte” 
KOVO-MARCH 20-tą, 1919

SO. BOSTON HIGH SCHOOL SALĖJE, 
Thomas Park, G St., South Bostone

Apart kitų šiame koncerte dalyvaus

f $ - ? * * ? zL e »'r* F ' ♦ ><4 ~
‘ e . ’ i0 %

► - * - c % •' 4 ♦
Worcesterio Lietuvių Moterų Choras, vadovau
jant Marijonai Meshkus.

TAIPGI

3

Dairtininkė-solistė Emilija Burbulienė iš South 
Bostono.

Drg. P. Ketvirtu Kepinasi 
Floridoj

Gavome linksmą atviruką 
iš drg. Petro Ketvirčio Flo
ridoj. Rašo, kad oras Mia- 
mi puikus, vanduo šiltas, tai 
kepinasi pajūryje ir jau at
rodąs, kaip vėžys. Siunčia 
labų dienų visiems drau
gams, kostumeriams ir pa
žįstamiems.

choras, dainuos solistė Emi- nė, Vladas Jakštas ir V. An- 
lija Burbulienė viena iiįdriunas^ 
dviese su savo vvru Jonu.! Po $5.00 aukojo: B. A. 
Pianu skambins Nancv Na- Tumavičius, A. Kruopas. P. 
maV&iug oi Valentina Min-! Ramanauskas, J. Frankus, 
kiene, smuikininkė Alice | Romukaitė, Petrauskas, Mrs 
Plevokiutė ’ grieš smuiku. Vocka, Mrs. Galinienė, Z. 
Paskui bus valinamas “min- h’ M. Pociai, Ad. Tamulevi- 
streH, tai koncertas su juo čius, P. Ulanavich, J. Krai
kais, kurį atliks Worceste- sauskas, B. Liutkus, Mr. ir 
rio Lietuvių Moterų choras. Mrs. Skapelis, S. Mockus, 
vadov a u j a n t Marijonai į A. Ašmenskas, P. Vasiliaus- 
Meshkienei, dalyvaujant 22 kas, Dr. Kapočius, Albinas 
dainininkėms. Neviera, K. Miknevičius, J.

Tad, visus širdingai kvie- Metrikevičius, Natalija Va
riame į Lietuvių Radio Kor- lentas, Sinkevičienė, Mar- 
poracijos 15 metų sukaktu ! cinkus. Elena Mazuraitis, 
vių metinį koncertą. Tikie- Mr. ir Mrs. Kaupelis, P. 
tus prašom išanksto isigvti Steckis, J. Januškev 
Baltic Florist krautuvėse *ar Mr. ir Mrs. Bratėnai, Dr. Ja 
pas Birutės choro daininin- kimavičius, Frank Keblins- 
kes. Stepone, ir kas, S. Jokubauskas, A. Čap

Valentina Minkai Hkas, J. Minkus, J. Kruo-

Rengia Bankietą Adv. K. 
Kalinauskui Pagerbti

SLA antras apskritis ren
gia bankietą savo buvu
siam pirmininkui, adv. Ka
ziui Kalinauskui pagerbti, 
kurs per 8 metus vadovavo 
musų apskričio organiza- 

: cijai.
Bankietas įvyks kovo 13 

; d. L. P. Draugijos svetainė- 
: So. Bostone, E st, pra
džia 5 vai. vakare.

SLA antro apskričio val
dyba kviečia visas musų ap
skričio SLA kuopas ir pa
vienius narius gausiai daly
vauti šiame parengime. Yra 
pakviestas dalyvauti SLA 
centro pirmininkas adv. W. 
Laukaitis iš Baltimore, Md. 
Vakarienėj bus orkestrą, į- 
žanga tik $2. Tikietų gali
ma gauti pas valdybos Ba
rius arba pas sekretorių J. 
Arlauską. 220 E st. So. Bo
ston, Mass.

S. C Būdvyti*.

pas, Mrs. Johnson, Adv. J.
SLA 371 Kuopos Susirinki-į Grigalius, Fr. Plekavičius, 

ma* Kovo Šeštą K. Mereškevičius, D. A. Za-
Cambridge SLA 371 kp. Ileckas, O. Natkus, šv. Ka-

narių susirinkimas įvyksta 
kovo 6-tą dieną 6 vai. vaka
re įprastoj vietoj. Visos na
rės ir nariai prašomi nepra
leisti šio susirinkimo, nes

Raudonojo Kryžiau* Vajus
Bostono miestas siekia su

kelti A. Raudonojam Kry
žiui $1,250,000. Rinkliava 
eis kovo mėnesį. 25,000 sa
vanorių darbininkų daly
vaus rinkliavoje.

Sniegas Užvertė Bostoną
Sniego audra pirmadienį 

nakčia ir antradieni užver
tė N. Anglijos kelius. Kai 
kur sniego privertė virš še
šių pėdų.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE A INSURANCE |

409 W. Broadtray
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Boa. 37 ORIOLE STBKK 

Wc*t Rozbary, M—
Tel. PArkwey 7-1233 W

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Lietuvių Radio Orkes
trą.

2. Dainininkas Dr. Juozas 
Antanėlis iš So. Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę. 1
Po programos parašykite

ričiii; ??vo įspūdžius ir nusiųskit 
,r Tq_ šiuo adresu: W0RL Sta- 

tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus
zimiero R. K. Draugija, A 
Starosta, A. Šmaižys, E 
Narkunienė, P. Meliunienė, 
V. Petrauskas, B. Masiulis, 
Mr. ir Mrs. S. K. Griganavi-

turėsime aptarti labai svar- čiai, F. Simonavičius, B. Ba 
bų reikalą. Tame susirinki- lutis, K. Damušis, A. ir O.

Ivaškai, F. Lukšienė, Juzė 
Gudaitė, D. Alseika-Olsen, 
Jul. Kazlauskienė, M. Ba- 
kunaitė, M. Šapamienė, A. 
Nevieraitė, Barbora Meske- 
liunaitė.

me prašau visus atsilygintidKsu duoklėmis, kad nebūtu
mėt suspenduoti, nes po su
sirinkimo duoklių nepriim 
sim. A. K. Martin

Fin. sekretorius

PASKOLOS ANT NAM V
Duodu paskolas ant namų ant 4 

nuošimčių. Tik ant gerų namu. Gali
ma gauti nuo 31,000 iki *50,000.

Kreipkitės į (1O|
Mrs. M. Stanawhite

44 Aspinwall Rd..
Dorchester 24, Mass.

Gera* Bergenas
Parsiduoda 1-3 ir 1-2 šmotu 

parlor setas, 1 flat top deskas, 
1 mažiukė deskutė. Kreipkitės: 
C. Kavolis Upholstering Shop, 
333 E st., So. Boston arba vaka
rais SO 8-5331

Tel. TRObridge 6330
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repdus
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valaedoe: 2-4 Ir 8-8 
Nedėliomis ir hntaibaMi: 

noo l* iki 12 ryte
278 HARVARD STREET 

kam*. lamu St, arte Cemtnl Ri. 
CAMBRIDGE, MA88.

T«L ŠOU
DAKTABAS *

J. L. Paiakiarnu
OPTOMETRISTAS

Ofiao ealaadoa:
Nm 9 ryto M T ritau

Seredomis:
Nae 9 ryto M 12 «a*e

447 Broadvray
SO. BOSTON,

DR. G. L. KILLORY
18 Treamit SU Kimbal 

Kaaberya 2S3
BOSTON. Tlef. Lafa^ette^2871

SPECIALISTA8 KRAUJO, ĮNERTU 
IR NERVŲ UGŲ

Valandoa:
Noo 9 ryto *1 7 tok. kasdta 
NedSUom, bm 19 ryto fld L

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę. ............

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broedway, So. Boston 27, Mass.

Parsiduoda Namas
Allstone, 31 Adamson st. 

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

HI 5-7527 (io)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Ui $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpo* savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
596 East Broadvray,
So. Boston, Mas*.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, Sooth 
Pristoto toniką, vyną ir vieo-

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Inaorad 
Moren)

PerkraoBtoa 
čia pat ir i to-

Įfei
fe"

■•--K
ff v ■ta

•

Saugi priežiūra,
S2S BROADRTAT.

80. BOBTON, MASE.
T«L SOUth




