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Amerika Sprendžia ar Gaminti 
Atomines Superbombas

Prezidentas Greit Nuspręs ar Gaminti Vandenylio Bom
bas; Kongreso Atominė Komisija ir Karo Vadai 

Tariasi Tuo Reikalu; Daugelis Organizacijt| 
Reikalauja Turėti Stipriausią Pasaulio 

Ginklą “Taikai Saugoti”

Anglijoj Jau Eina 
Rinkimų Kova

Ši pirmadienį kongreso 
atominės energijos bendroji 
(senato ir atstovų rūmų) i 
komisija svarstė klausimą 
apie gaminimą atominių su- 
perbombų. Tos komisijos

Anglijos parlamentas dar 
nepaleistas (jis paleidžia

pirmininkas, šen. Brien Mc- mas ši penktadienį), bet 
Mahon sako, kad komisija rinkimų kova jau eina ga- 
dar nėra apsisprendusi, ko- na karšta. Konservatorių 
k i patarimą duoti preziden- va(^as, W. Churchill, praei
tu! tuo klausimu, bet komi- . šeštadienį aiškino savo 
sija reikalą svarsto ir ap- apielinkės balsuotojams,
- - - - - kad Darbo Partija siekia

“pavergti britų tautą” ir 
reikalaujanti sau tokios ga
lios, kokios nėra turėjusi nė 
viena Anglijos vyriausybė.

Darbo Partijos kalbėto
jas, Maurice Webb, atsaky
damas Churehill’ui sakė, 
kad kova eina ne tarp tiro
nijos ir laisvės, o Darbo 
Partijos vyriausybė jau su
teikė Anglijos gyventojams 
vieną iš didžiausių laisvių, 
būtent laisvę nuo nedarbo- 
Ir visos kitos piliečių laisvės 
nėra apkarpytos ir niekas į 
jas nesikėsina.

Karštas Karas
Ateis Staigiai

klausinėja karo vadus ir 
atominės energijos žinovus. 
Komisija turėjo pasitarimą 
su mokslininku Dr. J. R. 
Openheimer, vienu iš žy
miųjų atominės energijos 
specialistų ir gamybos pa
tarėju. Senatorius McMa- 
hon pirmą kartą pasakė, 
kad klausimas eina apie 
van d e n y 1 i o (hydrogen) 
bombos gamybą. Dėl nau
jųjų, daug galingesnių gin
klų gamybos jau pasisako 
ir visuomenės atstovai.

Senatorius Connally, įta
kingas demokratų vadas ir 
senato užsienių reikalų ko
misijos pirmininkas, reika
lauja, kad Amerikos vy
riausybė greit apsispręstų 
gaminti galingąsias vande- 
nvlio bombas, kurios bu- 
siančios 1,000 kartų stipres
nės už dabartines atomines 
(urano) bombas. Šen. Con- 
nally yra ir kongreso atomi
nės energijos komisijos na
rys. Daugelis įvairių orga 
nizacijų krašte irgi prašo, 
kad prezidentas duotų įsa 
Rymą naujausias bombas 
gaminti, tarp kitų ir užsie
nių karų veteranai pasisakė 
už naujausių ginklų gamy
bą.

Mokslininkai sako, kad 
vandenylio (hydrogen) 
bombas galima pagaminti, 
bet ar jos bus gaminamos, 
priklausys nuo prezidento. 
Manoma, kad prezidentas 
jau greitu laiku apsispręs 
dėl tų baisių ginklų gamy
bos.

DAKTARAI NEVIENINGI
DĖL LIGONIŲ KASŲ

’ Krašto gynimo sekreto
rius, Louis Johnson, šį pir
madienį įspėjo kraštą, kad 
“šaunamas karas” gali kil
ti staigiai ir su neįtikėtinu 
baisumu. Bet nežiūrint to
kios galimyės, gynimo sek
retorius mano, kad Rusija 
vargu išdrįs mestis į karą, 
nes Amerikos pajėgos yra 
stiprios ir turi būti stipri
namos, kad totalitariniai 
agresoriai Maskvoje netu
rėtų jokios pagundos pulti.

MASKVA “PRIPAŽĮSTA” 
INDOKINV KVISLINGĄ
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Amerikos daktarai yra 
griežtai pasiskirstę savo pa
žiūrose į priverstiną draudi
mą ligoje- Daugelis dakta
rų dalyvauja propagandoj 
už ligonių kasas, bet dakta
rų organizacija kelia pini
gus propagandai prieš drau
dimą ligoje. Kongresas li
gonių kasų klausimą šiuo 
tarpu nesirengia svarstyti.

Derasi dėl Urano Rudų

Wash ingtone šį pirma
dienį prasidėjo derybos 
tarp Amerikos, Anglijos ir 
Belgijos dėl paskirtymo 
belgų Kongo kolonijoj iš
kasamos urano rudos.

BANDO RADAR ORLAIVIUOSE PRIEŠUI SEKTI

Naujausias karo laivyno orlaivis (apačioje) tori įtaisytą RADAR prietaisą ir skrai
dydamas ore gali sekti kitus orlaivius diddfse atstumose. Manoma tokius orlaivius 
su RADAR prietaisais visą laiką laikyti oi e, kad visada iš anksto sužinojus apie prie
šo orlaivių artinimąsi.

Rusų Armija Vėl Dėl Ko berisi Demokratų Partija 
Blokuoja Berlyną Aziatai Maskvoje Ieško Harmonijos

Sovietų vyriausybė nuta
rė “pripažint?’ Maskvoj iš
miklinto Indokinijos bolše
vikų vado, Ho Chi-Minh, 
vyriausybę Indokinijoj, 
kaip tą padarė ir Kinijos 
komunistinė vyriausybė. Iš 
to aišku, kad Maskva steng
sis savo įtaką išplėsti Indo 
kinijoj, kur “partizanai” 
anamitai veda jau ilgą ka
rą prieš prancūzų armiją.

Pravesta Neoficialus
Plebiscitas Kipro Saloje

Rusų kariuomenė Berly
ne pradėjo naują to miesto 
blokadą ir praleidžia tik 
penkis sunkvežimius per va
landą iš miesto ir į miestą. 
Jau antra savaitė, kaip ru
sai trukdo susisiekimą, kar 
tais sunkvežimius pralei
džia, o kartais juos taip il
gai “tikrina,” kad praktiš
kai susisiekimas su Berlynu 
yra suvaržytas. Koks yra 
rusų tikslas, ar jie vėl nori 
visai Berlyną užblokuoti, ar 
tik nori vokiečius pagąsdin
ti, niekas nežino. Bet rusai 
dar kartą parodė, kad jiems 
visokie susitarimai yra tik 
popieriaus gabalas be jo
kios vertės.

Šį antradienį praneša, 
kad rusai ir vėl kiek atleido 
pavadžius ir daugiau sunk
vežimių praleidžia iš Berly
no ir į Berlyną. Bet kiek 
ilgai?

Brink'o Banditai
Bus Pagauti

Demokratai pi acitąNew Yorko koresponden
tas Paryžiuje, C. L. Sulz- tadienį sušaukė savo parti- 
berger, praneši, had dery- jos pietinių valstijų delega- 
bos Maskvoje tarp Kinijos tus į konferenciją, Raleigh, 
komunistų vadų ir Stalino N. C., mieste. Tikslas buvo 
eina sunkiai todėl, kad Ru- pasitarti apie atstatymą 
sija reikalauja iš Kinijos partijoj vieningumo ir su- 
užleisti rusų kontrolėn 7 tartino atstovavimo “fair 
svarbiausius Kinijos uostus, deal” programos. Konfe-

100,000 Mainierių Streikuoja 
Dėl Darbo Sutarties

Angliakasiai Streikuoja Neva Tai Prieš Uniją; Krašte
Trūksta Anglių; Vyriausybė Rengiasi Daryt Inter

venciją; 90,000 Automobilių Darbininkų Strei
kuoja dėl Pensijų

Politinė Audra
Del Hiss Bylos

Šią savaitę apie 100,000 
angliakasių įvairiose krašto 
kasyklose tęsia “laukinį” 
streiką prieš unijos tarimą

Prisiekusiųjų teismas pra- grįžti į darbą. Angliaka 
itą savaitę nusprendė, kad sjai sako, kad jiems paky

Alger Hiss, buvęs aukštas 
valstybės pareigūnas, yra 
kaltas. Teisėjas jam pritei
sė 5 metus kalėjimo. Ka
dangi A. Hiss sprendimą 
apeliuoja, tai jis paliktas 
laisvėje po $10,000 bėla.

Nuteisus Alger Hiss dau
gelis republikonų kongrese 
pradėjo reikalauti, kad iš 
politinio veikimo pasitrauk
tų Hiss prieteliai, kurie jį . .. . „ .. .. „
rėmė ir už iį liudijo teisme. k» Pnes unlJos vah«- 
Ypač puolamas valstybės

rėjo dirbti tik 3 dienas per 
savaitę ir reikalauja, kad 
unija ir darbdaviai susėstų 
prie stalo ir sutartų naują 
darbo sutartį. Per aštuonius 
mėnesius unija ir darbda
viai, vietoje derėtis, manev
ravo, kaltino vieni kitus, 
bet rimtai nesiderėjo ir to
dėl mainieriams pakyrėjo 
ilgiau laukti.

Ar mainieriai išėjo į strei-

Didelėj Kipro saloje grai
kų bažnyčia padarė neofi
cialų plebiscitą ar žmonės 
nori dėtis prie Graikijos ar 
ne. 97'J graikų toje saloje 
balsavo už prisijungimą 
prie Graikijos. Bent taip 
praneša graikų bažnyčios 
vadovybė. Kipro sala pri
klauso Anglijai. Iš 450,000 
tos salos gyventojų 361,199 
yra graikai, o kiti yra tur
kai.

Garsusis Brink’o kompa
nijos apiplėšimas vis dai 
jaudina žmones, o policija 
ir FBI dirba be atvangos, 
kad banditus susekus ir pa 
dėjus į kalėjimą- Iki šiolei 
policijos darbas rezultatų 
nedavė, banditai vis dar 
laisvi. Bet policijos atsto
vai sako, kad greitu laiku 
reikia laukti ir rezultatų, 
nes devyni žmonės su 1,250 
svarų pavogtų pinigų nedali 
skradžiai žemės prasmegti 
ir bus susekti.

Massachusetts valstybės 
gynėjas (prokuroras) pa
skelbė, kad visi davusieji 
informacijų apie^ Brink’o 
banditus turės policijos ap
saugą ir jiems negres baus
mė. Tas užtikrinimas yra 
labai svarbus, nes gali pa
skatinti ir vieną kitą iš kal
tininkų pasinaudoti proga 
grįžti į legališką kelią. «

Chingwangtao, Li Fu-chen, 
Chefoo, Weihaiwei ir 
Tsingtao. Du Mandžurijos 
uostus, Port Artur ir Dai 
ren, rusai jau dabar turi vi
siškoj savo kontrolėj. Virš 
to rusai nori gauti iš Kini
jos 500,000 darbininkų prie 
įvairių darbų Rusijoj, nori 
gauti daugiau maisto pro
duktų iš Mandžurijos ii 
reikalauja, kad Kinija duo 
tų plačią autonomiją toms 
sritims, į kurias Rusija kė
sinasi (Kinijos Turkesta
nas, Mongolija, Tibetas).

Kinijos komunistai iš sa
vo pusės reikalauja iš Rusi 
jos statyti daug ginklų ir 
ypač karo aviacijos, reika
lauja didelės paskolos (apie 
3 bilionus dolerių) ir pra
monės mašinų.

Derybos Maskvoje tarp 
kitų komunistų ir Rusijo: 
diktatoriaus jau eina sep 
tinta savaitė ir, iš visokc 
spėjant, jos einasi sunkiai 
Jei pasitvirtintų tokie Rusi 
jos reikalavimai iš Kinijos 
tai butų suprantama, kodėl 
derybos taip ilgai tęsiasi.
Naujas Bažnyčios

Persekiojimas Lenkijoj

rencijoj dalyvavo atstovai 
nuo 14 pietinių valstijų- 
Svarbiausią prakalbą kon
ferencijoj pasakė vice-pre 
zidenas, Alben W. Barkley. 
Jis kvietė pietinius demo
kratus laikytis bendrai su 
visa partija ir remti partijos 
politiką.

Pietinių valstijų diksikra- 
tai toje konferencijoje visai 
nedalyvavo, o pati konfe 
rencija nė vienu žodžiu ne
užsiminė apie prezidento 
Trumano siūlomą išleisti ci
vilių teisių įstatymą.

5,321 KOMINFORMO 
BĖGLYS JUGOSLAVIJOJ

Lenkijos bolševikiška val
džia praeitą savaitę nutei
sė tris katalikų kunigus 
Rzeszowe už “susidėjimą su 
ginkluotomis bandomis.” 
Bolševikų spauda dėl tos 
bylos varo tokią pašėlusią 
propagandą, jog stebėtojai 
mano, kad dabar bus dau 
giau tokių bylų ir bolševi
kų valdžia stengsis pakirsti 
katalikų bažnyčios įtaką 
krašte.

Jugoslavijos vyriausybė 
praneša, kad per 18 mėne
sių, kai Jugoslavija pyksta
si su Maskva ir Kominfor- 
mu, į tą šalį atbėgo ieškoti 
prieglaudos 5,321 politinis 
pabėgėlis iš Vengrijos, Al
banijos, Rumunijos ir Bul
garijos. Visi tie pabėgėliai 
gavo prieglaudos teisę Ju 
goslavijoj ir kai kurie pade
da Tito režimui varyti pro
pagandą prieš Maskvą.

1,500 ŽMONIŲ ŽUVO
ŽEMĖS DREBĖJIME

sekretorius, Dfean Acheson, 
kuris ir po teismo sprendi
mo atsisakė pasmerkti A. 
Hiss ir pareiškė, kad jis 
“nemano atsukti nugarą” 
savo draugui. Tą save pa
sisakymą valstybės sekreto
rius remia citatomis iš šven
to rašto.

Alger Hiss byla jau sukė
lė nemažą audrą ir dar su
kels didelių ginčų, ypač 
šiais rinkimų metais. Vals
tybės sekretoriaus pasisa
kymas bus aptariamas ir 
kongrese. Valstybės sekre
torius užginčijo gandus, 
Kad jis jau esąs nutaręs pa 
sitraukti iš savo vietos.

Mass. Seimelis 
Sveikina Japonus

Šį pirmadienį Bostono 
miesto taryba atsisakė įsi
leisti 14 Japonijos parla
mento narių į savo posėdį 
pasiklausyti, kaip miestas 
svarsto savo reikalus, o šį 
antradienį Massachusetts 
legislatura širdingai pasvei
kino tuos pačius japonų 
parlamentams, kada jie at
silankė į seimelio posėdį. 
Valstijos seimelis ypatingai 
pabrėžia, kad Bostono mie
sto tarybos daugumos pasi 
elgimas neturi valstijos 
įstatymų leidėjų pritarimo.

PAKISTANAS BARASI 
SU AFGANISTANU

kaip tai skelbiama, ar su 
unijos tyliu laiminimu, ži
nių nėra, bet nėra abejonės, 
kad angliakasiams įsipyko 
trijų dienų darbo savaitė, 
nes per tiek laiko negalima 
pasidaryti žmoniško uždar
bio.

Šį trečiadienį kasyklų sa
vininkų atstovai atnaujina 
derybas su unija dėl darbo 
sutarties, o jei derybos ne 
duotų rezultatų, tai laukia
ma prezidento intervenci
jos. Vyriausybė turės imtis 
kokių nors priemonių, nes 
krašte jau pradeda trukti 
anglių ir dėl nesusitarimo 
anglių pramonėj jau kenčia 
kitos pramonės šakos ir su
sisiekimas.

Praeitą savaitę išėjo Į 
streiką 89,000 Chrysler 
kompanijos darbininkų. 
Juos išvedė į kovą automo
bilių darbininkų unija dėl 
pensijų ir dėl pensijų kasos 
tvarkymo.

100,000 telefono tarnau
tojų Bell Telephone System 
kompanijos yra nutarę išei
ti į streiką vasario 8 d., jei 
iki to laiko nebus susitarta 
dėl uždarbių ir darbo sąly
gų. Jei streikas iškiltų, tai 
200,000 kitų telefono tar
nautojų irgi nedirbtų, nes 
jie priklauso tai pačiai 
kompanijos unijai ir gerb
dami pikietų linijas nedirb
tų.

RUSAI GRĄŽINA
2,500 JAPONŲ

Irane, Bushire mieste 
prie Persijos įlankos praei
tos savaitės gale stipriai 
drebėjo žemė. Pirmi pra
nešimai sako, kad 1,500 
žmonių žuvo drebėjime, bet 
žinios apie aukų skaičių dar 
nėra patikrintos. Į nelai
mės vietą siunčiama pagal
ba.

Naujai susidariusi Pakis
tano valstybė turi didelį 
ginčą su Afganistanu dėl 
sienų. Afganistanas reika
lauja, kad 26,000 ketvirtai
nių mylių Pakistano terito
rijos butų prijungta prie 
Afganistano, nes ten gyve
na 3,500,000 afganams ar
timų žmonių. Pakistanas 
sako, kad, reikalui esant, 
jis ginklais gins savo teri 
tori jos neliečiamybę.

Pakalbinkite kaimynus ir
draugus užsisakyti “Kelei

•»»

Maskvos vyriausybė pra
nešė, kad Japonija atsiųstų 
vieną laivą į rusų uostą pa
imti dar 2,500 japonų be
laisvių, bet griežtai atsisa- 
CIO unijai ir gerbdami pi
kietų linijas nedirbtų.

DIDLAIVIS ‘MISSOURI” 
TEBĖRA DUMBLE

*3.

Karo laivyno bandymas 
nuvilkti karo didlaivį “Mis
souri” nuo seklumos, Nor
folk įlankoje, šį antradienį 
nepavyko. Trečiadienį bus 
daromas kitas bandymas.
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TUŠTI ŽODŽIAI šysi visų niekšingiausių ir! 
bestiališkiausiu bolševiku*■ * I
darbų, laikomų mažoms iri 
pavergtoms tautoms, bet.

“Vilnies” (Nr. 10) ap
žvalgininkas šaiposi iš Lie
tu vos nepriklausomybės “Vilnies” Stalino samdinys, i 
šventės ir tyčiojasi iš lietu- anot to rusų posakio, “radį 
vių patriotizmo, vadina jį staratsa”
“erzaciniu patriotizmu ii-, 
svaiguliu.” Patriotizmas ar
ba sielojimasis dėl savo 
krašto ir tautos likimo, yra
ir natūralūs ir labai kilnus 
jausmas. Skriaudžiamos 
tautos tą jausmą ypatingai 
skaudžiai pergyvena. Pa
vyzdžiui, Amerikos lietu
viai, nors ir senai išvykę iš 
savo krašto, labai jauti-ųs 
tiems, kurie neteko tėvynės, 
gimtojo kaimo ir visos sa
vųjų aplinkumos. Daugelis 
jų pačių, jei butų galimy
bės, vyktų į savąjį kraštą

“Vilnis” tuščiais žodžiais 
i nori sudaryti savo “aviny- 
nui” Įspūdį, kad dabar Lie
tuvoje tautiški jausmai klės
ti. Ji rašo toliau:

"Niekuomet Tarybų Lietu
voje žmonės nebuvo taip stip
rus savo tautiniuose jaus
muose, kaip šiuo laiku. Ar 
galima buvo Įsivaizduoti ka
da nors praeity, kad štai Vil
niuje suplauks 30.000 daini
ninkų i nacionalinę dainų 
šventę!"

Kad Vilniuje dar tikį
sunkiai gyventą amželi už-' Įvyks dainų šventė, jTik tuo
fcaigti. 
darbo
“Vilnis” iškoneveikė 
vadino juos “erzac’’ (dirb 
tinais) jausmais ir net svai
guliu. Gal neraliuotas “Vil
nies” rašeiva tikrai svaigs
ta nuo bolševikiniai grobo- 
niško “urra patriotizmo.” 
jis be ginčo pripažįsta pat
riotizmą rusams, indone- 
zams ir kt. kolonijų tau
toms, bet iš savo tautos 
žmonių tėvynės meilės jis 
tik tyčiojasi. Protingi, sa
ve gerbiantieji žmonės taip 
nedaro, jie gerbia kiekvie
nos tautos žmonių patrioti
nius jausmus ir jų nenieki
na.

Toliau, tas lietuvių tau
tos kūkalis, vienu plunks
nos brūkšniu nori įtikinti, 
kad rusai bolševikai lietu
vių tautos nenaikina, ir štai 
kaip rašo:

“Tos kiaurai melagingos 
kalbos apie genocidą, apie 
lietuvių tautos naikinimą yra 
demagogija ir Plūdas.”

Apie įrodymus, kad lietu
vių tauta tikrai nenaikina- 
ma, nei pusės žodžio. To 
“tavorščiaus” galvoje tikrai 
sėdi tikriausias bludas ir 
dar ne vienas. Juk, kad 
lietuvių tauta naikinama 
įrodymų kiek tik nori, pa
vyzdžiui :

(1) Patys rusai yra ne 
kartą pripažinę, kad jie lie
tuvius išveža, tūkstančiu? 
sodina į kalėjimus ir pan.

(2) Patys rasai yra ofi- 
ciliai savo laiku paskelbę, 
kad Krimo totoriai, Pavol- 
gės vokiečiai, čečėnai ir kt. 
buvo iš savo kraštų išvežti 
ir tų tautų “autonominės” 
respublikos panaikintos.

(3) Tūkstančiai pabėgę 
lių iš visų rusų užvaldytų 
kraštų yra tikriausis įrody
mas, kaip smurtauja rusai 
užgrobtuose kraštuose.

(4) Jungtinių Tautų or
ganizacija turi daugybę 
medžiagos apie tautų naiki
nimą Rusijoj, tiems smurto 
veiksmams tirti yra sudaly
ta tarptautinė komisija.

(5) štai tik šiomis dieno
mis vokiečių spauda Berly
ne paskelbė, kad vien tik 
buvusiose Hitlerio koncen
tracijos stovyklose Buchen 
valde, Saksenhauzene ir ki
tose rusai nuo karo pabaigos 
iki šių dienų išlaikė 186 
tūkstančius vokiečių, kurių 
86 tūkstančiai žuvo nuo ba
do, ligų ir žvėriško apsiėji
mo. .

Ant jaučio odos nesura-

Visus tuos musųįmi dar neįrodoma, kad lie-' 
žmonių jausmus tuvių tauta nenaikinama.

Lietuvių tautos naikinimas 
vyksta savo keliu ir ruošia
momis šventėmis jo nesu
stabdysi. Ta gerai žino blu-

ir įs-

do apsėstas “Vilnies” rašei
va, tik jis nori apgauti skai
tytoją, kad šis negalvotų 
apie genocidą.

Beje, pirmoji dainų šven
tė Kaune įvyko, bene, 1930 
metais ir sutraukė tūkstan
čius dainininku, tai kuo čia' 
giriamasi!

Dėl tos, dar tik numaty
tos suruošti, dainų šventės 
Vilniuje tenka pasakyti tai 
ko “Vilnis” nepasako įr nie
kados viešai nepasakys. Po 
to, kad bolševikai, vykdy
dami Lietuvos žemės ūkio 
kolchozaciją, 1948-1949 me
tais išgrūdo į Sibirą visus 
“buožes” ir jų šeimas, kas 
sudaro apie 300 tūkstančių 
lietuvių, visame krašte įsi
vyravo mirties tyla ir skau
dus likusiųjų liūdesys dėl 
nužudytųjų ir nukankintų
jų, dėl sugriautų sodybų, 
sunaikinto gerbūvio ir dėl 
žmogaus visiško išniekini
mo ir nuvertinimo žemiau 
gyvulio. šiam kapinynui 
Maskvos įsakymu ruošiama 
dainų šventė, kad visi par
sidavėliai ir agentai galėtų 
skelbti pasauliui ir saviems 
apie lietuviškos dainos “ga
lingus aidus.’’ Bet tos dai
nų šventės dainos nenu
stelbs mirštančiųjų Sibire ir 
kalėjimuose dejavimų ir ai
manavimu.

Tokiam melavimui jau 
dabar ruošiamasi. Ne be 
reikalo “Vilnis” rašo:

“Amerikos lietuvių reakci
nė spauda tiksliai tyli apie tą 
dainų šventę, nes j; j dulkes 
sumaltų visas jų zaunas apie 
genocidą.”

Tai mat, dainų šventė tu
ri įrodyti, kad lietuvių tau
ta nenaikinama. Bet tai 
yra demagoginis tuščiažo
džiavimas. Lietuviškieji ko
munistai turėtų suorgani
zuoti į tą dainų šventę eks
kursiją Į Vilnių, kad įsiti
kintų, kaip “dainuos” pa
vergtoji ir išniekintoji mu
sų tėvynė. Bet vizų tokiai 
kelionei palauksite, iki Sta
lino iš numirusių prisikėli
mo. Tai tikra teisybė!

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

MINI GEN. MarARTUl K 70 METV SV KAKTĮ VES

Japonai Tokio gatvėje mosikuoja amerikoniškas ir japoniškas vėliavas minėdami ge
nerolo Mac Art kur 70 metą amžiaus sukaktuves. Apačioje matytis pats generolas, 
kai jis apžiūri vieną kareiviu dalinį Tokio mieste.

Kas Savaite

Sukčiai

ar protestantė, kad ir iš .Ma
žosios Lietuvos.”9

Maikis su Tėvu iš to pa
darė politinę išvadą, kad 
dabar kun. Krupavičius ne
besipriešins įsileidimui į 
VLIK’ą Mažosios Lietuvos 
atstovo, nes jis sutinka “vi
dutinio amžiaus protestan
tę” įsileisti net į savo stu
bą. . . .

Bet gyvenime pasirodė 
kitaip, negu Tėvas su vaiku 
spėjo. Gal kun. Krapavi
čius ir mielu noru įsileido 
“protestantę,’’ ypač “viduti
nio amžiaus,” į savo virtu- 

I vę. bet 60,600 Mažosios 
Tuo pasisakymu Ameri \.ietuvos lietuvių vis dar ne- 

• kos vyriausybė lyg “keičia lu, į savo atstovybės 
i frontą” ir, rodos, ieskos są SvLlK’e. Neturi todėl, kad 
jungininko Ispanijos fašis-1 kuniginės grupės VLIK’e 
tiniame režime. Kad tas j nenorj Mažosios Lietuvos 
sąjungininkas yra kruvinas alst()VO įsįjeisti.
budelis, per milioną lavonų Koks tai patvirkusios vaiz- 
į kopęs į Ispanijos diktato-! (juotės A Erdvilas už Mai- 

I riaus sostą, dabar kai kam I kj0 su Tėvu politinį spėlio- 
' atrodo nebesvarbus reika-|jimą Bostono “Darbininke” 
į las. Kad tą “sąjunginin- užsipuolė barti “Keleivi” ir 
' ką” pastatė prie valdžios
Hitleris ir Mussolinis, tas 
irgi užmirštama. Kad iš 
tokio “sąjungininko” tik 
Maskva pasidžiaugs, tai ir
gi daugeliui žmonių yra 

Bet Amerikos 
žmonės visgi gerai padarys 
prisiminę generolo Franko 
žodžius 1941 metais, kada 
iis sakė:

Franko ir Dangoraižiai

Amerikos valstybės sek
retorius, Dean Acheson, pa
sisakė už atšaukimą Jungti 
nių Tautų nutarimo, pada
ryto 1946 metais, pusiau 
nu t r a u k t i diplomatinius 
santykius su fašistiniu gen. 

į Franko režimu Ispanijoj 
į (atšaukti ambasadorius, pa
liekant tik žemesnius dip
lomatinius tarnautojus Ls 

i panijoj).
Valstybės sekretorius dar 

pabrėžia, kad tas UN nu- 
1 tarimas Amerikos vyriausy
bei visada atrodęs negeras.

m u 
A»ė lyg

na Sovietijoj, ji patvirtina
, \ isas kovos priemones su 
‘ Rusijos žmonėmis, ta par-

-----------;------ . . . >tija yra tikrasis ir vieninte-
Sukčiavimu paprastai ver- rius Gorkin. šis nutarimas įjs pkUSįjos valdovas, 

čia ne kokie iš pupų neva- padarytas sausio 12 d. Da- bailiai prisidengia aukš- 
romi žmonės, bet apsukrus, bar pažiūrėkime, kiek tame čiausio sovieto vardu, o at- 
pamokyti, o dažnai ir visai dekrete ir paaiškinimuose Į sai<omybę už mirties baus- 
gerai moksluose išprusinti1 prie jo yra suktybės ir me-'m^s Įvedimą suverčia pla- 
tipai. Pirmos rūšies ir pa- io. J čiosioms masėms, kurios
saulinės markės sukčiai bei 
šuleriai, dažnai esti “džen
telmenai,” jie dėvi frakus 
ir baltas pirštines, gražiai

1947 metų gegužės 26 d. į Sovietijoj 
dekretas buvo panaikinęs balsės ir 
mirties bausmę. Po tokio 
dekreto pakilo

elgiasi palinktoj visuome- audra, kad, štai, Rusijoj nė- 
nėj, bet pažinti juos galima ra mirties bausmės! Viso-

get jį mažmožis

yra visiškai be- 
pavergtos. Ko

munistų partija nuo svieto 
pasigyrimų akių pridengiama.

“Koks džiaugsmas bus vie
ną dieną pamatyti, kaip vo
kiečių bomberiai baus New 
Yorko dangoraižių Įžūlumą."

šaukia VLIK’ą ir ALT su
jungti jėgas prieš jo nemė
giamą laikraštį, o jis pats 
žada imtis “pozitivių prie
monių”‘ir net šaukiasi jo 
neturimo “padorumo” į ko
vą prieš “Keleivį,” bet tik 
ne už Mažosios Lietuvos at
stovo įsileidimą į VLIK’ą.

Atrodo, kad tas ponas 
Erdvilas kiaulių nėra ga
nęs, o todėl juoko neišma
no ir burnojusi dirbtinai 
apsiputoję?

To “džiaugsmo” Franko O Mažoji
M 

Lietuva?
Iš to matosi, kiek melų ir į nesulaukė, todėl dabar ty- ...
Iftvkiii rlot-r. irkc I Vnii nucimplžti flnlpi hl iŠ tll ! Kun. Krapa\ įciausSovietijos i kosi pasimelžti dolerių iš tų į IXU1.1.; nuo-

u___Bet valstybės Pe nai ‘ietuvl0 visuomenei
žinomi. To nusi-

ap. suktybių daroiš kiaulės akių, mat jos, 
niekšybę papildžiusios, ne
mirksi. . • .

Sukčiai . , . . ..
briovė ir čia savo būseną kime, kiek čia Amerikoje sakymas . 
legalizavo. Dabar ir poli- Bimbos ir panašus Maskvos bausmė įvedama todėl, 
tikoje su sukčiais labai' propagandistai putė tą kad Rusija ruošiasi karui, 
skaitomasi, čia jiems net “mirties panaikinimą” So- “šnipais, kenkėjais (sabo- 
padedama suktybes daryti, Į vieti joj. Bet tas dekretas tažninkais)
arba padarytas pripažįsta-Jr visi pasigyrimai buvo 
ma. Štai, pavyzdžiui, suk- melas. Nuo pat bolševikų 
tybėmis ir melu Sovietų Ru- atėjimo į valdžią nebuvo 
sija užgrobė Baltijos kraš- tokio momento, kad slaptai 
tus. bet čia pat visa gerkle

mis
apgaudinėjimas užsienių vi- valdovai vėl nauiai įvesda- dangoraižių, 
suomenės ir kalimas melo1 viešai mirties bausmę, 

ir į politiką įsi- į naivias galvas. Prisimin- Bet kodėl tas daroma? At- 
čia savo būseną kime, kiek čia Amerikoje sakymas vra vienas: Mir-

ir išdavikais”
pripažįsta-į ir visi pasigyrimai buvo Rusijoje krikštijami visi re

žimo priešininkai ir todėl 
dabar Maskvos budeliai ga
lės viešai skersti sau nepa- 

nebutu buvusi taikoma So-' tinkamas žmones ir kaltę 
vietuose mirties bausmė. Ir^ž tai suvers “kultūros dar- 
tame tarpe, nuo 1947 metų' ^uotojams, profesinėms są- 
gegužės 26 iki šių metų' jungoms ir nacionalinėms 

sidėjo pančius ir dabar sausio 12 d. Sovietuose eg-■ respublikoms.
džiaugiasi “laimingu” ver-!zistavo vergų stovyklos su 
gų gyvenimu. 15 milionų žmonių, kalėji- ~

Tokie ir panašus užgrobi- mai buvo perpildyti ir tuks-
mai yra ryškus politinių tančiai žmonių kasdien mir- 
sukčių ir šulerių veiklos pa- davo nuo bado, šalčio ių 
vyzdžiai. Bet sukčiams suk- NKVD kankinimų. Tai bū
tybės yra duona kasdieninė, vo sąmoningas, apgalvotas 
tad suktybių jie pridaro mirties bausmės vykdymas 
daug ir be skaičiaus, tik tūkstančiams žmonių- 
reikia mokėti jas išskirti ir Dabai mirties bausmė vėl 
suprasti. Štai jums pavyz-, viešai įvedama, bet aukš- 
dys: Įčiausioji aryba sako, kad

Šių metų sausio 13 dieną mirties bausmę prašė įvesti 
Maskva pranešė, kad Sovie- nacicnalinės respublikos,

buvo rėkiama, kad tų kraš
tų gyventojai patys savo va
lia atsisakė nuo laisvės, už- 

ir

tų Rusijoj atstatoma mirties 
bausmė. Štai tas SSSR

profesinės sąjungos ir kui 
turos darbuotojai! Ar ką

aukščiausios tarybos dekre-,nor? panašaus galėtų pada- 
tas tuo reikalu? į ryti Amerikos unijos ar

“Kadangi iš nacionalinių res- kultūros darbuotojai? Mir- 
puhliku. prof. sąjungą, valstie-! ties bausmė vėl įvedama, 
čią organizacijų, taipgi nuo kui-* bet kaltė už tai suverčiama 
turos darbuotoją ateina pareis- profesinėms darbininkų or- 
kimai apie būtinumą į mirties ganizacijoms, kultūros dar- 
bausmės panaikinimo dekretąbuotojams ir nacionalinėms 
įdėti pakeitimai, kad minėtos! respublikoms!
bausmės panakinimo dekretas;
nebutu taikomas tėvynės išdavi-! To maža. Komunistų 
kams, šnipams ir kenkėjams, partija lyg neprašė valdžios 
Aukščiausios SSSR Tarybos' įvesti mirties bausmę. Tai- 
prezidiumas nutarė: Apribo- gjt komunistų partija yra 
jant 1947 metų gegužės 26 d. visai švarių ir gražių idėjų 

pritvinkusi organizacija. Ji 
čia nieko nekalta. Bet tai

dekretą apie mirties bausmės 
panaikinimą, — leisti taikyti 
mirties bausmę tėvynės išdavi
kams, šnipams ir kenkėjams.”

Dekretą pasirašė prezidi
umo pirmininkas prezi
dentas) Švernik ir sekreto-

aiškus melas. Tikrenybėje 
visa atsakomybė už mirties 
bausmės įvedimą krinta ant 
komunistų partijos. Be jos 
žinios jok? dekretas neišei

—P. B.

sekretorius, D- Acheson, na- ^ia &e,.aipelniusio vyro pusamže 
gaspadinė visuomenei ma
žai terūpi. Bet Mažosios

žymėjo, kad pakeitimas nu
sistatymo dėl diplomatinių 
santykių su Ispanija visai 
nereiškia Amerikos pritari
mą Ispanijos fašistiniam re
žimui.

i w
Brink’o Banditai

Bostonas, ilgą laiką bu
vęs kultūrinė Amerikos sos

Lietuvos atstovo įsileidimas 
į VLIK’ą yra tikrai svarbus 
reikalas- Svarbus ne parti
niais sumetimais, bet Lie
tuvos ateities požiūriu.

Šiandien kada visas Lie
tuvos klausimas nejuda iš 

Mažosios Lietuvostinė, staiga pagarsėjo, kai '!etos; ....
“rekordinio” banditizmo! klausimas kai kuriems nusi-

Farmerio Gyvuliai 
Padarė Revoliuciją
Jones farmoje gyvuliai 

vieną kartą susibaubė ir 
nuvertė farmerio valdžią. 
Gyvuliai nutarė gyventi be 
išnaudotojo Jonės ir sutarė 
tvarkytis laisvėj ir broly
bėj. Jie tvarkėsi gana lais
vai, kol pačių gyvulių tarpe 
atsirado nelygybė ir paskui 
iškilo diktatorius Napoleo
nas, gudrus ir žiaurus kui
lys*.

Apie gyvulių revoliuciją 
fannoje anglų rašytojas G. 
Orvvell parašė labai įdomią 
knygą, o “Keleivio” kalen
doriuje 1950 metams yra 
plačiai atpasakota, kaip gy
vuliai tvarkėsi po farmerio 
Jonės išvarymo ir kaip jie 
iš vienos vergijos pateko j 
kitą, dar baisesnę vergiją.

“Keleivio” kalendoriuje 
yra daug visokių skaitymų, 
patarimų, informacijų, ei-
nu. Kaina 50 centų, 
sakymus siųsti:

Už-

“KeUtris"
E.

South Boston 27, Mass.

po
miestas. Sausio 17 d. Brink 
įstaigos sėkmingas apiplėši
mas buvo lyg signalas vi
siems banditams ir norin
tiems tokiais būti “imtis 
darbo.” Banditizmas stai
ga visoj šaly pašoko 509. 
Mat, pasisekimas vilioja, o 
lengvas pinigas yra didelė 
pagunda.

Sekant Bostono spaudą 
atrodo, kad jokių kitų svar 
bių klausimų ir nebėra, 
kaip tik plėšikų žygdarbiai 
ir jų gaudymas. Panašiai 
yra žmonių pasikalbėji
muose. Kuriam laikui ban
ditai pralenkė net orą, kai
po pasikalbėjimų tema. . . .

Bet po bandiatų siautėji
mo visada ateina policijos 
valanda. Geriausios polici 
jos jėgos Įsikabino į Brink’o 
banditų pėdsakus ir nebe
paleis, “nors tai imtų ir de
šimts metų,” sako vienas 
FBI seklys. Anksčiau ar 
vėliau Brink’o banditai bus 
ne tik nuvainikuoti, bet ir 
supakuoti.

A. Erdvilas Pyksta

Vokietijoj išeinantis “Lie
tuvis” nesenai įdėjo kun. 
Krupavičiaus skelbimą, kad 
jam esanti reikalinga gas
padinė, ir pridūrė:

"Pageidaujama vidutinio 
amžiaus; gali būti katalikė

pelniusiems vyrams atrodo 
neaktualus. Bet kaip tik 
pajudės Lietuvos klausimas, 
tuoj automatiškai iškils ir 
Mažosios Lietuvos likimo 
klausimas. Kokiose sieno
se Lietuva kelsis?

Tas klausimas nėra toks 
tuščias, kaip tokiems Erdvi
lams atrodo. Vokietija jau 
dabai meta godžią akį į vi
sas savo buvusias teritori
jas ir neabejojamai kėsin
sis ir į Mažąją Lietuvą. Tu
rėjimas VLIK’e Mažosios 
Lietuvos atstovo iš anksto 
pabrėžtų pasaulio “spren
džiamiems veiksniams,” 
kad Lietuva yra pasiryžusi 
keltis savo etnografinėse 
sienose, su Tilže, Klaipėda 
ir Vilniumi.

Bet klerikališkas partinis 
“kromelis” tuos samprota
vimas nusmelkia ir Mažo
sios Lietuvos atstovas vis 
dar yra laikomas VLIK’o 
prieangyje. Kun. Krupavi
čius, kaip klerikalinio aba
zo vadas, už šitą Mažosios 
Lietuvos reikalo paneigimą 
yra vertas visuomenės griež
čiausio pasmerkimo.

—J. D.

Laikas užsisakyti “Kelei* 

Kalendorių 1950 me* 

Daug skaitymų ir in* 

formacijų. Kaina 50 centų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Trečiai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Lawrenco Lietuviai

Prieš Penkias Beumtis Metų ir Datar

Penkios dešimtys metų,' Kunigai: pirmuoju kie
tai gana ilgokas laikas bile bonu buvo kun. Juozas šeš
keno gyvenime—is viso pu
sė amžiaus. Retas lietuvis 
ateivis išgyveno čia tiek 
metų, juo rečiau kas papa
sakoja savo pergyventus 
Įspūdžius. O betgi mes tu
rime čia savo eilėse dar ke-( 
lėtų, lvg ąžuolo kietumo jų! parapija geriausiai gyva- 
pastangose, bet zi*vicioįvo gun Jusaičio laikais, 
ankstumo jų siekimuose,! dargi tUomet, kai kun. 
kūne gražiai gyvena ir kuk-)Demhskio> ,)r Jono šliupo 
liai pasakoja savo pergyve-Juozo Sirvydo laikais
nilIjus* ‘ piito laisvo ii mintis, kaip

Skaitom už garbę žymėti1

tokas; antruoju, nuo 1905 
iki 1916 metų, kun. Anta 
nas Jusaitis; trečiuoju, nuo 
1916-1929, kun. Pr. Vir- 
mauskas; nuo 1929 metų ir 
iki šiandien klebonauja ku- 

, nigas P. M. Juras

tokius vyrus, kaip Juozas:
Švit-i

ant mielių kilo, kūrėsi ir au 
go laisvos palaipinės drau-: 
gijos, politiniai klubai ir*Vaskelionis, Antanas 

ra, Julius Kiela,
Kibildis ir Stasys Puidokas.! (ia ,sl!<ure 
Tai nepalenkiami laisvama
niai ir pažangos budintojai.
Jie visą savo gyvenimą su
maniai ir rūpestingai dar-;,ikoj. Kun. Jusaitis mokėjo 
bavosi ir tebedarbuojasi lie-įsu visais gražiausiai sugy

venti. Jo sumanymu buvo 
Įkurtas ir dahartinis Ukėsų 
Klubas, kuris savo patalpo-

Kastantas igVjetjrno organizacijos. Ta , 
Lietuvių Socialis-1 

Laurence 61 
kuopa buvo ketvirta di
džiausia kuopa visoj Ame-

tų Sąjunga

CHRYSLER DARBININKAI EINA STREIKAN

Chrysler automob ily dirbtuvių 89.000 darbininku išėjo praeitą savaitę Į streiką dėl 
pensijų, l'nija sako, kad darbininkai streikuos, kol bus susitarta dėl žmonišku pensi
jų ir dėl tinkamo pensijų kasos tvarkymo. Paveiksle matyti tos kompanijos Dodge 
dirbtuvės darbininkai, Detroite, kai jie apleidžia darbą.

KAS SKAITO. KABO 

TAS DUONOS NEPRAŠO I

Kas Girdėt Chicagoje
Didysis Minėjimas Jau Čia liuojami. Nuomų pakelti 

negalima, arba jei ir gali
ma, tai po didelių Įrodymų.Vasario šešioliktosios mi 

nėjimas Chicagoj yra di
džiausias ir svarbiausias 
metų Įvykis. Panašiai yra 
ir kitose Amerikos lietuviuI •-

i didesnėse kolonijose, 
į Chicagoj jau nuo senai 
Įsigyveno paprotys Vasario' 
šešioliktosios proga turėti 
ftu parengimu. Vieną ruo
šia ALT Am&lgameitų rub- 
siuvių didžiulėj auditorijoj, 
o . kitą—“Margutis” Morri- 
son hotelio amfiteatralėj sa-

Gi beismentai ir fornišiuoti 
kambariai nėra kontroliuo
jami- Tai žmonės, pasine* 
susieji i bizni, ir naudojasi 
tomis progomis. Kai tikrų 
butų nėra, tai dipukai no- 
rorns nenoroms turi lysti Į 
rusius, arba lipti i viskas, 
arba nuomuoti fornišiuotus 
kambarius ir už viską mo
kėti riebias nuomas. Kai 
imi teirautis naujakurių 
apie jų gyvenimą, tai gauni 

Štai gyvi
faktai:

margutiečiai d Naujukui įs tuii viškuje 
dar nebuvo prisidėję prie į apšildomą kambarį ir ap- 
AI.T. Bet ir dabar tas Įsi- Į skalbimą, bet be valgio mo- 
gyvenęs paprotys, turėti du l)0. i dieną. Du nau- 
parengimu Vasario šešio- į jakuriai panašiame kamba 
•iktai minėti, nepanaikina-

įei su brangia vakariene u•,, . , . . ,; • ... m • i keistoką vaizda.I meniską programa. Taip Į . 
pradėjo darytis dar tais lai 
kais, kada

tuviškoj dirvoj.
Juos veik kasdieną sutik

si Ukėsų Klube, juos ma
tysi kiekviename draugijų 
susirinkime, . kiekviename 
lietuvių sambūry ir dargi

Tamule-

se gerai gyvuoja, gražiai 
veikia ir yra ne vien cent
ras, bet širdis viso lietuvių

einant speciales pareigas. 1 veikimo. Sunku patikėt, bet 
Jie nuovargio nežino, savo; yra t&ra tiesa, kad kun. Ju

saitis ir mus socialistų pa

poruotas rugsėjo mėnesį, laaskas, Milvidas,
1907 metais. Klubo kūrė-, vičius ir visų stambiausis— 
jai buvo ir čartery garbes Petras Raugėia. 
nariais Įrašyti: Jonas Ar ! Saliunčikai: broliai J. ir 
laaskas, K. Pašakarnis, Mi- J. Kazlauskai, Juozas Gri-

HARTFORD, CONN.

metu neskaito, niekam ne 
siskundžia ir atrodo visai 
gerai. O kam čia galvoj, 
kad vienas jų jau 8-tą kry
želi savo amžiaus markiuo- 
ja ir anie kiti ji greit vejasi. 

Daugiau negu 50 metų i
sklandžiai prabėgo ^-1U^U'.

ryje gyvena, be aspskalbi- 
mo ir be valgio, moka po 
$4.50, reiškia abu per sa
vaitę sumoka už tą kamba
rį $9. Naujakuris už pilną 
išlaikymą—kambarys vie
nam, valgis, apskalbimas— 
moka $20 savaitėj. Kitas 
už panašų užlaikvmą temo 
ka $15 savaitėj. O štai lai
mingas naujakuris už piiną 
išlaikymą temoka $15 už 
dvi savaites.

Tai ką? Pusėtinas mar
gumas.
Šeimininkių Ultimatumai

Yra tokių šeimininkių, 
kurios naujakuriams stato 
ypatingas sąlygas. Jei, pa
vyzdžiui, naujakuris sutin
ka pirkti šeimininkės sudė
vėtus rakandus, tai nuomo
ja kambarius, jei ne, tai pa
sako eiti ieškotis be šitų rei
kalavimų. O vieną nauja
kurį teko girdėti pasakojant 
štai ką: šeimininkė pamatė 
r.au.jakuri parsinešusi “Ke
leivį.” Tai ii jam ir pasta
tė toki ultimatumą: jei “lai
kini” “Keleivi,” tai krausty
kis iš mano “auzos.” 
Bažnyčia ir Lietuvybe

Tik užsimerkęs naujaku
ris katalikas galėtų tvirtin
ti, kad Amerikos lietuvių 
bažnyčios palaiko lietuvy
bę. Vienas inteligentiškas 
lietuvis katalikas naujaku
ris štai ką pripažino: Ame
rikos lietuvių bažnyčios čia 
nutautinimo darbą taip drą
siai ir begėdiškai varo, kaip 
senovėj lenkinimo laikais.

Laisvamanis.

Skirtumas tik tame, 
praeityje pasitaikyda

vo abu parengimai tą pačią 
dieną* Dabar to nėra. šie
met “Margutis’’ savo ban- 
zietą rengia vasario 12 d., 
□ ALT savo didžiuli paren
gimą turės vasario 19 d.

Visuomenė jau jaučia 
abejų rengėjų prisirengimo 
darbus.

Dėl rengimo dvejų minė- 
jimų seniau girdėdavosi kri
tikų. Dabar to nėra, niekas 
nesako, kad tai jėgų skal
dymas, ar bendro darbo ar
dymas. Abu parengimai sa
votiški. “Margučio” paren
gimas brangus, o Į ALT pa 
rengimą rinksis visi. žmo
nių Chicagoj yra tiek, kad 
jų užteks ir vienam ir ki
tam parengimui.
Naujakuriai—Nauji 
Burdingieriai

Senaisiais laikais, kai at
eivybė nebuvo varžoma, tai 
Amerikos lietuvių gyveni
me burdingieriai buvo labai 
žymus elementas. Jų buvo 
daug ir veik visos lietuvių 
šeimynos iš jų nemažą bizni 
darė. Kai ateivybė buvo 
suvaržyta, kai senieji atei 
viai sukurė daugumoj šei 
mvninius židinius, tai bur-f
dingieriai veik taip išnyko, 

musų tėvų atminime 
vėžiai Lietuvos vandenyse.
Bet dabar, kai naujų lietu

mas
ad

Lietu\ ių legionierių F. 
Sabonis Post No. 7 turėjo 
naujos valdybos Įvesdinimo 

kolas Kundrotas, Antanas galius, Petras Janukonis ir iškilmes sausio 29 d., 3 vai. 
Ramanauskas, Petras Auri- Stasys Puidokas. po pietų, lietuvių parapijos
ia, Juozas Pašakarnis ir, Visi lietuviai perka batus 7'c^vkl“? ?™“inXe-

pas Povilą Aleksą, o “Ke- baugias.. kad

lcivio” kalendorius ir “Nau-l’uset,nal Pad'- 
dėjo nariais, nes daugelis 
atvykusių lietuvių iš Euro-

rengimus garsindavo per Juozas šašeika. 
savo pamokslus. į 1950 metų klubo valdy-

Spaliu 15 d. sukanka ly !^ dirba: Janas ,Urb°n,a6’ 
* metu—auksinis ju-l prezidentas; Rapolas Miko- 

Su- ’ ais’ vlce'Prezidentas;giai 50 
biiiejus—kaip Lietuvos Ju-

,nų Draugija ūpo įkurta ir|a^uraulž' finansų rašti‘ 
šiai dienai gerai gyvuo- 

Šios draugijosupeliais vandens nutekėjo, i
kaip lietuviai iš įvairių Lie -i £ ir jog d tojams teko 
tuvos kampelių, daugiausia 'nesmagumų

kurė-

iš Dzūkijos krašto, čia ap
sigyveno tekstilės pramonės T 
centre, gražiam Lawrence. 

Tuo metu dar vos tik te-
žybčiojo Amerikos padam

sutikti, daug piktų žodžių 
išgirsti—jie to niekad ne
bojo, visus sunkumus nuga
lėjo ir šiandien gali pasi
džiaugti išvarę didi pažan

gej lietuvystės žiburiai, tik; gos barą lietuvių dirvonuo- 
kurėsi lietuviškos parapijos,' se. Šių žodžių autorius, 
savišalpos draugijos ir po- prieš 35 metus, turėjo gar- 
litiniai klubai—nuo to ne- bę eiti iždininko pareigas 
atsiliko ir Lawrence’o lietu-į Lietuvos Sūnų Draugijoj ir 
viai. į savo bendradarbiams tegali

Pirmučiausia tapo suor- palinkėti daug ilgų metų 
ganizuota šv. Lauryno gyventi ir ta pačia krypti-
Draugija, 1894 metais. O 
1895 metais jau sumanyta 
ir išrinkta komisija kūrimui 
parapijos- Per tris metus

mi veikti.
Motinos Dievo Aušros 

Vartų Draugija Įsikūrė rug
piučio 24, 1905. Per dau-

nedaug kas veikta, tik 1898 gelį metų ši draugija buvo 
metais, lapkričio 6 d., susi-i vyriausia atspara Romos 
rinkime parapijos reika-i katalikų bažnyčios. Vely- 
lams suaukota $10.70, o se-įkinė išpažintis tos draugi- 
kančiame, 18 d., jau suau-|jos nariams buvo privalo- 
kota $18.90. ima. tik vėliau tapo pataisy-

Šv. Pranciškaus parapija1 ta konstitucija, visi bažny- 
įsteisrta 1899 m. Komisijos čios privalumai išbraukti, 
nariai: K. Westfield, V.'dabar priklauso Įvairių pa- 
Sabonis, V. Kudarauskas. žiūrų žmonės ir po šiai die- 
J. Buzevičius, A. šimkonis, nai draugija gerai gyvuoja. 
A. Žvingilas, J. Zolubas, P.' Lietuvių Ukėsų Klubas, 
Stravinskas, T. Tačelis ir.T. Simano Daukanto atmin- 
Jezukevičius. čiai, tane Įkurtas ir inkor-

Augustinas Večkys. 
tarimų raštininkas; Povilas 
Alex, finansų ministeris ir 
Stasys Juška sėkmingai per 
daugel metų eina pareigas 
gaspadoriaus.

Parengimų komisija: pir 
mininkas, Julius Žuraulė; 
nariai, Mikolas Mikolaitis, 
Petras Penkauskas, Vincas 
Baležentis, Antanas Mise 
vičius, Vincas Kibildis ir 
Povilas Aleksa. Apart pa
starojo, visi čia gimę ir au
gę—musų daug žadanti 
jaunoji karta.

Naujų metų išvakarėse ši 
jaunuolių komisija suruošė 
šaunų sanburĮ, Į kuri su
traukė virš 500 dalyvių. Jau 
tas parodo, kad jie žino ir 
moka kaip veikti. Ukėsų 
Klubas seniesiems žinomas, 
kaipo “Baltasis Namas,” o 
čiagimiams ir abelnai vi
suomenei—“Lyra Hali.”

jienas” pas Antaną Švitrą; 
čia pat apsidraudžia nuo| 
ugnies ir visokių nelaimių. 
Kam reikia pataisyt auto 
mobili
koni.

Ipos, kurie tarnavo kariuo

važiuota pas jurcu-,
Visi valgo skaniai iš-Į 

keptą duoną Lietuvių Koo 
peratyvo ir Vlado Krasaus- 
ko kepyklose. Kam reiki 
prikirpt kelnes bei primie 
ruot sijonėlį, tina pas Va
liuli.

Buvusio Lietuvos Prezidento 
OR. 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. Broadvray, So. Botton 27, Mate.

menėj, dabar prisirašė prie 
i šio posto ir veikliai dirba su 

Butų labai gražu, 
ir kiti veteranai, kurie

dar nėra prie jokio posto 
prisirašę, ateitų ir prisira
šytų prie šio lietuvių legio- 

• nierių posto.
t —o--

Lietuviai Krepšinio Sporte
Dar prieš karą Hartfordo

c- i ~

Dėl stokos laikrašty vie
tos palieku kitam sykiui vė
liausiai susitvėrusias orga
nizacijas, ypač lietuvių tau 
tišką parapiją, jų veiklą ir 
vadovus.
Viktaris želionis (A. Jenkins).

BROOKLYN, N. Y.

Paskutinis Kvietimas į LSS 
19 Kuopos Vakarienę

Lietuvių socialdemokratų 
19-tos kuopos vakarienė 
jau šią savaitę, šeštadieni, 
vasario 4 d. Vakrienės me-

. Lietuvių klubas yra ne-j tu bus linksmų staigmenų, 
vien kultūros ir pažangos t kurias ruošia gerbiamas 
centras, bet ir pavyzdys!Antanas Škėma, Lietuvos 

valstybinio teatro žymusis 
aktorius, režisierius ir rašy
tojas.

Vakarienės šeimininkės

veiklos kitataučiams. Kai 
1937 metais tekstilės darbi
ninkai tapo suorganizuoti i 
CIO uniją ir suruošta visų 
tautų eisena gatvėmis, lie
tuviai atmaršavo po klubo 
vėliava ir atsistojo pirmose 
eilėse, todėl, kad jie turėjo 
gražiausią vėliavą ir geriau
siai buvo susirikiavę. Ne
turiu žodžių apsakyti, kaip 
buvo smagu matyt lietuvius, 
visos procesijos priešakyje, 
man einant maršalo parei
gas.

Pirmieji biznieriai ir tų 
laikų visuomenininkai: Po
vilas Cibas, Jonas Arlaus
kas, Antanas Matulevičius, 
Mikolas Kandrotas, Ado
mas Bozys; Kilaševičius ir 
Zajenčauskas — bučeriai, 
groserninkai; Juozas Buze
vičius ir Nikodemas Karlo- 
na?—duonkepiai.

Dabartiniai biznieriai: 
Antanas Balčiūnas, Jurgis 
Kirmelas, J. Navadauskas, 
B- čulada, Balčiūnas, Ar

irgi rūpinasi, kad gerbia 
muosius svečius tinkamai 
pavaišinti ir kad visiems vi
sako užtektų.

Tad, mielos viešnios ir 
malonus sveteliai, iki pasi
matymo šį šeštadienį Lietu
vių Piliečių Klube, 280 Un 
ion Avė., Brooklyne, 7 vai. 
vakare.

Svečiai, kurie dar neap- 
sirupino bilietais, gali užsi
sakyti vietas pas šiuos drau
gus: A. Žilinskas, tel. GL 
2-7217; P. Tiškus, 27 Nor- 
wood Avė.; J. Valaitis, 
1132 Halsev St.. ar vakarie
nės šeimininkę Mrs. Kup
činskienę, 287 Schefer St., 
ir kuopos pirmininką J. 
Glaveską, 135 Milford St., 
tel. TA 7-9566.

Kviečia visus
Kombija.

lietuviai vyčiai turėjo savo 
gana stiprią krepšinio (bas- 
ketball) komandą, kuri bu
vo vienu laiku musų miesto 
čempionė. Bet karui užė
jus viskas iširo. Dabar, po 
vadovyste Bob Andriliuno, 
vėl suorganizuota nauja ko
manda. Man teko matyti 
jau porą kartų juos lošiant, į kaip 
tai pasirodo, kad jie eina 
, i? geryn. Nevien šio suau
gę vyrukai turi savo koman
dą, bet lietuvių parapijos 
mokyklos mokiniai taip pat 
r.eapsileidžia, jie turi savo 
komandą ir taipgi mėgina 
kitų mokyklų mokiniams 
aplupti kailius. Laba: yra 
gražu, kad musų jaunuoliai 
imasi sporto, vietoje leisti 
laiką hekaziriuojant arba 
tavernose. Geriausios lai
mės jų sporto srityje.

vių bangos iš tremties pa
siekė Amerikos lietuvių ko
lonijas, tai susidarė naujų 
burdingierių eilės. Vienos 
iš senųjų šeimynų naujus 
burdingierius priiminėja į 
savo namus iš žmoniškumo 
ir tautiškumo atžvilgiu, o 
kiti remdamiesi bizniu. O
bizniu susigundė nemažas 

i
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Lietuvių Amerikos Pilie

čių Klubo jaunų vyru bow- 
ling komanda, po vadovvs 
te Jono Pinkham (Pinkevi- 
čiaus), irgi labai gerai pa
sirodė, nes. kaip girdėjau, 
jie iš 12 lošimų laimėjo net 
11, tik vieną prarado. Jei
gu jiems taip seksis iki pa
baigai tai, be abejonės, pa
siliks pirmoje vietoje. Gra
žu matyti, kad musų klubie- 
čiai nugali gerus lošikus. 
Linkiu geriausios laimės* 
Jeigu kas norėtų pamatyti 
musų klubiečius lošiant 
lovriing, tai galite nueiti , 

į Park St. bouling alleys, 
skersai nuo Lvric Teatro, 

; ketvirtadieniais vakarais 
i juos rasite. —A, S.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka. juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame-žmonių sKaičius. Progų, . .

pelnytis iš dipukų yra. Mat rikos Lietuvių Taryba ir ios 
butai vra valdžios kontro- skyriai.

Angliškai - Lietuviškas Žadina*

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z. 
parankaus 4” x 5’4 formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knvgvne.

636 Brnadwav.
K E L E I V 

So.
I S

27. M»««
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Pigi Statyba
1950 metais Amerikos na- įrengimo darbus, namas

mų statytojai pastatys apie'yra gatavas gyventi.

—Tegul bus pašlovintas 
lietuviškas narodas, Maike!

—O ką tas reiškia, tėve? 
—Tai reiškia, vaike, kad 

mes turim pakelti savo tau-. 
tą svetimtaučių akyse.

—Bet tėvas jos nepakelsi. 
—O kodėl tu rokuoji, 

kad aš negaliu pakelti? Pa
žiūrėk, paliokai turėjo toki 
nedakepli Kazimierą, ką i 
buvo nei vyras nei merga. į 
ir prie to dar nepilną ražu-į 
mą turėjo, ale kai padarė 
jį šventuoju, tai dabar ir 
lietuviai jį garbina. Čika
goj yra net musų davatkų 
makademija pavadinta 
švento Kazimiero vardu. 
Tai matai, Maike, ką reiš
kia turėti savo tautos apaš
talą. O musų tauta neturi 
danguje nei šleivo apieku-
no!

milioną naujų butų. Ką tik 
pasibaigusiais metais buvo 
įastatyta ar pradėta staty 
ti virš miliono namų. Na
mų kainos trupučiuką atpi
go, bet pareikalavimas vis 
dar yra didelis ir statyba 
”muša rekordus.” 1949 me
tais statybai išleista 19 bi
donų dolerių ir iš tų pinigų 
privatus statytojai išleido 
13 bidonų, o viešoji statyba 
(federalinės valdžios, vals
tijų ir savivaldybių) kaina
vo apie 6 bilionus dolerių.
(1948 metais statybai buvo 
išleista veik 18 bidonų do
lerių-)

Šiais, 1950 metais, apie 
pusė statybos vienu ar kitu 
budu remsis visuomenės lė
šomis. Prie statybos pagy
vinimo prisidės pernai kon
greso priimtas bilius, pagal 
kun vyriausybė turi finan
suoti pastatymą 810,000 pi
gių butų bėgyje šešių metų. 
Pagal tą bilių 1950 metais 
bus pastatyta ne mažiau, 
kaip 80,000 butų.

Nežiūrint didelės staty- 
—Siur. Maike, kad pri- bos butų krašte vis dar 

ima. Ar tu nematei švento trūksta ir butai vis dar 
Jurgio su dzyda ant arklio brangus, sunkiai “įkanda 
jojant? Juk tai vajaunas mi.” Statybos atpiginimas 
stonas, Maike. meperstoja kvaršinti eksper-

Pirmus bandymus inži
nierius W. Harrison darė 
Long Island’e, kur jis pa
statė du namus- Ten buvo 
išbandytos ir pagerintos ke
lių tiesimo mašinos ir išly
ginti visi nesklandumai. O • 
dabar tas pats namų staty 
tojas jau baigia statyti 200 
namų Norfolk’e, Va., vis 
tuo pačiu mašininiu budu.

“Mašininė” statyba eina 
tuo budu, kad į dideles ke
lių tiesimo formas yra pila
mas cementas, su tam tik
rais priemaišais. Formos 
yra kiek skirtingos Įvai
rioms sienoms ir luboms. 
Kai formos yra atlietos ir 
cementas sustingęs, didelis 
kranas, su kokiu per karą 
aerodromuose buvo tampo 
mi sugedę ar sudaužyti

NUTEISTAS KALĖTI 5 METI S

Alger Hiss. buvęs aukštas valstybės departamento parei
gūnas. aukštai iškėlęs galvą apleidžia teismo salę po per
skaitymo sprendimo. Jis nuteistas 5 metus kalėti už 
valstybės dokumentų da v inė j imą Rusijos šnipams, bet jis 
sakosi esąs nekaltas. Su juo eina jo žmona.

bomberiai, paima visą sieną 
ar lubas ir nugabena i na
mo statymo vietą. Ten sie
na ar lubos įstatomos Į savo 
vietą, kampai sukabinėiami . ... » - . .
ir namas iau stovi, belieka Au*‘Iah;“ L'e‘uJ,« “T*“
įrengti jo vidus ir paura-! «,;o’ 20 Mehf s“kak,,» 
žinti. Prieš dvidešimts metų to-

Iš Australijos

W. Harri son pasirinko 
statybos medžiagai cemen
tą, kurs labai plačiai yra

limo j Australijoj, Sydnev 
mieste, susirinkęs neskait
lingas lietuvių būrelis nuta-

šiandien, kai Australijos 
lietuvių šeima taip žymiai 
padidėjo atvykusiais iš Vo
kietijos lietuviais tremti
niais, Antanas Baužė savo 
darbo inašu rodo visiems

—Ar tai ir jis danguje 
raitas jodinėja?

tų galvas. Statyba yra bran
gi dėl daugelio priežasčių:

—juoku neprovyk. ba1 medžiaga yra brangi, nepa- 
čia ne baikos. Verčiau pa- lyginamai brangesnė, kaip 
imk alupką, paseilink ir pa- ji buvo prieš karą. Bran 
rašyk šventam tėvui zajav-'gus yra ir darbas. Staty-
leniją, kad staršas davatkų bos darbininkai yra pasida-
generolas
šventuosius

pastanavijo 
eiti. Ir paaiš-

- 1 iję į visą eilę “amatų’

vartojamas namų statyboje, i rė Įkurti Australijos Lietu- nePabgmamą pavyzdį. 
Norfolk, Va., kur oras karš- vių Draugiją. Šiam reikš- 1947 metų lapkričio mė
tas, cementas ypač tinka 
statybai, nes cementinių na
mų neliečia įvairus vabz-

mingam Įvykiui paminėti nesi i Australiją atvyko iš 
1949 metais, gruodio 29 d., Vokietijos pirmasis lietuvių 
tame pat Sydney’juje, erd- tremtiniu transportas—139

gyvavimo sukakties pami
nėjimas praėjo jaukioje ir 
pakilusioje nuotaikoje.

1949 metų gruodžio 30 d. 
įvyko visuotinis Australijos 
Lietuvių Draugijos suvažia
vimas. Dalyvavo atstovai 
iš visų skyrių. Įvertinus 
nuveiktus draugijos darbus 
ir pasidalinus mintimis dėl 
ateities veiklos, buvo nutar
ta: ,

1. Įjungti Australijos Lie
tuvių Draugiją į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. 
Tam Įvykdyti, naujoji cen
tro valdyba įpareigota at
likti visus tuo reikalu žy
gius.

2- Leisti ir toliau draugi
jos laikraštį “Musų Pasto
ge”

3. Daiyti žygius pasista
tydinti savus namus.

Į naująją centro valdybą 
išrinkti: A. Baužė. Šlioge
ris, Pulgis Andriušis, M. 
Bogužas, kun. J. Tamulis. 
Kandidatais išrinkti Naru
šis ir Kapočius.

Nors lietuviai Australijo
je yra išblaškomi po visą 
didžiulį plotą, tačiau iki 
šiol jie rodė gyvą organi
zuotumą ir pastangas suda
ryti lietuvišką vienetą. Lin
kėtina Australijos Lietuvių 
Draugijai sėkmingai tęsti 
savo veiklą ir nugalėti visas 
jos kely pasitaikančias kliū
tis ir nesklandumus.

Roželė.

—Gerai, bet ką tėvas no 
ri tuo pasakyti?

—Aš noriu pasakyt, vai
ke, kad mums reikia pasi
daryt nors vieną savo tau
tos patroną, taip kaip pa 
liokai turi: tada mums ne
reikės svetimiems balvo- 
nams melstis. Turėsim sa
vo. Ir dabar yra geriau 
sias čenčius tą padaryti, ba 
šįmet yra šventieji metai.

—O kaip su šventu Juo
zapu, tėve, kodėl jis nege
ras?

—Kad ir iis ne mūsiškis, 
Maike. Jis yra žydas.

—Man rodos, kad tėvas 
be reikalo tais dalykais rū
pinies. Šiandien reikia kai 
bėt apie progresą, apšvietą, 
o ne šventųjų ieškot- Pa
galiau, pas mus nėra ir tin
kamų kandidatų. Nėra to- 
1 ių kiestuolių, kurie tikėtų 
i šventųjų katalogą.

—Tu, Maike, turbut ne 
skaitei misionieriaus Bruži-
10 šventablyvų apdūmoji
mų. Kaip jis rokuoja, Mai
ke. tai kožnas misionierius, 
kožnas ščvras katalikas ga
11 fcut pakeltas Į šventuo
sius. Taigi ir aš galiu. Šiur, 
Maike, jeigu tu man pama- 
čysi, tai aš galėsiu raida vei 
apsistoti ant altoriaus.

—Ar be mano pagalbos 
i f vas negali tenai užsiriog- 
Lrli?

—Galėt, Maike, tai galė- 
• ’ ru. r k tas neis Į rokun- 

Matai. reikia kad 
i v n tas tėvas apznaimintų 
sviėtui, kad aš jau Įrašytas
i tųjų litanijom

-Fet generolų į šventuo
sius ;.2?riima, tėve.

kiekvienas amaras turi savo 
kink, kad čia ne fonės, ale organizaciją, savo suvaržy- 
; ėgli biznis, ba lietuvių tau- mus ir darbo tradicijas. Ge
tai reikalingas danguje rai organizuoti į unijas at- 
apiekunas su šoblę. , skirų amatų darbininkai iš-

—Bet to juk neužtenka. (kovojo sau aukštus uždar- 
tėve. Reikia nurodyti ir; bius, bet darbo našumas 
nuopelnus. O kokie* gali! nekyla kartu su darbo bran 
but tėvo nuopelnai? j gurnu, o tradiciniai darbo

—Jeigu taip, Maike, tai!metodai tiukdo įvesti bent 
paimk ilgą peipeiį. ba ture-'kiek griežtesnius pagerini- 
si daug rašyt.

—Ar tėvas tiek 
nuopelnų turi?

—Šiur. Maik! Visų pir 
i ma parašyk, kad Raseiniuo- 
1 se gavau mušt nuo žydukų, 
kai pirmą kartą i spaviedni 
nuėjau. Taigi gali rokuot. 
kad aš jau nuo pat mažens 
esu už viera nukentėjęs.
Paskui služijau pas ruskį 
vaiske, buvau už denščiką 
pas viena ap.vceri ir kasdien 
gaudavau Į sprandą, kada

džiai, ypač baltosios skruz- vioje Trocadero salėje, su- žmonės. Naujųjų lietuvių 
dėlės; cementiniai .namai;sirinko jau nebe būrelis, o pasitikti Į Bonegillą (už ke- 
yra atsparus oro permai-1 gausus būrys lietuvių, prieš jįų šimtų mylių nuo Syd- 
noms. gaisrui, o pridėjus metus ar du atvykusių į šį ney) nuvyko- draugijos pir- 

11 prie cemento tam tikrų prie Į tolimąjį kontinentą. mininkas Antanas Baužė su
Tikiuosi, kad “Keleivio" žmona. Seniesiems Austrą-

griežtesnius
mus darbo paskirstyme ir 

daug j vykdyme.
Dėl tų priežasčių statyba

yra brangi. Todėl eksper
tai ir galvoja surasti budus 
statybą atlikti su mašino
mis, be visos eilės amatinin 
kų patarnavimo. Apie vieną 
toki bandymą statybą atlik
ti mašininiu budu čia ir pa- 
pasakosim.

Inžinierius Wallace Har- 
risoy sugalvojo panaudoti 
namų statybai mašinas, ku 

tik pradėdavau rąžančių i ries yra naudojamos ke- 
kaibėti- Amerikoj man ir- i kams tiesti. Koks, rodos 
gi ne pyragai. Iki nesusi
pažinau su policija, tai kož- 
ną subatvakarį uždaiydavo 
mane Į lakupą. Gali dar 
priduri, kad sutvėriau Sčes 
lyvos Smerties Susaidę ii 
būdamas jos maršalkų syki 
turėjau susimušt su savo ge
ru frentu Ožkabarzdžiu 
kam išnevožiio musų čer 
moną. Taigi nuopelnų bus 
i valias, tik visus surašyk.

—Aš patarčiau tėvui to
kiais reikalais kreiptis pas 
tą misionierių, ką apie 
šventuosius kalba. Aš to
kiom nesąmonėm neužsi 
imu.

—O kodėl čia nesąmo-

maisjj. namai yra gerai m- 
suliuoti.” Cementai lengv a 
lieti i formas. Cementines 
sienas lengva ir dažyti.

W. Harrison apskaičiuo
ja, kad jo budu statomi na
mai yra daug pigesni. Pen 
kių kambarių namas, kurs 
bet kurioj Amerikos vietoj 
kainuoja nuo 8,000 iki 11.- 
000 dolerių? statant ji ma
šininiu budu, kainuoja nuo 
5,000 iki 5,500 dolerių. •

MARGUMYNAI
Debesų Melžimas

Arizonos valstija Ameri-

nės?
—Todėl, kad tikrovėje 

šventų žmonių nėra ir ne
gali būt. Kas sako, kad to
kių yra arba galima pada
lyti. tas plepa nesąmones. 
Yra labai užsitarnavusių 
tautai žmonių, kaip Kudir 
’ a, Basanavičius ir kiti. ku
rie padarė daugiau gero ne
gu visi misionieriai ir kuni
gai sudėti krūvon, tačiau 
niekas į šventuosius jų ne

skaitytojams bus įdomios lijos lietuviams naujųjų lie- Koje yra viena iš sausiausių.
Vanduo jai yra gyvybinis 
klausimas. Ta valstija pir
moji pradėjo daryti ekspe
rimentus su dirbtiniu lietu
mi ir pereitais metais giria
si jau vienu plataus užsi
mojimo bandymu “išmelžu- 
si” iš debesų 4,000,000,000 
galionų papildomo van
dens. Tiek vandens gauta 
iš debesų barstant į juos 
“sausą ledą.’’

Negana to, toje pačioje 
valstijoje daromi ir kitokie 
bandymai gauti iš debesų 
daugiau drėgmės. Tos val
stijos aukštuose kalnuose, 
11,000 ketvirtainių mylių 
plote, buvo pastatyta eilė 
generatorių, kuriuose degi
nama valyta anglis maišant 
ją su sidabro jodina (silver 
iodine). Deginimas gami
na tirštą debesį, kurs kyla 
į aukštą. Dirbtinas debesis 
susideda iš smulkučių dale
lyčių, kurios, susimaišiusios 
su oro debesimis, yra snie
guolių užuomazgos ir su
traukia debesų drėgmę, ku
ri dėl to krinta žemyn. Sa
ko, kad ir tas bandymas 
davęs sausai valstijai ne
mažai papildomo vandens.

Bandymus išmelžti debe
sis finansuoja Weather Re
search Foundation ir jie 
brangokai kainuoja, bet sa
ko, jie apsimoka. Arizonos 
valstijos debesų melžėjai 
skelbia, kad jie neatima 
vandens iš kaimyninių vals
tijų, nes debesys, kuriuos 
jie išmelžia, ateina iš Mek
sikos. . . . Kadangi debesys 
iš Meksikos ateina į Jung
tines Amerikos Valstybes 
be paso ir be Meksikos val
džios leidimo, tai ir Meksi
kos vyriausybė neprotestuo
ja. Bet Meksikos stebėto
jai akylai seka Arizonos 
bandymus ir mano vėliau 
patys pakartoti panašius 
bandymus, jei jie pasirody
tų apsimoką.

kelios ištraukos iš Australi- tuvių atvykimas buvo tikrai 
jos Lietuvių Draugijos isto didelis Įvykis ir reikšmingas 
rijos. pergyvenimas. Gryžęs į

Prieš dvidešimts metų Sydney Antanas Baužė su 
Australijos lietuvius gale iai kvietė nepaprastą draugijos 
ant pirštų suskaityti—tiek narių posėdį, papasakoda- 
jų buvo mažai. Į steigia- mas jiems apie naujuosius 
mąji susirinkimą Sydney’je, lietuvius ir ių pergyveni- 
kurs ivvko 1929 metų spa- mus. Visi. naujieji, kadan- 
lių 27 d., atvyko vos 9 as- gi buvo pareiškę norą Įstoti 
menvs- Bet jie buvo pasi- Į draugiją, buvo priimti.

Įskaitant i tą kainą ir žemę. >yžę, kiek sąlygos leis, iš- 
K i tai p sakant, penkių kam-, laikyti savo kalbą, rūpintis 
barių butas tokiame name • lietuvių kultūriniais reika- 
kainuoja per mėnesį ne Mais Australijoje, nepasi- 
daugiau 45 dolerių. į mesti tame begaliniai erd-

W. Harrisonas mano, kad ‘ viame kontinente ir palai- kuris ir buvo Įsteigtas “Mu- 
jo statybos būdas Įeis į ma . kyti viens su kitu kuo' ar ‘ sų Pastogės” vardu didelė- 

timiausius ryšius. Tam tik-į mis pirm. A. Baužės ir žur- 
slui iie ir nutarė Įsteigti 1 nai isto J. Žukausko pastan- 
Australijos* Lietuvių Drau-lgomis. Pirmasis laikraščio 
giją. j numeris pasirodė 1949 me-

Steigiamajam susirinki-, tų sausio 27 d. Švenčiant 
' mui 1929 metais pirminin- draugijos 20 metų sukaktį 
į kavo J. Vedrinaitis. Pir 
moji valdyba buvo išrinkta

tokiu-budu draugijos narių 
skaičius staiga pašoko r iki 
500. .

Draugija jautė gvvą rei
kalą turėti savo laikraštį,

dą ir ypač bus naudinga 
ten. kur skubiai reikia pa
statyti daug butų.

K. Esminis-

gali būti panašumas tarp 
kelio ir namo, o betgi kelių 
tiesimo mašinos buvo pri 
taikintos namų statybos rei
kalui ir atlieka savo darbą 
Įsivaizdinkim sau namą “iš
tiestą” ant žemės, o jo sie
nos visos gulsčia suguldy
tos. ir tada suprasime, koks vos 
yra panašumas tarp kelio ii 
namo. Kelių tiesimo maši
na, kur keliai pilami cemen 
to (eonerete), asfalto ar 
kokios kitokios medžiagos 
grindiniu, gali būti panau
dota namo sienoms, luboms 
ir net grindims nulieti, tik
tai Į Įprastą kelio pavir
šiaus formą reikia įdėti for
mas durims ir langams.

Inžinierius Harrison taip 
ir padarė. Jis panaudojo 
kelių tiesimo mašiną namų 
sienoms ir luboms nulieti, o 
paskui nulietas sienas ir lu
bas sustato į paskirtą vietą, 
sukabinėja kampus ir, atli
kus visus kitokius namo

LIETVVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS
išėjo jo 48-49 Nr.

Pirmasis didesnis Austra-
iš J. Vendrinaičio, pirm-, J. lijos Lietuvių Draugijos vi- 
Gerybos, V. Dapkaus ir A. jsuotinis susirinkimas įvyko 
Skėrio. Jau po dviejų mė-;1948 m. kovo 27 d. Syd- 
nesių valdybos pastangomis; ney’je. Jame dalyvavo gau 
; uvo suruoštas pirmasis i sus naujųių ateivių būrys 
ALD piknikas. • Buvo išrinkta nauja centro

1930 metų gruodžio mė- valdyba iš pirmininko A- 
riampolės apskr., gyveno Ka nesi iš Lietuvos į Australi- ’ Baužės, vice-pirm. Z. Pet- 
nadoje. ją atvyko A. Baužė, kuris, j rausko, sekr. J. Žukausko,

Bliuvas. iš šakių apskr. išrinkus jį 1932 metų liepos ižd. M. Bogužo ir narės E 
Goštautas, čš Gaščiomų v;er- 9 (y j Australijos Lietuvių Guobienės. Susirinkime bu-

Antanaitis, iš šakiu apskr. 
Astrauskas. Jurgis, Kazys ii 

Povilas, iš Dvareliškių (Šilėnų) 
km.. Panemunės vals.. Kauno 
apskr.

Bielskus. Andrius, iš Marga- 
km„ Igliškėlių vals.. M<. 

apskr., gyveno Ka

kiemio. Šeduvos vals., Panevė
žio apskr.

Rimkevičius, iš šakių apskr.
Rimkevičiūtė, Marija, iš t’a- 

piškių-Papų km., Karlmelio vai.. 
šakių apskr.

Šipaila. iš Kraujučių km.. 
Barzdų vals., šakių apskr.

Stukas. Jurgis, iš Jurkštv 
km.. Šimonių vals.

Stulgaitis, Jonas, sūnūs Sil
vestro r r Barboros Bakšytės- 
Stulgaitienės.

Vasiliauskaitės, Antosė
Ona, iš Yėniškių km.. Plokščių

Draugijos pirmininkus, šias vo nutarta pasikeitusiom 
pareigas ėjo iki pat paskuti-; aplinkybėm pritaikyti drau- 
nių dienų. 'gijos įstatus bei perorgani

A. L. Draugija nepasiten- zuoti ios veiklą tikslu įsteig 
kino vien įsisteigimo faktu, i ti draugijos skyrius visoje 
•Ji rūpinosi įjungti visus, Australijoje. Pirmasis nau- 
Australijos lietuvius į jau- j jas skyrius įsisteige Mel- 
kią lietuvišką šeimą. - Ji bourne 1948 metų rugsėjo 
pergyvendavo ir paminėda- 11 d. Dabar be Sydney ir 
vo visus Tėvynės džiaugs-, Melbourne skyrių veikia 
mus ir liūdesius. Tai buvo dar 8 skyriai (Adelaidėj, 
!;g mažas Tėvynės vienetas Brisbane i. Bathurste, Bone- 

,r tolimoje Australijoje- Drau-;gilioj, Woomeroj, Canber 
gijos nuopelnu Lietuvos roj. Gretoj ir Beechwor- 

jau turiapie juos ži.j'.anlaf nekartą praskamW-|the). Draugija

kelia.
—Tfu, Maike! Tu visa 

da mano planus sugadini!

nantr.eji maloniai prašomi atsi-|d»vo ir didžiuosiuose šio apie pusantro tūkstančio 
liepti j: * J žemyno laikraščiuose. Ne- narių.

Consulate Gen. of Lithuania apdriksiu pasakęs, kad pir- 20 metų sukakties proga 
41 w«t 82nd Street mininkas Antanas Baužė draugija gavo daug sveiki
New Turk 24, N. Y. buvo draugijos siela. Ir^nimų. 20 metų draugijos
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Vermonto Farmose
XXVII —Visi jautėsi labai pras*

Atvyko Paleckio Armijo. iUi ir aPla™i nuomonė bu- 
Vyre.ny.it Leitenante. |vo, nepasiduot, visomis is- 

i ik n j galemis pnesintis ir jeigu 
i * ’♦ B“1 Momll sody jau nepajėgsim atsilaikyt,1
bon atvyko Stasys Liaug- ui tik tUomet trauktis ko-
minskas, 40 m., žmona Jani
na, 31 m. Jisai paeina nuo 
Mariampolės, jinai nuo Že-Į 
maičių Kalvarijos. Jiedu; 
spėjo pasprukti, išliko gyvi,
sėkmingai įsikūrė ir džiau-, pirmučiausiai paskelbė ra* 
giasi- Bet jiedu baisiai pa-, jjo> pO laikraščiai ap 
žeisti, nespėjo išgelbėti ir Įrašė smulkmenas, 
pasiliko pne senos močiutės | _Kai Smetona pabėgo,

kas tuomet dėjosi? 
i —Smetonos pabėgimas
reiškė valdžios žlugimą ir

vojant Vokietijon.
—Kaip sužinojote, kad

Smetona pabėgo Vokieti
jon.

—Smetonos pabėgimą

du kūdikiai—Keistutis 4 m. 
ir Birutė 3 m. Ar jie gyvi, 
ar komunistai juos jau nu 
galabino, jokios žinios nė
ra. Viltis kužda, ramina, 
kad dar gyvi. Bet...

—Janina, kaipo dukra 
lietuvės motinos ir jau kai
po motina savo kūdikių, 
papasakok, duok vaizdą, 
kaip skyrėtės su savo moti
na, su savo kūdikiais?

Pradėjo sakyt, bet nega
lėjo nė žodžio ištart, tik ap
sipylė ašaromis. Abu pra
dėjo verkt. Nukreipiau kal
bą kita vaga.

Jisai kilęs iš mažažemių 
ukininkų, biednų tėvų vai
kas, nedateklių ir vargo 
vystyklose išaugintas. Tė
vai mažai tesėjo jam padėt, 
pats savaimi siekė mokslo, 
baigė gimnazijos 6 klases, 
istojo karo mokyklon, po to 
Lietuvos kariuomenėn 
dasikasė iki vyresniojo lei
tenanto vietos. Janina, ga
na pasiturinčio, stambaus 
ūkininko vienturtė dukra, 
gimnazistė.

—Kai nišai įsiveržė Lie
tuvon, kodėl Lietuvos ka
riuomenė nepastojo jiems 
kelio, negynė Lietuvos?— 
netikėtai užklausiau.

—Buvo įsakyta rusams 
nesipriešint.

—Rusai atėmė iš lenkų ir 
atidavė Lietuvai Vilnių, bet 
pasigrobė visą Lietuvą,— 
Janina pridėjo savo trylekį.

—Kas davė įsakymus ka
riuomenei, kas įsakė ni- 
sams nesipriešint?

—Generalinis štabas-
—Kas to štabo buvo gal

va, kas pasirašė po įsaky
mu?

—Generolas Raštikis.
—O kur tuo tarpu buvo 

Smetona?
—Ten pat, jis juk buvo 

vyriausias kariuomenės va
das, gen. Raštikis be Sme
tonos nieko negalėjo daryti.

—Kas kiti buvo generali
nio štabo nariais?

—Smetona vyriausis ka
ro pajėgų vadas; gen. Raš
tikis kariuomenės vadas; 
po tam generolai Černius ir 
kiti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

BOLŠEVIKŲ vadai MINI SAVO ŠVENTĄJĮ

Visi bolševizmo tūzai. Stalinas. Molotovas. Malt n ko vas, Višinskis ir kiti Maskvos didžiajame teatre stovi po milžinišku 
Lenino paveikslu. Leninas mirė sausio 21 d. 1924 melais ir kasmet jo mirties dieną bolševiku vadai savo bažny
čios šventąjį garbina labai iškilmingai.

Spaudoj Pasidairius

ima kyšius, tai kokis skir- nepriklausomybę ginti, Lie-jo prie sukūrimo Darbo “Matai tuos žiburius apa 
tumas tarp Mikės Romano- tuvos žmones gelbėti? [raitijos, buvo Keir Hardie. čioje? Kiekvienas žiburys,

tuomet prasidėjo baisioji 
Baltramiejaus naktis.

—Ką norit tuomi pasaky
ti — “Baltramiejaus Nak
tis”?

—Komunistai pradėjo
skerst Lietuvos žmones.

—Ką paskerdė, įvardin-
kit. vo ir caro

—Pirmučiausia nugalabj- pareigūnų, 
no pulkininką Gustaitį; lei- supuvimas* 
tenantą Justiną Narijaus- 
ką; kapitoną Plukį ir daug 
kitų Lietuvos žmonių, kurie 
tik buvo nužiūrėti.

—Kaip tamsta paspru 
kot, kur tuomet buvot?

—Nevisiem buvo lemta 
pabėgt, buvau pasilikęs sa 
vo vietoj, Paleckio kariuo
menėj.

—Ar pasiuto, reiškia bu- 
ir vot Paleckio armijos vyres

nysis leitenantas?
—Taip.
—Tai kodėl ten nepast- 

likai ligi šiandien?
—Todėl, kad mano gy 

venimo dienos irgi jau bu 
vo suskaitytos.

—Kalbėk, aiškink dau
giau.

—Kai rusų kariuomenė 
užėmė Lietuvos karo bazes, 
tuomet po kiekvienos nak
ties pradėjo dingti kariai.
Paklausus, kur Juozas, An
tanas ar Adomas, iš po nak
ties ir klausėjas dingdavo.

—Tai kodėl tamsta ne
dingai, kaip pasprukai?

—Buvo patvarkyta, kas 
nori gali eit dirbt žemės 
ūkio darbų, tai ir aš pada
viau prašymą, gavau iš tar
nybos paliuosavimą ir gry- 
žau į ūkį.

—Kaip toliau?
—Žiemą kirtom malkas, 

su pora bėrių vežiau į mies 
tą ir bolševikų seklys vis 
mane sekiojo.

—Ką tas reiškia—“sek
lys”?*

—Komunistas šnipas ant 
kiekvieno žingsnio sekiojo-

—Tai kaip sužinojai, kad 
jis tave seka?

—Nelengva sužinot, tik
_ O kur tamsta buvai, kai nupirkau arielkos, getai

kiti pulkininkai, leitenantai prilakinau, tai tada pasigy- 
ir visa Lietuvos kariuomenė rė, kad didelis činovmnkas,

Stalino valdžios 
ar ne tas pats

—Supuvime nėr 
skirtumo, bene tiek,’ kad 
prie caro Romanovo dinas
tijos per šimtmetį tiek lie
tuvių neišskerdė, kiek prie

Hardie iki 17 metų savo tai sunkiai dirbančios sei- 
amžiaus buvo visiškas be- mos žiburys, vyrų ir moterų 
rastis. Jis gimė vieno kam- su drąsiomis ambicijomis.

; bario bute, purviname Lan- Politika reiškia laikymą tų

kur buvo? Ką jie darė, ko- komunistas smpas. 
kis buvo jų sąjūdis? —Kur laka anelką,

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray, South Boaton 27, Maas.

Taikos Burbulas ir 
“Laisvės” Melas

Sovietų vyriausybė, kaip 
praneša brooklyniškė “Lai
svė,” įsteigė:
‘“Tarptautinę metinę premiją 

100,000 rublių dovaną taikos 
darbuotojams; tuomi specia
lia: pagerbė premjero Stalino 
70 metų sukaktį.”

Čia tai jau tikriausia pa
juoka iš taikos ir iš jos 
“darbuotojų,” nes šitoks pi
nigas ir pačioj Rusijoj, prie 
prekių brangumo ir rublio 
pigumo, ditkės vertas. Bet 
“Laisvė” susigriebia ir to
liau sako:

“Ta dovana—20 tūkstančių 
dolerių, skaitant amerikonilš- 
kais pinigais, bus kas metai 
suteikiama penkiems iki de
šimties žmonių, geriausiai 
pasidarbavusiems pasaulio 
taikai išlaikyti.”—Kad ir šiandien.

—Ar manot, kad Vokie 
tijoj, lageriuose, Stalinas 

jokio savo agentų neturi?
—Kaip neturės, to brudo, eashire kaimelyje, vyriau- šviesų degant, darymą, kad 

yra visur ir mes vieną -su- Į sias iš devynių vaikų. Jis, jos dar šviesiau degtų. Nie
kaip ir Ben Tillett, “užsi- ko daugiau.
dirbo” duoną nuo septynių kas siekia 
metų amžiaus. Kaip turėjo tikslų yra nieko verta; 
devynis metus, tai jau buvo
atleistas iš darbo, o jo tė 
vas jau buvo anksčiau be
darbiu palikęs, motina nėš-i

ciupom.
—Kaip jis vadinas?

Kiekvienas 
politikoje kitų

caro Stalino per keletą me- —Napoleonas F.
tų išgalabino mus brolių.

—Kai sukils Lietuvos
žmonės prieš Stalino krūvi- tą syk. 
ną režimą, ar eisi Lietuvos

—Ką su juo padarėt? 
Apie tai pasikalbėsim ki

A. Jenkins.

I
Taip kalbėjo tą dieną 

Hardie, tas didysis socialis
tas ir Labour Palty judėji
mo pionierius jaunam savo

ten

Darbo Partijai 50 Metu
1950 metais vasario 27 d. į tės darbininkė.' 

Anglijos Darbo Partija m i- mose sąlygose.
nės 50 metų sukaktuves 
1900 metais vasario 27 d 
Londone Įvyko • • L.*šuSiriiiiG-

čia, o kiti seimos vaikai bu- paiy<jovup Tas jaunuolis pa
vo ligoniai. Devynių metų jlof,o buvo Herbert Tra-
bedarbis vyras” svarsto 

1 klausimą ar nebūtų geriau 
1 nutraukti savo gyvvbės siu-

Kovoje už darbininkių 
mergaičių geresnį būvį Mrs.

igvvstė tokią ak-A
mas, kuriame dalyvavo še ciją ir sukėlė tokį judėji- 
šiosdešimts penkių unijų ir mą. kad tos-kovos rezulta

buvo firmos kapituliaci- 
prieš darbininkes. Tas

trijų socialistinių grupių, tas 
būtent Nepriklausomos Dar- ja 
bo Partijos, Socialdemokra- Įvyko 1888 metais, kada’g 
tų Federacijos ir Fabianie- darbininko padėtis Anglijo 
čių Draugijos (Fabian So- je buvo tikrai nepavydėti- 
ciety), delegatai. na.

Paminėtame susirinkime į Tų mergaičių laimėjimas 
dalyvavo tokie vyrai, kaip sukėlė naujų vilčių Anglijo

nepakenčia-Tad va tokiose gyveni
mo sąlygose Hardie iškovo
jo sau kelią -į parlamentą, į^iosioP 
tapo čempionu bedarbių ir * '
garbingiausia asmenybe 
darbininkų judėjimo met-> 
raščiuose. Jis buvo ta as-į 
menybė. kuri permatė La

cey, kuris patapo taip pat 
didele Labour Party figų 
ra.

Rašant apie Darbo Parti
ją negalima pamiršti di- 

trejukės—George 
Bernard Shaw, Sidney 
Webb ir Robert Blatchford. 
•Jų pėdsakai labai žymus 

1 visame judėjime. Jie, o ne
, r, .. . x : kas kitas, davė pavidalą
bour J arty issivystymą, Ų*1 Ino<ierniškam Britu socializ 
galėjo kalbėti į visų žmonių

Tarp Anglijos

Keir Hardie, John Bu* n. 
Ben Tillett, Will Thorne ir! 
James Sexton, kurie jau 
buvo garsus kaip socialistai 
ir kovotojai už darbo klasės 
interesus. Kitų dalyvavu 
siu susirinkime vardai pasi
darė taip pat labai greitai 
garsus, tai būtent, Ramsay 
MacDonald, Philip Snovv- 
den, I. R. Gynės.

Tas susirinkimas priėmė 
rezoliuciją įsteigti Labour 
Party grupę parlamente ir 
buvo suderinta partijos po
litika. Toji .rezoliucija ir 
yra Darbo Partijos gimimo 
metrika.

Buvęs “Daily Herald” re
daktorius Francis VVilliams 
parašė knygą, “Penkių De 
šimtų Metų žygis.” Skai
tant tą knygą kiekvienas 
Britų socialistas gali 
džiuotis savo ir savo pirm- 
takunų darbais Darbo Par
tijoj, kurie privedė Britų 
darbo klasę nuo priespau 
dos ir pažeminimo iki val
dančiosios krašto galybės.

darbininkams, o jų vadams 
parodė, kad unijos turi iš
eiti Į plačią kovą už darbi
ninkų buities pagerinimą-

Knygos autorius ne vien 
tik aiškina Britų socializmo 
veiklą politinėje ir ūkio 
srityse, kuri davė partijai 
pilną pasisekimą, bet pa
lietė kai kuriuos asmenis, 
kurie buvo Britų socializmo 
vadai ir labai daug prisidė
jo prie partijos iškilimo.

Iš tų vadovaujančiųjų ko
votojų paminėsime Mrs.

mui, kuris šiandien yra pa 
siekęs savo zenitą pasauli
nėje Britų Imperijoje.

Tuo Labour Party 50-tų 
...... , . .metu žygiu gali didžiuotis

:?1Scl0’o ?u . J’raKallM’n^l kiekvienas angių socialis.

širdis, 
cialistų pionierių jis 
vadas iš visų vadų. 

Kada Hardie viena

To reikalo vadai buvo 
John Burns. Tom Mann, 
Ben Tillett ir Will Thorne. 
Ši ketviriukė organizavo 
Londono gazo darbininkus, 
kurie sugebėjo priversti pa
didinti atlyginimą ir su 
trumpinti darbo dieną nuo 
12 iki 8 valandų!

Burns ir Tillett buvo ma
giški minių oratoriai. Ypa
tingai Tillett. Jis galėjo 
minias priversti juoktis su 
juo ir kartu verkti su juo. 
Tas nepaprastas kalbėtojas 
buvo ir nepaprastas darbi
ninkas, nes jis septynis me
tus pabaigęs jau pradėjo 
darbininko “karjerą’’ plyti 

* nės kieme. Žinoma, jis 
perėjo vis anų laikų darbo 
pragarą ir tas jį padarė ir 
oratoriumi ir kovotoju už 
darbininkų reikalus, su
prantančiu darbininkų gy
venimą.

Labai Įdomus žmogus ir 
išsiskiriantis iš kitų buvo 
H. M. Hyndman, raudon į 
barzdis socialistų literatu-į 
ros pardavinėtojas. Jis taip J 
buvo tikras, kad kruvinoji į 
revoliucija yra neišvengia 
ma ir taip yra arti, jog ne
šiojosi Britų revoliucinio 
kabineto sąrašą suvo žiupo- 
no kišenėje, o priešaky to 
kabineto stovėjo pats, kaipAnnie Besant, kuri pasižy

mėjo ypatingu veikimu ryti- 'ministeris pirmininkas, 
nėję Londono dalyje, Bry-! Visų įdomiausia ir, gal 
ant ir May’s degtukų fabri- būt, garbingiausia asmeny
be, kuriame dirbo mergai- bė, kuri daugiausia prisidė-

SO-į 
buvo :

I
kartai

Valijoje nuo vienos anglių 
kasyklos prie kitos, jis tu
rėjo perkopti kalną i Ga\vr. 
Vienas jaunuolis pasiėmė j; 
palydėti. Hardie ir jauną 
ji palydovą užpuolė sute
mos ir, kada jie pasiekė 
kalno viršūnės, jie sustojo 
atsikvėpti.

Hardie stovėjo keletą mi 
nučių viršūnėje tylus, kaij 
vienas iš senojo testamento 
pranašų. Po to nelauktai 
jis tarė: “Ką reiškia politi
ka. tavo manvmu, jaunas i 
vyre?”

Nelaukiant,
užklaustasis, Hardie pats i 
tą klausimą atsakė:

Čia “Laisvė, nuo savęs 
.pridėjusi žodžius “ta dova
na—20 tūkstančių dolerių, 
skaitant amerikoniškais pi
nigais,” ir susukčiavo, nes 
“Vyriausiojo Sovietų prezi
diumo, 1949 m. gruodžio 20 
d. ukaze,” visai nėra kalbos 
apie tai, kad ditkę verti 
100,000 rublių yra lygus 20 . 
tūkstančių amerikoniškų 
dolerių. Pats Bimba jokiu 
budu neapsiims tokiu kur
su keisti savo 20,000 dole
rių į 100,000 rusiškų rub
lių, tai kam’ apgaudinėti ne
nusimanančius ; juk rublis 
pastovaus kurso neturi, nes 
jis tarptautiniuose santy
kiuose nieko nevertas.

Bet daleiskim, kad ta 
karo kurstytojo “taikos do
vana” ir butų ko verta, tai 
paskirsčius ją “penkiems 
iki dešimties” žmonių vis
vien išeis mažiau, negu bet 
kuris NKVD agentas ar 
Maskvos šnipas užsieniuose 
gauna. Stalinas, didžiau
sias taikos priešas, su savo

tas, ir taip pat ir mes, kitų 
tautų socialistai. Juk, ap 
lamai imant, socializmo pa
sisekimas ar nepasisekimas 
kuriame nors krašte visiems 
yra bendras. Mes socialis
tai dirbame bendrą darbą 
ir kovojame dėl bendro rei
kalo. Tad neleiskime nė 
vieno darbininko šeimoje 
užgesti žiburiui, bet kursty
kime tą žiburį dar plačiau. 
Tai yra tikroji politika, 
kaip* pasakė Keir Hardie. 
O Darbo Partijai linkime

“taikos dovana” paperėjo 
dar vieną šaltojo karo pro
pagandos burbulą- —P. B.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

, , i daug 50 metu jubiliejų!ką atsak;. ,

Londone,
A. Zamžickas.

Anglijoj.

RAPORTUOJA APIE VOKIETIJA

Amerik<» aukštasis komisaras Vokietijai. John J. McCby 
(kairėj), duoda kongresui raportą apie padėtį Vokietijoj. 
Jis kalba atstovu rūmų užsienių reikalų komisijai. Su 
juo matosi ((vidury) Charles Eaton ir komisijos pirmi
ninkas John Kee.

Antanui Paulaičiui, New- 
ark, N. J.—Apie profeso
riaus A. J- Smith kelionę į 
Ararato kalną, ieškoti No
jaus arkos, jokių pranešimų 
spaudoje dar nebuvo. Kai 
ekspedicija bus baigta, ta
da tik sulauksime kokio 
nors “raporto” apie tyrinė
tojų atradimus tame istori
niame kalne.

Joe Markūnui, Worcester, 
Mass.—Pasaulyje priskaito- 
ma 2,796 kalbos! Bet ir tas 
skaičius vargu yra tikras, 
nes nėra aiškaus apibudini
mo, kas vra “kalba.” Pa- 
vyzdžiui, kiniečiai, nors ir 
turi vieną rašto kalbą, bet 
kalba kelias dešimtis kalbų, 
o jei skaityti ir tarmes, tai 
jie turi šimtus skirtingų 
kalbų. Apie tą klausimą 
tamstai siunčiame straips
nelį.

Česlovui Daukantui, Cam
bridge, Mass. — Tamstos 
pranešimas pavėlavo, atėjo 
laikraščiui jau išėjus.

Dėdei Juozui, Springfield, 
Mass—Tą pačią korespon
denciją matėme kitame 
laikraštyje, todėl i “Kelei
vį” nedėsime.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” Kalendorių 1950 me
tams. Daug skaitymų ir in* 

į formacijų. Kaina 50 centų.

Vyre.ny.it
Vyre.ny.it
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FTLETVI?, 'O. BOSTON

Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Opus Tremtiniu Klausimas
Paskutiniame BALF’o di- atsilygins. Bet kai jis pa- 

rektorių suvažiavime New bėga neatsilyginęs, tai pa 
Yorke paaiškėjo daug ne- lieka ne tiktai labai prastą 
malonių dalykų, kurie lie- nuomonę apie save, bet pri- 
čia tremtinius. Vienas jų daro nesmagumų ir toms or- 
yra tas, kad Nevv Yorko ganizacijoms, kurios davė 
uoste dabartiniu laiku yra jam patarnavimą. Negana 
sulaikyta apie 30 tremtinių, to, jis dar užkerta kelią ir 
kuriuos imigracijos organai savo likimo broliams, esan- 
nori deponuoti- Vieni jų tiems anapus jurų. atvykti 
yra sulaikyti dėl “politi- Amerikon, nes žmonės jau 
kos,” kitų gi neįsileidžia dėl nebenori daugiau duoti dar- 
prastos sveikatos. Visi jie bo ir buto garantijų.
lietuviai. Viena lietuvė , JBALF tu pranešama, kac 

Michigano valstijos farme į 
u-;., darbininkų ir j

isterijon .............. —■ ” 1 ,1V seL

tremtinė atvykstant iš Vo
kietijos susimušė laive su» 
tūla žyde dėl kėdės, ipuolė ieiRia ..

dabai- vra'sulai- J‘e «alet« !,1,nmt! 
kvta, kaip beprotė. ™-vn« vaikais. atsisa-

. _ . , i ko mokėti uz geležinkeli,.
Ligoniu*, kaip kuniskus: nes gįjdėjc, kad Vermonto, 

taip ir protiškus,.vyriausybė valstijoj daug tremtinių pa-, 
sutiktų Įleisti, jeigu kas už- nuo farmu. Taigi far-,

TEISIAMA Vž TftVžl’DYSTK

Jauna (arol Paight. 21 metų mergaitė, tekiama Bridge 
porte už nušovimą “iš gailesčio" savo tėvo. kurs sirgo 
nepagydoma vėžio liga.

į Paspirgintus grybus iš
imama, toj pačioj skaura
doj paspirginama mėsa.

Kaip Yra Daromi Sūriai
Kai mėsa pagins, užpilti Bendros Pastabos 

ant jos skardinę tomeičių' Apie Surius 
soso, Įdėti porą supiaustytų
svogūnu, šaukštą vvorcer- 
sbire soso ir puoduką rukš- 

įčios .-inetor.os. Uždengti ir 
į šutinti ant lengvos ugnelės 
'iki mėsa pasidarvs minkšta.
Duoti valgyt su šutintais 
ryžiais. Priedui taipgi tin
ka morkos ir bulvės. La- 

1 bai

narna apie 10*.svarų sūrio.
Geriausis suiiui pienas 

tuojau pamelžtas. Jeigu jisIs visų pieno produktų laikomas . nakti> [ai turi 
Štilis mu pats geriausis, nes>but t • atvMintJIS iki 60 F. 
jame būna su.toncentniotos i ,ai . nepatanina p 
pačios inaisune-ia.is.os p,e-!k j; „ b kai ,2 va!;
no dalys n- sitot.oj formoj |(| |)ft, H s L

al
in

gardus valgis.

Kiaušiniai Bulviniuose Lizduose
I Išvirk kelias bulves su drus
ka. svogūnu ir keliais grūdais 
pipirų. Sutrink košę ir Įpilk 
truput! pieno, kad ji butų mink- 

i šta. Įdėk smulkiai supjaustyto 
saliero ir petruškų. Dabar iš
tepk blėtą sviestu ar margari
nu. suformuok ant jos lizdus iš 
bulvinės košės ir i kožną kzdą 
imušk kiaušinį. Įdėk į karštą 
pečių ir palaikyk iki kiaušiniai 
iškeps. Priedu; galima duoti 
žirnių, morkų ir spirginto be- 

, kono.

jos gali stovėti neribotą lai
daro

budais, bet lietuviai ži-^tam tikri įrankiai, 
no tiktai vieną jų, būtent, ma reikalingas katilas pie- 
pacaro iš surūgusio piene, nui sušildyt. Tam tisklui 
varškę, sudeda ją i šarmai- galima pavartoti vadinamą 
šį ir suslegia. Šitokie puriai
yra gardus ir sveiki, bet ne

tą. Surius daro visokiais! Sūriams daryti reikalingi
Visų pa

statytų už juos kauciją, ku 
ri garantuotų jiems medici
nos pagalbą ir pragyveni
mą, iki jie pasveiks. Bet

meriai ir sako: nereikia ad
vokatų, poetų, muzikantu 
ir kitokių artistų, kurie bi
josi karvę pamelžti; mums

kaucija pusėtinai aukšta ir ,-eįkįa ūkininkų, kurie nebi- 
niekas nenori savo pinigų j0 fĮarho. Duokit mums to- 
nzikuoti. BALFas tiek tur- ^ju darbininku, mes darba 
to neturi: jo namas vertas ™ranr„nrim bet i
tik apie $10,000. Taigi iš
rodo, kad visi sulaikytieji 
bus išvežti atgal.

Apie “politinius,” žino
ma, nėra nei kalbos, kad 
juos išleistų. Jie skaitomi 
Amerikai neištikimi ir ne- 

Prie

jiems garantuojam. 
transportacijos nemokėsim.

BALF’o apskaičiavimu, 
tokios transportacijos lėšos 
iš Nevv Yorko ar Bostono 
uostų iki Michigano 150 
šeimynų sieks apie $20,000.

netu-ne-Į BALF’as tiek 
ri; kito

Žymiausi Šio
50-čio Žmonės

V ALGI Al

.Kimštas Šolderis
Šįmet baigsis pirmutinė 

20-jo amžiaus pusė, todėl 
Amerikos spauda jau dabar 
pradėjo spręsti klausimą, 1 sukapotas žalias pipiras, 
kas per tą 50-tį metų pada- 2 'išplakti kiaušiniai, 
rė žmonijai daugiausia ge- 3 šaukštai sviesto ar kitų rie-
ro ar bloęo- | ^a1“*. . . , .

2 šaukštukai druskos.

šviežias šolderis. 
puodukai duonos trupinių, 
šaukštai sukapotų svogūnų.

Blynai iš Ryžių

Įdėk i bliudą porą puodukų 
virintų ryžių (be skystimo), 
imušk porą kiaušinių. įpilk pie- 

♦no. pasudyk ir išplak. Įdėk 
miltų, kad pasidarytų blynams 

i tinkama tešla. Kepk ant grei- 
1 tos ugnies, duodant apsčiai rie- 
' balų. Labai geras valgis su 
! varške ir rauginta Smetona.

praktiški, nes kol švieži, tai 
labai trupa ir byra, o kai 
pastovi, tai sudžiūsta į ak 
meni. Jie turi dar ir tą blo
gą pusę, kad kitų tautybių 
žmonės jų neperka, taigi

"vvash boilerį.” Bet jeigu 
sūriai daromi dažnai, tai 
bus geriau įsitaisius tokią 
medinę dėžę, į kurią butų 
galima įstatyti indą su pie
nu, aplink kurį galėtų cir
kuliuoti karštas ar šaltas 
vanduo. Ta skrynia svarbu

parduot juos Amerikos rin- įtaisyti taip, kad butų gali
moje sunku. Savo stalui lie- ma kontroliuoti temperatu- 
aiviškąs suris yra geras tą. Tam tikslui reikalin 
maistas, bet komercijai jis; gas ir termometras, 
netinka. Todėl nurodvsim' Pienas šildomas iki 86 F. 
keletą būdų, kaip yra daro- laiiisnių. Tuomet į pieną 
mi komerciniai sūriai. pilamas

pageidaujami, fne jų 
galima dargi prieiti ir pasi-1_ lL.=a.r K7_ _Kaineu. neprneįu^ia. vz VIS 
dėlto gaila tų žmonių, nes 
tai aplinkybių aukos. Vyks
tant permainoms po karo, 
daugelis jų nežinojo kaip 
elgtis ir padarė klaidų. Ki
ti buvo planingai suklaidin-• po $1. klausimas 
ti. Mat, buvo skelbiama, Į spręstas, 
kad visi Lietuvos gyvento-į Bet prašydamas aukų. 
jai dabar yra Sovietų Rusi- i BALF’as skelbia, kad— 
jos piliečiai. Taigi, kas tai 
klastingai propagandai pa
tikėjo ir pasisakė esąs “So
vietų pilietis,” tam dabar

Spaudos agentūra United 
P^igų nera Press išrinko dešimtį asme- 

orgamzacijo^ ku- kurjų gyvenimas ir dar-o nrnnlčaftavnC*▼ V
liones. irgi savo išteklius 
jau išbaigė. Todėl BALF’as 
dabar prašo visuomenės au
kų. Žinoma, jeigu 20.000 
Amerikos lietuvių sumestų 

butu iš-

bai tų ou metų laikotarpy ‘ 
palietė daugiausia žmonių, 
gerąja ar blogąja prasme. 

Štai jų vardai:
F. D. Rooseveltas, Hitle

ris. Churchillas, Fordas, Le
ninas, Broliai Wright’ai, 
Einšteinas, Stalinas ir Pas- 
teuras.

Rooseveltas, Hitleris,

Skardinė trintų komų. 
Skliautelė česnako. 
Pipirų.

Paprašykit kad 
išimtu iš šolderio

Sūriai paprastai būna va
dinami vardais tų vietų, kur 
jie būna daromi. Pavyz
džiui, Limburgo provincijoj 
(Belgijoj) daromas suris 
yra visame pasauly žino
mas Limburgo vardu. Ro- 
ųueforto apielinkėj (Pran
cūzijoj ) gaminamas suris 
ra pagarsėjęs Koųueforto 

vardu. šveicariškas suris 
yra žinomas savo šalies var 
Ju. Kiekvienas tų sūrių tu- , ...
ri kitokia išvaizdą, skirtin- iarnJbfcJ- 
gą skoni ir savotišką kvapą- 
?aaiškinsim, kaip jie yra 
daromi.

renetas ir pienas 
laikomas šitokioj tempera
tūroj tol, kol renetas su
trauks jį į varškę.

Reneto galima nusipirkti 
dairy suppiy krautuvėse,
Kurios parduoda pieninėms 
reikalingus dalykus. Į 100 
svarų pieno reikia dėti 2 
šaukštu reneto. Renetą pir
ma sumaišo su puskvorte 
šalto vandens, tuomet supi- 

" ia į sušildytą pier.ą, pamai
šo apie 3 minutes ir palie-

uždarytos durys Amerikon.
Jei kurie buvo prisidėję 
prie naciu, tokių irgi«neilei- .. ,
džia. Daugumas tokių bu- 
vo išsijota jau Vokietijoj ir 
tokie negalėjo nei atvažiuo
ti; gi kuriems pavyko tenai 
prasprukti ir patekti į lai
vus, tai tie dabar sulaikomi 
Šiapus vandens.

Karas išblaškė Lietuvos 
vaikus po visą pasaulį. Tu-

“Atvykusieji tremtiniai, į Churchillas, Leninas ir Sta 
kurie jau dirba ir turi iš ko. į linas yra daugiausia žmo- 
privalo atlyginti išlaidas už nių palietę savo politine ak- 
kelionę nuo uosto iki gyve-. cija: broliai Wright’ai, Ein-

Bulviniai Blynai Kitaip

Lietuviai papratę kepti bul- 
i vinius blynus iš žalių tarkuotų 
į bulvių, čia nurodvsim kitokį 
'i būdą. Bulves reikia čšvirti su 
lupynom, nulupti ir sutrinti. 

, Trissyk tiek pridėti miltų, 
įmušti kiaušinį ar du. įpilti pie- 

! no ir pasudyt. Tą tešlą iško- 
bučeris i ė’oti. supiaustvti patinkamo dy- 
kaulą. dž’° trikampiais ar keturkam-

1 kad pasidarytų kišenius; P-a’s« *r kepti karštuose rieba- 
kamšalui. Pasudvkit mėsa 'uos®‘ Val^ galima be nieko, 
iš vidaus ir ištrinkit druska «ardz,a?.bu9 pr"lei,“s
ir česnaku įs lauko. Įver- na
kit skersai skylę storą siūlą,’ _________________
kad prikimšus šolderį butų 
galima kraštus sutraukti.
Sumaišykit visą medžiagą 
kemšalui ir sukrėskit šaukš- 
.u i šolderi. Dabar sutrau-

šteinas ir Pasteuras yra pa
sižymėję mokslo ir išradi 
mų srity (broliai Wrighfai, 
pavyzdžiui, išrado aeropla- rrnnucIJ 
ną); o Fordas buvo urmi
nės gamybos genijus.

Mums tačiau rodosi, kad 
šis parinkimas ne visai vy
kęs. Staliną su Hitleriu,

Kojų sveikata reikalauja i Plįžriausius svetin”« žemių

PATARIMAI

1. Amerikoniškas Suris

U. S. Agrikultūros De
partamento išleistas farme- 
ciams Biuletenis sako, kad 
Amerikoniškas suris

Jei norima, kad suris bu
tų gražiai geltonas, tai rei
kia nupirkti toj pačioj krau
tuvėj geltono dažo sūriams 

j (cheese color). i 100 sva
rų pieno deda apie pusę 
šaukštuko dažo. Jei nori
ma stipriai geltonos spal
vos, galima įdėti pilną šauk-

.. ls^ina štuka. Dažą reikia gerai su geriausios rasies tik tose „ieru ižmajšvtL Tas fIaro_ 
kur vasaros naktys pirma negu renetas su.

K

nimo vietos tiems žmonėms 
ar organizacijoms, kurios 

To ne-
j padarius, kenkiama naujai 
atvykstantiems tremti
niams.” —M. M.

kit siūlą ir suriškit. Kepkit 
vidutiniame karštyje (325 
laipsnių) apie 3 valandas,
arba duodant nuo 35 iki 40 

kiekvienam svarui.

Jautiena Stroganovo Budu

Kad audekliniai daiktai, 
vartojami apie pečių, neuž
sidegtų, juos reikia išplauti 
vandeny su alunu (alum) 
arba vandeny su salamonia- 
ku (sai ammoniac).

KOJŲ HIGIENA

švaros" Kasdien reikėtų i ir kruviniausius
Ii jų atsidūrė net Tolimuose jas karštu vandeniu ir muj- diktatorius,.galima butų pa 
Rytuose. BALF’as gavo ži-Į lu numazgoti, gerai nusau- ^ti kaip pikto atstovus, 
nių. kad 15 šeimų, kurios sinti ir užsidėti švarias ir, Lenino vaidmuo ne
buvo pasiekusias Šanchajų. i sausas kojines. Kai kojos i ^au svar‘)us; Tiesa, jis 

buvo klastingas žmogus, bet 
i nieko nepaprasto jis nėra 
: padaręs. Markso mokslą, 
i kuri jis mėgino įvykinti 
praktikoj, jis tiktai iškraipė 
ir sudarkė. Tarp žymių as
menybių Leninui ne vieta.

Taip pat mes nestatome 
pirmon eilėn nė Einšteino. 
Tiesa, jis didelis galvočius, 
bet kiek iš jo teprijų bus 
žmonijai naudos, tai lieka 
dar pamatyti. Jo vietą mes 
pavestame elektros šviesos 
ir kalbančios mašinos išra
dėjui Thomasui A. Ediso
nui, o Lenino vieton pasta
tytume radio išradėją Mar- 
coni, arba moterį moksli
ninkę radiumo išradėją 
Skladowską-Curie.

u ■
vėliau, kai tą Kinijos did
miestį pradėjo šturmuoti ki
niečių komunistų armija, 
pabėgo laivu į Filipinų sa-į 
las- Taigi Lietuvos tremti
nių dabar yra ir Filipinuo
se. BALF’as juos šelpia.

Tenka pasakyti, kad ne 
viskas tvarkoje ir su tais 
tremtiniais, kurie jau įsikū
rė Amerikoje. Žmonės, ku 
rie buvo prižadėję jiems ‘ 
darbą ir apmokėjo jų kelio
nę nuo uosto iki darbo vie
tos, dabar skundžiasi, kad 
tie nauji darbininkai neno
ri dirbti ir bėga, ypač bėga 
iš farmų, kur darbas ne-j 
lengvas. Kai kurie jų atsi
vežė iš Europos daug man
tos, net stalų, lovų, patali
nės ir tt. laivai atvežė tą 
bagažą nemokamai, bet nuo 
uosto čia jau reikėjo gele
žinkeliams mokėti, kartais 
po kelias dešimtis dolerių 
iki kelionės galo. Kas tiek 
pinigo išdeda, tas tikisi, 
kad tremtinys užsidirbs ir

jaučiasi gerai, tai ir visas 
žmogus jaučiasi smagiau.

KATHERINE A. PORTER

žinoma autorė, Kat litrine 
Porter, buvo išrinkta Nation
al Institute of Arts and Lot- 
tera ▼lce-pirmininke, to insti- 
tuto metiniame suvažiavime.

Jeigu kepant duoną ar 
į pyragu? pečius pasidaro 
i perdaug karstas, patartina 
į Įstatyt skauradą su šaltu 
vandeniu. Bet jei nėra vie- 

i tos ir kepami daiktai dega, 
tai juos reikia pridengti po- 

! pieriaus lakštais.

1?

aras jautienos 
taip vadinamo

Kad žiemos laiku nešal
tų langai, stiklus reikia nu
šluostyti švaria skepeta, su
mirkyta alkoholiu. Ta rei-

Imama 
minkštimo.
“bottom of round’’ steiko, ’ kia Raitoti kasdien.

vietose.
būna vėsios ir kur yra šalto iriamaP 
vandens. Km- šitokių sųly- j 'Jei ’ ;eno slitrauk.iraui 
?ų nėra, tenai vasaros metu'e(raIima eal;ti ren£to ,ai 
gero sūrio nepanaši, nes. nu?i ;,.kti ,.a;5tįnėj
karstam ore Įsimeta dujas ;unke, tabUu. Ant 100 
gaminančios bakterijos. i ,en0 det,arna -e 3, _ 

Pienas amerikoniškam su-itab]eži Ja5 ,eikia 
nui vartojamas šviežias n njnt; t
nenugriebtas. Nors rinkai ■ 
gaminti surius ant farmos i 
nelabai apsimokės, tačiau 
saviems reikalams jų gali į 
pasigaminti kiekvienas, kas
tik turi atliekamo pieno. z ’________________________

Vidutiniškai, iš 100 svarų! Biznieriams geriausia vie-
(ĮIL, galionų) pieno gau-‘ta pasiskelbti “Keleivyje.”

šaukštuose šalto 
ir maišant pieną 

povaiiai supilti. Po to pie 
nas turi stovėt ramybė;, ne
maišomas.

(Bus daugiau)

' vandens

ir supiaustr na siaurais ga
balėliais, tokiais kaip pirš
tas. Jie pabarstomi druska 
ir pipirais.

SkauraJoje paspirginama 
ant sviestu ar margarino 
pusė svaro >upiaustytų švie
žių grybų.

Kad odiniai baldų apmu
šalai nesutruktų, juos rei
kia kartas nuo karto ištrinti 
ricinos aliejum (castor oil). 
Jie gražiau tada išrodys ir 

: ilgiau laikysis.

MRS. HATTIE CARAWAY

Išrinkta į A 
Mrs. Hattie C 
tų amžiaus, 
Ark., staiga 
Washingtnno

ass.

Juoktis Sveika

Iš Švedijos atvažiavo 
Minnesoton “grinorius” pas 
savo tautiečius ir pradėjo 
kritikuoti Ameriką, kad čia 
nėra tokių didelių kalnų, 
kaip Švedijoj.

—Ot, Skonoj, kur aš užy 
augau,—giriasi šitas ateivis,

į —tai kai mes užlipę ant 
vieno kalno sušukdavom 
“Ya-a-a-ansen!” tai po 20 
minučių nuo kitų kalnų su- 

i grįždavo aidas su “Yanse- 
nu’’ toks stiprus, kad nu
versdavo mus nuo kalno!

—F.ee, tas tai niekis,— 
atsako jam amerikietis šve
das.—štai, pas mus čia Min- 
nesotoj yra toks ežeras, kur 
jei sušuksi “Yansen” vienoj 
pusėj, tai iš antros pusės 
tuojaus atsilieps: “Katro 
Yanseno nori?”

DAR MANO PAKARALIAUTI

Belgijos nao sosto pavarytas karalius Leopoldas sa savo 
Seimą eina pasivaikičioti Nicos gatvėmis, Prancūzijoj. 
Too tarpu Belgijos žmonės rengiasi balsuoti, ar tas Hit
leriui pataikavęs kvislingas gali grįžti į sostą, ar turi buti 
visai nuo jo pavarytas.
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Iš Plataus Pasaulio
Izraelis Ginkluojasi Komunistinė Kinija

Izraelio valstybė nutarė! Kiną komunistinė vyriau- 
sustiprinti savo kariuome- sybė paskelbė, kad ji ”pri- 
nės apginklavimą ir Įveda pažįsta” Indokinijos komu- 
griežtesnį racionavimą Įvai- nistinę vyriausybę, kurios 
riu produktų, kad galėtų priešakyje stovi Maskvoje 
daugiau pinigų skirti gink- išmiklintas Ho Chi Minh. 
lavimuisi. Izraelio vadai J Su tuo pripažinimu Kinija 
mano, kad ginčas su aru- pasižada remti perversmą 
bais nėra baigtas ir dar ga-Jndokijoj ir aiškiai pasisa- 
li tekti ginklais kautis. ko, kad Azijos holševizaci-

-------- ! ja bus tęsiama ir toliau.
Prancūzijos Komunistai . —------

Vokietijos Konsulai
Prancūzijos vyriausybė ... ........

nutarė imtis griežtų priemo- vakarine \okietija pasi
niu prieš komunistu sabota- naud°ja aliantų jai suteikta 
žą- Komunistai deda visas sklrti. kon?ulus užsiV 
pastangas ardyti Prancuzi- n*uose “ šias dienas paski
ros ginklavimosi pramonJriapirmuosiussavogenera- 
ir trukdo amerikonišku gin-į linius konsulus i Washing 
klu iškrovimą ir gabenimąton*’ PaO™U ir Londoną, 
i sandėlius. Vyriausybė su Tai yra Pradžla diplomati

“BIG MO” ĮKLIMPO Į DIMBLĄ

Didžiausias Amerikos karo laivas, “Missouri,*’ Įklimpo į dumblą netoli Norfolk, Va., ir 
visos pastangos jį išlaisvinti nepasisekė. Naujas bandymas laivą ištempti iš seklu
mos daromas šį ketvirtadienį, vasario 2 d.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ PIETV AMERIKOS
RFIIMATI7MO Lietuvių gyvenimą patinsite skaity-

ARTHRIT1S | -Argentinos Lietuvių Balsą.“
t asilu tie Coi iėo 
tiepublica Argentina. 

Burnos Aires.
Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros |

I sluiiMtėjiiuo. Raumenų gėlimu. Scia- 
tikns. Strėnų skausmų. Nearzlgijas. ^„3^^ kaina „„-.ams, JI 
Sąnarių sustingimo, Neuntis. I*oda-, mwm«-!ui
gros ir tU pal.andykit KAUK TAB-'____________pusmečiui._____________
I.ETS dėl gerų pasekmių. Mes no- v DUII t nei PHI mIrim, kad jus pamėgintumėt RADĘ - MAMAI rrtlLAlJfcl.rrl 1JUJ 
TABLETS (Bandomąjį kiekį) be jo- Parduodu Phhiladelphijoj 2 namu 
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o labai geroj vietoj, prie pat vandens, 
liktai savo vardą ir adresą, tad mes prie laivų prieplaukos, arti didelio 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. , Vi- tilto, beveik vidury miesto, aplinkui

-------1.—...» Nieko fabrikai, gera vieta bizniui. Vienas
I“) mūrinis trijų aukštų namas prie 22

si nurodymai ant pakelio, 
jums nelėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARACAL CO. 
439 North Street. Dept. 30 

Ko.'hester .», New York

MEDUS
Gardus, 100'* tyras Michi

gan farmų medus. Pirkėjai 
patenknti visose valstijose. 

. Galionas $4.00 su prisiuntimu. 
'Atsiuskit money orderi arba 
1 cash šiuo adresu: (6)

George M. Ok>wach.
RFD 1, Custer 2, Mich.

Christian St. turi 16 kambarių; ant
ras dviejų aukštu, prie 2<> Christian 
St., turi ti kambarius. Abudu i au
dimų pytų, su visais įrenginiais.

Varias Joniką, (5)
22 Christian St., 

Philadelphia 17. Pa.

Niekam pagreitint mirties ne- leistas be bausmės. Bet jeigu me ir džiaugėmės trvveni- 
ras kaltu Dr. _ r, •./ .”5-

PAIEŠKOJIMAI

sabotažninkais žada griež
tai kovoti. Dėlto Prancūzi
joj laukiama naujų susidu 
rimu su komunistais.

Italijos Vyriausybė

Naują Italijos vyriausybę 
sudarė krikščionių demo
kratų partijos vadas, Alcide. 
de Gasperi. Į jo vedamą; 
vyriausybę Įeina dešinieji' 
socialistai, demokratai ir 
svarbiausias vietas turi

nių santykių atnaujinimo 
su nugalėta ir okupuota Vo-

valia. valdžia dabar atras kaltu Dr.
Hillboro ligoninėj, N. H., Dr. Sandėrį ir duos jam elektros x .

Sandėris numarino 59 metų kėdę? Ta pati valdžia butų , u-A. P° 2eme» netek£ 
moterį, katra Dr. Sandėrio pra- kalta toj pačioj žmogžudystėj. ,es kasyklose, ar varg

mu, šiandien ilsisi amžinuo-

SANDĖLIS ŽOLIŲ IR 
KNYGŲ

Šitos žolės yra sutaisytos, pake
liuose sudėtos ir vartojamos kaip 
arbata.

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, be
miegės, fc ūkta jo j imu, galvos ir spian- 

i do skaudėjimo, ausyse cypimo ir tt,
Į $ i .< >0.
, Nuo cukrinės ligos (diabetes), 
, $1,00.
t Nuo kosulio, dusulio, mamų asth- 
; mos, palengvina atkosėlą, varo bru- 
dą. 75c.

Liuosuoja vidurius ir juos patai
so, 75c.

Palengvina ir reguliuoja mėnesi
nes, 75c.

Indijos Prezidentas

Sausio 26 d. New Delhi 
mieste buvo Įvesdintas nau
jai išrinktas Indijos Res
publikos prezidentas, Ra 
jendra Prasad, ir nuo tos 
dienos 337,000,000 Indijos 
gyventojų skaitosi demo
kratinės Indijos Respubli
kos piliečiai. Indija lieka

sta sužaloti?
Sandėris, būdamas aukšto pro- Dievui ir niekas neturi teisės ją Šioje McDovvėll kauntės

i.šė, kad pagreitintų mirtį. Dr.4 Gyvybė priklauso Jehovai

Aš, Ona Macaitytė, Jono Macai
čio duktė iš Kuturių kaimo, Jurbar- į ,

ko valsčiaus, ieškau brolio Jono Ma-j 1 Nuo ^tukimų, eik kudyn, $1.00. 
cai.čio, kuris išvyko Amerikon pnes. strėnų ir« inkstų skaudėjimo,

į pirmąjį įrašau h n j karą. I Vasa u ji ; ~rM.
atsiliepti, arba jį žinančiųjų pranešti j ' frajanka dėl arielkos, 75c; didės- 
man apie jį. Busiu labai dėkinga.

krikščionys demokratai. ! ir toliau susijungusi su Di- 
Maža liberalų partija Į džiąja Britanija palaidais

vyriausybę neįėjo. i domiono saitais.

to žmogus, pasigailėjo ligonės atimti, nei daktarai, i.ei vai- apielinkėje anglių kasyklų 
ir pagreitino jos mirtį. Tame džia. nei niekas kitas, nei savo savininkai daro bilionini 
Dr. Sander yra kaltas. Bet ka- giminėms ar saviems neturi bizni, bet mainieriai dabar 
dangi-jis prisipažino pats, ne- tiesos pagreitinti. yra labai nepatenkinti, kadį
manydamas nieko tame blogo,; Mik»la> Mačionis. musų unijos viršininkas J
tai Dr. Sandėris turi buti pa- Cedar Grove, N. J. L. Levvis, nešaukia mainie-

■ iius Į visuotiną streiką, kad

Kl * * O ^OV°JUS žmonišką darbo
orespondencijo

Joseph Kalvaitis.
LAWRENCE, MASS.

KAS MUMS RAŠOMA

Minėsime Lietuvos 
Nepriklausomybę

Lavvrence Lietuvių 
čių Klubas ir ALT
rence skyrius nutarė minėti 
Lietuvos nepriklausomybės

Pilie
Law-

Alis. Anne Sttoiis, 
R. R. 1,

Court land, Ont., 
Canada.

! nė, $1.00.
Į Apsaugoja plaukus nuo slinkimo,
i ‘i>e-_ Nuo visokių reumatiškų sausgėlų, 

< O COc.
:--------------------7—;------ :—.------ ! Nuo šlapinimosi bemiegant, 75c.Paieškau Antano Luko (Lukaus-, žolių „,,utl arTt svarų. Ra

ko), iš Barvydžių kaimo, Luokės vai- | munės ;j,j 75, pelunas 75c, Valeriją-
sc:aus, Telšių apskr. Jis atvyko Ka
nadon prieš antrąjį flasaulinį karą 
ir gyveno Kanados Vakaruose. Lauk
siu malonaus jo ats.‘epinio, ariu*
pranešimu iš jo pažstamų.

Kazys Lukas,
3699 St. Liwrence BIvil., 

Montreal, Canada.

(6 >

nas $2.5t', Trukžolės $4.n0. apyniai 
ri .75, Kadugių uogos SI.(Ui.

Jeigu nerandate čion patinkamų, 
kokių jums reikia, tai atsiųskite 19c 
štampą, o gausite surašą visokių Žu
lių.

M. ZIKAITIS,
Dean ’l'err^ Spencerpurt. N. Y.

Padėka
Tik kelios dienos tepraėjo 

kai aš su savo šeima (7 asme
nys) pasiekiau naują musų gy
venimo vietą (Duanesburg, N. 
Y.) šioje šalyje. Tačiau jau 
turiu gyvenimą kuriuo esu la
bai patenkintas, o vaikų akys 
spindi neišsakomu džiaugsmu. 
Kad taip yra aš esu nuošir
džiai dėkingas IRRC pirminin
kui Mr. Stembergui, nes tiįc 
jo didelių pastangų dėka aš su 
tokia gausia šeima ištrukau iš 
DP lagerio ir atvykau čia.

Taip pat nuoširdi padėka pri
klauso drg. V. Gervickui už jo 
nenuilstantį sielojimąsi mano 
šeimos padėtimi ir draugišku
mą.

Al. Andriunas.
Duanesburg, 1949.12.31.

Dėl Tų “Tikybinių” Ginčų
“Keleivyje” paskutiniu laiku 

pasirodė polemikų su kunigine 
spauda dėl “pareigos tikėti.” 
Gal tie ginčai ir įdomus, bet, 
mano supratimu, laikraštyje vi
sų tų “tikybinių” klausimų ne
galima išnagrinėti. Jei kas no
ri į visą tą reikalą pažiūrėti iš 
linksmosios pusės, tai patartina 
pasiskaityti Mark Twain’o 
“Connecticut Yankee in King 
Arthur’s Court,” klasišką vei
kalą apie visokiausius galvosū

kius ir, tarp kitų, tr tikybos 
klausimu. Mark Twain rašo 
linksmai, bet liečia labai rimtus 
klausimus ir “Yankee” yra vie
nas iš jo rimčiausių satiru.

Sąžinės laisvės klausimą jis 
siūlė spręsti šitaip: į katalikų 
tarpą reikia įleisti užsikirtėlių 
puritonų, tada prasidės tarp jų 
rietenos ir eilinis žmogus galės 
turėti tikrą sąžinės laisvę. Pa
sakyta linksmai, bet kiekvienas 
apsiskaitęs žmogus žino. kad 
sąžinės laisvę Amerikoje turi
me tiktai dėka tam. kad čia bu
vo įvairių tikybinių grupių, ku
rios savo tarpe varžėsi dėl pir
mavimo ir kad nė viena iš jų 
negalėtų kitų užsmaugti, buvo 
pripažinta sąžinės laisvė vi
siems. . - MI

Įdomu pastebėti, kad Mark 
Twain “Yankee” dabar yra iš
mestas iš mokyklų bibliotekų 
New Yorke. Pasirodo, kad ka
talikų įtaka čia tiek yra stipra, 
kad vargšui “Yankiui” dš Con
necticut nebėra vietos gretima
me New Yorke.

Kovelis.
Nev York, N. Y.

Dar Eutanazija
Aš patėmijau “Keleivio” 2 

Nr. straipsnį: Ar leistina pa- 
greitnti mirti? Atsakymas yra:

SUSIVIENIJIMAS L1ETI V1Ų 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.«W.W).
Savo nariams ligoie pašalpų ir f4>mirtinių apdrandų 
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 sąvaitėje $9.00 ir $12.00
Dabar vedamas Susivienijime 60 metų Jubihenms Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kvopą arts į Centrą adre- 
sr.odamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
S07 W. 30th 9L N«w York 1, N. Y.

Paieškau draugų B. Mačėnienės, 
Kazimiero Vilko ir .Marcelės. 1924 
metais mes visi gyvenom Hartforde 
pas Mačėnus. Prašau jų atsišaukti, 
už ką bosiu labai dėkingas. (O)

Krank Vidugiris,
2940 W. 15th St.,
Cleveland 13, Ohio.

Paieškau Antano Juškos iš Tra- 
kininkų kaimo. Miežiškių valsčiaus,

‘rašau ji pat,
arba ji žinančiųjų atsiliepti šiuo ad-

(6f

į organizatorių Lietuvių So
cialdemokratinio .Jaunimo 
organizacijos tremtyje ir 
USA. Aldona Valaitytė 
taip pat dirba IRRC centre 
Kuopos valdyba kartu su 
viešnia aptarė labai daug 
svarbių organizacinių klau
simų ir vienodai priėjo iš-

WILKES BARRE, PA.

Su Tremtiniais 
Susipažinimo Vakaras Panevėžio apskr.

Sekmadienį, vasario 5, 
SLA 115 kuopa rengia su i 
tremtiniais susipažinimo va-

____  _____ karą, svetainėj 206 Parish
rių Piliečių' Klubo” svetai- SL pradžia 5 val-> vakarie-
.įeje. Kalbėti sutiko nese bet visu išsiskirečiusiy lietu- 
na. atvykęs f s., 1 K.pras vi č jaunimo, tarpe.
Bielinis, buvęs atstovu nyi Pageidauta daugiai akty- 
priklausomos ir demokratė vumo jš sotiaf(,enlokraį 
nes Lietuvos seunuose ir|laikrašži
buvęs Vyriausio Lietuvos | šio pasitarira0

Komiteto na-!metu gana buri da,

šventę sekmadienį, vasario i ■'ka( ja^ ^ ^ ^ 
19 d., 2 vai. po piety, *£

Išlaisvinimo 
rys- Taipgi turėsime kal
bėtoją kongresmoną Thom
as J. Lare ir k.

Programą pildys tautiš- 
'kos parapijos choras, veda
mas prof. M. Pauliukaičio; 
dalyvaus sesutės Anna Čer- 
kauskaitė ir Rose Rotando, 
Kazys Volungevičius ir 
Miss Anna Kibildis.

—o—
Ateinantį sekmadienį, va

sario 5 d., Lietuvių Piliečių 
Klubas rengia draugiškus 
pietus savo svetainėje.

M. Stakionis.

vių širdingai pavaišino J. ir 
M. Steponavičiai. Jiems 
nuoširdus ačiū!

Narys.

HEMPHILL, W. VA.

Mainierio Balsas

LOS ANGELES, CALIF.

Iž Socialdemokratų Veiklos

Pereitų metų liepos 3 d. 
i Los Angeles įsikūrė Lietu- 
jvių Socialdemokratų Sąjun
gos 28 kuopa, kuri pradžio
je apėmė tik keletą socialis
tinės minties entuziastų. 
Nors maža laiko praėjo, bet 
kuopa jau įtraukė į savo 
tarpą nemažai Los Angeles 
lietuvių. Ypač džiugu ma
tyti, kad ne tik seniau gy
venantieji lietuviai, bet ir 
naujai atvykę savystoviai 
galvoją tremtiniai mielai 
stoja į socialdemokratų ei
les.

Kuopa išsirinko 1950 
metams valdybą iš šios su
dėties: pirm.—B. Draugelis, 
nutarimų sekr.—M. Stepo
navičiūtė, fin. sekr.—M. 
Aftukienė, ižd.—J. Stepo
navičius, iždo globėjas—M. 
šercikienė-

Sausio 15 d. mus aplan
kė viešnia iš New Yorko, 
Aldona Valaitytė, viena iš

Kaip matyti iš laikraščių 
ir radio komentatorių, prieš 
mainierius keliamas didelis 
termas. Daug užsipuldinė
jimų prieš angliakasius gir
dėti ir iš kongresmonų bei 
senatorių. Visi kaltina ang
liakasius, kad jie nedirba ir 
buk tai nenorį pagerinti 
darbu savo būvį.

Bet žmonės užmiršta ar 
nežino, kad mes, mainie-

Negalima sužinoti visų 
čia atvykusių tremtinių ir 
negalima jų asmeniai pa
kviesti. Taigi kviečiame vi-i 
sus tremtinius laiku pribūti 
Į svetainę, o rengėjai pasi
tiks ir priims.

Šis vakaras nėra rengia
mas dėl pelno, bet susipa
žinimui su tremtiniais ir 
vieni su kitais. Tremtiniai 
bus pavaišinti nemokamai, 
o publikai Įžanga tik $1.25.

Bus gera vakarienė, kal
bų, dainų programa. Ant 
galo šokiai, pasikalbėjimas 

į ir baliavojimas.
Scrantone yra keli desėt- 

kai tremtinių—kviečiame ir 
juos-

Tat lauksime.
Rengimo Komisjia.

PARDI'ODI KNYGAS, ŽOLES, 
ŠAKNIS

Sveikata Ligoniams. Gydymas li
gų žolėm ir šaknim $1. Apd. $1.25.

Didis Sapnininkas su laimės spėji- 
. . | mu $1.nai, dirbame, kain parako iNauios Dainos ir nekiama-ijos 25-.

v„-i • T- , ‘ f, ... . Anglų Kalbos Mokytojas 4Oe.bačkoj. Is rvio nusileidi 1 ' Perkant Visas kartu— $2.50. 
darbavietę ir visai nesi tik Trejos fi5c-
ras, ar begrįši sveikas, jei
iš viso tavęs neužmuš koki 
geso eksplozija ar griūvan
čios anglys. Aš, pavyz
džiui, išdirbau anglių ka
syklose 41 metus ir du kar
tu teko pergyventi geso 
sprogimą po žeme. Buvau i 
laimingas, kad manęs neuž 
mušė. O kiek mano drau
gų, su kuriais kartu dirbo-

Nervų šaknys $1.
Nuo Galvos Skaudėjimo $1.
Nuo Kosulio ir šalčio 75c.
Trukžolės $1.25.
Valerijono šaknys $1.
Nuo širdies drebėjimo ir diegimo 75c. 
Nuo Reumatizmo 75c._
Vidurių liuosuotojas 65c.
Baksai žolių 5 coliai ilgio. 21/, plo

čio. 1 ~)
Paul Mikalauskas

73 Compton St„ Boston 18. Mass.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti .“Kelei
vį.” Kaina metams $3.

Ar Jusų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kūne ir jusų kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
svaigsta. nupar<i skauda, jaučiate nuovargy, jei ju> u 
paakiai patinę, vartokit

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. 101
Kaina $1.10 su prisiuntimu. Musų žolių arbata yra 
ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų patyrimu. 

Užsakymus su pinigais adresuokit taip:
SANITAS HERBS (5)

1125 Mlbraukee Avenue Chicago, M.

Antanas Waicikonis, 
1518 Hayes Avė., 

Racine, Wis.

TREJANKA
Musų Trejanka yra 
pasaulinė Trejanka. 
Musų Trejankos šak
nys ir kiti dalykai su
rinkti nuo saulės te
kėjimo ligi saulės nu
sileidimo. Japonijoje 
pirmučiausiai saule 
teka , ir musų Tre
janka prasideda iš 
Jaįionijos, Kinijos, In-

do-Kinijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų In
dijos, Pietų Amerikos, CentralinėsAš, Antanas Valančius, kilęs ___ _____

Rudaičių kaimo. Gaigždų parapijos,! Amerikos, ’\lexico. Šiaurės Ameri- 
ieškau ssvo gintšnša. Turėjau 3 se- —įr ęįa saulė leidžias,
seris—Pauliną. Magdaleną ir Kotri- - - - - - • ?- —s- —
ną. Pastaroji buvo ištekėjusi už

Tuleikio ir torė'o dukterį
įmerk Trejanką į ruginę ir gerk po 
čerkutę viso pasaulio gerą mišinį, 

i Musų Trejanka 75 centai už pakelį,Rrano ___ _______
Aleną. Prašau jas atsiliepti, arba 1 į trys pakeliai $2/(0. Bot jeigu 
kas apie jas žino malonėkite man j rįte "g-auti C. O. D., tai $2.25. 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas

Antanas Valančius, 
1 Ilolyoke Avė., 
Rumford, Me. (5)

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad»ay

Sfluth Boston 27.. Mass.
Ieškomi mano dėdės, Antanas ir

iŠ KUO USKOtlIMV. ATViev
apskrities. Jie patys ar juos ži
nantieji malonėkit man pranešti jų 
adresus. Busiu labai dėkingas. (5)

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ n SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimto 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina jusų skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S EOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pageibą nuo nu
vargusiu, perštamų ir 
niežiančių kojų. legulo 

i Ointment yra parduo- 
, damas po 75c., $1.25 ir 

$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse

• i • • j- arba atsiųskite monev4
Keleivyje naudinga yra orderį i: <»i <♦)

daryti visokiu* biznio skel- LEGUL<». i*pt- *.

Julius Bytautas.
15 Charter Oak Avė., 

Hartford, Conn.

APSIV ĖDIMAI
Ieškau apsivedimui draugo, nuo 50 

iki 65 metų amžiaus. Aš esu 53 
metų amžiaus našlė, pažangi ir ge
rai atrodau, turiu keletą namų ir pi
nigų. Rašydami prisiųskit savo at
vaizdą.

H. M. Janaulaitienė, 
3525 N. 18th St., 

Philadelphia, Pa.

<6(

Ieškau apsivedimo tikslu merginos 
ar našlės, kuri turi savo farmą ir 
nesersesnė kaip 25 metų. Su pirmu 
laišku pras.au prisiųsti savo atvaiz
dą, kurį reikalaujant grąžinsiu. 
Apie save platesnių žinių suteiksiu
per laišką.

Stanislovas Z., 
176 Hoyt St.. 
Kearnv, N. J.

(o)

bimu» ir oa i ieško i imu* 4847 W. 14th Street, 
< ICERO 5«. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiurą yra parašęs J. Pilipauskas. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nusviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai.su datų, ivetu 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 j j nusineš?

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mum.

pras.au
faktai.su
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IŠKILMINGAS LIETUVOSS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 12 Dieną South Bostono High School Svetainėj, 
Bus Puiki Meninė Programa, Kalbės Guberna

torius P. A. Dever, Mykolas Biržiška ir k.

SOCIALDEMOKRATU 
SUSIRINKIMO

Lietuvos nepriklausomybės; --------
dieną. Minėjimą organi- - Praeitą šeštadieni LSS

Bostono lietuviai rengiasi 
labai iškilmingai paminėti1

IŠ

zuoja Amerikos Lietuvių 
Tarybos Bostono skyrius.

60 kuopa laikė savo metini 
susirinkimą. Buvo perrink-

Paimta South Bostono High ta valdyba siems metams. 
School didžioji svetainė. įėjo tie patys draugai. Is 

valdybos pranešimo paaiš- i
Pakviesti kalbėti musų 

valstijos gu'oernatorius. P 
A. Dever, ir Mykolas Bir- kiems 

pasirašęs 1918 metų! šalpos

kėjo,
metus

kad per praėjusius Į 
kuopa aukavo viso-' 
visuomeniniams ir 
reikalams $327.40.

V asario Šešioliktosios aktą. jį kuopos iždo buvo skirta 
ALT Bostono skyriaus pir
mininko, adv. J. Grigaliaus 
kviečiamas. Massachusetts 
gubernatorius sutiko asme
niškai su lietuviais dalyvau
ti Lietuvos Laisvės šventėje 
ir sutiko išleisti i musų vai 
stijos gyventojus proklama
ciją Lietuvos Dienai pami
nėti.

visokiems reikalams $191, 
o kitus pinigus sudėjo kuo
pos nariai susirinkimuose. 
Stambiausia auka buvo pa
siųsta IRRC dėl atitrauki
mo i Ameriką lietuvių trem
tinių. o kitos aukos buvo 
skirtos ALT, Lietuvių Kon
gresui. Rytų Europos socia-

PER PLAUKĄ GYVAS

Indijos turtuolis, Mir Oaman 
Ali Khan. iš Hyderabado. 
šias dienas vos išliko gyvas. 
Jo politiniai priešai paleido į 
jį rankinę granatą, kori bet
gi neišsprogo. Pasikėsinto- 
jai suimti, o turtuolis galvo
ja. kada kas kitas mes į jį 
geriau užprovytą granatą.

LANKESI DRAUGAS
POVILAS MANKUS

Musų redakcijoj praeitą 
šeštadienį lankėsi draugas 
Povilas Mankus iš Black- 
stone, Mass., ir paliko 
mums $20 perduoti i dfg. 
V. Gervicko gydymo fon
dą, o $10 persiųsti BALF. 
Draugas Mankus visada la
bai jautriai atsiliepia i mu
sų bendruosius reikalus ir 
visada duosniai aukauja vi
sokiems reikalams.

Lietuvaitės Skautės
Sužavėjo Amerikiečius

PADĖKA

Lietuvių Kultūros Rėmė
jų valdyba nuoširdžiai dė
koja “Keleivio” leidėjams 
ir ypatingai redakcijai už 
paramą musų organizacijai 
skelbimais ir žinutėmis, ku
rio pasirodo beveik kiek
viename “Keleivio” nume
ryje. “Keleivio” leidėjai 
neima už tai jokio mokes
čio ir tuo budu materiališ
kai palaiko Lietuvių Kultū
ros Rėmėjus Bostone. Ypa
tinga padėka priklauso 
“Keleiviui” už gerą litera
tūros ir meno popietės sau
sio 22 d. išgarsinimą, kuris 
sutraukė pilną salę svečių. 
Lietuvių Kultūros Rėmėjų 

Bostone Valdyba.

BALF SKYRIAUS
NAUJA VALDYBA

Sausio 20 d. So. Boston 
High School salėje^ lietuvai
tės skautės dalyvavo South
Bostono amerikiečiu skau- Nauų Lietuvių Kultūros
cių tunto (district) sueigo
je. Toje sueigoje musų 

vadovių

Rėmėjai Bostone

skaučių anksčiau

Praeitą penktadienį BALFjEETSSsĄ 
17 skyrius turėjo narių su
sirinkimą. Dalyvavo virš 30 
narių. • Susirinkime buvo 
perrinkta šiems metams 
valdyba. J ją įėjo: pirm. J.
Romanas, vice-pirmininkais 
—B. Cunienė, K. Namak
sienė ir J. Jankauskas, už
rašų sekr.—adv. A- Jukne 
vičius, iždininkas—S. Lū
šys ir fin. sekr.—B. Bajer- 
čius. Ponia Šimkienė pasi
ėmė tvarkyti drabužių rink 
liavą.

Susirinkime be valdybos 
perrinkimo buvo apsvarsty
tas klausimas, kaip prisidė
ti prie sukėlimo 20,000 do
lerių, reikalingų atitrauki 
mui papildomų 600 lietuvių 
iš Vokietijos i Miehigan i 
farmas. Paskirta komisija Į

............... _. Antroje sausio mėnesio • suruošti So. Bostone kon
užmegsti ryšiai virto gražia pUsėje i Lietuvių Kultūros i certą su prakalbomis.
n >ndingą abipuse bičiulys- Rėmėjus įsirašė 22 lietuviai-!-----------------------------
te- j Už visus metus priekin po'

Sueigos motto buvo— 
playday, t. y., žaidimai. O 
žaidimai ir yra skautybės 
auklėjimo sistemos svarbi 
dalis. Mokyklos salėn vi
sos skautės Įžygiavo bendru 
maršu. Čia lietuvaitės su
laukė gražių pagyrimų

PARDUODAMA
NAMAS So. Bostone, 3 šeimų, ne

toli Broadvray. 4-5-5 kamb. Balti 
sinkai, naujas “plumbing,” naujai 
apšingeliuotas. $60 pajamų į mėn.

NAMAS So. Bostone, 3 šeimų, ne
toli juros. 4-3-3 kamb., 3 maudy
nės, gerose sąlygose. Galima tuoj 
apsigyventi. Kaina $4.800.

B. Kalvaitis
545 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. SO 8-0605.

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

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

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

628 E. Broadvray, So. Bostoi 
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandoa: me I IU 4 

tr aaa T Ud S

546 BROADWAY
BO. BOSTON, MA88. 

Telefonas: SOUtk Boaton IBM

listu susivienijimui ir įvai- 
Meninę programą paąė-Įriems reikalams.*

mė suorganizuoti broliai Į Praėjusiame susirinkime i 
Kačinskai ir, kiek teko gir-j paskirta auka į drg. V. Ger-į 

programa husĮvjcko gydymo fondą $56.40!
(auka skirta bendrai su i

$12 užsimokėjo A. J. Joku 
baitis, adv. Kazys Kalinaus
kas ir Antanas Matjoška; 
už vieną ar daugiau mėne
sių užsimokėjo ir pasižadė
jo buti nuolatiniais nariais: 
Kazys ir Ona Adomaičiai, 

uz i A. Bartašiunas, J. Bakšys,

Lietuvai Remti Draugijos 
Narių Susirinkimas

Bostono skyriaus narių 
susirinkimas įvyksta šį 
penktadienį, vasario 3 d., 
7:30 vai. vakare, Sandaros 
svetainėj, 124 F St., South1 

Visi nariai kvie-Į

LSS 71 kuopa., o BALF’ui. GAB1JAJČn^NKIETA 
pagal direktorių prašymą, • SAUNŲ BANKIETĄ 

į paskirta nuo paskutinio ■
parengimo pelno

grakštų ir damų žygiavi- j“ Budreikienė Bronė i Bostone. Visi nariai 
mą. Sueiga pradėta Ame- cieveland, D čibks, J. Jan-|čiami dalyvauti šiame svar- 
nkos vėliavos pagerbimu ir| kauskas, V. Jociutė, A. F.
himnu. Žaidimams buvo, Kneižys> M Kraunelienė, 
pravestos trimis grupėmis 6 E R Mantautaitė,

---- estafetės. Pertrau-

biame susirinkime.
Valdyba.

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447* Broad way
SO. BOSTON. MASS.

akto- kuopos

dėti, meninė
tikrai viena iš geriausių.
Dainuos du chorai. Gabijos 
ir parapijos choras, daly
vaus keli dainininkai so
listai, pasirodys ir
l iaus Henriko Kačinsko j
vaidintojų grupė., Plačiau' Susirinkime buvo pradė- 
apie programą bus pranešta ta sva,styti LSS suvažiavi- 
kitą savaitę. _ mo dienotvarkė ir kuopa

Amerikos lietuviai kas- nutarė raginti visas kuopas, 
met su dideliu susikaupimu kad ir jo? jau dabar pradė- 
mini musų senosios tėvynės;tu guvažiavimo dienotvar-į 
Lietuvos nepriklausomybės lkės klausimus svarstvti. 
šventę. Bostono lietuviai iri - Rep.
šiemet susirinks skaitlingai; __________________
į tą musų tradicinę šventę. PARAPIJOS

Kaip Dirba Demokratija 
Bostono Mieste?

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, MASS.

misnos estaietes. rertrau- p Razvadauskas, I. Sandie- 
komis sekė pakaitomis ame- nė Teofilė K Tattan, E 
rikiečių ir musų sesių skam- Valtervtė, J. Vasiliauskas 

Gabijos Choras'! b.ios ^įuviškos dainos- Ta- „ y. Vilutis- .
jciau labiausiai visus suza- Seniau įsirašiusiųjų gerb. 
vėjo lietuvaičių pašokti tau- Jono Romano ir Vytauto 
tiniai šokiai jonkelis ii j S’rolios pavardės buvo klai- 
kalveiis, palydimi akor- į parašytOs, atsiprašo* 

dionu skautų vyčio v ytauto me
Strolios. Amerikiečiai sve- L K R Valdyba.
čiai, skaučių tėvai ir skau- * _________
tės gėrėjosi tautiniais šoke- Seitadienį Dorehe.terio 
jų rūbais. B jų net pasigir , Klubo Whi»t Parė
do užmetimų, kad lietuviai! .
turėdami tiek daug grožio į « šeštadienį, vasario 4 d- 
ir dvasios, to visko neparo-i Dorchesterio k P. Klubas

RADIO PROGRAMOS

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Mickey Haberek or
kestrą.

2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę'.
Po programui prašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., pranešdami ko
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst, 
o biznio reikalais rašykit 
ofiso adresu: 502 E. Broad-

Kasmet
rengia savo metinį bankie
tą. Šiemet bankietas bus šį 
sekmadienį, vasario o d., 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
svetainėje, South Bostone. 
Pradžia G vai. vakare.

Gabijos Choras kviečia 
savo rėmėjus ir dainos my
lėtojus dalyvauti musų pa-

________ rengime ir paremti chorą1
CHORAS įsavo atsilankymu. Iš savo

IŠĖJO VIEŠUMON Pusės šeimininkės pa-
______ isirupiųs svečius gardžiai

Muziko Jeronimo Kačins- Pavalsinti, o Gabijos Cho- 
Bostono lietu- ras- vedamas muz. J. Dir- 

velio. svečius palinksmins 
dainomis. Bus geras orkes
tras. Tad iki pasimatymo, 
sekmadieni bankiete.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE * INSURANCE 

409 W. Broadvray

ko vedama;
14 Japonijos parlamento vių parapijos choras praei

narių lankosi Amerikoje, tą sekmadienį pirmą kartą 
kad susipažinus, “kaip dir-'išėjo viešumon ir davė per- 
ba demokratija.” Jie šį pir-; pildyto j Gavin mokyklos 
madienį atvyko į Bostoną ir J svetainėj puikų koncertą 
norėjo nueiti į miesto tary- Choras turi apie 60 daini 
bą, pasiklausyti, kaip musų ninku, gerai išmokytas ir 
miesto tėvai tariasi apie padarė klausytojams gilų 
miesto reikalus. Bet miesto įspūdį. Koncerte su dideliu
taryba nutarė tų japoniškų! pasisekimu dainavo solistai, . .
svečių neįsileisti, tur but, j dainininkai Krikštolaitytė!tuv^ Klubo svetainėje 
todėl, kad jiems giliai į gal- ir Liepa.

chorą

Gabijos Choras.

Lietuviškoji Susiartinimo 
Vakarienė Vasario 12

Vasario 12 d., 6 vai., Lie- 
ivių K 

Tremtinių
vas įsmigo šūkis 
ber Pearl Harbor

“Remem-

Už tokį “uždarų durų” 
nutarimą balsavo 11 miesto 
tėvų, prieš 8. todėl visai de
mokratiškai buvo ir nutar-, 
ta, kad nerodyti japonams, 
kaip dirba demokratija.

Dėl

Ratelis rengia 
senųjų ir naujųjų ateivių 
susiartinimo vakarienę su 
lietuviškais valgiais ir lie
tuvišku krupniku. Bus įdo-

do kitiems.- O amerikietes , įa whist rt 
panoro pačios išmokti ausu. lgl0 Dorchester

Bostono Gil i Scouts, Ave Pradžia 8 vai. vaka- 
Council atstovė savo kalbo
je džiaugėsi lietuvaičių da-

SOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston 8-0948
Be*. 17 ORIOLE 8TBEHT

Tel. PArkwey 7*-1233 W

re.
mos
džiu.

Parengime bus dalina 
dovanos ir bus užkan- way, So. Boston 27, Mass.

Parapijos chorą bosto
niečiai turės progos išgirsti 
ir vasario 12 d. Lietuvos i
ncpriklausomvbės minėjime . , _
South Boston High School !ral Programa, pu.kus orkes- 
svetainėj.

Koresp*

Fakėlė Gatvėkariu Važta

šitokio Bostono ne Nuo praeito 
rūmo kilo daug pro-; Bostone gatvėkariai pakėlė 

testų. Protestuoja valstybės važtą. Fagrindinė važiavi- 
departamentas, gen. Mac-įmo kaina yra 15 centų, o 
Arthuro štabas ir visa eilė; lokalinis važiavimas pakel-į 
organizacijų. I tas iki 10 centų.

GABIJOS BANKIETAS

aisingumo

ti as ir turtingi laimėjimai.
' Pelnas skiriamas Lietuvos 
' laisvinimui ir lietuvių kui 
į turos reikalams. Bilietus 

. . .. . ■ (tikietus) gauti iš anksto
se&tadienio cajjrna įremtiniy informaci

jos biure. 545 E. Broadway, 
So. Bostone, ir “Keleivio” 
ofise.

Ruošia Gabijos Choras

SEKMADIENĮ, VASARIO 5 D-, 1950 
LIETI VII, PILIEcIį l)RAl GIJOS SALĖJE. E ir Silver gatvių

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013 i

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirargas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

Steponas Minkuslyvavimu šioje sueigoje ir 
tokiu gražiu jų pasirodymu.
Ji tiki, kad amerikietės 
skautės galės daug ko iš- 
mokti iš lietuvaičių. Tai “KELEIVIO* 
taip gražiai užmegstai b i 
čiulystei pabrėžti lietuvėms 
skautininkėms L. Čepiene; 
ir S. Lizdenienei buvo įteik
ti Friendship Badge—bičių-' Musų Kalendorius 1950
lystės ženklai. Skautininke Metams jaui išėjo ir dabar Į privalo išpildyti ir priduoti vai 
L. Čepienė dėkodama, pa- pats laikas jį užsisakyti, džiai apyskaitą 
reiškė, kad tie ženklai pri- Užsakymus geriausia siųsti) Jonas J. 
imami ne asmeniškai skau kartu su laikraščio prenu-
tininkių. bet simboliškai vi- merata. 
sų lietuvių skaučių vieneto- Kalendoriaus kaina yra 
tiems gražiems seseriškai tokia pat, kaip kitais me- 
bičiuliškiems ryšiams pa- tais—50 centų. Užmokestį 
brėžti. atskirai siunčiant galima

Visus kviečia—
Rengėjai.

KALENDORIUS
JAU GATAVAS

GERAS KAMBARYS

Tinka vienam arba porai. Yra
ir virtuvė. 
CO 5-9782.

Klauskite telefonu:
(6)

INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, kuris 
turėjo uždarbio 1949 metais,

Romanas ir Siutus
kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
valandos, ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare, 
bus Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Posto No. 317 name, 
265 C St., South Bostone, pa-

DR. G. L. KILLORY
18 Tr

BALF’o Koncertą* ir
Masini* Mitinga* Va*. 26

Sekmadienį, vasario 26 
į d. viėtinis BALF’o skyrius 
ruošia didelį koncertą ir 

į prakalbas Municipal svetai- 
i nėj So. Bostone. Koncertas 
' ir prakalbos rengiamos po 
pietų. Plačiau apie pro
gramą bus pranešta vėliau.

.dėti tiems, kuriems bus reika 
Sueiga užbaigta visam prisiųsti ir pašto ženkleliais nnga pagalba išpildyme minėtų

pasaulyje skautų čių gieda- po 3 arba po 5 centus. Tik j apyskaitų. (10)
ma giesme “Ateina Naktis” prašom nesiųsti oro pašto
—lietuvių ir anglų kalbo- ženklelių, ir nesiųsti pašto
mis. Ketvirtasis skautų-čių ženklelių iš Kanados, nes
įstatas taip skamba: “Skau- mes negalim jų Suvartoti 
tas tė draugas-gė savo arti- Užsisakiusiems kalendo- 
mui brolis-sesė kitam skau- rių jau pasiuntėme, naujus 
tui-tei." Reik tik džiaugtis, užsakymus tuoj išsiunčiame 
kad tasai įstatas čia Bosto “KELEIVIS”
ne taip ryškiai įgyvendina- 636 East Broadaray 
mas. Gera. I South Boston 27. Mas*.

t SL, Kimbsl B 
Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraajo Patikriaim* Saataokai 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

kampas. So. Bostone. Pradžia 6 tai. vakare.

Tai bus metinis Gabijos Choro bankietas. Bus gardžių valgiu 
ir Jfraži dainų programa. Da nuos Gabijos solistai, bus duetas 
ir dainuos visas Gabijos Choras, vadovybėje muz. J. Dirvelio. 
Niekas neapsigausite, kas šiame irankieto busite, pas’.klausvsite
ir paragausite.

Visus kviečia— GABIJOS CHORAS.

Bostonas susilaukė pirmo 
tikro žiemos sniego šį ant
radienį ir vaikams tikra 
šventė, stato sniego balvo 
nūs ir kariauja sniegagniuž- 
tėmis, kaip tikri kariaunin
kai.

INCOME TAKSŲ RAPORTUS
Prarisiant su Vasario (Eeb.) 1. 1950. išpildau. Turiu 
kelių metų patyrimą ir studijavusi įstatymus. Inte
resantams patartina ateiti nelaukiant paskutinės va
landos.

kastinės valandos:
Kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare. ' 
Trečiadieniais nuo 10 ryto iki 4 popiet.

MARIE D. BAGOCIUS, LLB.
302 W. Broadvvay, So. Boston, Mas*.

(Adv. Bagočiaus Ofise, jam padedant) " (9)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES

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

Visais insurance reikalai: 
kreipkitės į (nuo35*

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

SO 8-2483

220 E Street, Sooth Bostoo 
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies ah) baliams, vestu
vėms { namas ir sales. (->

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba .namuose, 1650 Columbia 
Rr.. So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIJ

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
„ TTTOJAI

(ImomS 
Mvm.)

Na pat tr i te

is BROADWAT,
SO. BOSTON. MASS.

TaL SOatk Boataa S-4S1S




