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Amerikos Lietuviai Iškilmingai 
Mini Lietuvos Šventę

Pakelt* Nuotaika Priimamos Rezoliucijos Prie* Lietuvos
Okupantu*; Sudėta Daug Aukų Lietuvos Vadavimo 

Reikalams; Gubernatoriai Išleidžia Proklama - 
cija*; Waterburis Surinko Viri 2,000 Do*

lerių, Bostonas—$1,176

Praeitą ir ateinantį sek
madienį Amerikos lietuviai 
visose kolonijose minėjo ar 
minės Lietuvos nepriklau
somybės šventę —Vasario 
šešioliktąją. Masiniai mi
tingai Bostone, Waterbury, 
Pittsburghe ir eilėje kitų 
miestų ir miestelių išnešė 
griežtas protesto rezoliuci
jas prieš Lietuvos pavergė
jus ir reikalauja, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės ir 
Jungtinių Tautų organizaci
ja imtųsi žygių sulaikyti 
Lietuvos žmonių naikinimą 
trėmimais į Rusijos vergų 
stovyklas.

Daugelis valstijų guber
natorių — Massachusetts, 
Illinois, New Yorko, Mary- 
land, Pennsylvanijos ir kitų

Didžioji * Reforma9
Baltijos Kraštuose
Nuo šių metų pradžios 

Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje rusiški okupantai įveda 
naują tų kraštų administra 
cinį padalinimą, kaip tai 
yra Rusijoj. Pagal tą “re
formą” likviduojami senieji 
apskritys ir valsčiai ir įve
dami “rajonai” ir “kiemai” 
su selsovietais priešakyje. 
Rajonai atstos dabartinius 
apskričius, bet jų bus daug 
daugiau; “kiemai” bus ma
žesni už valsčius, bet dides
ni už kaimus.

Tokiu budu apskričių 
(rajonų) ir valsčių (kaimų)

MOKSLININKAI Už FEDEBAUNĘ VAKARŲ tvarką

žymus atominis mokslininkas. Dr. Harold C. Urey (dešinėj), liudijo senato užsie
niu reikalą komisijoj apie būtiną reikalą e'ti prie federalinės Atlanto Pakto kraštų 
tvarkos, nes naujausiejji atominiai ir ypač vandeny lio ginklai nepalieka vietos ne
priklausomoms valstybėms. Buvęs aukščiausio teismo teisėjas, Owen J. Roberts 
(antras iš kairės), irgi liudijo toj pat komisijoj už federalinį Vakarų pasaulio su
sitvarkymą. Kairėj senatorius Elbert Thomas iš Utah valstijos, o antras iš dešinės 
šen. Eastes Kefauver iš Tennessee.

------------ -----

bus padaryta tris kartus 
—išleid o" proklamacijas', daugiau, bet tuose rajonuo 
skelbdami amerikiečiams “ ir “kiemuose” visokių 
Lietuvos Respublikos Dieną
ir linkėdami Lietuvai išsi
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Maineriai Neklauso Indžior šino 
Reikalauja Darbo Sutarties

372,000 Angliakasių Streikuoja, Neklauso Unijos įsaky
mo Grįžti į Darbą; Teismas (sekė Unijai Grįžti į 

Darbą ir Vesti Derybas; Mainieriai Reikalauja
Sutarties; Krašte Labai Trūksta Anglių

Oras Ištraukė
Žmogų iš Orlaivio

Vieno keleivinio orlaivio 
tarnautojas, John Harris, 
28 metų, praeitą šeštadienį

Prezidento paskirtoji fak
tų tyrinėjimo komisija ang
lių kasyklose pranešė, kad 
yra būtinas reikalas tuoj 
pat pradėti vėl kasti anglis, 
nes kraštui gresia krizis dėl 

...... .... j anglių trukumo. Vyriausy-
įsknto is orlaivio, kada or- tuoj kreipėsi i teismą, 
laivis leke virs Long Island, ka(, gleist įsakymą ,in. 
netoli New Yorko. Jis .s-. džionkži , mai„ie,ių uni- 
krito is 8,000 pėdų auto-lJaigližtj į darbą ir pradžti
mos n jo la\ onas dar nera derybaa dėl sutarties atnau- 
surastas. Orlaivis lėkė įs 
Londono i New Yorką, ka
da ta nelaimė įvyko. Spė
jama, kad dėl kokios tai

jinimo. Unija pasiuntė vi
siems savo skyriams tele- 

j gramą su įsakymu mainie-
... . , . , riams grįžti į darba, betpriežasties durys sugedo ir 

atsidarė, o oras ištraukė tą
tarnautoją lauk.

Amerika Pritartų Maskvos Šnipas JAV Karo Vadai
Azijos Sąjungai Fuchs Prisipažino Grįžo iš Pacifiko

Šį pirmadienį Bangkok’ Praeitą penktadienį ang- 
mieste, Siame, prasidėjo lų mokslininkas vokiečių

mainieriai atsisakė grįžti į 
darbą, kol nebus pasirašyta 
nauja darbo sutartis. 372,-

“sovietų” ir biurokratų bus 
tiek pat, kiek seniau apskri
tyse. Todėl iš viso krašte 
padaugės biurokratų ir pa
razitų bent tris kartus.

Selsovietų” uždavinys 
bus mokyti valstiečius, kaip 
dirbti žemę, auginti gyvu
lius ir kaip vykdyti žemės 
kolektivizaciją. Visa ta re
forma duos darbo keliems 
tūkstančiams komunistų 
biurokratų ir šnipų, o vals
tiečiams'užkraus naują naš
tą tuos parazitus maitinti. 
Okupantų valdžia turės

vaduoti iš žiauraus okupan
to vergijos ir grįžti į laisvų
jų tautų šeimą.

Bostono lietuvių minėji
me dalyvavo Massachusetts 
gubernatorius, Paul A. Dev
er, ir širdingoj kalboj lin 
kėjo Lietuvai atgauti laisvę 
ir reiškė gilaus įsitikinimo, 
kad lietuvių tauta per ko
vas, pasiryžimą ir nepalau
žiamą tikėjimą vėl bus lais
va.

Minėjimai visur vyko 
prakalbomis, koncertais ir daugiau savo agentų kai 

muose ir galės geriau žmo-jvainausiais meniškais pa
rengimais. Nežiūrint sun
kesnių laikų lietuviai visur 
gausiai aukavo savo seno
sios tėvynės išlaisvinimo 
reikalams. Waterburio ko
lonija, visada jautri Lietu
vos vadavimo reikalams, su
dėjo $2,100, Bostonas sudė
jo $1,176, kitos kolonijos 
kiek mažiau.

Gerą pasiaukojimo pa
vyzdį davė Bostono naujai 
atvykusieji lietuviai, kurie 
pasižadėjo Lietuvos vada
vimo reikalams skirti vie
nos dienos uždarbį. Aukas 
pasiėmė surinkti “tremtinių 
ratelis.” Aukos sumokamos 
nuo vasario 12 iki vasario 
26 dienai. Bostono tremti
niai kviečia ir kitus lietu
vius panašiai daryti.

DVIGUBA MIRTIS
CURLEY ŠEIMOJE

nes sekioti.

Kitas panašus atsitikimas 000 mainierių streikuoja, 
buvo tą pat dieną Floridoj,’ Streikas anglių kasyklose 
orlaivyje lekiančiame iš Mi- eina prieš teismo įsakymą ir 
ami į Tampą. Ten orlaivio Prieš unijoš įsakymą. BetAmerikos jungtinių štabų 

viršininkai praeitą šeštadie
ni grižo iš Japonijos ir kitų 

je pasitarimas. Nepapras- padarė pilną išpažintį ang-į Pacifiko sričių, kur jie ap 
tas ambasadorius, Philip C. Jų policijos teisme. Jis pri-1 žiūrinėjo Amerikos gink- 
Jessup, prieš konferencijos sipažino davinėjęs Maskvai luotų pajėgų pasiruošimą 
pradžią sakė, kad Amerika žinias apie Anglijos ir Ame- gintis nuo rusiško imperia 
nesiekia sukurti Azijos kra- rikos atominius tyrinėjimus lizmo. Aukštieji šalies ka
štų karišką sąjungą, pagal ir ginklus. Šnipo darbą jis ro vadai pranešė preziden- 
Atlanto kariškos sąjungos sakosi dirbęs nuo 1942 me- tui Trumanui, kad Ameri 
pavyzdį. Bet jeigu Azijos tų iki jo arešto, nors pasku- kos kariškos pajėgos Pacifi- 
kraštai patys norėtų sušidė- tiniais mėnesiais jis sakosi kc yra pasiruošusios gintis, 
ti į kokią nors gynimosi or pradėjęs abejoti dėl Mask- drausmingos ir veikia vie- 
ganizaciją, Amerika tokiai vos politikos teisingumo irningai. Pranešimą prezi- 
sąjungai pritartų ir žiūrėtų norėjęs nutraukti šnipo j dentui padarė jungtinių šta-
į ją su prielankumu. ' darbą. i bu pirmininkas, generolas

Amerikos diplomatai Maskvos šnipas sako, kad Į Omai- N. Bradley. Šį pir- 
Bangkoke tariasi apie pade- nUo 1943 įRj 1946 metų jis, , madieni gen. O. N. Bradley 
tį Azijoj po Kinijos pralai- dįrbdamas Amerikoje, da- turėjo pasikalbėjimą su 
mėjimo. Ambasadorius P. vinėjo Maskvos agentams spaudos atstovais ir jiems 
C. Jessup dar pabrėžė, kad informacijas apie Amerikos papasakojo apie Amerikos 
Amerikos politika nesiekia atominių ginklų gamybą ir karišką politiką Pacifiko 
karo,, bet taikos. Konfe- pirmą kaitą susitikęs su'■ kraštuose.
rencija tęsis tris dienas. į Maskvos agentais Boston,!-----------------

“ Mass., mieste. Šnipas

Amcrikuc diplomatų Azijo= kilmes.

SUOMIŲ PARLAMENTE 
SPROGO BOMBA

Šį antradienį anksti rytą 
Suomijos parlamento rū
muose išsprogo stipri bom
ba, kuri išdaužė namo lan
gus ir apardė patį namą. 
Bomba sprogo prieš tautos 
išrinktųjų “elektorių” posė
dį, kuris turi galutinai iš
rinkti šalies prezidentą.

Buvusio Massachusetts 
gubernatoriaus ir pakartoti
nai Bostono majoro, J. M. 
Curley, šeimą praeitą šešta 
dienį ištiko didelė nelaimė. 
Jo duktė Mrs. Mary Don 
nelly ir sūnūs Leo Curley 
mirė vienas po kito 14 va
landų tarpe. Virš 30,000 
žmogių lankė pašarvotus 
buvusio gubernatoriaus vai 
kus. Laidotuvės šį antra
dienį. ______ ____

EARL IONG SERGA

I

valstijas 
tarias, Earl 
Huy Long giminaitis, gana

n- Vis__mauo X' UVIIOy

sa- Į
Kariški Manevrai ikosi em?s iš atiygini-

Alaskns Snriminne mą’tiktai po 100 svarų ster' aioskos speiguose Hngų kaipo sjmbonską įro-
... ... . , dymą, kad jis dirba savo
Alaskos n Kanados pa- ponuj ištikimai, bet ne iš

Xuk£n up^’ gobšumo. Pasimatymus su 
o,200 Amenkos ir Kanados Rusijos šnipais jis turėdfci- 
kareivių šią savaitę daro Vęg kag ke]j mėnesiai ir per-

tarnautojas spėjo užsika
binti už orlaivio durų ir kai
orlaivis nusileido St. Peters-; ,Ilinsa
burge, tarnautojas pasirodė 
sveikas, nesužeistas.

RUSŲ ARMIJA VĖL 
BLOKUOJA BERLYNĄ

ar teismas vėliau nepripa
žins, kad unija yra atsako-

VI ei Vili 
IICSX

klausymą, tai pasirodys tik 
vėliau, šį trečiadienį unija 
ir kasyklų savininkai atnau
jina derybas dėl naujos su
tarties.

Tuo tarpu visame krašte 
pradeda trukti anglių. Gelž
keliai sumažina judėjimą, 
elektrainės ir kai kurios 
dirbtuvės nebegali norma-

Šį pirmadienį rusai vėl 
pradėjo trukdyti sunkveži
mių judėjimą į Berlyną ir 
iš Berlvno. Rusai tą pra-'liškai gaminti. Anglių ba- 
dėjo daryti be jokio įspėji-Į das kasdien eina didyn ir 
mo. Jie praleidžia tik po■ mainieriai tikisi tuo budu 
3 ar 4 trokus per valandą, Į priversti darbdavius pasira

šyti sutartį.
BENDRI MANEVRAI

NETOLI FILIPINŲ NAUJAI ATVYKĘ 
AMERIKON LIETUVIAI

BAIS1OS AUDROS
UŽMUŠĖ 47 ŽMONES

kariškus manevrus. Manev- duodavo jiems visas surink- 
rai daromi tiki ose karo są- informacijas ir savo pa
lydose, bandant atremti tjes mokslinius patylimus, 
galimą uzpuo įką. Jei ka- §nipas bus teisiamas Angli- 
ras su Rusija įskiltų Alas- joj už išdavimą.
kos ir siaurės Kanados pa- ______________
jėgos susidurtų su rusų ka-' .. c ....
riuomene maždaug tokiose • atau"°_ ,
sąlygose, kokiose dabar ve-J Sako, V įsai Galimas
darni kariški manevrai.

Per kai kurias Louisiana, 
Texas ir pietinės Arkansas 

> valstijų vietas praeitą sek
madienį persirito baisiai 
stiprios audros, kurios pri
darė daugybę nuostolių, už
mušė 47 žmones ir virš 200 
sužeidė. Ypač daug aukų 
buvo Louisianos valstijoj, 
kur vėjas putė su nepapras
tu smarkumu, sugriovė 
daug namų ir kitokių pasta
tų.*

Amerika ir Anglija pla
nuoja daryti bendrus kariš
kus manevrus jurose netoli 
Filipinų salų. Jei kiltų ka
ras Pacifike, tai Filipinų sa
los butų pirmoji karo bazė, 
todėl tų salų vandenyse lai
vynai ir praktikuojasi. Ma
nevrai prasidės kovo 3 d.

ROMAN RY BARŠKI

Profesorius Dr. A. Ein- Valstybės Departamente
Alaska butų vienas kelias stein sako, kad padirbus 
rusams pulti Ameriką, to-( baisiąją vandenylio bombą 
dėl prie to kelio Amerika pasaulio sunaikinimas tech- 
stipnna savo jėgas. z jniškai pasidarys galimas, 

nes radioaktyviniai nuodai

Esą 57 Komunistai

Senatorius J. S.. McCar
thy, republikonas iš Wis-

ARESTAVO KUNIGĄ ’nes raaioaKiyvmiai nuodai consjn. sako, kad valstybės 
UŽ NEMORALIŠKUMĄ'Salės sugadinti atmosferą, departamento pareigūnų

------ — 1 Dabartinės ginklavimosi ta,.pC esą mažiausiai 57 ko-
Baptistų kunigas, 63 me-, lenktynės, pagal tą moksli munistai, o gal ir daugiau.
mu-----„ x: •---- — ------------------r- „s«„ i - - - dcpartamentas tą

užginčijo ir rci-
____ duoti vardus tų ta

už nemorališką pasielgimą taikaus sugyvenimo, bet j<iamųjų komunistų. Sena- 
su 11 metų mergaite. Ku- tam reikėtų, kad virš vals- torjusį kol kas vardų nepa-
nigas sakosi esąs nekaltas, tybiu butų koki nors jėga. skeibė.
bet municipalinis teismas jį kuri galėtų atskiras valsty- .________________________
nutarė laikyti kalėjime be bes prižiūrėti, kontroliuoti Biznieriams geriausia rie- 
bėlos. j ir sudrausti. !ta pasiskelbti ‘Keleivyje.

Streikuojantis mainieris. Ro
man Ry barški, pasiūlė, kad 
kad John L. Lewis ir jo pa
dėjėjai. kurie gauna storas 
algas, paaukotą po storą čekį 
angliakasiu šeimoms vaikams 
duoną pirkti.

Vasario 16 d. laivu “General 
Black“ j New Yorką atvyksta 
45 lietuvių šeimos. Atvyksta:

Pijus Alvsis. Jonas Ašmutis, 
Petras Aušiura, Agota Bart
kus, Marija Betkauskas, Gus
tavas Bolcas. Gene Buivy
das, Algimantas Dailidė. Jur
gis Daugvila. Roman Junuške- 
čius, Bronius Jaras, Jonas Jo
delis, Stasys Jonavičius, Jonas 
Kalpokas, Silvestras Karklelis. 
Julius Kaupas, Anna Lanew- 
sky. Jonas Laurinaitis, Jonas 
Lazutka, Alfonsas Leparskas, 
Jonina Mačiulis. Feliksas Moc
kaitis, Ipolitas Račys, Mykolas 
Ramanauskas, Juozas Rasimas. 
Antanina Reivytienė, Juozas 
Repečka. Stasys Sakalauskas. 
Ignas Saldukas. Jonas Slavins
kas. Stasys Stasenis. Jackus 
Sondeckas. Petras špukas, An
tanas Tamulevičius, Leonas 
Tompauskas, Stasys Trepens- 
kis. Roris Udalovas, Jadvyga 
Užguraitrienė, Gediminas Veče- 
rauskas, Teršė Ūsas, Vladas 
Zajančauskas, Vilius Zaikaus
kas, Vincentas žiobrys, Znoti- 
nas ir Jonas Žukauskas.

Papildomai prie “General 
Sturgis” laivo keleivių paduo
dami šie lietuviai, atvykstantie- 
ji tuo laivu vasario 16 d. j New 
Yorką. Atvyksta:

Bronė Šeškevičius. Vitoldas 
Balčiūnas, Pranas Dimavičius, 
Richardas Gelžaitis. Juozas 
Markevičius ir A. Fidleris.



Puslapis Antras

“SU UPE NEGALI 
GINČYTIS”

7, Vasario 15, 1950

FBI VIRŠININKAS UVDUA

Amerikos valstybės sek
retorius praeitą trečiadieni

, pagalba “ketvirto punkto” 
(remti ekonominiai atsili
kusias šalis).

Pasaulyje yra daug “silj>- 
nų vietų,” Į kurias Maskvos

pasisakė atvirai ir nedvi- imperializmas veržiasi. Tos
prasimai dėl santykių su 
Rusija. Jis kalbėjo spaudos 
atstovams ir aiškino, kodėl 
nėra prasmės pradėti su ru
sais naujas derybas dėl ato
minės energijos kontrolės ir 
dėl kitų klausimų. Nėra 
prasmės todėl, kad Maskva 
NESILAIKO sutarčių. Ji 
pasirašo sutartis, bet jei 
bolševikai mato, kad jie ga
li kur nors pasinaudoti ir 
išplėsti savo įtaką, jie į su
tartis neatsižiuri ir daro, ką 
jie nori. Todėl visoks susi
tarimas su Maskva tik tiek 
teturi prasmės, kiek už to 
susitarimo stovi jėga ar fak 
tai, kurie rusus verčia susi
tarimą gerbti.

Maskvos politika yra im
perialistinė, grobuoniška, o 
savo tikslams siekti bolševi
kai panaudoja ir ideologi
nius argumentus. Kur Mas
kvos valdovai atsiremia į 
“faktus,” jie moka ir pasi
traukti ir susilaikyti. Vals
tybės sekretorius privedė 
visą eilę pavyzdžių, kur ru
sai atsikando dantis. Tie 
pavyzdžiai yra Berlynas, 
Graikija, Turkija.

Ir dėl Berlyno, ir dėl 
Graikijos, ir dėl Turkijos 
buvo sutartys. Rusai tas 
sutartis laužė visai neatsi
žvelgdami į nieką. Bet ka-/ 
da jie susidūrė su kietais 
“faktais,” jie ir Graikiją 
paliko ramybėje, ir Berlyne 
nuėmė savo blokadą, ir 
Turkijos dabar nebegrasina 
pulti. Kur prieš juos nesto
vi jėga, ten rusai puola ir 
naudojasi proga pasigrobti 
svetimas žemes, pavergti 
kaimynus ir plėsti savo Įta
ką. Taip buvo Kinijoj, kur 
nebuvo sugebėta prieš bol
ševizmo ekspansiją pastaty
ti jėgą. ,

Sovietų Rusijos ideologi- 
niai-imperialistinė politika 
yra nesuderinama su pasau
lio taika ir su atskirų tautų 
laisvės ir nepriklausomybės

“silpnos vietos” atsirado 
karo pasėkoje, o kai kur i 
buvo ir seniau. Bolševiz 
mas nužiūri tokias silpnas j 
vietas ir eina ten žvejoti J 
drumstame vandenyje. To
kias silpnas vietas Amerika 
stengiasi ir stengsis “stip
rinti,” kad maskolius neat
eitų į jas žvejoti.

Tokias mintis pareiškė' 
valstybės sekretorius, Dean 
Acheson. Jos yra Įdomios 
ir jau nebe naujos, nes ir 
seniau vienas valstybės de
partamento pareigūnas ly
gino Rusijos politiką su 
vandeniu, kurs veržiasi vi
sur, kur nėra tvirtos užtva-i 
ros.

Dėl tos politikos galima 
pasakyti tik tiek: ji yra per
dėm gynimosi politika. I 
Maskvos vagys laužiasi i 
svetimas teritorijas, o Ame
rika stengiasi užraktus stip
rinti, kad vagys negalėtų 
Įsilaužti. Bet kur Maskvos

Paveikslo dešinėj matosi Federalio InventigacijoK Biuro 
(kriminalinės policijos) viršininkas, J. Edgar Hoover, kurs 
kalbasi su kongreso atominės energijos komisijos nariu 
senatorių .McMahon Washingtone. FBI viršiaiakao liudi
jo toj komisijoj apie Dr. Klaus Fuchs’o išdavystę ir kaip 
jis buvo sučiuptas bešnipinėjant Maskvos

Kas SavaiteNepamirškime
Musų Vargšų

BALF’o Direktorių Tary
ba, kuri susideda iš Įvairių
visuomenei žinomų atstovi)! St lomicino Raketas 
savo suvažiavime sausio 14

x

jiems stebuklingų 
nuo džiovos—streptomiei-
no. Kitokiu laiškų visai ■

cho plano, bet atominės 
energijos kontrolės taip ir

Lietuviai!

pramogas.
; Reikalas vra didelis ir la- *
; bai svarbus- Mažiausiai 4,- 
1000 lietuvių tremtinių nega- i mažai beateina, 
lės emigruoti, nes negali
pereiti pro imigracijos Įsta
tymų nuostatus. Jie dau
gumoje yra nesveiki, iigo- 

i nys, džiovininkai, aklieji, 
seneliai, invalidai, našlės su 

į mažais vaikais. Jų likimas 
• be musų paramos labai 
i liūdnas. Mes jų negalime 
apleisti ir numoti ranka dėl 
jų ateities.

BALF’as šelpia kiek ga
lėdamas. Tačiau ištekliai 
išseko. Be plačiosios visuo
menės paramos šelpimo 
darbas neįmanomas. štai 
dėlko BALF’o Direktorių 
Taiyba ir prašo per kiek
vieną pramogą, ar tai butų 
koncertas, kinas, vaidini
mas, konferencija, prakal
bos, parengimas, šokių va 
karas, klubų pobūviai, ar-

vaistų
Prieš du metu dievobai

mingi anglų misionieriai 
apskundė Jungtinių Tautų 

i organizacijai vieną Afrikos 
Atrodo, kad streptomici- karaliuką, tūla Fon, Biko-

no medžioklė yra Maskvos 
valdovų sugalvota, kad ap
sirūpinus tuo vaistu. Nete 
ko girdėti, kad atskirų as
menų pasiųstas streptomi- 
cinas tiesiog ligoniams pa
tektų i prašančiųjų rankas. 
Todėl kyla Įtarimas, kad 
streptomicino medžioklė 
daroma organizuotai pačių 
Lietuvos valdovų saviems 
reikalams.

Džiova yra skurdo paly
dovė, ji daugiausia kerta 
blogai mintančius žmones. 
Stalino diktatūroje viešpa-

mo giminės valdovą, kad jis 
turįs 110 pačių. Jungtinių 
Tautų organizacija paskyrė 
komisiją tai painiai proble
mai studijuoti. Komisija 
dirbo ir praeitą savaitę pa
skelbė savo raportą, kuria
me skaitome:

"Daugpatystė yra tam tik
ra forma socialinio draudi
mo, kuris bus tol, kol Vaka
rų civilizacija per švietimą 
Įtikins afrikiečius. kad yra 
kiti, geresni budai apsidraus-

! tL”
Vadinasi, 110 pačių yra

tauja neišbrendamas skur- visai tvarkoje ir ko tie mi 
das, o todėl ir džiovai ten 
puikiausia dirva plisti. Vie

sionieriai skundžiasi. Ilgas 
UN tyrinėjimas parodė,

imperializmas J AL įšilau--mums tautinės dvasios pa

vasario šešioliktoji—Lie- Įima ir tikime musų grįži- 
tuvos nepriklausomybės at-,mu. Mes žinome, kad Lie- 
statymo diena—yra visiems tuvos ateitį lemia pasaulio

žė, ten Amerika nebedrįsta 
kalbėti apie laisvės ir tautų

kilimo diena. Šią dieną vi- 
i mes, ir tie, kurie prieš de-

nepriklausomybės išlaiky- šimtis metu yra Lietuvą pa- 
mą, ten padėtas kryžius. Iš-'likę ir jos‘nematė, kokia 
imtis yra viena Jugoslavija, j graži ir miela ji buvo savo- 
kuri betgi ne tiek. dėka j gios laisvės dienomis, ir tie, 
Amerikos politikai, kiek dėl kurie Lietuvą pažįsta jau 
Jugoslavijos geografinės -Ljk iš savo tėvų, ir tie, kurie,
padėties galėjo pabėgti iš 
Rusijos imperialistinio bu- 
čio.

kad išvengti vergo mirties, 
pasirinko Vakarų Europos 

' griuvėsius, Kanados miš- 
Tuo tarpu, jei Amerika kus, Jungtinių Valstybių 

šaltajame kare” turėtų tik-1 fabrikus, Kolumbijos, Ve
sią ne tiktai “sulaikyti ru- nezuelos, Brazilijos, Argen
sų veržimąsi, bet pati pasi
statytų sau tikslą išvaduoti 
rusų pavergtas tautas, pra

tinos, Australijos, Naujo
sios Zelandijos naujakurių 
vargą, ir tie musų kraujo

dėtų smarkią propagandą broliai, kurie siekia savo 
prieš Rusijos grobišiavimus (tėviškes įglausti ir išlaisvin- 
ir tautų pavergimą, tada ir -
Rusijoj atsirastų “silpnų

išlaikymu. Rusija kėsinasi1 tas ir į jas veržtųsi, o pati

susidūrimas ir musų pačių 
pastangos. Todėl, apveikę 
sunkias įsikūrimo ir asme
ninio

batėlės, meno vakaras ir 
pan., nepamiršti musų šal
pos reikalo ir paaukoti nors 
5'' nuo pajamų. Kai kam 
gal pasirodytų, kad tai ma
žos pajamos, bet kas savai-is įsiKuriino ir daine- ., te visoje Amerikoje lietu..... .  gyvenimo sąlygas, su t . J J _’ viai surengia simtus pramo- verzkime tvirčiau tarpusa- . . . 6 . , ,r 10, jj- kuklios, su-vio rysius. Musų nedraugų 

pastangos susų tautą nuo 
žemės paviršiaus nušluoti 
tebus sutiktos galingo visų 
pasaulio lietuvių pasiryži
mo: Lietuvių Tauta mumy
se gyva bus per amžius. Ir 
mes, nors per visą žemės ru
tulį išblaškyti, bet tautinės 
brolybės ryšiais į vieningą 
Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menę susijungę, sudarysime 
neįveikiamą lietuvybės tvir
tovę ir musų šauksmas dėl 
okupanto Lietuvoje vykdo-

tosios Lietuvos sienas—visi mo musų brolių žudymo tu
mes Vasario 16-tąją dieną I rėš pasiekti galingųjų sąži- 

vietų,” į kurias Amerikos stipriau pasijuntame tarpu-Į nes ir privers juos pakelti 
laisvės idėjos lengvai suras- savy broliai, tos pačios mo- pagalbos ranką teisingumo,
tų kelią. Vien su gynimosi ~ ------ -------- — —s-------
politika Amerika palieka
iniciatyvą rusams, kad jie 
pasirinkinėtų silpnąsias vie-

ir kėsinsis į savo kaimynų 
žemes ir plėsis, jei prieš ją 
nebus pastatyta jėga. Pa
sirašinėti sutartis su rusais 
nėra prasmės, kol prieš 
Maskvos imperializmą ne
pastatoma jėga. Su rusais 
ginčytis reiškia tą pat, ką 
ginčytis su upe, kad ji nete
kėtų. Upė galima pažabo
ti, galima jos vandenis pri
versti dirbti naudingą dar
bą, bet ginčytis negalima. 
Panašiai ir su rusišku im
perializmu nėra reikalo gin
čytis, bet reikia sukurti to
kią padėtį, kad rusai nega
lėtų daugiau plėstis ir grob
ti svetimas žemes- 

Išeinant iš to Amerika ir 
siekia sustiprinti Rusijos 
kaimynas, kad jie nebė
gu n dy tų Rusijos pulti. Tuo 
tikslu Amerika atstatė Vo
kietiją, sustiprino jos ukį, 
kad Europoj pašalinus tuš
tumą, į kurią Maskvos 
“upė” mielu noru bėgtų, 
jei tik galėtų. Panašiai da
roma Japonijoj, kuri eko
nominiai stiprėja ir bus jė
ga, į kurią atsirems rusiš
kas imperializmas. Pana
šiai buvo daroma su visa 
Vakarų Europa, kuri per 
Marshall’o planą yra atsta 
tomą, stiprinama. Panašiai 
Lūs daroma ir Azijoje su

tik bėgioja palei “geležines 
uždangas” Europoje ir Azi
joje ir stiprina užraktus.

tinos vaikai
Šitoji tautinė brolybė, to

kia akivaizdi didžiąją musų 
tautos laimėjimų dieną 
švenčiant, turi būti mumyse 
nuolatos gyva. Ji mus juo 
tvirčiau turi surišti tarpusa
vy dabar, kai ten, Tėvynė

Kalbant apie upę, kodėl'je, “dieną naktį nenutyla
nepasimokyti iš olandų, ku
rie parodė pasauliui, kad 
vandenį galima ne tiktai 
užtvenkti, įkinkyti į darbą, 
bet parodė, kad vandenį 
galima ir nuvalyti nuo že
mės, o buvusią vandens ap
semtą žemę galima dirbti- 

Senatorius MacMahon 
vienoje kalboje sakė, kad 
Amerikos žmonės kosmeti
kos dalykams išleidžia 30,- 
000,000 dolerių per metus, 
o visas kraštas propagandai 
už Ameriką išleidžia tiktai 
28,000,000 dolerių. Kiek 
Amerikos propaganda yra 
kukii ir net baili, matosi iš 
to fakto, kad Washingtonas 
dar iki šiolei nesiunčia ra
dio pranešimų lietuvių, lat 
vių ir estų kalbomis. Ko
dėl? Taigi, todėl, kad Ame
rikos valstybės vyrai tiktai 
apie gynimąsi galvoja, nori 
tik lopyti tvoras, kad Mask
vos ožiai neįšoktų į sveti
mą daržą, bet patys nesi
ryžta paieškoti Maskvos 
silpnųjų vietų ir nebando į 
tas silpnąsias vietas nusikel
ti su savo idėjomis ir jėgo
mis.

Amerika veda “sotaus,”

šiurpi kapų, kalėjimų, kan
čių rauda,’’ kai ten, Balti
jos pajūryje, su pragarišku 
įnirtimu siekiama išnaikinti 
senoji tauta, išsklaidyti, 
kad neliktų lietuvio prie 
lietuvio, šiandieną tauti
nei brolybei mes esame 
įpareigoti musų tautos šven
tosios rezistencijos ir tūks
tančių nežinomųjų didvyrių 
aukos. Tik gyva ir veikli 
musų tautinė brolybė gali 
padaryti mus vertus klajū
no lazdą parnešti į išlais
vintą Lietuvą.

Išlaisvintoji Lietuva! At
viru žvilgsniu stebėdami 
šiurpų žemės kamuolio žai
dimą, mes regime nepri
klausomos Lietuvos prisikė-

patenkinto krašto politiką, 
kuri nenori nieko nei pa
vergti, nei apiplėšti, ir tik 
norėtų, kad Rusija ją palik
tų ramybėje ir nebepavergi- 
nėtų kitų kraštų. Bet toki 
“rami” politika, nors ji yra 
morališka ir padori, turi 
vieną silpnumą. Ji yra pa
syvi, ji vengia rizikuoti, o 
todėl nerodo jokios inicia
tyvos ir judrumo.

nas kitas siuntinys strepto-ikad kiekviena civilizacija 
micino, dargi jei ir pasiek- turi savo papročius ir savo 
tų ligonius, tai lašas pagal ■ moralę, kas ir be to tyrinė- 
bos skurdo juroje.

Fuchs’o Išpažintis

'jimo nebuvo joki paslaptis.
Bet dabar garsusis Fon, 

i Bikomo giminės valdovas, 
šni- galės savo 110 pačių valdy

ti su Jungtinių Tautų orga
nizacijos laiminimu ir ga-

Atominis Maskvos 
pas, Dr. Klaus Fuchs, pada
rė išpažintį Anglijos polici
jai ir pasipasakojo, kaip jis'lės ilgaliežuviams misionie- 

mos plauks į bendrą šalpos j pradėjo Maskvos šnipo kar- riams pats parodyti liežuvį.
kasa tai snsinsfvs žvmi na- jefą jp pasidarė jį priglau- —---------------------

dusios ir įpilietinusios šalies; w
judošiumi, o svetingosios; Sveikino Čingizchaną
Amerikos apgaviku. j .

Jau greit du mėnesiai, 
Dr. K. Fuchs nėra eilinis kaip Rusijos kruvinasis dik- 

bet geru smegenų tatorius, J. V. Stalinas, at

gų ir jei, nors

kasą, lai sušinarys Žymi pa 
rama. ,

Dėl išrinkimo 5'' prašo
ma BALF’o skyrių valdy
bas kreiptis į pramogų or
ganizatorius ir priminti au
kos reikalą. 1 šnipas.

žmoniškumo ir savisaugos 
idealų vardan.

Į Lietuvos priešų prasi 
manymus apie lietuvius te
atsako musų kiekvieno par
eiginis darbas, paliudyda
mas, kokie garbingi ir tau
rus yra Lietuvių Tautos 
vaikai, teatsako musų kul 
turiniai pasirodymai, ap- 
reikšdami svetimiesiems 
musų tautos kūrybinį geni
jų

Trisdešimt antrąsias Lie
tu v o s nepriklausomybės 
metines švenčiame musų 
tautos genocido ženkle. Ta
čiau ir pro šitą baisų musų 
tautos naikinimo vyksmą 
prasiveržia nepalaužtas tau
tos noras ir pasiryžimas gy
venti. Todėl su viltim žvel
giam ateitin. •

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, pa
statytas Lietuvos išlaisvini
mo veiklai vadovauti ir Lie
tuvių Tautai nuo sunaikini
mo ginti, šią iškilmingą 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės dieną sveikina vi
sus pasaulio lietuvius, kvies
damas tvirčiau suglausti sa
vo eiles, sujungti savo pa
stangas ir suderinU savo žy
gius, kad musų pasiryžimai 
taptų galinga priemone 
bendram siekimui—

PRIKELTI LIETUVĄ 
MUSŲ!

Vyriausias LUturos 
Išlaisvinimo Ksmitotas.

Tremtyje, 1950 Vas. 16-jų d.

Mes tikime, kad musų lie
tuviškoji visuomenė parems 
šį BALF’o direktorių vien
balsiai priimtą nutarimą. 
O musų tremtiniai, negalin
tieji emigruoti ir nepajė
giantieji užsidirbti Europo
je sau duonos kąsnio, pajus 
amerikiečių gailestingumą.

Visas aukas siųskite:
United Lithuanian Relief

Fund of America, Ine. 
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y.

niekšas, pats didelis moksli- šventė savo 70 metų sukak
ninkas ir kartu dideliš išda 
vikas. Atomų paslaptis jis 
suprato, bet paprasčiausio 
padorumo ar sąžinės neįsi
gijo nė krislo. Todėl, pa
bėgęs iš Vokietijos dėl na

NVODĖMfeS ADVOKATAS

Advokatas Mario Verdozzi 
atstovauja Rosnelini aktorkos 
Ingrid Bergman perskyrų by
loje. Rosselini ir Bergman 
taip staiga Įsimylėjo viens į 
kitų. kad susilaukė sunaus 
anksčiau, negu aktorka gavo 
divorsų. Divorsų dabar rei
kia imti po krikštynų.

tuves, bet Maskvos “Prav
da’’ dar iki šiai dienai kas
dien deda po dvi kolumnas 
sąrašų įvairiausių organiza- 

l cijų, kurios atsiuntė Kauka
zo razbaininkui savo sveiki

cių persekiojimo, kaipo an
tifašistas, gavo prieglobstį 
naujoj vietoj ir pasirodė jos sveikino savo valdovą ir 
gyvatė, kuri už prieglaudą ’ turėjo sveikinti, o “Prav- 
atsimokėjo savo nuodais- dos” pataldrobės dabar

Fuchs’o atsitikime geriau-ituos &Pa^us ir išprakai- 
siai matome, kad mokslas u?tus .’\e,k,n,n?usJ deda' 
ir padorumas vra du skir-i kalP° kad _ J. V-
tingi dalykai ' , Stalinas yra ‘-mylimiausias

nimus. Visos plačios Rusi
jos įvairiausios organizaci-

Laiku užsisakyti “

Kalendorių 1960 me

tams. Daug skaitymų ir in

formacijų. Kaina 80 centų.

v»o

H
Barucho Planas

Paskelbus prezidentui 
Trumanui savo Įsakymą ga
minti pekliškąją vandenvlio 
bombą ir po Dr. K. Fuchs’o 
judošystės, pasidarė labai 
aktualus klausimas dėl tarp
tautinės atominės energijos 
kontrolės. Apie tą kontro
lę jau kalbama ketvirti me
tai, bet naudos jokios, susi
tarti su Rusija vis negali
ma.

Daugelis žmonių dabar 
reikalauja, kad vėl butų da
romas bandymas susikalbė
ti su rusais dėl tarptautinės 
kontrolės. Bandyti gal ir 
galima, bet iš. kelių metų 
derybų aišku yra, jog susi
kalbėti su rusais nėra vil
ties. Todėl prezidentas Tm- 
manas ir valstybės sekreto 
rius vėl pasisakė už Ameri
kos jau senai pasiūlytą Ba
rucho planą atominei ener
gijai kontroliuoti. Kitokio, 
geresnio tikros kontrolės 

plano niekas nėra pasiūlęs, 
o rusai visai nenori- kontro
lės. Jie tik nori Ameriką 
užmigdyti tuščiais paža 
dais, kad paskui iš pasalų 
galėtų ją pulti ir paklupdy- 
ti. Prisieina laikytis Baru-

, Stalinas vra i .. .,r; cenijus.
Ypač įdomus sveikinimai 

iš užsienių. Tuos, tur būt, 
seka ir kai kurių kraštų po
licija, kad sužinojus tiks
liau, kokios “fronto’’ orga
nizacijos lankstėsi prieš di- 
diji Čingizchaną.

—J. D.

KELEIVIO”
KALENDORIUS
Musų Kalendorius 1950 

Metams jaui išėjo ir dabar 
pats laikas jį užsisakyti. 
Užsakymus geriausia siųsti 
kartu su laikraščio prenu
merata.

Kalendoriaus kaina yra 
tokia pat, kaip kitais me
tais—50 centų. Užmokestį 
atskirai siunčiant galima 
prisiųsti ir pašto ženkleliais 
po 3 arba po 5 centus. Tik 
prašom nesiųsti oro pašto 
ženklelių, ir nesiųsti pašto 
ženklelių iš Kanados, nes 
mes negalim jų suvartoti.

Užsisakiusiems kalendo* 
rių jau pasiuntėme, naujus 
užsakymus tuoj išsiunčiame.

“KELEIVIS”
636 East Broadtray 

South Boston 27, Mass.
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KAS NIEKO NCVSHU 

TO NIKAS NEREIKIA* Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Tradicini* Lietuvių damas, kad Jungtinės Ame-
Socialdemoloratų Sąjungos rikos Valstybės yra laisvės 
19to* Kuopo* Bankietas -bei demokratijos tėvynė,
*.. x . _ . ,, , kad jos už tas idėjas visur
Lietuvių Socialdemokatų sargyboje stovėdavo ir jau 

Sąjungos 19-ta kuopa šeš- net du kartus sename pa-! 
tadienį, vasario 4 d., suren- šaulyje tas idėjas apgynė, i
gė savo tradicinį metinį 
bankietą. šis bankietas Įvy
ko Brooklyno Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose. Jis 
ypatingai pažymėtinas, ka
dangi jis buvo pats geriau-

Dahar irgi viso pasaulio! 
pasitikėjimas yra Jungtinių 
Amerikos Valstybių ranko
se ir visas pasaulis, o taip 
pat ir mes lietuviai, tikisi,' 
kad ši tauta pasauli išgel-i

šiai pasisekęs ir didžiausias bės nuo diktatorių prie į 
is visų iki šiol buvusių kuo-,spau(ios. Buvusių ‘tremti-; 
pos paiengimų. Prie gau- nių vardu Dr. Valaitis Ame-! 
šiai ir gražiai padengtų sta rikoe lietuviams pareiškė i 
lų susėdo netoli 250 dūly- dėkingumą už išgelbėjimą' 
vių, kurių tarpe matėsi ir jg tremties gyvenimo ir pri-* 
senųjų Amerikos lietuvių ir glaudima šiame krašte-. Už! 
didelis naujų ateivių skai- tai visi ‘ tremtiniai privalo 
čias, ne vien tik 19-tos kuo- atsilyginti, pašvęsdami savo 

dCaug^ be\.ir jėgas socialdemokratiniam 
darbui.

Lietuvių Socialdemokra j ■
daugelio kitų Amerikos lie 
tuvių organizacijų bei sro
vių atstovų, žymių visuome
nininkų, visiems žinomu

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

TARIASI APIE ANGLIŲ KRIZĮ

Senatorius Stot t Lucas, šen. Sam RaySurn ir kongresme
nas John McCormark tariasi apie anglių krizi. Jie lan
kėsi pas prezidentų Trumana ir siūlė imtis skubių prie
monių anglių kasyklų streikui užbaigti, nes be anglių 
krašto ūkis skaudžiai nukentės.

viškės, gana toli nuo tėviš
Laiškas siųstas per 

, V iinių, o telegrama per 
.skvą.
-lott riškė, pasiteiravusi 

atatinkamo.--e įstaigose, ga
vo patarimą nesiųsti, nes 
•ia aiški apgavystė. Visi 

pi įeina išvados, kad tos ne- 
aimingos aukos kankini- 

, mais yra priverstos rašyti 
ties laiškus, o bolševikai 
pasinaudoja prisiųstais vai

stais.
Vardų kol kas čia nemi- 

i.iu dėl visiems žinomų 
bi ie: aseiu.

kes Kas Girdėt Chicagoje
Apie Istorijos 
Pasikartojimą

Ką Pasakė ir Ko Nepasakė

Vasario 2 d. yra grabny- 
arbininkas ga-. čios. Ta proga per “Mar-Paprastas darbininkas ga 

Ii mirti bet kada, nesu ! gučio” radio valandą aiški- 
drumsdamas visuomeninės no apie grabnyčias ir ap 
veiklos. Kas kita su visuo- ' skritai žvakių didelę reikš- 
menėje iškilusiu asmeniu, mę tik ką iš Romos atvykęs
Jei tąks miršta staiga, tai 
kas kita.

Praeitą vasarą “Keleivy 
je” rašiau apie staigų nriri-

jėzuitas, kun. Mikalauskas. 
Jis sakė, kad esąs sutikęs 
nemažai lietuvių, kurie jau 
netekę vilties, kad Lietuva

mą marijonų seminarijos! prisikelsianti. Apgailėsiu 
profesoriaus. Prisimintina Į vo, kad tokių atsiranda, bet 
čia, kad lietuvių marijonų'jo manymu Lietuva su Ma

tinio Jaunimo, kuris iš nieji savo dideliu prityri-Į 
tremties atvykęs, čia Brook- mUf o naujieji ateiviai dar-!

WORCESTER, MASS.

Brooklyno lietuviško gyve-įiyne susiorganizavo į 19-ta’. bo entuziazmu ir ryžtingu-1 Turėsim Proga Pamatyti
nimo šulų. Suvedė juos ji kuopai broliška vienetą, 
šį draugišką pobūvį dvasi-|vardu sveikino K. Balčaus 

kas, išreikšdamas mintį,

mu.
nis vieningumas ir lietuviš
kas solidarumas kovai su 
liendruoju žmonijos ir mu
sų tautos priešu bei tėvynės 
pavergėju — komunizmu.
Šio solidarumo ženkle ir 
praėjo bankietas, kuris tą 
vieningumą dar daugiau su
tvirtino.

Bankieto spykeriu buvo įį"Visus pasaulio kraštus".1 poeziją 

nielius

Koresponden tas.

kad socialistinis inteligenti- 
nis jaunimas visomis isga- Boba Sukirto ant Poezijos 
lėmis prisidės prie 19 kuo

Tremiamus Lietuvius Į 
Sibirą

Vasario 16 d., 7:45 vai. 
vakare, Aušros Vartų para 

; pijos salėje įvyksta Vasario

L'ekmadienį, vasario 5 d., 
i uvo koncertas, surengtas 
ia<!io vedėjo Jokūbo Stuko 
-u Lietuvių Piliečių Klubu. 
Žmonių l.uvo pilna lenkų 
salė. Programa buvo gera, 
vėliausiai visiems patiko 
v; rų sekstetas iš Brooklyno. 
vedamas muziko Banaičio. 
Į koncertą buvo atvykę 
žmonių iš visos apielinkės. 
Stukas šioje apielinkėje yra 
populiarus, jaunas čia gi
męs vaikinas, kalba gražiai 
lietuviškai, geras anaunce- 
ris ir kalbėtojas.

Patersonietis*

rijos pagalba tikrai prisi
kelsianti. Apie tai, kad lie
tuviams reikia darbuotis 
dėl Lietuvos prisikėlimo, 
kad reikia šelpti tremtinių?, 
kad reikia skubintis juos at
kelti i ši kraštu visai neuž
siminė.

Laisvamanis.
-o—

seminarija randasi jų far
moje, netoli Čhicagos- Kiek 
vienais metais liepos 4 d. 
toje marijonų farmoje Įvyk
sta dideli piknikai. Pernai, 
marijonams prisirengus prie 
to didelio biznio, staiga mi
rė jų seminarijos prof. kun.
J. Vaitkevičius. Jis buvo 
rastas negyvas pikniko die-.
nos ryte. Lengva suprasti,' L. T. Kapinių Lotų 
koks tai buvo negerumas.' Savininkų Mitingas « 
Bet su likimu nesiginčysi.) _ ... , . . . ,
Marijanai pašaukė grabo-! Tautiškų kapinių lotų sū
rių, atidavė jam staiga mi ! vlnn}kų susiiinkimas įvyko 
rūsį savo konfratrą ir po to!saus!° Susirinkimą ko- 
“on with the shovv.” munistai ardė ir jame tnuk

pos darbo.
Bankieto meninę dali iš-

Nevv Yorke, laike “Vie-: šešioliktos minėjimas. Plo
nybės” koncerto, poetas (gramoje Įdomi paskaita,

GARDNER, MASS.

pildė dramos aktorius ir re- i Tysliava perstatė kitą poe-į apibudinanti šios dienos Vasario 16 d. minėjimas 
žisierius A. Škėma, meniškai t?, būtent, Runo Dandieri- reikšmę, ir šešių paveiks-į Įvyks vasario 18 d., 5 vai 
improvizuodamas kelionę,na* Tysliava pats skaitė jo
™ noconiin Vrožtns I poeziją ir pati autorių įš-

Dabar istorija pasikarto
jo. Marijonų dienraščio 
metiniam koncertui arti
nantis, atėjo žinia, kad Ka
lifornijoj mirė pralotas M.

šmavo taip, kad net kapi 
nių trusteesai negavo halso 
kalbėti. Porą savaičių prieš 
susirinkimą vienas iš trus- 
teesų paskelbė, kad tarpe 
11 trustees esą du komunis-

ba n kietą atidarė drg. Da- Tai klausytojams sukėlė siuntė persistatyti. Viskas jų grupė, 
ilius Mačenas. Trumpai I daug juoko. “Geografijos—šeraL žmonėms patkj Vaidinį

lų vaidinimas, kuri suvai- vakare, suomių salėje, Pine 
dins tremtinių meno mėgė- St.

Paskaitą skaitys Vilčins-

L. Kruszas, Čhicagos sv. tai jr ju06 išvardijo, saky-

vakarienėje kalbėjo svečiai J profesorius” drg. A. Škėma ko- ^et ten Perstatė ir ki- laikais knygnešių gyvenimą 
.1 &i»ltv« J Tvslinva .T L___” ___ :i.:______ . tus atsižvmėiusius žmones, t.- įoicva

Vaidinime matysim caro kas apie vasario 16 d. reik
mę, o meninę programos 
dali išpildys Worcesterio 

naujakurių meno

Kenčianti Tauta.” 
Po programos bus šokiai-karštai sveikino Brooklyno) / . . . . , !kant su barzda. Kadangi karus ir dabartini Lietuvos „

socialdemokratus draugas Bankieto seimininkų v ai-, buvo kalbama apie profeso-. kančių kelia bei partizanu T-..°
du kalbėjo drg. J. Glaves j rius, tai jau tikrai pasirodė. ’ gyvenimą ir veikla. Daug! T? °fi k*in* $į..
kas ir V. Gervickas, deko- kad profesorius šoka su gražių dainų ir tautiniu šo 16.d;
darni svečiams bei pri jau-) barzda. O štai jos poezija:! kiu. Komitetas kreipiasi j visus
čiantiems už dalyvavimą! • įžangos bilieto kaina 80. Uardneno ir apiehnkes lie-

X.. uauu« « , bankiete ir dar ypatingai) Profesorius nors jau senas, ^ng°' ’ £ tuvius, kviesdamas juos
N }., drg. Charles Buka-, pabrėždami lietuvių demo- Bet dargera, šoka. . . .
viackas iš Cliffside, N. J., kratinių organizacijų ir sro- Tik reazai civilizuotas— 
drg. H. Burke iš Union, N. į vių solidarumą kovoje su 
J. LSS centro valdybos) bolševistiniais_ elementais ir 
vardu kalbėjo sekretorius i pastangose dėl Tėvynės is 
drg. J. Buivydas, Brooklyno I vadavimo..

adv. S. Briedis.
Iš kaimyninių miestų LSS

kuopų buvo atvykę Į ban
kietą ir kalbomis sveikino: 
drg- L. Gaubas iš Newark,

siuvėjų unijos darbuotojas. 
Drg. Buivydas kvietė visus 
Amerikos lietuvius, neišski
riant nė naujųjų ateivių, 
prisidėti prie socialistinio 
judėjimo, kad neatsilikus 
nuo gyvenimo. Jis pažymė
jo, kad socialistinis judėji
mas vienintelis garantuoja 
laisvę bei demokratiją vi
soms tautoms ir kad dauge
lis pasaulio pažangiųjų 
kraštų sėkmingai valdomi 
socialistų, kad tik per de-, 
mokratišką socializmą žmo
nija nugalės komunistus. 

Laisvės bei demokratijos

Po bankieto to paties Pi-» 
liečiu Klubo patalpose buvo 
šokiai, kuriuose ir senimas 
ir jaunimas aktingai pasi
reiškė.

Bankietą paruošė komisi
ja, vadovaujama drg. Tiš
kevičiau5, drg. A. Kupčins
kienės ir drg. Kalvelio. 
Bankieto dalyviai labai dė
kingi drg- Kupčinskienei ir 
kitoms šeimininkėms už 
ypatingai skanų valgių pa
ruošimą ir gražų stalų pa
dengimą.

Bankietas pavyko kuo 
puikiausiai, kadangi visi
i _ _ ______ 4z\ ciivon-

Barzdos skųst nemoka.
—Ku-Ku. 

—o— 
Krepžinio įvykiai

PATERSON, N J.

į gausiai dalyvauti šiame pa
rengime. —T.

Čia pora lietuvių gavo po 
i laišką iš Lietuvos. Laiškai 
(labai Įdomus, nes jų rašyto-i

idėjas ypatingai išryškino kuopos nariai pne jo sui en 
Dr. Jonas Valaitis, pažymė- gimo aktyviai prisidėjo: se

AngUikai • lietuviikiu Žodynas

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

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

KELEIVIS
So. Boston 27, Mas*.

Jurgio parapijos klebonas.
Laidoti jis buvo gabenamas
Chicagon. Tai prieš kon-. apie skyrimą pašalpos lietu- 

! certą “Draugas” turėjo! viams nuo karo nukentėju-
šaukti “on with the show” į sitms. 
ir skelbti apie praloto lai-į

, . dotuves. Vasario 5 d., kai! Minėti komunistai nasi-
kuns stato puWįka rinkosi į koncertą 1 skubino pas savo pulkinin- 

ir šokius, Bridgeporte gau-|k3 Andruly, kad tas su sa- 
dė varpai šv. Jurgio para-ivo vaisku juos užtartų, nes 
pijos bažnyčios bokšte ir jie bijojo, kad susirinkimas 
praloto kūnas iš klebonijos nepašalintų iš trusteesų. 
buvo iškilmingai vežamas i Pulkininkas Andrulis ėmėsi 
bažnyčią- darbo ir per dvi savaites

A. a. pralotas Kruszas
jau nuo senokai turėjo šir-

damas, kad tie komunistai 
pakenkė priimti nutarimą

mobi’rizavo savo maskvines 
davatkėles “Vilnies” sve

NEWARK, N. J.

Lietuvos nepriklausomy-

dies ligą. Ne syki jis turė- tainėj.
jo jos skaudžių priepuolių. Kapiniu lotų savininku 
Vienas toks priepuolis ji susirinkimas buvo kviestas 
buvo ištikęs jo vardinių po laiškais ir kiekvienas loto 
kilio metu klebonijoj, kur savininkas, įeidamas į sve-

Po paskutinio karo Brook- jai serga džiova ir prašo bės minėjimas čia įvyks 
.no lietuviai snnrtn sritvie prisiųsti streptomicino. Vie- penktadieni, vasario 19 d;, 

na. mergina rašo savo tetai, lietuvių šv. Jurgio Draugi- 
kad iš 9 žmonių šeimynos jos svetainėje, pradžia 7:30 
liko tik trys, dvi seserys ir'vai. vakare. Kalbės pulki- 
brolis. Aš sergu plaučių rinkas Kazys Škirpa, kon- 
džiova, ir buk gera, tetule,Į gresmonas Peter W. Rodi-

_____ _____ _ prisiųsk tiek ir tiek gramų no Jr., vice-konsulas V.
kaip stiprus sportininkai. I streptomicino. Ji pirkusi L Stašinskas ir buvęs N. J. 
Nors atvykę krepšininkai gramą juodoj rinkoj už ką kongresmonas adv. Kazys 
daugiausia žaidė su ameri-1 sumokėjusi 180 rublių. iF. Paulius.

lyno lietuviai sporto srityje 
rodė mažai iniciatyvos. Pa
eitą rudenį Įvyko posūkis, 
kai prie Lietuvių Atletų 
Klubo susiorganizavo iš 
Europos atvykę krepšinin
kai ii- netrukus pagarsėjo

kiečių komandomis, bet bu
vo surengta keletas rungty
nių su Brooklyno vyčiais. 
Iki šiol vietiniams lietu
viams atvykėlių nepavyko 
Įveikti ir dabar iniciatyvos 
ėmėsi du žymus Brooklyno 
biznieriai, Lisauskas ir E. 
P- Mitchell. Pirmasis yra 
rungtynių rengėjas, o ant
rasis tikisi sukomplektuoti 
stiprią komandą, kuri žais 
jo vardu. Šios rungtynės 
numatomos vasario 26 d. 
Klasčiaus salėje Maspethe. 
Jau dabar tiek vietiniai, 
tiek atvykę iš Europos lie
tuviai domisi šiomis rung
tynėmis ir tikimasi susi
laukti žiūrovų ir iš kitų 
miestų, šios rungtynės bus 
didelis įvykis Brooklyno 
lietuvių tarpe.

Kore*p.

Teta nesiuntė gyduolių, 
bet parašė laišką, klausda
ma daugiau informacijų. 
Po kiek laiko gauna tele
gramą, kur sako, kad ir ki

Meninę progiamą išpil
dys solistė Ona Zubavičie- 
nė. deklamuos Danutė Ju
revičiūtė ir dainuos Linden, 
N. J., lietuvių choras ir

pietavo daug kunigų. Aiš
ku, kad pokilio smagi nuo
taika buvo sugadinta.

Velionis greit užsidegda
vo, nepakęsdavo priešingos 
nuomonės, dėl mažmožių 
susierzindavo, buvo sunkiai 
sugyvenamas. Jo santykiai 
ir su “Draugu” kartais su
gesdavo.

Susirgęs velionis vengė 
kontakto su žmonėmis. Iš 
pradžios turėjo vasarnami 
netoli Čhicagos, kur dažnai 
vykdavo laiką praleisti, o

tainę, turėjo grąžinti pa
kvietimo laišką. Bet kada 
trusteesai atėjo i susirinki
mo salę jie pastebėjo, kad 
Andrulio vaiskas jau iš 
anksto sugužėjo Į svetainę 
be jokio patikrinimo. Todėl 
trusteesai nutarė laiškų iš 
viso nebetikrinti. Kaip tik 
Andrulis pastebėjo, kad 
laiškai nėra tikrinami, jis 
tuoj pasišaukė iš -‘Vilnies” 
savo pechotą ir bematant 
svetainė prisigrūdo pilnutė
lė, žmonės turėjo net stovė

ta seselė serganti džiova ir Ke vai ko sv. ( ecilijos cho- 
prašo 100 gramų streptomi ras. vedamas M. Bernoto, 
cino siųsti paštu Į pašto Įžanga nemokama- Minė- 
įstaigą, o ten ji gausianti. 1nią g 9b,

Laiškas rašytas ne iš tė- Taiyba. A. S. T.

ATSTATYKIME
Susivienijime Lietuvių Amerikoje

Ekonominę tvarką. .,
Sutvarkykime kelionių ir algų iilaida*. _ 
Atnaujinkime SLA garbę ir narių entuziazmą.

išrinkime AtffaI
ADV. F. J. BAGOČ1U SLA PREZIDENTU!

Pakalbinkite kaimynu* ir 
draugu* už*i*akyti "Kelei
vį.” Kaina metam* $3.

Juozas Taurinskas. 
B. Organ. 359 Kuopos. 

15 Trimont St..
So. Boston, Mass.

Alex bucas. 
Pirm. 175 Kuopos. 

161 Ashmont St., 
Dorchester, Mass.

paskui vykdavo Į Floridą. ti Tuoj buvo įlinktas bol- 
luilrn Kulifnrni- ševjkėljs tVai koS Vedėjas.

Visas mitingas buvo bolše
vikų užgrobtas ir ką Andru
lis sakė, tą jo “pripakuoto” 
mitingo dauguma turavojo. 
Žinoma, buvo lermo ir ko 
neprieita prie muštynių.

Pastaruoju laiku Kalifoini 
joj buvo Įsigijęs vasarnami, 
kur gyveno, retkarčiais te- 
atvykdamas trumpam lai 
kui į savo parapiją.

Kalbant ąpie velioni Kru- 
šzą, reikia sutikti, kad jis 
buvo apsukrus biznio žmo
gus.

Jo nuopelnai lietuvybei 
yra labai abejotini. .Jis pir
mutinis prieš 26 metus Chi- 
cagos lietuviškiausios para
pijos bažnyčioje įvedė ang
liškų evangelijų skaitymą ir 
angliškų pamokslų sakymą. 
Tada dar nebuvo lietuvių 
kunigų iš čia gimusio jauni
mo. Tai tas evangelijas

Už šitokį netvarkingą su
sirinkimą yra kalti trustee
sai, kad apsileidžia su bol
ševikais ir kad netikrino pa 
kvietimo laiškų. Du bolše
vikai 11 trusteesų tarpe nie
ko nereiškia, bet jei pradė
sime iš musų susirinkimų 
daryti šlykštų bolševikišką 
jomarką, tai išbaidysime 
ramesnius ir rimtesnius na-

skaitydavo ir angliškus pa-į rius. o tada bolševikiški pa
mokslus sakydavo iis pats daužos užsisės visiems ant 
ir iš Lietuvos atvykę kuni- i sprando ir tuos pačius trus- 
gai. Tai buvo pradžia lie teesus pašalins ir paskirs 
tuvybės valymo iš lietuvis- savuosius.
kų parapijų- i Loto Savininka*-



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON■ f ==SMC=CE==Ž=
dėl jis užsigeidė karvei ra-' kiekvieną juoką imti už sustabdyti visą susisiekimą
gus išbučiuoti ir duot jai gryną pinigą. Kas visame tame buvo bu-

Nr. 7, Vasario 15, 1950

ROSSEUNI EINA l LIGONINĘ

Filmu gamintojas Roberto Rosselini (dešinėj) eina į ligo
ninę lankyti aktorką Ingrid Bergman, kuri jam pagimdė 
sūnų. Įvykis nuskambėjo po platų pasaulį todėl, kad I. 
Bergman neatsiskyrusi su savo pirmuoju vyru susilaukė 
kūdikio iš kito vyro ir to visai neslepia.

apelsinų, nors pats turėtų —Soglasnas, vaike, aš to- , dingiausia, tai abejingumas
žinoti, kad karvės apelsinų kio džioko neimsiu nė už, įvykiui eilinio piliečio; bu-f 
nelaikina? [pinigus, o dabar eisiu visą vo laukiama, bet neveikia-

—Aš manau, tėve, kad tą kartumą numazgoti, ką ma.
kiekvienas prašo to, ko jis man širdį susuko bešnekant Daug musų kaltės buvo u 
daugiausiai nori, o dėl tų apie karvės ragus. tame, kad per visą vadizmo
ragų, tai nereikia, tėve, —Iki pasimatymo, tėve. laikotarpį, padėčiai vis blo-| 

gėjant, neradome savy jė
gų su juo kovoti ir jį nuga-' 
lėti- Tebuvome įvykių ste
bėtojai, kad ir matydami, 
kaip režimas mirdino ir de
moralizavo tautą, ir iš mu
sų krašto ruošė lengvą da
bartiniam okupantui grobį.

Lengvas musų laimėjimas 
ir jį sekęs perversmas dau
giausia žalos padarė jauna
jai musų inteligentijos kar
tai. Ir jai nepriklausomy
bė buvo nemokama dan- į 
gaus dovana. Augdama jos1 
užuovėjoj, be kovos tradici
jų ir aštresnių bandymų, 
laikė nepriklausomo gyve
nimo sąlygas savaime su
prantamu daiktu. Vadisti- 
nis režimas dar labiau ją 
pastūmėjo į miesčionišku 
mo balą. Reikalaudamas 
sau tik klusnumo, jis iš jau
nimo augino ne Lietuvos, 
bet Žaliojo Kalno piliečius, 
kuomet gyvas susirūpini
mas padaryti karjerą, pasi
statyti namelius, sukurtiv
miesčioniškai padorią šei-

Vasario 16-tos Minėjimo Proga

Ražo V. RIMANTAS

Vasario šešioliktos die- maskuoti tikrieji norai ir 
nos akto minėjimas, kurs tikrieji siekimai, 
šiais metais kartojamas tris- Nevarinėdamas smulkių 

i dešimts pirmąjį kaitą, pra sąskaitų ir tik galvodamas 
• deda įgauti,—ir ypač tas apie musų ateitį, negaliu ir 
buvo vadizmo metais,—ofi- dabar užmiršti vienos musų 

dalios šventės pobūdį. Tuo stipriausių partijų—krikš 
1 tarpu tai yra musų tautos
šventė, musų didžiojo lai

domų demokratų — elgse 
nos, kuii tuomet partinės 

mėjimo diena. Kai tik da- politikos sumetimais laikė 
bar, kuomet gyvename mu- galima pasisukti 180 laips-
sų istorijos tragiškiausi lai
kotarpį, tas minėjimo po
būdis turi būt musų ypatin
gai atjaustas.

Esame praradę, kas po 
pirmojo karo buvo musų 
laimėta. Vėl stovime prieš 
uždavinį atgauti pavergtai 
Lietuvai laisvę. Turime vėl 
kovoti ir šiuo kartu laimėti

—Au di du, Maike? bus. Ant steidžiaus išėjo dau£ sunkesnę kovą, kaip 
-Sveikas, tėve. ka gera neipetna leirlukė. pašnibž- » turėjome, atsikurdam.

' dėjo sau ką tai Į ausį ir vėl nepnklausomam gyvenimui.pocoL-v^i ei o n ri i pn
-žinai', vaike, aš atėjau'pabėgo. Paskui išė o sti- Suprasdami namie pasiliku- 

su tavim pasisprečyti apie ras, plikas vyras, a&ikrunk-,slos .tautos kovoj vaid- 
čiudna prajotą: katras va- stė, atsikosėjo, nusiėystijo me?J- ">«• “? Tėvynės ribų 
t inasi kultūra nosi ir sako: Aš jums pa- ate,dur?- .taPme dar kartą

-O ka, tėvas, žinai apie klampu.,siu didžiojo poeto ““P"- kam be«°me 
kultūra? eiles. Ir pradėjo: ! Vakarus.

x . .. Ir pnes mus stovis uzda-As tai Žinau, . laike,. diena, ponas Dieve., . .... . . ,------------.-------------- vinys, kuo tfk galima dėtis
ba ant savo kailio patyriau; Ar neduotum mano karvei žalio į koVą už laisvą Lietuvos 

ateitį, reikalauja iš musų,visą tą kultūrą ir norėjau' 
su tavim pasirodavoti apie Į 
tą biznį.

—O kaip tėvas patyrei tą 
kultūrą?

—Buvo taip, vaike: Į 
musų Sčeslyvos Smerties 
Susaidę įsirašė vienas pli
kas jaunikaitis, katras save 
vadina tipuku. Jis mums 
anądien išdrožė karštą pri

sieito

nių nuo oficialiai jos laiky
tos krypties, tuo iš vonios 
su praustu vandeniu pa
mazgų duobėn išpildama ir 
patį vaiką—musų demokra
tinę santvarką. Bus ne pro 
šalį dabar prisiminti, kaip 
perversmą sutiko krikščio 
nių demokratų tuometinis 
organas. 1926 metų gruo
džio 20 dienos “Rytas” pir 
mojo puslapio pirmoj vietoj 
ir labai stambiomis raidė
mis rašė:
“Respublikos Prezidentas 

Antanas Smetona
“Visa tautiškoji Lietu

va didžiausiu nusiramini
mo jausmu sutinka tą di
džiąją žinią. Naujam pre
zidentui iš visų tautiškų 
širdžių VALIO!’’

MARGUMYNAI

Gimė Naujas, 97 Elementas nėra. O nėra jo todėl, kad 
..... .'niekas neskiria pinigų ka-

Atominiai mokslininkai naĮuį iškasti 
Kalifornijoj padarė naują
“dirbtinį” elementą, kurį' Šv. Lauryno kanalas su- 
jie siūlo pavadinti “berke- • jungtų Didžiuosius Ežerus su 
lium” vardu. Kas yra tie į Atlanto vandenynu ir didie- 
“elementai”? Mokslininkai ji vandenynų laivai galėtų 

iš Londono, Rio de Janeiro,mą atėmė įs jo visas jo jė -ako, kad visa mums žino- 
gas ir tik bereikalingas jų, ma medžiaga susideda iš 92 
likutis—dėl svieto akių—[elementų. Rusų mokslinin-
buvo skiriamas vadina- Mendeliejevas dar 1869! į Chicagą ar Duluth su pre-
moms visuomeniškoms par- metais paskelbė savo gar- 
eigoms. Ir dėl to ji išaugo siąją “elementų lentelę,” 
politiniai žalia, bandymams kurioje išvardijo visus 92

Hamburgo, Aleksandrijos, 
Šanchajaus atplaukti tiesiai

—Aš, vaike, neištrivojau kad sąmoningai įvertintu- 
ir sakau: Ei. ei, kur tu gi-im.e musų praeitį ir pasimo- 
liuoji, kaip drįsti, nendznas ’ kintume. Šiandien mes tu- 
žmogau, kalbėti su ponu 1 *me sau visai nuoširdžiai 
Dievu za pani brata? Kaip pasakyti, kad už gautąją 
tik aš išreiškiau savo nuo- j nepriklausomybę mes labai 
rr.onę. kad tu žinotum, vai- pigi3* sumokėjome ir labai 
ke, kad pradės ant manęs lengvai leidome sau ją pra
risi šnypšti, pššš, tččč, pšš, fas^- Nežiūrint ir tuomet 
tččč, kaip visa kapa gyva- i kov3 įdėtų musų pastanlodą n .ako, \yiai n mo nakamniu O'^’—yPac rnusų savanorių

terys, gana gyventi be kui- ų pakampių. U . atsrautaia lai«-
turo« ir arielkoj mirkti- sa- pnkas poniukas ant stei- &intl atgautąją lauturos ir arielkoj mukti, ra , toliau ir sako- v§?—Lietuvos nepriklauso-ko, imkimės kultūros veik.-!"z’a“* 'a'° toliau n sako. ..

gaus. Ją atgauti mums pa-mo. parodykim, kad esam 
ne Molio Motiejai, bet tik
ri džentmonai. Tas tipuko; 
pamokslas patiko visai su

Aš karvutei žalio šieno. 
Man karvute balto pieno

saidei. Frentas Zacirka tuoj!ras v-vras> šnypštukų ne

dėjo visų pirma pasauliniai 
žinai, Maike, aš krab:to meto PyMat ir mes per

Ir tam pačiam “Ryto” 
numery laikraščio redakci
ja laikė reikalinga nuo sa
vęs dar pridurti:

minkšta ir perdaug isirau- 
susi Į asmens reikalus.

Likimas mus nutrenkė 
kaip tik tuo momentu, kuo
met to nelaukta. Dar 1938 
metais buvome ramus; 1939 
pradėjome jausti, kad kas 
negero mus laukia ir 1940 
metais raudonojo mongolo 
tankai, niekeno nestabdo

kėmis ir keleiviais. Bet tam 
reikia pagilinti Šv. Lauryno 
upę iki 27 pėdų gilumo ir 
reikia prakasti apie 100 my-elementus, nors kai kurie 

tada dar nebuvo nė atrasti, lių kanalo.
Elementai skiriami pagal jų
atomų svori. Lengviausias; , , . .
elementas vra vandenylfe ! duotP P'°80s ^naudoti Šv. 
jfe turi labai paprastą ato I UP* vandeni elek;
mą ir jo svoris skaitomas l.ibal g301111!1 11 galėtų duoti

Šalia to, naujas kanalas

Kitų elementų atomai yra 
sudėtingesni ir todėl jų 
svoris \ra didelis. Pats sun-

ne mažiau, kaip 2,600,000 
arklių pajėgų jėgą, kuri pa
gamintų daugiau elektros,“Garbingasis Tautos ir 

Valstybės Vade! Tautos 
valia past
stybės 
Tamstai
Teikis priimti musų Re- P<> smarkiu bolševikiškai- kaipo atominės bombos pa-1 pianai vra paruošti išlai- 
dakcijos ir visų jos benti- Į™8*5“ k'aP«. supratomet.j grindinė medžiaga- dos apskaičiuotos ir tik rei-
ra darbių vardu kuo šir- Ką esame pi ai aoę. iuomet, \ ėliau mokslininkams pa- kia 1.000,000,000 dolerių.lininkams pa-

susidariusioj politinėj kon-!vvko padirbti dar kelis 
junkturoj mes neturėjome dirbtinius elementus, kurių 

vardai yra tokie: neptuni

dingiausius sveikinimus 
ir linkėjimus garbingai .
pakelti sunkią Valstybės .okios vilties apgint, musų

pašoko ir sako, duodu Įne
šimą pradėti kultūros veiki
mą. * Memberis Zalivaika. 
katras visuomet tyli, pašo
ko ir sako, paremta! Pre
zidentas tuoj pastatė ant 
balsų ir visi pakėlė ranka 
už kultūra

išsigandau ir sakau: Tau 
, ienas, karvei šienas, o po
rui Dievui ir dėkui nesakai, 
latre! Vos, tik, vaike, spė
jau pasakyti savo mislį, 
tuoj prie manęs prisistatė

dažnai buvome linkę vaini
kuotis ne mums priklausan
čiais laurais. Kas jau nuo 
musų pačių priklausė, tai 
gautąja laisve pasinaudoti 
ir mokėti ją ginti.

Tas lengvas laimėjimas 
vėliau mums skaudžiai ker-. keturi vyrukai ir sako: arba

iseni užsičiaupk, arba vcl-i8iJ°- Nemokėjome tinkamai 
Tėvas" nori nasakvt i ' ™>1> «*u keliauk! Aš klau -I branginti, ką buvome gavę. kad nubalsavote būti kX-!si«- Vai? 0 tuo UrPu P°- Nemok«Jome suprasti, kad 

ringi i, nebegerti degtinės? niekas ant steidžiaus apsi- V atsparumo
—Nausa, vaike, apie gė

rimą nebuvo kalbos, ale nu
balsavom imtis kultūrinio 
veikimo.

—Tai ką jus darėt, tėve?
—Aišku ką, Maike, išrin-'tu

putojęs šaukia:
Karvei apelsinu duosiu, 
Ragus išbučiuosiu!

—To man, Maike, buvo 
mač, pradėjau ir aš

kom komišiną ir pasakėm ;?aukti:. KodėI ra?us> ° ne 
jam, kad imtųsi kultūros uooegą? Ale, vaike, nebe- 
veikimo, o patvs ant tos Spėjau užbaigti savo spy- 
apieros biski iinktelėjnm. člaus, ba keturi prieš vieną, 
Komišinas laiko negaišino tai Sektas laitas ir susira 
ir tuoj pastanavijo padaryti ard saidvoko. Tai vot, 
litraduros vakarą- Pasam- va’ke? v,sa pasaka ir visa 
dė salę, pavadino spykie ku^Vra:9 tu mislini apie 
rius ir sako, koman, čia tu-: -a -)izn!-
rėsim čvsta kultūra. —Ką gi čia manyti, tėve,

—Tėvas, tur būt, nori pa- -u nuėjai Į literatūros pa
sakyti, kad surengei. btera-j, engjm^ nepatiko eilės 
tuios vakarą. 1 į,- dėlto pradėjai kelti triuk-

—As, Maike, nieko ne-j?m^ Už ^ve išmetė 
rengiau, as ir komisine ne ]auk Tai ką ta§ ^uri bend- 
buvau. Ale kaip tik buvo ra ?u kultura?
apznaiminta, tai ir nuėjau
į tą kultūros veikimą. j —Tai ve, vaike, aš tą ir

—Tai ką ten tėvas patv- noriu žinoti. Ar tu gali 
man išfigeriuoti, kodėl tas 

Well, Maike, prisirin- poniukas neprašė pono Die- 
l o žmonių, senų ir jaunų, vo biskučiuko razumo, ale

rei?

šaltinis buvo ir bus demo
kratiniam mus susitvarky
me, visos tautos veikliam ir 
sąmoningam dalyvavime vi
suose krašto reikaluose. 
Užmiršome, kokiais pradais 
Vasario šešioliktosios aktas 
pavedė mums grįsti musų 
ateities susitvarkymą-

Kiek mes nemokėjome 
; branginti per demokratinę 
musų santvarką įgytųjų lai
svių, nekalbant apie demo
kratinių seimų laikotarpį, 
paaiškėjo per 1926 metų 
gruodžio 17-tos dienos per 
versmą. Daug kas tuomet 
nemokėjo pažiūrėti į toli
mesnę musų ateitį ir sąmo
ningai įvertinti, ką mums 
perversmas nešė ir ką jis iš 
musų atėmė. Nulėmė par
tinė kova ir žlybas partinių 
interesų supratimas. Visi, 
tuomet kelti motyvai per
versmui pateisinti ir net jį

Vado naštą ir sukurti 
Lietuvai šviesią ateitį.”
Pasirašė atsakomingas re 

dakcijos kolektyvas.
“Ryto” redakcija nebe 

kalba apie Respublikos Pre
zidentą. tik apie “Tautos ir 
Valstybės Vadą,” nepasi
gailėdama jam tirštų fimia- 
mų iš savojo kadylo. Ir tai 
padarė demokratinės parti
jos organas, žinodamas, ku 
ria kryptim Antanas Smeto
na buvo pasiryžęs vairinti 
Lietuvos likimą. Kurioj de
mokratinėj šaly demokrati
nės partijos spauda butų 
taip paskubėjusi nupinti 
perversmininkui ir konstitu
cijos laužytojui tokį gražų 
vainiką?

Bet, 1926 metų pervers 
mą minint, reikia pasakyti, 
kad kaltė ir atsakomybė už 
prarastas laisves turi būti 
daug plačiau paskirstyta. 
Visų pirma kalta buvo tuo
metinė vyriausybė, kad 
žioplai leido perversmą pa
ruošti ir, perversmui įvykus, 
nesugebėjo jo sudoroti. 
Kalta buvo pati tauta, kad 
leido save lengvai pajungti. 
Kalti esame mes patys, kad 
kritišku momentu nemokė
jome pastūmėti musų dar
bininkijos į energingus 
prieš perversmą žygius. Sa
kysime, profesinė gelžkelie-

remti šiandien, jau iš tolo' čių sąjunga savo nariais tu- 
žiurint, atrodo dirbtini, ne-[rėjo tuomet virš 4,000 dar-

nepriklausomybę, kad ir 
kaip butume mokėję ją gin
ti. Bet kas buvo musų nuo
taikoms budinga, tai tas, 
kad mumyse nebuvo valios 
gintis — žiauną okupantą 
£>ent tuo momentu priėmėm 
su tokiu pasyvumu, kaip ir 
1926 metų perveramą—tar
tum viską turėjo atsakyti 
vadistinis režimas. O tas 
režimas lemiamoj valandoj 
gėdingai supliuško.

Ir tik kai pasijutome kie
to, svetimo jungo pajungti, 
mumyse atsirado valia prie
šintis ir jos pasėkoj kova 
prieš besikeitusius musų 
pavergėjus.

Dabar, ir jau dešimts me
tų, namie pasilikusi tauta, 
gindamasi nuo fizinio ir 
dvasinio išnaikinimo, su pa
vydėtinu atkaklumu veda 
reizistencijos ir kartu išsi
laisvinimo kovą, kasdien už 
ją mokėdama kruvinas he- 
katombas. Toje kovoje ne
išvengiamai stiprėja laisvės 
troškimas ir pasiryžimas už 
ją mokėti kad ir brangią 
kainą. Tik toje kovoje for
muojasi valia būti laisviems 
ir gindinasi būdas kovoj iš
tverti ir, ją laimėjus, laisvę 
išlaikyti. Musų ateičiai tai 
bus gal vienintelis, bet 
brangiausias laimėjimas.

Bet mes, atsidūrę už Tė
vynės ribų?

Mes neturime teisės siek-

Bet tų pinigų niekas neduo
da, nes kasant tokį kanalą 
kai kam butų ir nuostoliai 
—ypač gelžkeliams ir kai 
kuriems uostams. Užtat ir 

-Jų vaidui paduodame loty-jĮenkinamasi Švento Laury-

um, plutonium, americum, 
eurium ir dabar berkelium.

niškus. kaip jie vadinami 
vadovėliuose. Dirbtinieji 
elementai vra tokie, kuriu 
gamtoje nėra ir kurie yra 
padaromi skaldant ar su- 
lipdant natūralinių elemen
tu atomus.

no kalbomis.

.ti į tą erškėčių vainiką, ku
leidžiu ir moterų. Visi su- prašė savo karvei šieno ir'nuoširdus ir net provokaci- bininkų ir tarnautojų ir, at- rį įvykių eiga deda ant mu- 
sėdam ir laukiam, kas čia . ar tu gali išklumočyti, ko- niai. Jais buvo norima už- rodo, be sunkumo galėjo'sų tautus galvos. Mes tu-

Šv. Lauryno Kalbos
Jau virš šimto metų Ame

rikoje žmonės kalba apie 
Šv. Lauryno kanalą. Kal
bėti kalba, bet to kanalo

rime patys pasidaryti bet 
kurių laurų vertais ir pasi
daryti savo visu tremty el
gesiu. Masiniai tremtinius 
vertinant, ar daug ko užsi
tarnavome? Mes mėgsta
me patriotinius Šukius ir 
žodžius- Bet širdies gilu
moj ar mes dedame į tuos 
žodžius musų sielos auksą? 
Ar jau dabar, kai ne vie
nam, naujai įsikūrusiam, 
pradeda neblogai sektis ir 
svetimoj padangėj, ar jau 
dažnam nerusena sąmonėj 
Žaliojo Kalno jame išugdy
ta nuotaika palikti Lietuvą 
jos pačios likimui, o pačiam 
su Dievo pagalba šiltai ap 
si plunksnoti ir leisti vis gi
lesnes saknis į naujos tėvi- 
nės žemę? Minėdami Va
sario Šešioliktos aktą pasi-

I Dunojų Vandenėlio . . .
Siuntė mane motinėlė į 

Dunojų vandenėlio. ... Ši
taip dainuoja lietuvaitės. 
Bet kodėl “į Dunojų,” klau- 

‘ šia vienas musų skaityto
jas? Taigi, kokiu budu Du
nojus atsirado musų daino
se? Kodėl ne Nemunas, ar 
Neris, ne Dauguva, ar Ne
vėžis, bet Dunojus?

Atsakymo mes nežino
me, galime tik tiek pasaky
ti, kad J. Basanavičius tą 
mįslę kadaise bandė atspė
ti ir spėliojo, jog lietuviai 
esą keliavę j>cr Balkanus, 
kur jie palikę visą eilę var
dų, kaip “Varna” ir k., o 
patys iš tos kelionės atsiga
beno prie Baltijos juros at
mintį apie Dunojų.

Musų skaitytojo spėjimas, 
kad Dunojaus vardą bus 
pargabenę į Lietuvą kariai, 
kurie senosios Lietuvos lai
kais, karuose su totoriais ir 
vėliau su turkais, nusidauž- 
davo iki Dunojaus vande
nų, musų manymu, yra tiek 
pat geras, kaip Daktaro Ba
sanavičiaus spėjimas apie 
lietuvių tautos kelionę per

. .. .. .- - Balkanus į Pabaltijį. Jei

stenkime nuoširdžiai atsa . kas duos geresnį paaiškini- 
-1 kyti n kiekvienas sau— mą, mes jį mielu noru pa-

bent tą klausimą. skelbsime-
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Vermonto Farmose
XXIX I ir liepė daugiau tokių niekų 

. ! nepasakoti. Bet ir jam pa-
Lova rupo. Visą dieną dirbo su! 

j akamonu, žiurėjo ir misli-
Mųs dipukas atvyko su n°> kaip čia gali būti, kaip 

' jis išdrįstų eiti pas šeimi
ninkė, nesiskutęs, apžėlęs 
kaip kelmas ir panašus į! 
Lietuvos skerdžių. Jeigu jis 
butų pats šeimininkas, tai1 
taip neatrodytų ir pats taip Į 
sunkiai nedirbtų. Ne, tai 
negalimas daiktas. Jinai i 
tokia graži ponia, laiba kai į 
rykštė, aukšta kaip liepa, 
visuomet švariais drabu
žiais, gražiai pasipuošus— 

po kairei—durys su durim, j visai negalima.
, .. , | Tiesa, jos tos kelinės at-

So(iXba..dldele’1 sa^om^’jrodo nei šis nei tas, nors ir 
net SeŠl Šimtai akių, mel-,*:ni.„ visai vvriškos

Aiškiai Girdėjo, Kai 
Braškėjo

su
dviem kūdikiais ir žmona 
—šeima iš keturių. Ka
dangi nebuvo paruošta 
skyrium gyventi, tai laiki
nai apsistojo kartu su šei
mininkais. Namas didelis, 
kambarių daug, vietos pa
kanka visiems. Naujaku
riai gavo erdvų kambarį 
ant antro aukšto po deši
nei, o šeimininkės lygiai 
toks pat erdvus miegrumis

žiamų karvių 150 ir kiek 
bergždžių bei prieauglių 
dar neteko patilti. Pieno 
nuo šio ūkio pagal sutar
tį pristatoma suėmimo 
punktam 4,000 svarų kas
dien. Darbo daug ir nuo
latos reik skubėti.

Čia dirba penki darbi
ninkai, vienas atrodo lyg 
perdetinis (akamonas), ki
ti paprasti samdiniai, ku
mečiai. Mus akamonas to
kis pat, kaip ir kiti darbi
ninkai, užsimovęs su kiau
ra sėdyne overalėm, ant 
kelių lopai, karves melžia, 
tvartus valo, pats skuba ir 
kitus ragina paskubom 
dirbti.

Visi kiti darbininkai gy
vena skyrium, kiekvienas 
turi gyvenimui patalpas ir 
ten minta. Bet mus aka
monas valgo kaltu su 
mum, o kur gyvena dar 
nėra žinios.

Pirma ir antra diena 
praėjo sklandžiai, nieko 
nepastebėta, tik jau trečią 
dieną aiškiai pasirodė, kad 
mus akamonas lenda į šei
mininkės kambarį. Dipu
ke kužda savo duškui:

—Šitas akamonas, tai 
akarnonas, bet jis nedoras 
žmogus, tur būt svetimote
riauja.

—Tai iš ko tu žinai, 
kad jis svetimoteriauja?— 
klausia jos duškus.

—Vakar, kai tu užmigai, 
tai aš dar budėjau ir aiškiai 
girdėjau, kaip atėjo šeimi
ninkė. o po tam atėjo ir 
akamonas į jos kambarį-

—Gal tik taip sau, tik 
pasiklaust ko užėjo.

—Ne, nepasiklaust, jis at
ėjo ko kito,—dipuke prisi
mygus tvirtina.

—Ką tu čia prasimanai, 
niekus pliauški,—vyras su
draudė žmoną.

—Visai nepliauškiu, gerą 
pusvalandį budėjau, prie 
durų klausiausi ir aiškiai 
girdėjau, kai patylom kuž
dėjosi, o po tam lova girgž
dėjo.

jtinka jai, bet visgi vyriškos 
kelinės, biskį keistos, nėra 
priešaky prajerko, guzikų, 1 
nei kilpų, kaip vyrų, bet jai] 
to ir nereikia—jinai daug 
gražiau atrodytų ir pado 
riau butų, kad dėvėtų sijo
nėlį, o ne vyriškas kelines. 
Ištisą dieną mus dipuką ne
ramumas vargino, jis visaip 
mąstė ir jokiu budu negalė
jo sau daleisti, kad šeimi
ninkė butų palaida moteris.

APŽIŪRI SAVO PALOCIAUS GRIUVĖSIUS

Gemblerių ir raketierių tūzas. Mickey Cohen. Los Angeles 
mieste apžiūrinėja savo 100,006 dolerių vertės palociaus 
griuvėsius. Kiti gengsteriai pakišo jam stiprią bombą, 
kuri išardė jo brangų namą, bet pats M. Cohen liko svei
kas ir drūtas.

Mrs. Kathryn Sriberienę ir 
tik man atvažiavus pradėjo 
į vos namus rinktis daug 
žmonių. Klausiu, ko jie 
rtn.Kasi. Pasirodo, kad lie
tuviai čia organizuoja cho
rą ir dabar labai energin- 
g ingai praktikuojasi. Lie
tuvių čia suvažiuoja iš visų 
Amerikos kampų, tenka su- 

, sitikti žmonių iš visu kolo- 
: nijų.

P.'ary Au&ukaitis.

MANCHESTER, N. H.

sirodė?—net prakaitas iš
pylė kol išstūmė tuos žo 
džius.

Tą pačią dieną atvykom 
juos aplankyti, atradom šei
mininkę dar vis besijuo-

—Kai pradės šeimininkė kiančią ir dėvint tas pačias 
kvatot, kad pradės juoktis kelines. Kai dalykas išsi-

Ketvirtą dieną pats vak 
tuos ir turi persitikrinti, kas 
čia darosi. Nuėjo neva 
gult, kai paprastai, užgesi
no žiburį, bet į lovą nėjo. 
Sėdi su žmona ir laukia kas 
čia darysis: paliko biskį du
ris pravertas.

Kaip sykis, pirma įėjo į 
savo kambari šeimininkė, 
po tam ir akamonas įlimpi- 
no ir dar pastebėjęs, kad 
mus durys pravertos, tai 
užtraukė ir pats pas šeimi
ninkę—vai, dievulėliau, kur 
mes papuolėm, kokie čia 
žmonės gyvena!?

—Besarmatė, leidžiasi į 
kambarį svetimą vyrą, susi 
deda su tokiu kelmu Sr, 
kaip gyvuliai, visai atvirai 
daro. Juk galėtų suprast, 
kad mes dar nemiegam,— 
net susijaudinus išmetinėjo 
dipuke.

buvoir pii-štu rodyt į tą apžėlusį aiškino, 
žmogų:

—Nagi, ve, šitas mano 
vyras,—ir vis kvatoja, juo- lovos girgždėjo 
kiasi. A. Jenkins.

visiem 
daus juoko ne tiek iš 
nių, kiek iš to, kad

gar
keli-

abejų] “

K
MIAM1, FLA.

Musų Žinios

Lietuvių Klubo ; 
narių metinis susirinkimas 
buvo sausio 6 d. Buvo per 
rinkta šiems metams valdv

■Vizitiriin
▼ IVVlZirv

BALF’o 53 skyrius turėjo 
metinį narių susirinkimą.
\ adovavo pirmininkas Vai
čiūnas. .jis pirmiausiai pa- 
( ėkojo nai lams už nuošir
dų kooperavimą ir darbštų-i 
ma pereitais metais renkant 
aukas nuo karo nukentėju 

.riems šelpti ir Lietuvos gel-į 
bėjimo reikalams. Kvietė 
ir šiais metais būti veik
liems. Musų mažoj koloni
joj aukų pernai surinkta 

! $547.10. Kaip mažai kolo
nijai, tai yra nemažas pasi 
aukojimas.

Nutarta paminėti Lietu
vos nepriklausomybės su
kaktį ir padaryti rinkliavą 
Lietuvos gelbėjimo reika
lams. Minėjimas buvo da 
romas vasario 12 d. Buvo 
gera programa.

BALF'o apyskaita už pra
ėjusius metus atrodo šitaip: 
1 BALF centrą pasiųsta 
S222. i BALF našlaičių rei-

shenandoah, pa. Aukos Draugui
i F. Gervickui Gydyti

Į musų kreipimąsi Į jaut
riąją visuomenę sudėti au
kų drg. V. Gervicko gydy
mui, atsiliepė šie gerašir
džiai draugai:

A. Jenkins iš Burlington, 
Vt.—$5; P. Mankus iš 
Blackstone, Mass. — $20; 
LSS 60 ir 71 kuopos bend
rai skylė—$56.40; M. Pet
rus iš New Britain, Conn.— 
$1; P. Petronis iš Central 
Falls, R. I.—$1.50; J. Yan- 
kus iš Philadelphia, Pa.— 
$5; Mrs. C. Schwager iš 
Chicagos — $5; F. Stupel 
iš Philadelphijos — $1.50; 
Alex Bases iš Moline, 111.— 
$1; Žiburėlio Draugijos 
Detroito skyrius per B. Keb- 
laitienę paskyrė—$10; J. 
A n d r e w s iš Arlington, 
Mass.—$5.

Viso aukų gauta $111.40. 
Šias aukas sudėjusiems ta
riame širdingą ačiū.

Aukos dar priimamos, nes 
reikia sulinkti iki 500 dole
rių, kad galėtume drg. V. 
Gervicką paguldyti į ligoni
nę operacijai padaryti. Au
kas prašome siųsti iždinin
kui J. Andrews, 144 Her
bert Rd., Arlington, Mass. 
Aukas priima perduoti “Ke-

32 metų Lietuvos nepr: 
klausomybės minėjimą She- 
nandoah'iio lietuviai rengia 
vasario 19 d., sekmadienį, 
2 vai. į <> pietų, šv. Jurgio 
; arapijos pobažnytinėj sve
tainėj.

įėjimas nemokamas. Pro 
gramu numatvta įvairi: pa
skaita, dainos, deklamaci
jos. akordiono muzika ir k.

Vietos ir apielinkėje gy
venančius lietuvius malo
niai kviečiame minėjime 
dalyvauti.

Rengėjai.

EAST COULEE, ALT A.

Dideli Šalčiai ir Sniego 
Pūgos Vakarinėj Kanadoj

Šiemet tui ime nepapras
tai šaltą ir sunkią žiemą va
karinėj Kanadoj. Ypačiai 
Albertos provincijoj rytais 
termometras rodo tarp 40 
ir 55 žemiau zero. Vidu
dienį bent kiek pakyla, bet 
nedaug, o sulaukus nakties 
ir vėl svilina. Albertos did
miesčiai Edmonton ir Cal- 
gary per savaitę laiko netu
rėjo susisiekimo su didmie
sčiu Vaneouver, B. C. Tarp 
Calgary ir Vaneouver yra 
atstumas maždaug 700 my
lių. Visoj British Columbia 
provincijoj yra uoliniai kal
nai (Rocky Mountains).

d* • kalams pasiųsta $34; Ame- Ant tu kalnų šiemet nepaencijoD i rikos Lietuvių Tarybai pa-įprastai daug prisnigo. Už-

nuvykę pažiūrėti 
buvo daugybės.

Dr. Braze su žmona 
broliu Benediktu buvo

siųsta $130: drapanų pa 
'į siuntimui išleista $7.21; iš- 

Žmonių; mokėta vietoje $151.65. 
Lieka kasoje $4-65.

P. Andrėj unas.ir'
iš-i

piauKę
• svarų sailfish. kiti pagavo
i daug mažesnes ■ žuvis- Tą Mirė Draugijų Darbuotoja Į užpustytų

žvejoti i” I AU/RFNfF MASS.

. , . . i, : aaug mažesnes žuvis- ia ,nnkta siems metams valdy-1 žuvį d «
ba, j kurią ,ejo: prnn.-A.) u „ * ruk , fa-;
M- Kadsel, vice-pirm.—J.; ’ , - , -į ,garbi, perkant ją rūkytą už 

svarą reikia mokėti $1.20.Bubnis, fin. sekr.—A. D. ■
Kaulakis, sekr.—A. Žiugž
da, ižd.—J. P. Sharp, ko-| Sausio 16 d 
respondentu, man atsisa- i daktaras ir Benediktas pa 
kius, išrinkta Mrs. Kaula-. sisodino mane su žmona 
kis, maršalka — Tamašiu- orlaivį li
nas. Linkėtina naujai vai-'debesų

—Turim ką nors daryt, ęjybai gerai darbuotis ir rei-
bet ką, tai nė pats nežinau 
—tarė vyras.

—Ką darysim, nedary- 
sim, bet čia gyvent negali
ma, ne tik sarmata, dar ir 
mum gali būti griekas,— 
žmona pakuždom tarė vy
rui.

Visą naktį veik nė akių 
nesudėjo, svarstė, mąstė, 
ką veikt. Pagaliau nutarė 
viešai paklaust šeimininkę, 
kur jos vyras-

Penktadienį pusryčiau
jant vyras sutelkė savo ang
lų kalbos žinojimą ir klau
sia šeimininkę:

—Poniute, kur gi tams
tos vyras, gal išvažiavęs kur 
su reikalais, gal ligoninėj 
serga, jau penkta diena čia

Vyras savo žmoną išbarė būnam, o jis vis dar nepa-

.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 Broadway, South Boston 27, Mass.

Po trumpos ligos čia mi
rė Julija
ney, vos tik sulaukusi 
metu amžiaus. Julija buvo

ėjus pūgai, gelžkelis C. P., 
einantis nuo Calgary iki 
Vaneouver, ii- gelžkelis C. 
N., einantis nuo Edmonton 
iki Vaneouver, vietomis 
tuose kalnuose buvo užpus- 
tvti, ir šia savaite vienu tar- 

stovėjo tarp 12 iki 16 
traukinių. Vie

noj vietoj traukinį praliuo- 
įsuoja, tai kitoj vietoj nuo 
j kainų nugriuva baisus ku- 
giai sniego, ir vėl priverčia

pu

IIIvlU ctlnoittUc. »JUil a i/Uvv1 , - i • . rp T7J„.„„J -v- • , , - / u ,i traukinius stovėti- Tarp Ed. mano sunų> užbaigusi vietos hiszh school ... 1 _• , • u t 4. č i . monton ir Vaneouver per 7enedikta> pa- n- paskui Melntosh sekreto :• . *. , ,, , . . dienas nebuvo iokio trauki-
į . i įavimo mokyklą, taipgi ge

davę “raidą” virš j ai kalbėjo ir rašė lietuviš
kai. Priklausė prie SLA 41Orlaivis skrido 175

mylias į valandą. Iškilus į 
padanges labai gražu buvo 
stebėti debesis, kurie iš vir
šaus atrodė, kaip rugiu lau-

kia manyti, kad naujas pir 
m i ninkas sutvarkys “tavorš- 
čius,” kurie buvo įpratę 
klubo susirinkimuose ne- ! ke sustatytos gubos, 
prašydami balso kalbėti.
Įsirašė į klubą narių ir iš 
naujųjų ateivių.

—o—
Sausio 6 d. buvo Lietu 

viu Klubo balius Police

nių susisiekimo, ir tik sau
sio 27 d. pirmas keleivinis

, . , ... . i traukinys ant C. N. linijoskuopos ir ouvo iinansu ras- .. , - ' • , - A,... , . . ‘ x iis vaneouver pasiekė Ed-

Hall patalpose, 
vo virš 200.

—o-

Žmonių bu-

Sausio 8 d. turėjome SLA 
44 kuopos pikniką F. Moc
kaus vaisiniame darže. Ne
žiūrint šaltoko oro susirin
ko puikios publikos- Pelno 
iš parengimo liko $50.55.

—o—
Sausio 15 d. vietinis 

BALF skyrius turėjo pikni
ką tame pat darže. Oras 
buvo gražus, šiltas, susirin
ko nemažai žmonių. Pelno 
šalpos reikalams liko $43.- 
85 ir liko apmokėtų produk 
tų ir gėrimų už $32.80. Ki
tą pikniką turėjome vasario 
12 d.

—o—
Sausio vidury į Miami 

buvo atvykęs savo orlaiviu 
mano sūnūs, Dr. A. Braze 
su žmona iš Rockford, III. 
Jis lankėsi daktarų suvažia
vime ir ta proga viešėjo pas 
mus. Pakeliui buvo susto
jęs Altoone, Fla., pas sese
rį ir švogerį.

Sausio 13, 14 ir 15 dieno
mis čia buvo 18-tieji meti
niai oro manevrai. Buvome

—o—
Vasario 17 d. Police Hali 

patalpose minėsime Lietu
vos nepriklausomybės šven 
tę. Bus graži programa, 
paskui užkandžiai ir baras, 
įžanga $1. Kai kas mus ba
ra, kad rengiame tokį pa
minėjimą, bet kitaip nega
lime, nes yra didelės išlai
dos: svetainė $75, muzikan 
tai $95, o kur dar kitos iš
laidos.

tininke per keletą metų. 
Daug yra pasidarbavusi 
SLA antro apskrities jau
nuolių komisijoj. Priklau 
sė mie Šv. Onos Draugijos

monton lygiai vieną savaitę 
pavėlavęs. Ir taip pat va
kare pirmas prekinis trauki
nys am C. i’, linijos iš Cal- 

,r per keletą metų ėjoJojei ,,^/ pavė|avęs

Dabar abi gelžkelio lini
jos, C. P. ir C. N., valo gelž-

sekretorės pareigas. Nema
žai darbavosi lietuvių tautiš 
koj katalikų parapijoj ii 
giedodavo bažnyčios chore, kelius visom 
Darbavosi ir BALF’e

Velionė -Julija buvo labai J gjaU nebu? 
rimta ir maloni moteris, tu
rėjo jautrią širdį ir užjau
davo patekusius į vargą.
Buvo pašarvota Churlionis 
Funeral Home. Lawrenee 
lietuviai su dideliu liūdesiu 
atsisveikino su .šita musų 
kolonijos veiklia lietuve ir 
gausvbė gražių vainiRų 
puošė jos pašarvojimo vie
tą. Laidotuvės buvo darbo] tu. 
dieną, bet jos palydėti susi
rinko daug žmonių. Mirė 
ji sausio 29 d., palaidota 
vasario 2 d. Tautiškose Lie-

turimom valy
mo priemonėm, ir jei dau- 

tai gal ir 
atstatys normalų susisieki
mą. Bet jei bus daugiau 
pūgų ir daugiau sniego pri
snigs, taj abejotina ar bus 
n o r r.i a 1 u s susisiekimas. 
Plentų susisiekimas tarp 
Caigaiv ir Vaneouver 
nuirau' tas visiškai. Pašto 
susisiekimas eina tiktai pir 

ir tai tik oro pašmos id ’sės

leivio” ir “Naujienų” ad
ministracijos.

K. Bielinis, Pirm.
N. Jonuška, Sekr.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Justinui Laciniui, Mont
real, Kanadoj.—Tuo rei
kalu turite kreiptis į Jungti
nių Amerikos Valstybių 
konsulatą Montreale ir ten 
gausite vėsas informacijas.

V. Mackoniui, Guli Lake, 
Kanadoje. — Laišką įdėsi
me.
JUOKAI

Išmoko Mandagumo

Vienas ūkininkas susitiko 
savo kaimyną ir jam sako:

—Ale tu, Baltrau, turi 
mandagų sūnų, puikus vy
ras.

—Kodėl? — klausia kai
mynas.

—Nagi, kai jis vakare 
parlydi mano dukterį, jis 
jai visada vartus atidaro.

—O, šitokio mandagumo 
jis išmoko karves ganyda
mas, kai parvaręs bandą vi
sada turėdavo atidaryti ver
šiukams vartus.

Prieš ir Po
Žmona skundžiasi vyrui, 

kad jis po vestuvių pasida
ręs šaltas. Ji sako:

—Seniau, kol nebuvome 
vedę, tu man šventėms vi
sada nuplikdavai dovanė- 

vra ] lių, o dabar nieko. . . .
—Sakyk, mano miela,— 

atsiliepė vyras,—kur tu ma
tei, kad žuvininkas viliotų

Bijūnas. jau pagautą žuvį?

Buvo atvažiavęs čia iš 
Melrose Park, Ilk, Dr. A.
Schultz su žmona ir dukre
le Onute. Išbuvo pas mus 
apie porą savaičių ir išskri
do orlaiviu namo. Mrs.
Schultz sustojo * čia visai 
žiemai.

—o—
Sausio 14 d. atvažiavo į tuvių kapinėse, 

čia ponia A- Navickienė iš Gaila netekus jaunos ir 
Melrose Park, Ilk, ir sustojo į darbščios lietuvaitės. Ji pa
pas mus. Ji atvažiavo ma-Įliko dideliame liūdesyje vy

rą Charles Feeney ir du 
jaunučiu sunu, taipgi pali 
ko tėveliai, Kazimieras ir 
Stepanija Brazauskai- Gi
minėms reiškiu širdingos 
užuojautos.

M. Stakionis.

šina su pp. Malelais iš Wau 
kegan, III.

C. K. Braze.

Puikiai Darbuojasi

Atvykau į Miami ir savo 
akim nenorėjau tikėti, kaip 
čia lietuviai puikiai ir su
tartinai darbuojasi. Lietu
vių čia nėra daug, bet jie] 
judrus, daro daug parengi
mų ir draugiškai sugyvenai 
Sustojau pas mano sesulę

Laikas užsisakyti “Kelei 
Kalendorių 1950 me-| 

tams. Daug skaitymų ir in
formacijų- Kaina 50 centų.

vio

Skaitykite sias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

Demokratinio Socializmo Pradai .......  50c.
Tavo Kelias į Socializmą .......................  25c.
Dėl Laisvos Lietuvos ...............................  25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ...............  $1.00
Socialdemokratija ir komunizmas .......  20c.
Jaunasis Socialdemokratas .................... 10c.

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Booton 27, Mas*.
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Moterų Skyrius
Sį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

KAIP SAULĖ GAMINA SNIEGĄ

irŽiemos metu labai dau- šliaužia žemyn ledynai 
gėlyte vietų ir dažnai ištiso- glečeriai. Tai yra 
mi dienomis nematyti sau- masės, saulės pagalba su
les. Bet ir žiemos metu sau- presuotos Į didelius ledo 
lė mums siunčia savo dova- gabalus. Tokių ledynų spal 
nas. šilumą ji atiduoda va nebebalta, o balzgana, 
pietiniam pusrutuliui, gi Glečeriai šliaužia pirmyn, 
šiaurės pusrutuli apdengia nors vėžio greičiu. Didžio- 
baltutėle sniego antklode. Į jo Alpių ledyno greitis te-

„ A . siekia 180 metru per metus-Be saules nebūtų smego. Tai ; A, ; gk,cn:ll 
Jei vienoj vietoj sninga tai di ^ilumia irmvR 
kitoj vietoj saules spindu-,* ,Apskaičiūo- 
liai jau is anksto yra ■sga-.^*'kad sniį ku,.is

:a vandens. !<sni A, ju vįrfunes Ro

sniego

nnę į orą nemaža 
Be saulės vanduo sušaltų i 
ledą ir nebūtų jokio sniego. 
Atmosferos aukštumoje ne
atsirastų snaigių. Todėl net 
ir apsiniaukusiomis dieno 
nomis mes turime prisimin
ti saulę, kuri žiemą ir vasa
rą sprendžia žemės likimą. 
Nenuostabu, kad senovėje 
žmonės saulę laikė dievu ir 
jai meldėsi.

Saulė gamina sniegą ši
tokiu budu:

Vandens garams aukš
tuose oro sluokniuose tirštė
jant, susidaro šešiakampės 
ledo kristalo plokšteslės. 
Jos labai menkutės ir nuo

lumbo laikais, tik da ar lei
džiasi kažkur ledyno prieš- 
akyje.

Daug greičiau slenka 
Grenlandijos ledynai. Vie
tomis jų greitis pasiekia 37 
metrų per dieną. Pasiekę 
jura, tie ledynai nulūžta ir 
suvirsta i vandeni, sudary
dami klaidžiojančius ledų 

.. kalnus jurose, grasindami 
laivų susisiekimui, atšaldv- 
dami orą žemėje ir sukel
dami daug miglų pavasari. 
Supresuoto sniego ledu ap- 
klota beveik visa Grenlan 
dijos sala. Visa 2 milionų 
ketvirtainiu kilometru sala

verkia po išteisinimo i z tėvo užmušima

V* j1 .*

Jauna Carol Ann Paight buvo prisiekusiųjų išteisinta 
Bridgeporte už nušovimą iš gailesčio savo nepagydomai 
sergančio tėvo. Prisiekusiųjų tarpe buvo tiktai motinos ir 
tėvai, bet jie nusprendė, kad mergaitė buvo laikinai ne
sveiko proto, kada ji paleido šūvį savo tėvui j galvą 1949 
metais rugsėjo 23 d.

VIENUMA PLATI
Užrakintos pilies sienos. 
Lūkesiai. Sapnai.
Uegęstą tolybėj klaikus 
Vakaro varpai.

Kietas, kietas nuliūdima.' 
Rytus ir naktis.
Ir gimimas, ir kelionė 
Vien, ki/p kibirkštis.

Prašvytrėjiniai vylingi 
Kukų. debesų. . . . 
Gailesty vimas klastingas 
Kukuos užmirštų. . . .

Bekaustą, kas likę gyva.
Užmaršos ledai.........
Vienuma plati, be galo 
Kryžiai ir sparnai.

Balys Sruoga.

NE VIEN VYRAI MOKA

Musų motervs visur rei
kalauja lygių teisių su vy
rais. Bet ten, kur reikia 

i pinigų mokėti, jos lygybės 
nepripažįsta. Jos visuomet 
žiuri, kad vyrai visur mokė
tų. Bet kiekviena lazda tu 
ri du galu. Taip anądien 

'atsitiko ir Minersvillėj. Pa.
Iki šiol, kiek žinoma, po

rai persiskyrus, vyras moka 
moteriai užlaikymą. Bet 

į Minersvillėj gyvenantis lie- 
I tuvis. Juozas Teraškevičius, 

au- 
mo-

deli ledynai. Tokie Iedme- ardę ištisas kalnu eiles, iš-i
čiai užtrukdavo po 10 metu. grauže sausumoje milžiniš-1 ??, .aUs.^ a I>u^p»J pareiškė, jog nesą tokio

Įstatymo, kad moteris užlai-

mažiausio oro judesio krin-|iš tikrųjų yra ištisa ledų ke
ta žemyn. Jei vandens ga-|purė, kuri šiek tiek atitirpu-
rų ore daug, o temperatūra 
krinta, tai šešiakampės 
plokštelės kiekviename sa
vo kampe užsiaugina dar le
dinius usus arba spindulius. 
Tie spinduliai vėl gali išsi
šakoti, ir tokiu budu susi
daro snaigė. Pasidaliusi 
sunki, ji nebegali išsilaikyti, 
ore ir leidžiasi žemvn-

Kaip Yra Daromi Sūriai
(Tęsinys) į uostą formą.

Šveicarijoj sūriai daromi
labai dideli, girnų akmens 
pavidalo. Kaliais jie turi

Išėmus sūrį iš formos, ji 
padeda ant medinės lentos 
apdžiūti. Geriausia vieta 
skiepe, jeigu tenai nėra jo- po 4 pėdas per skeismeni n 
kios smarvės nei pūvančių sveria iki 220 svarų. Ame-
medžiagų. Kas dieną sūri 
apverčia vis ant kito šono, 
kad iš abiejų pusių lygiai 
džiutų. Jeigu pradeda pe
lyt, reikia sausa skepeta 
nušluostyt gerai patį sun ir 
tą lentą, ant kurios jis guli. 
O jeigu pelyja perdaug, tai 
perkelti i sausesnę vietą.

rikoje juos dr.ro mažesnes, 
nes tokius lengviau kiln .t.

Marškos kraštai gražiai 
išlyginami, ant viršaus už
dedamas dugnas ir suris 
prislegiamas. Slegiamas ne
ilgai- Kaip tik sūri galima 
apversti, tuomet lanką pa
šalina, sūri apverčia ir už
deda sausa audeklą. PerSuris džiovinamas nuo 5 . , , , . ...» • • t • » • i • > 11. Ii c.1 | xtl et L.» • L- 1 • lč€ U 1L * eidienų iki 2 savaičių, iki ge- ; j^Ls/ir k;tkviena kar 

roką. apdziusta. s,ėgia a naujo.
Tuomet ištirpina skaura- - pa, . surj j.

doj ar kokioj plačioj bletoj(bal.sto <ln;įka . Kai „ su.
parafino, kuns turi but Ia-, . . - - • .11Zkr-^,* . . ’ ..... . . 'tirpsta ir įsisunkia, tuometnai karstas, ir įdėję sun so-, *. •.. ... .’ f u , <uri aovercia ir apioarsto nu pavolioja taip, kad para
finas apdengtų ji aplinkui.
Kai parafinas ant šonų su
stingsta, tada Įmerkia vieną 
galą ir kitą.

šitaip apiparafinuotas su 
ris galės ilgai stovėt, nesu
džius ir nepelvs.
Ii. Šveicariškas Suris

druska antrą j-» pusę. 'kaip 
daroma dvi paras. Tuomet 
padaro iš draskus skiedini 
tiek stiprų, kad kiaušinis 
neskęstų, ir i tą skiedinį 
Įdeda sūrį. šitame skiedi
ny suris laikomas nuo 1 iki 
4 parų, atsižiūrint i jo di
dumą.

Išėmę iš druskos skiedi
nio, sūri padeda drėgnam 
skiepe, kur yra nuo 55 iki 
65 laipsnių šilumos, ir čia 
jis “noksta” nuo 6 iki 10 
mėnesių (Amerikoj tik nuo 
3 iki 6 mėnesių). Laikas 
nuo laiko ji apverčia ir pa- 
barsto rupia druska, o kai ji 
sutirpsta, tai šepečiu ją iš
lygina.

šveicariškas suris yra da 
romas taip pat iš šviežio 
karvių pieno, tačiau truputi 
kitokiu budu, negu ameri
koniškas suris. Šveicariš
kas suris pasižymi savo kie
tumu ir skylėtumu. Jo sky
lės arba akys kartais buna 
tokios didelės, kad viduti 
niškas kiaušinis galėtų tilp
ti. Tos skylės pasidaro nuo 
tam tikrų užraugų, kurios 
priduoda suriui ir savotiško 
skonio. Jungtinėse Valsti
jose tų užraugų (culture) 
pristato agrikultūros depar
tamento pienininkystės biu
ras, arba valstijų agentūros. 
Jos vadinasi “eye and fla 
vor culture for domestic 
Swiss cheese.”
Šveiearijoj pienas šildo

mas dideliuose variniuose 
katiluose, i kuriuos telpa iki 
300 galionų pieno. Katilas 
buna pakabintas, o jo apa
čioje kūrenasi ugnis. Va
sarą pienas šildomas iki 90 
laipsnių F-, o žiemą—iki 
95. Tuomet deda reneto 
tiek, kad pienas sukrekėtų 
per 30-40 minučių. Kartu 
deda ir “skonių bei skylių 
kultūrą.”

Kai pienas sukrekėją, su- 
riadirbis atsistoja prie kati
lo ir pasiėmęs i abi rankas 
po medini samti apverčia 
varškę “aukštyn kojom,” 
taip kad viršutinis sluoksnis 
nueitų žemyn, o apatinis— 
viršun. Dabar jis paima 
tam tikrą peilĮ arba “arpą” 
ir suraižo varškę skersai ir 
išilgai, kad išrūgos geriau

Jie yra perėję ir Lietuvą, kus ežerus ir net naujas ju
palikdami tenai daug akme- ras, išnaikinę milžiniškus,; . , . ,r-

i augmenijos i. gyvulijos plo- ji.-vt«,a^S^'rUS-!,' e' 
Ledmečiy atsiradimas ir! tusi ir įlenkę net žemės pa-1liau Teraskeviciu. bu-

dingimas sijamas su saulės! virsiu. yo pnpazmta S4 kas savaite
šilumos išspinduliavimo kie-; šiuo metu kaip tik tokį “ J© buvusi motelis un 
kiu. Juo žemė gauna ma-'ledlaiki pergyvena Gren- ^am tal ino etl- 
žiau saulės šilumos, tuo la-.landija. Bet ledląikis gali
biau jaučiasi šalčio pirštai, prasidėti ir kurioj noi’s ki- 

Nežino- 
ir ka-

nu.

si tik salos pietuose ir pa- j 
krantėse. Pagal geologo 
Vegenerio tyrimus. Gren 
landijos viduryje ledų dan
ga yra net 2 kilometrų sto-1 
rio,
das tun per

III. Limburgo Suris
Šis suris turi labai stiprų 

“kvapą” ir skoni — taip 
stiprų, kad žmonės prie jo 
nepripratę negali jo pakęs
ti. Bet kai prie jo pripran
ta, tai jis yra vienas iš gar
džiausių sūrių.

Jis daromas iš šviežio 
karvių pieno, ir nedidesnė
mis plytomis, kaip 2 svarai. 
Paprastai jis buna minkš
tas, tyslus, tai j) kad piauti 
nesiduoda, bet reikia ji tep- 
te tepti.

Limburgo suris yra kilęs 
iš Belgijos. Visų pirma ji 
pradėjo daryti Liutticho 
provincijoj ir pardavinėti 
Limburgo mieste, dėl to jis 
ir Įgijo Limburgo vardą- Jo 
gamyba greitai išplito po 
visą Vokietiją ir Austrija, 
kur jis labai mėgstamas ir 
labai populiariškas. Dabar 
ji gaminama jau ir Ameri
koje, būtent New Yorko ir 
Wisconsino valstijose, bet 
čia jį daugiausia valgo tik 
vokiečiai, belgai ir prancū
zai. Amerikiečiai jo ne
mėgsta. net juokus krečia iš 
tų, kurie ji valgo.

Ji daro taip. Sušildo pie-

Savo laiku Juozas Teraš- 
fuvO pantui mtis 
Jis turėjo kelis 

mūrinius namus ir gerai gy
veno, bet užėjus depresijai 

atėmė už 
ieną namą 

jis atpirko ant moters ir 
dukters vardo, bet kiek lai
ko atgal jų šeimoj kilo ne
susipratimai ir ginčai, dėlei 

‘kurių Juozas Teraškevičius 
buvo prašalintas iš namų. 
Kadangi jis jautėsi senatvėj 
nuskriaustas, tai kreipėsi 
teisman ir laimėjo. Mote-

keVious
žmogus.o visas Grenlandijos le- Ir«lla!klal •'!?- buvę. Siau,ržs toJ žemės ."S®*-, > 

turi per 3 milionus ku-! Amerikoje, Pietų Ameriko- me vietos, laiko, kur 
binių kilometrų ledo. JeiNe- Ęmopęje. Afnko- da jis pasirodys bet zmo-l £
dėl kuriu nors priežasčių' Indijoje. \ įsų vandalų ma tik t-tenas dalykas, kad Vėliau vi
sutirptu visas Grenlan.Ii,„j lalkais Įvykdyti bar- istorija kartojasi. h 0 • ’utirptų visas Grenlandijo; 
ledas, tai iš jo pasidarytų: 
tiek vandens, kad ta? van-; 
dens kieki? 40 kanų butų 
didesni? už Baltijos ir Šiau-‘ 
rėš juros vandens 
drauge paėmus. Ta? van
duo visuose pasaulio vande
nynuose ir jurose vandens 
lygį pakeltų 8 metrai? ir mil
žiniški sausžemio plotai at
sidurtų po vandeniu.

Ar Turėtų Tremtiniai Mus Pavaduoti?

Kiek laiko atgal man te- apverktina,” aiškino p. Mi- 
ko dalyvauti BALF’o 17-to chelsonienė. 
skyriaus susirinkime, kur Po p. Michelsonienės at 
išgirdau daug gzn Įdomių i siliepimo ėjo trumpas ap- 
minčių. kalbėjimas ir visi susirinki- . . . .

Apart perrinkimo valdy- na o dalyviai reiškė nuomo- rls turės jam mokėti . 4 kas 
! - - . - - savaitę iki gyvos galvosbos 1950 metams, BALF’o'nę, kad savo nelaimingų

; direktorė M. Michelsonienė’ brolių mes negalime apleis- 
Grenlandijos ledai labai į padarė trumpą pranešimą' 

veikia Europos orą. Gren-i iš BALF’o direktorių suva- 
landija viduje yra labai žiavimo. kuris nesenai Įvy

ko New Yorke. Ji taipgi 
referavo labai opiu ir sku
biu BALF’o reikalu, būtent, 
sukėlimu 820,000 atgabeni
mui 600 tremtinių iš Vokie
tijos. Tie 820,000 reikalin- Bacevičiau

Greitas ir gausus snigi 
mas dažnai rodo, kad šaltis 
vyksta netoli žemės. Snie
go žvaigždelėms krintan že
myn gana šiltu oru, atski
ros žvaigždelytės susijun
gia ir sulimpa Į vieną vietą, 
tuo budu pavirsdamos snie
go kruopomis. Mažos snie
go kruopos leidžiasi žemyn 
maždaug vieno metro per 
sekundę greičiu. Toks pat 
greitis yra ir didesnių snai
gių-

Sniego uždanga turi di
delės reikšmės žemės ukiui 
ir kartu žmogaus gyveni
mui. Po sniegu yra žymiai 
šilčiau negu laisvame ore.
Po sniego danga Įvairus au
galai ir medžių šaknys daug 
lengviau perneša žiemą.
Nesant sniego, dažnai nuša- kurnu 
la medžiai ir augalai. To
limoje šiaurėje medžiai ti
krumai išlieka gyvi tik tiek 
aukštai, kiek jie buna ap
snigti. Šakas ir viršūnes 
nukanda speigas. Todėl 
prie taip vadinamo šiaurės 
speigračio visų kmmų aukš
tis dažniausia yra kaip tik
tai toks, kiek žiemą iškrin
ta sniego, šakos savaime 
nusileidžia palei žemę ir 
žiemą išsaugo savo gyvybę.
Rusai, žinodami šią taisyk
lę, Sibire net obuolių ir 
kriaušių sodus peraugina 
pritaikydami prie žiemos 
šalčių, tai yra, šakas nu
lenkdami palei žemę.

Maža sniego danga kai' 
kuriomis apystovomis vai
dina dideli geologinį vaid
menį. Aukštuose kalnuose 
ir daugelyje poliarinių sri-

šalta. Vidutinė metų tem
peratūra yra apie 32 laips
niai šalčio. Todėl Grenlan
diją reikia laikyti šalčiausia 
vieta žemėje. Viršum Gren
landijos visuomet yra aukš
tas oro slėgimas, dėl to iš 
salos vidurio dideliu smar-’ 

pučia vėjas i visas 
puses. Susidaro Įspūdis, 
kad salos viduryje iš aukš
tųjų atmosferos sluoksnių 
žemyn nusileidžia didelės 
oro srovės. Todėl Grenlan
diją galima laikyti šiaurės 
pusrutulio “vėjų ašigaliu.” 
Daugiausia visi šiaurės vė
jai, taip dažnai deginą mu 
sų skruostus, kaip tik atle
kia iš Grenlandijos.

Dideli sniego kiekiai pa
virtę ledu guli ir pietų aši
galyje. Pietų ašigaly ie iš 
viso vra apledėję 14 milio
nų keturkampių kilometrų 
ploto- Taigi, tas plotas 7 
kartus didesnis už Grenlan 
dijos ledus. Bet ten ledų 
danga yra žymiai plonesnė. 
Jei prie tų ledų pridėsime 
dar daugelio kalnų gleče
rius Europoje, Azijoje ir 
Amerikoje, tai matysime,

gi tremtinių transportacijai 
nuo laivo iki Įkurdinimo 
vietos. “Jei tų pinigų ne- 
sukelsime iki kovo mėnesio, 
tai tie tremtiniai ūkininkai 
turės pasilikti Vokietijoj 
ant visados- Jų padėtis bus

PLĖŠIKĖ

Barbara Jean Carroll. 28 me* 
tu mergaitė is Hooston. Tex« 
as. buvo areštuota kartu su 
Andrew C. Macfauley ui plė
šikavimus. Jie suimti Kob- 
rados valstijoj ir kaltinami 
ui ginkluotus plėšimus.

čių sniegas nenutirpsta nei kad leduose slepiasi milži- 
vasarą, taigi, jis ten buna'niškos masęs vandens, ku- 
ištisus metus. Tokie kalnai rio kilmė be abejo yra jura. 
jau iš tolo blizga baltomis Į Bet sniego danga žemėj 
savo viršūnėmis. Pakalnė- yra padariusi ir didelių 
mis ir šlaitais nuo kalnų nuostolių, žemės istorijoje

ti. Buvo vienbalsiai nutar- PATARIMAI 
ta tuoj išrinkti komitetą
tuo reikalu rūpintis. Užsi- Karčioji druska (epsom 
brėžta sukelti $1,000. Mu- salt) labai gera apsauga 
nicipa! svetainė jau paimta!nuo kandžių. Pribarstykit 
vasario 26 tai. Šaukiamas i jos i stalčius, skrynias, po 
masinis mitingas su kor.cer- kilimais (karpetais) ir tarp 
tu. (Reikalas atidėtas dėl . drapanų.

koncerto.-
ir Baranausko 

Red.) >
Tame pat susirinkime p. 

Tumavičierė, kuri yra daug 
dirbusi tremtinių naudai, 
atsiliepė nelabai prielankiai 
tremtiniams. Ji juos išba
rė, kad nedaug jų ateina 
BALF’o sv.sirinkiman ir ne 
pavaduoja mus, jau pavar
gusius veikėjus. Ja? nuo
mone, jų vi a gana privažia
vusių ir jie turėtų rūpintis 
likusiųjų reikalais.

Aš nevisai su tuo sutin
ku. V ien. kad atvažiavo 
keliasdešimts tremtinių, tai 
jau mes imsime ir nuteisime 
rankas. .Jeigu mes tą veži 
mą vežėm iki šiol, tai pajėg
sime ir užbaigti darbą. 
Tremtiniai privalo ne mus 
pavaduoti, bet ateiti ir 
mums padėti. Visi kartu ge
riau darbą atliksime ir ar
čiau susipažinsime.

Tremtinių Draugė*

Kari veidrodžiai butų 
šviesus, reikia juos nušluos
tyti a mon i ja suvilgyta vata 
arba švaria skepetaite. Pas
kui nušveisti sausu audeklu.

Pajus visada reikia kepti 
greitam karšty, ypač stip
rus karštis turi but iš apa
čios.

ŠEN. M. C. SMITU

Senatorė Ik Maine vaisi i jon. 
Margaret C. Smith, užkan
džiauja ir šypsosi pietuose, 
surengtuose fondo kovai 
prieš širdies ligą Washingto
ne.

atsiskirstų. Ugnis pakelia- ną iki 91-96 laipsnių F. ir
ma ir varškė šildoma iki 
130-140 laipsnių F. Tokioj 
temperatūroj ji laikoma iš
tisą valandą, nuolatos ją 
maišant medinėmis lopeto
mis. Kai varškė jau tiek 
sukrekėją, kad suspausta 
saujoj ir atleista lengvai 
pakrinka, tuomet ją pasuka 
smarkiai katile Į vieną pusę 
ir palaukia iki ji pati susto
ja besisukus. Tuo budu ji 
susisuka Į vieną kamuolį. 
Dabar paima tinkamo dy
džio drobę, apsuka vieną 
jos kraštą apie kokį nors 
lanką ir pakiša ją po varš
ke. Tada suima jos kraštus 
ir iškelia visą varškę iš ka
tilo. ,

Jeigu suris daromas labai 
didelis ir varškės yra daug, 
tai marškos galus stipriai

Įdeda pakankamai reneto, 
kad pienas sukrekėtų per 
kokią 40 minučių. Tuomet 
varškė suraižoma kaip ame
rikoniškam suriui ir maišo
ma kiek laiku nepakeliant 
karščio. Po to varškė su
dedama Į keturkampes for
mas ir pastatoma, kad išrū
gos gerai nuvarvėtų, dažnai 
formas apverčiant. Kai sū
riai kiek sutvirtėja, kad jau 
gali išlaikyti savo pavidalą, 
tuomet formos pašalina
mos, o sūriai apibarstomi 
druska ir dedami Į skiepą 
nokti. Temperatūra i eika
linga apie 60 laipsnių F. 
Noksta apie du mėnesiu. 
Sudomi kelis kartus, kad 
druska persisunktų kiaurai.

Kai nunoksta, plytelės vy
niojamos Į vaškuotą popie-

suriša, padaro iš virvės kil- rą, paskui Į švinblėtę ir su
pą, perkiša ilgą lazdą ir’dedamos į medines dėžes, 
dviese paėmę už jos galų kurios pristatomos rinkai.

Į nuneša varškę ir įdeda į pa- (Bus daugiau)
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Čechoslovak i'os Vokiečiai

Čechoslovakijoj, po iš- Apsivalius nuo Maskvos į 
varymo Zudetijos vokiečių, remiamų partizanų, Graiki-; 
dar pasiliko apie 200,000 jos vyriausybė nuėmė viso-i 
vokiečiu. Iš jų 50,000 pra- je šalyje karo stovį, kurs’ 
sė, kad jiems butų leista buvo įvestas prasidėjus pi- 
išsikelti gyventi į vakarinę ‘lietiniam kai ui. Graikijos 
Vokietiją Aliantu aukšto- premjeras Theotokis sako, 
ji taryba Vokietijai prižiu kad kraštas yra nusirami-’ 
rėti sutiko į vakarinę Vo-,nęs ir ruošiasi parlamento 
kietiją priimti 20,000 vo-; rinkimams.
kiečių iš čechijos.

Graikija Raminasi

Vokietijos Naciai
Italijos Kolonijos į Amerikos pareigūnai Vo- 

Itaiijos prezidentas Ei-‘kietiJ°j praneša, kad Vo 
naudi pasirašė protokolą kietU°j susekta slapta nacių 
apie paėmimą Italijos glo organizacija, kuri turi ank- 
bon dešimčiai metu buvu- štus ryšius su Austrijos fa- 
sios italu kolonijos Somali-'šistais ir turi santykius su- 
land, Afrikoje. Ta kolonija Ispanijos, Argentinos ir. 
Italijai perleido * tvarkyti; Italijos fašistais. Sako, or- 
Jungtiniu Tautu organizaci-’ ganizacija yra pavojinga, 
ja. Po dešimties metų So- dar silpnoka, 
maliland gaus nepriklauso
mvbe.

TIKRINA PAUTO PARE1GVNO “DYI.US"

Buvęs pašto viršininko padėjėjas, Harold r. Ambrose 
(paveiksle su žmona), įkliuvo į bėdą dėl visokiu suktų 
“dylų” su pašte ženkliukų pirkliais. Sako, jis pardavinė
jęs įvairias jubilėjines stempes biznieriams neleistinu bu
du. Už tatai jis dabar kvočiamas, atleistas iš vietos ir 
%a\ atsidurs t«

l Jakutis. Feliksas ir Juozas, ir 
Iju sesuo Jakutytė, Julijona, iš1 
Zalvos km., Šešuolių vals.

Jonikas. Antanas su šeima, Jurgio laukių, kilusių iš Vainatra- 
: iŠ Pajūrio miestelio, Šilalės V., i kio kaimo. A. Panemunės valsčiaus, 
! 'r.,..-. i i Kauno apskrities, išvykusių į Ame-į laurakCs apskr. i rj|-^ prieš pirmąjį tiarą. Aš esu
1 Jonutis, broks Itauolo Jaunu- Tamošiaus ir Kairiuos Vitkauskųt • l u
i ėio, kilę iš Žemaitijos.
J Jukonis, Kostas, iš Užuba-

Pabiržės
is

vals.. Biržų

Belgijos Karalius

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau mano dėdž ių Juozo

duktė. Prašau atsiliepti arba 
nančius prašau man parašyti: 

Mrs. Katarina Rudžiunienė, 
161 W. 7th St.,

So. Boston 27, Mass.

SUTINKA PATARNAUT!
(ieriausis Amerikoje .'*ti įpažinimu 

Klubas sutinka a meniškai patar- 
lr nauti pavienėms moterims .ir vy

rams. Turi narių po visą salį (daug 
turtingų). kasydami įdėkit dešim
tuką, uz kurį gau: it adresų ir nuo
traukų. Susirašinėjimas vien tik 
angliškai. ilollyvvood "100" Club, 
P. O. B;>x 2.’>6»-B, Hollvvvood 28, 
Calif. (U)zi

(Š)Į lių km..
I apskr. .į v , I Paieškau' Stanislovo ir Marijonos
j Kazlauskas, Antanas, sūnūs Marušauskų iš žiurių-Gudeiių kai-
■Julijono, iš Adolfą vos km.. Ra-i“? Aatanavo dvaro, Pilviškiųi . . miestelio. Prašau atsiliepti šiuo ati-
seinių apskr. ! resu: B. A., 15 John St.. Amsterdam,

Lukoševičius, Konstantinas. f-x- Y- _________________
1 Mašiotienė, Marė ir trys SU-j Paieškau mano pusseserės sūnaus
1 nūs, vienas vardu Petras i Stasio Baltrūno, atvyko Kanadon po
j , .. ‘ pirmo pasaulinio karo, gyveno
l MelnikoniS, Jonas, iš Lžuba- j Montreale, kilęs iš Skapiškės para
ku km.. Pabiržės vals.. Biržų Į PU®?-. Jis B*1? ar kas « iino nia' ' . -lonekit parašyti man: (S)apskr. Į Mrs. S. Egounis,

Į Mintienė (Mincė), Lionė, na-; Bowley, Mass.
' šlė Mykolo.
i Alingytė. Sčorlė.
( Panavas, Aleksas.

Periokas, Simonas, iš Valtu-

PAllSlDt ODA SPAUSTUVĖ
Parsiduoda greita spaustuvė, [Al

nai įrengta. Viena masina gali 
spausdinti 5,50o į valandą plakatų, 
dvejų spalvų vienu sykiu. P. h., 
P. O. Box 666, Newark 1, K. J.

(»)

Aš, Ona Macaityiė, Jono Macai- _ 
čio duktė iš Kuturiu kaimo, Jurbar-^LETS dėl

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 

skauaejmo, Kaunienę gėlimu. Scia- 
tikas. Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo. Nturitis. Poda
grai ir tt_ patandęki; KAUK TAB- 

gerų pasekmių. Mes no
ko valsčiaus, ieškau brolio Jono Ma-jrim. kai jus pamėgintumėt KAI)R 
eaičio, kuris išvyko Amerikon prieš j TABLETS (.Bandomąjį Kiekį) be jo- 
pirmąjį pasaulinį karą. Prašau jį kių lėšų ju.r.s. Nesiųskit pinigų, o 
atsiliepti, arba jj žibančiųjų pranešti į tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 

nų km., Žemaitkimio vals., L k- man apie jį. Busiu labai dėkinga, .jums tuoj pasiųsime tabletėlių. V i- 
Mis. Anne Strolis, ’ 1 ’ kT—

R. R. 1, c
Courtland, Ont,

Canada. (7)

, mergės apskr.
i Pinas. Petras, iš Užuhalių 
į km, Pabiržės vals. Biržų ap. 

Pliskaitis. Jonas, -;š šakių ap. 
Tacijauskas, Jonas, iš

l

PIETŲ AMERIKOS

i si nurodymai ant pakelio, 
i jums neSėšuos, jei nepatiks.

NOKTU WA Y PHAKACAL 
|.'W North Street. lh-pt. 

Rochester Neu York

Nieko
(9)

< <».
O

Vengrija Teisia

Bolševikiška Vengrijos

būdamas Bostone, buvau ūžė- nieko nebuvo girdėjęs, bet lupenų km. Gražiškių 
jęs i Kubiliaus bažnytėlę. . . -'jis yra suinteresuotas ir no-] Vilkaviškio apskr

Vepštas, iš Vaišviliškių km. 
Naujamiesčio vals, Panevėžio

Lail- j Lietuvių gyvenimą pažinsite skaity- 
vals ■ <L*m* virš 20 metų einanti

vyriau^ bė skelbia, kad kvislinginiam karaliui Leo 
aiestuotas amenkietis, Kob-. j)oi(]uj grįžti i sostą. Kara-I 

vogeler, bus teisia-

Tai jau galima suprasti, 
Belgijos gyventojai kovo toli buvau nuklydęs. 0 dabar 

mėnesio gale visuotinu bal
savimu spręs klausimą, ar 
leisti nuo sosto pavalytam

• iJkaip j.^Įų

eit E. vogeier, dus teisia- jjaus klausime Belgijos gy- 
mas v a>ai 10 1 < d. Budapes-. ventojaj yra griežtai prie- 
to teismo. Su juo kartu bus
teisiamas anglas Edgar San 
den.

smgų pažiūrų ir todėl refe-
, .....................rendumo kova bus labai

Abu kaltinami snipi- karšta
nejime. Sako. jie abu "pn 
sipažinę.” I Izraelio Gyventojai

matytumėt: kas rytas ir vaka
ras. važiuodamas į darbą ir 
grįždamas namo skaitau Braz
džionio poeziją. . . .

Taigi sakau:
Jeigu tie musų dipukai. 
Dvasios siųsti paukMukai, 
Butų čionai neatskrydę,
O kitur kur nors nuklydę? 
Tai Amerikos lietuviai,
Jau tikrai kad butų žuvę 
Amžinai. . . .

Ku-Ky,
New York.Izraelio vyriausybė skel- 

, bia, kad per 1949 metus į'
Dvi arabiškos valstybės/žydiškąją Palestiną atvyko Taip Gimė Amerikos 

Egyptas ir Irakas, pasirašė apsigyventi 239,171 žmogus

Egyptas ir Irakas

penkiems metams sutartį ir dabar Izraelio gyventojų Skautų Sąjunga
nesikišti į Sirijos vidaus rei- skaičius tolokai prašoko 
kalus ir nesikėsinti į Siri- vieną milioną. Apie 900,=
jos nepriklausomybę. Abi 000 arabų Izraelis išvarė iš 
šalys pasisako, kad jos nori sako krašto ir tik mažytė 
matyti Sirijoj atsistatant dalelė tų arabų galėjo grįžti mo- 
konstitucinę tvarką. į savo namus.

žinoti. Čia berniukas 
trumpai papasakojo apie 
skautų sąjūdį ir jo paskirtį. 
Kadangi buvo pakeliui, 
jaunasis anglas pakvietė 
Mr. Boyce užeiti Skautų 
Sąjungos raštinėn. Jiems 
atvykus ir amerikiečiui ne
spėjus pakankamai apsi
žvalgyti, jį atlydėjęs jau
nuolis jau buvo dingęs, net 
pavardės nepasakęs.

Mr. Boyce buvo priimtas 
Baden-Powell, to paties vy
ro, kuris vėliau tapo pasau
lio skautų šefu. Juo Baden- 
Povvell daugiau pasakojo 
amerikiečiui apie skautybę, 
juo daugiau šis domėjosi ir 
pagaliau nusprendė, kad ir 

ką nors
panašaus padarvti-

šiemet vasano 8 d. su-i . „ ; r, , .A . . 'Amerikoje galimakanka 40 metų nuo Amen-

KAS MUMS RAŠOMA
žudymas su Pasigailėjimu ir Be gailėjimo. Tai kur čia logika

Marijonų savaitraštis “Lai
vas” sausio 28 d. Įdėjo straips
nį “žudymas iš Pasigailėjimo.” 
o "Draugas“ vasario 2 d. turėjo 
straipsni antrašte “žmogžudys 
ar Geradarys?” Abiejuose raš
tuose kalbama apie tą pati da
lyką—eutanaziją, arba pagrei
tinimą m'rties nepagydoma iiga 
sergančiam žmogui. Griežtai 
rašoma prieš tą praktiką. Gir
di. tai nesiderina su Dievo Įsa
kymu “nežudyk.”

ir kodėl karams netaikinti pn 
sakymo “nežudyk”?

Laisvamanis.
Chicago. III.

kos Skautų Sąjungos įkūri
mo. Čia noriu atpasakoti . ,. . . . .
mieliesiems “Keleivio” skai- i-1-v <? “

į tytojams (pasinaudodamas 'asan0 8 d'
Anglijoje leidžiamo skautų
laikraščio “Jamboree” ra
šiniu) tą įvykį, dėka kurio 
šiame krašte gimė ir per 40 
metų taip plačiai išaugo

Mr. Boyce ir kitų intelek

skautybės sąjūdis.
Buvo 1909 metų 

i Londonas skendėjo 
i me rūke. Migla buvo taip 
i tiršta, kad priekin matėsi 

Amerikos lietuviai dabar taip į vos per kelis žingsnius ir
Kas Tiesa. Tai Tiesa

Lengva butų aukštinti Romos 
katalikų vadus už toki aiškų 
nusistatymą prieš žudymą žmo
nių iš pasigailėjimo, jei jie bu-jti. 
tu nusistatę ir prieš žudymą 
žmor/ų BE PASIGAILĖJIMO. 
Eutanaziją jie smerkia, bet jie 
nesmerkia karų. kuriuose žmo
nės žudomi lie jokio pasigailė
jimo. R. katalikų vadai tyli ir 
tada, kada katalikiškos tautos 
viena kitą žudo l»e jokio pasi-'nyčią.

kalba ir laikraščiai rašo: Jeigu 
nebūtų atvažiavę čionai pora 
desėtkų tūkstančių lietuvių d-:- 
pukų, tai Amerikos lietuvių tar
pe lietuvybė butų jau žlugu
si. .. .

Jau kas tiesa, tai tiesa,
tam pritariu. Aš pats sten
giaus. kad juos čionai partrauk- 

Dar porą affideivitų pada
riau ir kitu kuom daug gelbė
jau. Gelbėjau ir nesigailiu. Aš 
jiems gelbėjau, jie man ge’.b

apskr.
Ylionis, Joe, tarnavo Ameri

kos armijoj, buvo Frankfurte, 
Vokietijoje.

Zehringis, Adolfas, iš Paši
lių km, Vilkaviškio valsčiaus.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti i:

Consulate Gen. of Lithuania 
41 W«st S2nd Street 
New York 24. N. Y.

“Argentinos Lietuvių Balną."
Casilla de Correo 303, 
Kepublica Argentina.

Buenos Aires,
Pranumeratos kaina $2 melams, 

pusmečiui.
$1

MEDUS
Gardus, 100 G tyras Mieli i- 

gan farmų medus. Pirkėjai 
patenknti visose valstijose. 
Galionas $4.00 su prisiuntimu. 
Atsiųskit money orderi arba 
eash šiuo adresu: (<>) !

George M. Ok>waeh.
RED 1, Cnster 2, Mich.

RAKIUI liti KNYGAS, ŽOLES, 
ŠAKNIS

Sveikata Ligoniam^ Gydymas li
gų žolėm ir šaknim Yl. Apd. $1.25.

Didis Sapnininkas su laimės spėji
mu $1.

Naujos Dainos ir Deklamacijos 25c. 
Anglą Kalbos Mokytojas l<’c.
Perkant visas kartu >2.50.
Trejos Devynerius 65c. 

j Nervų Šaknys $1.
Nuo Galvos Skaudėjimo $1.
Nuo Kosulio ii- Šalčio 75c.
Truk žolės $1.25.
Valerijono šaknys $1.
Nuo širdies drebėjimo ir diegimo 75c. 
Nuo Reumatizmo 75c.
Vidurių liuosuotojas 65<-.
Kiksai žolių .5 coliai iigio, 21/į. plo

čio. (7)
l’anl Mikalati-kas

7 3 Com p ton Sl„ Ižoslon ĮS. Mass.

Naujieji Lietuvių 

Transportai

Baikite Savo 
Kančias

Vasario 16 d. laivu “General 
New Yorka atvyksta 

J40 lietuvių šeimų. Atvyksta:
Dora Anulytė, Mykolas Bych- 

nevičius. Fricis Bintakys. Juo
zas Cibulskas, Jonas čvurlionis, 
Antanas Gerulaitis, Antanina • 
Gintautas. Jonas Galockins.j 
Juozas Gražys. Jonas Grigaliū
nas. Jonas Jonikas, Viktorija 
Jonikas. Juozas Juodišius, Ma
rija Jurstas. Henrikas Kazakai- 
tis, Irena Kernauskaitė. Vytau
tas Keršulis. Jonas Kučinskas, 
Petras Lengvinas, Jonas Malis- 
ka. Stasys Misiūnas. Česlovas 
Mikuckis. Jonas Naujokas, 
Baltrus Požėra. Jonas Puško- 
rius, Marijona Račkauskas. Ba
lys Raugas. Pranas Rimša. Bro
nius Sakalauskas. Pranas Slat- 
kev'čius, Kazys Slavinkas. Vo
sylius Stašas. Romualdas Ste
ponaitis. Stasys Tamulis, Alek
sandras Tarasevičius. Jonas 
Tricas, Marijona Vaitiekaitis, 
Juozas Valaitis. Juozas Valic- 
kas 'r Apolonija Žukauskas.

neoria 
j K7VU* B —

Amerikosbuvo įsteigta 
Skautų Sąjunga.

Bet kas nutiko su berniu
ku, kuris įkvėpė amerikie
čiui šią mintį ir kurios pa
sėkoje iki šio laiko Ameri
koje yra buvę penkiolika

įuduo. milionų skauiu? Kuklusis 
tiršta- skautukas kaip dingo rūke. 

taip ir liko nežinomas. Po 
septyniolikos metų, ameri 
kiečiai skautai, padėkos 
ženkian padovanojo Ameri
kos stumbro stovylą, kurią 

Vienas amerikietis, laik- ir šiandien galima matyti

1 dėl to gatvėse judėjimas vi
sai sustojo-

raštininkas William D.
Boyce, jau kuris laikas ieš- 
kojo jam reikalingos įstai
gos ir dėl viską slepiančio; “Nežinomajam 
ruko nieko negalėjo rasti.! kurio ištikimvbė

Giltvell Parke prie Londo
no. Paminkle via įrašyti 
šie žodžiai:

skautui, 
ir gerojo 

atnešė 
Ameri-

darbelio atlikimas 
skautijos judėjimą 
kon.”

Dabar Amerikos skautai 
sudaro milioninę organiza
ciją, kurios globoje ir lie

Priėjęs gatvių sankryžį, 
amerikietis prisiartino prie 
gatvės pavadinimo lentelės 
ir ją perskaitęs stengėsi su

sti. . . . Pamanykite sau, aš siorientuoti kur esąs. Tuo
jau 45 metai kaip Amerikoje, metu prie jo prisiartino jau-
o jau buvau pamiršęs poterius nas berniukas ir pasisiulėj tuviai skautai pradeda už- 
ir labai rėtai nueidatau j baz- ni4o-p]hėti iei iotilrac imt;

Pamenu 1930 metais

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiaasia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmakėjęs 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 Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Jstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraSyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre- 
stodamas:

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

pagelbėti, jei ko ieškąs.
—O taip,—atsakė paten

kintas amerikietis, — jus 
man tikrai galite pagelbėti. 
Aš ieškau štai šio adreso, i 

Berniukas pažiūrėjęs ad-' 
resan pasakė, kad jis galįs 
svečią tenai nuvesti. Ir tik
rai, netrukus jie atsirado 
reikiamoje vietoje. Padė
kos ženkian amerikietis sie
kė kišenėn rankpinigių, bet 
jaunuolis pakėlė ranką 
skautiškam saliutui ir pasa
kė:

pone. Aš esu 
skautas už pa- 
atlyginimo nej

unti priderančią vietą.
Gera.

i LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIE&KOMI ASMENYS

Bružas. Juozas, ii Linonių 
km., Piniavos vals., Panevėžio 
apskr.

Cicėnas, Kristupas.
Drabišaoskas, Justinas,

Girpctrių km.. Pušaloto vals., 
Panevėžio apskr.

iš;

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatižkų Skausmų 
Arthritis

Jei <iar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai su-ijūsiu su Reumatizmu. 
Arthritis ir Nearitis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKU SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti Ls siutinį 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusia dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
<ento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo varda ir ad- A-są greitai į: O«>

Rosse Pmdufls Un., Depl. x-9 
27«S |'ar»ell Avė., ( hieaco 45. III.

Arthritis, reumatizmo skausmus, 
raumenų įtampą, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos į kartą. Sadėtis 
prynų žolių, daugelis jų yra re
tos ir brangios.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 2— 
($1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbapo daugelio dėkingų žmo
nių.

Ž-G ŽOLIŲ ARBATA No. 5— 
($1.25)—nuo palvos slopos. ši 
arbata turi eininos žievės ir tuoj 
veikia.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 12— 
($1.25)—nuo kosulio ir krutinės 
užsikimšimo. Labai veikli ir vai
kams pa įima saugiai duoti..

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
($1.00)—GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia greitus rezultatus 
skilvio ligose. Puikiai liuosuoja 
vidurius, juos sunormuoja.

STANIS Analgesie SALVE— 
($1.60)—duoda STEBĖTINUS re
zultatus. kai vartojama nuo neu- 
ritis. sciatica. reumatizmo ir ar
thritis, krutinės, nugaros skau
dėjimo ir užsikimšimo. Reikia 
tripti raumenis nuo drebulio, slo
gų ir saitų kojų. Staiga susige
ria į odą ir ilgai laikosi šilima. 
Švelnina ir akstiną kraujo apy
taką, tokiu budu išblaško kūne 
susirinkusius nuodus.

Ateikit ar atsiųskit money or
deri. įdėdami ]Oc kož.no daikto 
persiuntimui. MES APMOKAM 
PAŠTĄ jei užsakymas siekia 
$2.00 ar daugiau. (7)

Z. G. STANIS COMPANY 
< hieago 8. III.

2822 Archer Avė, l>ep». K,

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

do-Kinijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų . In
dijos, Pietų Amerikos, Centfanfiės 
Amerikos, Mexieo, Šiaurės Ameri
kos, Canados—ir čia saulė leidžias, 
fmerk Trejanka i rugine ir gerk po 
čerkutę viso pasaulio gerą mišinį. 
Musų Trejanka 75 centai už pakelį, 
o trys pakeliai $2200. Bet jeigu no- 
lite gauti C. O. D., tai $2.25. 

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad*ay 

South Boston 27.. Mass.

NUO UtSISENftJCSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

, miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 

I tą niežėjimą ir spaudėjimą sent), 
atvirų ir skaudžiu žaizdų,

; LEGULO Ointment. Jų ... 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 

: nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 
' žejimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S EOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 

į tarppiriėių. Jos yra tinkamos var- 
■ toti nuo džiustančios ir t>u»kilusMM 
1 odos. Jos yra geros gy

duolės nuo vrių išvirši
nių odos ligų. I.EGU- 

] IO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių. perštamų ir 
niežianėių kojų- Legulo 
Ointment yra parduo
damas p<> 75c., $1.25 ir 
$3.30. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money ■ 
orderį į: (1! ’»>

LEGULO. Dept. 2.
4847 W. 1 Ith Street, 

CICERO 50. ILL.

uždekit*

—Ačiū, 
skautas, o 
tarnavimą 
ma.

—Skautas? Kas tai ga
lėtų būti?—nustebo- laik
raštininkas.

—Neteko jums niekad 
girdėti apie Baden-Powell 
sk autus ?—maloniai pasitei
ravo berniukas. {

Ne, Mr. Boyce apie tai

Ar Jusu Inkstai Gerai Veikia?
Inkstui urašalina iš organizmo rūgštis ir nereikahn- ga šUpuP™ų Jei “e netvarkoje, nuodinga materija 
Dek. kine ir jjsu krau.iuje. Jei tunu- .sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit J'1. '
svaigau, nugara skauda, jaučiate nuo.argi, jei ju ų 
paakiai patinę, vartokit

ŽOLIŲ ARBATA SAVITAS NO. 101
Kaina liję su prisiuntimu. M'tsų a^?riž^
ekspertų sudaryta remiantis iteM ni tų pa y

. SANITAS HERBS (7) 
H«5 Mlbraokee Avenue Chicago, M.

Učeakyma.s su pinigais adresuok it taip:

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, k iris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Cia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip iis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne j raumanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su dalu. ;v<-'.u ir var
du nurodymais.

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

P’-osiura didelio formato, gražiais viršeliais. 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadvray, South Boston 27, M«m.



Puslapis Aštuntas

Vietinės Žinios
JO. BOSTON

ji Cambridge Socialistų
- PmktadUnį'

Nr. 7, Vasario 15, 1950

iškilmingai paminėta
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ

LSS 71 kuopos narių su
sirinkimas jvyksta penkta
dieni, vasario 17 d., Cam
bridge Lietuvių Klube, 823 
Main St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai prašo
mi laiku pribūti. Turime 
svarbių reikalų aptarti

Dorchesterieciams lietu
viams, Annai ir Antanui 
šiugždama, už musų sušel- 
pimą ir laikiną prieglaudą 
savo namuose, o taip pat už 
visus padėtus rūpesčius 
mums darbo beieškant ir 
parodytą nuoširdumą taria
me širdingą lietuvišką ačiū

Vasario 26 d. So. Boston 
High School didžiojoj sve
tainėj bus garsių musų me
nininkų, pianisto V. Bacevi
čiaus Ir solisto tenoro S. Ba
ranausko koncertas.

Koncertą rengia Lietuvių 
Dailės Institutas. Apie me-

Bostono lietuviai praeitą 
sekmadieni labai iškilmin
gai paminėjo Lietuvos tau
tinę šventę. Vasario Šešio
liktąją. Prisirinko pilnutė
lė didžiulė So. Boston High 
School svetainė lietuvių, 
buvo’ virš 1,200 žmonių.

Iškilmingumą tam nepap-į 
rastam Lietuvos žmonių

Aukų Lietuvai vaduoti 
surinkta $1,176. Priimtos 
rezoliucijos lietuvių ir ang-, 
lų kalbomis.

Rep.
■ ~ 1 —r

GRAŽIAI PAMINĖJO
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ

Kviečiame atsilankyti ir no- Kadangi vasario 17 d. yra nininkus ir programą bus 
rinčius Įstoti organizacijom | p. Antano gimtadienis, ta j pranešta vėliau, 

proga linkime jam
laimės ir pasisekimo.

Bartašiunų Šeima
---------\-------------------

Sekr. J. Andre ws.

Lankėsi J. Tysliava

daug! Pagal rengėjų susitarimą 
J su vietiniu BALF skyriumi, 
tą dieną numatytas BALF’o 

! koncertas ir prakalbos ati-
Šį pirmadienĮ musų ištai

goje lankėsi p. Juozas Tys
liava, “Vienybės” leidėjas.

šventės minėjimui pridavė ri..J1 T į,llV„ Į kalbėti masiniame lietuvių 
susirinkime Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo pro
ga.

1 ‘ ' ■ ■ r ■ *

Radio Koncertas Kovo 12

Cambridge lietuviai sek-

vėliavų mesimas, zuvusiuju l. 
pagerbimas, įs Kauno karo 
muzėjaus atgabentos vėlia
vos Įteikimas A. L. Tarybai 
saugoti iki Lietuva vėl bus 
laisva, Vasario šešiolikto
sios akto skaitymas, malda 
ir kitos ceremonijo 
kiai ir drausmingai 
dė lietuviai legionieriai 
jaunieji skautai.

Lietuvos ventę. Aukų 
Buvo geri kal

bėtojai ir puikus daininin
kai. Plačiau kita savaite.

Pui-

G ABI J A TURĖJO
ŠAUNŲ BANKIETĄ! -----------

----------  . I Pp. Minkų lietuvių radio
Gabi- korporacijos metinis kon-Vasario 5 dieną 

pasiro- jos ęhoro metinis bankietas 
11 i sutraukė kupiną L. P. Drau

gijos svetainę svečių. Kaip
certas Įvyks kovo 12 d. po
pietyje Gavin mokyklos 
vetainėje. Dalyvauja daugKalbėjo Mass. gubernato- prį(jeia chorui, svečiai buvoigenj menininkų^ 

smagiai palinksminti daino-1rius Paul A. Dever, adv. 
A. O. Shallna. prof. Ig. 
Končius, J. Januškis. prof. 
Sužiedeiis ir J. Tysliava iš 
Brooklyno. Pirmininkavo 
pakaitomis adv. J. Griga
lius ir Dr. B. Kalvaitis.

mis. Dainavo solo Mrs. Į
Butvvtienė ir Vytautas Ba-,
kūnas, o svkiu viena duetą, i ~ ~ TT, .. ...
paskui visas choras' padai-j, Dolehe*en? L*«tu''”Į K1^ 
r 1 ’ bas rengia šaunią užgave-

UŽGAVĖNIŲ PARĖ

Čempiono Tautvaišos 
Pagerbimo

Lietuvių šachmatininkų 
klubas rengia ŠĮ šeštadienį.
Lietuvių Piliečių Draugijos! 11 
svetainėj, E St., Bostono 
šachmatų 1949 m. čempio-

1 dedamos, o pusės pelno iš 
Pobūvis!mus- didžiųjų menininkų 

koncerto bus paskirta šal
pos reikalams. Todėl tas 
puikusis koncertas pasitar-

lės Institutui ir neabejoja 
mai sutrauks minias žmo
nių.no Povilo Tautvaišos pa

gerbimo pobūvi, | kurį ma-į "
loniai kviečia visus Bosto- į jęas jįe Pariiymėje 
no lietuvius atsilankvti.

3 vai. po pietų Tautvai
šos simultanas prieš neribo
tą skaičių Bostono ir apie
linkės lietuvių šachmatinin
kų. Tikimasi, kad Taut- 
vaišai teks vienu metu žais 

Iti su ne mažiau, kaip 20

Lietuvių šachmatininkei

Lietuviai šachmatininkai, 
kurie tik ką pelnyjo antrą 
vietą Bostono Metropolitan 
Chess Lygos pirmenybėse, 
sulaukė gražaus Įvertinimo 
ir pripažinimo iš Metropoli-

navo kelias daineles įs ope
retės “Čigonai,” prie kurios 

Meninę dali išpildė Ga- pastatymo balandžio 23 d. 
bijos Choras, vedamas muz. choras rengiasi.
J. Dirvelio, parapijos cho-! Dainininkę Butvytienę 

vedamas muz. J. Ka- bostoniškiai jau ne kartą

nių pąrę, Užgavėnių dieną, 
vasario 21 d., 8 vai. vakare, 
savo patalpose, 1810 Dor
chester Avė. Svečiai bus

šachmatininkų. Simultano, tan Chess Lygos. Pirmeny- 
dalyviai prašomi atsinešti bių direktorius Jeremy 
savo šachmatus. Simulta- Coulter pabrėžia nuostabiai 
nas užtruks 3-4 vai. laiko, greitą lietuvių šachmatinin- 

7 vai. vakare bus Bosto- k« susiorgankavimą, įsi- 
no čempiono Tautvaišos pa->{“n/im« > Bos“no P"™".'" 
gerbimas. Prie šito pagei-. es
bimo prašomos prisidėti So.

ir puikų pasirodymą 
pirmenybių rungtynėse.pavaišinti gardžiais bulvi-

ras, vedamas muz. J. Ra-, oosiomsKiai jau ne Kartą nįaįg blynais su rūgščia Bostono lietuvių orga n i zac i- Lietuviai, faktinai, stip- 
cinsko, tautinių šokių gru-: yi a gn ėję u .in, am~-'p1’]smetona. Turėsime jau idė-J jos ir taip pat pavieni as- l iausi Bostone, nes jie vie- 

ma p. O. Ivaskie- mę. o aininin as • a- televizijos aparatą. Vi- menys. Kartu bus bendra nintėliai laimėjo prieš meis- 
nt.rtcM. , e « mUbmi VvtoAiomo arbatėlė, o vėliau šokiai, ten Harvardo Universitetą

Gros orkestras. Įėjimas $1. ir kitose rungtynėse baigė

pė, vedama p- -- u ....rtctv
ir solistai dainininkai 
Krištolaitvtė ir V. Bakunas

Lietuvių Radio Korporacijos 
16 metų sukaktuvių 
Koncerte ir Bankiete 

dalyvaus

VITALIS Žl KAUSKAS 
aktorius-jumoristas 

nedčlioį. Kovo (Mareh) 12-tą 
Gavin F. Mokyklos Salėj 

F. 7-tos ir kampas Dorchester 
gatvės. So. Bostone. 3 vai. po 
pietų.

Bankietas Lietuvių Piliečių 
Salėj. E ir Silver Sts.. So. Bos
tone. 6 vai. vakare..

J. ir ypač paveikė klausytojus 
su J. Gaubos daina: “Oi 
liūdnas, liūdnas žalias ber
želis.” Reikia pastebėti, 
kad L. P. Draugijos svetai
nė yra dainininkams papiu- 
tis, maža, prikvėpuota ir 
prirūkyta, todėl joje dai
nuoti turi būti tikras var
gas. Dainininką V. Baku 
ną bostoniškiai turėjo pro
gos išgirsti praeitą sekma
dieni So. Bostono High 
School didžiojoj auditori
joj-

Vakarienės programą ati-į 
darė F. Rumskis, o ją vedė 
S. Kontautas. Kalbėjo P. 

„Ketvirtu?, L. Končius, J. 
Lekys, S. Jokubauskas, Dr. 
A. Kapočius ir J. Kasmaus 
kas- Dainininkams ir cho
rui akompanavo p-lė Ben- 

1 doraitė.
Nckv. Rep.

Dorchesterio SLA
359 Kuopos Mitingas

Mitingas Įvyks Dorches-į 
terio klube ši penktadienį, 
vasario 17 d., 8:30 vai. va
kare. Visi nariai kviečiami 
pribūti. Valdyba.

Before Enjoyed

BLAHKETI
Nustatykit tokią šilumą, kokios 
jus norite, ir nežiūrint koki šal
ta butų naktis—jus busite šil
tas. Jus džiaugsitės šiluma— 
be sunkumo—vis vienoda per 
visą naktį, palaikoma automa
tiškai. Malonių spalvų ... 
minkštas, švelnus ir MAZGO* 
JAMAS! Kiekvienai lovai už
tenka tik vieno antklodo, vienas 
taisymas, vienas mazgojimas. 
Didelė sutaupai

lygiomis, tuo tarpu kai pra
eitų metų meisteris Boyls- 
tono Klubas tik vienas 
rungtynes su Harvardo Uni
versitetu baigė lygiomis, o 
kitas pralaimėjo. Lietuviai 
su Boylstono Klubu sužaidė 
2-3 ir 3-2.

Lietuvių šachmatininkų 
komanda buvo sudaryta, 
kelių pasiryžėlių dėka, iš 
pernai atvykusių ateivių ir 
prie jų prisidėjusio vietinio 
advokato P. Šimonio. Joje 
žaidė ir pelnė taškų šie vy
rai : meisteris Tautvaiša— 
6, K. Merkis—6, A. Ketura
kis—5, E. Staknys—2'i, K. 
Sandargas—2‘/s, V. Kubi
lius—2, P. Šimonis—2 ir V. 
Zenkevičius—0.

—K. M.

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— Syncopators orkestrą
2— Dainininkė Julia Gri- 

mavičienė iš So. Bostono.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome

parašyti laiškelį ar atvirute 
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- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus
BL’CERNĖ PARDAVIMUI
Parsiduoda lengvomis sąly

gomis valgomų daiktų krautu
vė su visu įrengimu ir 2 kam
bariais, viskas toje pačioje vie
toje. Platesnių informacijų 
klausti šiuo adresu:

Volungis Market 
* 407 Millbury Stret

Worcester, Mass.
Tel. 6-9736 (8)

PACKAGE STORAS
I)čl savininko mirties yra parduo

damas gėrimų biznis lĖackagc 
Store)—stakas. laisnis ir namas. 
Už viską prašom $16,000. Daugiau 
informacijų klauskit šiuo adresu:

Kaly Laschik,
9< Harvard Rd.,
Shirley, Mass. (8)

IŠPILDAU TAKSŲ BLANKAS
Income Tax blankas iipiidom 

už mažą atlyginimą. Galit su
sikalbėti lietuvišku. Ateikit 
vakarais; sekmadienį visą die
ną. Ant 3-čią lubų, 468 East 
Seventh St., So. Bostone. (7)

PARSIDUODA NAMAS
Trijų šeimynų namas parsi

duoda tuoj pat, 282^3rd St., 
So. Boston. Yra tušti kamba
riai gyventi naujam savinin
kui. įmokėti $300. Kreiptis į

Mrs. Stanawbite,
44 Aspinuall Rd., Dorchester.

Mass. (8)
Telefonas AV 2-7269.

Ar Žinot Kur K« Gauti 1
Mes praneitm, kad 

tų krautuvėj visokių wan 
randavojimui, kaip tai Floor _— 
ders, wail Paper Removers, Boat 
Sanders ir kkų. Taipgi turime vi
sokių pentų, vsmiiių, siei
pierių, plumbing, elektros----- —
nų: Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sų. Hnrdtmro Ca
A. J. ALEKNA.

(28 E. Brsaėvajr, Sa.
TeL SO 84148

DR. D. PILKA
Ir mt T m S 

BROADWAY 
B08TON,

•OUth

TeL SO 8-2883
DAKTARAS

J. b. Pasakanti* 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
* Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 
Seredomis:

Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshio
LIETIVIS GYDYTOJAS

Valandos: 24 ir 8-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Uptiam’s Corner
DORCHESTER, MARŠ. J

A. J. NAMAKSY
KKAL VTATB A IN»UBANCB| 

401 W. Broaduray

Office TeL SOboston 8-0948
■«. 17 OBĮOLB STUBT

Tel. PArkvey 7-1283 W "

BLYNŲ VAKARIENĖ
Rengia Sandaros Moterų Klubas
Vasario (February) 18, 1950

SANDAROS SVETAINĖJ, 124 F ST., S. BOSTON
Pradžia 6:30 vai. vakare—Įžanga 75c ypatai

Bus smagi muzika, bus gardžių lietuviškų blynų. 
Tai bus Užgavėnių puota ir proga linksmai prafeisti 
vakarą. Moterys pasistengs visus maloniai pavaišinti.

Kviečia SANDAROS MOTERŲ KLUBAS.

’>r •,*-,z -i .. '.L . ,.

—SMMNHB1T UV

modelisBitas

INCOME TAKSŲ RAPORTUS
Pradedant su Vasario (Eeb.) 1, 1930. išpildau. Turiu 
kelių metų patyrimą ir studijavusi įstatymus. Inte
resantams patartina ateiti nelaukiant paskutinės va
landos.

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

MARIE D. BAGOČIUS, LLB.
302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

(Adv. Kagočiaus Ofise, jam padedant) (9)

Easy tori automatišką pumpų. 
p.;-., g sr t svarus baltinių ir 

išmazgoję juoe kuo puikiausiai, 

bet švelniai Nauja* pagerintas 

gręžtuvas yra padarytas dėl sau-

PaiimHkit tą garsųjį

INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, kuris 
turėjo uždarbio 1949 metais, 
privalo išpildyti ir priduoti val
džiai apyskaitą.

Jonas J. Romanas ir Sūnūs 
kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 

i valandos, ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare, 

j bus Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Posto No. 317 name, 
265 C St., South Bostone, pa
dėti tiems, kuriems bus reika
linga pagalba išpildyme minėtų 
apyskaitų. (10)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi Ii* 
goję $25 pašalpos savaitei

Visais insuranee reikalais 
kreipkitės į , (nuo36)

BRONIS KONTRIM
596 East Broaduray,
So. Boston, Maes.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2488

tieka
kBIT
Oli

UeluviskaAptie
Savininkas H. CABIT

Sr Somos Mbsn ttop,

ŠOŠtON EDISON COMPANY

100 Dorchester 
SOUTH BOSTON 

Tek SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Pa Lama vinilu mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. I. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietutis Gyėytvjas Ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
334 MOADWAY.

S0. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
su18 Troouat

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraujo Patikriaimų 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE Ca

220 E Street,
Pristato toniką, vyną ir

kioa raiiea alų faeUaina,
▼tma Į namas ir aniem

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Tetaptame: SO 84141

arba namuose, 1660 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

(->

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERRBAU8- 

TYTOJAI

IK BROADWAT.
30. BOtfTON, MASS.

Tat SOatk




