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Unijos Vadas Bridges Nuteistas 
Penkis Metus Kalėti

Imdamas Pilietybę Melavo, kad Nėra Komunistas; Jam 
Atimama Pilietybė; Bridges Bendramelagiai 

Gavo po Du Metus Kalėjimo; Bridges 
Paleistas po $25,000 Belą

Širnešė
pirmadienį teismas iš
sprendimą Harry Brid

ges byloje. Vakarinių pa
kraščiu laivų krovėjų unijos*
vadas nuteistas kalėti pen-i . P’ancuzijos komunistų pai
ki? metus už melavimą 1945 i PraeM savaitę turėjo 
metais, imdamas pilietybę, į favo kongresą Gennervil- 
kad jis nesąs komunistas. Į*rs nueste’ Prie Paryžiaus. 
Prisiekusių teismas, po pen- Kongreso kalbėtojai skun- 
kiu mėnesiu bvlos kiaušy- dės1’ kad daugelis komunis- 
mo. atrado, kad Harry Pereitais metais pasirodė 
Bridges yra kaltas. j “begalimai tinginiai” ir ne-

Šiandieną vyriausybė tei- Jod® užtenkamo aktingumo 
sme atnaujino bylą, kadikov°Je. P"es Marshallo pla- 
Harrv Bridges butų atimtai™*’ P"eJ Pjanęuzijos politi- 
Amerikos pilietybė, kurią ki> Indokinijoj ir pnes 
jis gavo meluodamas. Du P/ancuzijos ginklavimąsi.

Kongresas saukia visus par
tijos narius parodyti didės 
n j kovingumą ir ypač kovo
ti prieš Prancūzijos ginkla
vimąsi. Kongresas praėjo 
po obalsiu, kad “prancūzų 
tauta niekada nekariaus 
prieš Sovietų Sąjungą.” 
Kongresas nutarė apvalyti 
partiją^ nuo privisusių titi- 
ninkų ir kitokių nukrypė
lių nuo teisingosios Stalino 
linijos.

Valys Partiją 
Nuo “Nukrypėlių

meluodamas. Du 
Harry Bridges liudininkai, 
kurie liudijo jam imant pi
lietybę, kad H. Bridges nė
ra komunistas, už sąmok
slą apgauti teismą gavo po 
du metus kalėjimo. -Ir H. 
Bridges ir jo liudininkai ke
ta kreiptis i aukštesnį teis
mą su apeliacija. Iki aukš
tesnio teismo pasisakymo 
H. Bridges paleistas po 25. 
OAO dolerių kaucija.

Harry Bridges byla tęsėsi 
penkis mėnesius San Fran- 
cisco mieste. Vyriausybė 
pristatė liudininkus, buvu
sius komunistus, kurie įro
dė, kad Harry Bridges pri
klausė komunistų partijai, o 
dėl jo vedamos politikos 
bolševikiškumo jokių abejo
nių niekam nebuvo. Bet tei
sme viskas sukosi apie klau
simą ar Harry Bridges bu
vo komunistų partijos narys 
ir teisme neabejojamai pa
aiškėjo, kad jis buvo parti
jos narys ir melavo nesąs, 
kad galėtų gauti Amerikos 
pilietybę ir tuo budu drą
siau valyti bolševikišką 
propagandą.

Harry Bridges yra gimęs 
Australijoj ir jei aukštesnis 
teismas jo bausmę patvir
tins, tai po bausmės atliki
mo jis bus išdeportuotas į 
Australiją.

Harry Bridges byla, kaip 
ir Alger Hiss, Judith Cop- 
lonaitės ir kitos panašios 
bylos turi didelės “apsiva 
lymo” reikšmės nuo Mask
vos agentų valstybės parei 
gunų ir darbininkų judėji 
mo tarpe.

BOSTONE TYRINĖJA 
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HARRY BRID' ES NETĘ STAS 1Ž KREIVĄ PRIESAIKĄ

Laivą krovėją unijos bosas vakariniuose pakraščiuose. Harry Bridges (viduryje), buvo 
nuteistas praeitą savaitę už kreivą priesaiką. Jis sakėsi nesąs komunistas, o teisme 
buvo įrodyta, kad jis priklausė komunistą partijai ir kreivai prisiekė priimdamas pilie
tybę. kad nepriklauso prie partijos. Kairėj matosi jo gynėjas, o dešinėj H. Bridges
žmona.

Šiaurės Airijos Senatas Už Naują McCarthy Kalba 
Vadas Amerikoj} D. P. Įstatymą Jau Daug Atsargiau

Unijų Centrai 
Kalba Apie Vienybę

Praeitą savaitę CIO uni 
jų pirmininkas, Philip Mur- 
ray, pasiuntė laiškus Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirmininkui, William Gree- 
n’ui, angliakasių vadui J. 
L Leuis’ui, mašinistų uni
jos pirmininkui A. J. Hayes 
ir gelžkeliečių brolijos va 
dams. Savo laiške P. Mur 
ray siulo atnaujinti derybas 
dėl suvienijimo visų unijų 
į vieną unijų centrą ir pra 
džiai siulo sudalyti jungtinį 
komitetą, kuris derintų uni
jų politiką ir studijuotų “or
ganinės vienybės” klausi
mą.

A. D. Federacija, J. L. 
Levvis ir mašinistų unija 
tą P. Murray laišką atsilie
pė prielankiai ir žada ap
svarstyti tą pasiūlymą.

Siulo Nutraukti
Diplomatinius Santykius

Bostono miesto naujas 
majoras surado, kad prie 
senojo majoro, J. Curley, 
miestas darė kontraktus su 
gatvių taisytojais “skubos 
keliu.’’ bet gatvės arba visai 
nebuvo taisomos, arba jų 
visai nereikėjo taisyti. Ke
li k on traktoriai dėl to turi 
aiškintis ir jau neteko kelių 
kontraktų. Viso tame skan
dale įpainiota nemažiau, 
kaip 9 milionai dolerių mie
sto pinigų. ,

ketvirtadieniPraeitą 
Ameriką atvyko šiaurinės 
Airijos (ULsterio) vyriausy
bės vadas, Sir Basil Brooke. 
Amerikoj jis keta išbūti iki 
gegužės mėnesio, o paskui 
keliaus vienam mėnesiui į 
Kanadą. Amerikos airiai 
visur pasitinka tą svečią su 
pikietais ir rodo jam savo 
nepalankumą dėl jo prieši
nimosi sujungimui šiaurinės 
ir pietinės Airijos į vieną 
respubliką, šiaurinės Airi 
jos šešios apskritys su 1,- 
370,000 gyventojų protesto- 
nų yra Anglijos dalis ir ne
nori jungtus su katalikiška 
airių respublika, kuri 26 ap
skrityse turi 3.000.00 gy
ventojų.

Indijos ir Pakistano 
Ministeriai Tarėsi

ii Praeitos savaitės gale se- Senatorius McCarthy pra- 
natas nubalsavo pakeisti eitą šeštadienį kalbėjo Pas- 
1948 metų DP įstatymą, saic, N. J., karo veteranų 
Svarbiausieji pakeitimai susirinkime. Savo kalboje 
yra tokie: panaikinamas senatorius kaltino kai ku- 
įstatymo reikalavimas, kad riuos valstybės departamen- 
40'' įsileidžiamų išvietintų- to pareigūnus, kad jie vedą 
jų žmonių butų'iš Baltijos tokią pat politiką, kaip ko
ki aštų ir rytinės Lenkijos: munistų partija, bet jis ven- 
panaikinamas reikalavimas, gė vadinti tuos pareigūnių

Louis Budenz Liudys Dėl Šen. 
McCarthy Kaltinimų

Buvęs Komunistų Dienraščio “Daily Worker” Redakto 
rius Liudys Apie Prof. O. Lattimore; Ginčas dėl 

“Komunistų” Valstybės Departamente Dar 
Nesibaigė; Prezidentas “Sulopė” Už

sienių Politikos Vadovybę

Nauji Ginčai dėl Senatoriaus McCarthy iš-
Skraidančių Lėkščių

Amerikoje žmonės vėl 
“mato” skraidančias lėkštes 
padangėse. Kai kurie laik-

tybės departamento parei
gūnus, kad jų tarpe esą 
daug komunistų, dabar su
kasi apie vieną žmogų, pro
fesorių Owen Lattimore,raščiai aifkino kad tos įu,; jau keii' metaf"^N 

skraidančios lekstes esan- jokjųJnuoIatini , siu f
?lo.š rlMinnnsipn karn laivv-i . . _ . .SU1O, naujausieji karo latvy- ,vaIgt šia
no apvalios formos slapti sa¥ait se„. McCarthy .pa: 
orlaiviai, bet karo laivynas siuIė tyrinėjimo pa-
ą a.sk.n.m, užginčija. Pro- komisi aj jškf į J„a 
identas Tnimanas sake liudininką buvusį komunis-

praeitą savaitę, kad jis apie Į t Dartjjos centro nari ir “skraidančiai lėkčtp«” tipk-i Folijos centro nai} n, sklaidančias letetes tiek sakorna buvusį “Daily 
pat teiz.no kiek ir bet ku-:Worke^ redaktorių Louis 
ns kitas pilietis. Budenz. Sak j

Daugumas aiškintojų ma- kag d; kad f 
no. kad skraidančios lekstes 0 ilttimoreTer eilę metų

disciplinuotas komu- 
S.. "istų partijos narys.

Massachusetts kongres- 
monas, Christian A. Herter 
praneša, kad jis praeitą sa
vaitę siūlė valstybės sekre 
toriui nutraukti diplomati 
nius Santykius su Sovietų 
Rusija. Kongresmonas sa 
ko, kad jis tokį pasiūlymą 
padaręs todėl, kad Ameri 
kos žmonės suprastų, jog 
“šaltasis karas’’ su Rusija 
yra labai rimtas reikalas il
gai jau greitu laiku santy
kiai su Rusija prieis prie 
kritiško punkto. Bet Ame
rikos gyventojai vis dar ne
supranta, koks pavojus gre
sia musų kraštui iš Maskvos 
imperializmo.

Praeitą savaitę Indijos ir 
Pakistano ministerių pirmi
ninkai penkias dienas tarėsi 
New Delhi mieste, kaip su
švelninti santykius tarp tų 
dvejų valstybių ir užbaigti 
tikybines skerdynes, kurios 
vienaip vien vyksta ir Pa
kistane ir Indijoj. Dar 12,- 
000,000 indusų tikybos 
žmonių gyvena Pakistane ir 
40,000,000 mahometonų gy
vena Indijoj. Astuoni mi
lionai žmonių iš abejų vals
tybių po 1947 metų dalybų 
pabėgo iš savo namų dėl ti
kybinių persekiojimų.

Ministeriai po derybų pa
skelbė, kad jie susitarė dėl 
priemonių, kokių bus ima 
masi, kad mažumų klausi
mas abejose valstybėse bu
tų taikiai išspręstas.

BALTIJOJ DINGO
AMERIKOS ORLAIVIS

Amerikos bomberis su 10 
žmonių įgula dingo Baltijos 
juroje. Visos pastangos su

kad 30'' įsileidžiamųjų bu
tų žemdirbiai; panaikina- 
namas reikalavimas, kad 
įsileidžiami tik tie išvietin- 
tieji žmonės, kurie buvo iš 
vietintųjų stovyklose 1945 
metų gale ir dabar bus įlei 
džiami išvietintieji, kurie 
1949 metų sausio mėnesį 
buvo stovyklose; įstatymo 
galiojimas pratęsiamas vie
niems metams, iki 1951 me
tų birželio 30.: padidina
mas įsileidžiamųjų išvietin- 
tųju žmonių skaičius nuo 
205,000 iki 344,000.

Tokie yra svarbesnieji 
įstatymo pakeitimai. Sena 
to priimtas įstatymas dai 
turi būti suderintas su at

komunistais ar Maskvos šni
pais. kaip jis tą darė kalbė
damas senate. Mat. už kal
bą. pasakytą už kongreso 
sienų, senatorius, kaip ir 
kiekvienas kitas pilietis, ga 
Ii būti patrauktas teismo at
sakomybėn, todėl McCarthy 
buvo atsargus su kaltini
mais, kad nereikėtų aiškin
tis teisme.

Siūlo Padidinti 
Bedarbių Pašalpas

Prezidentas Trumanas pa
siūlė kongresui pagerinti 
bedarbių padėti, pakeliant
20'- mokamas bedarbiams 

stovų rūmų priimtuoju įsta pa^ipa? i,- Įtraukti į drau-
tvmn . noVoifimn iv f orio i .. v -tymo pakeitimu ir tada 
naujas įstatymas bus pasiųs
tas prezidentui pasirašyti.

21 DIENĄ IŠBUVO
PO VANDENIU

Amerikos submarinas 
“Pickeref' 21 dieną plau 
kiojo Pacifiko vandenimis 
panėręs po vandeniu. Sub
marinas padarė po v 
niu 5,200 mylių kelio nė 
karto neiškildamas į viršų. 
Submarinas turi “šnorke- 
lio” prietaisus, kurie leidžia 
panėmsiam laivui gauti 
šviežio oro ir, išleisti suge
dusį orą ir gesus į orą per 
tam tikras dūdas.

dimą nuo nedarbo dar šešis 
milionus darbininkų, kurie 
dabar nėra apdrausti.

Administracija numato 
kad iki šių metų vasaros be 
darbių skaičius krašte pa
kils iki 5 milionų ir kils da> 
daugiau. Dabartinių laiku 
Amerikoje 4,123,000 bedar 
bių gauna pašalpas iš drau 

žande-! dimo nuo nedarbo įstaigų.

tina, kad jie tikrai matė pa
dangėse apvalius skraidan
čius dalykus. Kiti žmonės 
jau sako, kad “aiškinimų” 
jau esą daugiau, negu tų 
sklaidančių lėkščių. . . .

Italija Siūlo
Jugoslavams Tartis
Italijos užsienių reikalų 

ministeris Carlo Sforza, kal
bėdamas Milane, sinlė Ju
goslavijai pradėti tiesiogi 
nes derybas su Italija dėl 
Triesto ginčo užbaigimo. C. 
Sforza sakė, kad pašalinus 
Triesto ginčą, tarp Italijos 
ir Jugoslavijos prasidėtų 
taikus ir draugingi santy
kiai. *

Italijos užsienių ministe
ris siulo, kad Italija nebe- 
reikalaus grąžinimo jai vi
sos Triesto teritorijos, dalis 
jos galėtų būti prijungta 
prie Jugoslavijos ir tuo bu
du ginčas butų išspręstas 
visiems laikams. Tito vy
riausybė italų -pasiūlymą 
griežtai atmetė ir reikalau
ja Triestą atiduoti Jugosla
vijai.

Pasaulyje Yra 62,453,794 
Motoriniai Vežimai

Šen. McCarthy kaltini
mai prieš valstybės departa
mentą privertė vyriausybę 
ieškoti būdų atstatyti abejų 
didžiųjų partijų bendradar
biavimą užsienių politikos 
klausimuose. Tuo tikslu 
prezidentas paskyrė repub
likonų partijos užsienių rei
kalų ekspertą, John Foster 
Dulles, valstybės sekreto
riaus patarėjų. Tas pasky
rimas žymiai sušvelnino 
partinį ginčą dėl užsienių 
politikos krypties ir dauge
lis republikonų mano, kad 
pasiseks vėl prieiti prie su
derintos ir visam kraštui 
priimtinos užsienių politi
kos.

L. Budenz liudijimo se
nate laukiama su dideliu 
susidomėjimu, nes Budenz, 
kaipo buvęs vienas iš komu
nistų partijos vadų, turi 
daug informacijų apie ko
munistų įtaką valdžios apa
rate.

PO PENKIŲ ŽMONŲ—
SAUŽUDYSTE

Brangenybės Išmatose

JUROJ DINGO
DEŠIMTS ŽUVININKŲ

New Bedford, Mass., žu 
vininkų laivas “lour Sis 
Urs” penktadieni išplaukė 
i jurą. pateko į smarkią 
audrą >r iki šio antradienio 
į rikio* laivo pėdsako nesu
rasta. Žuvininkų šeimos di
deliame rūpesnyje laukia

Šių metų pradžioje visa
me pasaulyje buvo 62,463,- 
794 motoriniai vežimai, au
tomobiliai, sunkvežimiai ir 
busai. Daugiausia motori
nių vežimų vra T. A. Valsty
bėse—43,429,205, o likusia
me pasaulyje priskaitoma 
19,034,589 vežimai. Iš ki
tų kraštų daugiausiai moto 
rinių vežimų turi Prancū
zija—2,295,000: Australija 
1,150,000, Kanada—2,194,- 
929.

Dr. Sander Aiškinasi

,. . ... , Newton, Mass., policija
rasti dingusį orlaivį nedavė, susekė ne mažiau, kaip už 
rezultatų. Spėjama, kad or-‘ 30,000 dolerių brangenybių žinių anie dingusius savi? 
laivis įkrito į jurą. kanalizacija? dūdose.' ‘Ikius.

Radio vaidinimų direkto
rius, Hugh Emst, 39 metų 
amžiaus vyras, nusišovė šį 
antradienį anksti rytą savo 
bute New Yorke. Jis pali
ko raštą prieš mirtį, kad 
penkis kartus bandęs sukur
ti laimingą šeimą, bet visos 
penkios žmonos jam laimės 
nedavusios ir todėl nutaręs 
baigti savo dienas. Prieš 
mirtį H. Emst patelefonavo 
vienam laikraščiui, kad tas 
atsiųstų reporterį “šviežiai 
žiniai” gauti.

Atlanta, Ga., mieste vie
na moteris, Mrs. E. Spears, 
pateko į kalėjimą už nele- 
gališką snapso pardavinėji
mą. J kalėjimą ji atėjo ne? 
šina maišą pinigų, viso 50.- 
000 dolerių. Policija nesu
tiko ją pirmadienio vakare 
paleisti po l>ėla, kad jai be-

Šį trečiadienį N. H. vals 
tijos (laktam priežiūros ko
misija sprendžia ar atimti einant namo kas nors neiš 
laisnį Dr. Sandėriui. kraustytų jos turto.

teiz.no
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PLAČIOS BAIMĖS AKYS . nyčiai šitokius deimantus 
paberia:

•'Noroms nenoroms tenka 
dar kartą grįžti prie fašistų 
gėdos dienos—vasario šešio
liktosios. Dar kartą tenka 
IMtsisakyti. kad tos dienos va
di namasai ‘Lietuvos nepri
klausomybės’ aktas buvo rei
kalingas ne Lietuvos liau
džiai, bet Vokietijos ir kitų 
kapitalistinių kraštų imperia
lizmui, kad sudarius, nors ir 
silpną, l>esiveržiančiai iš ry
tų revoliucijos bangai kliūti 
ir iš Lietuvos padarius Vo
kietijos buferi.”

Lietuvių tautos didįjį pa
siryžimą, būt laisva ir ne 
priklausoma tauta ir pirmąjį 
sunkiose kovose jos iškovo
tą pasauliui pasisakymą tuoi 
reikalu—1918 metų vasario į 
16 d. aktą—“Laisvės” ne-i 
praustaburnis vadina “fašis
tų gėdos diena.” Jei tam 
molio motiejui trūksta gal
voje, “Laisvės” redaktorius 
turėtų nepašykštėti ir Joną 
Moli turėtų pasiųsti nors i 
Dr. Kaškiaučiaus mediciniš
kąjį ofisą. Molis, matomai,

A. Bimba labai gerai pa 
darė palikdamas busimoms1 
kartoms savo Clevelando 
mieste pergyvenimų apra
šymus. Jo surašytoji me
džiaga jau dabar sudaro 
pagrindą kai kurioms gan 
svarbioms išvadoms pada
ryti. A. Bimba rašo:
“. . . Kaip ir aš pirmiau, taip 
jus. tikiu, kurie nesate buvę 
linčininkų gaujoje, jokiu bu- 
du negalėsite sau Įsivaizduoti 
tą baisu siaubą, kokį žmogus 
jaučia tokioje padėtyje atsi
dūręs. . . . Niekados pirmiau 
nebuvau žiūrėjęs tiesiai mir
čiai Į akis—mirčiai ne kovo
je, ne ligoninėje, bet rankose 
visiškai sužvėrėjusios fašisti
nės gaujos!”

Išvados, kurių nė pats A, 
Bimba neginčys, visai aiš 
kios, būtent: jis pergyveno 
mirtiną pavojų, ji buvo ap
ėmęs mirties siaubas, kokio 
niekur ir niekados nepergy
veno. Toliau jis rašo:
“. . . Užtikrinu visus, jog aš 
nė nepajutau, kaip ranka smu
ko ’į kišenę ir pasigavo tą pei
liuką. sulenktą ir ten gulinti. 
Kai aš ją ištraukiau iš kišenės, 
ji jau nebebuvo tuščia, joje bu
vo suspaustas juodas peiliukas. 
Mano laimė, net nežinau, kam 
už tą dėkoti, kad vienas iš hit
lerinių žmogžudžių pastebėjo, 
jog mano rankoje atsirado juo
das
kvolc.

PROFESORIUS LATTIMORE SU SEIMĄ

Senatoriaus MeCarthy apkaltintas esąs “Maskvos vyriau
sybės agentas” Amerikoje, profesorius Owen Lattimore 
(viduryje) su savo šeima buvo nuvykęs į senato komisiją 
pasiteisinti. Kairėj matosi jo sūnūs David, dešinėj žmo
na. Senate profesorius po priesaika užginčijo visus šen. 
.MeCarthy kaltinimus ir vadino senatorių melagiu, šmeiži
ku ir niekšu.

Kas Yra MeCarthy?
\V isconsino senatorius,' 

Joseph R. MeCarthy, staiga 
pasidarė žinomas po visą 
Ameriką, kaipo griežtas ko-į 
munistų “valytojas.” Jo 
kaltinimai prieš valstybės 
departamento “komunis
tus,” kurių vardų jis sakosi 
turįs 81 (pirma sakė turįs 
net virš 200, o paskui buvo 
skaičių sumažinęs iki 
padarė iš mažai žinomo po-i 
litinio veikėjo “nacionalinę 
figūrą.”

Šen. MeCarthy Wisconsi- 
no valstijoj yra gerai žino
mas ir žinomas visai ne iš 

i gerosios pusės. Tai yra am- 
1 bicingas politikierius, kurs 
nesiskaito su priemonėmis, 
kad tik savo tikslo pasiekus.
Savaitraštis

Kas Savaite
Harry Bridges Seniau bolševikai kelda-

Kiekvienas komunistas tu-j vo revoliucini gvoltą, kai
. , -• policija pasirodydavo jųn neigti, kad Jis yra komu 1 ... 1 .* o. r• , U: milinguose, o dabar Stalinonistas, jei atvirai pdsis.. i 7- • . • .i . r , L-oL-bi! berneliai lengvai atsidusta,kant galima turėti kokių! kada policija musų paren

gimuose” apsaugo Maskvos 
agentu kermošius nuo ne

mirs nemalonumų, arka je: 
57), j Stalino interesuose yra pa

The N e vv
Leader” apie tą politikierių 
paduoda tokių žinių:

pasiūlė JAV ir Anglijai 
klausimo iš esmės svarsty
mą pei kelti i komisiją. Kal
tininkai Vengrija, Bulgari
ja ir Rumunija nuo savų at
stovų i tą komisiją siuntimo 
atsisakė, tvirtindami, kad

da nenusileisti. Komisija 
bus sudaryta. Šios komisi
jos sprendimas bus “priva
lomas,” nežiūrint ar dalv- 
vaus ar nedalyvaus apskųs
tųjų atstovai. Kaip ten be
būtų, bet ir šis sprendimas

tai butų kišimasis i tų kraš- yra dar vienas spraktis 
jokio supratimo neturi apie tų vidaus reikalus. . j tarptautiniams kriminalis-
Vasario šešioliktos aktą, joj Tarptautinis teismas ža-jtains.
atsiradimą; jis nėra ir pa 
ties akto skaitęs, nes prie 
šingu atveju nedrįstų įžei 
dinėti lietuviu tautos. Laiškai iš Lietuvos

Ir paprasčiausias nemok-; 
ša žino, kad dar toli iki į

peiliukas ir tiesiog žvėrišku j pirmojo karo tarptautinis 
u suriko: ‘Jis turi peili: . ’ • jgocjaJj2mas buvo proklama-

"To tik ir reikėjo. Linčinčn 
kai tapo pritrenkti ir pradėjo 
atbuli vienas ant kito grūstis, 
įdebę akis Į mano ranką. Kaip 
beregint, priešais mane pasida
rė kokių penkių pėdų tuščias 
ratas. Tie, kurie dar tik pora 
sekundų atgal staugė, kaip gy
vuliai, staiga nutilo. Hitlerinin
kai žmogžudžiai yra bailiai.” ...

Iš šių A. Bimbos žodžių 
aišku, kad “lineininkai, 
“fašistiniai žvėrys,” kurie 
prieš sekundę, žūt būt, ry
žosi be jokių ceremonijų 
sudoroti A. Bimbą, išsigan
do mažyčio, tik dviejų colių 
juodo peiliuko, “žmogžu
džiai” ir “žvėrys,” akims 
matant, pasitraukė nuo A. 
Bimbos, palikdami ji pen
kių pėdų tuščiame rate. Iš 
šito fakto A. Bimba padarė 
gal ir logišką, bet visai ne
teisinga “žmogžudžių” ir 
“žvėrių” nuotaikų atveju, 
išvadą, kad šie yra bailiai.

Tad turime išsiaiškinti:

vęs tautų apsisprendimo 
Šukį, paremtą ir pripažintą 
organizuotų milioninių dar 
bininkų masių. Ta teise pa
sinaudojo Lietuvos liaudis 
ir Vasario šešioliktosios ak
tas yra vienas tos kovos 
etapas.

Mes gerai žinome, kad! Buchalterė uždirba 400 rublių 
Rytų imperialistams buvo J mėnesį. arba maždaug tiek. 
svarbu, kad Lietuva neapsi- kainuoja moteriški čeverv-

Buchalterė Uždirba 400 
Rublių, Darbininkas 
Fabrike 250

Musų laikraščio skaitytojas 
M. S. iš Hendersonville, Pa., 
prisiuntė mums savo giminių 
du laiškus iš Lietuvos. Laiškai 
labai įdomus, nes pasako, kad 
darbininkas dirbtuvėj uždirba 
per mėnesį 250 rublių, arba 
mažiau negu ketvirtą dalį vie
no kostiumo ((siuto) kainos!

spręstų, kaipo laisva ir ne-> 
priklausoma valstybė. Tuo 
tikslu Maskvos išlaikomas 
V. Kapsukas, gal būt, drau-• 
ge su Jonu Moliu putė į 
Maskvos dūdas, o pats V. 
Kapsukas buvo .L. Trockio 
ekspertu Lietuvių Brastoje 
ir sėdėjo prie vieno stalo su 
kaizerio generolu Hoffma- 

s nu ir sekundavo Maskvai, 
kitaip tarus, tarnavo Rytu

kai!
! Laiškuose rašo:

Mielas Dėde!
•Jūsų rašytą laišką 1949

m. spalio mėn. 14 d. gavau 
ir labai dėkoju.

Dėde. dabar aš gyvenu 
Vilniuje ir mokausi. Bai
gus gimnaziją vienus metus 
dirbau, bet iš darbo neturė t 
jau jokios nandos, nes ne- 

4 Į turėjau specialybės ir nuta-

(1) Ar skaitlingi “linči- 
ninkai” ir jų “gauja,” jei 
jie tikrai buvo pasiryžę su
naikinti A. Bimbbą, ar jie 
galėjo išsigąsti dviejų colių 
peiliuko?

(2) Ar pats A. Bimba, 
kai, anot jo paties, mirtis 
pasižiurėjo jam stačiai į 
akis, ar jis tuo metu buvo 
pakankamai drąsus?

Aišku, kad A. Bimbos 
išplūstieji “lineininkai,” iš
sigandę mažyčio peiliuko, 
tokių kėslų neturėjo, jiems 
buvo įdomus pats A. Bim
ba, kaipo nematytos pader 
mes padaras, gi kitą vertus, 
pats Bimba, kurio ir blusos 
buvo numirę ir drąsa nugar
mėjusi į užkulnius, aiškiai 
parodė nemažą • bailumą. 
Šitoji ypatybė “vadui’’ ne
tinka, jam netinka ir tas 
Maskvos bobturgio leksiko
nas, kurį jis vartoja savo 
plačiam traktatui papuošti.

MOLIO JOVALAS

“Laisvės” Nr. 61 tūlas Jo
nas Molis bolševikinei avi-

veidą. i prasytu svečių nesanturu-
suktumas paaiškėjo ‘ dar į ««-■ ° Sa'>‘ usis M izara jau 
karų Harry Bridges byloje, ^galvojo ,r fondą stetgt, 
Prisiekusiųjų teismas per “apaffluMmu. nuo kryzio- 
penkis mėnesius klausė jo kų.- Mtzara pats t tąfon 
bylos, pats Harrv Bridges '!es,u,k! i‘at. <‘ol.c,į> kakl 
i, jo du padėjėjai visai,. iš-|J‘s.ka<Ia«e I,a-Jiunte S.met°- 
sisukiuėjo ir aiškino, kad »a' kalėjimams statyti. 
Bridges nėra komunistas,)
nors dėl Bridges vedamo.") 
politikos bolševikiškumo ir! Po didžiojo streiko ang- 
akliausias negali turėti jo • liakasiai grįžo į kasyklas ir

slėpti
Tas

savo tikrąjį
žinomas •.Olai

Mainieriu Problema

Politikoj MeCarthy pasi-j kios abejonės.
Teisme buvo įrodyta, kad 

Harry Bridges, laivų krovė
jų unijos vakariniuose pa

per pirmą savaitę iškasė 
13,200,000 tonų anglių,’ se
kančią savaitę jie iškasė 
13,400,000 tonų ir per tre-

kraščiuose bosas, buvo ko-'čią savaitę jie beiškasė tik- 
munistų partijos narys, kai 
jis ėmė Amerikos pilietybę 
ir davė priesaiką nesąs ko 
munistas. Už melavimą 
Harry Bridges neteko pilie 
tybės ir atsidurs kalėjime.

Harry Bridges teismas

tai . . . 12,370.000 tonų.
Po dvejų savaičių pilno

darbo anglių trukumas 
krašte išnyko ir kasyklų sa
vininkai tyčia sumažino ga
mybą, nes . . . nėra kur pa
dėti iškasamų anglių. Jei

ko yra tik žinoma reikia 
turėti pinigų, tai gali nusi
pirkti, bet. kai pinigų nėra 
tai ir sunku. Tėvelis dirba 
fabrike ir gauna i mėnesį 
250 rb. Mamytė namuose 
šeimininkauja, laiko paišą, 
vištų, bulvių sodinanti, taip 

! ir vargstam ir pavalgyti pa
kol kas užtenka. Už darbą 
tai moka valdžia, kur via 

! nustatytos algos. Pas mus 
dabar nėra ponų, nei kom
panijų, kaip jus rašėt. Po
nai yra naikinami. Dėde, 
kai gausit šį mano laišką, tai 
atrašykit tiesiog man.

Tai sveikinu jumis ir jūsų

; rodė 1936 metais, kaipo de
mokratų kandidatas i dis- 
trikto prokuroro vietą, bet 
nepraėjo. Vėliau jis buvo 
kandidatas į teisėjus ir dė
ka nenuilstamai agitacijai 
buvo išrinktas. Wisconsino 
konstitucija reikalauja, kad 
teisėjas, kuris kandidatuoja 
į politinę vietą, turi pasi
traukti iš teisėjo pareigų. 
Bet šen. MeCarthy “užmir-

.jšo” tą padaryti ir 1946 me- 
•) tais, būdamas kandidatu Į 

' senatą, ėjo teisėjo pareigas 
ir buvo padaręs iš teisme 
savo politinės agitacijos 
priemonę. Jis davė “pa
skubomis” divorsus savo 
įtakingiems rėmėjams ir per 
dvi ar tris dienas pasirašy
davo divorsų aktus. Tokie 
atsitikimai buvo Kordas’ų 
ir Roberts’ų perskirų bylo
se.

Dėl to skandalo 1949 me
tais Wisconsino advokatų 
taryba iškėlė skundą prieš 
senatorių MeCarthy ir Wis- 
consino aukščiausias teis
mas konstatavo, kad sena
torius MeCarthy “sulaužė 
savo kaipo teisėjo ir kaipo 
advokato priesaiką.”

1943 metais J. R. MeCar
thy, spekuliuodamas biržo 
je, uždirbo 42,000 dolerių.visą seimą su šv. Kalėdomi,

ir linkiu jūsų gyvenime pa-| bet apie tą savo pelną “uz- 
sisekimo ir kad sulauktu- ; miršo” painformuoti Wis- 
mėt kitų šventų Kalėdų. ! consino valstijos iždą, o ka

da jis buvo pareikalautas—S. S.

Mielas Dėde! 
Štai nei kai ti-ukus rašau

imperializmui. Buvo ir to- riau mokytis toliau, kad į jums antrą laišką ir prašy- 
kių, kurie Lietuvos likimą 
sijo su kaizerine Vokietija 
ir rūpinosi atkurti Lietuvo
je monarchiją su Urachu 
priešaky. Vasario 16 d. ak
tas yra ir urackininkų ir 
maskvinių pralaimėjimo da
ta, tai yra, Lietuvos, jos 
liaudies laimėjimo diena.
Tik paskutiniai ignorantai 
gali drįsti iš liaudies troški
mų tyčiotis. Tik politinis 
žiopliukas sugebėjo pri
kergti, kad Vasario šešio
liktoji esanti “fašistu gėdos 
diena.”

įgauti kokią nors specialy- siu, kad jus perduotumėt
bę. Dabar mokausi ant 
daktarės ir gydysiu žmo-

broliui laišką ir mano foto 
grafiją, kur praeitais me

nėms dantis. Mokslas trun- tais nusipaveikslavau, nes 
ka neilgai, tik dvejus metus'jis neturi mano jokios foto- 
ir savo amatu esu patenkin-įgrafijos.
ta. Mokinuosi kaip reikia

dar karta parodė, kad ko-1 angliakasiai per savaitę ga- 
munistams melas yra jų H* 1* milionų to-
duona kasdieninė, 
juos mokė ir Leninas, 
savo sekėjams įsakė ne
vengti melo, apgaulės ir tei 
sybės nuslėpimo, jei tai yra 
bolševizmo interesuose.

F ar i zėj aus Velykinė
Tūlas ponas S. Stravins

kas, dorybių perpildytas, 
kaip akis, prieš Velykas at
liko išpažintį kuniginėj 
“Amerikoj” iš “Keleivio’’ 
nuodėmių. Jis už plaukų

Taip i nM’ tal Per mt?tus tas reiškia 
kurs!v“'š 600 milionų tonų, o tuo 

tarpu kraštas per metus be- 
suvartoja tik mažiau 500,- 
000,000 tonų anglių. No
romis nenoromis dalis mai- 
nierių dirbs tik dali laiko. 
Ir mainieriu skaičius dabar 
vra sumažėjęs. Minkštųjų 
anglių kasyklose 1948 me
tais dirbo 441,631 angliaka
sys, o dabar bedirba tik 
375,000. Pagerinta techni
ka ir anglių pareikalavimo 
umažėjimas, neplaningame

atvilko bostoniskio laikiau, ūkyje, yra viena iš skau-

TOKIEMS IR 
TEISMO SPRENDIMAI

NEPRIVALOMI

JAV ir Anglija buvo ap- 
skundusios tarptautiniam 
Haagos teismui Vengriją, 
Bulgariją ir Rumuniją už 
sutarčių nevykdymą, kurio
mis šie kraštai yra pasiža
dėję gerbti pas save žmo
gaus teises,

Haagos tarptautinis tri- 
buolas 16 balsų prieš 3 (Ru
sijos, Lenkijos ir Jugoslavi
jos) pripažino, kad apskųs
tieji kraštai tikrai sulaužė 
jų pačių pasirašytas sutartis 
ir duotas pasižadėjimas ir

žmonėms dantis statyti ir 
gydyti.

Dėde, jus rašėte, kad pas 
jus sunkus gyvenimas, tai 
tiesiog ir nuostabu, kad 
anksčiau pas jus taip gerai 
buvo gyventi, o dabar taip 
staigiai pasikeitė. Tik ge
rai, kad jus dar dirbate ir 
jumis iš fabriko neišmeta, 
kad dar galite ant duonos! 
užsidirbti ir kaip nors pra- 
gyventi. Dėde parašykit ar 
jus turite vaikų, ar jie jums 
padeda, bet jus jau senas 
ir tur būt sunku dirbti. Tai 
man dėde parašykit.

Pas mus daugiau nieko 
gero nėra. esame visi sveiki

Aš dėde baigus gimnazi
ją vienus metus dirbau 
įstaigoje. Turėjau buchal- 
terės vietą ir gaudavau į 
mėnesį 400 rb. Bet darbas 
buvo nelengvas, nes reikė
jo važinėtis po kolektyvi
nius ukius ir tikrinti buchal 
teriją. Bet man tas važi-1 
nėjimas nepatiko ir nuta

ri- gyvi, ii laukiame 
švenčių. Dėde, daug 
jums rašyti negaliu, ir ne
turiu laiko, nes artinasi eg

zaminai ir esu labai užim- 
' ta mokslu. Pas mus oras 
šiltas, dar žiemos neturime 
ir sniego bėdos nėra, nors 
anksčiau tokiu laiku būda
vo prisnigę nemaža sniego. 
Dėde, kai rašysit laišką, tai 
rašykit tuo adresu kur pra
eitame laiške aš buvau įdė
jusi, tai aš gausiu tuo ad
resu greičiau.

Daug, dėde, šįkart nera
šysiu, nes labai neturiu lai
ko, ir dar kartą jumis svei
kinu su šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais ir linkiu jū
sų gyvenime daug pasiseki
mo. Tad baigiu rašyti ir 
laukiu “gromatos.”

—S. S.

pasiaiškinti, jis sakė nesąs 
Wisconsin valstijos gyven
tojas, nors toje valstijoje 
gimė, augo, balsavo ir buvo 
teisėju. Tik 1947 metais jis 
atsilygino su valstija iš savo 
pajamų.

“The New Leader” su
rankioti daviniai rodo, kad 
politikierius MeCarthy nesi
skaito su priemonėmis ir 
yra slidus, kaip ungurys, sa-

tik vo pasiaiškinimuose ir kal-
ko

Pakalbinkite kaimynus ir 
augus užsisakyti “Kelei 

riau mokytis. Pas mus vis-jvj.” Kaina matams $3.

tinimuose. Valstybės depar
tamento “komunistų” laimė 
yra, kad toks MeCarthy iš
ėjo prieš juos Į kovą. Jei 
kas rimtesnis pasižvalgytų 
po tą departamentą, gal 
rastų visokių bendrakelei- 
viškų šiukšlių, kurias reikia 
šluoti lauk, bet MeCarthy 
šluota pati yra perdaug 
įtartina, kad galėtų ką nors 
išvalyti.

DU JAPONAI NUTARĖ
“BAIGTI KARĄ”

Du japonų kareiviai šį 
pirmadienį pasidavė Filipi
nų policijai. Jie atėjo iš 
džiunglių ir pasisakė per 
penkis metus slapstęsi rais
tuose, laukdami kad Japo
nija laimės karą, bet jiems 
pakyrėjo laukti ir todėl jie 
nutarė pasiduoti. Jie labai 
nustebo, kai sužinojo, kad 
Japonija jau penki metai 
kaip pasidavė.

čio nusidėjimus, iš jų viešai 
išsispaviedojo ir šaukia mus 
muštis i krutinę ir prašyti 
atleidimo iš ... jo gerašir 
diškumo. Jei ne, kuniginio 
laikraščio cenzorius žada 
būti labai užsirūstinęs.

Gaila mums rūstinti žmo
gų, kurs taip puikiai paste
bi šapelį svetimoj aky. To
kie pastabus muitininkai 
kada nors bus labai reika
lingi krikdemiškai cenzūrai 
Lietuvoje, kada raudonas 
paišelis vėl tvarkys neklau
žadų rašeivų mintis ii- žo
džius.

Bet belaukiant tų laikų 
ponai Stravinskai gerai pa
darytų, jei pažvelgtų rim
čiau, kokia kryptimi žy
giuoja politikuojantieji “ka
talikai,” kurie per metus 
kaitą pamini “demokratiš
ką Lietuvą,” o 364 kartus per 
tuos pat metus garbina kru
vinąjį Franco ir jo dvasios 
brolį Salazarą. Gal toks po
litikavimas yra suderina
mas su ponų Stravinskų 
“etika ir skoniu,” bet mes 
nei tos jų “etikos,” nei to
kio “skonio” nepirktume nė 
už laužtą centą.

“Policija, Gelbėk!”
Lietuviški maskviniai “re

voliucionieriai,” narsiojo 
Bimbos vedami, nutarė 
šauktis kapitalistinės polici
jos pagalbos, kad jų stali- 
niškus parengimas saugotų. 
Policija yra tvarkai palai
kyti, jei į ją kreipias; ir 
“pats” Bimba su juodu ci- 
zoriku, ji pasiunčia tvark
darius ir viskas yra tvarko
je.

Bet kaip jaučiasi Bimbos 
revoliucinės žiurkės po ka
pitalistinės policijos apsau
ga?

džiųjų kasyklų darbininkų 
problemų.

John Foster Dulles
Prezidentas Trumanas, 

valstybės sekretoriaus Dean 
Acheson prašomas, pasiūlė 
republikonų partijos užsie
nių politikos ekspertui, 
John Foster Dulles, priimti 
aukšto patarėjo vietą prie 
valstybės sekretoriaus. J. F. 
Dulles sutiko.

Paskyrimas republikonų 
vado valstybės departamen
to patarėju sustiprina di
džiųjų partijų bendradar
biavimą užsienių politikoj 
ir neabejojamai pašalins 
daug kivirčų kongrese dėl 
užsienio politikos klausimų.

J. F. Dulles, priimdamas 
prezidento paskyrimą sakė, 
kad Amerikai dabar gresia 
labai didelis pavojus iš Ru
sijos. Jis sakė:

“Sovietų komunizmo va
dai metodiškai, beatodairi 
niai ir su dideliu pasiseki
mu vykdo senai sugalvotą 
programą apsupti ir pa
smaugti Jungtines Ameri
kos Valstybes.” •

Rusijos siekimų progra
mą J. F. Dulles visai teisin
gai nušvietė. Jei dar yra 
kur koks amerikietis, kuris 
nežino, kad Maskva siekia 
pasmaugti šią šalį, tai toks 
amerikietis dar nėra iš jal- 
tiškų sapnų pabudęs.

vto
Laika* užsisakyti “Kelei- 

Kalendorių 1950 me- 

Daug skaitymų ir in- 

,cijų. Kaina 50

M
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MAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
DP ir Politika kapelionas aiškino apie pla-

........... . I tinamus laimėjimo tikietus
Naujieji lietuviai Ameri- prieglaudos naudai. Iš to

Los politikos-reikaluose tai gaĮ^įą būti apie $50/100. 
ne senieji. Senųjų lietuvių į)ar aįš|<ino, kad nesena: 
ateivių dauguma mažai te- prieglauda skolų turėjusi 
sirupmo Įsigyti pilietines $275,000. Dabar beturinti j 
1 opieras. Tik išbuvę desėt- $230,000
ką kitą metų, pasirūpinda
vo tapti šios šalies pilie
čiais. Kas kita naujieji lie
tuviai. šie be atidėliojimo 
išsiima pirmąsias pilietybės 
popierat. Bet to negana.

Jei tiek butą skolų, tai 
galima Įsivaizduoti, kiek ta 
prieglauda yra atsiėjusi. Ji 
yra kainavusi apie milioną 
dolerių. Tai, brač, bent ei-j 
getynas. Na, ir tokioj mi i

štai Chicagoj artinosi no į foninėj Įstaigoj teužlaiko-j 
minacijų balsavimai. Abijma 65 seniai ir senelė-. Ir 
partijos, demokratai ir re-'apie pusė jų padarę Įneši ! 
publikonai, buvo išstatę mus. Be to yra tekę girdė-’ 

i Įvairias miesto ti, kad be inešimu nriimtie-:
ji seniai ir senelės gauna iš 
Illinois valstybės senatvės ! 
pensijas. Tos pensijos eina! 
prieglaudai .už jų užlaiky-' 
mą. O tie, kurie dėl tam' 
tikros priežasties negali 
gauti senatvės pensijos, 
gauna “reljefą” ir tas eina

kandidatu- 
ir apskrities valdvietes. 
Naujieji lietuviai balsavi
muose, žinoma, negalėjo 
dalyvauti. Bet tam tikruo
se atvejuose politikoj ir jie 
galėjo pasidarbuoti. Ir pa
sidarbavo. Demokratų tar
pe jų talka nebuvo reikalin
ga. Mat demokratai, staty
dami kandidatus, nesusi 
skaldė. Į kiekvieną vald- 
vietę jie pastatė tik po vie
ną kandidatą. Visiems aiš
ku, kad jų kandidatai lai 
mės nominacijas be agitaci
jos. Kas kita buvo repub
likonų tarpe. Jų sąrašuose 
pasirodė po keletą kandida
tų. Pavyzdžiui, Į apskrities 
iždininkus republikonai pa
statė net šešis kandidatus. 
Jų tai tarpe buvo ir mūsiš
kis bankininkas adv. Jonas 
Brenza. Šitokiame atsitiki-

atlyginimui už užlaikymą. 
Visai be atlyginimo prie
glaudoj tesą tik du ar trys] 
seni DP.

Kinai turi toki priežodi:; 
Padegti namą, kad kiaulę 
nusvilinti. Tas kinų posa
kis gal tinka apibudinti mi
nėtą elgetyną.

Lietuvių labdaringos są
jungos prieglaudą, kaip ir 
šv. Kazimiero ligoninę, ve
da seserys kazimierietės.
Sveikas, Čiurlionies

nie kandidatai turėjo varyti Ansambli!
už save agitaciją. Tą darė 
ir J. Brenza kartu su adv. 
A. Lapinsku, kandidatu į 
teisėjus. Agitacijos darbe 
galėjo pasirodyti ir naujieji 
ateiviai. Ir pasirodė. Jų 
talka ir pasinaudojo p. 
Brenza ir p. Lapinskas. Rei
kėjo užadresuoti ir išsiunti
nėti desėtkus tūkstančių 
laiškų. DP padėjo. Reikė
jo suruošti masmitingą su 
meniška programa. To mi
tingo muzikališkąją progra
mos dalį atliko DP artistai. 
Ir publikos žymią dalį su 
darė naujieji ateiviai.
Tai Bent Elgetynas

Verbų sekmadieni per 
“Margučio” radio programą 
kalbėjo kun. S. Adominas, 
lietuvių labdaringosios są
jungos arba elgetyno kape
lionas. Ta prieglauda ran
dasi netoli Chicagos, Į va
karus.

Kapelionas paaiškino, kad 
prieglaudoj priglaustų se
nių ir senelių esą 65. Daug
maž pusė jų esą padarę di
desnius ar mažesnius Įneši
mus. Kita pusė esanti |>ri- 
glausta be Įnešimu. Toliau

Chicagiečiai yra prisiruo- 
šę didžiu skaičium sutikti 
Čiurlionies Ansambli, at
vykstanti iš Clevelando sek
madieni, balandžio 16 d. 
Tą dieną ansamblis koncer
tuos Chicagos Civic Operos 
rūmuose. O tai yra vienas 
iš didžiausių ir puikiausių 
teatralio meno pastatų visa
me pasaulyje. Jin telpa apie 
4,0000 žmonių. Jo nuoma 
vienam parengimui $1,200. 
Visų kalbama, kad Čiurlio-’ 
nies Ansamblis tai tikrai j 
nepaprasta lietuvių meniš * 
ka jėga. JĮ žinantieji už
tikrina, kad atsilankiusieji 
pamatys, išgirs ir pajus tik
rai ką nors naujo, kažką 
nepaprasta. Lietuvybės, lie
tuviško teatralio meno 
dymo ir savo dvasiško 
sitenkinimo sumetimais
Rime tame nepaprastae pa
rengime. Artistai džiugins 
mus dainomis, muzika, vai
dinimais, o mes juos nu
džiuginkime savo gausiu at
silankymu.

Laisvamani*.

Biznieriam* geriausia rie
te pasiskelbti “Keleivyje.”

ug-
pa-
bu-

Angliškai - Lietu visko* fadfpuia

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

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

636 Broadsrny,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

PASLAPTINGAI DINGO SALIES IŠDAVIKAS

rtr karą nuteistas, kaipo išdavikas, Teodor Donev. aną
dien pasisamdė laivuką Avaiaon miestelyje. Kalifornijoj, 
išvyko į jurą ir kur tai dingo. Jo pasamdytas laivukas 
buvo atrastas juroje, o jo paties ir pėdsaku nėra. Spėja
ma. kad jis arba nusižudė, arba kokie tai "paslaptinei 
submarinai” ji paėmė iš laivuko ir išsivežė kur tai. FBI 
agentas apžiūrinėja laivelyje paliktus dingusia žmogaus 
daiktus.

; žiūrėti Įdomių rungtynių ir 
į tuo pačiu prisidėti prie mu- 
•-'ų tautiečių tremtyje gelbė-

Detroito Naujienos
1 juno.

—o - -
Socialdemokratų
Susirinkimas

Balandžio 14 d., penkta
dieni, Lietuvių Atlefų Klu
bo patalpose, 168 Marcy 
Avė., Įvyksta Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos 19 
kuopos susirinkimas. Pra
džia punktualiai 7:30 vai. 
vakaro. Drg. Jonas Valai- 

:'i>. Sr., skaitys referatą 
, "Socializmas ir Humaniz
mas.“ Visi nariai ir prijau
čiantieji kviečiami atsilan
kyti ir paklausyti prityrusio 

į socialdemokrato ir pedago-! 
! o paskaitos.

Sekretorius._________________

PATERSON, N. J.

BROCKTON, MASS.

Balandžio 16 d., Win- 
throp mokyklos salėje, lie
tuviai tremtiniai ruošia ant
rą koncertą. Koncerto pro
gramoje sutiko dalyvauti! 
Bostono šv. Petro parapijos! 
choras, kuliam vadovauja 
žinomas muzikas kompozi 
torius. Kačinskas; solistas 
Liepa ir Brocktono tremti
nių šokių grupė, kuriai va
dovauja Spakevičiutė. Pa
minėta grupė yra pagarsė
jusi ne tik Brocktono lietu
vių tarpe, bet ir kitataučių, 
kurie nuolat ją kviečia pa
sirodymams i savo parengi
mus. Dalyvavo net Ameri
kos aviacijos Cape Cod ka
reivinėse suruoštoj specialėj 
kareiviams programoj. Taip 
pat buvo pakviesta daly
vauti ir i amerikonų šv. Ed
vardo parapijos iškilmes, 
bet atsirado tokių, kurie pa
kišo “dipukams” koją, ir 
pranešė, kad jie yra “no 
good" ir kad “dipukų” tar
pe esą daug “komunistų.” 
Tai paminėtos parapijos 
klebonas ir pabijojo jų 
kviestis, nors gerai žino, 
kad toji grupė, kur tik da
lyvavo, visur anglų kalba 
skaitė antikomunistini aktą, 
paruoštą specialiai ameri
kiečius supažindinti su ko
munizmo tikslais ir sieki
mais. Tame akte pasako
ma kas vra lietuviai DP ir 
kaip ir kodėl jie atsirado 
Amerikoje ir kitose šalyse. 
Klubų Veikla

Ruošiasi susijungti Mon- 
telloje trys klubai Į vieną. 
Dalykas pagirtinas, bet dar
bas, atrodo, pradėtas ne iš 
to galo. Du klubai sudeda 
trečiajam, prie kurio jun
giasi, po 15 tūkstančių do 
lerių, už tai kad priima, bet 
patalpos suvienytam klubui 
veik nėra. Esamas namas 
mažas ir todėl tam tikslui 
netinka. Reikia statyti nau
jus namus. Ir vėl reikia pi
nigų ir ne po 15 tūkstančių. 
O kas bus su ligos ir pomir- 
tins pašalpomis, kuomet su
taupyti pinigai bus išleisti 
namų statybai? Reiks da 

J ryti damokėjimus iš narių 
kišenės.

Iš Socialdemokratų 
Rajoninio Suvažiavimo

SekmadienĮ, kovo 26 d., 
; Patersone Įvyko Philadel 
phijos miesto, N. J. ir N. Y. 
valstijų socialdemokratų ra
joninis suvažiavimas. Suva
žiavimą atidarė LSS 65 
kuopos pirmininkas E. Kin- 
deras; sveikinimo žodį tarė 
LSS centro sekretorius J. 
Buivydas: laišku sveikino 
buvęs lietuvių profsąjungų 

Į pirmininkas drg. V. Gervic- 
kas.

Suvažiavimas tęsėsi 4 va
landas. Buvo iškelta ir ap
svarstyta daug svarbių klau
simų. Delegatai išrinko lai
kiną rajonini komitetą, Į 
kuri Įeina: B. Spudienė 
LDD 7 kuopos, A. Mačionis 

tainės, Įspėdami visus pra- ^SS 19 kuopos, J. Vilgalis 
eivius ir i salę einančius lie- ĮLSSJ N. Y. grupės, visa. iš 
tuvius, kad čia bolševikų į Brooklyno; J. Tumavicius 
sušauktas mitingas. Pikie-l^DD 3 kuopos Chffside, N.

gero biznio, nes nesutilpę 
žmonės trijų klubų Į vieną, 
ateis pas juos.

Klubietis.

ROCHESTER, N. Y.

Pikietavo Bolševikus

Kovo 19 d. Gedimino 
svetainėj čia kalbėjo iš Chi
cagos Andrulis. 200 lietu
vių iš dešimties Įvairių or
ganizacijų ta proga užpikie- 
tavo svetainę ir iškėlę pla
katus vaikštinėjo prie sve-

tininkams vadovavo dešim
ties lietuvių organizacijų 
komitetas, o jo priešakyje 
buvo Liudas Vilimas.

Policija stropiai dabojo.
kad neivvktu muštvniu.• ♦ *■ *
Lietuviai priėmė rezoliuci
ją. kurioje siūlo vyriausybei 
deportuoti Andruli, kaipo 
Rusijos garbintoją, i jo gar 
binamą Rusiją.

Andrulis pasiaiškino vie
tos spaudos atstovams, kad; 
jis “palieka”’ Lietuvos žmo
nėms spręsti, kokio režimo 
jie nori, bet "užmiršo” pri
dėti, kad Lietuvos žmonių 
valią rusiški tankai sutrem
pė. —J. K.

BROOKLYN, N. Y.

Pažiūrėkime Krepšinio 
Rungtynių!

Balandžio 15 d., šeštadie 
nį, YMCA namuose, Marcy 
Avė. ir So. 9th St., Įvyks 
dvigubos krepšinio rungty
nės. Važiuojant viršutiniu 
traukiniu, Broadway-Jamai- 
ca Line, išlipti Marcy Avė. 
stoty.

6:30 vai. bus priešžais- 
mis, kur Lietuvių Atletų 
Klubo antroji komanda žais 
prieš vieną ispanų koman
dą, o 8 vai. svarbiosios 
rungtynės: Lietuvių Atletų 
Klubas—Glendale Recrea 
tion. Priešininkai bus stip
ris ir jų sudėty matysim du 
I^>ng Igland Universiteto, 
vienos stipriausios studentų 
komandos JAV, žaidikus, 
brolius Keller.

c , • v • u ,, • .Visos rungtynių pajamos
Sandaros ir Kaziuku klu- eina BALF’o naudai. Kvie- 

I bai iš to susivienijimo tikisi čiami visi dalyvauti ir pa-

J., V. Sarpalius LSS 65 
kuopos Paterson, N. J. Ko 
miteto tikslas: išplėsti rajo
ninę socialdemokratų veik
lą bei atgaivinti senas ir 
Įkurti naujas LSS kuopas.

Po konferencijos, 3 vai. 
po pietų, buvo prakalbos. 
Kalbėjo LSS centro sekre
torius J. Buivydas, nušvies 
damas lietuvių socialdemo
kratų veiklą bei darbininkų 
judėjimą Amerikoj; A. Ma
čionis supažindino susirin
kusią publiką su lietuvių so
cialdemokratų istorija ir 
apibudino lietuvių socialde
mokratų kovas už musų tau
tos laisvę. Prakalbų metu 
drg. V. Gervickui, kuris gy
dosi ligoninėj, buvo surink
ta aukų $20.57. Aukoto
jams dėkoja LSS 65 kuopa 
drg. V. Gervicko vardu.

Vakare, 7 vai., buvo va
karienė. kurią pravedė J. 
Dulkis. Svečiai vaišinosi 
šeimininkių drg. Shell, Dul- 
kienės, Preikšienės, Saba
liauskienės paruoštais ska
nėsiais ir linksmai, jaukioj 
nuotaikoj praleido laiką.

Koresp.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

-46 East Broadway

136,C0C D&rLininkų Kovoja
Už Pensijas I

I
Chrysler kompanijos 89, 

OliO darbininkų streikuoja 
nuo sausio 25 d. Jie strei
kuoja už pensijas ir dėl 
pensijų kasos teisingo tvar
kymo. Kompanija nesutin-Į 
ka su darbininkų reikalavi
mais, kuriuos kitos kompa
nijos pripažino teisingais ir 
Įrašė Į darbo sutartis.

Chrysler kompanijos! 
streikas palietė ir kitas1 
dirbtuves, kurios stato tos! 
kompanijos fabrikams ivai-Į 
rias automobilių dalis. Pa
vyzdžiui Briggs Mfg. Co.! 
22,000 darbininkų irgi ne
dirba, nes visa Briggs išdir ; 
bystė yra parduodama; 
■_ hrysler kompanijos fabri
kams. Briggs, kaip ir 
Chrysler kompanijos darbi
ninkai nedirba nuo sausio 
25 d.

Dėl ko kovoja Chrysler 
kompanijos darbininkai jau 
tretį mėnesį? Štai dėlko: 
Unija reikalauja, kad Į se-j 
natvės pensijų kasą kompa-! 
nija mokėtų Įnašus pagai 
aktuarijų apskaičiavimus. 
Įnašai turi padengti senat
vės draudimo numatomas iš- Į 
laidas. Įnašai butų moka-Į 
mi Į sutartą banką specia- Į 
lėn sąskaiton.

Unija reikalauja, kad 
pensijų kasos tvarkymas bu
tų unijas ir kompanijos at
stovų rankose lygiomis tei
sėmis. Kompanija tą sa
vaime suprantamą reikala
vimą atmetė, bet po 56 die 
nu streiko dalinai su tuo 
reikalavimu sutiko.

Unija reikalauja, kart 
kompanija i senatvės pensi
ni fondą mokėtų minimum 
po 10 centų nuo kiekvienos 
darbininkų darbo valandos. 
Kompanija sutiko mokėti 
tiktai 3 centus Į valandą, o 
dabar kompanija savo Įmo- 
kėjimų pažadą pakėlė iki 4 
centų i valandą.

Unija siūlė, kad ginčą 
dėl senatvės pensijų ir dėl 
{mokėjimų tvarkymo spręs
tų trečiųjų teismas, unijos 
ir darbdavių bendrai pa
skirtas. Kompanija tą siū
lymą atmetė ir privertė dar
bininkus išeiti Į streiką. 
Kompanija 1949 metais tu
rėjo 213 milionų dolerių 
pelno, todėl ji mano, kad 
dalį pelnų galima išleisti 
tam, kad paklupdžius savo 
darbininkus ii- primetus 
jiems “savo” pensijų planą.

Toks yra ginčas tarp di
delės kompanijos ir jos dar
bininkų. Treti mėnesi ei
nantis streikas jau stipriai 
aptuštino darbininkų kiše
nes, tuo tarpu kompanija 
gali dar laukti, nes ji turi 
stiprių atsargų ir finansiš
kai stipriai stovi. Bet vis
gi, pramonės kapitonai per
daug jau atvirai nori paro 
dyti savo diktatūrą ir dar
bininkai yra nusistatę tęsti 
kovą, kol industrijos kapi
tonai supras, kad praėjo 
diktavimo laikai.

M. L. Balčiūnas.
—o—

skautais prašomi regisliuo- 
tis laišku ar telefonu, nuro
dant vardą, pavardę, am 
žiu, adresą ir telefono nu
meri sekančiu adresu: Vvt. 
Tarvainis, 2763—21 th Št., 
Detroit 16. Telefonas TA 
5-7887. Skambinti tarp 4 
ir 6 vai. vakaro.

Aukos Drg. V.
Gervit-hui Gydyti

Nuo balandžio 5 d. gauta 
aukų:

Paterson, N. J., prakalbo
se surinkta ir gauta per drg. 
V. Sarpalių $20.57. Po $1 
aukojo: V. Balutis, Volkus, 
T. Buivydienė, B. Spudienė, 
K. Dibulskis, P. Kriaučiu- 
kas, .J. Tumavičius, J. Re 
meikis, J. Januška, L. ir O. 
Preikštai, A. Schell, Dauno
ras, Miss Daunoras: J. ir M. 
Ragauskai aukojo $2.

J. Januskis, South Bos
ton, $5.

Elena ir Ponas Vaičiai, 
New York, N. Y., $5.

J. V. Stilsonas, So. Bos
ton, $2.

LSS 19 kuopa. Brooklyn, 
N. Y., per V. Kalvelį $25.

SLA 192 kuopa, Nevv 
Kensington, Pa., per J. Swi- 
pas $4.

Iš viso $63.57.
Visiems aukojusiems šir

dingas ačiū. Aukas prašo 
me siųsti: J. Andrews, 144 
Herbert Rd., Ariington, 
Mass.

K. BIELINIS. Komiteto Pirm.
N. JONUšKA, Sekr.

TORONTO, CANADA

Paskutinis Vakaras 
Po Stogu

Balandžio 15 d.. Šeštadie
nį, 8 vai. vakaro, Y MCA sa
lėje (antrame aukšte), Col- 
lege ir Dovercourt Rd., To
ronto lietuviai socialdemo
kratai rengia linksmą va
karą.

Vakaras bus paskutinis ši 
sezoną, todėl kviečiame To
ronto ir apielinkių lietuvius 
atsilankyti. Puiki salė, ge
ras orkestras, šokėjams fan
tai ir bus kitokie paįvairini
mai.

Atsilankydami, linksmai 
ir kultūringai laiką praleis
dami, paremsite musų tau
tiečius paramos reikalingus, 
nes visas iš vakaro gautas 
pelnas bus sunaudotas Vo
kietijoj pasilikusiems šelpti.

Rengėjai.

Skautam* Detroite

Šiomis dienomis Detroite 
Įsisteigė “Margio” skautų 
vyčių būrelis. Visi skautai 
vyčiai, skautai ir jaunieji 
skautai, gyvenantys Detroi
te, arba norintieji būti

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

Musų Kalendorius 1950 
Metams jau baigiamas iš
parduoti. Norintieji Įsigyti 
prašomi paskubėti. JĮ gali
ma užsisakyti kartu su pre
numerata ar skyrium.

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 Broadway 

South Boston 27, Mas*.
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Barbaro Patvarkymas
•

šių metų vasario 28 d. ge-' žmonėmis paliko toks, kad 
nerolo Franko Ispanijoj bu- baskai yra labai draugiški 
vo toks atsitikimas: Vizca- žmonės, geri sportininkai, 
va provincijos gubemato-! mėgsta dainuoti, kaip lietu
vius išleido įsakymą vi-'viai, ir labai yra prisirišę 
siems gyventojams, kad jie prie savo gražios tėvynės ir 
tuojau pakeistų visus ūžia- papročių. Kiekviename bai
sus kapinėse ir vietoj baskų kų kaimelyje žinomiausiai 
kalba užrašų, padėtų įspa- vieta yra aikštė, kur bas- 
nų kalba parašytus! kai žaidžia savo tautinį

Vięnu plunksnos pabrau- žaidimą *‘pelote” (kamuo- 
kimu fašistinio diktatoriaus Ii, atmuštą į sieną, rei-

—Tegul bus pagarbintas,1 cizoriku? Ne tik ištaškė, 
Maike! jale per gazietas savo krab-

—Gera diena, tėve, kas rasti apznaimino. o bulšiai, 
pas tave girdėti? j kaip tik išgirdo apie savoji1*

—Šlėktos naujynos, vai- j rabino gerojizmą, tuoj kalbo;

paskirtas barbaras guberna
torius įsakė išnaikinti bas
kų kalbą . . . kapinėse, kad 
negy vi akmenys neliudytų 
apie vietinių gyventojų tau
tybę ir kilmę.

Baskų tautelė gyvena pie 
tinėj Prancūzijoj ir šiauri
nėj Ispanijoj prie Atlanto 
vandenyno, Pirenėjų kalnų 

i atšlaitėse. Koki yra baskų 
tautos kilmė, niekas tikrai 
nežino. Sakoma, kad bas
kai esą seniausieji Iberijos 
gyventojai. Baskų kalba 
skiriasi nuo visų gyvųjų kal
bų. Lietuvių kilmės pran-| 
cuzų rašytojas Milošas, bu-! 
ves eilę metų Lietuvos pa i 
siuntiniu Paryžiuje, kartą 
įrodinėjo, kad lietuvių iri 
baskų tautosakos TAPA-Į 
TYBĖ rodanti artimą praei
ties giminystę tarp lietuvių į 

baskų. Baskų ir lietuviui 
nėra panašios

kia pagauti į pailgą, siaurą 
krepšiuką). Gal dėl to iš 
baskų tarpo vra daug pa
garsėjusių teniso žaidėjų.

Ispanijos sienose dabar 
gyvena 26 milionai žmonių. 
Iš to skaičiaus tiktai 16 su 
puse milionų yra kastilų 
(ispanų) kalba kalbantieji 
žmonės, o kiti kalba katalo-j 
nų, baskų ir galicijonų kai-Į 
bomis. Laikymas veik 10 
milionų tautinių mažumų 
žmonių kietoj priespaudoj 
yra dar viena fašistinio is-; 
panų režimo gėda. S. Drg

“GERA DUKTĖ’

Lilian Troiana, 18 metų mer
gaitė. slaugiu mokyklos stu
dentė iš Canton. Ohio. buvo 
parinkta, kaipo šių metų 
“Gera Duktė” už jos ypatin
gą rūpinimąsi šeimos reika
lais. Ji ir mokslą eina ir 
auklėja savo du mažus bro
liukus, kurie paliko našlaičiai 
po motinos mirties.

tininkai ar kas kitas nesu-i riausiai ji 
jauks žvaigždžių pranašys- medžiagą, 
tės. ...

veikia nvlono

Tos kompanijos pareigū
nai tvirtina, kad bandymai 

Autcmobiliai lira Daugiau parodė, jog visokį dia;.užį 
Aukų, Kaip Karai Įgalima padalyti atspaių ii 

. šilumai ir šalčiui. Vilnonį 
Amerikos nuostoliai VI- (jra|)U2į “medžiaga X' pa

daro puresni ir drabužis ne 
; leidžia žmogaus kūno šilu
mai išsiblaškyti į orą, o to
dėl drabužis yra daug šil
tesnis. Bet kartu ta pati 
paslaptinga medžiaga pa
daro šilumoje drabuži vė: -us
nį. Kompanija sako, kad ji 
pradžioje tiktai avo 
tuvėse “pafiksinės’ drapa
nas, o vėliau tą nauią “me- 

I džiagą X" pardavnės ii 
toms tekstilės įmonėms

VI
SUOSE jos karuose, nuo 

! nepriklausomybės karo iki 
: šių dienų, siekia 852,000. 
i Tiek žmonių žuvo visuose 
Į Amerikos vestuose karuose.
Į Tuo tarpu automobilių 
i nelaimėse, pradedant nuo 
1907 metų iki dabartinio 
laiko, čia via žuvę 927,260 
žmonių’. Reiškia automobi
liai per 43 metus užmušė 
daugiau, negu visi karai 
kartu paėmus!

Kaip automobiliai, taip ir Į 
nelaimingi atsitikimai in
dustrijoj prie Įvairių darbų 
irgi nuneša daug žmonių į 
kapus be laiko. Pramonėj 
per metus žūsta maždaug 
tiek pat žmonių, kiek ir au- Į džiama viena kriminalinė 
tomobilių nelaimėse. byla. Tos bylos rekordai

I Tie skaičiai vra-verti įsi-j nesenai buvo atiasti suiašy- 
ti molio lentelese Irake.

ki-

3803 Metų Kriminalas
1850 metais prieš musų 

erą, arba prieš 3800 metų, 
šių dienų Irake buvo spren-

MARGUMYNAI
Su Žvaigždėmis Šposų 

Nekrėsi

Balandžio 2 
bet valstybėje visi

d. Burmos 
ministeriai

ke, kaltais jau mislinu nu- 
sispiauti ir eiti iš biznio, ba 
dabar priviso jenerolų. kaip 
musėlių, kompitišinas pa
siutęs ir nebėra rodos.

—Kas atsitiko, tėve?

padarė skodą ir nutarė muš
ti į Maskvą tiligramą, kad 
Bimba butų paznočytas je- 
nerolu ant viso bulšių vais- 
ko Amerikoj, o už kožną iš

Milošas įrodinėjo, jog liau 
dies pasakos abejose tauto
se ne tik panašios, bet veik j riai vėl buvo paskirti į tas 
tos pačios. Iš to Milošas pačias vietas ir vėl pradėjo 
darė savo drąsias išvadas i eiti savo pareigas. Tas ne

staiga atsistatydino. Dvi 
valandi vėliau visi ministe-

ri., 2 valandą po pietų, butų į mų. 
labai geras dalykas visam 
kraštui, toki vyriausybė lai
mingai valdytų kraštą, o 
krašto gyventojai džiaugtų-1 . 
si gerbūviu. . . .

dėmėjimo. Automobilių ne
laimės dažniausiai įvyksta 
dėl žmonių neatsargumo, jų 
galima išvengti, jei atsar
giai važiuoti, jei tikrinti 
mašiną karts nuo karto ir 

Į jei saugoti

Tuos seniausius kriminali
nės bylos užrašus atrado 
Chicagos ir Pennsylvanijos 
universitetų mokslininkai, 
kurie kasinėjosi Irake ieš- 

svaigiųjų gėri-Į bodami visokių ser.ėnų.
Atrasti senovės laikų tei

smo rekordai yra surašyti 
šumerų kalboje. Tie rekor
dai pasakoja tokį atsitiki
mą:

Trys vyrai susibaudę už
mušti vieną šventyklos tar
nautoją ir tą padarė. Pas
kui jie pranešė užmuštojo 
žmonai, kurios vardas buvo 
Nin-Dada, kad jos vyras 
užmuštas. Žmona, išgirdu-

‘Šiluma Be Svorio’*

Viena kompanija, Deer- 
įng. Milliken and Co., pra
neša, kad ji daro bandymus 

Pagal Burmos valstybės » su “medžiaga X,*’ kuri turi
vyriausiojo astrologo pata
rimą vyriausybė ir nutarė

baidytą fašistą jam turi bu- dėl baskų ir lietuvių praei-Į paprastas vyriausybės kri- pirma atsistatyti, o kaip tik
-Tai ar tu negirdėjai. u ĮĮ!'1^. 

vaike, kad atsirado naujas {Pen 1 sim aL 
jenerolas, Entoni Bimba, jis į —Tėvas girdėjai 
iš Maskvos Juozapo Visa- bolševiko pasakas, 
naravičiaus gauna jenerolo

medalis, viso

ciną ir penkis šimtus meda
lių. o vietoj šoblės jis nešios 
juodą cizoriką prisikabinęs 
prie savo^šono, kaipo dava- 
dą savo krabrasties.

—Pirmą kartą, tėve, gir
džiu, kad bolševikų vadas 
Bimba bus generolas.

—Bus, vaike, taip man 
išdavadijo bolševikų staršas 
Nalivaika per šventas Vely
kas.

—Papasakok, tėve, kaip 
ir už ką jis bus padarytas 
generolu?

—Lisen, vaike, per šven
tas Velykas mudu su frentu 
Zacirka nuėjom atsigavėti, 
išgėrėm po lašiuką, užsi 
kandom silkės uodegą ir 
šnekamės apie pasaulio tro- 
belius. Staiga į saliuną at
eina bulšių unteris Nalivai
ka, įėjo aukštai iškėlęs gal
vą, priėjo prie baro. užor- 
deliavo geriausio snapso 
dubeltavą klebonišką, vienu 
atsidūsėjimu išlenkė, nusi- 
spiovė ant flioro ir sako 
“ripyt.” tuoj vėl išmaukė, o

girto 
o aš

skaičiau paties Bimbos pa
sigyrimus, kaip jis su pei
liuku išbaidė kelis šimtus 
žmonių Clevelande. Iš Bim
bos aprašymo matyti, kad 
jis buvo labai persigandęs, 
o paskui, kada išgąstis pra
ėjo jis pradėjo pats savo 
išgąsčio sarmatytis ir dėlto 
pasakoja, kaip jis pasirodė 
drąsus ir kokie tie “fašis
tai” baili, kad penki šimtai 
jo vieno su mažu peiliuku 
išsigando. Taip dažnai yra. 
bailys, po parodymo savo 
bailumo, giriasi atlikęs did
vyriškus žygius ir sakosi 
nieko nebijojęs.

—Tai tu, vaike, rokuoji. 
kad Bimba nebus paznočy
tas jenerolų?

—Stalinas jį gali padaly
ti generolu, bet vargu už 
Clevelando žygdarbi, nes. 
kaip dabar matome, Cleve
lande Bimba visai nepasi
žymėjo. Ten lietuviai pi- 
kietavo bolševikų mitingą, 
o Bimbai einant į salę keli 
i chuliganizmą palinkę peš
tukai bandė ji apstumdyti.

s giminystės.
Baskų nėra daug. 

nijos sienose baskų

paskui apsidairė ir, kaip tik; Bimba persigandęs griebėsi 
pamatė mane, tuoj priėjo ir už peiliuko, o tuo tarpu at
sako: Mesk savo soblę ant £jo policiia jr viską sutvar
flioro, ba daliai ne tu, ale 
musu čyfas Bimba bus visų 
f ‘aršiausias jenerolas ir to- 
1 ius, kaip tu, suries dvilin
kus ir sukis į ožkos ragą.

—Tur būt, tėve, tas bol
ševikas buvo girtas ir kalbė
jo niekus.

—Tau, vaike, gal ir nie
kai, ba ne tave žadėjo su
kišti į ožkos ragą, ale aš, 
vaike, žinau, kad reikia pa- 
sivaktuoti ir sakau, o kas 
Bimbai duos tą jenerolo či
na ir už kokia krabrasti?»- •. * 
O Nalivaika ir pradėjo klu- 
inočyti. Sako, ar negirdė
jai, kad Entonis Bimba vie
nas Klyvlende ištaškė pen
kis šimtus fašistinių žvėrių 
ir viską tą padarė su vienu 
mažu juodai numaliavotu

ėjo polici 
kė. Tai ir visa istorija, tė
ve, ji nedaro garbės nė 
tiems peštukams, nei Bim
bai.

—Sei, vaike, ar tu atli
kai velykinį spavfednį, kaip 
bažnyčia šventa liepia?

—Tėvas nori perdaug ži
noti. Ar kas eina išpažin
ties, ar ne, tai kiekvieno 
žmogaus asmeninis reika 
las ir tėvas geriau tokių da
lykų neklausinėtumei.

—Tu pyksti, vaike, o tas 
ir rodo, kad tavo sumnenė 
nėra okei.

—Iki pasimatymo, tėve.

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei 
Tu, Tautieti, prisidės! savo 
gera auka!

: kalbančių žmonių yra tik 
virš pusės miliono, o Pran
cūzijos sienose dar mažiau. 
Bet baskai laikosi savo kal
bos ir senų papročių ir ne
nori jų išsižadėti. Ispanijos 
nacionalistus tas erzina ir 
todėl prieš baskus ispanų 
fašistai šėlsta ne mažiau, 
kaip prieš socialistus ar ki
tokius “tautos priešus.” Lai
ke pilietinio karo baskai 
milžiniškoj daugumoj kovo 
jo ispanų respublikonų pu
sėje, nes jie žinojo, jog tik
tai laimėjus respublikonams 
jie galės turėti kultūrinę au
tonomiją ir jų sena kalba 
nebebus persekiojama. Už
tat baskai skaudžiai nuken
tėjo nuo ispanų fašistų. Jų 
kultūrinė sostinė, Guernica, 
buvo išgriauta per karą na
cių bomberių gen. Franko 
tarnyboje. Karišku žvilgs
niu Guernica neturėjo jo
kios reikšmės, bet ispanų! 
nacionalistai tuo budu ker- j 
šijo baskams dėl jų pasisa
kymo už Ispanijos respubli 
ką. Kada generolas Fran
ko laimėjo, daug baskų ko
votojų buvo išžudyta ir net 
katalikų kunigai buvo žu
domi ir persekiojami vien 

tai, kad jie buvo ištiki-

Izis ivvko todėl, kad vienast * ~
Ispa-įgudius žvaigždžių kelių ži- 
kalbal novas išaiškino, jog suda-

atėjo laimingas momentą: 
vyriausybė vėl perėmė vai- 
čžią ir, žinoma, valdys lai-

labai nepaprastą ypatybę— 
ji padaro drabužius žiemą 
šiltus, o vasarą vėsius, be 
padidinimo tų drabužių 
svorio. “Medžiaga X” gali 
būti vartojama su visokiu

l iūs vyriausybę balandžio 2. mingai, jei kokie nors maiš- audeklu ar drobe, bet ge-

uz
mi savo tautai ir senai kul 
turai.

Po Ispanijos pilietinio ka
ro Prancūzijoj teko susidur 
ti su baskais, kariavusiai? 
ispanų republikonų armi
joj. Jie sakėsi esą prakti
kuojantys katalikai ir su ii 
gėsiu pasakodavo apie savo 
gražią tėvynę Pirenėjų kal
nuose. Teko susidurti su 
baskais ir pietinėj Prancū
zijoj ir net prisiėjo baskų 
žemėje sėdėti vokiškame 
kalėjime pora savaičių, kar
tu su baskais ūkininkais, 
kurie ten buvo patekę už 
panašų, kaip ir mano, pra 
sikaltimą—bandymą slap
ta pereiti žaliąją sieną j Vi 
cby Prancūziją. įspūdis su
sitikimu su basku tautos

Mes padedam 
36,000 
veteranų 
turėt namus
Atsimenate, kaip vyrai grižo iš karo 
ir . . . dažnai neturėjo namu?

Lengva užmiršti tą sunkią padėtį 
prieš kelis metus, kada veteranus 
sveikinome muzika, kalbomis ir . . . 
kritišku trukumu gyvenamu butu.

Taupymo bankai to neužmiršo.
Nuo pat išleidimo G. I. teisią 
hiliaus tie bankai bendradarbiavo, 
kad padėjus veteranams įsigyti 
namus, kuriu jiems labai reikėjo.

šiandien yra virš 36.000 buvusiu 
kareivią. jurininką ir mariną, kurie 
gyvena namuose, įsigytuose su 
Massachusetts Taupymo Banką 
pagalba.

Ar jąs esate veteranas ar ne, 
v išvien kodėl nesiekti įgyvendinti 
i ūsą svajonę apie nuosavus namus?
Jus gausite draugišką patarimą 
bet kokiame savitarpiniame 
taupymo banke. Tie bankai 
patarnauja čia žmonėms jau 
gentkartėmis . . . daugelis jau 
virš šimto metu. Pažiūrėkit, kad 
banko pavadinime hutu žodžiai 
‘Savings Bank" arba “Institution 
for Savings.”

The

Savings Banks
of Massachusetts

CW»rtered by th«
et Maiuctivsetts

si apie vyro užmušimą, nie
kam nieko nesakė.

Vėliau užmušėjai buvo 
patraukti į teismą. Kara
lius Ur-Ninurta, kuris vieš
patavo Isin sostinėj, perda 
vė bylą spręsti piliečių su
sirinkimui Nippur mieste. 
Buvo teisiami trys užmušė
jai ir užmuštojo vyro žmo
na už jos tylėjimą. Devyni 
piliečiai kaltino užmušėjus 
ir užmuštojo žmoną. Kal
tintojai reikalavo, kad visi 
trys žmogžudžiai ir užmuš
tojo žmona turi būti nuga 
labyti, kaipo kriminalistai.

Du vyrai iš susirinkusiųjų 
tarpo kalbėjo už teisiamąją 
moterį. Jie sakė, kad mote- 
teris nedalyvavo vyro už
mušime ir todėl negali būti 
nuteista už prasižengimą, 
kurio ji nepapildė. Be to, 
tie gynėjai aiškino, kad už
muštasis vyras savo žmonos 
neišlaikė, tai kodėl žmona 
turėjo bėgti skųstis dėl jo 
užmušimo? Moters gynėjai 
sakė, kad visiškai užtenka, 
jei trys žmogžudžiai bus 
nubausti, o moteris turinti 
palikti nenubausta.

Piliečių teismas taip ir 
nutarė, žmogžudžiai buvo 
nugalabyti, o užmuštojo vy
ro žmona paliko nenubaus
ta.

Tas viskas buvo prieš 
3800 metų. Teisininkai sa
ko, kad ir pagal dabartinius 
įstatymus ta Užmuštojo vy
ro žmona nebūtų baudžia
ma, nes ii nedalyvavo są
moksle užmušti vvra ir apie 
žmogžudystę sužinojo tiktai 
po įvykinto kriminalo. Kad 
ii vėliau apie užmušimą nie
kam nepranešė, tai ji dėlto 
dar nebūtų kriminaliste nč 
pagal musų laikų įstatymus.

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siųskite: 
United Litbuanian Relief

Fund of America,
105 Grand st,

Brooklyn 11, N. Y.
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Vermonto Farmose
XXXIII

Laiškas iš Tolimos Alberta, 
Kanadoj

Mano žmona gavo ir per
siuntė man sekantį laišką:

“Tuivu tamstai pastebėti, kad 
mums visiems labai patinka 
tamstos vyro aprašymai ‘Kelei
vyje’ apie Vermonto farmas, ir 
mes su atsidėjimu tuos apra
šymus sekam. Ypačiai labai 
Įdomus ir kartu juokingas ap
rašymas, kuris nesenai tilpo, 
apie ‘akamoną.’ kur ‘aiškiai 
girdėjo kai lova braškėjo.’ Ne 
tiktai šeimininkei, bet ir mums 
visiems pasiskaičius buvo gar
daus juoko iš to ‘akamono.’ 
Tas aprašymas ypačiai įdomus 
ir tuom. kad parodo, kaip kai 
kurie musų tautiečiai įsivaiz
duoja, jog ūkio savininkas tai 
turi susikišęs rankas į kišenius 
ir vaikščioti, ir nenori suprasti, 
kad pats savinnkas turi dirbti 
purviną darbą. Ir tą pamatę 
tik kokiu ‘akamonu’ tą savinin
ką skaito. Iš tikrųjų, labai 
juokinga. Prašau tamstos per
duoti jus vyrui, kad jis toliau 
tęstų tuos aprašymus apie tuos 
Vermonto ukius. Viso gero ve
liju.—A. Vaisnis.”

Ačiū už komplimentą.
Bet . . . jums geras juokas, 
o aš vos lupt negavau už 
tą aprašymą nuo savo vy
resnių cenzorių. Mano loc- 
na prisiega Mrs. Jenkins ir 
pusseserė Marijona Stepo
navičienė taip sukritikavo 
tą aprašymą, kad nebeliko 
nė dulkių. Juodvi tvirtina, 
kad tos lovos neturėjo taip 
braškėti, kad net Bostone ir 
Lawrence butų girdėti,—įsi
skaitė bent tokį įspūdį.

Aiškinaus, kad tik per 
sieną, tik kitam kambary 
buvo girdėti, bet jos nevie- 
rina.

—Kad ne tu, tai būt nie
kas nė nežinojęs, o dabar 
ėmei ir išpliauškei visam 
svietui.—juodvi išmetinėjo. 
Reik žinot, kad abidvi tik
ros dzūkės, ant kiek dzukiš 
kas narodas vra drapiežnas, 
tai neveik nė aiškinti.

“Pirksim Sviestuko’’

.„1isjiems sekasi matysim 
Dauginio anūkų laiško, ku
rį rašo 9 metų mergytė sa
vo diedukui:

“Mielas Senuti! Ačiū. Se
nuti, tau už žaliukėlius (dole
rius). Už juos mums tėvelis 
nupirks sviestuko. ‘Dabar mes 
sėdime namie ir neiname i mo-' 
kyklą, nes daug sniego ir labai 
šalta. Neturime kuo apsivilkti 
šiltai ir apsiauti. Mokykloje i 
man labai patinka, nors susi
kalbėti dar negaliu. Laisvučiui 
irgi patinka mokykloje. Ginu-! 
tė 'irgi eina Į darželi, jai taipgi 
patinka darželyje. Senuti,! 
mums čia geriau, negu Augs
burge. Aš nueinu pas šeimi
ninko mergaitę pažaisti. Jie tu
ri daug gražių žaislų. Vakarei 
žiūrim televizijos aparatą, ten 
rodo apie ‘kaubojus’ ir daug ki
tų įdomių dalykų. Kaip reik i 
eiti miegoti, tai šeimininkas; 
parveža su mašina namo. Man 
labač patinka važiuoti su maši
na. Vienas ponas, tas kuris 
nuvežė mamytę ir tėvelį į ki
ną. žadėjo ir mus visus nuvežti 
į kiną, kai bus graži diena.

“Senuti, kada tu pas mus at
važiuosi? Mes labai tavęs pa
siilgom ir norim, kad tu mus 
aplankytum. Senuti, ar patin
ka tau ten gyventi, ar geras 
ten tavo šeimininkas?. Aš bai
giu dabar.
laiško. Tave mylį anūkai: Sil- 
va—9 m.; Laisvutis—7 m.;
Ginutė—5 m. ir Jovarėlis—3 
m. 1950 m. vasario 27 d.”

KELEIVIS, SO. BOSTON

PAVOGĖ VAIKUTI Iš INKUBATORIAUS

Lincoln ligoninėj, Broniu N. Y„ buvo nepaprasta vagystė. 
Nežinomas vagis pavogė iš inkubatoriaus 10 dienų C. Hol- 
den šeimos vaiką. Daktarai sako, kad vaikas, išimtas iš 
inkubatoriaus, negalės gyventi. Prokuroro padėjėjas M. 
Altschuier apžiūrinėja tą inkubatorių iš kurios vaikas 
buvo pavogtas.

(šaltinius ir vis negali pasi
sotinti.

Tuo tarpu vienas Iranas 
duoda anglams ir ameri
kiečiams per metus 27,000,- 
000 tonų aliejaus. Supran
tama, kad rusai žiuri į Ira
ną, kaip į savo “baisų prie
šą." nes Iranas turi aliejaus 
ir rusams neduoda. . . .

—A. E.

Senos Istorijos Atgarsiai
Tai buvo prieš 42 metus, mas, kurį Bagočius buvo 

Pittsburgh, Pa., gyveno jau-'įteikęs SLA sekretoriui? A. 
nas veikėjas F. J. Bagočius. {B. Strimaitis paaiškino ne- 
Jis ten įsteigė SLA 154 kuo- galįs rasti. Tokiu budu Ba- 
pą (Laisvės Draugystę), gočius, 22 metų vaikinas, 
Vienas tos kuopos narių, pašalinamas iš SLA “ant vi-

ištvermingam vyrui!
Su Dipukais Centralinėj 

Stoty Montreale

tarp 25 ir 30 metų amžiaus, 
gražiai nuaugę, iš veidų at
rodo panašus į lietuvius. 
Prisiartinau: kaip sykis kal-

Pereitą savaitę buvau ba lietuviškai be jokio žar- 
Montreale, neturėjau pro- gono dipukai, 
gos lietuvių matyt nė vieno,

Aš laukiu iš tavęs per telefonu su kai ku
riais kalbėjausi, kvietė pa-

Pereitą syk susipažinom 
su K. Dauginiu, kuris atvy
ko ir įsikūrė Burlinsrtone. 
Dabar susipažinkim ir su jo 
šeima, kur ir kaip ji kuria
si. .Jau minėjau apie Sta
sį Pūkelį, kuris yra aukštų 
gabumų, inteligentiškas vy
ras, įsikūręs Windsor, Vt. 
Tai yra Dauginio žentas, 
vedęs Birutę ir juodu augi
na labai gražų dvejų ir pu
sės metų vaikutį. Kitas 
žentas, tremtyje buvęs Lie
tuvos Tremtinių Darbinin
kų ir Amatiniųkų Profesi
nės Sąjungos centro valdy
bos narys, Alekas Andriu- 
nas, 31 metų, jo žmona 
Skirmontė, 29 metų, su ke
turiais vaikučiais. Kaip

Po laišku pasirašo visi 
keturi, nors ir sunkokai, Jo
varėlis vistiek savo vardą 
padėjo. Nevien įdomu, kaip 
jie gražią savo tėvų kalbą 
vartoja, juo labiau it veid
rody atsispindi jų ekonomi
nė padėtis. Komentarų ne
reikia.

“Jau ir Turto Įsigijau”

Senu posakiu tariant, 
“ant vietos ir akmuo apže- 
lia,”—taip lygiai yra ir su 
kai kuriais mus dipukais. 
J. P. iš Brownsvillės rašo:

“Pas mane naujienos tokios, 
aš tebesu vietoj, ir negalvoju 
niekur keltis. Jau ir turto dau
giau Įsigijau, šeimininkė (se
nutė) žmonai nupirko dovanų 
siuvamą mašiną už $30 ir ne 
tik gerai atrodo, bet ir gerai 
siuva. O man šeimininkas nu
pirko karą. bet aš jam biskį 
primokėjau čr jau išmokėjau. 
Nors turi daug metu. bet kaip 
iš lauko taip iš vidaus labai 
gerai atrodo ir. kas svarbiau
sia, tai gerai važiuoja.”

Še tau, Jurguti, ir devin
tinės! Dar nei metų nėr, 
kai atvyko, o iau nuosava 
mašina važiuoja ir sako: 
Pranešk, kur gyvena tie iš 
Vermonto pabėgėliai, nu
vyksiu pasirodyt, _ nes jau 
turiu su kuom, o jie beieš
kodami greito pralobimo 
gal neturi už ką nė biliete 
patys nusipirkti.—Tai, bra- 
cia, kad užvažiavo! Garbė

Užkalbinau, atsiliepė ma
loniai, suėjom i nauja pa-

siraatvt, laikas nepavelijo, Pet'^Luckas,
- * - • * knaucius, dirba siuvykloj;grįžtu nusiminęs. Stoty nu- p Baražinskas “Pasipirkau tikietą ir laukiu fiana* Baiazin^kas, Fa- 

’ - ‘ ,‘špU už <re- Ian?a valgyklos savimn-
Vailrštaii'ka5’ reiskia, Jau biznierius;V cilIN«-L<xLt -a f i * • i • tJonas Ledzinskas ir Ignas

traukinio, kuri 
ro pusvalandžio.
ir tėmiju keleivius, vieni iš- .
važiuoja, kiti atvažiuoja- visi puikus vy-
judfcys lyg skruzdėlyne. ?'ai: f»utarem vėl ma' 

Bedniinėjant pastebėjau.
penkius vyrus, visi jauni, A. Jenkins.

Aliejus
Seniau sakydavo, kad vi

sur ten. kur pasirodo alie
jus. būtinai teka ir kraujas. 
Dabar tas posakis vra dar 
teisingesnis, nes aliejaus

dino iš Japonijos atimta 
pietinė Sachalino salos da
lis, bet rusų troškulis yra 
toks, kad įį pasotinti yra 
sunku. Šias dienas rusai

reikšmė ūkio gyvenime da- susitarė su Kinija dalytis 
bar yra daug didesnė, negu pusiau Kinijos Turkestano 
ji buvo prieš 20 ar 30 metų.' aliejumi, jei ten bus atrasta 
Štai keletas pavyzdžių: • aliejaus atsargos.

Rusija trokšta aliejaus. Aliejus yra svarbu ne tik 
kaip gervė lietaus. Kur tik, Rusijai. štai dabar tarp 
Maskva užuodžia žemėje Anglijos ir mažiukės Jemen 
aliejų, ji ten veržiasi viso , arabų valstybėlės, Arabijos 
mis turimomis priemonė- ■ pusiasalyje. eina piktos 
mis. Pranešimai sako, kad j piautynės dėl rubežių. Per 
Rusijos aliejaus produkcija eilę metų niekas tikrai neži-

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.

1949 m. siekusi 33 milio
nų tonų. Palyginus su Ame
rikos aliejaus produkcija 
praeitais metais, 253,000,- 
000 tonų. Rusija iškasa la
bai mažai aliejaus, o alie
jaus jai labai reikia. Todėl 
rusai griebia kaimvnų alie
jų be jokių ceremonijų.

Kada ėjo derybos Jaltoje 
dėl Lenkijos sienų, Maskva 
prisispyrnsi reikalavo per
leisti jai Rytinę Galiciją, 
nes ten yra nemažos alie
jaus atsargos žemėje. Ame
rika ir Anglija su rusų rei
kalavimu sutiko, tuo sulau 
žydamos ne tik Atlanto 
Čarterį, bet ir pamindamos 
i purvą savo gerą vardą, 
tautų apsisprendimo teisę-ir 
visas kitas “keturias lais
ves.” Rusai reikalavo Ry
tinės Galicijos svarbiausiai 
dėl Boryslavio aliejaus ka
syklų.

Šiandien rusai išnaudoja 
ne tik Lenkijos, liet visos 
Rumunijos, Vengrijos. Aus
trijos ir Albanijos aliejaus 
kasyklas ir rusams vis dar 
maža. Jie bandė smurtu 
“išsiderėti" aliejų iš Irano 
(Persijos), bet iki šiolei ten 
atsikando dantis. Rusų alie
jaus gamybą šiek tiek padi

Rojo, kur eina siena tarp 
Anglijos valdomos Aden te
ritorijos ir Jemen valstybės. 
Niekam tos sienos ir nerū
pėjo, nes tarp Adeno ir Je
meno guli dykos vietos, iš 
kurių niekam nėra jokios 
naudos. Bet dabar šitoje 
neaiškios priklausomybės 
žemėje atrasta aliejus ir 
tuoj prasidėjo ginčai, keno 
žęmėje tas aliejus yra. Gin 
čas eina jau keli mėnesiai ir 
vieną kartą anglų bombe 
riai tą ginčą jau sprendė 
bombomis: jie išdaužė Je
men valstybės pastatytas 
muitines ginčytinoj teritori
joj. ...

Rusijos aliejaus troškulis 
yra viena iš silpniausių vie
tų Rusijos ūkyje. Rusai su 
varė visus valstiečius į di 
džiuosius dvarus ir varo 
juos į baudžiavą dvarų že
mę dirbti. Laukų darbai 
tuose dvaruose atliekami 
traktoriais, o tai reiškia 
aliejumi. Rusijos išpusta ka
riuomenė, padidėjęs karo 
laivynas, gausi aviacija—

Vištytė ar Gaidukas?
_____ •

Kai mažas viščiukas išsi
rita iš kiaušinio, niekas ne- 
gali pasakyti, ar tai yra viš
tytė ar gaidukas. Mažiu
kas, geltonais pūkais pa- 

<ngtas sutvėrimas atrodo 
nti šis nei tas ir tik daug 
kėliau galima atskirti, kas 
tai per padaras.

; Tuo tarpu vištų peryk- 
! loms svarbu yra tik ką išsi- 

į itusį iš kiaušinio viščiuką 
“atpažinti,” ar tai bus višta 
ar gaidys. Milžiniškos viš
čiukų peryklos, kurios viš
čiukų neaugina, bet tiktai 
juos perina, parduoda ma
žus viščiukus vištų auginto
jams. Svarbu pristatyti viš
tų augintojams, pagal jų 
užsakymą, tiek tai gaidukų 
ar tiek tai ristelių. Bet, at
skirk, žmogau, jei gali!

Rodos sunku, bet štai yra 
ekspertų, kurie gana tiksliai 
atskiria višteles nuo gaidu
kų ir tokie ekspertai iš to 
duoną valgo. Garsiausias 
visoje Amerikoje yra vienas 
viščiukų ekspertas, japonas 
Eddie Sakimoto, iš Toms 
River, N. J. Jis beveik nie
kada neapsirinka ir jo re
kordas rodo, kad 99.55< jo 
spėjimų yra teisingi. Yra 
ir daugiau tokių ekspertų, 
kurie viščiukų perykloms 
parduoda savo patarnavi
mus. Jei viščiukų ekspertas 
atspėja 95g viščiukų lytį, 
jis skaitomas užtenkamai 
geras savo amato žinovas. 
Veik visi to amato eksper
tai yra amerikiečiai japo
nai, jie žino paslaptį, kaip 
atskirti mažą viščiuką 
Maždaug 500 tokių eksper
tų nuolat keliauja iš vienos 
viščiukų peryklos į kitą it 
ką tik išsiritusius iš kevalo 
viščiukus skirsto į višteles 
ir gaidukus.

Geras viščiukų ekspertas 
per valandą paskirsto nuo 
700 iki 800 viščiukų, o kai 
kada pasiekia net 1,300! 
Kai vištų perykloje iš inkų 
batoriaus išsirita viščiukai, 
ekspertas jų laukia
negu viščiukai pirmą kartą 
yra lesinami, ekspertas juos 
perleidžia per savo ranka? 
ir paskirsto į gaidukus ir 
višteles. Kada ateina iš vis- 
tininkų užsakymas prista
tyti tokį tai kiekį gaidukų 
ar vištelių, perykla ima iš 
paskirstytųjų ir siunčia. 
Kadangi ir ekspertai kar
tais apsirinka, tai iš užsa
kyto šimto vištelių gali pa 
sitaikyti gauti vieną ar du 
gaidukus, bet vargu dauo
giau.

Buda

Juozas Staškunas, turėjo 
150 dolerių pomirtinę ap- 
draudą Susivienijime. Jis 
apsirgo ir norėjo grįžti į 
Lietuvą “sveikatos ieškoti,” 
bet, pakeliui, nepasfekęs 
New Yorko, mirė. Jo po
mirtinė buvo užrašyta bro
liui Ignui Staškunui, taip 
pat gyvenusiam Pittsbur
gh e. Ignas buvo beraštis ir 
prašė Bagočių važiuoti

sados,” ir apsiverkęs aplei
do seimą.

Bet laikas ėjo. Susivie
nijimui vėl prireikė Bago- 
čiaus talkos. “Ant visados” 
pašalintasis kvi e č i a m a s 
grįžti. 1928 m. Bagočius 
grįžta, o 1934 m. išrenka
mas SLA prezidentu. Tose 
pareigose jam tenka būti 10 
metų. Strimaičiui mirus jo

į!archyve rastas ir tas liudiji
New Yorką sutvarkyti rei
kalų, ką Bagočius, su pa 
galba Herman-Puivio, ir 
padarė. SLA pomirtinę iš
mokėjo kuopos sekretoriui, 
F. J. Bagočiui tarpininkau
jant.

Bagočius pašalpos gavė
jui pinigus sumokėjo 1908 
m. kovo 28 d. Bet, kilus 
įtarimams, tų pačių metų 
birželio 26 d. jis gavo for
malų liudijimą, kuris vėliau 
buvo įteiktas SLA sekreto
riui, A. B. Strimaičiui.

Bet štai, 1909 m. SLA sei
me, Worcester, Mass., iške
liamas skundas prieš F. J. 
Bagočių, kad jis “nusukęs 
pusę Staškuno pomirtinės.,” 
nors tariamai nukentėjęs 
Ignas Staškunas jokio skun
do nei prieš seimą, nei sei
me prieš Bagočių nekėlė. 
Bagočiui net nebuvo leista 
gintis. Tada kilo klausi 
mas, kur gi yra tas liūdi j i-

mas, kuris rodo, kad Bago
čius buvo tik anų laikų mu
sų veikėjų politinės nesan
taikos auka.

Paliudijimo originalas 
dabar yra perduotas adv. 
Bagočiui, bet padarytos mo
ralės skriaudos jam niekas 
negalės grąžinti.

Paliudijimo fotografiška 
kopija yra pridėta prie šio 
rašto. Toje dokumento 
nuotraukoje skaitome:

“Šiuomi liudiju, jog pri
ėmiau nuo draugo ir kasie- 
riaus 154 k. F. J. Bagočiaus 
$150.00 pomirtinės mano 
broliui Juozapui Staškunui, 
sąnariui 154 k. S. L. A. ir 
tą šiuomi paliudydamas pa
sirašau.”

Vietoje parašo padėtas 
kryželis, o apačioje pasira
šė liudininkai: Jonas Stase- 
wičius, Jurgis Staseviče ir 
Wincentas Gwazdinskas.

—D. M.

Naujiems Ateiviams
Mieli Tautiečiai:

Jūsų čia jau atvyko dvi
dešimts tūkstančių: pagal

gali būti ir Antanas, Alek
sandras, Algimantas ir pan. 
ir mes ta pačia pavarde tu-

DP bilių, šešių metų kvotas irime po kelis. Rašydami
ir apie 1,000 atgavusių JAV 
pilietybę, sulig gimimo šio
je šalyje. Kiek galėdami 
tiek mes, tiek musų kole-

pridėkite adresuotą jums 
patiems voką ar atvirutę su 
pašto ženklais atsakymui ir 
darbo sutaupymui mums. li

gos, prisidėjome prie ju- neužduokite mįslių bent 
sų atvykimo, parūpindami 
metrikas, surasdami gimi
nes ir draugus.

Džiaugdamiesi jūsų atvy-' 
kimu betgi norėtumėm, kad 
jūsų su mumis ryšiai nebūtų 
nutraukti ir ateityje—jūsų 
pačių naudai. Mes turime 
turtingą kartoteką, kuri virs 
centraline, jei jus visi, kurį

mums: mes su jumis susi
pažįstame iš atvykusių są
rašų, tačiau registruojantis 
jau gauname laiškus iš 
“Joe,” “John,” etc.

Daugelis jau esate ieško
mi savo giminių ar draugų 
iš Anglijos, Australijos, Ve- 
nezuelos, bet sulig atvyki -

, , . , , mo sąrašu siųstieji laiškaibebūtumėt, kooperuos.te,, įžta; afIl.es?atas nežjno.
Pirmą kartą z.-,mas išvyko nežinia kur

atskirti tik ką 
perėtą viščiuką, ar tai bus 
vištelė ar gaidukas, pir
miausiai buvo sugalvotas 
Japonijoj, o Amerikoj tas 
būdas yra žinomas nuo 
1934 metų ir dabar vištinin- 
kai jau gali užsisakyti, ko 
jie nori. Pirmoji viščiukų 
ekspertų mokvkla čia buvo 
Įkurta Bellingham, Wash. 
Mokyklai baigti reikia Įro
dyti savo sugebėjimą atspė
ti' viščiukų lytį. Jei gali at 

200 viščiukų lyti per

suteikdami
ir pirm į nias apie save: vardą, pa

vardę, gimimo datas ir vie
tas visų šeimos narių, ište
kėjusių moterų mergautines 
pavardes, kokioje nuolati
nėje stovykloje gyvenote 
prieš išvykimą, galutinai 
įgytą mokslą, profesiją ar 
amatą. Ateityje, keisdami 
gyvenamą vietą, praneškite 
atviruku seną ir naują ad
resą. Tą padarykite nežiū
rint kur gyventumėt: JAV, 
Kanadoje ar kur kitur; mes 
turime adresų iš daugelio 
šalių ir norime pasiekti to, 
kad New Yorke generalinio 
konsulato kartoteka butų 
toji vieta, kur lietuvis lietu
vį galėtų surasti, kas glau
džiai suriš mus visus. Jus 
ir patys galite pasinaudoti 
kartoteka, tik rašydami 
mums rašykite aiškiai ko 
ieškote, paduokite ir pilną 
savo pirmą vardą, ne vien 
tik pirmąją raide, nes “A."

Iš 20,000 atvykusiųjų savo 
adresus mums pranešė tik 
dvidešimtoji dalis!

Pagalvokite, atsiliepkite! 
Su geriausiais linkėjimais,

Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas. 

41 W. 82nd St.,
Nevv York 24, N. Y.

1S-

visi ryja aliejaus juras, o į spėti 
aliejaus maža. štai kodėl i 25 minutes su . •> • tikslu

mu. skaitaisi ekspertas, jei 
ne-mokykla neduoda parašai su tokiu karštu apeti 

tu čiulpia Austrijos, Rumu-
I nijos ir kitu kraštų aliejau<I7.vme.11mo.

Yra keistų amatų. Vie
nas iš keisčiausių, man at
rodo. yra tas viščiukų lyties 
atspėjimas, kai viščiukas 
vos spėjo pamatyti dienos 
šviesa.

—F. V.

Nusigręžia nuo
Šen. McCarthy

Republikonų partijos va
dai, kurie anksčiau rėmė se
natorių McCarthy, dabar 
nusigręžia nuo jo dėl jo ne
pamatuotų kaltinimų prieš 
valstybės departamento pa
reigūnus. Šen. McCarthy 
viešai sakė turįs 205 komu
nistų vardus valstybės de
partamento tarnautojų tar
pe, vėliau jis sakė turįs 57 
vardus, o paskui 81 vardą, 
bet jis su savo kaltinimais 
dar nepajėgė surasti nė vie
no komunisto valstybės de 
partamente. Todėl republi- 
konai mano, kad senatorius 
McCarthy daugiau pakenks 
partijai, negu jai padės.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

Musu Vaiky Ateitis Amerikoj
——————————

Viena komunistė motina tiktai 10.0oD.0QO šeimyną 
skundžiasi nusigandusi, kad turėjo tarp $2,000 ir $5.00»> 
musų vaikus Amerikoj lau- metinių pajamų. Dabar ši- 
kianti “tamsi ateitis.” Ji toj kategorijoj jau yra 23,- 
kažkur girdėjusi ar skaičių- Oot/.ooo šeimynų, 
si, kad šios šalies augimas Tuo tarpu aukštesnės ka 
jau pasibaigęs. Gamtos tur tegorijos žmonės šiandien 
tų šaltiniai esą jau išeikvo- gauna mažiau. Tokių, ką 
ti. Progų jau nebėra. Sto- gauna po $7,500 per metus, 
rakakliai plutokratai suriję 20 metų atgal bu<o 30 pro- 
viską. Musų vaikams beli- centų, o dabar tokių yra 
kusi tiktai tamsi ateitis, jau tik 20 procentų.
Amerika jau mirštanti. Nežiūrint, kad doleris!

Tai yra Maskvos agen- šiandien yra nuvertimas, pi- 
tų propaganda. Pranašau-^ gesnis, žmonės gali r.usi- 
dami Amerikai “tamsią at pirkti reikalingų daiktų: 
eiti.” tie melo meistrai nori daugiau negu seniau, nes 
įtikinti moteris, kad tiktai darbininkų algos kyla £rei" i pųp ųųų 
Stalino “rojuje” gali būt ėiau. negu reikmenų kai 
šviesi vaikams ateitis. Tai uos. D
vistiek, kaip kad pasakyti: “Nuo 1900 
“Moterys, ypač vaikų moti-Rainos pakilo 250 nuošim- 
nos, ginkit komunizmą, jei-[čių. o algos—700 nuošim- 
gu tarp Amerikos ir Rusi-įėiu.*’

KKT.ETVT7, SO. BOSTON

Hl’TCHBY AC1XA STAIGA PADIDĖJO

Derlingoj \ ermunto valstijoj. Burlington mieste. Mr. ir Mrs. George B. Hulvhln šeima 
susilaukė iš antro karto bėgyje keturių metų trejetukų ir dabar augina jau s v-ikus.

Karalius Aukštai Iškėlęs 
Savo Vėliavą

M. GORKI J
die-(Tęsinvs) • ties karaliaus valdžios

—Ra-miai! — sukoman- viškos kilmės idėja, 
davo karalius. Koja ir ran —Tamsta esi matęs mano
ka akies mirksniu užėmė “Pergalės Alėją.” Joje 
savo vietas.’ Jis tęsė: i skulptūros mūza parodo vo-

—Tatai yra laisva sąna-i Riečiams kaip daug buvo 
rių drausmė. Ji veikia ne- šiame pasaulyje Habsburgų 
priklausomai nuo sąmonės, ir Hohencolernų. Žmogus, 
Rojus judesys savaime pa-'kinis du sykius pereis šitą
kelia ranką. Smegenys ne
vi idina jokio vaidmens, 
lai beveik stebuklinga. Štai 
kodėl geriausias karys tas,

vieta, ten ir atgal—viens, 
du! viens, du!—jau žinos, 
kad visi mano seneliai buvo 
dideli žmonės. Tat žadins

išsimaitinti turėdama 300;- 
gyventojų; gi už

ožio ir iš kitokių žaliavų. Kinijoj Siaučia 
Taigi neturės musu vaikai ... ? •• j • oJuodon rhrtis. A’ ,nln n i/s- to-p00 metų Ž-emė? ukis ^lės: bėdos ir dėl drapanų.

900 iki 1946 metu but* <iai našesnis. Taigi dėl Vienu žodžiu, musu vai-' 
, maisto netenka rūpintis, kai Amerikoje galės turėti*

kurio smegenys visiškai ne-tjo pasididžiavimą savo kra- 
veikia. Kareivį varo pir įšto karaliais ir nepastebi- 
mjn ne sąmonė, o koman-j mai pavers ji nuoširdžiu ka
dės gaisai. Pir-myn! Jis raliaus valdžios gerbėju. li
ekna i rojų, į skaistyklą, kur
reikia. Durk ! Jis duria sa
vo tėvą, jei jo tėvas
iistas; motiną, brolį, vis 
vien. . . . Jis dirba, kol iš
girs žodi—stok! Nuosta-

gainiui

jos kiltų karas, nes tik ko
munizmas kuria jūsų vai
kams laimę.”

Norėtųsi tų propagandi 
ninku paklausti:Kodėl jus 
patys sėdit Amerikoj, kur 
matot tokią liūdną ateiti? 
Kodėl jus nevažiuojat te

O tiems, kurie džiaugiasi, 
kad “Amerika jau miršta.” 
kad jos gy ventojų prieaug
lis jau sustojo, šis autorite
tas (Dr. Moulton) parodo, 
kad jų džiaugsmas yra 
bergždžias, nes gyventojų
skaičius čia sparčiai auga: 

šviečia Stalino nuo 1940 iki 1950 metų pri- 
Ne tik nevažiuo-jaugo 18.000.000 galvų, 

jat, bet rėkiat gvoltu, jeigu i šiandien Jungtinės Valsti- 
kuriam iš jūsų (pavyzdžiui,
Andruliui) Amerikos val
džia pasiūlo nemokamą lai
vakortę i Stalino karalystę!

Komunistai sėdi Ameri
koj, nes žino, kad daugiau 
duonos ir laisvės jie niekur 
neras. Kūne buvo nuvykę 
“darbininkų tėvynėn,” tie 
spruko atgal Amerikon: o

nai, Kur 
“saulė”?

jos turi jau 150,000,000 
žmonių su viršum.

rvouei zKzklLtllllViir
auglis?

Dr. Moultor.as mano, jog 
tam yra dvi pagrindinės 
priežastys:

1— Jaunesnio amžiaus 
žmonės tuokiasi.

2— Žmonės gerai uždir-

rup
Amerika nebadaus, kad ir 
dvigubai jos gyventojų 
skaičius padidės. Šituo 
žvilgsniu ateitis musų vai
kams Amerikoj užtikrinta.

Bet vieno maisto neužten
ka. Geram gyvenimui yra 
butini penki pagrindiniai 
dalykai, būtent: (1) mais
tas, (2) namai, (3) drapa
nos, (4) apšvieta ir (5) pa
silinksminimas.

Dr. Moultono surinkto
mis žiniomis, 1946 metais 
šios šalies gyventojai išlei
do:
$55.000,000,000 maistui 
$31,000,000,000 namams 
£24.000.000.000 aprangai 
$12.50,000,000 apšvieta i 
$21,500.000,000 teatrams, ba

liams. automobiliams ir kito
kiai prabangai.

žinios sako,
geresnę ateitį, negu mes tu- nau ir Kinijoj
rėjom praeitį. O jei kasĮ5įa^ia?<ju?dojimir?LS*,kc- 
mato geresnį rytojų Rusijoj,!r* šluoja žmones i kapus 
tegul toks važiuoja tenai, (tūkstančiais, tuo pačiu lai- 

Motina. i ku didėja ir badas. Pačių
___________________________ Į Kinijos komunistų spauda

STRAŠINSKAITĘ - *ke!b.ia’ ka<1 nuu_ bado
PAVYKO IŠGELBĖTI £2 šj pavasari įsmilsią 40,-

______ j 000,000 gyventojų.
šiame skyriuje' .iJ Koiejos gaunama ži- 

mos aiškina, kad šita Kini
jos nelaimė yra komunistų 
karo rezultatas. Rusija da
vė komunistų armija: gink
lų krašto valdžiai nuversti, 
bet nedavė duonos. Todėl, 
verždamosi pirmyn, komu
nistų armija plėšė Kinijos 
ūkininkus, atiminėdama gy
vulius ir javus. Pas ūkinin
kus nieko neliko ir dabar

rikoje galės turėti* kėliausios 
kad

biai didingi šie veiksniai be 
sąmonės.

Jis atsiduso ir tęsė toliau 
tuo pat lygiu ir stipriu bal
sų:

—Gal būt, aš sukursiu

savo
senelių paminklų visose ma- 

socia-,no miestų gatvėse, žmogų
pamatys, kiek daug buvo 
karalių praeity ir įsitikins, 
jog ir ateity jis negalės 
be jų išsiversti. Skulptūra 
naudinga žmonėms, bet aš 
pirmas tatai taip ryškiai 
įrodžiau.

—Jūsų didybė,—paklau
siau,—kodėl daugumos tam-

as pastatysiu

idealią valstybę ... aš ar stos senelių kreivos kojos?

jei kurie pasiliko (pavyz- ba ir mato savo vaikams ge-

—Dėl to, kad juos visus 
dirbo toj pat kapinių pa
minklų dirbtuvėj. Bet tat 
netrukdo matyti jų dvasios 
didingumo. ... O jus gir
dėjote mano muziką? Ne?

vienas mano palikuonių. 
Tam tereikia, kad visi pras
ti žmonės suprastų draus
mės grožį. Kada žmogus iŠ 
viso liausis galvojęs, kara
liai bus didingi, o tautos—

Nesenai
buvo rašyta apie Teresę 
Strašinskaitę, lietuvaitę naš
laitę, kuri buvo atvežta Vo 
kietijon iš Lietuvos ir kuri 
turėjo būt atsiųsta Chiea- 
gon į augintines lietuvių 
Milerių šeimynai. Kai jau 
viskas buvo suruošta Stra- 
šinskaitės kelionei . Ameri
kon, prie jos prisikabino ru

kad šita našlaitė nesanti lie-!įle m,rsta l’.uo.barto 
tuvaitė ir jos pavardė ne • Ketunasdesimcia. milionų
Strašinskaitę. Ji esanti ru- p™".1? g*'eS1? ••
su tėvu duktė ir priklausan-L.1?1 komunizmu 'dovana 
ti rusams. i R,n,Jal'

Strašinskaitės kelionėj 
Amerikon buvo sulaikyta ir j 
jos byla pavesta teismui išdjau neatsimeni, skaisčioji, 
spręsti. i baimingas praeities dienas. z

Dabar atėjo iš Vokietijos I k‘ada' ,eMj'a ž>dinc*°j;’ 
žinių, kad Yusu priekabę; !^'k“aIal ™nt,s „k:,as: 
pne tos našlaites teismas at-lskais{iu. Kražiu ka,p „,,buoliai. 
metė kaip nepamatuotą me- Tik mane vfena, „ ■ ■
lą ir liepė mergaitę perduo
ti amerikiečių komitetui, 
kuris rūpinasi našlaičių glo 
bojimu.

Strašinskaitę tuo budu 
buvo išgelbėta iš rusų nagų 
ir bus atvežta Amerikon.

galingos. Pinigų—Roman-j Aš parodysiu jums, kaip ją
duoja karalius. Visi valdi darau, 
niai išsirikiuoja į vieną eilę. į Jis didingai sudėjo savo 
Viens! Keturiasdešimts mi- kursą durtuvo pavidalu, at- 
lionų rankų tyliai nusilei- sisėdo į kėdę ir ištiesęs ko-
džia Į kišenes. Du! Ketu
riasdešimts milionų rankų 
ištiesia karaliui po 10 mar
kių. Trys! Keturiasdešimts

ją pasakė tarnui, kuris ma
ne Įvedė:

—Grafe! Padėk man nu
siauti batus. Taip. . . . Ir

milionų rankų pakelia ran- kojines. . . . Dėkui . . nors 
kas prie kepurių ir eina ty j karalius neturi dėkoti savo 
liai savo darbo dirbti. Ar valdiniams už paslaugą .. . .

jis tatai daro iš mandagu-tatai nėra be galo gražu! 
Tamsta matai—žmonių lai
mei nereikalingos smege
nys: už juos galvoja kara
lius. Karalius gali aprėp
ti visą gyvenimą. To aš ir 
siekiu. Bet kol kas aš vie
nas tesuprantu taip giliai

Kai kas todėl gali pa
klausti. ar bus galima tokią 
normą išlaikyti, jei gyven
tojų skaičius pakils dvigu
bai?

Apie maistą jau kalbėjo
me. Jo užteks.

Bet ar galima bus aprū
pinti 300,000,000 žmonių 
namais? Ar nepritruks me
džiagos namų staybai?

Namų statybai reikalin- 
medis, plytos, akmuo,

cementas, stiklas, geležis. 
Šitų medžiagų šaltiniai ne 
išsemiami. Jei geležies ru-

rą ateiti.
Jisai mano, kad už 100 

metų ši šalis turės jau 300,- 
000,000 gyventojų.

Ar užteks visiems mais
to?

Amerika šiandien paga- 
gresuoja. Progų čia buvo, i mina daugiau valgomųjų 
yra ir bus, nes žmonės lais- produktų, negu ji gali šū
vi, mokslas visiems prieina- vartoti, sako sis rašytojas, 
mas ir gamtos turtų šalti- šiomis dienomis Ispanijai 
niams nesimato galo? 'buvo parduoti keli laivai j gas 

Apie Amerikos turtus ir'Amerikos bulvių po 1 cen- 
žmonių būklės gerėjimą i tą už 100 svarų. Iš tikrųjų.
Įdomu vaizdą patiekia Dr. tai buvo ne “pardavimas, ’
Harold G. Moulton savo'nes nebuvo kur jų dėti. da kada nors ir išsisemtų 
knygoj “Controling Factorsi Taip pat nėra kur dėti Mesabi kalnuose JMinneso- 
in Economic Development,” kviečių. kiaušinių, bovel-'toj), tai milžiniški rudos 
kurią išleido Brookings In-■ nos ir kitų dalykų. (klodai Kanadoj tebėra dar
stitution. Jisai parodo, kaip Amerika šiandien malti-i “neprakrapštvti,” sako Dr. 
sparčiai auga Amerikoj na pusę Europos, ir tai ne Moultonas. Vienu žodžiu, 
ekonominis gerbūvis. Pa- turi kur
vyzdžiui, 20 metų atgal čia šiandien

džiui, Juozas Šukys), tie 
dingo kaip akmuo vandeny.

Amerikos ateitis priklau
so musų visų vaikams. Ir 
ji bus, be abejo, geresnė ir 
šviesesnė, negu dabartis, 
nes Amerika visada pro-

MIAMI, FLORIDA

SONETAS

mergina.
Tik mane viena bematei.
Dabar netaip: jau tau patiko 
Didžturčio senio kosuliai.
O meilė manęs jau atliko—
Tau reik kitokio: prie skatiko. 
Na! imk. apgauk jį taip leng

vai.
Kaip mane jauną apgavai.

P. Vaičaitis.

mo.
Paraitęs kelnes ligi kelių, 

jis sulenkė kaklą 45 laips 
nių kampu ir Įdėmiai apžiu
rėjo savo kojas.

—Aš nuliedinsiu jas iš 
bronzos dar gyvas buda-

karaliaus vaidmenį. 'Nevi-imas,—tarė jis.—Tegul nu-

maisto dėti. Jau 
ii eralėtu lengvai

BERANKĖ RAMINA LIGONĘ

Patsy Painter, 14 metę mergaite, laukia ligoninėj opera
cijos. Jai dėl vėžio ligos daktarai nutarė nupiauti vieną 
koją. Jos draugė. Betty Lou Marbnry & Brownsville. 
Tenn^ kuriai prieš porą mėnesių dėl tokios pat ligos buvo 
nuplauta ranka, skambina ligonei į Chicagos ligoninę ir

ją ramina.

geležies ir plieno' šaltinių 
Amerikai užteks dar per 

' tūkstančius metų. Girių 
j plotai taip pat neriboti: o 
f jei kiek jų iškertama, tai ir 
(vėl atželdinama. Akmens 
i riogso didžiausi kalnai. Mo
lis ir smėlis niekad neiš
sems. Tai vis žaliava ply
toms, stiklui ir cementui.

Ne! Statybinės medžia
gos Amerikai negali prištig-
fi » ll •

Kai kas pranašauja, kad 
gali išsisemti aliejaus vers
mės. Bet Dr. Moulton sa
ko, kad tas aliejus galės pa
silikti žemėj, nes Amerika 
j: u išmoko dirbtinį aliejų 
gamintis. Be to, mašinoms 
varyti greitu laiku gal jau 
bus pakinkyta atominė 
energija.

Drapanoms šiandien var
tojama medvilnė ir vilnos. 
Amerika turi šitos žaliavos 
daugiau negu jai reikia: be 
to, chemijos mokslas yra 
jau suradęs budus gaminti 
drapanoms medžiagą iš me-

Vaišes pas Usanius

Usanių šeimyna yra at
vykusi į Miami miestą iš 
Connecticut valstijos, kur 
ji turėjo tabako ūkį per ii 
gus metus. Pasidarę cento 
iš tabako, pp. Usaniai, jau 
nebejauni žmonės, nusipir
ko nekilnojamą nuosavybę 
Floridoj ir dabar gyvena be 
sunkaus darbo. Jie turi 
dailią dukterį ir visi aktin 
gai dalyvauja Miami lietu
vių organizacijose ir nuo 
širdžiai remia kiekvieną vi
suomeninį darbą.

Kovo 25 vakarą pp. Usa
niai suruošė iškilminga? 
vaišes savo namuose, kur 
buvo pakviesti bostoniečiai 
Michelsonai ir Amsiai, phi 
ladelphiečiai Slavėnai ir 
Šukiai, vietiniai Braziai ir 
kiti.

Po vakarienės šeiminin
kas pasiūlė svečiams paloš 
ti kortomis BALFo naudai. 
Iš lošimo susidarė keletas 
doleriu, kurie ir buvo nu’ 
siųsti BALE’ui.

Koresp.

IMPORTUOTA ŽVAIGŽDĖ

Prancūzė aktorka. Gable An
drė,' atvyko į Hollywood ir 
rodo, kaip sportuojant su ka
muoliu galima palaikyti gra
žią figūrą. . . .

si karaliai elgiasi atatinka
mai savo laipsniui. Būda
mi giminės pagal savo krau
ją, jie dažnai svetimi savo 
dvasia. Jie turi visi susi
vienyti. Tatai nesunku pa
daryti kaip tik dabar. Rei
kia daugiau dėmesio at
kreipti į socializmą: jame 
yra šio to naudingo ir kara
liams. Raudonasis socializ
mo baubas įvaro baimės vi
siems padoriems pasaulio 
žmonėms. Jis nori pralyti 
kultūrinės visuomenės sie
lą — nuosavybę. Karaliai

lieja jų keletą dešimčių eg
zempliorių busimoms statu
loms. Karaliaus kojos turi 
būti tiesios, tat tiesa. Krei
vos būdamos jos gali suža
dinti abejojimų dėl kara
liaus tobulumo.

Jis priėjo prie dešiniosios 
sienos, paėmė vieną teptu- 
vą ii- padalęs sukinį kairėn, 
tarė:

—Aš griežiu ir tapau tuo 
pačiu metu, žiūrėkite: grin
dyse įtaisyti klavišai, o pats 
pianas po grindimis. Gai
das užrašo mechaniškas

vienija visus ir visa kovai aparatas, kuris taip pat pa-
'ii šiuo baubu ir patys atsi
stoja priešaky, kaip senovės 
vadai. Reikia padėti di
dinti baimę prieš socializ
mą. Ir kada visuomenė iš
sikraustys iš proto, karaliai 
iškils visu savo ugiu. Praė
jo tie laikai, kada karaliai 
dalino konstitucijas, dabar 
jau metas atsiimti jas atgal.

Jis atsikvėpė ir tęsė to
liau. Aš klausiau ir jau
čiau, kad užtrokštu ... gė
rėdamasis šita išmintimi.

—Štai kiekvieno šių die
nų karaliaus programa! Ir 
kada mano karo laivynas 
bus toks, kad jo pakaks pa
siūlyti šiai programai vi
siems Europos karaliams— 
aš esu tikras, kad jie ją pri
ims. O kol kas dirbu tai
kingą ir kultūringą darb^: 
tobulinu savo tautą. Aš uz- 
valdžiau visus menus ir pa
stačiau juos eiti sargybą

slėptas via po grindimis. 
Aš piešiu paveikslą—viens! 
—jis patraukė teptuvą per 
meno molbertų drobę.—Ir 
minu kojomis klavišus— 
du!—jis treptelėjo koja ir 
pasigirdo labai smarkus 
garsas.

(Bus daugiau)

Rusų Submarinai
Kalifornijos Pakraščiuose
Šiaurinės Kalifornijos pa

kraščiuose praeitą savaitę 
buvo pastebėti nežinomi po
vandeniniai laivai. Ameri
kos karo laivas “Colohan” 
buvo pasiųstas pažiūrėti, 
kas tai per laivai, šią sa
vaitę to karo laivo vadovy
bė praneša, kad ne mažiau, 
kaip 4, matomai, rusiški 
greitieji submarinai manev
ravo Kalifornijos pakraš
čiuose, bet karo laivui pri
siartinus submarinai pabė
go.

4
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Ils Plataus Pasaulio
Nelaimė Brazilijoj

į bus. Kodėl užtylėta apie raišių 
laikymą, apie krikštijimą, apie 
šliubavimą. apie laidojimą? Gal 
dėl to užtylėta, kad ir tamsiau- : 
šiai davatkai čia prisimintą ric-

Le Figaro’’ ir Komunistai bus atlyginimai už- tuos šven
tus darbus. Taipgi nutylėta 
apie kunigo žiemines ir vasari
nes ilgas vakacijas -ir nenurodo-

Puslapis Septintas 

ignr.'inės ir pažįstami prašomi at-'KĄ DARYT! DĖL SKAUSMŲ

šimtas mylių nuo Rio de Komunistai Paryžiuje ba- 
Janeiro miesto, Brazilijoj, landžio 5 d. iš antro karto
vienas traukinys su kelei- buvo suruošę triukšmingas ma, kad tai irgi kunigu gailes- 
viais Įkrito Į patvinusią In-, demonstracijas prieš dien- tingumo darbai, 
dėnų upę. Virš šimto kelei į rasti “Le Figaro” už spaus-' Galop dar pasakyta: “Dėl 

dinima vieno nacio, pulki- meilčs Dievo remkime katali-
(linko" Skorzeny, atsimini- kisk’« T“?* ,kurL8:n\KnŠ 

. 1/ „ . . - , ... taus garl»e ir Jo Bažnyčią irmu. Komunistai kumščiu . . , .. ' ..
nori įvesti spaudos cenzu- Aišku, ka(1 krikščionybė ir 
rą. 6o demonstrantai buvo Romos kataiįkybė yra du skir-, 
areštuoti, o kelios dešimtys tingi dalykai.
sužeista. šiliuptarnis.

---------- I Chicago. 111.

vių prigėrė upėje, o kelios 
dešimtys buvo nugabenta Į 
ligoninę. Traukinio nelai
mė Įvyko dėl upės potvinio, 
kuris paplovė tiltą. Trau
kinyje važiavo daug kelei
viu Velykų atostogoms.

Kanados Gyventojai

Kanados statistikos biu
ras praneša, kad Kanada 
dabar jau turi 14 milionų 
gyventojų, arba 2 milionų 
daugiau, negu prieš dešimti 
metų. Gyventojų skaičius 
Kanadoje padidėjo dėl gi* 
mimų padaugėjimo ir iš da
lies dėl padidėjusios imi
gracijos po antro pasaulinio 
aro.

Tito Perspėja Tautą

Anglų Socialistai

Trys Darbo Partijas at
stovai parlamente po rinki
mų mirė, o vienas pasitratfr 
kė. Iš tos priežasties Dar
bo Partijos dauguma parla
mente buvo sumažėjusi iki 
3. Bet praeitą savaitę vie
nuose papildomuose rinki
muose darbiečiai laimėjo 
rinkimus ir dabar turi 4 bal
sų daugumą parlamente.

Visus Paminėjo, Tik Vieną Ne

Kovo 19 d., kaipo Juozų var-
tautal<linių dienoje, Bostono ir apie- 

, . . . ,, . , . - 'linkės “radijušninkai” paminė-būti pasiruosus visokiam jo daugelio Ju,)2„ VMda3 ir
sveikino juos. Betgi didžausia 
pasaulio garsenybė, “geniališ- 
kiausis” Juozas, kuris yra vadi
namas “tėvu, mokytoju ir drau
gu,” arba dar vadinamas ir 
“saule,” niekas nesiteikė pami
nėti. Kodėl toks apsileidimas 
“juozinių” dienoje? Reikėjo 
nors nusikrankšti i jo pusę. . . .

Lukšiu Juozas. 
Norvcood, Mass.

Jugoslavijos diktatorius- 
Tito praeitos savaitės gale , 
perspėjo jugoslavų 
būti pasiruošus “vi 
galimam puolimui.” Tito 
kalbėjo Belgrade ir primi
nė, kad visų rusų pavergtų
jų kraštų karo vadai dabar 
turi pasitarimus Budapešte, 
Vengrijos sostinėj.

GAJSRAS BEPROTNAMYJE

Ward’s Island prie New 4orko psichinių ligonių ligoninėj 
kilo gaisras. Gaisrininkai laiku pribuvo ir išgelbėjo iš 
liepsnų 69 žmones, o gaisras vėliau buvo užgesintas.

REUMATIZMO 
ARTHR1TIS

u ju I.,i..ic n •• Nugara* 
SLuuiiėjim.i. U.u,m.g. limo. Šl ia
uko . Strėnų :i.<». Neuralgija■»
Sųnarių * u • ,iii:-• mo. \.-uiiii.-, 1'oJa- 
gl'o.'. 1, tt-. I **1‘.<* .i *1 \ bi t lt Vili*. 1 .\i»— 
I.ETS ii • r • -KHiii. -Mes no
rui.r, lai j. pa:.it- i:l ..l.ivt ItVIlK 
TABI.EIS (iaiiidc.u.ų;į Įvirki) '** j°" 
klll ltsU jll! N ■ 1 -Kil ;.illigU, O 
tiktai ..avo varną u-a iv.tad mrs 
jums tuoj p;. :.i ur laide lėlių. Vi-

! ninkas. prašo atsilepti jo drau !-i nuroti.»n...i aat i . ii... Nieko 
jums neką. tuo-', i i.enat.k..

Bolševikų Įsakymas 
Vištoms

siliepti.
I Kamila. Mykolas, iš Guroniu 
km., Žaslių par., Trakų apskr.

Meneinskas, Adomas ir Pet
ras, iš Vartą km., Prienų par.

Narutis, Mykolas, iš Kurklie
čiu km., Panemui/o vals., Ro- 

: kiškio apskr.
Ozelys, Jurgis, buvęs Skuodo 

ir Smalininku muitiniu vir.ši-

gus -'r pažįstamus.
Pivoriūnienė. Marijona, iš ‘

Kurkliečių km., Panemunio v.. 
Rokiškio apskr.

I’oklavanskis, Vincas, iš Klo
vainių vals.

Raeder, Nčkalojus. iš Kauno-
Aleksoto.

: Reizgytė, iš Rietavo vals.
Rupšys, Antanas.
Tipšus, Kazys.

, Iieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi-

V.UI ii e. A) i i* AkM ACAI.
Noria Street

U.M-heMer. Neu Auri. 
liepi. :io

(O.

(211

BA<W KTONK l ARSlDl ODA 
B MCKViMls

Gražiai įrengia*, geroj vietoj par- 
Htiao’a tuoj put. Galima daryti ge- 

pragyvenimų. Parsiduoda pigiai 
dėl sutini;,ko ne.:-.tii.alos. Kreiptis 
:;::i» No. Malu St., Bn.ci.tonc. (16,

Badas Kinijoj

Nuo 14 iki 40 milionų 
žmonių šiais metais išmirs 
badu, jei nebus jiems su
teikta pagalba. Amerikos 
valstybės sekretorius piane 
šė spaudai, kad VVashingto- 
nas rimtai svarsto klausimą, 
kaip galima butų išgelbėti 
milionus kiniečių nuo bado 
mirties. Didžiausioji kliū
tis yra Kinijos boiševistinis 
režimas, kuris garsiai skel
bia apie savo priešingumą 
Amerikai.

M&ikio ir Tėvo Kraičiui

Meklenburge, Vokietijoj, 
bolševikiška valdžia Įsakė 
ūkininkams, kad jie kiek
vieną dieną nuo kiekvienos 
vištos statytų valdžiai po

APSiV ĖDIMAIkepti i:
«

(’onsuiate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 21, N. Y.

Kansas’e Nušauti 
Demokratų Lyderiai

Ieškau veilyl.ų liksiu merginos ar 
našlės nuo 45 iki 51 Metų. Aš esu 
suaugęs vaikinas 51 metų ir sferai 
užsilai. anli . Daugiau žinių suteik
siu per !aiška|. I’rašau rašyti:

įrauk Lenkus, 
l‘. O. Box 717,

Amherst, Mass. (15)

Vniįų Pinigai Komunistų Propagandai

Kolumnistas Victor Rie- Robeson’s Council on Afri- 
sel surinko Įdomių faktų can Affairs. 
apie tai, kaip Maskvos pi 0- Birželio 13 d. $50 sumai 
paganda Amerikoje yra še- čekis Nr. 512 buvo išrašy
dama unijų pinigais. tas juodveidžių “tautos so

“Aš turiu prieš save visą vietui” (National Negro 
eilę kanceliuotų čekių,” sa- Council). 
ko jisai. “Tuos čekius iš ir taip toliau, 
rašė ir išmokėjo iš savo Tokiu pat budu šeria ko- 
streikų fondo viena unija, munistų propagandą ir jų 
kuriai tada vadovavo žmo- organizacijas darbininkų 
nės stovėję arti komunistų pinigais visos unijos, ku- 
aparato šioj šaly. Čekiai rioms vadovauja Maskvos 
buvo išmokėti organizaci-' bernai, sako Victor Riešei, 
cijoms, kurias U. S. justici
jos departamentas yra ap
skelbęs esant griaunančio
mis (subversive).”

Ir tuos pinigus unija žai
ste komunistų propagandai 
kaip tik tuo laiku, sako ko
lumnistas, kuomet tos uni-'!
jos nariai ilgą laika streiką-; „ ■ ■ . \J - . . mo. Gaures vate., Tauragės avo, kentėdami su savo šei
mynomis badą ir skurdą.

Tai buvo darbininkų pra
kaitu ir krauju uždirbti pi
nigai ir šeriami Maskvos 
propagandos gramofonui,
“Daily Workeriui,” kuomet 
streikuojančiu unijistų vai
kams buvo reikalinga duo
na.

Komunistai gali pasaky
ti, kad tai yra “melas” ir 
“šmeižtas,” bet kolumnistas 
paduoda faktu?, kurių nie
kas neužginčys.

Štai, prašom pasiklausy
ti:

United Electrical Work- 
ers (CIO) 441 okalas 1946 
metų balandžio 18 dienos 
Nr. 299 čekis $250 sumai 
buvo padarytas ir išmokė
tas komunistų “Daily Wor- 
keriui.”

Tų pačių metų gegužės 
24 d. tos unijos viršininkai 
nusiuntė antrą čekį “Daily 
Workeriui.”« Tai buvo če
kis Nr. 427,’$50 sumai.

Vedybų tikslu ieškau Amerikos 
lietuvaitės, nuo 20 iki 25 metų am
žiaus. Aš esu lietuvis, rimtas vai-

Praeitą ketvirtadienį ank-| Jįjį“
laiškus. Prašau rašyti ‘Keleivio” 
adresu ir pažymėti M r. M. R.

(14)

Paieškai! moters, neviršaus 40 
melų, kuri norėtų gyventi šiltame 
pietų krašte. Prašau ir paveikslų 

klube 1 atsių.sti, kuris l.us sugrąžintas. Ka-
Atnaujindami prenumeratą ir 

užsčsakydami kalendorių musų 
laikraščio prieteliai nepamiršo 
Maikio ir Tėv© ir prisiuntė ių- 
dvejų reikalams dovanų su ge
riausiais linkėjimais.

Po $1 prisiuntė: K. Dauginu 
iš Burlington. Vt., Mrs. Helen 
Katin iš W. Lynn. Mass., Mrs. 
O. Bložis iš Brooklyno, \Vm. 
žemaitis iš Cochrane, Ont., Ca 
nada. (Patarimų tarpe yra vai
kui baigti mokyklą, tėvui neuž- 

. miršti lankyti skaitytojų, o kai 
vyriausybė '15 Į kurie skaitytojai patys save 

nubaudė už laiku neprisiųstą 
prenumeratą.)

Po 50c atsiuntė: G. Kulis iš 
Ozone Park. N. Y., J. Levulis 
iš Detroit. Mich., Mrs. A. Sle- 
gutis iš Scheneetady, N. Y., ir 
T. Baltulionis iš Exeter. N. H.

Visiems laikraščio rėmėjams 
tariame širdingą ačiū.

Belgų Karalius

Belgijos 
dar neišeina iš krizės dėl 
karaliaus kvislingo Leopol
do klausimo. Dabar vyriau
sybę sudarė katalikų parti-

vieną kiaušini. Meklenbur- jos vadas Van Zeeland. ku
ris žada greitu laiku Leo
poldą parkviesti Į sostą. Bet 
belgų socialistai skelbia 
“griežtą karą” prieš kleri
kalų valdžią ir ypač prieš 
karalių.

go bolševikų valdžia aiški
na. kad kiaušiniai esą rei
kalingi penėti dalyvius 
“jaunimo kongreso,” kurs 
susirinks Berlyne gegužės 
mėnesio gale.

KAS MUMS RAŠOMA
Ko ir Ieškodamas Nerasi

Tikėsit ar ne. aš skaitau ka
talikiškiausius lietuvių laikraš-į <Įarbu.

buto garantijų. Tie katalikiš
kiausi laikraščiai neragina savo 
skaitytojų prie krikščioniškiau-

M.

LIETI VOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

dus—marijonų “Laivą.’* jėzui
tų “žvaigždę” ir pranciškonų 
“Varpelį.” Ar jus žinote, ko 
ir kažin kaip 'ieškodamas juose 
nerasi? Nerasi aiškinimų bei 
raginimų vykinti krikščiorrlš-

Bevartydamas paskutinįjį 
“LaS"©’’ numerį (kovo 11), už
tikau straipsnį antrašte “Gai 
lestingumas." čia tai turėsiu 
rasti apie lietuvių šalpos reika
lus ir apie Lietuvos laisvinimo

kiausią ir lietuvių tautai reika- bylą_ pamaniau sau. Apsiri-
lingiausią darbą. Rasi apsčiai 
raginimų melstis už kenčiančią. 
Lietuvą, bet gali eiti į lažybas, 
kad nerasi raginimų aukauti 
Lietuvos laisvinimo bylai vesti, 
nerasi raginimų šelpti tremtyje 
likusius tautiečius, nerasi ragi 
nimų sudaryti jiems

kau. Įprastas tonas išlaikytas 
nuo pradžios iki galo. Gailes
tingumo pavyzdžiu pastatyti 
kunigai. vienuolės ir vienuoliai. 
Girdi, ar kunigas sėdi bažny
čioje, ar stovi sakykloje, ar tei
kia paskutinį patepimą, tai vis 

darbo ir jis vykdo gailestingumo dar-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

»ia LietuviųDidžiausia ir Turtini 
Organizacija 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoie pršalpų ir |X>mirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubilienms Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Ta ik Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arte į Centrą adre- 
sr.odamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30tk Su * Nmv York 1, N. Y.

Aukos Ūkininkams 
Atvežti į Ūkius

Transportacijos reikalams au
kų gauta vasario mėnesį ir jau 
paskelbta 12,014.98. Floridos 
Lietuviu Komiteto auka per 
klaidą įtraukta į bendras aukas 
$50. Iš viso vasario mėnesį 
gauta $2.064.98.

Kovo Mėnesį Gauta
Bridgeport. Conn.. P. Kliofaitis $6.(M, 
Xew Britain, Amber Club 100.00 
Xew Britain. B. Miciunienė 10.00 
Xew Britain. S. Strelchunienė 10.00 
N'ew Britain. kun. J. J. Matutis 36.00 
Xew Haven. BALF 32 skyrius 100.00 
Miami. Fla.. BALF 39 skyrius 150.00 
Cicero. III., J. Mackus 5.00
Lewiston, Me., Lietuvių Trem

tiniu apgyvendinimo Kom. 50.00 
Westfield, Mass., BALF 96 sk. 50.00 
Ann Arbor, Mich., Amerikos

Liet. Taut. Sąjungos skyrius 62.90 
I.inden. X. J., BALF 132 sk. 182.00 
Bclleville, N. J., A. Armalis 5.00 
Patcrson. X. J.. BAI.F 86 sk. 71.75 
Manchester, X. H., BALF 53

skyrius 36.00
Brooklyn. X. Y., V. Černienė.

BALE 100 sk. narė, surinko 106.52 
Brooklyn, J. Bukys _ 5.00
Brooklvn, A. Marionis surinko 39.50 
Brooklyn, Ona Tercijonas 10.00 
Br-oklyn. Lietuviu Tremtinių

Draugija New Yorke 177.00
Brooklyn, L. Barauskas 5.00
Spring Valley. X. Y.. V. čižunas 5.00 
Scheneetady, X. Y., kun. J.

Gricanavičius surinko 300.00
Utica, X. Y., BALF 104 sk. 25.00 
Akron. Ohio. AL Tskvrius 100.00 
< leveland. Ohio, LRKSA 8 kp. 28.00 
Dayton. Ohio, L. Valiukas 10.00
Davton. ktn. V. Katarskis 145.00 
Wil1iamsport. Pa.. Mrs. K.

Vikus surinko 54.50
Mathews, Va., P. Mačiulis 2.00
Kenosha, Wis., Vasario 16 d.

Komitetas 416,00
Rochdale. Anglija. B. Kovaitis 5.00 
Worcester, Mass., BAt.F 31

skyrius 150.00
Viso transporto reikalams

kovo mėnesį 2,458.17
Viso vasario ir kovo mėn. $4,523.15

Už aukas įvairiems lietuvių 
tremtinių reikalams, BALF va
dovybė nuoširdžiai dėkoja.

Aukas įvaip'ems lietuvių šal
pos ir imigracijos ir įkurdinimo 
reikalams siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Graitd Street

Brooklvn 11, N. Y.

Bauža Antanas. Jonas ir Juo-
Puikių kai-

nn. —
Butkutės. Petruna ir Pran

ciška, čš Jakaičių km., Betyga
los vals.

Čepaitis. Mykolas, iš Ilguočių 
km.. Radviliškio vals., Šiaulių 
apskr.

Draugelis. .Jurgis, iš Narto 
km.. Mariampolės apskr.

Endriukaitis, Antanas ir Mo
tiejus. iš Totorviečų km., Sin
tautų vals.. šakių apskr.

Jukubaitis. Juozas, iš Stuč- 
kuniškio (Jovarų) km.. Pakruo
jo vals.. Šiaulių apskr.

Kazlauskas. Romualdas, 
jo sesuo Or.a Kazlauskaitė 
Rymšės m.. Zarazų apskr.

Kramer'ytė-Rosler. Paulina, 
iš Lankupenų kaimo.

Kurmauskas, Juozas, iš Ku- 
donių km.. Bety galos vals.

Ližaitis. Jonas Gediminas, gi
męs Amerikoje, gyvenęs Plun
gėje.

Mickevičius (ar Mickus). 
Fliorinas. iš Rezgių km.. Kra
kių vals.. Kėdainių apskr.

Ožalytė. Paulina, iš Stučku 
niškio (Jovarų) km.. Pakruojo 
vals.. ššiaulių apskr.

Periokas. Simonas,

sti lytą Kansas miesto de 
mokratinės mašinos bosas, 
Charles Binaggio, ir jo “de
šinioji” ranka, Charles Gar- 
gotta, buvo atrasti nušauti 
Kansas demokratų
Jiems abiem nežinomi 
žmogžudžiai suvarė po ke
turias kulipkas ir paliko ne
gyvus.

C. Binaggio per eilę me
tų buvo žinomas, kaipo 
gembleris ir politikierius,; 
kurio praeitis yra labai tam
si. Jis iškilo Kansas, Mo., 
miesto politikoje kovoda
mas prieš kitą demokratų 
mašiną, vedamą Pender- 
gast. Kas nušovė C. Bi-

šyli:
Mr. Z. P,. .1., 

4'J27 W. ( oinmeree, 
sau Antoiiio, Texas.

(15)

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

do-Kinijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų In
dijos, Pietų Amerikos, Gentralinės 

ikos, yievit o. šiaurės Ameri
kos, f’anadds—ir čia saulė leidžias. 
Jmerk Trejanką į ruginę ir gerk po 
čerkute viso pasaulio gerą mišinį, 

į Musų Trejanka 75 centai už pakelį, 
atvirai!0 trys pakeliai S2.oo. Bet jeigu no- , , tv- • 7 rite gauti C. O. I>„ tai S2.25.kad Binaggio buvo 1

ALEXANDER’S CO.
411 W. Broadway 

South Boston 27.. Mass.

ir
iš

ų km.
Reikšdami savo ištikimv-! mer?f-s aPskr-

šalkcvičius. Jonas, iš Panevė
žio.

bę Sovietų Rusijai, tos uni
jos viršininkai birželio 6 d. 
išraše $50 sumai Nr. 485 
čekį komunistų propagan 
dos organizacijai, žinomai 
kaip Council of Soviet- 
American Friendship.

Kitas čekte $50 sumai bu
vo išrašytas tą pačią dieną 
komunistų fronto juodvei
džių organizacijai, Paul

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau (1) Agotos Arkušauskie- 

nės-Scniunaitės, Zigmo. Vlado. Ago
tos ir Matildos Arkušauskų ir (2) 
Vinco Račiukaičio. Prašau atsiliepti
ar žinančius man pranešti:

A. Seniūnas,
P. O. Box 875, 

Malartic, Que., Canada.
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, Baieškau trijų seserų I>auekaičių. 
kilusių iš Biržų ir prieš flirmaji ka
rų išvykusių į Ameriką. Vardu ir 
pavardžių po vyrais nežinau. Jos 
turi Lietuvoje. Biržuose, seserį Ade
lę i-'«uckaitę-Staniulionę. I.ahai pra

naggio ir jo sargybini Gar 
gotta, yra daug spėliojimų. 
Kai kurie žmonės 
sako,
pažadėjęs gembleriams, kad
už stambia> pinigin ę para
mą demokratų kandidatams 
Kansas miestas bus pada
rytas laisvas gembleriavi- 
mams, bet Missouri valsti
jos gubernatorius Smith 
gemblerius persekiojo. Už 
tai gembleriai ir atsimokėję 
Binaggio revolverių šūviais.

Kansas mieste per pasta
ruosius tris metus jau 21 
politikierius žuvo nuo kulip- 
kų gemblerių ir raketierių
vaiduose.

NUO U1SISEXĖJUS1V. ATVIBV

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jin 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
ta niežėjimą ir spaudėjimą seng, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų gydomo* 

i ypatybės palengvina jūsų skaudė#- 
' mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžiu 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą ligo* 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšim* 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo dživstančios ir auskilasi** 
odos. Jos yra geros- gy-

Tautieti, nepamiršk, kad duoiės nuo visų išvirši- 
Tavo tėvų kraštas — Lietu- ?§ tutS;
va yra svetimųjų pavergtas jums pagelbų nuo nu- 
ir žiauriai naikinamas. Pri-'kS.UL<Uo 
sidėk savo darbu ir auka į ointment yra parduo- 

iš Vaitu-!Pri« j° išlaisvinimo. Aukas!
žem iitkiemio vab Uk-! Siųsti Amerikos Lietuviu Chicagoje ir apylinkėse.,...1 Tarj,hai_ n39 go. Haktea 7?r;;

st., Chicago, III., ar vietos ».f.git/». x.
ALT skyriui. 4847 w ,4,h S4re*4’G1CERO 5(t. 1LL.

Samkus. Stasys, iš Betygalos 
vals.. Raseinių apskr.. Patui k- 
šlio dvaro.

Skinkis. Vincas, š Pajevonio 
vals.. Vilkaviškio apskr.

Vaitulionis. Juozas, iš Seiri
jų vals.. Alytaus apskr.

Vaznclis. Antanas, žmona 
Antosė Vaznelienė. sūnus Albi
nas ir Edvardas, ir duktė Vi- 
talė.

Bac vi nkienč-Prūsokai te. Ieva, 
:š Kalnynu km.. II Gudeliu vai.. 
Mariampolės apskr.

Butkutė (Butkus). Zuzana, iš 
Naubariškių km.. Skirsnemunės 
ar Jurbarko vals.

Gatavickion-Miselytė. Kotry
na. vėliau ištekėjusi už kito vy
ro. kurio pavardė nežinoma, ki-

iš Žinenų km.. Radviliškio 
vals.. Šiaulių apskr.

Genilskio. Tado. iš Ylakių v.. 
Mažeikių apskr.. ir jo žžmonos

!U5

sau atsiliepti arba jas žinančius man \. Veselvtės-Gerulskienės,
pranešti, busiu dėkingas. hotljos '' •

Edvardas Stek-nvičius, dukters Felicijono \ eselio, is
R?ll^„“rkVrr<^iS: SknndA vals . Kretinu-, apskr..

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadw«y, South Boston 27, Mass.

i i
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Cambridge Persitvarkė
A. L. Tarybos Skyrius

ŠI SEKMADIENI

GABIJOS CHORAS • Henriko Kačinsko Dramos
BAIGIA PASIRUOŠTI Studija Sparčiai Ruošiasi

-------- ' j Šiuo metu dramos studi-
Gabijos Choras balan-joje, kuri pradėjo veikti 

džio 23 d. South Bostone 1949 m. spalių 15 d., vyksta 
perstatys S. Šimkaus opore- įtemptas darbas, nes iki 
tę “čigonai.” Choras jau premjeros beliko mažiau 
baigia pasiruošimus, kostiu- kaip mėnuo laiko. Re?>eti-

SENOVIŠKA VESELĖ
IR ŠURUM BURUM

Margučių Vakaras
Dorchesterio Klube

įDOMUS KONCERTAS Įnai jau pasiūti, dainininkai cijos vyksta tris kart i sa-
išmokyti, daromos paskuti- 

mokytoja p-lė nės. repeticijaMuziko:
Amelia Tataronis ši sekma
dienį So. Bostono Munici- 
pal svetainėje duos idomu 
savo mokinių ir 
Bostono dainininku koncer

Amerikos Legiono S. Da
riaus postu Auxiliary grupė 
(moterų) šį sekmadienį, ba
landžio 16 d., 5 vai. vakare 
rengia senovišką lietuvišką 
“veselę” ir šurum burum. 
Parengimas bus Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetainė
je, E St., So. Bostone. Bus

vaitę. Balandžio 7 d., Tho- 
Svarbiau- mas Park High School sa 

šieji vaidintojai bus: Vy- Įėję, galėsime pamatyti ra-
tautas Bakunas, Magdalena šytojo A. Gustaičio parašy-Į muzika, užkandžiai ir kiti 
Butvitienė, Albinas Albus, tą vieno veiksmo komedijai malonumai. Visus kviečia- 

žinomu Jadvyga Keslerienė ir Ste- “šilkiniai Pančiai” ir vieno i me.
Valkavičius. Visos veiksmo vaizdeli “Sekminių1ponas Komitetas.

Šį šeštadienį, balandžio 
15 d., 7 vai. vakaro Dor
chesterio klubas rengia 
margučių vakarą. Už gra
žiausią margutį bus duoda
ma dovana. Bus ir įvairių 
kitokių pamarginimų. Kvie
čiami visi atsilankyti, 1810 
Dorchester Avė.

Komitetas.

Kviečiamas Lietuvių
Rašytojų Suvažiavimas

PARDUODAMA •
6 šeimynų namas So. Bostone, ne

toli Thomas Park, 3-4-4-4-3-3 kamb. 
Balti sinkai. Pajamų $90 mėn. Tuš
čias butas pirkėjui. Kaina $6,500. 
V ieta garažui.

B. Kalvaitis
545 E. Broadvray, So. Boston. 

Tel. SO 8-0605.

Kovo 19 d. Cambridge 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius persitvarkė ir vėl 
užsibrėžė veikti. 1949 me
tais buvo Įkurtas ALT Cam- 
bridge skyrius, bet po kiek
laiko parapijonys iš jo pa- tą. Programoje 
sitraukė, aiškindamiesi tuo. dies dainos, S. 
kad jie veiks per savo fede-iTallat-Kelpšos. 
raciją ir rinks pinigus į sa-; Kuprevičiaus, 
vo srovės iždą, o todėl ben- * Vanagaičio

bus liau- choras operetėje pasirodys Vainikas.” 
Šimkaus, čigonų kostiumuose. šalia tiesioginio

Ar Žinot Kur Ką Gonti!
Mes prane&am, kad tarime mo

šų krautuvėj visokių maiinų 14- 
randavoiimui. kaip tai Floor San
ders, Wa.ll Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

$28 E. Breedvey. Sa.
Tel. SO 8-4148

uren-
Sasnausko, 
Šai pai iaus, 
Schuberto, 

Brahmso.

--------------------------gimo vaidinimui
Adv. Young (Jankauskas) H. Kačinskui tenka išnešti 

Prokuroro Pagelbininkas visa talybė smulkių rupes-
-------- čių, reikalingų scenai ireng-

Balandžio 4 d. Suffolk ti. Dekoracijas ir kostiumų 
kauntės prokuroras, Wil j eskizus daro dailininkas 

Tenka

i*” v.“. i Sekmadienį Margučių 
rezisoriui Baliu. Sandaroje

drame darbe nenori daly-i Verdi, Bu lino, 
vauti. ALT skyrius dėl to Mozarto ir kitų kompozito 
buvo kiek pairęs. riu dainos.

D . . . a ■■ n, ■ Koncertas prasidės 2:30 liam G. Foley, paskyrė lie-i Viktoras Andriušis.
t ee nį vai- po pietų. izansros ti-LSS <1 kuopa ėmėsi micia-i, . t „ 1 • , - . - „ . .
tvvos paminėti Lietuvos ne-ikietal sl fu Prles
priklausomybės diena ir P™ a ntetų p-le A. Tauroms 
r ' yra davusi panašų koncertą

Balandžio 16 d., sekma
dieni. 5 vai. vakaro, Bosto- 

;• no Sandaros Moterų Klu

pi ie to minėjimo prisidėjo ... ..
dar kelios kitos Cambridge,f Pal,,ko. klausytojuose 
lietuvių organizacijos. Mi- bal glllJ
nėjimas ivvko be parapijos!
dalvvavimo. DRAUGAI ALEKNAI

Balandžio 4 d. Bostone 
buvo susirinkę JAV Lietu
vių Rašytojų ir Tremtinių 
Lietuvių Rašytojų Draugijų 
valdybų nariai. Posėdyje 
buvo tartasi įvairiais orga
nizaciniais ir kultūriniais 
klausiniais, kuriems išsa
miau aptarti gegužės 6-7 
dienomis Bostone kviečia
mas visų šiuo metu Ameri
koj gyvenančių lietuvių ra
šytojų suvažiavimas.

Tarp pagrindinių suva
žiavimo darbotvarkės punk
tų numatoma abiejų rašyto
jų draugijų reorganizavi
mas. kultūros Fondo reika
lai, naujbs valdybos rinki
mas ir kt.

Plačiau apie suvažiavimo 
vietą, laiką ir kitką rašyto
jai bus painformuoti arti
momis dienomis.

JAV Liet. Rašytojų ir
Tremtinių Liet. Rašytojų
Draugijų Valdybos.

RADIO PROGRAMOS

DR. D. PILKA
OfiM Valaodoa: bm * U 4 

Ir om T U •

548 BROADWAY 
■O. BOSTON. MASS.

SOUtk

bas. Sandaros svetainėje 
124 F St., So. Bostone ruo 
šia didelį margučių balių 

<>ra‘!Už 3 gražiausius margučiui
kaip per eilę metų buvo ne-ižias dekoracijas ir tokius nus (lu<xlamos dovanos, 

la-; senai miręs advokatas Jo- puikius lietuviškus kostiu-
•nas Cunys. mus, jog vien tik juos pa- . . .,. .. , ,

naujiena,nia! Pava*sintl» kad V1S1
- .r.'___ ; linksmai praleistų vakarą.

Bostone, mirusiojo siuva p. Juodkienė. p. E. Laukiama nemažai svečiu ir 
J. Gailiaus vieto- Bajerčius ir p. Čepas. Me-

tuvi advokatą Antaną jau dabar nugirsti, kad Lie 
Young (Jankauską) savo tuvos vaizdelis “Sekminių 
legališku pagelbininku,! Vakaras” turės tokias

tik
Adv. A. Young-Jankaus- matyti bus dideli 

kas turi savo ofisą 315 E ir didelė šventė. Kostiumus
Kovo 19 d. LSS 71 kuo-! GRĮŽTA IŠ FLORIDOS | 

pos iniciatyva buvo sukvies- ltas veikėjų ir organizacijų Musų kaimynai draugai 
atstovų pasitarimas atgal Aleknai jau grįžta iš Flori- 
vinti ALT skyriui. Pasitari- likos, kur jie buvo išvykę 
mas priėjo išvados, kad praleisti žiemos mėnesius.

je. j džio darbus scenos 
j mui dirba staliai p.

Lankėsi A. Jenkins- 
’ Jankauskas

įsevicius ir p.

nengi- 
Daniu 

Montvila.

Kaip teko girdėti, šeimi
ninkės ruošiasi svečius ska-

iš toliau. Įdomu, kas 
tie 3 laimingieji? O
jus: —I.

bu.- 
gal

M.

Tel. SO 8-2865
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadwav
SO. BOSTON. MASS.

Cambridge reikia turėti 
ALT skyrių ir išrinko laiki
ną jo vadovybę: pirm. J. 
Andrews, sekr.. — Vincas 
Steponaitis ir nariais—J. 
Turauskas, J. Kairaitis ir J. 
Vinciunas.

Nutarta: Įsiregistruoti A. 
L. Tarybos centre, kaipo 
skyrius: pasiuntinėti drau-

npi- i p\M' Kur ~ . - Dorchesterio Klubo
nuvvko aodnkvti <avo vv- /^tą penktadieni musų- Susirinkimas Penktadienį nuvyko apianKyti savo vy ;oflse iankėsi drg. Antanas _____
įesm >unų n jo seimą. - a jenkins-Jankauskas, “Ver- Balandžio 14
muose laukiami jau šią sa-,mQnto Farmu-
vaitę.

Grižta jie

monto Farmų'7 korespon- vakaro Įvyksta 
dentas iš Burlington, Vt. rio L. P. Klubo 
Drg. Jankauskas buvo su- rinkimas klubo 
stojęs Bostone vykdamas iš 1810 DorchesterMass. Gubernatorius

Siūlo Nuomų Kontrolę ^Įontreaiįo j Lavvrence pas 
aVO šeimą.Gubernatorius P. A. Dev-

gijoms laiškus su paragini- er siūlo Massachusetts sei
mu dėtis į ALT skyrių ir į mėliui išleisti valstijos įsta- 
paskirti delegatus: kai į tymą apie pratęsimą nuomų: 
draugijos bus paskyrusios' kontrolės musų valstijoj.į

Pagal gubernatoriaus siuly-į 
mą įstatymas įeitų į galią 
tik tame atsitikime, jei fe
deralinė nuomų kontrolė 

vasarą. 
Nuomu

delegatus, tada sukviesti 
skyriaus posėdį ir išrinkti 
nuolatinę valdybą. Nutari
mus vykinti pavesta laiki
najai valdybai. Prie sky-jbutų panaikinta šią 
riaus veikliai dedasi naujai į kaip tai kalbama.
atvykę lietuviai, kurie Cam-i kontrolę musų valstijos 351 
bridge turi savo Tremtinių Į mieste vykintų miestų ko-;
Rateli.

J. Andrew*.
i misijos iš trijų asmenų ir 
• valstijai nieko nekainuotų. ,

MUZIKOS MOKYTOJA AMELIA TATARONIS. A.B., MA. 
Rengia

Dainų kiekvieno maloniam pasitenkinimui 
Solo Duetai Grupių dainavimai

Sekmadienį, Balandžio (April) 16
MUNICIPAL SVETAINĖJE, SOUTH BOSTONE

Pradžia 2:30 Vai. Po Pietų
Įžanga 83c, taksai 17c, viso SI.

I

OPERETĖ ČIGONAI
Stasio Šimkaus Dviejų Veiksmų Tragedija

Koncertas
Rengia Gabijos Choras. Vadovybėje Muziko Jono DtrveV.o

Sekmadienį, Balandžio (April) 23,1950
SOUTH BOSTON HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ 

Thomas Park South Boston, Mass.
Pradžia 2:30 Vai. Po Pietų 

VAIDINTOJAI:
Vytautas Bakunas. Magdalena Radvilienė. Albinas Albus.

Jadvyga Keslerienė, Steponas Valkavičius 
Gabijos Choras deda visas pastangas, kad parengi
mas hutų kuosekmingiausias ir puikiausias, nes vai
dintojai yra parinkti geri, patyrę artistai. Koncerto 
dalyje dainuos Vytautas Bakunas, Kauno Operos 
solistas, ir Magdalena Budvitienė, solistė. Taipgi 
dalyvaus puikiai išlavintas Gabijos Choras, kuris
padainuos visas naujas ir gražias dainas.

Choras nuoširdžiai kviečia visus lietuvius atsi
lankyti į šį gražų parengimą tragišką operetę 
“Čigonai” ir koncertą. Įžanga su taksais $1.

% Rengėjai.

»•

nanai

d., 8 vai. 
Dorcheste-

Gr.rsiajame Brink pinigų 
plėšime sausio 17 d., kada 
vagys išplėšė 1,200,000 do
lerių grynais pinigais, lau
kiama naujų įvykių ir net 
areštų. Valstijos prokuro
ras iš naujo pažadėjo ne-narių susi-

patalpose. bausti informatorių, jei dar- 
Ave. Visi gi patys informatoriai butų 

kviečiami dalyvauti, prisidėję prie pinigų grobi- 
Valdyba. • mo.

CHOOSE YODR OVR

CONBINATIOR

Pavasariniam valymui 
—yra Royal dulkių 

valytoja*, kurs pada
rys jutų darbą. Pasi- 
inkit valytoją, kurs ge

riausiai tinka jūsų reika
lui. Tank Valytoja* turi 

valymo prietaisu* kiekvie
nam reikalui. Ji* lengva*,

parankus ir stebėtinai išvalo. Kaina 
—tiktai $69.95 su jutų senuoju valytojų. Rojai Upright turi galingą 
siurblį ... ir jus galit turėti jį trijų kombinacijų: Upright ir Grindų Švei
tėja* $54.95 . . . Upright su Grindų Šveitėju ir Priedais—$69.95 . . . Up
right, Grindų Šveitėjas ir rankinis valytojas—$74.95. Visos kainos su jūsų 
senuoju valytojų. LENGVAS IŠMOKĖJIMAS.

KELVINATOR SATS:

Taip, tai yra erdvu* gražuoli*—ir 

geras pirkinys už $249.95! 8 kubi
nių pėdų patikima* Kelvinator šal

dytuvas (modelis RK). Šaldytų val

gių dėžė lengvai sutalpina 40 tvarų 
supakuoto maisto ir ledo gabalų. 

12 kvortų ištraukiama šėputė daržo
vėms ir vaisiam*. Daug visokių 

mėgiamų patogumų!

Al BosIoh Wbon Sh^ps

BOSTON EDISON COMPANY
9

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— Muzika.
2— Dainininkas Vytautas 

Bakunas iš So. Bostono.
3— Baleto pianistė S. Le 

vitskienė iš Dorchesterio.
4— Pasaka apie Magdutę.
Po programų! prašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stoti WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponą* Minkus
PARSIDUODA NAMAS

Trijų šeimynų (4-4-3) mūrinis na
rna?. naujai pataisytus, viso 11 kam
bariu su maudyne, aliejų šildomas, 
parsiduoda tuoj pat. Vieną butą 
tralima pirkti su fomičiais; yra lais
vas butas pirkėjui. Kreiptis 677 E. 
7th St., So. Bostone, pirmas aukštas.

(16)

PARSIDVODA NAMAS IR STORAS 
Dvejų familijų namas ir storas, 

prie kurio yra 6 tušti kambariai, 
galima tuoj užimti. Store yra visi 
improvementai. vienas didelis šaldy
tuvas $1.000 vertės, antras šaldytu
vas 10 pėdų ii trumo $850 vertės, vie
nos svarstyklės, slicinpr machine. 
vienas candy show- keisas, vienas 
meatblock ir vienas toniko šaldytu
vas. Yra ir prekių. Namas šildo
mas automatiškai aliejumi, įvedimas 
kainavo $1.5OO.. Parduodu namą už 
morjriėių $5,500. Kas nori apžiū
rėti telefonuokit susitarti dėl laiko:
S0 8-4196. (15)

AVm. Yanus,
224 W. E St., So. Boston.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadwayv
So. Boston, Ma**.
Tel. SO 8-1761 ir

SO 8-2488

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MAS*.

A. J. NAMAKSY
BKAI, ĮSTATE * INSUBANC1

408 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office TeL SOboston 8-0948
■m. >7 OBIOLB STUK

TeL PArkvey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seįpnour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 

SO.
ADWAY. 

ON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremant St, Kimba! Building 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą SeMaskai 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORfS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI

O

a* got ir i to-

JRT

-- T: II;

$24 BROADWAY.
SO. BOSTON. MA8S.

Tat. ROntb Rmtoo

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi "Keleivyje.”




