
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata Metams:
A menkoje .................................... $3.00
Pietų Amerikoje ........................ 3.50
Kanadoje .................................... 3.50

Pusei Metų:
Amerikoje .................................... $1.50
Pietų Amerikoje ........................ 1.75
Kanadoje ...................................... 1.75
Apskelbimų kainų klauskite laišku.
Kreipianti.^ su kokiais nors reikalais
adresuokite:

KELEIVIS
636 Broad »ay, So. Boston 27, Mass.

KELEIVIS
SO. BOSTON, KOVO-MARCH 3 D., 1948 M.

‘Entered as Seeond Class Matter February 2.., ltot.i, at the Post Office at Boston, .Mass., under the Act of March 3, 1879.

THE TRAVELER - - -^ -.-_ZLiTHlJANlAN WEEKLY
NO. 9 Keleivio Telefonas: 

SO 8-3071

Čechoslovakija ir Suomija Visai 
Pateko į Maskvos Rankas

Nauji Čechoslovakijos Ponai Valo Valdžios Įstaigas, Par
lamentą, Mokyklas — Suvaržė Spaudą — Uždraudė Lai
kraščius iš Užsienių — Suomija irgi Traukiama j Mask

vos Maišą

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75.000 Litkt anians j;i
New Ęngland. and about 1.000,000 

in the United States

THE BEST ADVERTISING 
MEDI U M

Advertisinsr Ratcs 
on Application

KELEIVIS
636 Broad*ay, So. Boston 27, Mass.

Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai 43 METAI

Čechoslovakijos preziden-jpal7^ Kinijai Tuks- 
tas E. Benešąs nusileido ko
munistų reikalavimui ir lei
do Klementui Gottvvaldui 
sudaryti naują valdžią iš

tantį Orlaivių
Amerikos vyriausybė pa

skelbė viešai, kad i Kiniją 
jau yra pasiųsta apie tūks
tanti Įvairių karo orlaivių 
ir kad Amerikos karo avia
cija išmokė 5,137 kiniečių 
lakūnus, kaip skraidyti 
amerikoniškais orlaiviais. 
Šias dienas dar lieka pa
siųsti 135 orlaiviai, jų tar
pe, sako, yra 37 sunkieji 
bomberiai, kiti yra trans
porto ir lengvieji karo or
laiviai. Šias dienas Kinija 

ne-.gauna ir iš Kanados 150 
lengvųjų orlaivių.

komunistų ir jų bendrake
leivių. Naujoji valdžia yra 
Rusijos lėlių ir Rusijos a- 
gentų valdžia. Kaip tik ji 
1 riejo prie valdžios, ir dar 
net laike valdžios krizio, 
po visą Čechoslovakija pra
sidėjo teroro vilnis. Eina 
didelis valymas valdžios Įs
taigų, teismų, parlamento, 
policijos, kariuomenės ir 
ūkiškų organizacijų. Kas 
yra Įtariamas, kad jis 
bus valdžiai ištikimas, me
tamas lauk iš darbo. Dauge
lis žmonių suimta ir Įmesta .. . . , ...
i kalėjimus. čechoslovakija v0 zmloJe modemišką oro

Tuo budu Kinija turi sa-

ČECHOSLOVAKIJA UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS T remtini ai V išvien i
Jiems Netiki

New York (LAIC) —!
Tremtinių stovyklos tiesiog! 
skęsta sovietų propagandi-l 
nėję literatūroje. Vien per j 
praeitų metų lapkričio mė- Senatorius 
nesi, remiantis oficialiais

Amerika Svarsto, Kaip Išvengt 
Trečio Pasaulinio Karo

Vandenbergas Siūlo Greit Priimti Marshall 
Planą — Kongreso Aviacijos Komisija Siūlo Išleisti po 

IRO daviniais, britų zonoje, 10 Bilicnų Dorelių Per Metus Karo Aviacijai.
esančiose I)P stovyklose 1
buvo paskleista: 240,000 JUlMCheno DienOS '■ pb'niadienj senatas
egz. komunistinės Lenkijos, iz-j pradėjo debatus <lel Mai-
21,000 egz. Baltijos Sovie-Į CjiįZO .shall plano priėmimo. Še
riniu Resnubliku ir 4 000! Čechoslovakijos pervers- nato laikinas pirminmkas, r?to valdomos‘ Jugoslavijos mas visame pasaulyje pri- Arthur Vandenbęrg iš Mį- 
iaikraščiu, žurnalu ir kny- minė 1938 metus, kada Vo- chigan, paėmė piimas bal- 
’u Per ta pati laiką tremti- kietijos diktatorius sukėlė są ii d\ejų valandų kalboje 

pai

propagandoje, iš vienos pu- parceliavo savo kaimyną, ! lionų dolerių ii tuo buriu 
ė« stengiamasi itikinti Dabar Rusijos diktatūra,’bandyti išvengti trečio p;.- 

:<ad tremtiniai yra fašistai, 1 er savo penktąją koloną, j saulinio karo
r karo nusikaltėliai, iš ki-!padarė Čechoslovakijoj per-; Ceshoslovakijos 
.oš — gražiausiomis spalvo-! versmą ir pastatė prie vai-Į nujos 
.uis piešiamas “komunisti-,džios savo lėles. Anglijos siems 
nis rojus” jų kilmės kraš-1 darbiečių vadas Herbert 
LUOSe. ĮMorrison, Attlee pavaduo-

KaiD komunistu itakoi bu-ltojas, sako: “Įvykiai (Če

ir Suo- 
Įvykiai priminė vi- 
amerikiečiams, kad 

Rusijos imperializmas ne
snaudžia. Rusai kalba apie 
“taika” ir vagia kaimynų

eina greitais žingsniais prie 
“vienpartinės” diktatūros 
pagal rusišką pavyzdi.

laivyną, kui-s padės nusver
ti Kinijos pilietini karą. 

Paskelbimas tos žinios Ki-
Spauda griežčiausiai suvar- nijoj padarė labai dideli is- 
žyta, laikraščiai iš užsienių pudĮ. Ji parodė kinams, 
draudžiami, jei jie yra prie-įkad Amerika nemano leisti,
šingi komunistams

Kaip tik Čechoslovakija!
buvo užkarta bolševikų dik
tatūra, Rusija tuoj pareika
lavo iš Suomijos, kad ji pa
sirašytų su Rusija “savitar
pės pagalbos’’ sutartį, pa-

Po bolševikiško perversmo Čechoslovakijoj Maskvos 
pastatytas gauleiteris Klement Gottvvald iš aukšto 
balkono sako prakalbą Į komunistų minią, kuri susi
rinko prie valdžios rūmų išklausyti savo vado gražių 
paz’adų. Viršuj Gottualdas parodytas su vilyčia, o 
apačioje matyti dalis minios, kuri peiversmui ploja.

švaistytis tarp tremtinių, S4S 1 Hitlerio vartojamus 
bet net talkininkauja bol-1 budus. Tai yra pastangos
ševikinei agitacijai. Neretai 
patys IRO tarnautojai pla
tina sovietinę literatūrą,

atimti vienai 
iš vidaus, per penktąją ko 
loną, per žmones, kurie yra

tremtinius skatina kiaušy- ištikimi ne savo saliai, bet

ir grasinimais (Suomijoj). 
Senatorius Vandenberg 

tautai laisvę sako, arba Amerika padės
Europai apsiginti nuo bol
ševizmo, arba mes turėsime

:kad rusų remiami komunis
tai galėtų Kiniją Įtraukti Į 
Maskvos “Įtakos sferą”. Ka
ro orlaiviai vieni negalės 
nulemti parti^nimo karo, , h M R 
kurs dabar vyksta Kimioj, 
bet jie labai daug prisidės

Už $800,000 Prisipa-. Argentinoj Įvyksta

gal kurią Rusija ir Suomija prie sustiprinimo kinų pasi
“lumrlro, ’ rvrnc.c ",-,0 jyįjjyjo kariauti‘bendrai ginsis nuo prie
šų. Suomijos vadai Rusijos 
ultimatumą priima ir sutin
ka pasirašyti tokią sutarti. 
Tuo budu ir Suomija bus 
galutinai traukiama i Mask
vos maišą. Kada ten bolše
vikai darys panašų peivers- 
mą, kaip Čechoslovakijoj,: 
dar nežinia, bet jie gali tą 
padaryti bet kada.

Visame pasaulyje Čecho
slovakijos demokratijos pa-i 
smaugimas sukėlė didelio; 
pasipiktinimo ir pasiryžimo 
priešintis Rusijos imperia
lizmui.

Amerikos kongresas svar
sto duoti Kiniiai pagalbos 
500 milionų dolerių, iš ku
rių pinigų Kinija galėtų 
pirktis Amerikoje Įvairias 
mašinas ir sustiprinti savo 
smunkančią valiutą.

žino Esąs Negras
New Yorko advokatas T.

45 metus
slėpė nuo pasaulio, kad jis b 
yra nėgių kilmės, bet šią sa7 
vaitę jis kreipėsi Philadel- 

ir

stoti Į naują karą prieš ag
resingą bolševizmą. Pagal
bą Europai reikia duoti ir 
reikia ją duoti greitai.

Kongreso “aviacijos ko
misija”, sudalyta iš abejų 
partijų senato ir atstovų rū
mų vadų, siūlo apsisaugoti 
nuo karo priimant milžiniš

svetimai valstybei’
įtakingas kairiniu dar-

biečių savaitraštis “Tribu- 
ne” sako: “Jei Sovietų val
džia ir jos rėmėjai užsie
niuose yra pasiryžę čecho
slovakijoj pavartotas priemo 
nes pasekti ir kitur, tai jų

tis Maskvos ir jos pavergtų- 
jų Kraštų rauijG StOtiš, įitai- 
binėja repatrijuotis.

Maskva kiekviena kaina 
stengiasi tremtinius išgauti, 
kad Vakaruose neliktų gy
vų liudininkų apie komu
nizmo baisumą. Kiti kraštai 
nori nusikratyti tremtiniais, 
kad jais nereikėtų rūpintis. 
O vistiek tremtiniai kant
riai kenčia niekinimą, skur
dą, badą ir nepasiduoda jo
kioms priemonėms ar vilio
nėms sugrąžinti juos i pra
žūti — kalėjimus ir Sibirą.

Seimo Rinkimai
ŠĮ sekmadieni, kovo 7 d., 

Argentinoj vvks parlamen- 
‘ Kovo 14 d. 

vyks rinkimai Į provincijų 
seimelius. Generolo Perono 

paprašė, partija rengiasi žūt būt tuos 
rinkimus laimėti. Tuo tiks
iu ši pirmadieni visoj Ar
gentinoj buvo ruošiamos 
didžiulės manifestacijos, ku 

buvo aukštinamas Pe- 
pusiaufašistinis reži-

kad jis!to rinkimai.

phijos teisman 
kad jam butų pripažintas 
mirusio negrų turtuolio, 
pulkininko John .McKee. 
turtas, kurs siekia 800,000 
dolerių. Tas negras turtuo- nose 
lis sukrovė dideli turtą

Prezidentas Siūlo 
Remti Statybą

Prezidentas Trumanas pa-I visa šeimyna yra gana

išlrono
namų spekuliacijų, o Nev. mas ir ypatingai buvo ke- 
Yorko advokatas T. J. Mc-'bama viešumon Perono lai- 
Kee yra to turtuolio duk-įmėjimas perimant iš Angli- 
ters vaikas, bet jis tą pa-jos kapitalistų visus Argen- 
slėpė, nes nenorėjo boti dinos gelžkelius.
skaitomas negru. McKee

Nutarė Daryti Korė
joj Rinkimus

Jungtinių Tautų “maža-į,- 
sis seimelis” praeitą 
tę svarstė Korėjos klausi
mą ir nutarė pavesti Korė
jos priežiūros komisijai pra
vesti Korėjoj laisvus rinki
mus, kur tiktai galima.

Jungtinių Tautų “mažąjį 
seimeli” Rusija boikotuoja 
ir rusų kariška valdžia visai 
neįsileido Jungtinių Tautų 
komisijos i savąją Korėjos 
dali. Todėl ir rinkimus Ko
rėjoj galima bus daryti tik
tai amerikiečių okupuotoj 
zonoj.

siuntė laišką veteranų kon
ferencijai, kuri susirinko 
apsvarstyti klausimą, kaip 
greičiau pašalinti Amerikoj 
butų trukumą. Prezidentas 
sako, veteranai turi daryti 
spaudimą Į kongresą, kad 

į jis priimtų prezidento pa- 
savai" j darytą pasiūlymą dėl staty

bos rėmimo.
Prezidentas Trumanas sa

ko, kongresas gali klausyti 
Įtakingų statybos kompani
jų, kurios nori iš butų tru
kumo pelnytis, arba kon
gresas gali eiti su akminist- 
racija. kuri nori remti na
mų statymą, kad per kelis 
metus butų trukumą visai 
pašalinus.

švie
sus ir todėl jaunasis McKee. 
lengvai “išbalo” ir per i~> 
metus nuo visų savo artimų- 
,ų slėpė savo kilmę iš neg 
ru.

(Adikliai ir Turkijai 
DuosMKftOOfiOO

Amerikos valstybės de-

111 NACIŲ GENEROLŲ 
VISAI LAISVI

Virš pusės vokiečių gene
ralinio štabo viršininkų, ku
rie vadovavo vokiečių armi
joms per karą ir papildė vi
sokių žiaurumų užkariautuo
se kraštuose, yra visai lais
vi ir niekas jiems nekelia 
jokių kaltinimų. Šimtas vie
nuolika nacių generolų ra-

KATALIKAS FRANKO 
BIJO MIŠIŲ

Ispanijos kruvinas dikta-. 
torius, generalisimo Fran-'

JEMEN VALSTYBĖJ PI 
LIETINIS KARAS

Mažoj arabų Jemen vai-; 
stybėlėj eina i dietinis ka , 
ras. Ten vasario mėn. si- ; 
pradžioje susibaudėliai xv/. ' 
mušė karalių ir kelius jo ar
timus giminaičius ir norėjo 
Įkelti Į sostą kitą karalių. 
Bet užmuštojo karaliaus vi - 
nas sūnūs pasiskelbė kara
liumi ir tarp dvejų partiių 
eina peštynės. Sako, dveji; 
karalių šalininkai veda tik
rą karą Įvairiose tos tolimos 
karalijos vietose.

oarlamentas kreipėsi į 
kongresą su pasiulymu skir- 

Jti kariškai pagalbai Graiki
jai ir Turkijai 275 milionus 
iriolerių. Iš tų pinigų bus 
j sti; rinama Turkijos ir Grai- 
Įkijos kariuomenės.

Valstybės sekretorius 
bąli sako. k

Renkasi “ JI arshall 
Plano” Tautos

Kovo 15 d. Paryžiuje su
sirinks atstovai nuo 16-os 
Europos tautų, kurios dėjo
si Į Marshall planą ir suda
rys savo pastovią organiza
ciją, kuri prižiūrės Ameri
kos teikiamos pagalbos skir
stymą ir ūkiško Europos at
statymo eigą. Pakvietimai Į 
‘‘.Marshall plano” tautų po
sėdį pasiųsti Anglijos ir 
Franci jos vardu.

bus ir atsakomybė už šukė- ką ginklavimosi programą, 
limą naujo pasaulinio gaiš- Ji siūlo išleisti po 10 bilio- 
ro”. dolerių per metus karo

aviacijai. Toki programa, 
ta komisija sako, atbaidytų 
visus Amerikos priešinin
kus, nes kas pultų taip 
ginkluotą kraštą, tas būti
nai pralaimėtų.

Amerikos vyriausyliė, y- 
patingai armijos variai, rei
kalauja, kad butų krašte 

visuotinas jaunuo-

Darbininkai Prieš
“Prievartos Darbą
Praeitą šeštadieni Ame

rikos “Worker’s Defense 
League” buvo sušaukusi 
plačią darbininkų konfe
renciją apsvarstyti prievar-, jvesįaS
tos darbo sąlygas Rusijoj. |‘menės ka,iškas apmokv- 
rrys šimtai delegatų nuoĮmas> kai gerialJsia apsau. 
unijų ir jvairių darbininkis-' ., nu„ kar()
kų organizacijų įsklause Amerikos visuomenei via 
pranešimų . apie verguos ,, ,anu siul kai 
darbą Rusijos koncentraci-| išvengti karo Svarstoma 
jos stovyklose. Du buvę f rjemonės “sulaikyti” rusiš- 
koncentrac.jos stovyklų ka-,ką jmp€ria)izmą. Bet niekas 

plačiai nupasakojo,! nękejja kjausjmo, kajp gra- 
sąlygose žinti n|SŲ pavoMta |aisvę

tf

pinigai

Mar- 
seniau skir- 

i 100 milionų 
i išmesti an:

ir Turkija. 
>s pagalbai, 
isvos ir rusai

tie:
dolerių) neuu 
niekų. Graiki 
dėka’ A meili 
šiandien yra i 
nepajėgė tų žalią nei užbai

įdyti nei su savo “partiza 
nais” iveikti.

NUŽUDĖ 75 IR PATS 
MIRĖ

Okiahom.ns valstijos ofi- 
ciališkas budelis. Rich 
O\vens. praeitą p

jŽADA ATSISAKYTI NUO 
“ATSISAKYMO'

ko, uždraudė laikyti Madri-I Buvęs Rumunijos karalius ................ - -
do bažnyčiose gedulingas'Mvkolas šia savaite rengia- ri mirė sulakęs metų. 
misiąs už sena! mirusį Is-įsi atšaukti ‘savo atsisakvma Jis per sav ilgą tarnybą 
Ę,an;j°f .. Alfonsą!nuo sosto. Jis sako, kad jo nužudė pagal eeismo spren-
Tiyhktąjį. Dievobaimingas atsisakymas buvo išautas1 dimą 6G žne ’ žmones

mktadie-

diktatorius bijo, kad šven
tos mišios nevirstų monar- _ 
chistų demontracija prieš jo ir' palaiko “savo teises i Ru

v v r’- • xfkaatmą' t0- d.rauįlmo rnunijos sostą. Buvęs kara
imai gyvena Vokietijoj ir, Madrido mieste įvyko daug liūs mano, kad ateity e -a- 
be abejonės, svajoja ir pla- peštynių tarp monarchistų Ii dar visaip būti. o todėl" 

blanko šalinin- nors žodžiais užtikrina 
savo teises.

bolševikų prievarta ir todėl i jis nužudė ( h ktros kėdėje, 
jis atšaukia tą atsisakymą'vieną pakorė, o devymus

LIETUVOS ATSTOVAS
PAS PRANCŪZIJOS 

PREZIDENTĄ
Stockholm (LAIC) — 

švedų dienraštis “Afton- 
bladet” 1948 12. 21 paskel
bė toki pranešimą iš Pary
žiaus : Prieš kuri laiką 
Prancūzijos prezidentas pri
ėmė Laisvosios Latvijos at
stovą Dr. O. Grosvaldį ir 
Lietuvos charge d’affairs 
Dr. Bački.

Pabaltijo diplomatai įtei
kė Prezidentui notą, kurio
je jie protestavo prieš Pa
baltijo kraštų okupaciją. 
Notoje buvo taip uat prašo
ma, kad Prancūzijos valsty
bės galva intervenuotų už 
Pabaltijo valstybių teise 
laisvai valstybinei formai ir

_os s
iiniai
kokiose žiauriose 
Rusijoje žmonės yra ver
čiami dirbti vergų darbus 
stovyklose. Rusijos prievar
tos darbų stovyklose yra 
apie 12 milionų žmonių!

Konferencija svarstė irt 
Amerikos kai kurių rušiti 
darbininkų sunkias darbo 
sąlygas ir ypatingai pa
smerkė pietinėse valstijose 
praktiku o j ą “pusininkų” 
darbo sąlygas farmose.

šimtui milionų europiečių. 
Amerikos politika dar netu
ri aiškios programos. Užtat 

; Maskvos agresoriai vis turi 
Ifrogos grobti svetimas že

TARDO MOKSLININKĄ
Kongreso komisija “ne- 

amerikoniškai veiklai tyri
nėti” rengiasi apklausinėti 
mokslininką Dr. E. U. Con- 
don, Bureau of Standards 
viršininką. Sako, jis turėjęs 
kokių tai “santykių” su so
vietų šnipais.

Dr. E. U. Condon yra vie
nas iš žymiausiu Amerikos

nuoja vėl kada nors atstaty
ti vokiečių karišką galybę.

ir generolo 
ku.

is
<1 u

mes ir 
sfera”.

plėsti savo “Įtakos

ŽYDAI UŽMUŠĖ 28 ANG
LŲ KAREIVIUS

Žydų teroristai, vadinami 
“Sternistai” išsprogdino Pa
lestinoj sekmadienį vieną 
karišką traukinį su anglų 
kareiviais. 2X kareiviai bu
vo užmušti vietoje, o 33 bu
vo sužeisti, žydai sako, jie 
keršijo anglams už tai, kad 
arabai išsprogdino Jeruza
lėje žydų gyvenamus na
mus.
GREITUMO REKORDAS

Anglijos naujausias karo 
.. - - orlaivis naikintuvas praeitą

už apsaugojimą pabaltiečių mokslininkų ir, sako, ato-( ketvirtadieni sumusė grei- 
ns užmušė mušty-i pabėgėlių. * Aminės energijos paslapčių tumo rekordą. Jis pakilo

nė<e ir kalėjimuose, laike! Abu diplomatai buvo pri- laikytojas. Jis pats sako, pilnai ginkluotas ir lėkė
Uul-’niu maištu. Visoj Okla-Tmti Prancūzijos prezidento kad jokių santykių su jo- o60 mylių per valandą grei-
Hi v G Rich 0wens buvo pagal ceremonialą priimant kiais šnipais jis neturėjęs, tumu. Senesnis greitumo re-

kaino labai “kietas” laisvų tautų reprezentan- Jokių aiškių kaltinimų prieš kordas ore buvo 543 my-
žrnogus (laikraščio pabrėžta), ji dar ir neiškelta. bos per valandą.
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-a za.--
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Visai
>pčy»,

MASKVA PONAUJA VISOJ CECHUOJ

i.-:ų _-er.er>mas Cechoslovakijoj Įjungė tą <ie- 
- a"_š.-.ą kraštą i Maskvos vasalų skaičių. Bėgyje 

■ čechoslovakija antru kartu I laukia ver- 
...Iš -avo Kaimynų pusės. Dabar cechų bosai sėdi 
5: a-.. --r la. tai ja Hitleris Berlyne.

- progos savo pa
laužė ir per savo 

koloną užkorė 
v: kiška režimą. Kas Savai

-los demokratijos 
rijos perversmą ~ .

ba.-ibaisėji- Ra^°*_ 1-I - • Z... Antanas Bimba
leido savo vietą kvislingui 

‘mobili- Hakai. Dabar ii antro kar-

galėjo i
u.,._  įenkieciai

! lengva: užimti 
arai susitarimą su rusais 

•- .1 nuo to miesto).
;GaI -la: tie i dokumentai 
:4i»- riv-. kodėl Amerika su- , .... ,: . ar-iįa, Ui nu„;k™isUmnkV. K"“11“-- <«™:

♦ Berlyno ir Vienos ir 
i».. amerikiečiai ir an-
_ Ii. J Z

iVo.'.le-.i

p ha '.ptlnorr.a, kad -Joe, sugrįžęs is svarbu. Svarbu, kad Rusija 
pasisakys už tre-stipriai atsisėdo EuroposAnglij

ėiąją partiją .
Joe Louis, kuris turi

rus kumščius ir vis dar yra

-irdyje ir pasiėmė įsimtmon 
savo žinion stiprią Čecho- 
slovakijos pramonę. Garsių
jų Pilzeno Skodos dirbtuvių 
anuotos ir tankai papildys 
ruriską arsenalą, o cechų 
tauta vėl lauks išvadavimo 
iš svetimųjų kraujo...
Dar Viena Komisija

Kada valstybės vadai ne
žino ką dalyti, jie išrenk:-, 
komisiją klausimui “studi- 
Įuoti”. Kol komisija studi
juoja, kas nors pasipainioja 
ir klausimas vienaip ar ki
taip j>aL< išsinša, karutis ir 
be tos komisijos pagalbos.

Taip nusprendė valsty
bių vadai ir Palestinos rei
kale. Amerika pasiūlė, kad 
butų sudarytas “komitetas 
iš penkių didžiųjų”. Tas 
komitetas informuos saugu
mo tarybą apie padėti Pa
lestinoj (lyg tarsi ta padė
tis butų koki paslaptis!), 
tas pats komitetas pasakys 
saugumo tarybai, ar Pales
tinos Įvykiai "gresia taikai” 
(lyg tarsi to kas nežino!) 
ir, svarbiausias komiteto už
davinys bus “taris su žy
dais ir arabais*’.

žmogus Svencio- Kitaip sakant, Palestino- 
‘klausimas liko atidėtas atei-

ge-

kodėl !l ionas>’ ^al būt padsaky* 
už “trečią”. Ar tai nėra įro
dymas, kad ta komunistu 
gimdoma partija jau jungia 
savo eilėse garsiausius A- 
merikas protus? Bent pats 
Bimba taip mano ir mieruo- 
ja protą pagal kumščių drū
tumą. Bimbai viskas, kas 
tiktai gera Stalinui, tas ir 
■‘protinga’’. Kas kad darbi
ninkų unijos pasisako prieš 
“trečią”, su ja eina Joe 
Louis ir Kubilius!
Neri Dolerių? — Prašom

Bolševi kiška “Vilnis” 
skelbia laišką iš Lietuvos, 
nuo Švenčionių, kuriame 
žmogus rašo:

“Priėmėme (nuo jūsų) 
vieną kaną $5, o antrą kar
tą SI. Brangus švogerėli,

Io ros ■.* plačias 
- it i* (Sak-oniją, 

jTiuririif'iją ir Prūsų žemes 
I palei La ’>- * uj/ę). Ką nors 
Idau-ziau Amerikos valdžia 
1 nežada daryti.

i yra '‘pasibai-
lsėję>’*. bet cechams iš to 

. . viau. Erancijos
valdžia sako, Erano-ijai pa- 
v ju> iš ’u.-ų imperializmo 
padidės. Erancuzai neklys
ta. Čeehijos likimas 1938- 

is :,uvo besia’iinan- 
pranašas. čechijos 

labar ilgi tiktai ka-
oranaša. a.

Ir cechai vergijoje
Be neši 
bar. d;

ris

-įsmgai 
kad Ea-I ą

karraujar.-, 
čin- šaly- pavargs, kao 
k ui primeta- pasauliui "sa
vo” sprendimą. -Jis žir.oj. 
kad bolševikai sieks suboi- 
ševikirti Europą.

pačioje karo ura-

laineri. k< abi

nene.-as

A r. a; "geležinės uždan- tauta pasielgė ir 1939 metu 
go.* bu užrinkusios dvi pavasari, kada vokiečių ar- 
tauto*. kadaise pavyzdingos mija be šūvio okupavo visą 
demokratijos. — Suomija ir dar likusią Cechoslovakiją. 
Čecnoslovakija. — kibios Taip ji pasielgė ir dabar, 
ir būdamos Rusijos “Įtakų Cechai 1938 ir 1939 me- 

kiečiams J.‘h-" tonų gumos!sferoje ..-.a..-:e naut-au ar tais samprotavo taip: Prieš 
ir oaDrąsiaisiais rusų r.rėki-1mažiau oemokrat>ką t .^kiečius ne-ralim- a>i.al- 

is atgabeno!ką.

,a gale' 
zar. r-a: 
m. u ’u R

Af-

-au
mą. Vien r . mėnesi
1941 metais Rusija specialu 
r.iči- traukiniais atvežė '■ '-

žturi : Baltijos šalių likimą o?ta* geraširdis žmogus atsa
kė taip: "Ką čia kalbėti 
apie mažmožius*'.Tie “maž
možiai buvo 6 milior.ai 
žmonių, kuriuos Banejo Į: 
Masariko išmintis "padova
nojo** Maskvai.

člo karir; •__ -:.r. iIT.a*

oz.oje “pripažino Rusija; 
“įtaką** Lenkijoje, pažadė
jo Rusijai atiduoti Prikar- 
pačio Rusiją, kuri prieš ka
rą buvo Čechoslovakijos da
li*. ir ‘'užleido'* rusams Bai-

«2<a »U. 1 - “ 
Anfejitu.-. 
Meč’.yry- 
Trąšą. 5»J 
Chror-.r ’

temą.
tonu.

rTnra. =
G^ežies iaužo.
PLa: - z4- -:.zr.

MiitritP
1 ai 
Ten

nių smiltynuose turi ir 
.nigu ir doleriu" ir net

džioje panaudojo tam. kad tą patarnavimą Hitleris lei-
. iststiprrrus pckcijoj ir su do čeduucs gerai maitinti- . 
policijos pagaloa praeitą ir nėr visą karą vidutiniai 

; savaitę padarė perversmą, kiekvienas cechas gaudav- 
Dabar Prahoje sėci somuni- 95 nuošimčius to maisto.

- stų vadovaujama valdžia kuri gaudavo vokietis. Per 
:r Krašto boisev:Kin:ma- e:- visą antrą;: pasaulini kar?.; 
dar greičiau pirmyn. cechų nuostoliai žmonėmis*

Naujos bolševikiškos tvar- 'jeke re daugiau. .-:a:p .<e- 
iis tukstancnis vvni. Atro-

W. ..

Benešąs savo 
muose aiškiais 
pažįsta, kad
n;ngas Maskvos diplomati
nis agentas. Jfe visu= Mask- 
'• o? žodžius ėmė už grvr.a 
pinigą ir padėjo Maskva: 
kitus apgaudinėti. .Jis par
vežė lenkams i Izmdoną išdirbinių, bet išside-

linas duoba.
' dėjo.

Vokiečiai mama:* 
oažadė ę -tat'“: . t-am * r ra

cechai gudriai 
pasiduodami vo- 
Bet atrodo, kad 

a-

Kada atėjo rusaiRentai krito nuo kuhpkų, o
6*.’

guv< Eur* ooje nasiekęs. če- £a;.. 
chcsiovak.'a yra vė!iausias’voJ 
l-:ąsnis. kurs Įkrito Į rusų di
delę gerklę, bet toli gražu
tai nėra paskutinis. Rusai .. , T., , .
dar ru -šias; : jei tik galerų. Tikras dole-

dolerių i Ameriką,

pn,-----------------------------------------
pa- čiai. Tuo tarpu bus ’oando-

iurKrą.Austrė

įjungti ir . . .nu roius.gn. ’^ra:?::- '."•r-'t>\-, ciomskislytų Vokietiją h.11!

Maskva Sveikina 
Prahos “Pergalę
.x-vietų 

su dideliu 
išgel- ^eša anie

Rusijos
džiaugsmu pra- 

perver-o-tlševiKu
buvo areštuota. Boisevi-.betojai". cechai ir jiems ^nto pa.-:--.-:::rą C-ec

ma suvesti žydus ir arabus 
prie bendro stalo, kad jie 

Iš kur tas šven- liautųsi vieni kitus skerdę.
Iki kokio nors praktiškotu doleriu gavo•j‘jis nerašo, jis palieka ta sa-:sprendimo. kaip atrodo, 

— giminaičiui Amerikoje-Šventojoj Žemėj dar labai 
-' toli.

vo
dasiprotėti. o tas jo svoge 
ris. "Vilnies** apglušintas. • “Darbo” 3 

„ mano, kad Lietuvos valstie--
is tuos dolerius iš Padlec-‘ čiaį “Darbo 

-rauda kio "socializmo" išmeižė... 1
Jau išėjo iš spaudos tre- 

numeris. šią 
savaitę prenumeratoriam^

"Gudrų?” bolševikai “Vii- ir Lietuvių Darbininkų 
r.yje" skelbia tą laišką iš-Draugijos nariams jis bus 

• *a? Lietuvos lyg norėdami pa- pasiuntinėtas.
Kao -y? ave pajuokti Trečiame numeryje >ma

Įdėti straipsniai: J. Butauto
-Maskvos “širdingiausias*’ rėj°-
uztiKnmmus mistatt -.

“vėliau** kai Prahoje 
j-, ciu skerdvr.es.I ■ . * _ •

pakaito-o na
kada vokie-

pradėjo nuolankauti. N'u<- •<pauda sa.-:o.
lankumu cechai manė isi- *vak2:ų rearc-ka" gavo.tam.

,'okiečių
įruboDevįkirtų kraštų skai- myli savo Fiureri, to-
čiu ir neru.’-ėb, -v, dėi aš

pirmesnių patyrimą a« vi.-^ 
neturėjai; pagrindo apjoti dėj 
jo židžio. Mr a; klydau ūda 
mano ap-ka^tavin-: Tik
tai ateiti? atsakys į ra kbu-i- 
mą>“.

“Ateitis” jau atsakė. IP- 
npsas klydo ir parir.xlė 
trumpažiuris vadas, savo 
tauP>- laisvės duobkasy- ‘ 
fykiai Prahoje B-neša d.-.': 
bar nušlavė Į šiukdynį. o! 
cechų tauta lauks savo 1,-d.— 

Yakanj demoki-tijų.
ial kada nors sulauks, 

lienešo istorija yra'feto-
nja žmogaus, kur? nuo vil
ko hego n pataikė meškai 
štamai į gerklę. Jo atsimini-! 
rnsi yra geriausia iliustraci
ja, kaip totalitariniai dik-| 
talonai pirma apkvailina 
hivo aukas gražiais paža-

o paskui jas nrie pir
mos prog.'is suvalo.

KĄ STALINAS DAVĖ 
HITLERIUI

Knyga. K. Bielinio — “Prie
1 Liepto Galo”, atsiminimų 
‘žiupsnelis iš praeities, ir 
daug kitų Įdomių rašinių. 
“Darbo" prenumerata me

tams tik SI.
Nesuderintai Veikimas

Pagal Amerikos Lietuvių
Taiybos susitarimą su BA-

gu 1 cechų tautos likimą ne-i
iisikiš Vakaru valstybės.i Sunk;, -merkti cechų tau-’P1^ ir nenorėjo palikti ją.

iltą tarp vakarų ir
„ supran

daiys. kad cechu tautai bu-j ta savo .arbę ir interesus.
!tų grąžinta jo-demokratinėj Turėdama pašonėj galingą 
(tvarka. Rusiją ir. gal būt. nesitikė-

~ šiuo tarpu atrodo, kad A-ltą už j<>- politiką.. Kiekvie-'RaiIx’ 
*^ merika ir Anglija nieko ne-!na tauta skirtingai supran-į1 z"^*

ARABU VADAS

ir. gal
Už geležinė- užrianco-jdama josios paramo- iš Va- 

- mok rati j ų. čech ų 
jos vadas apsi- 
nusilenkti Rusijai 
tukti busimo išga-l

liko dar viena tauta.
.-iaip taip išlaiko demokra-’tauta 
tinęs tvarko- n įžymius. Taii'Prendė 
yra Suomija. Bet ji yra Ru-j”' tyliai 
sijos kontrolėj ir yra tik lai-jnymo. 
ko klausima.-, kada rusai! Belau.-lant Uj išvadavimo 
bandys ii- ją susovietinti. Įčechų : amonė dirbs išsi

juosusi. -ad Rusijai prima- 
minus da įgiau armotų. tan
kų. orlaivių ir kitokių karo 
pabūklų. Cechų pramonė 
yra viena iš geriausių visoje

kun Karu

Čechoslovakijos paveizi
mas yra dideli.- Rusijos lai
mėjimas. Cechų vadas Edu
ardas Benešąs, bar.dė būt*
labai gudrus. .Jis manė. kad Europoje ir beveik visai ka- 
Čechoslovakija galės viduj!10 neišz: auta. Cechoslova- 
tvarkytis demokratiškai ir kijos jį.: rimas Į sovietišką
taikstytis prie Rusijos savo 
užsienių politikoj. .Jo planai 
pasirodė smėliu pagristi, su 
totalitarine diktatūra nega
lima “biznio daryti”, lai 
reikia arba nusilenkti, arba 
prieš ją kovoti. Benešo 

Kadir Husseini tauta jau ne pirmą kaitą
Jeruzalės arabų gelbsti save nusileidimu’

Prieš Marshail Piana

Henrv Wallace

* veide! aš noriu gerti i jo 

Pasakė, šr.apsa išgėrė ir

imperiją yra didelis Mask
vos laimėjimas. Visai Euro
pai ir Amerikai tai yra ne
mažas j alaimėjimas.

Cecho- i ovakijoe pavyzd y« 
dar karta parodė, kad Rusi
jos parašas nėra vertas ir to 
popierio. ant kurio Maskvos'kongrese prieš 
diktatoriai deda tuos savosną. Jis sako, visas

reme Hitlerį ne tiktai su 
vodkos stikliuku, bet su ga- 
zolinu. kviečiais, odomis ir 
su kitomis karo žaliavomis, 
kurios leido vokiškam plė- 
siKui naikinti Europos tau
ta?. Stalino - Ribbentropo 
vaišėse, iš tikrųjų, buvo. 
kaip tame lietuviškame po
sakyje: Toks toki pažino ir 

(ant alau? pavadino!
Cechija Maiše!

Atėjo Benešo “eilė" ir vi
sa Cechosloyakija atsidūrė 
Stalino maiše. Prahoje su
sidarė bolševikiška valdžia, 
kurios priešakyje stovi iš
bandytas Maskvos agentas 
Gottuald. Čechoslovakijos 
prezidentas Benešąs sutiko 
su komunistų reikalavimu

lėšų Lietuvos laisvės kovai 
paremti, arba politiniam 
darbui. Toks buvo susitari
mas, kuri musų visuomenės 
veikėjai gerai žinojo, ar 
bent turėjo žinoti.

Bet praktikoje pasirodė 
kas kita. Philadel p h i a, 
Bridgeportas ii- kitos kolo
nijos tą dieną panaudojo 
aukų rinkimui lietuviams 
tremtiniams šelpti. Tikslas, 
be abejonės, geras: ne prieš 
tą tikslą ir kalbame. Bet 
kur musų visuomenės sude
rinta? veikimas, jei sutaria
me vieną dalyką, o darome 
kiekvienas, kas mums pa
tinka?

Jei buvo sutarta Vasario
D>oji panaudoti politinei 

Bace liudijo .ir tuo pačiu pats save pada- kovai remti, tai tokio sųsi- 
Marshall pla- ’ ė tiktai gumine antspauda.

Ne pirmą kartą Benešąs 
“nusileidžia"

tas

........ .k,, kuniu .'«!•
tarimo ir reikėjo laikytis. 
Kitaip išeina, kad susitari-

... , . ~ ---- — Benešąs be šūvio prie- bam*- kaip tos “Grigo bi-
Miuncheno sutarti. Taip ta sikisti. žadėte žadėjo, bet tikrinti ir Europai atstatyti, mė Miuncheno sutartį ir už- ” 3. D.

skerdvr.es


a.  novo - a., įsis m.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenir
_ ■■ _______

nas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

f V O 1 « 1“',1 • 1 P. Grigaitis, “Naujienų re-
ls Saulėtos r londos v Tutc„igo' red. 

Sandaro.
ir M. 

’ red.
Vaidvia.
Baigiant

Miami Lietuvių Piknikai ace’o vardas butų įrašytas kai liejo buvęs Lietuvos pre
K. (irimus.Dabartiniu laiku Miamėn valstijoj l,,1«2kltn.V''Į1? . ...

yra. daug n įvažiavusių l.e • • Tarybos pirmininkas
tuviu is siaurinių valstijų. lun UKUU i,- .< • i a,,l„
Ta proga naudodamiesi, a . ... ‘
vietiniai ruošia piknikus.' . kad *»ta kompanija gt.•* i •; 
Nesenai buvo sui-u^taa HA-nau sekt«s'- ta Meno .lai. pildė ■■ choi.u
LF-o skyriaus piknikas, o ’iartiia” buvo pasikvietusi; ir keli solistai.
>askui, vasario 22 d., įvyko Mfallaee ą aną vakaią paša- 
>anaši Miamės Lietuviu *!!¥«>» rn.es-

“Naujinu” Valeras
Mes chieagiečiai ir apie- 

linkės lietuviai turėsimi* 
taip laukiamą “Naujienų 
vakarą. Jis jau netoli, sek
madienį Kovo-March 7 d., 
1948, Sokolų svetainėj 2343

vis, Mimikai daromi kaibjjo'kiti? V?na mo'tčru- ^pjį^jli^tenraštfe “N.” 
draugų Mockų sode, priešė užkymusiu balsu saukėsi - ¥ ... -• i alina.,vn Zr.ADavis Rd., Miamės užmies-i; publika prašydama dole- lkl uo1 duodav o gi a-■ Drg. F. Mockus ir įo ® “Lfelklt aukžyn **“ kcncertus- s-vk» bus

paskui 
panaši
liečiu Kliubo suruošta pra-. .... ...
moga. Ir, kai aš rašau šiuos'l "S1, ,nko Wh» parkas, 
žodžius, organizuojamas jau
trečias piknikas ateinan
čiam šeštadieniui.

Visi piknikai 
augų I 
ivis Re 

ty.
žmona yra pažangus ir la
bai svetingi žmonės. Se
iliaus Mockus gyveno Chi- 
cagoje ir vertėsi visokiais 
verslais. Floridon jis atvy
ko apie 20 metų atgal ir 
nusipirko sklypą miško. Me
džius išrovė, žemę nuvalė ir 
prisodino vaisinių medžių. 
Paskui aptvėrė savo sodą 
murinę siena ir apsodino 
palmėmis, o viduje pasista
tė keletą namelių. Dabar 
Mockų sodas pilnas oran- 
čių, grapefruitų, mangų, 
avokadų, bičių ir kitokių 
gerybių, šitame sode ir lie
tuvių piknikai daromi. Vie
tą dd. Mockai duoda nemo-

te. Nuėjau ir aš. Žmonių

'Vietos spaudos apskaičia
vimu, galėjo būt apie 12,- 
000 gaivų.

Iki atvyko pats Wallace,

po dolerį ir nenuleiskit ran
kų iki mes tuos dolerius pa
imsime ; laikykit aukštai, 
kad reakcininkai matytų 
liaudies demokratijos dva
sią. Tegul dreba VVall Stree
tas!”

Bet rankų su doleriais 
pakilo taip mažai, kad “re
akcininkai”
pastebėjo, 
tai jau tikrai jų nenusigan
do.

Pagaliau atvyko ir pats 
Wallace. Ovacijų nebuvo. 
Vienas-kitas pliaukšterėjo 
delnais, tai ir viskas.

vargiai įas ir 
“Wall Streetas”

lošiama 3-jų aktų melodra-’ 
ma “Paslėpti Turtai ’. Pra
džia 3:30 vai. popiet.

Susidomėkit, nesivėlinki- 
te. J. J. P.

LAWRENCE, MASS.

Minėjimas Lietuvos 
Šventės

Lietuvių Piliečių Kliuba? 
ir Amerikos Lietuvių Tary
ba Lavvrenciaus skyrius bu
vo surengęs minėjimą Lie
tuvos šventės, vasario 15 d. 
Lietuvių svetainėje.

Lietuvių Piliečių Kliubo 
Wallace kalbėjo valandą pirm. JuliusZuruell, atida- 

su viršum. Jo iškalba gera J rydamas prakalbas, paaiš- 
kamai. Susirenka iki 2001 bet tema demagogiška. Jis i kino šios dienos tiksią ir 
žmonių. Kliubo piknike, ku-’sakosi stojąs už esama ją jpirmiausiai pakvietė Tautiš- 
ris įvyko 22 vasario, buvo'sies šalies santvarką, ta-’kos parapijos chorą, vado- 
apie 70 automobilių. Visą čiau atakuoja tuos, ‘ kurie M s vi m 1 - n. A.
dieną grojo muzika, skam-' reikalauja stiprios Ameri-
bėjo dainos ir kalbos per kai apsaugos, o gina komu- 
garsiakalbį. Kalbėjo kliubo nistus, kurie nori dabartine
nirmininVqs A rit-QTl£lg crQyitvr<xy»lr<i miuarofi———  ---- rrv*vx7i^vi. V____i\vnia-
vaiša-Norris. Jonas Steven- nizme jis nemato nieko blo-_____» d ><• . i. « * . .. . .

Philadelphijos Naujienos
Ateikim į Svarbias Į šis, Daugnorienė, kun. S.

Prakalbas j Raila, A. Kack, J. Grinius.
Iš musų miesto mažai te-'Po susirinkimo išrinktieji 

'.rašoma laikraščiuose, bet t pasiskirstė Įareigomis: ad- 
rtai gal todėl. kad mažai ir,vokatas C. (’heleden — pir- 
!teveikiame. Imkime kad ir. n.ininku, prof. A. Salys —1 
‘mu.-ų vietinę soeialdeino-Įv ie< pirmininku, kun. Stan. 
'kratų kuopą, ji gyvesniu Raila antru vice pirminin- 
įveikimo neparodo. Visi pa-j>.v, M »ti ,us Vaišnys — ti
penome, sutingome. nan ų sekretorium, Kazys
1 liet šiomis dienomis, ua- • Dailia sekretorium ir A.ga-

•. ę iš centro sekretoriaus 
laiškuti ir penkių jaunų

Back kasininku. Jonas Gri
nius valdybos nariu. Nau

ji augų studentų adresus-joji valdyba numato rengti 
Vokietijoj, kad juos pareiti-į vilę prakalbų , kad sumažin
tume maistu, tai keli (Irau- dintų musų lietuvišką. vilio
jai ir labai sujudo, o ypač menę su dabartine Lietuvos 

• ■ >• j,, lietuvių padėtimi. Toliau
sudaryti kokį parengimą, iš 
kurio butų galima gauti pe!-

vaujamą p. M. Pauliukaičio, 
sudainuoti Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Choras pa
dainavo dar kelias liaudies 
daineles. Po dainų pakvies-'Mr- \ Pakersi 
ta pasakyti kalbas vietiniai i iic n is, Mis. A. Savulionis,

Prieš du metu Ispanijos ir Francijos siena buvo ak
lai uždaryta. Praeitą savaitę Francija pasiūlė Ispani
jai vėl atidaryti sieną ir pradėti normališką susisie
kimą per tą sieną. Paveiksle matyti, kaip muitų val
dininkai iš abejų pusių sueina ir pradeda normališ- 
ąk biznį Perthus mieste. Tame mieste siena eina per 
patį miestą viena gatve ir sienos uždarymas buvo 
labai nepatogus gyventojams. ,

Stulginskas. Mrs. čigas iŠ Rox- Brazauskas Justinas, New Yo’*e- 
Buvelskis - Šefens Andrius, sun.

būrio. A. Stakicnis, P. Baltus- Adomo ,iš Vilkaviškio ap.
i.nn:. M T ooiinac 1 4nnri« ' Draugelis Juozas, Petras ir Vin- koms. JI. Legur-as. A. sauns jr jų seguo Radzevičienė-Drau- 
XI. Galub'.ekas. C. Braciška. XI. j gėlytė? Marija ir jos duktė Onutė, iš 
Zautra. A. Stankienė. O. I^Pin-Į J^™Lh^naV0 val’ Mariam’
?kas, V. Grinkevičienė, O. Jan- Dvoreckis, Vincas ir Dvoreckytė 

, . - r> a i.:__ a t Ona ir Rožė Kašetienė iš Varėnos v.Kanskiene. R. Žuromskiene, J. i Grigaliūnas Mykolas ir sesuo Ma- 
Kamila, XI. Stevens, XI. Dva-rijona iš Pašvitinio vai.. Cbicaproje.

, . .. ... - v. I Janulis iš Biržų km., Kuršėnų vi.,rėčkas. .»!. V aitkunas ir V. Mi- šiaulių ap
žaras. Viso SU smulkiomis au- Juknelis Kazys iš Padovinio vai..

Mariampolės apkomis surinkta $102.43.
Visiems aukautojams ta

riame nuoširdžiai ačiū var- ____
Ali r ifiįvis Art-11 rinktini • l Kemežos. kuris buvo kilęs nuo Nau- flU L.ie.J\3.. AbKŲ 1 inKejai. miksėjo, šakių ap., gyveno \ ander-

Kačkis Jonas. Julija, Pranciška, 
Vincentina ir Zuzana, išvykę iš Ža
garės. gyv. Aurora, 111.

Kemeža. sūnūs ir dukterys Juozo

Irg. J. Rutkauskas. Jis ap
lankė asmeniškai bene kiek
vieną musų kuopos narį ir 
ragino dėtis prie to darbo 
ir jau kai kurie draugai pa
siuntė į Vokietiją po CARE 
pakietą.

Išjudinti tuo labdaringu 
darbu nutarėme rengti svar

ias prakalbas, kurios įvyks 
ekmadienį kovo-March 7 
i. 2:30 vai. po pietų, Lietu
sių Tautiškoj svetainėj Mo- 
/amensing avė. Prakalbų 
:ema: “Kaip Lietuva buvo 
jungta į Rusiją 1940 me
tais”.

Pasižadėjo kalbėti lietu
viams gerai žinomas rašyto
jas - visuomenininkas, bu
vęs tame laike Lietuvos už
sienių reikalų ministeriu, 
prof. Vincas Krėvė-Micke
vičius, kurs dabar dėsto sla
vių kalbas Pennsylvanijos 
universitete. Prof. V. Krėvė 
1940 metais važinėjosi į 
Maskvą ir turėjo įdomių pa-

no tiems gvvybiniams lie
tuvių reikalams ginti ir 
vargstantiems lietuviams 
šelpti. Numatyta pradėti 
rengtis lietuvių dienai Phi- 
ladeb hijoį — Tag Dav. 
Tam tikslui gautas p. 11. 
ilcran, kaip oarbes pirmi
ninkas ir tes Dienos vienas 
rėmėjų. Artimoj ateityje 
bus sudarytas ir platus kul
tūrinis socialinis veikimo 
planas. I talką kviečiami 
visi lietuviai.

Sekretori ų tai.

iš Vasari? 16 Minėjimo
Lietuvos Nepriklausomy

bės minėjime Philadelphi
jos Muzikalinėj salėj, po 
kalbų ir meninės progra
mos, pravesta piniginė au
kų rinkliava.

Advokatas Cheledin pa
sikalbėjimų su Rusijos už- skelbė, iog jis tremtinių šel-

k o c .1 Savu.--------

sonas ir S. Michelsonas. Bu- ga: blogi tiktai tie, kurie John A. Stundza ir Felix A. Snapauskas, Mrs. A. Ve-1** L'ttmAC t -- - — —- -- - * A f 17 ■ X ■ t* -'I • T TA* 1 1 _ _ C'V  vo moterų ir vyrų lenktynės 
—bėgimas nešant po kiau
šini šaukšte. Iš moterų 
lenktynes laimėjo Mrs.

komunistams priešingi. A-1 Krancevičius. Jie kalbėjo dička ii J. Pieslakas. Suren- 
merikoje nėra jokios lais-1 trumpai bet aiškiai apie'gimo gasnadoriai: Julius 
vės, jis sako. Bet kad Rusi-Į Lietuves šventės reikšmę ir Zurtved ir M. Stakionis, pa-
ja nieko per geležinę už-

Žiugžda, o iš vyrų—A. Nor- dangą neisileidžia ir nieko
ns, kliubo pirmininko sū
nūs. Chieagiečiai su New 
Jersey vyrais traukė virvę. 
Chicaga laimėjo. New Jer
sey užtai turėjo pastatyti

neišleidžia, jis nenori to 
matyti. Jis net smerkia 
tuos, kurie kalba apie “ge
ležinę uždangą”.

Aš nemanau, kad VVall-

dabartinę padėti Lietuvos ir igelbė o A. Sauris. T^S,Xk.!. A„t.na. i,
ten vargstančių lietuvių. Vardu Kliubo ir Tarybos, Stasys ir Mabsauskaitė Elena iš Mi 
katrie dar yra gyvi Lietuyo- gaspacoriai taria visiems. ^'Se^įt^^dukSSs’^ikode

Danville. o vėliau apie Baltimorę, ar 
Bostoną ar kur kitur.

sun. Miko, iš
. . , ___ __ auka prie išlaisvinimo Lie-!ačiu. ____.___

keisą alaus. Piknikas prasi- ace via komunistas, bet jis tuvos, kovai už Lietuvos’ Lietuvos 30 metų minėji- , Miitėraitis jonas, 
dėjo 11 valandą ryto ir tę- pučia jų dudon, norėdamas i Laivės ii' Nepriklausomv-' mą dailiai pamargino mu-1 Tavį'inKdaitė ’ Domicėlė iš Plungės 

n paramos. Jis net nusi-'bės atgavimą. ’ ;zika į,- dainininkai. Prasila- -į S5iSX„itė o»
skunde, kad čia nedaug Pakviestas kalbėti nese- vinę, geri muzikantai akor- gyvenusi 2$>is s. Union avė., chiea 

Sau Namą. i jam plojo. Kai jis kalbėjęs nai atvykęs iš Europos irdionistai Lea Gaidis ir Al- /°į^.vilas Pranas iš Salantų va,.t
Lietuvių kolonijai čia di- V1.enos mokyklos moki- dabar

dėjant, kartu didėja veika- T,iaJns» jie ploję jam 
las turėti tinkamą vietą su- “trigubai daugiau ’. 
sirinkimams ir kitokiai vei-' J Pa’)a,»4» publika pradė- 
klai. Todėl kliubas ruošiasi'^kii-stytis. Išėjau ir aš. 
pasistatydinti nuosavą pa-; Keleivietis.
stogę. Nors dd. Mockų so-< ■■ i
das yra graži vieta pikni- uniuAbu, lai
kams, bet mitingams, šo-Į c., . .““J. ..
kiams ir baliams reikalinga Sėkmingai Minėjome Lie-

sėsi iki 9-tos vakaro.
Kliubas Ruošiasi Statyti

salė. Šituo reikalu kliubie- 
čiai jau senai tariasi. Vie-
nas asmuo yra prižadėjęs j 30 metų sukaktuvių mi 
paskolinti $15,000, jei salėl"^1??3? ^uv?. sėkmingas,
bus statoma. Yra jau numa-i^ia^^°je s*uvėjų svetainėj 
tytas ir sklypas, šiomis die .|trinko daug publikos ir
nomis įvyks specialus susi
rinkimas šitam projektui 
aptarti.

Kalbėjo Henry Wallace
Floridoj yra susidariusi 

Wallace’o kandida turai 
remti “People’s Progressive 
Party”, kuri stengiasi su
rinkti reikalingą skaičių bal 
suotojų parašų, kad Wall-

WORCESTER, MASS.

CBESMETS
CANTEEN

sienių reikalų komisam Mo-’pimvi aukojęs 25 dol. Atsi- 
lotovu. Jrado ir daugiau asmenų,

Be to, kalbės draugė Ri- (kurie po 25 dol. paskyrė. Iš 
a čerkeliunienė - Pakai-'vietos ranka pakėlė Juozas

labar dirbąs SLA Centre phense J. Pieslakas gražiai Kretingos aP. 
rie “Tėvynės” Dr. Petras griežė, pubhka iššaukė juos apXabažas ,š GruzdziŲ

Dagys. Jis pasakė daug
naujo iš jo pergyventų sun- . , _____
kių dienų. Lawrenciečiaiiir puikus solistai Mrs. Anna 4
ilgai neužmirš dr. Dagio Kibildis ir Charles Volun-

<ri\< I ublika ir Šiame paren- Pranckaitis Antanas iš Jurbarko t'.‘ ' . , . Puišis Zizmas iš Žiežmarių vai.,gimė zaveio su savo daino- ;-fak.i ap.
mis. Publika juos fio kelius

Dagi
kalbos ir jo pasakytų žo
džių. Jis kalbėjo ir apie Lie
tuvos Valstybės įsikūrimą 
ir lietuvių patriotų darbus 
iki užplūdimo raudonar-tuvos Nepriklausomybę

Lietuvos nepriklausomy- miečių. Dr. Dagio kalba bu- O/v . lyo Jahaį jjrera
Per prakalbų pertrauką 

buvo renkamos aukos-kovai 
_ _ už Lietuvos laisvę paremti,

atydziai sekė programą, ku- Aukavo:
ri tęsėsi apie 6 valandas. 

Buvo daug kalbėtojų ir
dainininkų,visi savo užduoti 
gerai atliko, žmones paten
kino. Šalia lietuvių kalbėto
jų buvo kongresmanas Fred 
Busbey, prof. Douglas. Kaip 
vienas taip ir kitas, matyti, 
Lietuvos padėtį gerai pažįs
ta, apie Lietuvą turi gerą 
supratimą.

j Kongresmonas Fred Bus
bey, pritariant keliems kon- 

'gresmonams dės pastangas, 
•kad lietuvių norai dėl Lie-

grife Pa., ar Springfield, III.
klemerauskas Adomas arba Algir-

das-Aleksandras, sun. Aleksandro,
Bostone.

Lukšys Aleksandras iš Alytaus ap.
Mat^evidus’AkkŠls iš Luokės vai..įkaitė iš Brooklyno, nesenai Tankus, Philadelphijos so- 

TeMŽeX Zigmas iš Žiežmarių m., atvykusi iš Vokietijos. ‘ cialdemokratas ir biziiie.
v t ’1US 1S profefsi’os. Jis įtei-L. a b<S 2 g’n^ kž čeki visam šimtui dole- 

kas LSS centio naiys. ,-ju. visi sužiuro su nuosta- 
Kvieciu visus geros valios

lietuvius ateiti į tas svar-,
bias prakalbas, išgirsti įdo- Adv. Cheledin, pridėjo 5 
mių kalbėtojų pranešimus ,I<J. Ret niekas Juozo Yan- 
apie istorinius įvykius. Ate- kaus aukos dydžio nepra- 
ję kartu paremsime ir musų knkė.
gerą užmanymą paremti
jaunuosius moksleivius tiem to negana. Tas pats
tyje, kad jie galėtų ir to- J t ozas bankus, kiek anks- 
liau mokslą tęsti ir krauti čiau, paskyrė 190 dol. Ame- 
.au žinių ateities Lietuvai »«*<os Lietuvių Taiybai, I.ie- 

vai., š.aul.ų atstatyti; Jš tu jaunųjų, ku- tuvos vadavimo reikalai.
rie dabar stoja į pažangio- plačiau pasiteiravęs
sios visuomenės eiles, atei- apie tą kilnų ir j.avyzdi ro- 
tyje Lietuvos darbo žmonės dantį lietuvį, sužinojau, jog 
turės naudos. .i’s gausiai aukoja lietuviš-

Ižangos i prakalbas ne- kam reikalui ir tremtinių 
bus, bet rinksime aukas it gelbėjimui nemažas sumas, 
aš prašau savo idėjos drau- pinigu, ypač paskutiniu

no kelius sykius. Taipgi se- Narpėla Mykolas ir Petras iš I.e- 
nai lau-reneiečiams žinomi (va,„ 

Seinų ap.
Antanas iš Traupiu par.,

I’unkfvičius Jonas ir Marijonas iš 
, - . . . Utenos ap., Chk-acojc ar Bostone.SykillS kvietė pakartoti (lai- Raėkauskis Adolfas, brolis Izabe- 

J.. Zurwell, ,lžs Markauskienės, cyv. Bostone ar 
' .. i_-_ • I.awrence.V*. otaklOniS. Račkauskis Vladislovas. Chicajroje 

_____ ar San Francisco.
______ _ „ . Radzevičius Julius iš Raguvos vai.LIETUVOS KONSULATO Ražanskas Jonas iš Bijeikiu, Skie- 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
~ Sadauskas R.. lankėsi Griškabu-

Basčiutė Orą Naumiesčio, ša- džio valsčiuje. Pentiškių kaime.
P. mb -menė - Ivoškaitė Juzė is .. Ieškomieji arba apie juos žinantie- 

Pursko vai.. Seir.a ap., Wilkes-Bar- J' maloniai prašom, atsiliepti j: 
pa. Consalate (General of l.ithuania

Reniu--.- Antar: - sūnūs Juozo iš 41 West Š2n,l street.
Telšių ap. New York 24, N. Y.

ma

gus ir prijaučiančius, kad; penkių metų bėgyje. Taigi 
pasektume žydų pavyzdį ir,ris garbingas lietuvis nuola- 
duotume kiekvienas, kiek tos dalijasi savo ištekliais
tik išgalime. Pasimatysime 
kovo 7 d., sekmadienį, Lie
tuvių Tautiškoj svetainėj.

J. Yu.nkus.

su suvargusiais tautiečiais- 
tremtiniais: jis nepamiršta 
Lietuvos vadavimo reikalų. 
Jis sielojasi Lietuvos laisve 
ir lietuvių tautos j risikėli- 
mu.Anthcny Balčius—55; Po

$2: John Billa. A. Pilvelis, ir 
Mrs. B. Yuška; Po $1: A. Snn- 
paukas. M. Laukaitienė. P. Ka- 
sanavičienė, A. Kvaracienė. A. 
Kaupinis. Ig. Tručinskas, J. 
Stulginskas, B. Vaitkunas, J. 
Savičus, P. Petrauskienė. J. Bu- 
čionis. F. Kaupinis. Al. Jozok 
J- Savulionis, Y’. Akstinas. J. į 
Marcinkus, p. Valiulis. J. La
pinskas, V. Baliukonis. J. Urbo-' 
nas. P. Milutis, A. Pieslakienė, 
J- Sakavičius. B. Sakavičienė.

' Butkauskienė, A. Švenčionis,
tuvos nepriklausomybės iš-lN- Paiarskienė. J Indila* s 
»PiWyt<|. Knmuli,. J. Kinder,enė. ' iii

Profesorius Douglas sakė J Paul’wkaitis. V. Baležentis F 
Visokiu Gėriam. Alrm B’klad P™? kar* ir Prieš rusų į Vanagas. J. Navadauskas. K.

IĮ.okupaciją Uetuva darė gra-; Bizauskas, p. Dulskienė, A. 
garuziai pacamoną jar zų progresą. Svarbiausiai Į Blieka. J. Pieslakas. A. Piesla- 

tas, kad Lietuvoj buvo dau-’kas. A. Sweetra. v. Raškaus- 
giau laisvės, buvo didesnis kas- J- Galvanauskas. J. Jvrkš- 
saugumas žmogui, negu Ru- U’ K- Vaicekutis, M. Cikius. 
Sijoje. . . |P" Gabrėnas, K. Kraučiunas. M.

Is lietuvių kalbėtojų buvo Savickienė, L. Kasulevičicnė, J. 
konsulas P. Dauzvardis, dr. GregaiiunaSt A Karmuzinas. s.

VIETA MALONI IR IILTAI

gh| Ir Uikaadih|
Ate gaunam* ir 

pavienteii si
90 MILLBURY STREET 

WOKCE8TKR. MA8B.

“KELEIVIO” KALENDORIUS

“Keleivis" turi išleidęs didelį Kalendorių 1948 me
tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymu. Yra arti 100 puslapių rašto.

Kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius jau siunčiamas visiems užsisakiu
siems. Kviečiame visus nieko nelaukiant užsisakyti 
kalendorių, kad jį gautumėt kol da neišsibaigęs. 
Užsakymus prašome siųsti,

t4 Keleivis"
63S E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

Svarbus Susirinkimas
Š. m. vasario 22 d. 204 

N. Brcad st., Philadelpbia.
Pa., buvo sukviestas Bend
ro Amerikos Lietuvių Fon
do ir Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių susirinkimas. Susi- 
rinkiman atvyko tik maža 
dalis kviestų, bet vis tik da
lyvavo 18 asmenų. Pirmiau
sia susirinkime priimta Va
sario 16-s Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo apy
skaita. kurią padarė pp. A.
Kaniušis, K. Zadeika ir C.
Cbeleden. Pasirodė, kad su
rinkta virš tūkstančio dole
rių aukų, kurios ir bus pa
siųstos BALF Centrui, 
tremtiniams remti.

Susirinkimas kiek dau
giau užtruko prie naujo 
valdybos rinkimų. Po įvai
rių pasiaiškinimų išrinkti į'daryti visokius bizniu 
valdybą šie asmenys: C.1 
Cheledan. A. Salys, K. Vai
šnys, K. Danta, A. Kaniu-

Nebučiau apie šį garbų 
lietuvį rašęs, jei jis butų vi
sų turtingiausias žmogus 
Philadelphijoj. Anaiptol. 
Aš manau, jog panašaus 
turtingumo ir turtingesnių 
lietuvių Phila. yra daug, bet 
tą duesnumą parodė tik 
vienas Juozas Yankus. Jei
gu Phila. miestas butų tu
rėjęs daugiau tokio aukšto 
lietuviško ir altruistinio su
sipratimo ir broliškos mei
lės tai bent 100 lietuviškų 
biznierių bei profesionalų 
Phila. galėtų sumesti bent 
10,000 dolerių. V. M.

“Keleivyje” nai

bimu* ir pa iieikoiimu*.
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'asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

Galybė mus likdavo be vaisių.
-o-

Kvmo.

• yi.i’. • u .atse —tetuvo'e •. bet iš kiekvienos geležies 
Moksliniu?^. ir šiandien gabalo su elektros srove ga
re*.::. tu atsasvmo : tą Įima padaryti magnetą. Jei 
klaurimą Be: mokslininkai apie geležies žabala ‘apvi
jau senai išmok. magnetinę moti vėlą ir per tą vėlą ieis- 
ėgą Įklm-ut: Į arba. ti elektros srovę. Lai gele-

Triju Valstybių Bendras Protestas

Amerika. Angli a ir Franci ja Bendrai Protestuoja Dėl 
Čecb.oslovakij^s Įvykių

BE UNIFORMOS

ir.ės šalys, griežtai smerkia.
Bendras protestą.- nejvar- 

nieko. Protestas net ne- 
a nė komunistų par- 

padaiytą tijos. kuri atliko Rusijai 
e'?mą. Ben- penkto- kolonos patarnavi- 

-ri- -..?.••. kad Če- mą. Protestas nėra niekam 
j Įvesta "pa- siunčiamas. Jis tik buvo i-a- 

a'.u:a'k Sako jau skelbtas plačiam pasauliui 
rita: i- -t. ' : mis priem.o- Washingtone, Londone ir 
aėmis Ceri" -1 variai buvo Parvžiuje.

“ “^^ un e u vi-.r. - ‘partijos Toliau to "bendro
;< >. .*:..: /yta. k: : •-tur nota b . . ....j. uežada citL Bendras

... . « j u.- *;ai?.-
. - galima tus. Tokie dirbtini magr.v-i,

- ta i dabar ir yra labai ; .
"... Ik-1 ma- v'.a; nanj..jami musu gyve--- - - -- - c.r.O?.

*, V
žaistu -

|ho jie nežali . . - -
įžiūri - nėrinė adat-. :tai- PĮĮpc- Motoruose < autom*, 
syta i dėžutę, y
kalingas . m-..
-; - ■ *.. .--- .-
parodo kw 
šiaurė, kur p

vakarai. magnetus. kurie atlieka
Pagal -Ir.-žm : ūbavimą žmonėms naudingą darna.- - i - ■_ v

biriuose, traktoriuose. oriai-R m.aoa: re:
ngas iran-viuoeel. dirbtuvėse prie 

is "visada sunkumų kilnojimų, lahJ.ra-
pusėj

"Ponas“ Lhvigfat D. Eisen- 
hower šypsosi pirmą kartą 
išėjęs i gatvę. ka:p*> civili
nis žmogus. Paveikslas nu
trauktas Fort Myer. Va..

_  ... pro- kur pasitraukęs iš karo tar-
didžiosios demokra- nybos generolas gyvena.

n

iKini’os mok- :u- Seniau buvo manoma, j
im.ie.ž išm agnetinę j ė- kad tiktai tam. tikri metalai
jga : • mpasui pa- turi ~magnetir.es ypatybes"

2.6’- metų ♦geležis, kobaltas, nikelis . 
erą Ki- šiandieną mokslininkai sa
ri -ang- ko. kad visi metalai ir vis<-. T? . L—i . — - * -

ją
iriu 5al 

- • • - . - ■
rPo- imperatorių

yie - arimam- ; ariamen- pareiškimas svarbus tiktai Pakalbinkime draugu*
arinė- laisvės. Perversmas tuo. kad Francija galutinai . . ....

eas Čeefa šio- jau Įsijungė i "vakaro fron- ka’myrm* uz*isakyti
- tauta: t t:y? Edžio- tą" ir nustojo sėdėti ant leivj”. Metam* $3-00.

voros.--------------------------- —ta : erveusma V

ii u r r e- kelio- ki medžiaga turi mažesniu 
nes su k m: as- pagalba. me didesniame laipsnyje 

i Reiškia, . au tada žmonės magnetinių ypatybių. 
mokė:o naudoti magnetinę N. Ž.
ėua naudingam darbui- -----------------

magnetinė

T i darymai
IrAc ot P

—Tegul bus pagarbintas, ren.t: ti. t_<«s. kurie -r - - 
Maike 1™ “ šia yri? savo aplinkybių

te v.. sve:-—0. sveikas, 
kas 1 Aš jau visą 
vęs ieškau.

—Ir as tavęs teskau.
ke.

—0 kokiu reikalu?
—M usų S l es ly v os :

ties Sušaldė turėj m ksliš 
kas diskus: as Ir iškėlė klau
simą. kodėl višta negali tau 
gera: skraidyt, kaip vana
gas skraido. Niekas ši: s ta- 
jamryčios išklumočy. ne.a- 
lėjo. todėl aš niršau susi
rast tave. kai tu man ją iš- 
virozytum.

—0 ar tėvas galėtum iš
aiškinti. kodėl karvė negali 
taip medžiais šokinėti, kai: 
voveris T

—Čia. Maike. tai jau t ■ 
kia Dievo vairi.

—Ne. tėve. čia I 
valia. bet kiekvieno ™t:

nrie savo gv.xxli. • .. i'
venino s ai v;

—Man tas neaišku. Mat- .ėea nan iojama ^Lso-
.. į Iriausiems darbams dirbti, 

lie'vklose miižin

Sovietiniame Teisme

Tamsus, purvinas kamba-J . Plieno liejyklose milžiniški Tamsus, purvinas kan-h?.
' i:tn-f:y ynuagnetai veika senų geležų rys. vadinamas interesantų 

_Lfč-y^-gt:. kac mo-r- gių'-j-^ę j- n:eta ucs : .i.-ps- priėmimo kambariu. Sieno- 
smc-r- .a... -^.t:msos. Ką . - ~ ; :snb. 1 lame- "e—landai, virš knrrn ■»&.

pavyzdžiui, blusą. Ji tai: b 
šokti 200 k: rtų aui:š:ia - 
ves. ir T-; -u—

-» r4______ s krosnis.
.r a- aa- :a; r_, .. _n:: s n.-.:.-_.-lems šai

Ir išcaud"-

.angai, virš kurių užra- 
3-ėdos apylinkės Ha:?- 

m:vm:-.m.s keltu Naujau- ries teismas. 2-os apylinkės
riar Amertko’e padirbamus liaudies teismas ir tait> to-
m.agnetas gali kelti svori -iau. Kambario vidury sta-

.. . _ . . 4,45* kartų už save sunkės- ias. Jis būtinas. Čia ateina
~* ri. -rij- *a- ri Toks magnetas nėra dir- žmonės paduoti skunda.

_at.?Te.1Lai TL-^-^e.ų. .a. ga. -j grynos geležies, parašyti pareiškimą, bet
- ue=^v-^t>c.si_. įr •;vairia mętahi miši- nėra nei rašalo sej nh»lrc-

Ar tai čia b--- - -- - - 7-į. že am.as iš ge- nakočio. Priėmimo kamba-
^•.e»c *a.ta. cc’e- . lėžies. nikelio, kobalto ir ry nėra nei kėdės nei suole-

~ 'blri tridi/. ' afifflnin. am ~ etaių. Tokius lio. Rašyti galima tik -•
■enu- suLvem.mas. General rint ir tik tuo atveju, jeigu

Amen- apdairus 'iiietis pasiėmė su 
savdm reikalingas rašymui

ų svorio, tai
alkti:: 44 rūkstančius sva- Antra valanda dienos. I 

mu’ O magnetą galima nu- langeli, užkurio sėdi 3-čio- 
l:e:i :: lala: *iūelt. todėl su apylinkės teismo sekreto

rius. barškina jaunas pilie- 
.15.

_—Ko briadojatės?—pasi- 
mrsta už pertvaros ; iktas 
balsas.

—Noriu T-asiinfr-rnuoti. 
—atsako jtSietis.

Langelis sekundei at-i-1 
ro. Su pikta veik o išraiš

It SLSŽTLrZimė _ o

— • a mas
ki. kad ne 
jai r ab-ėgti.

• e L' - koja 
f re:*.'r savo kojom, 

i—.. g- «a ne t:*:t

catua:
Bet

leve. iššoktu 
aukščiau save?, tai kri
ntąs žemyn ir ■ ats už-im: 
tum. ir talėtum la : i-:a 
tvora įgaužti.

—Gerai. Malke.
| K tai >ak" n*', 
';: - ‘ - • - 

: - ■ - • 
t . ■ - • - - .

—Vįsgj
dalyk
'ė . ’ ' - ar -
Gamtoje viskas darosi prie
žastingumo dėsniu. Be ; :ie- 
žast:e? negali būt t»asek- 
mės.

Na. .ai kokia ėda gal 
būt priežastį-. Maike. kac 
aš neganu ta:- ark-tai b-

bhisa?
j-' ■ **-* \ <2 .

kad tėvo kun.a.- .■c ’

kb- gyvvbę.

Kaip

• ai:

V.1 I

r. e

:ė

:. tėvas sut:n- 
Dievas oadea 

h.

'.eres. 
aliu
magnetus gamm.a 
Electric k.mt'ani'a

y

. Aau
d gali
i tat'.

e: ta : : etsti : asa u* :. 
’auriau greitų blusų. Tu 

; .. aemgm - Masas
t'"', išca’ri; ir jų 
- ' " ■* - ' ■ - - 

■- " -.a- :: v^
o- atrinka.

—’jma .. 55aiže. ale kc 
■ - ’t man a ■ • asa kai. it 
» rišta nemali taio gert 

'lskraid't. karo vararas?
L

i

ta 1
na"-

3lvrr>

;e. -J e: m.amr.etas * ats r. 
i-.-j.—; c-.-r.-r-u -a- -;į gali reikmenis.

"'am.eta:- ra. na 
. - usius -

želti ai

ži - m m : "'b ? -: b:. 
-atmeti z n išaiškinimo. 
:a du ari-irimui. Nau- 

at-:..- m- - ■ ritu avki-
a- " u. ". k-: dažo.

Žutė.ė- 
"renai. • 

.brandu* 
b a'riufi: 

r- * H V *

r — ‘a'.elės. . bk-
arijrk. .. . mergina’ sako:

- -Pa-i-«ž- --
b ?? muši - irs ;-mr.a šok: apie trrnHa - H

infitK.':]" taip pas:

irt-
k-a

trenžsnu už-
MOKĖKIT SAUGOTI

savo brangias akis
Skaitome skelbimu- b -- - 

• <. d tm- •-
- "eismo apyJin4-1- 

-ų kitų* -ekretoriu= priri 
inf-resartus tai. tris valan
da? j»cr dieną. Pilieti-, dr- 
bą- fabr e. gali patekti tik 
; raieide- darb? laiką. In
teresantai -n ’• mino liki
mas -imažindino m - tei— 
mo laukiamajame kamija- 
ry. j a-i dė esą- atkaklv- 
Jis vėl j Įeina prie lar.ueii* 
ir hodadoiM. Ši kartą ri. 
sienelė? tyla. Pilieti? bala
dojasi dar energinziau. }*, 
gal iau p asi veria jau r* 
langelis, bet durys. Tar;- 
dury — supykusi mergina.
-—Piliečiai. — sako ji 

piktai. — jus trukdote dar-

ve:*CECHU ČEKISTAS

' u i; patraukiančio, kaip vaikiu 
; ; žis. Bet akys nėra tiktai

: ■ . ūbas: Jos yra musų kūno orga- 
1-. ::: • lat dil ba . . . patys jautriausieji

- - : . ntieji organai, kokius tik
rr.c? turime.

su., r .dėl me? turime branginti vaikų akis 
ų - . r.t tinkama šviesa. Tinka

mu. - ?:iekviename kambaryje su užten- 
• a: a. u .tie lempute kiekvienoj lempoje, 

i u - a a -.. s akių sveikatos reikalavimas 
:: - -uauzusiems. Tai yra ir pigiau-

* .ų -aug' ti savo sveikata.

‘na n-a: EKonk»*e :
■■ t ' "> - * . k- J" T 

ini- pH::*;.-t;s rr dažna

kisuu * i.inins.e skristi
u - t "'u. kai-' vanaza

i u *?x». imsim’ištų ir 
- riklų. Vadinasi, r.eua 

ėji -kraidmt : alaiko b 
"" vanami vra i-ai- 

i- ' >-.neaž -’i-ai gyven;
. _ma- šutus pauk- 

' -dėl jis turi rii 
a: greita-, n**- ki’afp

'-av u Tairi -ir rie 
me- matom* t ris’taik’m? 
’ " v . "k""bių. arba iar"- 
:s atranka.

— ‘ ;.rait. Maike. *-*aba 
rau-riu šita s*k^*ą pa- 

'k t: ir savo susaidei

- i.

f Ki... - t -1 a■ .j *
da ir kojos p- mrom :»*.•-. Fa 
galiau. tėvo nieką- ir r, 
gaudo kaip bius ~.
—Maike. gaudo. I>a 

ir vakar vakarą " ' “
bėgti nuo ptlicij 

—Bet toks _ bėgimas, ta 
ne pastovi tėvo gyvenim 
ją.yga. i ai yra tik: t rietu o 
^a.-.a? a^r...k.ma.-, ulė. v:e-! 
no-kito ats;:; kin. gvv a?
organizmas negali ;a-;žs:s- " 
tL Jis keičias: tik tenai. ; . 
tam tikros saly s,.;, v-l-ka 
per ilgos am.i.u.-. T ki 
^lygc^e paprasta, -liek, 
tikta: tie. kurie ta.. :-::au- 
sia prisitaikyti prie atiitku- 
mo- šitą dėsni mok?.a- va
dina ne Dievo valia. e; 
gamtas atranka. Kita:, j ... 
sakius, gamta palieku j .

1 > r I
JĮ

I*bl
?:a-

Prakd Rankos
• e mkaiis užsimanė res

na. N uė o t as me "'T'i- 
*e' "u1^ 5ak° nedręstai"

—Gerc;a-*a«is. aš n1”i”
Tamstą orašyti dukters J->

i'.k -
—Nori mano dukters rar.- vakijr s

—Ne. — atsako pilietis. 
—jus man trukdote darbą. 
Štai jau trečia diena aš čia 
einu. kad gaučiau teismo 
sprendimą, ir niekaip nega
liu prieiti tvarkos. Man rei
kalingas trečios teismo apy
linkės se.<retorius drg. Kir.- 
diakov. Neisiu, kol negau- 

ž ctc.av Nose?:. Cecruslo--iu infc.-maciios.
Komunistas vidaus —Mane tai nejaudina.

•'u?ų ... t.mu-.u.-ia Edison krau- 
: r j . siruosusi ,'ums patar- 
r*4U .: parūpinti .ūsų namams

: : 'T'rasite gražias
•..::.me pasirinkime —

1-stat utį ?. stalo, kortų lošimo,
' v? abtr.am.as prie sienos ir viso- 
?::ų ?::: k:ų modelių. Daugelis tų 
lempu tur: pažymėiima CLM (Pa- 
t mrta Lempų Išdirbystėl. Kai 
u- nueisite . Edison krautuvę, ten 
u? rasite tinkamų ir reikalingo J

lempučių dideli pasirin-1
Kurą.

COMFANY

paxlau9ė tėvas ir reikalų mtmsteris. .Jo vado- atsako mergina, užtrenkda-* - z*. — —- , V — • » .» . _ <a « EDISONpatvirtinimą. sak<.... __ vybėj visoj Ceriu jo j eina —a duris.
JT- ?;ur. tik imk tą ranką. demu*?:ratų medžioklė ir —Bet 'ak už praleidime 

;: .auto mano kišenė- opozicijo? žmonių persekio- dėl jūsų taltės darbo laiko 
J“ - jimas. teis čia —ane? — bpvJltii-

BOSTON
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Kalbos Dalykai Kartą į bendrovės  Val
gis’* svetainę užeina pietau
ti du karininkai: 
tuc n- lfpnitonas. Išdidžiai

mę). Ši kartą neriu atkreiti- yra: “Istorija byloja, kad Qį uniformuoto kario, o 
ti gerb. skaitytojų dėmėsi Į kokią religiją neimsi, visos ypatingai karininko, viešo i 
dažnai pasitaikančius ir la- yra sutvertos ant to paties
bai viens į kitą panašius du pamato;. . , “Ką aš tik nesa-
žodžius: senai ir seniai. Jie, kau, ką nekalbu, — manęs 
kaip matome, skiriasi tik niekas netiki;” “Kur tik ne
viena raide, vienu garsu, žiurėjai, visur auksu buvo 
Pažiūrėkime, ką reiškia vie- išpuošta”. Na, ką gi—rado
nas ir antras ir ar visuomet ^e? Žinoma, taip: Įtartini 
mes juos tinkamai vartoja- yra “neimsi”, “nesakau”, 
me. Mačiau taip parašyta: “nežiūrėjai”. Jau nekalbant 
“Seniai aš norėjau jam tik- apie aiškią slavizmo žymę, 
rą teisybę pasakyti i akis“: čia yra daroma protavimo, 
“Jau seniai mes vienas an‘- logikos klaida. Panagrinė- 
ram nei geras rytas nesako-'Rime paskutinį pavyzdį: 
me’: “Amerikos Lietuvių1 kur nežiūrėjai — auksu bu- 
Taryba seniai dirba ta kryp vo išpuošta, o kur žiurėjai? 
timi”. Įsidėmėkime, kad to-'Kuo buvo išpuošta, kur žiu- 
kiuose pasakymuose, kada rėjai? Ne, netiesa — apsiri-

vietoj toks elgesys negali 
būti toleruojamas. Tačiau 
greitai viskas paaiškėjo. —- 
šiuo atveju tas turėjo būti 
pateisinama: kiekvienas ant 
abiejų ranku buvo užsidė
jęs po du laikrodėlius.. Jie 
valgė, nuolat dairėsi i ak
link sėdinčius žmones ir vis 
žvilgčiojo, paraudę is lai
mės, į blizgančius laikrodė
liai.

Tačiau nė visiems į Lie
tuvą atkeliavusiems raudon
armiečiams užteko laikro
džių. Mėnesio laikotarpy;,e 
visos krautuvės jau buvo

BENEŠĄS ATIDAVĖ VALDŽIĄ BOLŠEVIKAMS aptarnauti ir kaip jiems se-' REDAKCIJOS 
kėši jį laimingai nuvairuoti ATSAKYMAI
iki Venecuelos? Po to pasi
aiškinimo amerikiečiu ba

iliška vadovybė seržantus 
Į nubaus ir kartu iš jų tikisi 
įiasimokyti. kaip geriau 
• skraidyti su tais dideliais 
orlaiviais.

turime galvoj “praėjusį lai- kai, prieteliau: kur žiurėjai, tuščios. Bet turėti tokią ma
ltą”, “prieš daug laiko”, vi- auksu buvo išpuošta, o kur sjna kaii> laikrodis, kiek-__i...... ...i...*: ___ - i . . -• • • -_  . . 1 ... • _ne-sada reikia sakyti sen">i bet nežiūrėjai — nieko ir 
ne seniai. Mes gi žinome, matei. Nemalonu, tiesa? 
ką reiškia “senis“ (senas.Taigi, kad daugiau taip ne
žmogus). Jeigu jų yra dau- atsitiktų, apsižiūrėkime su

negu vienas, sakome tuo “ne”giau
“seniai”. Tiktai ta vienintš- išsireiškimuose jį prikergti 
le prasme šį terminą ii- te- j rie veiksmažodžio (žiurė- 
galima minėti. Taigi, apie ti, kalbėti, eiti...). Norint 
laiką kalbant — senai, o veiksmą paryškinti, atkreip-

vienam buvo didžiausia pa
gunda. Vieną ankstu ryt?, 
įvirsta nas laikrodininką 
inselis, nešdamasis kažką

venkime tokiuose Jsuvvniota į laikraštini po
pierių. Metė ant stalo ir sa
ko: “Še tau! Padaryk man 
du mažus ant rankos, o kas 

tai tau”... Laikrodi-

Eduardas Benešąs, Čechoslovakijos prezidentas (kai
rėj). :o šešių dienų priešinimosi, buvo priverstas pa
sirašyti sutikimą, kad valdžia sudarytų komunistai, 
l a veibsle Benešąs parodytas su buvusiu maitinimosi 
ministeriu Vada v Aieier, kurį komunistai užpuolė su 
peiliais todėl, kad jis nesutiko būti ministeriu Mask
vos lėliu valdžioje.

MARGUMYNAI

J. J. Pronckus, Chicągoj—
Jūsų straipsnį apie Ievutę 
I’aulekiutę įdėsime, nors 
mums reikalas atrodo kiek 
kitokioj šviesoj.

A. Rūkas, Chicagoje — 
Tamstos pastabos dėl “Pau- 
iekiutės laimikio” bus įdė
tos.

A. Andrulevich, Kanadoj
—Normališkas kelias gauti 
metrikus iš Lietuvos yra pa
rašyti laišką i tą valsčiaus 
tarybą, kur metrikai laiko- 

ropolito relikvijos iš Uspen-'mi ir vedami. Rašant į Lie- 
sko soboro Kremliuje i LIe- tuvą reikia pridėti ^eturias 
chovo soborą Maskvos prie- raides: U. S. S. R. Betų rai- 
miestyje. Idžių laiškai iš viso neina.

Perkėlimui vadovavo pat- Be to, reikia pridėti, jei ga- 
riarchas Aleksiejus, kuris, Įima rusiškomis raidėmis 
didžiąją daiį savo pamoks-,“Litovskaja S. S. R.” 
lo paskyrė “didžiojo ir iš-( Deja, “normališkas ke- 
mintingojo vado Stalino, ( į^” su Lietuvos okupantais 
kuris savo tvirta ranka ve-; nevisuomet duoda gerų rė
dą SSSR tradiciniu šventu :zultatu. Kartais į laiškus jo- 
jėgos, didybės ir garbės ke- 'Kįo atsakymo žmonės ne- 
liu” garbei.

Cerkvė — Komuniz
mo Tarnaitė

Spalio mėnesio viduryje 
Maskvoje tapo perkelt t šv. 
Aleksiejaus Maskvos met-

„ Pakeliui patri-įgauna> kartais ateina koks
archas užsipuolė “isprote-!nors pasiaiškinimas, kurs 
jusios naujojo karo ugnies'nieko nepaaiškina. Metri- 
kurstvtojus”. kus išgauti iš Lietuvos yra

Taigi, rusu cerkvė tapo j tikra koronė. Paklausinėkit,
. rusu imperializmo, prideng-iar negalima metrikus pa- 

reguuavimo tink- turtingiausioj pasaulio saly-jto ‘komunistine skraiste, i keisti* liudininku parody
mų pavasari,šutau- je Amerikoje! Navajos gi- tarnaite. Tas dalykas pa-,mais, kai kur tą ‘galima pa

minės indijonų yra tik 60 bįes “didžiojo tėvo, moky-1 daryti. Kai kur užtenka pa
irojo, žento ir tt.” puikiai ap- j žymėjimo, kuriais metais ir 
■ galvotas. Rusų vadai, siek-!kuriuo laivu atplaukėte į 
darni savo tradiciniu impe-į Kanadą. Paaiškinimą tuo 
rialistinių tikslų, išnaudoja reikalu gali duoti ta mokyk- 
visas galimybes ir progas, i la, į kurią metrikus reikia 
Jeigu ant patriarcho Alek-1 pristatyti.
šie jaus Stalinas gali joti į Į Ancnyminiam Rašė; ui, 

minėj ir Socialinėj taryboj; naujus laimėjimus, tai ko- Bostone — Rašinėjimas a- 
anądien iškilo klausimasjdėl gi tuo “arkliu“ nepasi-Įnoniminių (be parašų) laiš- 

teisių ap-’naudoti? ikų į laikraščių redakcijas
Tik apakę bolševikų se-Įvra tuščias darbas. Jei laiš- 

kėjai užsieniuose (ių tarpe, kuose redaktorius iškoliosi-
P. Borisovas ir pradėjo skų- deja. ir dalelė lietuvių • j te, tai redaktoriams dėl to 
stis dėl Amerikos moterų1 niekaip negali atskirti im- nei šilta nei šalta. O jei laiš-

Suvaldo Puvinius negu gauna badaujantieji 
Tennessee Valley Autho- žmonės Europoje.

praneša, kad Tas viskas yra čia pat,ilty (TVA)
* jos upių

sla šių metu
pe Kraštui milionus doleriu.apie žmones — seniai. dėmesį, galima pridėti ninkas išvyniojo ir tik tada ,Urki;

įvairiu'Luksusiškesni Dg tykai
SOVIETŲ SĄJUNGOJ

Nesenai “Laisvė“ 
su linksma žinia, kad

net girdėjęs 
pasaulyje esančias

išbėgo tis nėra 
“tarv

potviniai grėsė Ten- 
laukams 

tvenk i- 
di- 

(dirb
tiniuose ežeruose). Vien 
ties Chattanooga upės van- 

pavyzdžiu dens lygis be tvenkinių bu- 
liudija apie Sov. Sąjungos tų buvę.- 10 pėdų aukštesnis 
gerbūvį ir apie “luksusiš- ir vanduo butų užliejęs di-

tūkstančių žmonių.

Kaip Mušti Savo Žmoną?
Jungtinės Tautos turi ke

lias “tarybas”. Visose tose 
tarybose sėdi svarbiausiųjų 
valstybių atstovai. Ekono-

apie žmogaus 
saugojimą“. Paėmė

biniai piliečiai reikalauja mo mašinas, elektrinius šal- 
šaldytuvų. šluojamų maši- dytuvus ar vacuum cleaners. 
nu ir kitų luksusiškesnių Gal tiktai pasibaigus karui 
dalykų”. “Naujiena ir gera bolševikinis elitas turėjo 
naujiena gludi tame, kad progos įsigyti tuos “luksu- 
tuos daiktus tarybiniai žmo- siškesnius dalykus”, kada 
nės jau gaminasi ir kad pir- rusų armija apiplėšė Vo-

kesnius dalykus”, apie ku- (lėlius žemės plotus. TVA
iriuos kalba ne sovietinis apskaičiuoja, sad mažiau- Sovietų Rusijos atstovas A 

bet sovietipė pro- šiai buvo išvengta 6 milio-skalbi-i žmogus,
paganda. Bet kiekvienas ta- nu dolerių nuostolių.
rybinis vergas gerai žino Tensessee Valley Autho- 
vienos rūšies vacuum clean- rity yra valdžios pinigais Į- 
er—mašiną, kuri jį bet ko- kurta Įstaiga, kuri reguliuo- 
kiu metu gali “nuklynyti” ja Tennessee ir į ją įtekan- 
nuo žemės paviršiaus. Butų čių upių vandenis, stato
idomu. kad “Laisvė” anie elektros su tis ii atlieka ki-

yzdzių . iš 1940 jos laipsnio yra pasiekė ta- 700 milionų dolerių, bet tie 
metų. Tada, kaip ir dabar,'rvbiniai vandalai. B. Ž. pinigai buvo gerai sūnau-Ta rublio reforma yra ly

giai taip pat absurdiška, 
kaip ir visos kitos bolševi
kų reformos, tačiau Krem
liaus propagandistai džiū
gauja ir kalba apie ją tar
tum apie didžiausi progre
so laimėjimą. Bet visai na
tūralu: viskas yra tobulai 
gera, gražu, ką didysis ge
nijus ir tėvas sako arba da
ro. Tą gerai privalo žinoti 
kiekvienas raudonojo kum
pelio pastumdėlis. Bet nuo
stabiausia tai, kad caras njnkai 
Juozapas Paskutinysis Pr;l" <>alėtu 
dėio net tokios rūšies ste
buklus daryti, — užvertė 
Sovietų Rusiją “luksusiš- 
kesniais dalvkais". \trndo. 
kad šis blefas bus per apsi
rikimą patekęs laikrastin. 
nes “Laisvės” redaktoriai 
negali būti taip vaikiškai 
naivus, jog nežinotu, kad 
Sovietų pramonės dar ne
pajėgia aprūpinti savo pi
liečių paprastomis šluoto
mis, ir kad sovietinis pilie-

Lietuvą “globojo nenuga
limieji burliokai. Gyvenau 
tuo metu Vilniuje. Kartą ei
nu Basanavičiaus gatve ir 
matau būriais stoviniuojan
čius raudonarmiečius. Pa
galvojau, kad kas nors la
bai nepaprasto atsitiko, to
dėl stabtelėjau ir aš pasi
dairyti. Žiūrite žiuriu, bet 
nieko — visiškai nieko nuo
stabaus nematau: tiktai 
oatve važiuoja du dvirati- 

Kas čia pagaliau 
būti!? — kraipiau 
Tik staiga nugirstu 

dviejų kareivių pasikalbėji
mą: “I*o velniais, Vanią, ot 
mašina! Kaip gyvas dar ne
su tokios matęs”. Antrasis 
paniekinančiai pažvelgė i 
savo draugą ir autoritetin
gu tonu sako: “Taip. bet ne 
tavo nosei tokią mašiną tu
rėti, tiktai generolas gali ją 
nusipirkti, nes kaštuoja keli 
tūkstančiai rublių”...

Atvykę Lietuviai

1948 m. vasario 20 d. lai
vu Marine Tiger atvvko 42 debesų.

(loti ir : ilniausiai apsimoka.

Jaunutis Vulkanas
Kalnai, kurie šniokšdami 

piaudo ugnį ir pelenus iki

lietuviai tremtiniai, kuriu kanais. 
tarpe 15 J. A. Valstybių pi- žemėje 
liečių-repatrijantų, o liku
sieji su imigracijos vizomis. 
Atvykusieji apsistojo pas

yra vadinami vul- 
Kain viskas šioje 

taip ir vulkanai — 
;ie “gimsta ’. paskui aprim
sta-ir j agaliau visai užgęs
ta. Dabartiniu laiku “jau-

gimines bei pažįstamus. At- niausiąs" pasaulio vulkanas 
yra Paricutin kalnas Meksi
koje. Jis. kaipo vulkanas.

ralvą.

vyko: 
Stanislovas

JAV pilietis;
Drevinskas. 

Edvardas

žodi

sunkaus likimo. Jis sakė, perialistinių Rusijos tikslų!ke prirašote grąsinimų, tai 
kad Amerikoj, Alabamoslnuo tikrojo sočiai i z m o.'tokie laiškai paprastai de- 
valstijoj. veikia toks žiau- Jiems, turbūt, ir Koenigs-i darni i “archiva” ir, reika
lus įstatymas, kurs leidžia! belgo pavadinimas Kalinin- lui ištikus,

s mušti savo žmonas. Jeradu taip pat atrodo “sc- tuos 
iifru] ta istatvma. žrr>n-! Daiktiniu biimprir.i!

‘gimė 19J:> metais, kada; yl

vyrams
Bet, pagal tą įstatymą, žmo 
ną galima mušti su lazda, 
kuri nėra storesnė dvejų co
lių. Jei lazda storesnė, tada 
pats mušėjas gali susilaukti 
bėdos.

Sovietų Rusijos atstovas' 
liejo graudžias ašaras dėl1. 
Amerikos moterų sunkaus’ 
gyvenimo ir klausė:

“Jei toki padėtis yra čia, 
ai kas darosi kolonijose?”

A. P. Borisovas mano. 
kad tiktai Rusijoj moterys 
ura laisvos ir naudojasi vi
jomis vyrų privilegijomis.' 
Rusijos tvarka leidžia mo
terims dirbti anglių kasyk
lose, akmenų laužyklose, 
lurpynuose, prie narnų sta- 
vbos, prie kelių grindimo,

policija, pagal 
laiškus, į porą dienų

'Balistiniu laimėjimu“... gali
Gaila, kad kartais sme- patartina laiškų, ypač

Eringis. JAV pilietis; Pet- staiga jis pradėjo spiaudy-j lieno liejyklose ir prie vi- 
ras Kuklierius, JAV pilie- tis ugnimi, 
tis; Eugenija Uaugatidien “Volcanoh-gijos” mol :sii-
su sunum Algimantu ir du- įlinkai atsidė.,e tyrinėja Pa- 
kra Vida, JAV piliečiai: rieutin vulkano veikimą ii 
Petras Povilaitis, JAV pilie- sako. kad to vulkano isme- 
tis; Vincas Puodžiukaitis, tania i< žemės gelmių kars- 
JAV pilietis; Jurgis Šlvž\s. ta lava jiems vra geriausiu 
JAV’ pilietis: Jenas Starins- medžiaga tyrmėti musų Žu

genys taip suminkštėja
J. Jurgunas. nerašinėti.

rase ją surasti. i odėl
gni-

sinimų laiškų, į redakcijas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir .prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN 
307 W. 30th Sb,

ALLIANCE OF AMERICA 
New York 1, N. Y.

kas, JAV pilietis; Bronisia- mės gelmių 
va Tallat,-Kelpšienė, su sū
num Algirdu, Keistučių ir 
dukra Marija: Valentinas 
Tumelis, JAV pilietis: Juo- J°.į 
zas ir Aldona Augustin.avi 
tiai su dukrom Biruta i 
Egle; Kostas ir Meilė Bai

slaptis.

Šešėlis 35 Mylių Ilgumo!
Naujos .Meksikos vaisti

ni onument slėnyje, kas 
vakaras ištysta ilgas, 35 
mvlių šešėlis. JĮ meta virs 
dvkumos iškilęs, 1000 pėdų

The. Tote m Po- 
as, kaip raga- 
:Jonas kalnas.

čiauskai su dukra Daiva: aukštumo 
Jonas ir Jadvyga Baranaus- 'e » suraizgyta.^, kaip laga 
kai; Jurgis Kilaitis su dūk- nos P/J'^ar
ra Valentina ir sunum Jtr- ApiinK tą aukotą kalną- 
kdu; Juozas Gruzdaitis: I gyvena Navajos įn-
Angelina Irlikaitė: Matas dijonų gimme._ kurt dabar 
Narjauskas; Juzefą
ponas Nasvyčiai:
Šmulkštys 
tė ir Antanas
gaičiai su dukromis Salvija 
ir Izolda.

Tarpe atvykusių buvo ir 
keturios našlaitės: Regina 
Kemešytė—17 m., Rita Ke- 
mesytė — 12 m., Gražina 
Keimontaitė—15 m., ir Al
dona Reimontaitė—14 m.

L. G. K.

ų sunkiųjų darbų, o žemė.- 
nkyje visi sunkiausieji dar- 
>ai tenka, moterims, nes 
.yru dėl karo nedaug ten 
bėra. Todėl, Borisovas ir 
-ako, kad Rusijoj moterys 
ra laimingos, o Amerikoje 
os yra su lazdomis muša- 
nos. Vargšės amerikon- 
kos...

Bu Seržantai ir Kalnai
Du Amerikos seržantai 

l anamos kanalo zonoje už- 
'imanė paskraidyti po pa- 
-aulį. -Jie pasiėmė dideli 
B-17 orlaivį, kuriame pa
rastai lekia 10 vyių įgula, 
r į akilo į padanges. Ser
žantai iškilo į aukštybes ir 
’ėkė viri Andu kaltu 1,700

kus maitinti.
Vienas amerikonas, Na

vajos indiionų giminės drau 
gas, Harry
bia spaudoje, kad liūdna 
skurdo šešėli-

'šluotus į Washingtoną pa
siaiškinti Amerikos kariškai 
valdžiai. Seržantai turės 

uldinc. skel- pasiaiškinti ne tiktai kodėl 
jie be leidimo pasiėmė ka- 

iabar dengia rišką orlaivį ir išlėkė i svie

Biznieriam* geriausia vie 
la pasiskelbti “Keleivyje.”

visa Navaj".- indijonų gi- pasivaliukauti, bet jie 
minę. Jis sako, indijonai bus klausiami, KAIP jie tą 
badauja, jų vaikai lieka be galėjo padaryti? Paprastai 
mokslo, o vidutiniai vienas tokiuose orlaiviuose turi 

- indi jonas suvaitoja per die- lėkti 8 ar 10 žmonių, o tuo-
- ną maisto u 

jų! Tai y t
900 kalori- (In seržantai vienu du skrai- 

daug įrašiau, dė! Kaip jie galėjo orlaivi

Pardavėjas Pats Sau Laimę Parduoda

“Aš žinau, kur aš einu šiame musų gyvenime. Aš po kelių 
pa: įtrauksiu -š - ai'-o. )x*t Marytė ir aš mes tikime ra- 

ri;č ir laimingai gyvinti ilgus metus, darbuodamies apie na
rio l ' s kaime. Namas yra musų. Imi jokių skolų todėl, kad aš 
prauūiau taupyti iau da''/ neto Mutual Sav:ngs Banke. Ka
da. aš turėjau užtenk- mai pirmam imokesniui padaryti, pi
gi. t-uiko n-'; gici'is •<•'(!-> nupirkti vi<ą narna, o dabar vis
kas jau yra apmoki -u.'' Įk db kit palys sau taupyti ir ipras- 
k>? taupyti ir tus pamatysite, kad nuo taupumo prik’laus.o 
še««’(;s laime. Kad; at'darai savo pirma banko sąskaitą, žiū
rė!.. !-ad iai b«tą ".'.-•ving - Bank”, arba “lašt itut ion for Sav
inas” banko varde.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis." Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisylK's apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga. kur. parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;

636 Broadvvay
“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mas*.
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Moterų Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

Ar Mokslas Išgelbės 
Pasaulį?

labai mėgstu kritiką, [dien Kristus ateitu, tai butu 
dabar noriu savo!Įdomu pasiklausyti, ką jis 

nuomonę pareikšti, nors ji pasakytų tokių biznių sau- 
“Kelei-fninkams.

J Mokslas su Dievo pagel- 
gerbia-jba tik tada išganys pasauli 
rašiny‘kada jis pats praktikuos 10 

žmogaus išgany- Dievo prisakymų, kitaip ji> 
kitko rašo: pats save sunaikins.

tikyba nebuvo Kartą vienas mokslinin- 
šiandien. kas skaitlinėmis įrodinėjo.

Aš
Todėl ii

nevisai sutinka 
vio” pažiūromis

su

SUDIEU SU3MARINUI, KURS PLAUKIA I TURKIJĄ Tarybinio Piliečio Diena

‘‘Keleivio” 
mas M. K. 
‘ Kur yra 
mas” taių

‘‘Niekad 
taio tiriama

n r. 
savo

kaio
skai-Protavimas reikalauja ais- kad pasauly bepročių

Tikvbos jau čius ka? metai auga. Ji 
kad už šimto

kių darodvmų. Tikybos jau 
trupa; mokslas užima vado- pranašavo.

Nau- metų visi žmonės bus be
žino- pročiai. Rodos, ta pranašys- 

gaus širdyje”, ir tt. j tė pildosi, ar ne? (Mums ro-
Teisvbė, kad mosklas tiria’dos, kad ne—Red.), 

tikybą. Mokslas netik kad Į Taigi, jei mokslas neis- 
tvrinėja, bet gal ignoruoja tengs užbėgti už axių ir su- 
ir net boikotuoja paties Die-i laikyti proto ligų. tai nerei- 
vo buvimą. Dievas nedrau-'kės laukti nei šimto metų. .
džia žmogui ii tyrinėti ir su-! Todėl Įdomu žinoti, ar Įs- n-meginti 
prasti. Bet Dievą ignoruoti,' tengs mokslas nasau.Į iš-l pias-matny bes . 
tai jau mokslo klaida. Pa-’gelbėti, ar ne? 
galiau, juk tai mokslas, o, Anna Dayis.
ne kas kitas, ir sukurė viso-! Nuo Redakcijos: Si rasini 
kias tikybas bei religijas.1 įdėjome dėlto, kad pripa-Į 
Norint tikvba ir yra surišta žistame savo skaitytojams j 
i viena kuna su religija, bei teisę pasakyti savo nuomo-1sikiato n uoliau laisvai tęsia; 
tikvba nuo religijos skiriasi nę. tačiau su jo mintimis; savo palaidą gyvenimą.

nesutinkam. Mums. mote- Jei vyrai tokių pačių uz

vavimą minties srity 
jas id.ala? reiškiasi

\ ienas Amerikos submarinas išplaukia iš Mare Island karo laivyno bazės San 
Francisco mieste. Submarinas plauks Į Turkiją, kur jis bus Įjungtas Į Turki
jos karo laivyną. -Jurininkų giminaitės mosikuoja rankomis, atsisveikindamos 
su savaisiais.

tu, kur Ilgovskiai buvo tik 
• iškamša, padaryta žinomų 

žodi rankų.
diaugui Gentilai; susirinku- —Gaila, geras buvo ties
iems turėio būti paaiškin- tas, — tikras internaciona- 
ta, kaip vra jo žinyboj. Dr- las,— vėl paleido kaž kas 

j ras Aniceta? neturėjo do- šūvį.
Įvaros žodžiu jaudinti žmo-[ Darbo prezidiumas nebe
inu širdis ir uždegti jas di- galėjo pakęsti tokio atsišau- 
deiiems pasiryžimams. Bet dymo iš vietos ir griežtai 
Tarybų Sąjungoj visi kai- Įspėjo, kad rasiąs pnemo- 
babūdamas viršininku tp- nių reakciniam gaivalui už- 

jrė.io kalbėti ir jis. j čiaupti burną. Bet jo gai są-
| Netikru balsu prabilęs, i moningan pavėluota pagal- 
!draugas Anicetas Gentilajba ne daug begalėjo padėti 
davė nepagražintą padėties draugui Stakliškiui; jo gra- 
vaizdą. * Pas mus, girdi, žiai sudarytos kalbos pla- 
diaug kas dar šleivai einasi, nas - pairo kalbėtojo galvo- 
šleivai ir dėl sąlygų ir dėl je: geriausias parakas buvo 

asiiyžimo dirbti * stokos. I betiksliai iššaudytas repli- 
Daug kas tebestovis kryž-įkoms. Tik kapituliuoti jis 
kelėje ir ant vienos kojos.!nežadėjo. Jis nebeleido ra- 
Metas, girdi, visu veidu at-'kietų didingam Tarybų fa-

M. BUKŠA
(Tęsinys)

Pirmininkas davė

dingą šeimos auklėtoja, bet 
tik tam. kad butų lengviau 

visokias svieto 
Vaikai to- 

1 kiom motinom ne džiaugs-'

VALGIAI

lygiai taip. kaip žmogaus 
kūnas su siela. Žmogaus 
kūnas miršta, bet siela—ne. •
Taip ir religijos miršta, bet 
tikyba gyvuoja. Taigi ne ti-! 
kybos jau trupa, bet gal; 
religijos. Kaip tikybos ku-‘ 
nas. religijos kūnas jau ir;
paseno. 1 ______

Jei jau ir butų tiesa, kad] labai atydžiai perskai 
rengi ;o> miršta, tai y^ ėiau Bostonietės straipsni į

rims. butu geriau kalbėti tik i.gaidų nepatenkina, jo> 
tokiais klausimais. kurie J'Ieško persiskyrimo ir reika-
mums aiškiai suprantami. riauj’a užlaikymo. \ekau,ga-

Sos&s Mėsai. »
ne džiaugs- kas nemėgsta sausai

mas. bet tik jų palaido gy-.iškeptos 
veninio tmkdymas. Daž-!sos» 
niausią tokios savo vaikus:8?;4 
apleidžia, arba kitaip jų nu-P^nas geras sosas daromas
sikrato ir toliau laisvai tęsia fiaiP:

2 šaukštai sviesto ar mar
garino.

Puodukas buliono. 
Ketvirtadalis puoduko ke- 

čiupo.
Pusė puoduko rūgščios

tuoj

Kai
arba išvirtos me- 

todėl reikia padaryti 
ir užpilti ant mėsos.

ir šaukštu sukrėsk ant jos 
tešlą, taip kaip blynus. 
Kepk juos 375 laipsnių kar
štyje.

Pcrkčapsas su ananasu 
(pinezpple).

Visų pirma reikia iškep
ti porkčapsą ir atskirai svie
ste arba margarine apke
pinti kenuoto ananaso ne

ri sukt i Į rytus, iš kur mums 
visiems saulė teka ir patik
rinti sau musų išlaisvintojų 
.asitikėjimą ir savąją lai

mę. Nėra geresnės kalbos, 
kaip trumpa kalba, ir dėl 
to baigęs kalbėti draugas 
Gentila net pats nustebo, 
kaip jam gerai pavyko. Bu
vo dar labiau nustebintas, 
kai auditorija palydėjo ji 
tik šykščiais ir išblaškytais 
plojimais. Dėl ko šykščiais? 
Tik dabar draugas Anice
tas Įsisąmonino, kad čia 
esama dviejų pasaulių, r.e 
tik nesuartėjusių, bet viens 
kitam svetimų ir priešingų, 
kurie net neieškojo susipra
timo. Kas priklausė vienam.

priklausyti kitamkūtes. Ant kiekvieno pork-• negalėjo 
čapso uždekit rinkę apkep-'ir kas tarp dviejų sėdėjo, 
to ananaso. Į vidin i anana-jbr.vo abiem priešingas. Vie

sadui nušviesti ir iš esmės 
susimetė i savas bėdas.

Malkos ir miškas neker
tami. Sukirstų prie upės ne
vežama. Plukdymas einąs 
tik dėl akių ir reikią šauktis 
visasąjunginio Transport< >, 
pagalbos. Geležinkelių sto
tys apkrautos malkomis, bet 
malkos nevažiuoja Į miestą 

—Bijo sudegti,—vėl kaž 
kas paaiškino berniokišku 
tonu.

Komisariato tarnautojai 
laisvu nuo darbo laiku turi 
išvažinėti po miškus ir kai
mus, turi išaiškinti darbi
ninkams ir ūkininkams, kad 
jie dabar sau dirba. Su "lie
žuviu”, girdi, galima de
šimts kartų daugiau pada
lyti, kaip su plunksna rašti
nėj ar net kirviu miške.

—Labai dažnai, — vėl 
kažkas sutiko.

pa- numos kartus jausmas nu-šo Įdėk bulvinės košės, 
puošk žaliais petruškų 
geliais ir’duok stalam

Įsuvios teismo priteistus nuo
jos savo vai-Į Smetonos, 

tik su 
Jų ku-

‘dikiai paskendę nešvaru
me. be motinos meilės ir 

- priežiūros.
Tokios motinos yra žiau

resnės ir už žvėris. Juk ne-

vyro pinigus
Jos Nevertos Motinų1 kūčių visai nežiūri.

Vardo " ’ nieiiužiais‘ baliavoja.
2 šaukštai miltų.
įtrink miltus Į sviestą, už- 

bulionu ir nuolatospdk
maišant užvirink. T>_ravirniN .

KAIP NUSIMEGSTI KILI-UIIm v IČ crwi iv IADADAMl I L/r\ni

negalima užginčyti, kad s?-Japje “Moterų Ištvirkimą 
vo lamu jos sulose svarbią kurfg tiJ 4_tame “Relei- 
rolę musų civilizacijoj. Gal rasite tokio

la- svarino Gentilos galvą ir 
užgesino sieloj džiaugsmą, 

į Panašios buvo ir 
draugų
diibtiniu 
ningais 

•toks pat

—Mes turim kalbėti su 
kitų I žmonėm, — mokino drau- 

viršininkų kalbos,— Igas Stakliškis.
jausmu, veidmai-Į Su buože daug nepakal- 
kvietimais, — ir'bėši, bet mes turim eiti pas 

buvo susirinkusių-1biednioką ir jam pasakyti:
“Tu esi musų žmogus ir Ta
rybų valdžia vra tavo tė-

kelias minutas: kaip sutirš 
tės. Įdėk kečiupą ir Smeto
ną. Daugiau ne virink. Jei 
sosas butų pertirštas, ji ga-

Kai drapana nusinešioja,-
r- • Prezidiumas, matydamas, 

iss^a JKit n pac.ekit. kaip nenuoširdumo dumble
turėsit jų p.įlindę daugiau, skesta gražiai pasireiškęs —Kažin ar patikės. —vėl
sukarpykit vienodo_ pločio euįirinkl*iMj<, up£s, 0 gal kaž kas pastebėjo.
Ml, . 11 -u* turėdamas dar ir kitų sume-Į. —Kai mes parodysim

, aip\\iai .u.iū\oje .-u- davė iš eilės žodi jam savo širdį, jis patikės
draugui Stakliškiui, anks-dr su džiaugsmu važiuos Į 
čiau dirbusiam “Lietuvos mišką, — patikrino kalbė- 
Lino” supirkimo aparate.! tojas.
Draugas Stakliškis buvo’ —Mes galėsim jam pasa- 
nats entuziazmas, ir jau ne kyti, kad taiybų valdžia jo 
vienu atsitikimu, padegda-'neužmirš, duos kas reika- 
mas pasiryžimo gaisrą, bu- J,nga-

reagavimas
zvenes,
apleistų.Tame apra- 

Be-
T> .. ... ,.. i.ivii.ivnu diena laik- į žeistu Zvėr
Religijos pedejo perauklėti ra—aį toųiu nemoti-!turi ka« globotu įo
n susvelnmti tą pngimtpjniškų <Vnuopelni/ Tikrai įS.
Tiesą pasakė ^jendell Wil- a jj^na kafj tokios ne---- ’--‘

tarp religijų br

nieko pasauly nėra žiaures
nio už žmogaus

vio numerv.
,gyme visai neperdėta, 

pi igimti.; veik kiekviena diena

kuris
badu bintą atskiesti karštu vande-savo vaikus

numarintu ar supykę? na- niu ar bulionu. Šis sosas ge-

vas

nešti. Arba paimkim pavyz- 
prakilnų di iš paukštelių. Pataitė mo

tina, suradusi sliekelj, neša. 
savo vaikučiams, nežiūrinti 

ii pati alkana. Toks ja.u!
Įstatymas moti-, 

tik iš žmonių tarpo!
kad kunui butų lengviau pasigėrusios kankina savo;atsiranda motinų išsigimė- 
žemiškus sunkumus pergy-' mažutėlius. kartais juos mir- lių.

kie, kad kovai » • • > • • • *2 IV id C411^ v* ii I x\ msukure musu civilizaciją. |motinos va,.-dį. 0 teisįn
Žmogaus kūnas yra silp-'giau butų pasakyti, kad jo

nas ir reikalauja" visokių valkioja po purvus tą gar-'kad 
patogumų, todėl ir tapo su-jbingą vardą.

įr

galvotos visokios religijos. Tokios moterys.
į gamtos 

kurio.- noms:

kad reli- tingai sužeisdamos, vaduo- 
nt biz-'jasi ne protu, o i 
su tuo'liais savo jausmais. Jos sa-

venti. Tik negerai,
gijos yra paremtos ant biz-’jasi ne protu, o vien gaš 
r.io pamatų ir jau — —, 
lnzniu nuėjo perdaug toli. vęs visai nevaldo ir vien tik tincs. 
Dabar jos nedraudžia gir- apie savo smagumus rupi-Į 
tuokliavimo ir net pačios naši. Pas tokias motiniškos i 
Įsitaisė visokius “gemble- meilės visai nėra. Jos vai

kus gimdo tik dėlto, kad 
nežino kaip jų išvengti. Jos 
teka už vyro ne tam, kad. 
tapus gera motina ir pavyz-

riavimv.s” bažnyčios vardu, 
visai pamiršdamos, kad 
Kristus išvarė iš bažnvčios
visokius pirklius. Jei šian-

EEKOJĖ MERGAITĖ IR LĖLĖS

8i

J; unutė Janet Brock, tik 7 metų iš Osterville, Mass. 
neriu i vienos kojos. Dabar ji yra Springfield, Mass. 
ligoninėj, kur daktaiai jai nori pritaikinti dirbtiną 
koją, kad ji galėtų vaikščioti. Vaikas neteko kojos, 
kada vienas sunkus kapų paminklas užkrito jai ant 
kojos ir ją sulaužė.

iukų motina ne-iriausia tinka prie jautienos, 
obotų jos mažy-! kotletų arba kiaulienos. 

Ji pati turi tą naštą;Prie paukštienos jis netin-
ka.

Gaiia ateinančios kartos.' 
kurios nemažą dali auklėja; 
tokios neatsakomingos me-j

Anelė Liutkuviens '

Razinkų Sasas Keptam 
Kumpiui.

Puodukas vandens. 
Puodukas cukraus. 
Puodukas razinkų.
2 šaukštai sviesto ai 

garino.
2 šaukštai uksuso. 
Šaukštas miltų.
Pusę šaukštuko druskos. 
Šaukštukas trintos muš-

juostelėmis, 
čiu
ka virves. suvyniokitir
kamuolį. Tegul kamuolys 
pastovi, tada sakalai gėria i 
laikysis. Tuomet pasidary
kit megstuką iš medžio 

Į (hookij, nušvelninkit ji 
{stikliniu popierium, kad su
kniai prie jo nekibtų, ir pra- 

megsti. Numezgę pa
tinkamo ligio pynę, grįžkit 
atgal. Darbas lengvas. įkiši

mar-idekit

megstuką j pirmutinę 
tę, užkabini sukalą, 
pirštines mezgiant. il
ki kilpą; megstuko i

arni
ka i p 

ištrau 
š kil-

vo ne vieną reikalą išvedęs —Cukierkų — vėl kaž
.................... * Įkas patarė iš šalies.

riktelėjo! Mitingas dėl soclenkty- 
nių žadėjo virsti skandalu. 
Prezidiumas gal ir tyčia pa

vydimas turėjo dingti iš sa-pe^° vadžias iš rankų, kad 
lės, — rnes gyvename ?ai- duotų pasireikšti tikrom su- 

kraštui!trinkusiųjų nuotaikom.

Į tikrąjį kelią.
—Draugai,

draugas Stakliškis tokiu 
’-alsu, kad bent koks nusi-

; tardos
IŠKELIAUDAMAS.

Au.šta, čiulba vyturėliai. 
Liūsta tėviškė graži.
Ant dangaus jau žiburėliai 
Gęsta, gęsta pamaži.

I\ Ll 11J l/I'-J ■k/c* k.viv»v_ i
lio. Tai|,ji' ].iie karštų k„t-į^tidurų numeststas kilimas, 
lėtu padarytų iš sumaltu i nebus- sapnį.-, kai s.'.udurai

Aš važiuoju per laukeli 
Savo gimtinės keliu.
Ir žiūriu i tą nameli. 
Kurs jau slepias miške

pa
kumpio ai šolderio.

Pieminkai.
1U- Reikalingi šie dalykai

Tuoj visai jo nematysiu.
Tuoj širdelė verks gaili.
Nes negreit čionai sugrvšiu, 
Gal numirsiu, kur toli.

J. Dvenkauskas.Į 
I

TREMTINIAI
Laisvoj tėvynėj 
Nublokšti j šiai

KANADOJ.
užgimę, už.aupę,

. . . mrę likimo žiauraus.
Skunoziasi dainom- savo sunkia
L- • u ■ ,• dalia;I Kascn bcdalj tremtinį užjaus

Stfbisi žvėrys, vilkai ir meškos, 
Pelko tos dainos taip liūdnos jų- 
Nes tie žvėreliai nevali suprasti’ 
Kaip sunku netekti brolių įr

.dieduko riebalu.
1’2 puoduko rudo cukraus. 
2 kiaušiniai.
2 kupini puodukai miltu, 
šaukštukas sodės. 
šaukštukas druskos.
•4 šaukštuko cinamono.
)2 šaukštuko kvepiančių

pipirų.
žiupsnis muskatinio 
Puodukas razinkų.
• z2 po doko riešutų.
3 šaukštai pieno.

Ir nuo namų Mapų gat-
(susisuka,'jų necali nutilkiTh “ iš kaž kur atsiliePė 
ti. Aš turiu tekių kilimu nu-j,,‘!"'dT •
simezgusi jau kelinti metaiI , ri?“ " .nu0,.SanJJ’1R. 
ir jie vis da drūti. Ypač įi ivntuziastmgai sutiko kalbe- 
Rcrai tinka prie levu paties-’j - maę° 
ti ir i vaiku kambarius. nesiPa?" are„<1.abar vlsa . .
minkšti ir šilti. Tai.b 1 a'>">J iyt buS V1‘
bandvkit. Farrnerk3.,PaS ! „

_________ j —Neblogas biznis, — at
siliepė jau iš kito kampo ra-

FAVASARINIU SKRYBĖ- mus balsas.
Kalbėtojas suliepsnojo.
—Draugai, riktelėjo jis 

dar smarkiau ir jau grąsi-

LAIC1ĮJ MADA.

Moterų naujos I avasari-

tėvų.
Skamba jų dainos, kur putros siaučia 
ir miškuos daužos šiauriniai vėjai; 
Kanados meškos jiems daugiau
v •• .. užjaučia,•\egti šiandieniniai tėvynės globėjai.

Vargo Duktė.

Nuo skalbimo atlikęs 
{muiluotas vanduo labai gė
jas gėlėms laistyti. Jis netik 
suteikia gėlėms maisto, bet 
isnaikma dar ir augalu utė
les.

namai
beribė

riešuto. nės skrybėlaitės ši metą bus namai, — aš matau, kad 
mažos ir tiek pakreiptos ardB'bi dar vra antisemitizmas!_ ________________________________ i_dešinio galvos šono, kad 
atrodys lyg jos kabotu ant 

Riebalai gali būt bet ko-i dešiniosios ausies. Jos bus 
kie: sviestas, margarinas į papuoštos Įvairiom gėlėm.
arba augaliniai, 
juos su cukrum 
niais. Miltus persijok kartu 
su druska, sode ir visais 
prieskoniais, ir truputi jų 
pabarstyk ant razinkų ir 
riešutų. Likusius miltus su
dėk i
na. Gerai išmaišyk; tuomet 
sudėk razinkas su riešutais 
ir vėl išmaišyk. Dabar pa

lai

Sutrink: kaspinais ir šydrais. Taipgi 
ir kiausi-!bus madoj ir apvalios, vadi

namos “sailor hats”, kurios 
bus nešiojamos 
viršugalvio.

Tas antisemitizmas, kurį 
augino musų buržuazija, 
norėdama suskaldyti musų 
liaudį ir kuri Įšaknijo musų 
tp.n;e fašistinis rėžimas.

—Drg. ilgovskiai ir Ko., 
—vėl atsiliepė balsas jau ra

jau su tais bus atsiskaityta. 
Draugas Gentila sėdėjo 
kaip ant žarijų. Taigi ir jo 
tarnautojai! Nedrąsiai pa
kėlė nuleistas akis ir sukliu- 
vo jomis su Zoknių, sėdėju
siu už prezidiumo stalo. 
Zoknys tik Į ji žiurėjo ir 
žvilgsniu prisegė draugą 
Gentila prie kėdės: "Kaip 
Tamstai patinka tas žirgy
nas?’’ — klausė neatlaidus 
Zoknio žvilgsnis, panašus i 
Medūzos.

Bet va, paprašė žodžio iš 
vietos pil. Maknys, trans
porto referentas, tylus ir 
darbštus tarnautoms.

(Rus datiiriau)

tiesiai ant • vidurio.
Draugas Stakliškis lyg

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau

e______  MALONUS SAPNAS.
riebalus ir supilk pie- Kai tave per sapną bučiuoju 

J kaktą, veideli, akis.
Tad lova geresnė už rojų.
Už dieną smagesnė naktis.

imk blėtą, ištepk riebalais

nustebintas valandėlę stab-’kaip 300 puslapių, kuriuose su- 
telėjo, bet labai trumpam, jraiyta apie 1,500 visokių sapnų.

—Draugai, — vėl Šukte-{ Kaina $2, bet “Keleivio” skai- 
lėjo kalbėtojas, kreivai šyp- tytojams tik $l.oo. 
teiėjęs. — Jus labai gerai Gaunamas “Keleivio” knygy- 
žinote, kad aš nieko bendra n«. “KELEIVIS”

I-s. neturėjau su statybiniu tres- Bn»adway, S. Boston, Mana.



No. ». — Kovo .” m. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septini a a

ataus Pasaulio girnų koncerto . njmn*«
• Dainos" Draugija. Pianis
tė išpildys didžiiuų Jįon}P‘*‘ 
zito.ių. kaip Bach, Bee*o- 

Guatsmala ir Anglija i ven, Čhopin, taipgi ir l 
Argentinos nrezidentas Mažutė centi alinės Ame- viu kompozitorių kuiinius. ( 

Peronas susitinka su Urug-rikes valstybėlė, GuatemaJ Galina Leonienė yra bai-1 
vajaus prezidentu Batlle ir la, pareikalavo, kad Angli-Jgusi Kauno Valstybinę Kon 
siūlys ja: • -u;taryti bendrą ja trauktųsi iš savo Hondu- servatoriją ir
“Antaiktikos frontą' prieš ras kolonijos, vadinamos'
Angliją ir jungtines Ameri-! “Britų Hondūras”. Guate- 
kos \alstybes dėl pusidali-'malos valdžia sako, viešoji 
jimo šaltųjų rietu arfa Ant-, krašto nuomonė ir teisė ro- 
arktikos žemėmis. do, kad tas kraštas turi pri-

---------- klausyti Guatemalai, o ne
Korėjoj Neramu Anglijai. Anglai pasiuntė

19 žmonių buvo nu'-auta ten du karo laivus, 
pietinėj Korėjoj praeitą sa

‘Antarkties Frontas ’
'.'.rezidentas

vo 7 d., 7:30 vakare. Suren- MRS. E. ROOSEVELT ĮTEIKIA DOVANĄ 
•__ i./.ci/izndn ruDinasi __ _______

Prieš Marshail Planą
Bulgarijos sostinėj Sofi

joj renkasi unijų atstovai iš 
visų subolševikintų šalių

L-u vul/lvi-. ... - įtartis, kaip geriau kovotiku valužių b.oieioj praneša,' • - r ,7 , T. .- kad neramumus kuisi., kol P™? Marshail planą. Lmjų 
mumstai prieš Amerikos.l*«edyje dalmuja ir Frau-
i.. ... , • • • • 'Ojos C. G. T. komunistiniaikanuomenę ir 'ries vietinę 
policiją.

vaite, kada komunistų su
keltuose neramumuose bu
vo bandom;; užpulti polici
jos stotys. Amerikos kariš-i

i Lenkijoje ir Londone pas 
pasaulinio vardo pianistą- 
virtuozą Egon Petri, kuris 
dabar koncertuoja Ameri
koje. Pianistė yra daug kon
certavusi Lietuvoje, Latvi
joje, Estijoje, Vokietijoje, 
ir kitose Europos šalyse, vi
sur turėdama gražaus pasi
sekimo. x_

Kartu su koncertantes • 
karjera ponia Leonienė de
rino pedagogini darbą, Ri
dama Kauno Konservatori
joje piano klasės mokytoja. 
Atvykusi į Ameriką ji tęsia 
darna meno srityje. Po pir
mo koncerto Baltimorėje

Ieškau dėdės Antano Jankausko, 
kilusio iš Milių kaimo, Viekšnių vals
čiaus, Amerikoje gyvena virš 30 me
tų. Prašau jį ar kas jį žino parašyti 
man: Kun. Jankauskaite,

Schwaeb. Gmuend 
Bisinark Kaserne 
Bloek 5, Zim. 28 
Germany, U. S. Zone.

NAUJAS GYVENIMAS 
IR SVEIKATA

Aš išradau tokį maistą, kuris ste
bėtinai liuosuoja vidurius. Ir tai tik
ra tiesa. Daugelis žmonių man už tai 
deja. I ž savo patarimą aš imu SI.<•*'. 
Amerikoj tas reikalinga visiems- 
jauniems ir seniems. Parašykit man 
laišką, dįėkit $1.00 ir štampą už 3c.

Į Paieškau Katrės Paznitkaitės. po Kožnam patarsiu per laišką. Gaian- 
j vyru šaiaviejienės. Seniau gyveno tuoju, kad daugiau jokių vaistų vi- 
J Vvaukegan, III. Ji pati ar Kas ją imu dūriams liuosuoti nereikės. Rašykit 
I malonėkit pranešti man: 'man šiuo adresu: (9)
I Peter Paznek J|. MAČIONIS,

Jerome, Pa. stt Shipman st., Ne*ark 2. N. J.

Paieškau Jono ir Domininko 11a- 
įjauskų. Prieš 2G metus gyveno Stain- 
•ford, Conn. 244 Ludlow st. Jie patys 
arba žinantieji malonėkite man pra
nešti, busiu dėkinga. .Mano adresas 

Mrs. Julia Burke 
5531 New Engiami avė,

Chicago 38, III.

Vakarų Java
Iš Indonezijos praneša,) 

kad vakarinėj -lavos salos!

atstovai. Ir jie padės tartis, 
kaip sutrukdyti Amerikos -žada daugiau koncertuoti, 
pagalbą Franci jai. J “Leonienė ryškiausias lie

tuviu pianistų atstovas. JosArabija ir Aliejus
Saudi Arabijos valdovas 

dalyje susidarė atskira vy-jlbn Saud sako, jis laikosi 
riausybė, kuri “Vakarų Ja-tvirtai savo soste ir jo nie- 
vą” nori Įjungti, kaipo au-Į^as r.enuvers. Amerikos 
tonomišką dali, i Indonezi- aliejaus kompanijos tariasi 
jos Jungtines Valstybes. In

-Rambi n imas pasižymi ne 
tik talentu, bet ir aukštu 
virtuoziškumu”, sakė “Jau- 
nakas Žinias”, Rygoje. 

Taigi Amerikos lietuviai

Btvusio prezidento r. D. Roosevelt našlė, Eleanor 
Raosevelt (kairėj), Įteikia Amerikos dovaną už pa
sižymėjimą A r. vii jos moterų veikėjai poniai Read- 
ing. Dovana ;o Įteikta už p. Reading darbą mo
terų organizacijose.

NUO UŽSISĖSĖJUSI U. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IK ODOS L1GV

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsistnčjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 

TaiS palai,,.. .

kaime, Kuršėnų valsčiuje, Šiaulių 
apskrityje, Kauno redyboje. J Ame
riką atvažiavo prieš 35—40 metų. Aš

Paieškau Stanislovą Missuną (Mi
siūną! kilusį iš Balikų parapijų-. 
Plaštakos kaimo. Prašau atsišaukti, 

į turiu didelį reikalą. Jis pats ar kas 
i jį žino piašau rašyti man šiuo adre
su: An«lrews Missunas

111 VVatkins st., Seranton, Pa.

Aš

Skaitytojų

taip pat noriu surasti savo _ giminai
čius: Joną Milašauską. Kazimierą 
Matą (Matz), Adomą l.ipskį ir Vla
dą Šemeklį. Busiu labai dėkingas, jei 

Įkas man praneš ir apie mano seserį 
I Stanislavą Jocienę, Mrs. Ben. Jučas, 
j kilusią iš Raganių kaimo. Prašau 
•atsiliepti ar pranešti šiuo adresu:

J. C. Tite (J. K. P.) ( 15-8)
P. O. K>ix 805, Alierdeen, Wash.

donezijos valdžia dėl to rei
škia proteste, bet Olandija 
Vakaru -Javos valdžią pri
pažino.

su juo „Irti i didžiausias!?"5“31*4 ™nos muz. 
aliejaus kasyklas ir dūdas!“05 men0 2TO,Szdes- 
apie 500 milionų dolerių ir
ištirti visą Arabijos dyku
mą, ar nėra žemės gelmėse 
aliejaus. Laisva Indonezija

Karalius ir PalestinaT Graikijos Parlamentas
. . karalius] Graikijos parlamentas
A xlullah sugalvojo gerą; praeitos savaitės gale išsi- 
spiendimą . alestmos klau-i skirstė dviems mėnesiams 
Simui -Jis siūlo, kad arabiš- atostogų. Koalicinė vyriau- 
koji I alestmos dalis butųLybė paliks valdyti kraštą, 
sujungta su Transjordanija, Į kol parlamentas vėl susi

Tirščiausiai gyvenama sa
la pasaulyje yra Java, In
donezijos dalis. Ten vieno
je saloje gyvena 50,000,000 
gyventojų, arba vienai ket
virtainei myliai ploto tenka 
900 žmonių! Visoj Indone-įgaxe, me

Gerbiamoji redakcija. 
Prisiunčiu prenumeratą me- 

Julyte. įtams u^- "Keleivi", Įdedu $3.
malonėkite man siuntinėti dar- 

ibo žmonių laikrašti. Viso labo 
inkėdamas lieku.

Dantei Vaitonis. 
Auburn, Me.

Gentlemen:
I was talkioj/ o a friend of

Gerbiamas redaktoriau, 
Siunčiu Maikio Tėvui ant ba

tu $7. už šiuos ir kitus metus ir

APSIVEDIMAI
Paieškau gyvenimo draugės tarp 

45 ir ♦><» metų amžiaus, be skirtumo 
. . . tikėjimo, bv tik butų geros išvaiz-doleri UŽ kalendorius ir prašau sveika, negirtuoklė ir mylinti

vaikščioti pas mana pakol aš
gyvas busiu. Lieku SU pagarba, ręs ūkininkas, turėjau farmą Ameri- 

Peter Luckus koj per daug metų. o 7 melus turė- 
: jau bučernę ir groserny. Mano da- 

Oxford, Conn. bartinis amatas moulderis, esu 5 
J pėdų 8 colių, sveriu 190 svarų, švie- 
Įsus^ tiesus, turiu mieste namą, au- 

Gerbiamieji, itomobilį ir biskį pinigų. Butų malo-
l -.tlrdu-t; V-j/1 nu, kad atsilieptų moteris, geriausiaiMalonėkite man atleisti, kad penn. ar jjew jersey valstijų. Ma

lio)mine and got him interested in Į pavėlavau su mokesčiu už laik- (ionėkit rašytįšituo ^adresu:
your paper "Keleivis“, 

ihree doilars

vadinamos aTHLETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšiiną 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. l.EGU- 
1.0 Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
nieziančių kojų. lx-gulo 
Ointment yra parduo
damas pi 75c., $1.25 ir 
$2.5(1. Pirkite vaistinėse 
Ghicagojc ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderi j: <1*>,

LEGULO, Dek. 2,
4847 -W. 141h Street, 

CICERO 5®, ILL.

M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean Park, Spencerport, N. Y.

PAAIŠKINIMAS: Del aukščwu
skelbiamų knygų prašome kreiptis , 
patį skelbėją. “Keleivio” administ
racija jų nepardavinėja.

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos? 
gražiais celuloido apdarais .. S1-75 
. .Vainikėlis, maža maldų knyge
le •••••..»•• 1ėc

Raktas į laimingesnį gyvenimą 1.00
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

ga, su kankinimo paveikslais 30c
Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi, 

su apie 20 paveikslų ................ 00c
Velnias kapitonas, 3-jų tomų 1.75
Kaip duktė gyveno pustynėj 25c
Duktė Marių, graži apysaka 25c 
lengvas Budas išmokt angliškos

kalbos, be kito pagelbos .......... 35c
Neužmokamas žiedas, graži pasa

ka ........................................................ 25c
jonas ir Aienuiė, graži pasakaitė

.................................. 25c.
Gudrus Piemenukas, žiemos pasa
kos .............................................. .2-5
Kabalas su Salemono nose .. 15c 
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c 
Girtuoklių gadzinkos. jų šeimyniš

kas gyvenimas ir mirtis su 15 pa
veikslų ......................................... 30c

Ragana, graži apysaka .... 35c
Apie dangų, žemę ir kitas plane

tas .............................................. 10c
Saulės ritulas, su jos visomis pla

netomis, parodant jų keliones 50c 
.. Savizrolas, su paveikslais .. 50c

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c 

Gudrus piemenukas, žiemos pasa
ka .................................................. 2šc

Erodas, boba ir velniškas tiltas 35c 
Virėja, kepėja namų, dalintoja 1.00
Burvkla ir burtininkas .......... 35c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

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

karvės ir gerų sūrių darymas 25c 
Istorija seno ir naujo su paveiks

lais .. ................   25c
Reginys, gražių pasakų knyga 35c 
Pamokslų, spyčių, monologu, juo

kų ................................................ 30c
Dainų knyga, telpa apie 120 įvai

riausių dainų .............................. 75c
. .Grigorius, graži apysaka .. 35c 

Grigo Kalėdos ir šen. jaunikis 35c
.. Keliautojai į Palestiną ___  35c

žDLfcS ARBATOS FORM4ME 
Visos žolės yra paskirais pakeliais, 

su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, ne
migos, galvos ir sprando skaudėji
mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu- 
l'POR --;........................................ 85c

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varo laukan akmenėl. «0c

Nesišlapink lovoj bemiegant «0c
Nuo cukrinės ligos (Diabete*) 85c
Nuo kosulio, dusulio liei mainų as

tmos. palengvina atsikosėt ir varo 
laukan visokį brudą nuo plaučių f,o<-

Kuo širdies ir vandeninės C,Oc
Vyriškumo pataisymui Oh boy. ge

rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- 
dukėms tinginį paakstina .... 1.25

Plauku tonikas, ugdino gerai plau
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo slinkimo ir pražilimo .... COc

Nuo užsiscnčjnsio kataro bei hav 
fever ar rose kataro .............. 1.25

Nuo kietų vidurių .................. jyy,.
Kraujo valytojas, valo kraują fiOc
Nuo kosulio, kokliušo vaikams <5bc
Moterims nuo sunkių mėnesin. fiOc
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin

gumą ............................................
Nuo reamatiškų sausgėlų
Ibi sumenkėjimo, eik kudyn
Aukšto kraujo milt. 5 unė.
Mostis stabdo bilo niežuliC---- _ r

so hejrašri- Vis tas atidėliojimas die- p o
for a na P° dienos ir taip laikas pra-j-----------------------------------—-

bėga. Taigi, dabar siunčiu $4. Paieškau apsivedimui merginos ar 
ir nr» našlės, nėra skirtumo jei ir atsisky- 

, . . ru*», nuo :{8 iki 48 metų amžiaus, ne-
IhIik Sl^nkiK 'šau prisiųsti knygą apie Sovie-. sunkesnės, kaip ISO svarų. Norėč,

, , .. ’’ plią;;a įr Keleivio kalendo-’kad buu* tinkams! sražiam gyvem-Amsterdam. N. Y.DM ‘musiją ir Keleivio Kaienoo- mui A- esu ^šjy;. ;,i metų am- 
•riu. įrauksiu knvgos ir kalendo- -žiaus, vaikų neturiu, negirtuoklis. 
’ ' Turiu darbą ir turiu nuosavybės

o tada jis leis žydams orga-’rinks. Vyriausybė tikisi' tuo zijoj gyvena 75 milianaii-vears s^riĮrtion. His namelį- Taigi dabar siunc. 
mzuot1 sato palestinos dali'tarpu gauti iš Amerikos žmonių, arba tiek pat, kiek is ^,r- {- (,avri ,(i'as- '1'iUr lru_l _a Z! .

au-t-uią - \aistyt>ę. Sako, naujos pagalbos kovai prieš visoj Japonijoj
aliejau." interesai tą pla- Rusijos remiamus partiza- gubai daugiau,

ną remia nūs.

art>a dvi-jly’ 
kaip Egyp- 

te ir Turkijoj sudėjus i kru-
va.

Palmyra, N. J.

KorespondencijoS
T vi/I v\ zvr», i/\n * *inuviicrziijus tautu?

Gerbi;*nas Tėv*.

NEW YORK, N. Y.

ir lieku su draugiškais 
linkėjimais.

Anthony Kalinauskas,
Dalias, Pa.

įnaus

as pnsiuncnr tau 
ant čebatu ir prašau pas mane

penkinę
ira. Paprastai mes supranta-
įrne, kad tauta turi turėti lankytis kas aite. Gal dar 
savo kalbą, O In donezijos Į yra užsiiiku-kalendorių, tai

gražiam gyvenimui. Esu tvarkingas, 
linksmo budo, dailaus sudėjimo. Ga
lite rašyti įr įš Kanados. Atsiliepki
te teisingu laišku, prisiųskite savo 
paveikslą. Sugrąžinsiu atsakydamas 
laišku. Adresuokite šitaip:

A. W. Box 1
721 W. 62-nd st., Chicago 20, III.

išiuos Daveikslnc Poln-ii: Vn i gyventojai turi 250 ivairiu malonėk mali viena ateidamas--------- lis bu^ sihiamas ėjimui'k3lb>J ir ™ rasi"4 ar etninė atnešu. Su pagarba.

Studentų Veikla tremtinių. Taipgi kalbės irikilmė Xra labai marga. Ten James Kiaums.
Piof. Alffred Senn. fore- Jonas Valaitis*BALFo Čen-i^’6113 150 skirtingų rasi-' A-sterdam, X. Y.

most auihority on t'he Lith- tro narys. 'niŲ sr’Tipių žmonės. -------
uanian Language is going! Balandžio 4. parar-iio-!

Gerbiamieji, ____ ___ ________________
Pranešu, kad pas mane vie-

. , j - » Paieškau apsivedimui draugės am-nas žmogus prašė, kad jam uz- tarp 40 ir 48. Aš esu dar ne
rašyčiau laikrašti metams. Tai- J vedęs senbernis, _tunu “D’ _p.rašao
gi. siunčiu jums $3
siųsti laikrašti M. Rogers. nu-! 
rodytu adresu. Su pagarba. * 

Wm. Alukonis.i 
Nashua, N. H. I

atsiliepti. kuri mylėtų gyventi ant ir prašau Į ukės Mano antrašas: (10)
A. Tamosiunas,

St. Edouard, Altą, Canada.

SANDĖLIS VISOKIŲ 
GYDUOLIŲ

PAIESKOJ1M. Al arbatų importuotų iš viso* **•*^£>*■**■'0* * pasaulio dalių ir patentuotų gyduo-
_________ ’ lių. Parduodama prieinamiausiu kai-45 E. 65 st. Nev. y oik.- Eve- \aidins nesenai atvykęs išį Indonezija yra labai tur- aš norėčiau gauti knygą apie' , . .

t‘hšl‘o‘iieiTh.r.1 meetinč ?e,?bėmis- Scvi«'-' 1;"' ‘ Aš JI&SS-iŠSK d.vKi par.ikab..i;

r- - K ’ -1 ’ i tčAilclds, Ona I a- Pi įeskarimais laikais ten žinia nuo to žmogaus. Kaip jam Matainų kaimo, žvirgždaičių vai..
For further detali? contact nūs ir choras Visiems rei- buvo gaminama 40 nuošim-!patinka laikn < dirb° ,aiv.a
S. ( harasKa 22 irvmg avė., ketu atsiminti tą dieną. ~
Brooklyn, X. V.

Steila U. Charaska, pres.

BRIDGEPORT, CONN.

BALTIMORE, MD.

Pianistė Galina Leonienė
---------- Duos Pirmą Koncertą

Kovo 6, parapijos svetai- Amerikoje
nėj bus rodo.ni Belskų-'vlo- Iš Europos i Baltimorę 
tūzų judamieji lietuviški nesenai atvyko garsi Lietu- 
paveikslai 7 :-'*0 vai. vaka- v<>je ir Europoje pianistė, 
re, tai yra šeštadieni. Ren- ponia Galina Leonienė. Pir- 
gia vietinis BALF 8-as sky- koncertą ii duos Balti
nu? ir kviečia kuo daugiau- morėje, Lietuvių salėje, 851 
šia atsilankyti ir matyti Hollins st., sekmadieni, ko-

Skaitykit Naujienas...
t TŪKSTANČIAI lietuvių yra ISblaškyti po visą pasaulį 

TCKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje,
Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietmtų 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir JGsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirasyti. ___ __ .

NAUJIENOS tiems iSvietintiema lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia ju prisiunčiamus paieikojimua giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raitus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
fumalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos trekingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per pakulinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama tęieybž ąjne pirmųjų bolševikų 
okupacija, šlvkščių -liaudies seimo” rinkimų komedijų, ne- 
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
^Skait^d" m? NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių j 
Vakarus nuo įau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
•mosdinami. Nepraleisk i teprogoa tų raštų neperskaitę. Tuoj 
vUprcnameruokite NAUJIENAS.
CUeMol metams 1800; «* Chicagoa ribų kaina metams 18.00; 

„gneriaine — $3.25.
SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

r NAUJIENOS
UIS So. Halated Street, Chicago 8, DL

S. Įeių viso pasaulio gumos, 20 
j nuošimčių arbatos, 90 nuo-Į 
[rimčių chinino, 85 nuošim
čius pipirų ir daugybę kito
kių gerybių. Dear Si r:

l.orčių agentūroje. Jie patys arba 
Mrs. Mary Uailkus. kas apie juos žino, maloniai prašo- 

n P-.rb V V atsiliepti šiuo adresu: (13,(,/j ie f ai K. -V i-. Petras Pečkaitis,
13a Scheinfeld, Schwarzenberg, 
I.itauisches I^iger II,
Germany. U. S. Zone.

T , ..- , , Enclosed voi: rili find a mo-|.5J"d°ne?1Ja tV1'.tinra l’jney order ‘ f-r four
žemes gelmių gerybėmis. Ji There li r, e ,lL for the pa-

atsa,‘SŲ Žemėje: . ..Kekiv:y ’iftv cents for
iki 6 bilicnų tonų, ji gamina calenrad ar ; jft- cents for j
o nuošimčius viso pasaulio shoe ]ace, f(tr Mike-S FatherJ _
<i įejaus, ji stato pasauliui u do‘ <n't w'ell without 
flaua H.nU0Š-imČiV CinOS ir>ho<.' lace«. V, - truly. “
naug kitų mineralų.

Šias dienas Olandija ir 
Indonezija pasirašė sutarti, 
pagal kurią Indonezija 
tvarkosi nepriklausomai vi
suose savo vidaus klausi- •• 
muose, bet Įeina Į Jungtines įsiusti kal< :■
Indonezijos. Valstybes, ku- įr ta nauia l ,
rios bendrai su Olandija ir nistu diktatui; ai bus vėl vie- i.iu
uitomis jos kolonijomis su- nas doleris, o kitą doleri tai. ___
daro didelę ir ekonominiai mažu jus gak ’ perduoti 
stiprią valstybių sąjungą. kio Tėvui ai?

Indonezijos gyventojai iš- 'n ' ' 
kovojo sau laisvę. Jungtinės! 
lautos ten siuntė savo at
stovus, Amerika ir Anglija 
tarpininkavo tarp olandų ir 
Indonezijos gyventojų, ka
da ten ėjo muštynės. Demo
kratijų laimėjimas Indone-p 
ziios gyventojams nebuvo Į tedėl. k. <i i> u . 
visai tuščias žodis. Bet Eu- leidęs. Ei: 
ioi>os Rytų tautoms, kurios 
turi ilgų rnetų nepriklauso
mo gyvenimo istoriją ir tu- 
»«jo savo nepriklausomybę.

“demokratijų pei gale” atėrrx *
nešė joms

I Paieškau giminaičio Juozo Snapšio 
i'ollars (Snapshis), kilusio iš Gražiškių kai- 

įo, Vilkaviškio apskrities. Seniau 
vveno Bostone. Jis pats, ar kas jį 
mo malonėkite rašyti:

Juozas Aušra,
Ingolstadt D. P. Camp,
Germany, Bavaria. U. S. Zone.

Paieškau tetėno . Totoraičio Kosto, 
kilusio iš Šakių ap. Kidulių vai., 

iurpių km. Išvyko Kanadon 1928 m. 
Peter Paul Baktis, Sr. Jis pats ar apie ji žinantieji rašyki-

Gerbiami "K1 
Prisiunčiu 

Keleivi" :»

Ik mklyne. N. Y.

’ivio” leidėjai, 
tai bus už

te: S. Palubinskienė,
(20b> Goettingen. 
Luettich Kaserne, 
I.itauisches Iager, 
Germany, British Zone.

Paieškau Jono Izokaičio, išvykusio 
rr-iš-ui nri- Kanadon 1929 m. iš Klaipėdos kraš- 

• rla"< 1 I , to. Pagėgių ap.. Kalenu km. Jis pats 
1948 metams arba žinantieji jo gyvenamą vietą
, rašykite: Jonas Kleinaitis,ą apie komu-, (2?> Rottenbur<>

itauisches I-ager, 
ermany, British Zone.

irvvatines. tegu 
Su pagarba.

Peter Sweede.
V w York. N. \.

škau vyro pusbrolio Liubinsko 
Juozo, kilusio iš Vištyčio miestelio. 

Piašau atsiliepti šiuo adresu: 
Marė Mielkaitienė

(20b, Goettingen
Luettich Kaserne
I.itauisches I,ag«*r
Germany, British Zone.

Ieškau dėklės Kviklio Adolfo, kilu- 
Cer’.iiim- r- ..'Clja. ‘šio iš Kviklių km., Utenos valsčiaus,

. «o n-7 l-’-K) m. išvykusio Argentinon. Ži-Prisillflčiu I' numeiaią u/- nj,n*ieji arba jis pats atsiliepkite to-
1044 motu Ki ' i ir prašau ji kiu adresu: Mr. Bražėnas Jonas,I94S meni i , N s „ c Site ,0> Cviblington
atn?.U‘inti. A pasi\<‘i<ivau vvinj?, Leifrhton Buzxard Bends,

kaudžiai susi- England.
atve paslidau Ieškau pusseserės 1, Anelės Pran- 
•lninkas. sus:- kevičiutės, kilusios iš Šeduvos vai..ir puoliau >'■ n 

žeidžia1: abidvi 
nas, sirgau vir- 
Taigi atsipra-
kad nesupykt”

atėmė jų laisvę ir at- Pr‘s'”st' 
joms žiaurią rusišką 4rarba. 

vergiją. t y i

Puipų km. Ištekėjusios pavardė neži- 
\l,nes ir S, re- norna. 2, Vaitekunytės Elzbietos, ki- 
•eįo savaičių, lupios iš Šeduvos vai., Pakalniškių 

. . km., ištekėjusios pavardė nežinoma.
Maiklo Ievą. ;»( <»ažiaus Kazio, kilusio iš Roza- 
og pavėlavau t>mo vai.. Meldimų km. Jie patįs ar- 

! “ ba žinantieji prašom rašyti šiuo ad-
: askų. Su pa- resu: “ ' ~ "

Pranas Kemzūra, 
<pi i igfield. Ohio.

Marcelė Brunevičienė, 
(20b) Goettingen,
Luettich Kaserne, 
Germany, British Zone.

Gyduolių Sąrašas:
Inkstų arbata—dėžutė . .. . 
Florai Herb arbata—dėžutė 
Trejos devynerios—dėžutė 
Paragvajų arbata—svaras 
Kadugių uogos—svaras — . 
Šalavijo*—svaras

$1.00 
1.(81 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Imbieras (baltas, ................... 1.00
Čiobreliai—svaras ................... .75
Puplaiškiai—svaras ................... 1.75

1.75
1.50 
2.00
2.50 
2.50 
2.50 
2.00

.«O 
2.00

Valerijono šaknys—svaras 
Ajarų šaknys—svaras ...
Apynių žiedai N. F. sv. . .
Trukžolės—svaras ..............
Stanaunikas—svaras ........
Europos ramunės—svaras .
Liepos žieiiai—svaras ........
šampu plaut galvai—bonka 
Plauku gyduolės—bonka . .

FU1RAI. HF.RB ( OMI’ANY 
Hox 305. Ilept. 5, Clinlon, Ind.(11-8,

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrut inąs 
vaistas nuo nusilp 
nėjusiu nervu, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du

sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėliu varymo. Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo koki stebnk 
liūgą vaistą arba apsauga nuo 
visokiu ligų ir jaunystės palai 
kymo, Ginseng šaknų nereikia 
nei kept nei virti jos lengva su
kramtyti ir nuryti kaip saldai- n< 
nį; jos nėra priklios nei karčios 
Kaina: svaras $20.00. pusė sva 
ro $10.00. kvoteris svaro $5.00.

(f»C
fide
85c

1.90
1.25

Senelių ir nervuotų arbata dėl tu. 
kurie suvargę ir negali miegot 85c

Lietuviška Trajanka O. 75, dides-
v . ................................... $1.00.Nuo naiiralgijos, neuritu. Šita ar- 

i>ata prašalina ant rankų ir kojų su
suktus guzus .............................. SI 75

Ramunėliai. tikrai lietuviškai kve- 
p,a .............................................. O.3

šitos šaknvs niekad nebuvo pi- ’-iepos žiedai, kvepia kaip medus 
0.25gios dėlto kad jas sunku užau

ginti. Užsakymus prisiunčiam į ■ 
namus.

AEXANDER’S CO.
414 W. Brnadway

So. Boston 27, Mass.

Trukžolių šaknys 0.35, Pekinas
., . . ............................... 0.25Nuo uzsisenejusio bronchitis 0.85
Orderius išsiunčiame tuojau, kaip 

gauname nemokesnį, arba pasiunčia- 
m» C. O. D., tai užsimokėsit, kaip 
pactorius atneš.

M. 2FKAIT1S.
335 Dean Park, Spencerport, N. T.
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“DAINOS” CHORAS 
KONCERTAVO

NORVVOODE
Praeitą sekmadiei ' .\. r-

woodo LSS 133 kurna : . : - 
gė koncertą, kuri išpii- 
Bostono “Dainos” ch 
Žmonių fanvo
vių Piliečių Bei di 5 s* - 
tainė, jų tarpe ir.a’.t-u 
kas būrys drau? ». N •
stono, Dorchester:; • ir ( a . - 
bridge.

Koncertą atida-ė jaunutėj 
vietinės mergytės, aut thu 
liai paskambino, o kitos dvi Į 
pasako. Pati jauniai si /• - 
kėja, žirniukas cai 
užkariavo publika savi ma
lonia šypsena.

“Dainos” ch, ras 
navo 23 dainas i: 
klausytojams labai

2ROLIU MOTUZU-BE- 
LECKU LIETUVIŠKOS
GARSINĖS FILMOS 
MUSU APIEL1NKĖJ
Visi žtmiau paduiaų. ko-

i'iiiiu lietuviai kviečiami
gi nas I ilmas, 

Kurios su inriomiu dabarti- 
nes Lietuvos komisaru Kai- 

>erdavimų rekordais,
' US i domos sekančiose vie-

5 d. kovo-March. Penkta-

ŠI SEKMADIENĮ DIDE-
* LIS KONCERTAS
Sekmadieni, kovo 7 d., 

kaip 3 vai. po pietą bus pp. 
Minką rengiamas “radio 
koncertas”. Koncerto pro
grama, kaip matyti iš skel
bimų. bus labai Įvairi ir 
marga. Bus dainų, gera 
muzika, vaidinimas links
mos komedijos “Gyvieji na- 
ašninkai". Kasmet pp. 

Ai inkų koncertai sutraukia 
daug klausytojų ir jų neap
vilia. šių metų koncerte bus 
? muikir.inkas L. Buinis iš 
Xew Yorko ir linksmus dai
nininkai. “du Vincukai” iš 
Montrealo. Bus sutelktos ir 
vietinės pajėgos. Rep.

LONG GIMINĖ DŽIAUGIASI

, e n:. 8:15 vai vakare, šv. 
parap. salėje.Pranciškaus 

Athol, .Mass.
6 d. kovo-March, šešta

dienį, 7:30 vai. vakare, šv. 
Kazimiero parap. salėje.

: VVorcester, Alass.
, . ! 7 d. kovo-March. Sekma-

puda;- (}įenĮ. 3 vai. po pietų. Aūš- 
>adarė fos Vartų parap. salėje. 
:is‘ AVorcester. Mass.

pudi. Publika dainininkėms - kovo-March. Sekma- 
nesigailėjo karštų plojimų, i dfenį, 7 vaĮ. vakare, parapi- 
o po koncerto tek » y;į dėt
daug pagyrimų ei • : : ir '•> 
mokytojai už geru d ;■-į.:

Dideli Protestai Prieš Gelž
kelio Uždarymą 

Xew York, Xew Haven
and Hartford gelžkelių 
kompanijos pranešė, kad 
jos nuo šių metų spalių 1 
d. sustabdys gelžkelių judė
jimą taip vadinamą “Old 
Colony” liniją. Kompanijos 
sako. gelžkelio linija joms 
duoda daug nuostolių. Bet 
paliestųjų miestų ir mieste-

Louisianos valstijoj, išstatant kandidatus, daugiau
siai balsų į gubernatoriaus vietą gavo Earl Long. Jis 
čia parodytas su savo žmona, o jo kairėj matyti žmo
na nušautojo senatoriaus ir gubernatoriaus Huey 
Long, kurs pagarsėjo, kaipo kandidatas i ameriko
niškus diktatorius. Dabar numatytas Louisianos gu
bernatorius sako: “Mes padarysime viską dar geriau, 
kaip Huey darė”.

tos salėje.,v. 94 Bradford st.. 
Latvrence, Mass.

mą ir uz gražų na~:r • u ą
Man beklausant, gražiu, 

dainų kilo mintis, kodėl 
“Dainos” chorui ra.1’lan
kyti musų kaimyninės kolo
nijas, kaip Lavrerc.. L<

13 d. kovo-March. šešta- 
8 vad. vakare, šv. Ka

zimiero parap. salėje. 339 
Greene st.. Xew Haven. Ct.

dieni

14 d. kovo-March. 
madieni du rodymai

šek-
2:30

vaka-well, Haverhill. AVorcester, vai. po pietų ir * vai.
Lynn ir kitas. Lietuviai vi- re. šv. Juozapo mokyklos
sur mėgsta gražia da^ną, o j auditorijoje, 29 -John 
“Dainos” choras, nu- Į ne- V. aterbury, Conn. 
skaitlingas, bet tižiai turi
kuo pasirodyti ir nieku/' 
klausytojų neapvils. Ka a- 
no apie tai choro dainių b- 
kės ir jų vedėja, j-Iė A. - 
taronis? Dain- lu.ėjėiams 
ir musų kolonijose vertėt’/, 
apie tai pagalvoti.

st.,

irSuvažinėjo Valaus 
Pabėgo

Needhame ši pirmadieni 
nežinomas vairuotojas su
važinėjo du berniuku. Rus- 
sel šeimos vaikus, vieną 5 
kitą 4 metų. Vaikai iigoni-

K'auses. nėie.
Chariestočvn ŠĮ pirmadie- 

BALF Direktorių ir Valdy- nĮ vienas sunkvežimis per
tos Posėdis važiavo 5 metų mergytę.

Įvyks ši ketvirtadii - Carol Mane Urenn. Ji su 
10 4 d. Lietuvių Piliečių 1 gutėmis Įvažiavo Į sunk- 
Draugijos salėje. E -t. So. žirni iš šalutinės gatves ir 
Bostone. Pradžia 8 vai. va- troko paskutinis ratas per 
kare. ia pervažiavo. Ji greit mirė.

Minku Radio
KO7JCERTE DALYVAUJA

Birutės Radio Kvartetas, kuriam dalyvauja iš kairės 
i dešinę: Albina šap or.iutė, Ona Kirkliauskiutė, Al
bina Bucev.ich. ii i ;;;nces Palionis. .Jos dainuos ŠĮ 
sekmadienį. Mare’’ 7-tą Lietuvių Radio Korp. 14 me
tų sukaktuvių kone u.e: o komedijoj “Gyvieji Na-: 
hašninkai” dalyvaus V. Kayaekas ir V.'Kubelis, link
smi Kanadiečiai. ?Ju Jiadio koncertas Įvyks Pat- 
rick F. Gavin Mokyklos Salėj. 3-čią vai. po pietų, 
kampas Dorchester ir Tuo ya’vės. Nuoširdžiai kvie
čia visus I.ietuviu Radio Korporacija:

Muzikos Vedėja — Valentina Minkienė,
Radio Prc"i.;i.:ų Ved ;as Steponas Minkus.

Už Mokyklos Laisni 
$5,000?

Dr. C. L. Feener paši
lių gyventojai kelia protes- skundė, kad iš jo vienas 
tus. Jie sako, gelžkelis ap
tarnauja daug gyventojų ir 
jei kompanijos nenori tos 
linijos aptarnauti, tai vals
tija turi paimti tą gelžkelį i

tuo reikalu eina tardymas. 
Dr. Feener sako, jam “ge- 

sayo r ankas. ŠĮ antradienį ras tarpininkas” siūlėsi iš- 
Quincy majoras sukvietė di-{rūpinti leidimą, bet už rie-

I»o $10:
Silver Zavadskas, pp. Gailiai. 

A. I.. Kapočius, J. Gligaliai. J. 
Arlauskai. Prel. K. Urbonavi- 

aukštas” Žmogus pareika- Gus. K. Kalinauskas, P. Jaki- 
lavo už teisę atidaryti mo- matučius. Rožė Klimienė. Geg- 
kyklą kyšio $5,000. Dabar zonas. Petravičienė, Juozas Gur- 

skas. Vilimas Andriunas. \Val- 
ter Juzukonis, J. Tuinila. pp. B. 
Tumavičiai.

deli masini mitingą tą klau
simą aptarti.

Bus Šauni Socialistų 
V akarienė

Kovo 14 d. Cambridge 
socialdemokratų kuopa ren
gia šaunią vakarienę. Šei
mininkės iau susitelkė sve
čius gardžiai pavaišinti, mu
zikantai užprašyti svečius 
palinksminti, o iš šalies te
ko girdėti, kad bus ir kito
kių malonumų.

t i-------- - 1___

Vals t i j o sbius pinigus
“Board of Collegiate-Au- Vasiliauskas. K. Mereškevičius. 
thority” sako, ji nori visiš- M. v. Bratėnai. A. O. Neviera. 
ko aiškumo dėl to kaltini
mo. Tardymą veda policija.

nelis. B. Rimkus, P. Marcinkus. I 
j O. Janušonienė. P. BalulienėJ 
, G. žoiža, V. Sinkevičienė. B. { 
iStromskienė. M. žiminskienė, 
A. Grabjoliutė. Kesler. Dirvelis,! 
Kapočiunas, V. Kabickis, E. 
Galvidienė, Martinkienė. Urnin- 
kienė. B. Sykes. Petravičienė. 
Petrulis, J. Kalinauskas. S. Ka
linauskas, K. Stanley. S. Taru
tis, Strazdas. Siritis. Pocius. A. 
Neviera, A. Leikis, Stygas. Gie- 
drimas, Bratėnas, Stasiu lis, Gor 
man. Pratūps. Kaliošas, Pau
lauskas. Kučinskas. Ramanaus-I
kas. Rusteika, Gurevičius, Sin-j 
gaila. Samuilas. Juščinskas. Sta 
kutis, Grigaliūnas, Sinkevičius. 
Kelmoniutė, Miliauskas. Matu
lis, Sairas. Lūšys, Gatulis, Sa- 
gadauskienė. Ivanauskienė, Trai 
navičius, Sidlevičienė, Kulikau
skas. Butkevičius. Talutis. Alek 
siunas, Naudžinienė, Grimas, 
Žilinskienė. Tamošaitis, Augu- 
nas. Mozulaitis. Sedlevičienė. 
Budreckaitė, M. Aurila, M. Žiu- 
ruolis, Svirinavičienė,, Grabel, 
Džileniutė. Ivaška. Tarbocas. 
Petrauskas, Kapočius. Valadka. 
Zalctskas. širka, Vaitiekiavi 
čius, Grandai. Gedaitis, Audick. 
Šmigelskienė. A. Aišmis, Mic
kevičius, Šaparnis, Mikulskis, 
Alchauskas, Chekanauskienė. 
Petrauskas. Jurkus, Stankus, 
Jankus, Bartusevičiūtė, V. Alu- 
konis. Pakulasis. Berech, Ba
rauskas, M. Alukonis. Tuleikis. 
Jakuvonis, Zikas, žuskauskas, 
Budvidis, žaužonis. Vasonis,Po $5:

S. Jokubauskas. V. Anesta. J. Kanys, Kirmelevičienė, Kavolis.
Zasimavičius. Butkus. Usevi- 

Ulevi-čius. Cigas, Nevieronis. 
čius. Bležinskienė. Liaudanski.

Raudonojo Kryžiaus Vajus
Šis mėnuo yra Amerikos

Raudonojo Kryžiaus mė
nuo. Po visą Ameriką eina 
vajus sukelti 75 milionus 
dolerių. Visi esame prašomi 
dėtis prie pinigų sukėlimo.

\ <tnai lene ous L amui iugė j^jetcnog Demokratą I arpe
Lietuvių Piliečių kliube, 823 
Main st.. Pradžia 4:30 vai. 
pavakarėj.

Massachusetts 
tai juo toliau, 
nebesusikalba. 
ginčų jų tarpe

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sguare 
Hardutare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway. So. Bostone 
Tek ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day» Service

Ketvirtis and C o.
Watcbes - Jeselry - Diamonds 
Radios - Electrical Appiiancea

379 W. Broad»ay,
Tek ŠOU

So. Boston
4649

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

F. Razvadauskas, J. Petraus
kas.Dauknys. J. Pieškus, Dr.
Pilka. J. Glineckis, J. Tamošiū
nas. Vakauzai. Gertrud Simek.
V. Jankų-
siliauskas
lis. Uždavinys. Jakunavičius.Į^
Maželis. V. Jurgelaitis. A. Aš-^^ terp 9:3Q

10:30 ryto bus tokia:
1. Armonistas Sylvestras

RADUO PROGRAMA
V. Trečiokas. K. Va-| T . . __
pp. Kaupeliai, Pina-: ..Lietuvių Radio Korpora- 

i cijos programa ateinanti ne- 
dėldienj iš W0RL stoties,

Tel. ŠOU 2712 arba B1G “JO13

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

menskas.
Trinkienė.
Namaksy,

Mr. Mrs. Klivland, 
V. Balukonis. A. J.

LiutJ. Oškelis. O.v t Ai 1 Shatas iš Hudson, Mass.keviciene. J. Morkūniene. J. būt. rr , ’ ., ~ • r> -r i m = -t- 2. V. Kavackas ir Vincaskus. S. Mockus. Pr» Tuleikis. T. , .• •, r -i Bubelis, dainininkai is Mon-

Nepriklausomybės Komi te-, dėl paskyrimo delegatų, ku
to Posėdis Penktadienį |rie turės atstovauti partiją 
ŠĮ penktadieni, kovo 5 d.! demokratų partijos konven-

Bostono Lietuvos Xepri- cijoj Philadelphijoj.
klausomvbės Komitetas tu-i --------------
rėš savo posėdi. Bus priimta!
apyskaita iš Lietuvos nepri-i
kliusomybfc minėjimo Dorches- Po S2:
tone. visi draugijų atstovai

demokra- Balčiūnienė, J. Kasmauskas, 
juo labiau Lukšienė. Mr. Mrs. Volga. N. 

Daugiausiai Jonuška. Dr. Fr. Galinis. Ago- 
dabar kyla ta Kalinauskiutė. Adomas Ta-Į 

mulevičius. Stasys

treal, Kanados.
3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite

Kcšelienos Vakaras
Ši šeštadieni, kovo 6

Griiranavi-i5avo įspūdžius ir nusiųskit 
l „ t m, ii.,nu šiuo adresu: W0RL Sta-

tion, Lithuaman Program, 
216 Tremont st, Boston, 

Teckis. j. Januškevi- Mass., pranešdami savo Įs- 
. č u>. L;p• nis. Grinienė, E. Rau-’pūdžius, O skelbimus praŠO- 

linaiiis. Albinas Smaižys. Mo-1
d. čiumetis.

Po $3: 
Pranas

me siųsti i 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas M inkus
ir nariai kviečiami atsilan
kyti. Pradžia 8 vai. vakare. 
Posėdis v.yks mokykloj, prie 
bažnyčios. W. Fifth st.

terio Lietuvių Piliečių Kliu- Laurutis. Sopranas. Venckus ! 
bas rengia košeiienos v aka- Rakauskis. Liaudenskienė. Rač 

’rą. Bus ir armonika, kuri kausk t". Ulevičienė. Urbonas 
palinksmins svečius. Yaka- Dz-rni< nė. Bernatonis. Zaikis.

bus kliubo patalpose, Ignas Grublinskas, Palui, Roles-'mctu* gausi li-

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

ras

Mirė Juozas Kuraitis
Vasario 29 d. So. Bostone 

mirė Juozas Kuraitis, žino-
mo biznieriaus Bernardo.AUKOS LIETUVOS LAIS- 
Kuraico rėvas, -Jis gyveno, yĖS KQVA, REMT,
So. Bostone, 1-.3 D »L_Mire gabiame pavardes au- 
suiaukęs d) metų amžiaus. kavllsiuju Liįtuvos nep,j 
velionis iš Lietuvos paėjo
iš Naujamiesčio. Laidotuvės 
vyks ši trečiadieni, kovo 3 
d. Į šv. Juozapo kapines. 
Velionis paliko nubudime 
sūnų, dukterį ir anūkų.

1810 Dorchester avė. Dor-Ta. Gendrolis. p. Rimas. J. Ru-! go^c $25 Paša,P°8 »avaitei 
chestere, netoli Ashmon*., rlis. A. Baronas. Vilkius. M. Pe-1 Visais insurance reikalais 
station. 1 likevičienė, Vinciunas. švelnys.1 kreipkitės Į (33)

$1,000 Taksų Už Pinboles
Bostono miesto taryba 

nutarė apdėti “pinball” ma
šinas mokesčiu po tūkstanti 
dolerių per metus. Kitaip 
I asakius, miesto taryba no
ri “pinboles” išjoti iš visų 
užeigų, kad jos nebemelžtų 
suaugusiems beibėms kiše
nes. Galutiną žodi tars, tur 
būt, teismai, nes yra abejo
nių. ar miestas gali tokias 
aukštas “rinkliavas” uždėti 
ant tų mašinų.

šiųjų
klausomvbės sukaktuvių mi
nėjime vasario 15 d. A. Lie
tuvių Tarybos vedamai ko
vai už Lietuvos laisvę pa
remti. Pavardes skelbiame, 
kaip jos prisiųstos Bostono 
Lietuvos Nepriklausomvbė- 
Komiteto.

Organizacijų Aukos.
Lietuvai Remti Draugija. Su. 

Bostono skyrius, $200.
So. Bostono Lietuviu Piliečių 

Draugija. $100.
Sandarus kuopa, $50.
ALT Sandaros 1-as aps.. $50.

DROMS KONTRIM
596 East Broadway, 
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Bes. 37 ORIOLE STKEET 

Wcst Roibnry, Mass. 
Tel. Parkvvay 1233-W

DR. D. PILKA
,. Ofiso Valandos: aso 2 iki « 

ir nno 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston l»n

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repahis
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

NedėKomis ir šventadieniais: 
nuo 1« iki 12 ryto

278 HARVARD STREETkaap. Inman SU nrto Caotrnl M-
CAMBRIDGE. MASS.

Oras Ožiaujasi
Bostoniškiai jau turi nau

ją priežodį — Įkyrėjo, ir merginu kliubas. $10. 
kaip sniegas”. Žiema, kai Dorchesterio Moterų K!.. $1" 
Įniko, tai ir nepaleidžia.; šv- Jono Evangelistų paša! 
Praeitą savaitę kartą pasi- P°s draugija. $10. 
rodė pavasario saulutė, bet;
neilgai šildė, atėjo vėl snie
gas. Sekmadienį — sniegas. 
Antradieni — vėl sniegas. 
Pranašauja ir daugiau, žmo 
nės tariasi, ką nors daryti. 
Tik niekas nežino “ka”.

Rumskas. F. Martinkus. Wil-,
. iamson.L. Joneika, O. Rustci-į 
kienė, S. Jakutis, A. Svilas. S.i

j čiaupas. Gudas. Karsukas, Jf»- 
mantienė, Lekys. Brasienė. Žu
kas. Žukauskas. Lukštą. F. Zi
kas. P. čiajKis, Petkevičius, p. 
Svilienė. J. Lakūnas, J. Bachu- 
met. Jazukevičienė. Lungis. K. 

i Stonys, J. Variakojis, E. Kir- 
deikis, I.uh. Ivaška. V. Uždavi
nys. Matulionienė. Genevičienė. 
šlikas. P. Simas, J. Januškis.

Po $1:
Maželis. Jarušienė. Brazaus

kas. Valenčius, Savilionis, Kis- 
lauskienė. šepalis, Ramanskie- 
nė. Račkauskienė. Grigalionis, 
Staslauskas. Dumšius. Meslis, 
Kaika. Jaskevičius, Martinkie-

SLA. $50. nė. P. Sarkiunas. P. Rūta. J.
So. Bostono Tremtiniu Rate- Baltušis. A. Kaniecienė. S. Pet- 

lis. $25. Irulis, E. Ciurčys. J. Randeliu-
L. Socialdemokratų 60 kuo- nas. Vareika. Frankevičius. V. 

pa. $20. Trinkienė. J. Styga. J. Kuda-
Sandaros Moterų KL. $15. rauskienė, Kuodelis. Bartuševi- 
SLA 43 kuopa. $1<>. čienė. Januškevičienė. Prancku-
Šv. Kazimiero R. K. D-ja. $5. nas. Beineris. Pranckus. A. P. 
Šv. Petro parapijos moterų' Bernard. K. Dikšienė, Glazaus- 

kienė. Pranaitis. Laudžiunas, 
VI. šemekas. Taikys. A. Giedri
ntas. Brazais. S. Kontautas. V. 
Končius. M. Mačienė. Žalys, 
Giedraitis. Snaris. Venys, A. 
šleinys. Razvadauskas, Molevi- 
čienė. šiuminskas. K. Trainavi- 
čius, žibutis. F. Gaida. Ikamas. 
A. žentelis. J. Remeika. M. Ro- 
menskas. B. Gailiunienė. T. Ka

minskienė. M. Ambrazienė. PU

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi Įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą : (-)

THREE ARTS STUDiO,
480 Boylston st., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

ToL ŠOU 2803

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo • ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Pavieniai Asmenys
Rev. Fr. Virmauskis, $20. 
pp. Kruopai, $20.
J. Januškis. $15.
J. Jankauskas. $15.
S. Mir.kus. $15.
K. Vileišis, $15.

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wikox- 
Gay Rekorderio. Naaji Cronsley 
Radijai ir Fonografo Camoles.

Dabar tik Nupiginu Kaina 

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radiju ir Radijo-Fonografp 

Dabar Radijų Pardavimas
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 ▼.

South Boston Radio 
Service Center
632 E. Broadnay

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

DR. G. L. KILLDRY
18 Tremont SU Kimbal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikriaiaą 

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nsdėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHU ANI AN 
FURN1TURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-1 
linas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
226 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tek SOUtb Boston 4CI8




