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Unijos Reikalauja Keiti Algas 
Nekeliant Kainų

Įrodo, Kad Uždarbiai Atsiliko Nuo Kainų 15 Nuošimčių
Uždarbius Reikia ir Galima Pakelti iš Padidėjusių Pra

monės Pelnų — Unijos Rengiasi Kovai.

Visos darbininkų unijos Mergaitė Nušovė Tė- 
pradeaa derybas su darb- . » ..
daviais dėl uždarbių pakeli- M* Motiną
mų. C. 1. O. unijų vadovy- 17 metų mergaitė iš Emi- 
bė reikalauja, kad uždai-. nence, Missouri valstijoj, 
biai butų “žymiai pakelti”, Betty Jane Kroeger, šj pir- 
nes nuo 1945 metų (nuo madieni prisipažino nušo- 
panaikinimo O. P. A.) dar- vusi savo motiną ir tėvą. Ji 
bininkų uždarbiai atsiliko susibarė su motina dėl dre- 
nuo kylančių kainų 15 nuo- sės ir sakosi netyčia ją nu- 
šimčių. šovusi iš revolverio, o pas-

Darbininkų unijos jrodojkui nuėjo j tėvo krautuvę, 
skaičiais, kaip uždarbiai ne-, ten dirbo iki vakaro ir va- 
pajėgė pasivyti kylančių! kare, kai tėvas krautuvėj 
kainų. Nuo panaikinimo | nuėjo gulti, ji nušovė ir tė- 
kainų kontrolės maistas i vą. Ji sakosi tėvą nušovusi 
Amerikoje pabrango 42 i todėl, kad jis butų sužino- 
nucšimčius, drabužiai pa- jęs apie motinos nužudy- 
brango 22 nuošimčius, bu- mą ir butų buvę negerai, 
tai pabrango 6 su viršum Atlikusi tą žmogžudystę 
nuošimčius. Nežiūrint į už- jauna mergaitė išvyko į St. 
darbių kėlimą iš dvejų kar- Louis, Mo. daryti pirkinių 
tų, uždarbiai vis dar atsilie-įir jai grižus iš ten pirma- 
ka toli nuo kainų. , dieni policija ją pradėjo

Unijos sako, kad darbi- klausinėti, kur yra jos tė- 
ninkų uždarbius galima pa- vai. Ji prisipažino ir paro- 
kelti iš padidėjusių pramo- dė, kur padėjo nužudytųjų 
nės pelnų. Jeigu uždarbiai tėvų lavonus.
butų pakelti 10 nuošimčių, --------------
tai pramonės pelnai būtųjų., , __ ,
sumažinti tiktai iki 1946 1 ikįJOOS Mokymas
metų o jeigu uždarbiai bu- Nėra LegoliŠkoS 
tu pakelti 18 nuošimčių, tai . .. ~ .
pramonė vis dar turėtu , . Amerikos auksciausias 
1945 metu Delnus teismas pneme sprendimą,

' Todėl darbininkai ir rei- !tad lik.',bo®. vie-
kalauja, kad uždarbiai butu mokyklose nei a lega- 
pakelti nekeliant išdirbiniu į [lska\.nes P^rauja 
kainu. Tiesa, darbininku I bažnyčios atskyrimui nuo 
unijos sako, kad ne visose valstybes. Tradicine Ame- 
dirbtuvėse sąlvgos vra tos nk?.s P°Ltika yra, kad baz- 
pačios. Bet bendrai' imant., ^a yra atskirta nuo yals- 
uždarbiai gali būti pakelti 0 liesose mokyk
is padidėjusių pelnu, neke- [ose bus dėstoma tikyba, tai
liant kainų. ‘ praS1 su ta tra'

Su šitais reikalavimais ^lcine politika.
didžiosios darbininkų uni- . Aukščiausias teismas pa- 
jos dabar ir pradeda dery- isisakė tame svarbiame klau 
bas su darbdaviais dėl ko- sime dėl vienos laisvama- 
lektvvinių sutarčių atnauji- Mrs. \ashti McCollum 
nimo ir dėl uždarbių pritai- & Champaign, III. skundo, 
kvmo prie pragyvenimo pa- Ji skundėsi, kad viešoj mo- 
brangimo. ’ kykloJ Jos vaikas yra ver-

_________ čiamas lankyti tikybos pa
mokas, nors jis yra namuo- 

VAKARŲ VALSTYBES se auklėjamas laisvamaniš- 
TARIASI DĖL SĄJUNGOS koj dvasioj. Byla perėjo vi-

SENATORIAI IR KONGRESMONAI PROTESTUOJA PRIEŠ DIKTATŪRĄ

Būrelis senatorių ir kongresmanų protesto mitinge Washingtone. Mitingą su
šaukė Amerikos liberalų organizacija (Americans for Democratic Action) 
protestuoti prieš bolševikų perversmą čechoslovaki oj. Paveiksle matyti (iš 
kairės į dešinę) kongresmonas \Valter Huber, kongr. Chet Holiefield. senato
rius Wayne Morse, šen. Brien McMahon, ir kongr. Adolph Sabath. Visi sena
toriai ir kongresmonai griežčiausiai pasmerkė bolševikų perversmą Čechoslova- 
kijoj, kaipo Rusijos imperializmo pasireiškimą.
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Prez. Truman Bus Kandidatas 
Sekamuose Rinkimuose

Jei Demokratų Partija Jį Išstaty*, Prezidentas Sutiks Bū
ti Kandidatu — Generolas MacArthur Irgi Sako, Jis Bus 
Kandidatu, Jei Amerikos Žmonės Jį Pašauk* — Rinkimų 
Kova Eina Aštryn.

Churchill ir de Gaul- D^okratų partijoj buvo , - r, pradėję kilti balsai išstatyti
te Įspėja Europą kurį nors kitą kandidatą
Anglijos karo meto vadas šiais metais prezidento rin-

W. Churchill ir Francijos kimuose. Pietinių valstijų
demokratai labai griežtai 
yra nusistatę prieš prezi
dentą Trumaną už jo “civi
linių teisių programą” ir 
norėtų kito kandidato. Šiau
rinėse valstijose wallaciniai 
‘liberalai” irgi kelia daug

Penkios Europos vakarų 
valstybės, Anglija, Franci- 
ja, Belgija, Olandija ir 
Liuksemburgas, veda dery
bas dėl sudarymo kariškos 
sąjungos. Kartu vedamos 
derybos, kad kariška sąjun-
ga butų sustiprinta ankštu Senatas Svarsto
ekonominiu bendradarbia- lailvia/i “OP”
vimu. Derybos dėl karo ir o ĮSlieiSU ur
ūkio sąjungos vedamos Senato teisių komisija” 
Briusely, ' Belgijos sostinėj pneme bdiaus sumanymą 
ir turi baigtis šią savaitę. ^P1.6 įsileidimą į Ameriką

•_______  siais ir ateinančiais metais
100,000 išvietintųjų žmonių

SOVIETŲ ORLAIVIAI iš Europos stovyklų. Bet pa-
APŠAUDĖ KELEIVIUS gal komisijos priimtą bilių

Du sovietų orlaiviai šį i bus Įleidžiami tiktai tokie 
antradienį apšaudė vieną “DP”, kurie čia gali gauti 
transporto orlaivį su kelei-; užtikrintą darbą, nepaša- 
viais. kurie skrido iš Muk- lindami amerikiečių iš dar- 
deno, Mandžurijij, į Tsing- bo, kurie turi tokią profesi- 
tao, šiaurės Kinijoj. Sovie- siją, kuri čia yra reikalinga, 
tų orlaiviai iš penkių sykių ir kurie gali čia gauti svei- 
apšaudė keleivių orlaivį. ką, švarų ir padorų butą, 

-------------- neišvarydami amerikiečių
PASAULIS RITASI J TRE-iš butų. Bent pusė įsilei- 

TI KARĄ džiamų “DP” turės būti že-
Buvęs Airijos premjeras, mės ūkio darbininkai, 

de Valera. New Yorke, pa- Taip “apkaustytas” tas 
sikalbėjime su spaudos at- bilius. jei ir bus priimtas se- 
stovais, sakė, kad pasaulis [nate, mažai ką prisidės prie 
ritasi triukšmingai į trečią išvietintųjų žmonių klausi- 
pasaulinį karą. ,mo išsprendimo.

sus teismus ir pagaliau auk
ščiausias teismas pripažino, 
kad viešose mokyklose tiky
bos mokymui neturi būti 
vietos.

buvęs prezidentas gen. de 
Gaulle įspėja Europą, kad 
jai gresia didelis pavojus iš 
Rusijos imperializmo. W.
Churchill sako, sovietų in
trigos ir smurtas gresia su
kelti naują karą ir karo pa
vojus vis labiau artinasi su ermiderio prieš prezidentą 
kiekviena nauja Rusijos ag- Trumaną, nes jis išmetė iš 
resija. «vyriausybės jų vadą H.

Panašiai įspėjo Europą ir Wallace. 
demokratišką darbininkų Kad užkirtus kelią viso- 
judėjimą ir Anglijos dar- kiems spėliojimams ir gin- 
biečių vadas H. Morrison. čams viduj partijos, prezi- 
Jis sakė, kad tiktai “sočia- dentas Trumanas šį pirma- 
listiniai kvailiukai” šian- dienį vakare pareiškė per 
dien nemato pavojaus iš demokratų partijos pirmi- 
“bendradarbiavimo su ko- ninką J. Howard McGrath, 
munistais”. Bolševikai ne- kad jis bus kandidatu rinki- 

t •’ vengia jokios priemonės, jo- muose, jei demokratų par- 
• ’ kios apgaulės ir smurto, kad tijos konvencija jį išstatys. 

tik įsikabinus į valdžią. To- Tą pat dieną pasiskelbė 
dėl reikia budėti. ir kitas kandidatas, genero-

------ ——— Jas MacArthur iš Japonijos.
Vakarų Valstybės Jis sako’ Jis sutiktų būti

žymų Amerikos mokslinin- 
mą, Dr. Edward U. Con-

visą mėnesį laiko ir žiūrė
tojams bus rodomi sovietu
menininkų kuriniai, amat- ‘ ’pn’iūi, kai aon» Kaa J1S
ninkų išdirbystės ir kartu mUSU .saUgU'
bus parodyti sovietų kai ku- , p\ -‘ -nenkiėms didie- me ir tur*s kok*ų 131 sant.y_
rios eksporto prekės, kaip į; '.♦• iLd iip nasiulvtu k^ su sovietj2 agentais......................... sjems , kad jie pasiūlytų Mokslininkas dėl to kalti-

koki nors praktišką sp’en- nįmo parejškė griežtą pro- 
dimą tam klausimui. Laike Už jį užsistoja dau- f
dešimties dienų penki di- mokslininkų. Bet ato- tare intemacionalizuoti Ru
dieji turi ką nors pasiūlyti. mjngg energijos komisija 

Svarbiausias klausimas nu^arg nuodugniai ištirti vi
riniai pabėgėliai Dikietavo y’u tas< al- sau£umo tar>'b^ sus mokslininkui metamus 

o iaP3 uod/minrieš La*>™ kaltinimus ir tada

goijTįo nuturimi: dėl Palesti-

kailiai, rados ir pan. 
Atidarant parodą “nepra

šyti svečiai” buvo lietuviai, 
kurių 30 vaikščiojo apie 
Rockefeller Center, kur pa
roda vyksta. Lietuviai poli-

Sovietų Rusijos imperializ
mą ir Lietuvos užgrobimą.

Paminos padaliji^, ir a, ti, „ jfe yra 
siųs ten tarptautinę policiją. PIimn: 
kad tą padalijimą galima g ar ne.

•vakariusupiliau-

nuspręs
ta vo jus sau-

butų įvykinti. J tą klausi- priims,
mą kol kas dar aiškaus at- &U0miai PriMUl dia 

„ sakymo saugumo taryba ne- Ufig Ultimatumą 
davė. Suomijos vyriausybė nu

tarė pradėti derybas su Ru-

Bolševikų Priešai
“Dirbs Kasyklose
Čechoslovakijos bolševi-

kį?ka ya!^ia ?ke-bia-. kafl pH„ ipiMAi UŽDRAUDĖ sija dėl sudarymo “draugy- 
is\alyti valdininkai ir vi- ^įjkbalAHAP” OR- stės” ir kariškos sąjungos

si kiti bolševikų priešai bu 
siunčiami dirbti į anglių ir 
rudų kasyklas, i akmenų

GAN1ZACIJĄ sutarties. Per pusantros sa-
, Philipinu prezidentas Ro- va>tės suomiai tarėsi, delsė,

laužyklas ir i kitus sun- xas išleido' patvarkymą, pa- bet pagaliau nutarė derė- laužymas ir i Klius sun « Jnldimta valstie- tis su rusais, nes kitos is-kiuosius darbus, kur traks- gal kuli .^įnKluota vai. :r npt,iri Suomi-
ta darbininku čechu bol- čiu organizacija, žinoma .l,e ir neturi.ta uaioinmKų. ęeenų ooi . <kplbia- komunistai pradėjo de-
sevikai mano tokiu budu ir vaidu Hukbaianap, . hei monstraciias ir triukšmin- nuo savo nriPŠn ansivalvti ma nelegališka. Preziden- monstiacijas ir uiuKsmin nuo savo pnesų apsivaiyu * s . ■ VMfio. gai reikalauja patenkinti
ir pigių vergų turėti sun- tas sako, komuni. tai a Maskvos reikalavima Suo- kieriems darbams dirbti vauia tai organizacijai ir MasKvos įeiKaiavimą. ouo tumiems nainams n i nu. i.nnctitncine nuų komunistai pasirodo
Bolševikų valdžia išleido siekia nuvei.a k n.titi ištikimi Maskvos atrentai irgriežta patvarkymą, kad jaunos, respublikos valdz.ą. įtikimi Maskvos agentai ir 
niekas nedrįstų bėgti iš Če-
choslovakijos per sieną. Jei 
kas bus pagautas bebėgant 
bus siunčiamas į prievarto:

tengiasi savo šalį padaryti 
Rusijos kolonija, kaip če-UNIJOS TARIASI APIE . .

MARSHALL PLANĄ chal padare su savo kraštu, 
antradienį LondoneSi

Sutarė Dėl Ruhro
Trijų vakarinių valstybių 

konferencija Londone dėl 
vokiečių ūkio tvarkymo nu-

hro srities pramonę ir į jung
ti ją į Marshall planą Euro
pai atstatyti. Ruhro srities

kandidatu, jei Amerikos 
žmonės jį pašauktų. Trum
pame pareiškime generolas 
sutinka būti kandidatu ir 
duoda suprasti republikonų 
partijai, kad jis priims no- 
minavimą, jei partija norės. 
Generolas MacArthur nepa
sekė generolo D. Eisenho-

anglų kasyklos jau padidi-1 werio pavyzdžio, kurs atsi-
no savo gamybą ir jau gali 
aprūpinti ne tiktai vokiečių 
ūkio pareikalavimą, bet ir

sakė būti kandidatu todėl, 
kad, sako, kariškio amatas 
nebūtinai paruošia žmones

eksportuoti anglis į kitus atsakomingoms politinėms
kraštus. Amerika Ruhro i pareigoms.
ePiuTŠnlnTmam,a'S,d Su dviem Paskelbusiais 
bendra Vakal^ų v^’tybiu^svarbiais kandidatais rinki-

mų kova pradeda aiškėti. 
Šį antradienį New Hamp- 
shire valstijoj jau eina bal-

pneziura ten yra reikalin
ga. Rusija protestuoja prieš
Ruhro srities internaciona- _vimas kan;SCSieąbu^kXJXiPrOteS- *da™ nėmokX puSi
tais nebus skaitomasi. balsuotojai pasisakys už

yv l * n * * • prezidentą Trumaną, o re-
Cecnai rrotestuoja publikonų tarpe varžosi du 
Prieš DP Stovyklas kandidatu: H. Stassen ir

Keli šimtai cechų jau pa- Thomas Dewe-V' 
bėgo iš Čechoslovakijos į 
Vokietiją, į amerikiečių 
okupuotą zoną. Jie bėgo 
nuo bolševikų persekioji
mų. Amerikiečių zonoje tie 
cechai buvo apgyvendinti 
“išvietintųjų žmonių” sto
vyklose, kartu su “zude-

DE VALERA LANKOSI 
AMERIKOJ

Buvęs per 16 metų Airi
jos vyriausybės galva, Ea- 
mon de Valera, šį pirma
dienį atvyko į Ameriką, 
kur jis išbusciuiiviama,-' i pi tet ai iv.- —r — j ..u: __ ' ..... .... — j**- —2— apie menes)

darbu stovyklas dirbti ver- i radėjo posėdžiauti darbi- ANGLAI IŠTRAUKIA KA- tais”, ar vokiečiais, išvytais iajko. E. de Valera yra gi
gu darba no bolševikišku ninku unijų atstovai is 13 RIUOMENE IŠ PALES- i iš Čechoslovakijos anks- męs New Yorke, jo tėvasgų darbą po bolševikišku r 
žandarų priežiūra

.. RIUOMENĘ
.alių. Jie tariasi apie Mar- TINOS čiau. Cechai protestuoia buvo ispanas, o motina airė.
shall planą ir kaip darbinin- Praeitą savaitę pirmas di-ipneš jų apgyvendinimą DP o jis pats pasidarė Airijos____  rroll * i • . > 11 : i nzrni ’ 1 T 1___ __ J _ **1
dėti

PIETŲ SENATORIAI
RENGIASI “KALBĖTI
21 senatorius iš pietinių ūkio . n.,11(5;

valstijų nutarė būti pasiren- muose bus aptartas Kiausi-,jau apie^o palestiną. Kada 
gę “filibusteriauti”, arba mas sukurti naują tarptau- angjų kareiviai sėdo į laivą 
sakyti ilgiausias kalbas, tinę unijų organizaciją, Ku-ij|ajfa mieste buvo
kad tik sutrukdžius svarstv- rioie nebebus komunistinių gjrc|ėti granatų sprogimai ir
mą senate “civilinių teisiu” unijų. šautuvų šūviai. Apie Haifa
biliaus. Tie senatoriai yra amf miest3 vienaip vien eina
labai priešingi sulyginimui RUSAI PEK5UVE AMt- susišaudymai tarp arabų ir
negrų ir baltųjų gyventojų RIKOS K.AKEI I žydų.
teisių balsavimuose. Jie su- Sovietų kaieiviai h*m - ---------------
tarė visada būti pasiruošę je, Austrijęs ^ostinėj, pe ? -
“stoti į kovą” prieš istaty- vė amerikieti kareivi, uis 
mus, kurie negrams užtik- beginklis ėjo pro rusų sar- 
rina visas pilietines teises, gybą vienoje gatvėje, ei 
—;------------------------------ šautas

TAKSUS MOKĖTI IKI 
KOVO 15 D.

Iki kovo 15 d. piliečiai
Anier kos kareivis turi įteikti taksų rinkėjams 

“Keleiryie- „.uding. yr. gulėjo gatvėje, kol atvyko savo mokesčių deklaracijas, 
daryti yūokhn biznio .kel- amerikiečių automobilis su Pirmadienis, kovo lo d. yra 
binms ir pajieikojimu,. pagalba. | paskutine diena.

čiau patys padėjo išvyti is riausybei. De Valera žada 
Čechoslovakijos. Kol kas atsilankyti ir Bostone.
jau 800 cechų pabėgo nuo ---------------
bolševikiško teroro.

----------------- TURKIJA PRAŠO ŪKIŠ
KOS PAGALBOS

Turkijos valdžia kreipėsi
KIPRO SALA BUS ANG

LIJOS BAZĖ
Anglija nutarė iš Kipro į Ameriką prašydama skirti 

salos Viduržemių juroje pa- daugiau lėšų ekonominei 
įdaryti savo stiprią karišką pagalbai. Turkai sako, ka- 
bazę ir kartu padaryti ten riška pagalba yra reikalin- 
propagandos centrą, iš kur ga. bet jos neužtenka. Tur- 
į er radio bus skleidžiamos kija prašo, kad Amerika at- 
žinios Viduriniuose Rytuo- siųstų civilių ekspertų ko
še, arabų kraštuose ir Tur- misiją, kuri padėtų tur- 
kijoi. Kipro sala guli tarp kams stiprinti jų finansus ir 
Graikijos ir Turkijos. ūkį.



A»n KELERTE. SO. BOSTON yy ld. — Ko'o i6 a g>

APŽVALGA
AMERIKA IR ČECHO- 

SLOVAKUA
Mirs

-±TT.
■ - -

CcX

c-r. to ~i

t -£. _--c
A. -_-

’iy. -_r;cii : v

r.": c be. -

Ui ££_< .-Tl

- Berysc.

“ Ceeaeek _ik..a_ karp Zr
-, U--..

r- zn kaip i-

3Lir<5a>.

TVi.

?ūį 3KĖ; tšsoomėsė; _ ~ ■

Dcmtirv

PASi^rZj^S ŽODYTI

i —.
ga .et ' d' . -

toks ta: Stalinas" Z d a? 
didžturtis galrųrausi-e ra 
sa-d—. “i_?t • re~ d :_ ■ •

t-astu d„e' ma."
t.iru. ruesurr £T'_ - •

KAI NEMOKŠA K.i._2A_. mia:

Bostone
skitt.mme aru. rusšnui'.r _ tas 
daiyk-ą apie Marksą. - "i u - 
talą ’ ir panašius "iaimkus. :■ 
I^kiausmkit'e: šia

-r.. d . . i- a

• riešpas .ratinio 
teš pradedant Kas SavaiteS X

- S31 Ii 
t..i - - i dar

_ - _ - _b.". -Ču L<s-S*i«-r* ||
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s. Anglija. Tr^y.z. Begi
ns te. su t-gymc ~z~- 
■riaHr^ą. Juc-ia spsZ-

- nrins Rasja Eurc-peje ynu 
s. Sbr.'gtg. š*a . Z ..- 

ts sr-:'tmų ir Uszūisi su- 
• - t T_-;niut išt- a

Kaip Išvengti Karo?
č—.»- > ■ v-.> ir ia :ai‘ lirų; -mgaSias Nuo Lent- 

- vsua: r _ te —rr^s-e tuzuZbuis :
A-- Z- - :w ir ..- t s. r':rs’lim

:. Z -a; im-rbo: rllu - 
— - ■ . - 5—.—r—■ —-—L
v- .- - - urme: :en •- ■

ate. sau ?usa. į vtsus sasi-

Z: tautd :š. Z. .< - - ’ r vtsel r-atsiž" t
-—.t:'1 l-~. - sav fonĖBS. .di.

Uit UI -

urm- a. r. r -r-U K^iscs ir Uždarbiai dar juodesnės reakci.os
gavo Plieno ponai pakėlė .-tat-c.-r -.

. . 7 . r.ą >5 už tirą. PI i-r.- : ra- Haii&ce partijos libera-
. - —Bet menės pelnai vra dideli. ne: l»=e pirmą dūdą pučia

aiasev- ulieno galiūnai nūn . - -- -
’ients dar iidesm a.uo šia: ' už rėkauja.

__ vra reikalingi. Tie ponai Jie, paga. Maskvos isaky-
- . puikiais žodžiais uateisinaĮmą, labai norėtų, kad Am.e- 

*U. p aa kainu kėlimą. ’ trikoje prezidento butų dar-* TV • • 1
das: Kaip iš- Darbininkai 
Atsakymas i* dėl kainų kilimo. 3et ir jų 

_ kantrybė eina prie galo.
"Trečias randas“ kovos už 

pakėlimą praside- 
. čia. Jei valdžia negali Kainų 
.įsukontroiiuori. jei gyveni- 

L nonoms

- Za.VOe rėkliu
;ZV di Z— uždarbių
4 \F.-

t-.-:.ą p-razu- - 
r'.'.Zenr. teismą! į

is orangsta.

• a - - —

-x ’-•_• _ .-T— •-----
.-m-?:- - t’iuttsa tas::d.'e — ■ 
“kbrta-. 'et Iš to “kieta- LIETU

---- ——.-V ~ • » *7 a. *7—
u-e-z-lui G. C. VarskiZ Am- 
.*u£'? ' iUd. : ra>t e p g<*dvc tu 
su rebeužtetka tušči:

-A» - . — iar
—. - - _ d i — -

- s

d--

ube :;amal :ar. i~ stit rtn- 
:-ls luik •; A’ Marškai; -

A . 7. . -__ 2-

z.<nua:

ilgai tvlėjo blr.ir.xu priešą.-, izo.lacir.in- 
. Bet Ir u kas. Bei kodėl Am.erikoe

darbininkai
_ . . re:xa.aut: uzcarniu ra-v T — i.-..-- - X

* : •>' kėlimo..-s....e---a- .. j
(>AS tas tautas.! Kovos pramonėj dėl už- 

r e-- darbių pakėlimo neišspręs 
5 "užburto rato". kuriame 

rir..-:- kainos vejasi uždarbius, o 
1-linie- '-^darbiai turi vytis pakilu- 

„ sias kainas. Be: ūkio ponai

_.....

kitokio pasirinkimo darbi
ninkams neduoda.
Dovana Cechams

.--:i rŽ Po visą čechoslovakija
•: p.,:t„-a -ibolševikų sudaryti "sovie- 

l--"'5r?' tai" ima valdžią i savo ran- 
ms -'-ą- kas. Ginkluotos komunistų 

r-rstu.' bandos, pasivadinusios "so
rų. .ugi-s^-Įvietais’', perima tvarkyti
—"'k “’i" *'1' kaimus, miestus ir apskri-

- r- '.e- ėią savivaldybes. Tos pat 
.te'-rra pi- bandos “valo” visas val-

- ' Z džios įstaigas. Ginkluoti ko-
-r’ " munistų "šturminir.kai" so-

I.'-’-'- •rietizuoja kraštą, kuriamos 
j5 --^au koncentracijos stovyklos...

darbininkai turėtų, pagal 
Maskvos Įsakymą, skaldyti 
,-avo jėgas, to negalima su- 
; .^:Z z-di
liausieji veršiai patys pasi
renka savo skerdikus.
“Nepajėgė Suprasti"

Dė! senutės Sr.iečkienės, 
Lietuvos komunistų vado 
motir. .mirtie? tremtyje, A. 
Bimba sako šitaip: "Tai. ži
noma. gaila. Astuonių de
šimtų metų moteriškės pro
tas nebepajėgė suprasti 
naujųjų laikų".

' ' Bolševikų pergalė Cecho- pti į vieną si
/ - ' ■* Slovakijoj davė ir kai kurių j ką košelieną

• Idimėjimų" cechų liau- -Atomini* S
J. Iš Phahos!

Taip lengvai Bimba "nu- 
aiškino" visą reikalą. Senu
tės protas nebepajėgė su
prasti "naujųjų iaikų" ir ji 
rėgo i svetimą žemę numir
ti. toliau nuo savo judoas- 
ko sunaus. kur? tarnauja 
svetimiems okupantams ir 
persekioja savo tautie€ras__

Apie mirusios senutės 
protą mes negalėrume daug 
pasakyti, bet apie Antano 
Bimbos protą kiekvienas 
gali spręsti, pagal jo "aiški
nimus’'. kuriuose jo paties 
protas susimaišė su išmir.ti- 

<y?tą b- Iševikiš- 
eną.

Va! LAISVĖS 
??_A5O

_____Saugumas"
ižiai. Kas be to. L PhahosI Viena kongreso komisija 

d visose cec.no-. fp^ėiė kaltinimą prieš žymu
Slovakijos mokyklose, t agai Amerikos mokslininką. Dr" 
- i;v„ Edward U. Condon. Ji sa-»» x-«L-4:1 » A «• ieldiniu -^-;K0w

nėra laimėjimas? tas mokslininkas vra
. . .d—- . . . , . . - "silpniausia grandis" Ame-

.. : Atėmė laisvę, o mainais‘rj^og sausume.
davė kruvino fiurerio pik- Mokslininkas Dr. E. U.davė kruvino fiurerio pik- 
Zierlus iškabinti!

- Partizanų "Žygdarbiai
.Condon yra "Bureau of 
• Standards’* vedėjas, per jo 

Gi diki'os vvriausvbė skel- į linkas eina dide.es vaistv-

t _lų tukimu. Buvo mažų ir di- paslaptis uzs.emams. 3et. 
ZidU-tdilu. Ir relių puolimų. Kovose žu-'jei jis yra ištikimas Ameri- 

U' - -- - -dlų v; daug kareivių, daug par- --<os pilietis, tai kaip jė gali
.. r-r :nu. ".-.em- titanų ir buvo užmušti 660, pasiteisini: prieš tokias la- 

' - - - : . le civiliniai žmonės, kurie vi-ibai neaiškius kaitinimus?
- :: sis' e Ir sai i kovas nenorėjo kištis. Atominės energijos ko-

ų "veikimas" pe- misija ėmėsi reikalą ištirti

~   . -C *. -
tas Ai;J

a užkurs ems keltą ’ Ar VTEAi

skirtų te;.- alingas lėšas ’
Kyla re Želiąs prieš bel- 
-izm-> ti.-nattzu-s “ūina-

Z". ž * JZ~ kietesr.i. t nebesttenkinu
- -A^r £ ž; Zžtais Ir t argi

doleriais. .Atėjo laikas rim- 
-■ -.a Ui at tagd." ‘ ir at.e šit - 

- - 'riem ' es ;

ere: i. -t tau- u tuną; surišk-u Pj
Udtnm. m*' kslaė ir ; ikrais r.euuv- į

d- - . a d., tas ~t - -ulsu-u'tas l-lštlerš. net<i' 
-t - .“-r._-tu UiAt.- -".lui.-uuas t- Stalir..as.

» - «x
;ri—ti-s.ants t u- Ntzt Ce>:r ;«tookij«ots de- 
nati. mo kratijf-1 : jmaagžase A-f
Kar Ris - -ten-t's -ur jkai ss Rusi-!
-*•-.? t .di... t: n--EaltiEa .u tcs -uuip mieruojami.

i-t.-t- dtstė-u. te -ė>«žteks pre-
*e_' tu: .mane ur r”a.- tttentit • “ d»_«Iii.—

.-A it -ur -ūtur. ūet ;ėl t.usuKymn tao kart- laive ! 
- t isim- ....m. t ėst s bet reikės - tarškų sąurng":.

. na., ite

ū- aiškių pas įdėjimų, nauj- t “j 
— “.eud-kase karišku bazių Heme 

ir aiškiai - riestų rubežtų. 
kuriu-i-e teurngę boBevfica

NERAUDONAS

.u; ..v-

°artizan”
.eitais metais Graikijoj su- iš pagrindų ir jei suras, kad 
ardė 3.'!'79 namus, kuriu kaitinimai buvo iškelti be 
skaičiuje "uvo 51 mokykla, pamato. Dr. E. U. Condon 

x kaimai kalnų srityje tu- geras vardas bus a-sra^y-a.* 
rėj būti visai patuštinti ’ Tuo tarpu prieš daūseii 
nuo gyventojų, nes kai-! mokslininkų
mams grėsė partizanų už-įžmonių kyla 
mielintai. žvb.Ori" žmoniųIkaip aosisaueoti
gyvena, kaip pabėgėliai, lai

dinėse stovyklose!
? arti rar.ų p uld ir ė j imas

t a tarė Graikijai m.iižiniš- 
sus nuostolius- Išsprogdinti 

' tiltai, suardyti gelžkeliai. 
i ir galybė kitų nu-At lių pri- 

taryta bėgyje vienų metų. 
- aikiioj skurdas ir badas.

llaskvos valdžiai parriza- 
r.ų karas Graikių; eina i 

nes u tikisi kadatauo;
ir uraiKt’O’ oonaut

ra,t-I

atsakingų 
klausimas, 
n .c rttų

- .j,— — A".d. ...e j—.

vi.
-d Cecnosiovasroj. šiais 
metais tartitanų puldinėji
mai Graikijoj yra dar daž
nesni ir sruv;r.esu;.
Juo Blogiau—Juo Geriau!

Wallace partijos “libera
lai siekia Įkelti Amerikoje 
į prezidento vietą reakcin
gą republikoną. jų išmany
mu. yjo Amerik os žmonėms 
tus '1 gtau. juo tiems libe- 
ra.am.s vėliau bus geriau, 
nes IŠ52 metais 
dienos.

Bet Amerikos 
ku otgarizaeriu

sa.tinimų ir
•Juk su tokiais itarinėjžnais 
galima ir visai nekalto žmo
gaus vardą mindyt: : rur.ą. 
SLA Rinkimai

Ši mėnesi jau eina rinki
mai : A. L. Susivienijimo 
pildomąją įambą. V^i SLA 
nartai gerai padarys, jei gy
va; daiyvaus rinkimac^e ir 
jei įrodys bolševikų re
miamiems ■\andh.i a t a m s 
sa.tus pečius", kuir oaro- 

dėJt jšstatant kandidatus.
Fk>išev;kų remiami kanrii- 

catai eina į Susivieniumo 
rinkimus griovimo darbui 
Jie noretų i Susivienijimą 1- 
nešti piautynes. oigįą de
magogiją ir maskv'i-ės dik
tatūros atragus. Jiems ne 
vieta Susivicrd amo vado
vybėje.

APsiranda "savanorių" 
gelbėtojų Susivienijime ir 

"ateis" jų-iš dešinės, kurie "sutinka" 
|but: kad ir neišstatytais 

darbinin-,kandidatais. Tie "gerašir- 
vadai tei- džiat" išeina opoiicijor..

t, . - .. "Šventų misė-
vektros. Jei reakcija ivašei- jų apaštalai vargu ras di- 
munmkaus Amerikoje ketu- delio pritarimo didžiojoj 
rius mett25. tai paskui ateis demokratiškoj musu .vo

Ts.ius A-tten-s - tc-.ttt.- i -arty- -usuauzs a.'sotų sumų tr sat ys ~n;e.*ta * 
,—. <d- d- - . - i -d-a —n. <*tm'rtstu• .m .. • ” _ • . C*

•ŠicmA taoū suė. š=- Rer=i.t b«SM 
tw m-ru. o. Kari ?A rr«m “Krkbrrie.’

Irus ?t-tmlus ta_rike;tt_m A. mokslų "ejėgių čusari- -v. >;re.. uis? 
>tx; z< -tam Ameuk a te- mų. " kobsob^. sed
Itmits vadai -ka.tė “smzrt" Ruet.cs mtperla.tzrnz- kas mūrių p

'e 'tn.'o

re uraliaeisių "liberalų", racijoj. re

dide.es
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
F __________
f Iš Siuvėjų Susirinkime sekretorius. Po visų forma- 

Vasario 25 d. buvo siuvė- i ūmų, advokatas Briedis
jų 54 skyriaus susirinkimas, perstatė naują N. Y. L. Ta-
Žmonių buvo vidutiniai. Iš- rybos pirm. . J. Glaveską. 
klausius iš unijos pareigu- Glaveskas užimdamas pil
nų pranešimus, pasirodo, ‘ mininkystę, pasakė prakal- 
kad pavasarinis sezonas ne- bėlę, kurioje nurodė, kad 
kokis. Daugelis dirbtuvių N. Y. L. T. turi pagyvinti 
nedirba. Delegatas nusi- savo veikimą.
skundė, kad Armakausko,| Kostas Jurgėla padarė 
Mitchulio ir šalaviejaus rimtą pranešimą, kaip šian- 
dirbtuvės nedirba, nes I. M.ldien stovi Lietuvos reikalai 
Levy, drabužių fabrikantas,! tarptautinėje plotmėje. Jo 
neduoda darbo. Neduoda nuomone, nors Lietuva pa- 
darbo todėl, kad Levy fir- vergta ir mindoma, bet di- 
ma iš prastesnės rūšies dar- džiųjų valstybių vis dar pri- 
bo eina i geresnės rūšies pažįstama, kaipo nepriklau- 
darbą. soma valstybė. Todėl yra

Delegatas pridūrė, kad 
nekokia padėtis ir P. Atko- 
čaičio dirbtuvėje, ten irgi 
drabužių fabrikantai skun
džiasi, kad darbas nepada
romas gerai. Vienu žodžiu, 
visur drabužių fabrikantai 
nusiskundžia, kad prastai 
darbas daromas. Delegatas 
nurodinėjo, kad esą verta i 
tuos skundus kreipti dėmė
si, nes kitaip mes neteksi
me firmų.

Prastos naujienos, 
jos yra tikros. Karo metu 
ir po karo drabužis buvo 
reikalingas ir juos krautu
vėse graibstė, pirko by tik 
gavo, apie kokį gerumą, 
apie gražumą niekas negal
vojo. Dabar kas kita. Jeigu 
žmogus perka siutą, jis no
ri, kad jis butų geros me
džiagos ir gražiai pasiutas. 
Užtai ir reikia mėginti i 
mums lietuviams prisitai-1 
kinti

vilčių Lietuvai ir kitoms 
valstybėms atsikelti ii- gy
vuoti.
, Imigracijos reikalai nėra 
puikus, bet kiek galima nu
matyti, tai šiemet veikiau
siai bus iš DP įsileidžiama i 
Ameriką apie 50 tūkstančių 
žmonių. Jeigu tiek bus įsi
leidžiama, aišku, kad kiek 
didesnis skaičius ir lietuvių 
atvažiuos. t

Nutarta ateinančią vasa- 
bet r3 suruošti pikniką. Nutarta 

suruošti bendras N. Y. Lie
tuvių Tarybos vardu pra
kalbas. Konferencija buvo 
gyva ir maloni, ji nutiesė 
planą savo veikimui.

Vyt. Katilius.

Socialdemolcratų 
kimas

LSS 19-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks ko
vo 12 d. 7:30 vakare, L. A. 
P. Kliubo patalpoj, 280 

avė.

Susirin-

prie tų reikalavimų. ■ tt; t • • • j monJeigu mes nenrisitaiKinsi-Į ~ s = 5 5 ,
me7 suprantama," kiti mus' MaI°nekite nanai da 
pralenks. j
Ii LSS 19 Kuopos Bankieto

Socialdemokratų 19 kuo
pos bankietas buvo vasario 
28 d. Reikia pasakyti, kad 
bankietas buvo puikus 
tirštas žmonėmis. Advoka
tas Briedis buvo bankieto 
pirmininkas ir jis iššaukė

VETERANAI REIKALAUJA STATYTI NAMUS

visų. valstijų susirinko Washingto- 
ir vieningai pasisakė už priėmimą

Karo veteranai iš
ne į konferenciją ir vieningai pasisane uz priėmimą 
Taft-Ellender-Wagner biliaus, kurs numato plėsti ir 
remti namų statybą. Paveiksle parodyti delegatai iš 
kelių valstijų, kurie stovi po savo valstijų plakatais. 
Namų statyba yra vienas iš daugiausiai" ‘“degamu” 
klausimų pokarinėj Amerikoj.

i kalams sudėjo 
'šimtų dolerių.

virš dvejų

baltimoriečiams tie 
atvykę inteligentai 

‘ už ‘
Lietuvai laisvės ir 
mą tremtinių.

; Mums 
Šjauni
! padės kovoti atgavima

Fittsburgho Naujienos
r

vę. Kun. V. Karalevičius 
j nesenai atvykęs iš Europos 
' pasakojo, kaip bolševikai 
kankino lietuvių tautą ir 

tpielinkės trėmė į Sibirą ir ragino ne
paminėjo užmiršti savo brolių trem- 

Lietuvcs nepriklausomybės tyje. Dar kalbėjo J. Valic- 
30 metų sukaktuves. Iškil- kas ir p. C. Lenorth. Buvo 
mės buvo transliuojamos priimta rezoliucija ir pasių- 

ir svečių buvo kupina d i- oro bangomis per Povylo sta prezidentui Trumanui ir 
džioji Lietuviu salė. Buvo Dargio radio pusvalandį, kitiems salies pareigūnams 
daug miesto ir steito valdi- Miesto majoras D. L. Law- telegramos, kad užtartų 
ninku ir buvo trys Mary-į rence pasakė įspūdingą kai- Lietuvos teises. Meninę 
lando kongresmanai. Įbą. Lietuvių Piliečių svetai- programą dailiai išpildė so

Turint tiek simpatijos iš nė buvo kimštinai prisigru-
aukštų valdininkų, tai į dusi publikos ir publikoje 
mums lietuviams tik reikia viešpatavo gera nuotaika, 
daugiau energijos ir smar- Programą atidarė Petras 

Pivorunas, o vedė ją Povy- 
k.s Dalgis. Kalbėjo kun.
Balkunas iš Maspeth, L. I.,
N. Y., plačiai nupasakoda-

Vasario 16-tą vietinė 
J draugijų taryba rengė mi- 
; nė j imą 30 metų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo. Suruošė šaunu bankieta

Fittsburgho Lietuviai Gra- 
SUŠelpi- žiai Paminėjo Lietuvos 

Nepriklausomybę
> Šiais metais vasario 22 d
Fittsburgho ir 
lietuviai gražiai

kesnio veikimo, 
lino gengsterius 
išmesime.

Nors rinkliavos nebuvo,

tikra 
iš I •

Sta
lėtu vgs

listės Violeta Pranckienė iš 
Brooklyn, N. Y. Edna Mil- 
ler iš Keamey, N. J. ir pia
nistė p-lė Eleonora Nečins- 
kaitė iš Maspetho, o p-lė D. 
Žemeikaitė iš Elizabeth, N. 
J. gražiai padeklamavo ei
lutes apie Lietuva.

bet vienas kongresmanas: mas, kaip per karą Lietuva 
pamatęs tokį gražų buri lie- ; neteko savo laisvės ir kvies- 
iuvių susirinkusių, kovojau-’damas visus lietuvius vie-

bininkų, o kur kitų dirbtu- je rinkti maistą 
vių jau atleisti darbininkai? siųsti šeimoms

Rinkimų metais pažadų ypač našlėms su mažais vai- 
netruksta, bet kai pažiūri į kučiais, sužinojus tokių

ir tiesiog 
tremtyje,

sei-
gyvenimo tikrovę, tai aiš- mų antrašus. Išrinkta komi- 
kiai matyti, kad iš tų paža- tetas iš 6 narių: 0. Višniau- 
dų nebus grudų. M. L. B *skienė. R. Marciulinas, M. 

i Radziavičienė, 0. Vailonie- 
nė, S. Bujanauskas, J. Kan-

--------  į tautas. Geraširdžiai lietu-
Vietcs lietuviai iškiimin- viai, kurie turite ka nors 

gai, pakilusiu upu minėjo J paaukoti praneškite vie-

čių kad Lietuvai atgauti 
: laisvę, susijaudinęs davė 
j$20.00 p. J. Rastenienei ko- 
jvai už Lietuvos laisvę pa
remti. Kunigas Mandelis 
pasakė prakalbą ir šelpimo 
reikalams atnešė $300.00. 
$200.00 davė BALF 64-to 
skyriaus iždininkui F. Ma- 
tuiiauskui, o vieną šimtą 
dolerių davė A. Leonui kad 
jis pasiųstų tremtiniams 
maisto pakietelių, kuriem;

dirbti dėl Lietuvos 
laisvės iškovojimo.

Musų miesto majoras D. 
L. Lavvrenee pasigailėjo, 
kad čia tarp lietuvių nema
tąs Mrs. Rockefeller. Pub
likoj priminimas “Ievutės 
Paulėkiutės” sukėlė ir juo
ko ir j lojimų. Musų majo
ras kalbėjo apie lietuvių in
dėlį į Amerikos gyvenimą. 
Savo darbu, pasiryžimu lie
tuviai pasidarė vertingi ir

nmgai

ANSONIA, CONN.
labiausiai reikia. Kun. Man-j naudingi šios šalies gyven- 
delis tikrai dirba mielašir-jtojai. Jis gėrėjosi, kad lietu- 
dingą darbą, jis karštai no-j viai neužmiršta savo kilmės 
rėjo, kad ir tame parengi- krašto ir dirba dėl Lietuvos

Lietuvos laisvės šventę. 
Vasario 8 d. 8 vai. iš

to pamaldos, 6 vai. vakare 
parapijos salėje Įvyko mi
nėjimas, kuriam buvo ne
mažai publikos. Programai 

j vadovavo St. Bujanauskas.
______ (Sugiedojus Amerikos ir

Nelaimė Ištiko Drg. J. Pilką [Lietuvos himnus, kalbas

lyvauti. Sek. T. Buivydienė. 

DETROIT, MICH.

'nam iš komiteto. Reikia pa- 
ry- žymėt. kad A. A. Yankaus- 

kai nuo 6th st. yra darbo 
žmonės, o jau yra pasiuntę 
14 maisto pakečiukų lietu 
viams tremtyje, kaip ku
riems visai nepažįstamiems 
žmonėms. Tai yra pavyz
dys_______ _______ . visiems lietuviams. Per

Musų gerą draugą ir dar-į k2^2^ .kun. V. Karkauskas, 1947 m. BALF Ansonijos
u- buotoją Justiną Pilką vasa

rio 17 d. ištiko nelaimė. Jis 
kartu su kitais 4 darbinin
kais važiavo iš ryto į darbą

visą eilę kalbėtojų. Tarpe Ant važiuojančio automobi- 
vietinių kalbėtojų kalbėjo liaus gatvėje užslido didelis 
ką tik atvykęs is Europos trokas ir automobilių per- 
d. K. Balčiauskas. Tai jau- trenkė. Visi penki darbinin- 
nos kartos socialdemokra- kai buvo sunkiai 
tas! Jis tremtyje dirbo UN- tame skaičiuje ir 
RRA organizacijoj, o vė- Draugui Pilkai išmušė ran- 
liausiu laiku dirbo “Inter- ką iš peties ir šiaip smar- 
national Rescue and RelieUkiai sutrenkė. Automobilių 
Committee”. Jo atvykimas vairavo ne drg. Pilka, bei 
į Ameriką labai reikalin-' kitas žmogus, kurs juos ve- 
gas, nes čia būdamas galės ’žė į darbą. Kaltė dėl nelai- 
arciau supažindinti lietu-! mės tenka trokui, kur smar
kus su Europos padėtimi. ;kiai važiuodamas užslido 
Jo kalba -buvo trumpa, bet• ant automobiliaus. 
nuosakli.

Ansonijos miesto meras, 
Thomas J. Nelligan, P. Lo
dą. Vyriausiu kalbėtoju bu
vo Juozas Kazickas, kurs 
vaizdžiai nupasakojo Lietu
vos praeitį, ir dabartinius 
Lietuvos ir lietuvių nelai-

__ ........ mes ir vargus. Jo kalba
sužeisti,: Publika buvo patenkinta. 

J. Pilka' d2r ir šiandien tarpe Anso
nijos lietuvių yra kalbama, 
kad Juozas Kazickas yra 
geras kalbėtojas. Dainų pro 
gramą išpildė Marijos vai
kelių draugija vadovauja
ma Olgos Savickaitės. Pro
grama buvo dailiai išpildy
ta. V ėliau buvo šokiai. Šis 
minėjimas visais žvilgsniais

skyrius yra pasiuntęs cent- 
ran 1,014.72 dol. Tarybcs 
skyrius yra pasiuntęs A. L. 
Tarybai 285 doi.

J. Kantautas.

BALTIMORE, MD.

Į Mes visi, draugai ir pa-!-Da??s.ekė» publika buvo na-! ° ... - f-ori Lrin + r, A — ri.rr* __Jonas Krutulis jau brook-; žįstami, reiškiame didelės 
lynietis, nors kurį laiką gy- , užuojautos draugui Plikai 
veno Waterbury, Conn. Jis!ir linkime greit pasveikti 
taip pat pasakė keletą gra-jTo linkime ' ir jo nelaimės 
zių žodžių LSS 19 kuopos [draugams, kurie toje nelai- 
adresu. Po vakarienės tęsė--mėje buvo sužeisti, 
si šokiai iki vėlybos nakties.) Drg. J. Pilka vra nam 
Ii New Yorko Lietuvių Ta- LSS 116-os kuopos. SLA

rybos Konferencijos
Vasario 29 d. buvo New

352 kuopos, yra vietinio B- 
v . ALF skyriaus iždininkas ir
Yorko Lietuvių Tarybos priklauso prie daug kitų o»-- 

ganizacijų. Jis ym veiklus
visose organizacijose.

konferencija. Atidarė ją 
advokatas Briedis. P-lei M.' 
Kižytei nepribuvus, Danie
lius Averka perskaitė pro
tokolus, o F. Narvydas fi
nansinį stovi, nes jis yra 
N. Y. L. Tarybos finansų

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

Mokesčiai Vėl Kyla
Musų miestas paskelbė 

visiems piliečiams “gerą 
naujieną”. Mokesčiai nuo 
namų nuosavybės bus pa
kelti po $4.50 nuo tūkstan
čio dolerių vertės ir sieks 
$33.33 nu<> tūkstančio. Mat, 
miesto majoras pasiūlė pri

imti 116 su Duse milionų do-

VIETA MALONI IR ŠILTA

Vnokhf Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val-

ir
čia gaunama Ir

pavieniais numeriais
W M1LLBURY

tenkinta. Apvaikščiojima 
surengė ALT. Ansonijcs 
skyrius. Rengimo komitetas 
K. Savickienė, R. Marciuli
nas, S. Bujanauskas ir J. 
Kantautas, visiems kurie tik 
kuo nors prisidėjo prie pa
rengimo, tariame širdinga 
įčiu.

Aukų viso surinkta $145. 
Aukavo $10 R. Bingelis; po 
$5: kun. P. Bastakis, kun. 
V. Karalevičius, kun. Ig. 
Kelmelis, J. J. Ashmonta, 
J. J. Liudvinaitis, F. Kaire- 
vičius, J. J. Stukas Jr., A. 
Vilkas ir Lithuanian Ame
rican Veterans of Newark, 
N. J.; po $2: A. Yrshus, J. 
Yadinkus, J. J. Venskus, O. 
žiurlienė.

Po $1 aukavo: C. Le
north, A. York, A. Straz
das, V. Strazdienė, S. Straz 
dienė, M. Laurinienė, V. 
Karpienė, D. Ashmonta, A. 
Pribush, S. Knizeris, C. 
Liutvinienė, K. Šukienė, A. 
Steffen, M. Ambroze, A. 
Tratulis, J. Plungis, M. Si- 
daras, J. Peltonaitis, A. Ma- 

J, Davis, M. 
S. Milovas, A.

laisvės atgavimo.
Fo majoro kalbos daina

vo musų mėgiama daininin-
kyti kad Taryba padarė di- kė p-lė Andrulioniutė, ku- kaveckienė 
dėlę klaidą nutarusi nerink-iriai publika karštai plojo. (Martinkus, 
ti aukų parengime. Publi-| Vėliau kalbėjo adv. S.' Milevienė,’ M. Zeiinkaus- 
kos ūpas buvo geras ir pasi-’Gabaliauskas ir kvietė lie-:kas, A. Atutienė. J. Sabec- 
ryžimas atgauti Lietuvai tuvius paremti Lietuvos lai-; kas, J. Krotulis, A. Audeniu 
laisvę buvo didelis. Z. G. 'svės kovą. Fo jo kalbos iš- tė, A. Papievis, J. Lewis, A.

va re tfiŪ-vfikja? !į"^niiy dalyviai sudėjo apie Lauraitis, ?4. Kazakevičie- 
KĄ JiS TEN VEIKIA. Į tūkstanti dolerių aukų. !nė, K. Atutis, J. White, J.

Menines programos išpil- Montkevičius, A. P. Butvi- 
dyme dalyvavo šv. Kaži- ritas, A. Liudvinaitienė, S. 

.miero mokyklos mokinių Zupkus, D. Žemeikis, B. Že- 
j choras, vedamas Kazio Ba- meikis, A. Kaminskas, J. 
zio, damininkė Andrulio- Plungienė, P. Tratulis, S. 

Į niutė, Birutė Jucevičiūtė ir Agentas, M. Matulionis, A. 
; jaunųjų lietuvių tautiškų šūkis, J. Gutauskas ir S. 
j šokių grupė, vadovaujant Rupeikis.

oUčevičiams. 1 Aukavusiems širdingas 
Trumpai kalbėjo dar' ačiū. J. J. Livdvinaitis.

prof. Darnusis apie Lietuvos! __________
padarytą pažangą nepri- i
klausomo gyvenimo metais. ]

Mitinge vienu balsu bu-!
, vo priimta rezoliucija, kuri •
pasiųsta musų valstybės va- 

‘ darus. Joje lietuviai reika- 
i lauja, kad Rusija ištrauktu 

avo armijas ir policiją

me butų aukos renkamos, 
bet nesipriešino Tarybos 
patvarkymui. Reikia pasa-

Vasario 22 d. ALT ir BA
LF skyrių įvyko susirinki
mas 2 vai. no pietų. S. Bu
janauskas vedė susirinki
mų. Buvo išduotas raportas 
u- Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo, vasario 8 d. 
Minėjimas pasisekė gerai 
ir davė pelno 73.81 dol. 
Nutarta AL Tarybai pasių
sti 50 dol. Buvo skaitytas 
aiskas nuo p. J. Kazicko, 
kuns vasario 8 d.

Musų Naujienos
Vasario 1-mą rengtos B- 

ALF prakalbos Įvyko Lietu
vių salėje. Prakalbą pasa
kė Algirdas Leonas, jis ne
senai iš Vokietijos atvykęs 
ir laikinai musų mieste ap
sigyvenęs. Advokatas Leo
nas Lietuvoj gyveno laike 
bolševikų ir nacių okupaci
jų, tai mums buvo įdGmu 
jo pasakojimų klausytis.
Pasižadėjęs buvo kalbėti ir-| Japonų generolas Yasut 
gi nesenai atvykęs kapito-sugu Okamura per karą va-'; 
nas Burbulis, bet jis negalė- Į dovavo japonų armijoms 
jo iš tarnybos pasiliuosuoti, Į Kinijoj. Jis ir dabar dar tu- 
mat jis dirba ant laivo ir iri savo vadovybėje 225,006 
tuo laiku buvo išvykęs iš japonų kareivių Mandžuri- 
Baltimorės. Jo žmona tmm-Įjoj. Sako, jis šias dienas! 
pai papasakojo savo paty-Į lankėsi Nankinge ir tarėsi;. . 
rimus iš okupacijų žiauru-įsu Kinijos valdžia apie ben-;.; ‘ 
mų. Publikos buvo pilna drus karo veiksmus — 
svetainė, aukų šelpimo rei- komunistus.

“KELE1VIO” KALENDORIUS

PORT HURON, MICH.

Metodistų Kunigas apie 
Maskolišką Peklą

I musų metodistų vieną 
parapiją atvyko kunigas 
Sergei Moisegenko, kilimo 

suruoštose 
įis papa- 

susirinkusiems sve- 
apie savo pergyveni- 

jmus Lietuvoje prie bolševi- 
. kų ir vėliau prie nacių. Jis 
sako, 1940 metais Kaune

________ 'rugsėjo mėnesį bolševikų
Vasario 22 d. Lietuviu’poKcija jį suėmė ir norėjo

ir pouciją is oergei ivioisegenKO,
Į Lietuvos žemių ir kad Ame-1 iš Lietuvos. Jam siu 
! likos politika butų toki, ko-1 priėmimo vaišėse ji 

"įkią skelbė Atlanto čarteris.'šakojo susirinkusiei
S. B. į čiams

LINDEN, N. J. 

Vasario 16-tos Minėjimas

, tai ipasąkė kalbą. Už jo gražią 
non lupti pakeltus mokės-,Kalbą nes pasiuntėme jam 
cius is namų savininką. mažą atlyginimą, bet jis
K.,j£nJP° tcun? Ponai:mums atsakė, už prakalba 
baudžiasi pakelti ferą iki!ne,ma nieko, net ir už kel 

,13, o gal ir 15 centų gatvė-įlionės lėšas nepasiliko, o už 
kariuose. Taip gyvenimas iriuos pinigus pasiunčia vie-

• .. a aa- . 'nai. varge gyvenančiai Tei-
U tuo tarpu didžiosios mai tremtyje maisto i ž»ke-Įmonės .‘'taupo” darbiniu- tuk,. Užbi&i,!a I. Tai

kus. Kaiser-Frazer kompa- bos reikalus, svarstyta BA- 
nija jau atleido 3,600 dar. LF reikalai. Nutarto vietn-

“Keleivis” turi išleidęs didelį Kalendorių 1948 me
tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymų. 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,

“Keleivio”
636 E. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

Parko svetainėje,
. Mitchell avė., BALF 
j 132 skyr. iniciatyva buvo 
•iškilmingai paminėta Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo akto 30 metų su
kaktuvės. Žmonių buvo su
sirinkęs skaitlingas būrelis. 
Minėjimo programą vedė 
J. J. Liudvinaitis. Lietuviai 
karo veteranai iš Newark 
įnešė Amerikos, Lietuvos ir 
veteranų vėliavas. Buvo su
giedoti himnai. Kalbėjo 
jaunas veikėjas J. J. Stu
kas J r., jis plačiai atpasa
kojo nepriklausomybės svar 
bą lietuvių tautai ir 
visus stoti į kovą už laisvę. 
Kalbėjo Thomas J. Wieser

priversti būti {Milicijos slap
tu agentu ir įdavinėti poli
cijai protestonų bažnyčios 
kunigus. Du kartu jis buvo 
tardytas, apkaltintas esąs 
“valstybės priešu” ir kada 
jam davė laiko “apsigalvo
ti”, ar būti policijos šnipu 
arba pačiam eiti į kalėjimą, 
jis pabėgo į Vokietiją. Per 
karą vargo Vokietijoj, kur 
jį naciai buvo pristatę prie 
darbo, o dabar metodistų 
rupesniu jis atvyko į Ame
rika.

City Clerk, kuris irgi pla-! 
čiai apibudino Lietuvos rei
kalą. Kalbėjo miesto majo
ras H. Roy Wheeler, sakė.

Apie bolševikų šeiminin
kavimą Lietuvoje S. Moi- 

ragino'jsegenko sako, kad tai buvo 
“pragaras”. Jis sako, rusai 
buvo gana žmoniški iki
1940 metų liepos mėnesio 

o paskui, kada ne
va. tai 99 nuoš. lietuvių pa
sisakė už bolševikus, jie

rinkimu

kad turi būti išlaisvintos vi- pradėjo siausti Lietuvoje ir 
sos tautos, kurioms “demo- baisiausiai persekioti žmo- 
kratijų pergalė” atėmė lais- nes. Joną* Gritėna*.



50. BOSTONPoslapis Ketvirtas

nanti. .-a. 
na lietu.

Oro Taisytojai
. ą '• .v’-iu" Ari- 1 urie ir laba: šalia:-1.e 

’?'■* ~-ėlė bylą \ra skysti ir n? virsta i-!

d-
taisytojai” sugadino jo NACIŲ TELEFOTOGRAFIJOS APARATAS___

-o~
Durtino lietaus bandy- 

ntii dabar daromi ne tiktai 
-\nierikoje. bet ir kitose ša- 

; Australijoj, Francijojl
r___  . . . a.- _ ; ir. tur būt. kitose

nes j>» kai- nėra tikrai žinorųos. tie ma- - i .*-• mok alininkai daro 
. bandymus žučiukai vandens lašeliai Taurius bandymus ir

_ - norėtu, kaip galima
. išmokti “pataisyti 
>i iš jo butų didžiau 
da.

Heta’js ga- dą. 
..iir.ervs sa- tai

Bet kaltais dėl k- - 
priez- </•"'

Tį\ e - ----- . -------
ksauKt: ietų ir tikrai jiems sušąla, virsta —te ......
: a- tą lietu iššaukti, ir krenta žemyn. Koki s y r
Frt a- ''tyčia išsauktas tos priežastys, kuri s mažu 
lietus taimeriui sugadino čiukus vandens lašeliu 

ė. .s rei.-ta- verčia i .cmritmėnit-ri,;

j-nie-ru' »lėir.: vis:

Xo. 10. — Kovo 10 d.. 1948 m.

uuhk^». tas atsitikimas ir sristi žemyn, bet kaip tas! a. iau sniego (kodėl ne- 
tinas uetaus Įvyksta ir dėl kokių pri.- . ;i. b i Bostoną? Red.)

; ./šaukimu:- au r.cbera tik- žcsčių. tai tebėra gamt - .. - ritutė i padanges savo 
...i svaj nė, b ; radeda tu- paslaptis ‘------  ’-J------sauso ledo mai-

_____________ _ __  ___ __ Amerikos teisin
gas tu praktiška dens lašeiiu.iui aukšty ės-r - tu departamentas pa- 

dar nėra didelė, krenta žemyn, bet j-tigu že- siuntė Xevado6 oro meiste- 
iri.-mams dar.20 miau debesų oras yra -a - riunm ru-pėjimą liautis tą 

sas. tai ’ie navirsna i v-.’-rp-

:uxt:šK/s reiKsmės. Dirbtinai sušaidu ti van- -ui- P,T

vs nesninga, .ne nesą van-iid bimp9on iš nėra ankštybės? debesų.,-.. ............
os jnešė bi- kaip tai yra virš dykumų. t bmu. Jei Nevada pa- 

’ ’ tuos debesis
--------- --  -- - . --- -- _____ A M ' ii C <4. • 2V Vi . ^4. - - i - -«~4. ’J \. i _ s » M'4 V* | / V*
.iau- sumunymą. .-:ad butų arba jeigu oras yra sausas uata tuos debesis ir juos 
pasiirta m* " dolerių tai dirbtino lietaus pa lary- išmelš", tai toliau Į rytus: 
Amerik's r: biurui <\\ea- ti negalinta. gyvenantieji žmonės nebe-1m v*- c . . ' 3 ~ -_~ J .Bureau i bandymams 

iššaukti dirbi
i.aus jiems reikalingos drėg-j 

Dar viena praktiška nau- ntės. Vadinasi “žiemos
Kartu tas bilius d a iš “

—Maike. aš ateinu pas du, kai 
tave paklausti vieno daikto, čiai va:
Pasakyk man. kodėl stiklas kyla < 
trūksta nuo krupniko? Ot. ore de
pereitą subatos vakarą aš niui lašelis susiduria su .-it- tas ,-:as turi turėti teisę tą signalizacijos

e-sv-rv voevviMm tri tašpKn ir pHsidsro J3U aanli. Jsi leisti kiekvie- dvmsi parode. knd or ■• < rf-i »— ——' - « - —v _* r. « — W — _ _ - -

Vokiečių garsiosios fotografijos aparatų dirbtuvės 
Ienoje, Carl Zeiss dirbtuvės, buvo padirbusios foto
grafijos aparatą, su kuriuo galima buvo daryti nuo
traukas iš labai toli. Paveiksle matyli vienas toks iš 
nacių paimtas aparatas, jis yra Fort Manmouth, X.J. 
26 mylios nuo Nevv Yorko, bet su juo iš tokio tolumo 
galima nufotografuoti Xew Yorko miestą ir apačio
je matyli, kaip atrodo Xew Yorkas iš tokio tolumo 
nutrauktas. Xaciai su tokiais aparatais fotografuo
davo Anglijos pakraščius iš Franci jos, per Anglų 
Kanalą.

--  I
nemokyti.

—Bet musų para 
klebonas irgi lier.davi 
stis. kad Dievas f 

.. la'mum o juk jis mokytas, 
a. —O ar tos IE ai i - ; . 

bėdavo?
—Xevisada. Maike. Am 

menu, gaspad m-, pas ki 
nuvežė vis 

oor.ui. kad Die-

—Stiklas nu*i> karici'1 <■ ■ 
čiasi. tėve. Tačiau ne viso 
jo dalys pasiduoda viet 
dai. Jeigu Įpilsi karšt =kys- 
čio i šaltą bonką. tai vi<- 
pirrr.a pradės skėstis 
sienos iš vidaus: tuo tar • 
iš lauko pusės stiklas bu.- H as šiuži ja 
dar šaltas ir nespės kartu -u —biteli 
vidujinėm sienom 
Rezultatas bus t 
orinė bor.kos pus 
perskels visą bon 

—Xa. gerai.
tu viską žinai, tai pasakvK 
man dar vieną daiktą. Ar ir suvalgė, vaike, 
yra kur nors ant svieto to- daugiau su 
kia vieta, kur visai nebūty —Taigi tas :r r.ar-<- o.

el-
pakrapytų

—.... —__  —. ............... .. Alaska buvo nupirkta L
- pasakyti. kad kol kas praktiškos naudos teduoda Rv.ri "S ISG7 metais kovo
'U' žvilgsniu dar mažai kas dirbtinas sniego iššaukimas. "J? d. už $7.200,000. Per-
’da na daryta. Mokslinin- Bet po kelių metų gali būti kam Alaska Amerika už-
- - Vircfrt J. <caefer. ži- kitaip. Mokslininkas Irvir nv kėjn Rusi jai ne tiktai mciai raip neturtui. virs

’ - “snieguolių moksli- Langmuir sako. kad gal iau Alaskos kainą, bet ir už Ru-įmetu skaičiau “Kelen-Į" ir labai
ninko” k . karta su gar- po trijų metų ralima 1 us i- sijos patarnavimų Amerikai nenoriu skirtis, išeina, kaip
-• •' -T'-i r- v '•-.L- i ▼-« i L" ii ” -7 K -•»- • O t L".. ' i 1—A. i. _

Gerbiamieji.
labai norėčiau skaityti “Ke 

leivi". bet pinijru nėra. Astuoni 
ne tiktai metai kaip nedirbu. Virš 20

Elizabeth. N. .1

Gerbiama administracija. 
Meldžiu atnaujinti mano pre 

numeratą ir prisiųskit vieni
jusi! kalendorių 1948 metams 
Prisiunčiu 4 su puse dolerius 
tai vieną doleTi skiriu namu 

; išpirkti, arba S. Strazdui an' 
lizdo. Su pagarba. Jos Grice 

Newark. N. .J
A

n-kslininku vesti “tvarka" laike pilietinio karo.

atsako: “Kun velnią, kukusi. 
kad dunos nebėri“

Bet visgi siuskit man laik-

"Virėia" Ta:

O ką 2 i

tiems žemaičiams. Susitiko kar LIETUVOS KONSULATC 
tą vienas nubudęs žemaitis kitą PAIEŠKOMI ASMENYS 
smajru. Tai tas linksmasis ir _______
klausia liūdnąjį: “žemaiti, ku- Arlauskas vaikai Jono. anūkai / 

. domo. kuris buvo kilęs iš Liudvinjkutl. kun tu nekukujl . O tas vo vai.. Mariampolės ap.
r;;:-.ci aii nesiKisti Į Ame 
rišos vidaus kovas.

Jonui Stasiulaičiui, Wa-• f' t- I • • - / > ' ->la»erc<iry, LOnn. — Knyga; rasb Ir kalendorių. Prisiunčiu I 
mstai pasiuntė-; Su pagarba. kxį

--.:r:r.-:a: p'ivercia de- uz oro taisymą .
ti. o ;ei oras yra 

‘esnis. ta’ -r’e<ra5 iš d'

pasiuntė-j 
me, ačiū už pinigus.

V. Gobcr, Wallingford, 
C°nn. — Į Tamstos klausi
mus, dėl atitraukimo trem-timn v $ _ • .

Arlauskas Juozas, sun. Adomo 
Mariampolės ap.

Ašukunaitė Hiena iš KybartŲ. 
Avižienis Juozas iš Liudvinavo 1 

Mariampolės ap.
Bagdonavičius Jonas iš Kietavi 

parap.. gyv. Indianos valst.
Baltrušaitytė Irena ištekėjusi\ incent Kondrot. Ramygalos vai.. Panevėžio ap.

Nedrnw. N. Y.

farmervs it n egi st r u otų
ykti 

i kuri norsAr tai rokuojasi kad tenai dunlat '
visai nelija. ar tik šiaip sau ______
sausa?

—Kartais pasitaiko lie
taus. bet labai retai. Cali- 
fomijos tyruose kartais ne
lija per kelis metus.

—X 
nės pa

—Tokiose 
ir negyvena, tėve

Motina ir į Vaikai 
Policija i

I :icm.- neoutų reikėję sniego Tie«a 
Į nuvalymui 
’ mi:\< :.ų dolerių. Butų ūžte- p'eva 

ę ras:taiko:: detesvse,

daugy- ę iefjęo atlvginimo
t3I p<x< .3. k n u 

bet teismas oėkn d n

Gerbiamieji.
Aš prisiunčiu jums $9 Postai 

Note. Siunčiu vieną naują skai
tytoją. Andrew Yurguti
roite. ir už save siunčiu už du

Barkienė - Purvinvtė Rozalija 
sūnūs Balys ir Kazys.

Bartkaitė \ alerija iš Kražių va 
Chicagoje.

Eršoyas Jokūbas iš Ukmergės. 
Grinius Jonas sun. Jurgio ir P« 

ronėlės iš Vilkaviškio ap.
Gudauskas Jonas iš Rietavo va Dėt- Telšių ap.
Gulbinas Ix>nginas. Xew Yorke 
Jančiuvienė - Serbentaitė Magd, , e "“‘-viu. jchc - oeruvnvaiu? .»iaK

metus, taigi viso $9. Su pagar- ‘ena ’š Veiverių vai., Mariamp< 
■ — — apskr.. Cleveland. Ohio.ba. Frances Normant.

Detroit. Mich.

Gerbiam'eji.

Jazdauskų šeima iš Ladavos. 
Kausakis Pranas iš Šimonių vs 

Panevėžio ap.
Kellneris Karolis iš Batakių. Ta 

ragės ap.
I^pinskas \ incas iš Kruopių pi 
I.eveckienė-Jazdauskienės -Siunčiu jums $3 ir prašau at-..----- .. -'.vm-Euv-.az.uausMenes - m

naujinti mano prenumerata Aš,kiut* ^Iar’ja iš Kvėdarnos vai.. Ti 
j - - ,. .. , . ' . rages ap.. gyv. Westville................. _ -------- pradėjau skaityti jūsų laikrašti Liepus Petras iš Simno vai., A

eilės. Affidavitus ea- pr'e-i 21 metus ir per tuos me- tAisi2lp', . , ,.Urna dii-vti • • », - j • - * Limontiene - šukaite Liucija. Kin.-.a r.uotl ir neturint neju- fl,s vis daugiau ir daugiau rneg Šėnų parap.. Šiaulių ap.. gyv. X
©mos n-.v,savybės, bet rei- “S**8 skait-Vti' Man uįtau, Domininką,. Bostone.

'pac patinka Maikio su Tėvu Lukoševičius Antanas, iš Veive• vai M o vin a! t._

dėl ar- \T-e,ri''.GS konsulatą, turėtu 
a - affidavitus ir tada... tenkas.o-

"u .: *a’"ustų į lietų, nieko ne: asakė ir visas ta
• r;j-- ca:vių butų “atsakomybės 'klausimas'

Ra.u? r'.u.r’e2r" gatvėmis. Bet tebėra neaiškus.
pasikalbėjimai.

Dabar aš našlė ir skaitymas
yra mano didelė pramoga ir nu
siraminimas. Jei turite kokių 
knygų pas save. malonėkite pri
siųsti. Busiu dėkinfa. Su pa
garba. Jūsų Mrs. Anna Garton 

Ambridge. Pa.

vai., Mariampolės ap.
Maciūtė Anelė. Chicagoje. 

į .^Jat'jošaitienė - Griniūtė Ona
\ ilkaviškio ap.. ir vyras Matijoš 
tis Petras iš Sudargo vai.. Šakių 

Mažeika Motiejus iš Alovės v 
Aljtaus ap.. gyvenęs Pittsburgh.

Mažuika Motiejus, iš Papilio v 
irtų ap.

Micevičius iš Krosnos.
Narvydienė - Kairaitytė Marij< 

iš Mariampolės ap.
Naudžius Andrius ir Juozas iš ’ 

vėrių vai.. Mariampolės ap., g 
Brooklync.

Navickaitės Anastazija ir Ona 
Skaisgirio parap. Šiaulių at».

Noreika Aleksandras ir Jonas, 
•ė* iš Šilalės vai.. Tauragės ap. 
įu brolio Prano sūnūs Stasys J 
reik*.

Pauželvtė Veronika ištekėjusi, 
Joniškėlio vai.. Biržų ap.. Brookly

Pavlovas Simonas sun. Petro

Gerbiamoji redakcija.
Nors aš po operacijos nebe- 

pal u gerai' matyti skaityti tą 
mano mylimą "Keleivį", bet ne- 

’ba kurios atitrauksiu nuo jo, kol gvven- 
pripažin-/'11 ant šios žemės kamuolio.
pažymė- Jis ’«nkė per 28 metus ir g^.'^os’chic.^>

. tegul pabaigs lankyti, kol aš iš-'
Bendrai dėl tremtiniu at- e-s’u dsėtis amžinai,
1 ”**0 galima pasakyti Sveikinu visus "Keleivio“

kol Kongresas nepri- ‘-arbuotoius, linkiu visiems iš-

Ieškomieji arba apie juos iinan 
ji maloniai prašomi atsiliepti j:

<'«m«alate Grmeral of l.ithuani
41 West Š2nd Street.
New York U, N. Y.
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Laiškas iš ’Dypylando’
Sako senas 

“Kas skauda, 
šneka”. Taigi.

tantu pas kariuomenės vadą;
Alexander, ir tas vokietis

• savo įtaka paveikęs Kana- 
' dos valdžios palankumą sa- 

reikalą atidėjus sausio ,vo “schemai”, priimti \ o- 
mums atro- kiečių “fliuchtlingus . Tai- 

iki šiol negirdejo-
priežodis: Di
pie tą ir,mėnesio sesijai, 

apie ką kitaįdė baisiai ilgas ir grasmin
iš “Dypalando” šnekėsi, įeij.gas laikas laukti. Bet štai 
ne apie DP. Nors ir jums,; atėjo sausis ir prasidėjo se- 
beabejo, ta tema jau paky
rėjo iki gyvo kaulo, bet — 
kol bus I)P i roblema, tol ji

sija, o apie musų bilių nė 
žodžiu niekas nebeprisime
na. Ta šalis, iš kurios ne tik 

pati apie save bylos, nors mes, bet ir kitos šalys laukė 
ir visi kiti įsi jungtų i “tylė-i pavyzdžio, tokį pavyzdį
jimo suokalbi”, kaip tatai į duoda... Nestebėtina tad, 
buvo Pabaltijo valstybių at- kad susidarant tokiai bevil- 
vėju. tingai padėčiai žmonės yra

Dėl Pabaltijo valstybių gatavi mestis į bet kokias 
tai 1948 metus pradėjome “schemas”, kad bent indi

vidualiai iš tų aptvarų ištru
kus, bet kur.
Vokiečiai Baitų Sąskaiton 

į Kanadą
Kai “tylėjimo suokalbis” 

D P klausimu jau ir pasau- 
, , . . iio kraštų valdžios vyrus ir

ėjo pavojus tų va.>;\ nų m- t.pautją nutildė, pavojai mu- 
korpoiacijos i Sotie.ų ą- gu ateičiai bet nesnaudžia, 
jungą pripažinimo: 2) su-

su naujomis viltimis. Kaip 
naujų metų sveikinimas 
mums buvo maloniausia au
toritetingų sluoksnių par
vežta dviejų sakinių išva
da: 1947 metų re .u’tatas 
buvo toks 1) galutinai į ra-

kaip fantazija. Bet pagal su pasiulymu “pažadinti A- 
merikos žmonių idealizmą”, 
kad amerikiečiai galėtų va
dovauti pasauliui atominia
me amžiuje. Tas moksli
ninkas skundžiasi, kad ame
rikiečiai kenčia nuo “idėji
nio nedavalgymo” ir nesu- 
sivaiko, ko siekti musų su
dėtingame amžiuje ir kaip 
vadovauti pasauliui, nors 
Amerikai dabar tenka sto-

jo supratimą, tai nėra fan
tazija, o paprasčiausias ap
skaičiavimas. Jei valstybės 
mušis tarpusavėje, tai jos 
ieškos geriausių bazių, o 
mėnulio bazės bus pačios 

|geriausios ir pigiausios.

“Idėjinis Nedavalgymas”
Dr. Charles A. Thomas, 

Monsanto chemijos kumpa-

ARABAI ŠAUDO J ŽYDUS

.. .. .  u- 1

gi, nors --------- ~ -
me kitokio Kanados plano, 
kaip tik >20,000 DP priimti, 
bet, matote, kiek kandidatų 
ir į tą nedidelę kvotą jau 
atsiranda. Tad nestebėtina, 
kai girdi, per kokius neįsi
vaizduojamus koštuvus turi 
pereiti tie neskaitlingieji 
DP, kurie Kanados komisi
jų buvo rasti tinkami dar
bams Kanados miškuose, 
tekstilės ir kt. pramonėse. 
Sako, gali būti sveikiausias 
kaip gintaras, tačiau besijo- 
jant vien per septynis medi
cinos kaštuvus ir eilę kitų, 
visuomet ran&a kur prikib
ti ir jei jau negali atstatyti, 
tai bent padaro taip, kad iš
važiavimą atideda vis vėles
niam laikui, o tuo tarpu 
pralenda tokie, kurie lan- 
desni.

Nuotaikos
Nuotaikos ne kokios. Kuo

jungą pnpazinimo; su- įr stačiai neįtikėtinas for 
laužytas tylėjimo suokal
bis”

yra sakoma, kol siūlė oate- darb“i“"^halttečilni“’''u^ šiandien žmonės verčiasi ir 
kės rasa ir akis išės, tai yra, M ..veikia stovyklose kiti
kol teisybe pasaulyje tnum-—emigracijos teises paši
luos, musų gali ir karnai su- orobti’
trūnyti, 'ienų kur >i )iro, jau gerj metai, kaip buvo 
taigose, kitų Europos gnu-j jauį.jamag koks tai paslap-
vesių tyrlaukiuose, trecių po tingas Rytprūsių ir “Baltų”
visą pasauli įssiblaskiusių. vokįečiy judėjimas. Buvo 
Bet, viltis jau yra, o kol vii- šaukiamos kažkurios tai 
tis gyva, tol tauta nemari, j “pabėgėlių iš Rytų”, tai 

Kitaip stovi su D P reika- evangelikų (vokiečiams va 
lais. Žvelgiant Į musų skait- dovaujant) konferencijos 
lingas stovyklas, išblašky- Hamburge, Kielyje ir kitur, 
tas po visas tris vakarinės kur buvo ypatingai vylioja- 
zonas, pirmiausia prisimen mi mažiau susipratusieji 
kaž kurios dainos žodžiai: klaipėdiškiai ir Lietuvos 

Užsičiaupė lupos, meilės evangelikai. Tikslas šian- 
žodžiams žuvus. dien jau bus paaiškėjęs,

Akys nebeverkia ašaroms ypatingai iš vieno tokių or- 
išdžiuvus. ganizatorių slapto aplink-

Tylios musų stovyklos raščio. Būtent, tūlas Alek- 
pasidarė, beviltingo lauki- sander de ja Croix, Lietu- 
mo slogutis visus prispaudė, vos vokietis (nors prancu- 
Jaunimas, lyg veisliniai ku- ziška pavarde), sėdįs Schie- 
meliai per jnmarkus. Įvairių svvig - Holsteino provincijo- 
kraštu specialiu “supilki- je, skelbia ne mažiau ir^ie

. „ mas įgauna, štai naujausiai
(eimbpiracv oi silence) susektas labai gudriai orga- 

val>t\bių atveju. N irs nizuojamas pačių vokiečių

nijcs vice-pirmininkas, krei-įvėti viso pasaulio priešaky- 
pėsi i Bostono mokslininkus'je.

Nešališkas Teismas
Juokai pro Ašaras i lagerį aprūpina šviežiu mai- 

Burneikai nepavyko. Ne- 'stingu valgiu, tuo ištrauk- 
baigė išpardavinėti karvės,1 damas mirčiai iš glėbio šim- 
—liko dar abidvi paskuti-į tus nekaltų gyvybių, reika- 
nės šlaunys, — kuomet la-;lingu busimosios Lietuvos 
gėrio teisingumas ėmė gulti atstatymui. Kas meta akme- 
jam ant kulnų. Policininkai nį į Burneiką, tas meta ak- 
buvo labai pareigingi ir meni musų tautos prieaug- 
Burneika tuojau stojosi akis liui, tas nori purvais ap- 
i aki su lagerio teismu, drabstyti musų gelbėtoją ir 
Ypač kad atkakliai užsispy- geradarį, kuris nusipelno

trečius metus, sunku ne tik 
iš šalies, bet ir iš paties vi
daus pasakyti. Darbo, tikro, 
praktiško, naudingo visuo
menei ir sau, labai maža 
kas turi. Kadangi duodama
sis pragyvenimo minimu
mas yra žemiau visokio mi
nimumo, tai daugeliui lai
kas taip ir prabėga savo 
“autarkinį ūkį” betvarkant: 
kiekvienas DP šiandien ai
tai šeimyninis ar “singelis

Paveikslo viršuje matyti būrys arabų šaulių, kurie 
šaudo į žemiau parodytą Jeruzalės miesto dalį, kur 
gyvena išimtinai žydai. Arabai iš toli apšaudo žydų 
gyvenamas miesto dalis.

Mokslo Naujienos

1 aliejus?
turi pats sau viską padary- klausimą

re okupacinės valdžios ko
mendantas. Girdi, teismas 
turįs būti griežtas, negailes
tingas, nes čia ne du ir ne 
trys kilogramai, bet dvyliką 

i centnerių liečia. Karvė bu
vo riebi, dar neužvarinėta. 
Vadinasi, atitinkama ir 
bausmė.

Teismo pirmininkas atsi-

Aliejaus Bacilos mokslininkams pavyko pa-
Iš kur atsirado žemėje siekti 456 laipsnių šalčio. 

Mokslininkai tą 1921 metais olandų profe- 
atsidėję aiškina, sorius Kamerling Onnes,

motinų ir vaikų padėkos.
Teismo priesėdas liaudies 

mokytoja, sėdėdama už 
stalo, išsitraukė nosinę ir 
ėmė šluostytis ašaras. Silp
ną turėjo širdį, ypač dėl 
mažutėlių kūdikių.

—Vadinasi, — kalbėjo 
toliau gynėjas, — mes visų 
motinų ir našlių vardu turė-... ™ molinu n iiaanų vmuu mic

kosėjo, radare neprieinamą atsiklaupti prieš Bur

liaudies mokytoja ir moky
tojas, žmonės
suomet pasirengę stoti už
teisybę. Policininkai atve
dė kaltinamąjį ir išsirikiavo 
gretimais, laukdami toli
mesnių teisingumo nurody
mų. Į salę prigužėjo pusė 
lagerio pasižiūrėt, kaip sek
sis Burneikai išsikapstyti iš

mo” komisijų išrankioja- daugiau, kaip visų vokiečių 
mas ir transportu transpoi- is Pabaltijo, ypač iš Lietu- 
tais išgabenamas Įvairiau
siems darbams. Jau nema
ža stovyklų, kur suiro cho
rai, rateliai, sportas ir su
stingo visoks kultūrinis gy
venimas, net stovyklų ad
ministracijoje bedirba vien 
seni ir senyvi žmonės, jei 
“senais” galima vadinti vi
sus tuos, kurie darbininkų

baltijo, ypač iš Lietu-
vos
Lietuv 
kraštų
Pasirodo,, organizatorių tu
rima ne tik geni ryšių, bet 
ir stiprių pečių, būtent, vo
kiečiai iš “rytų” organizuo
jami emigracijai į Kanadą 
per vokiečių evangelikų 
bažnyčią. Esą Kanada ža- 

eksportininkams yra nebe- danti paimti žymų kiekį pa
tinkami, maždaug viiš 40 baltiečių, ir tą tarpininkavi- 
metų amžiaus ir visi šeimv- mp pareigą pasiėmė atlikti 
niniai žmonės, kad ir visiš- minietieji “baltų” vokiečių 
kai jaunos bet su vaikais'vadai, parūpindami tiek 
jioros. . kandidatų emigracijai, kiek

Šiandien didžiausia trem- i tik Kanada nustatys kvotą 
tinių spaudoje paklausa, 1 abaltiečiams tremtiniams, 
laiškai iš Anglijos. Kana-i,. Kad vokiečiai turi dide» 
dos, Australijos, Olandijos, dus užmačius į Kanadą, ro- 
Belgijos. Pietų Amerikos, do *r kitas gandas. Štai vi- 
na ir iš USA. * Ssiškai atvirai vokiečių, ypač

Jus patys nelinksmi, bet “umsiedlerių” (perkeldintų- 
galite Įsivaizduoti musų J^) iš Rytprūsių tarpe kal- 
nuotaikas, kai visų didžiau- dama ir net jų spaudoje bu- 
sioji ir tikriausioji musų vii- vo. prasitarta, kad Kanada 
tis — Strattono ir kiti biliai paimsianti gana žymų skai- 
buvo Amerikos kongreso ^ų vokiečių tremtinių iš 
pakišti po stalo. Kongresui Rytprūsių. Koks tai žymus 
pereitą sesiją baigiant ir vokietis buvęs bene adju-

ti: ir valgį iš tų žaliavų susi- bet tikro atsakymo dar ne- Leydeno universitete, paga- 
' kombinuoti ir pasigaminti, turi. Klausimas apie alie- mino šaltį, kurs “beveik” 
ir kurą pasirūpinti, ir indus jaus "kilmę” turi svarbos pasiekė absoliutišką zero. 
ir Jbaldus ir rubus susilopyti, tiktai “grynajam moks- Jam tik betruko astuonių 
ir patalpas išsivalyti, ir išsi- lui,” bet ii- praktiškame gy- dešimtadalių laipsnio iki į tos velniavos, 
skalbti, ir dažnai*kelis kart venime yra labai svarbus, 459 laipsnių šalčio! To pa- Kaltinamąjį gynė garsus 
per dieną eilėje pastovėti. Reikalas toks. jei galima ties universiteto profeso- Lietuvoje akvokatas, o la-
ir bendrose stovyklos dar- butų tikrai išaiškinti, kaip liūs, Dr. Wander J. de Ha- geryje — nemažiau pagar-
bo talkose padėtu • aliejus atsirado žemėje, tai as, sakosi 1935 metais pri-išėjęs vaizbos veikėjas, per

Vieną tik patirtį turime. £al galima butų ji lengviau suartinęs dar arčiau prie to I savo rankas perleidęs ne
kuri rodo, kad kolektiviza- padaryti ir dirbtiniu budu. galutino šalčio. Bet niekas vieną karvę,
ei ja (kolchozai ir tam pa- Užtektų tik sudaryti tas pa- dar nepajėgė pagaminti pa- —Gerbiamieji tautiečiai,

ra nenatūralūs eks- čias sąlygas, kuriose aliejus tį šalčiausią šaltį, žemiau
as ir priešingas pa- atsirado gamtoje, ir gal kurio jau nebegalima eiti.

prigimčiai, aliejaus pasigaminimo kfau- Dabartiniu laiku General 
simas butų išspręstas. Electric mokslinės laborato-

Dr. Ciaude ZoBell, Kali- rijos gamina Amerikos Rut-

priešingas pa
: raštų 'tremtinių sąskaita!ix-dl žmogaus prigimčū 
’asirodo,, organizatorių tu- stovyklos yra daugeliu

—pradėjo 
Šiandieną 
suolą sodinamas

neiką ir laikyti jį šventuoju,
.j . ,o ne tampyti po teismus. Iridealistai, vi- už ^a(j aRęaną papenė

jo, kad ištiesė pagalbos ran
ką prie rėkiančios, mažytės 
kūdikio burnos?

Ir teismo priesėdas mo
kytojas toliau nebeišlaikė, 
prapliupo ašaromis.

—Taigi, prašau atstatyti 
Bumeikos garbę, — drąs- 
kėsi gynėjas, —: pripažinti 
jį musų tikruoju globėju ir 
kankiniu ir išteisinti.

Teisėjas, kurs jau ir, anks
čiau kelias ašaras buvo ne
žymiai nuleidęs per skruos
tą, dabar verkė kaip mažas 
vaikas. Verkė ir du polici-advokatas. 

i kaltinamųjų 
ne kas ki-

ninkai, kuriems buvo paves
ta kaltinamasis. Salėje kly
kė motinos, stūgavo vaikai,

atvejų arba tikri kolchozai . . ...
arba kelias Į juos, bet juo ii- feraijos mokslininkas, ne- gers universiteto mokslinin- 
giau žmonės tose sąlygose senai padarė labai Įdomių kams didžiuli elektromag- 
gyvena, juo labiau jie jomis bandymų su "aliejaus baci- netą. su kurio pagalba bus 
baisisi, o kas jau nebesibai- lomis”. Jis susekė, kad tam bandoma 'pasiekti pati že- 
si, tas genda... Susmulkėii- tikros bacilos gali paversti miausią šaltį. Pasirodo, kad 
mas, ambicijėlės, vieni ki- organišką medžiagą i skys- magnetas, veikdamas į tam 
tų apkalbinėjimai, ištisos tį, labai panašų i aliejų.,tikras druskas, gamina šal- 
scenos dėl menkiausio daik- Tas neįrodė, bet leidžia ti. Todėl mokslininkai tiki- 
to, ypač dalinant maisto spėlioti, kad gal aliejus že-'si su tuo didžiuliu, sesių to- 
normas ar drabužių siuntas mėie atsiradę dėl tam tikru į elektrikiniu magnetu 
Dažnai daiktas nevertas baciių ““kaltės”. i prieiti prie paties šalčiausio
burnos praverti, tačiau ga- Kartu su tais bandymais Į šalčio. Tas magnetas, jei jis
vęs ne taip, kaip norėjo a -tas mokslininką? susekė, i butų naudojamas sunku 
negavęs ko norėjo, gatavas kad iš aliejuoto akmens, iš mams kelti, galėtų pakelti 
viską ‘aukštyn kojomis ap- kurio labai sunku yra išgau-
versti. Tik vienoje srityje ti jaute esanti aliejų, tam 
visi yra vieningi ir vienos tikros bu-'' 
nuomonės, tai išvykimo iš ti aliejų 
dabartinių gyvenimo salvgu juro? du> 
reikale. Kiekvienas išvvi-/ lifornijos

iš karto 13 automobilių!

tas, kaip Burneiką,_kurio v*_:giuostėsi akis tėvai, kukčio- 
sas gyvenimas piaejo sluos-Į jo senmergės ir kas tik turė-
tant ašaras našlėms, vai
kams ir vargšams. Už sąži
ningumą, pavyzdingą elgėsi 
ir nuolatinį susirūpinimą sa
vo tautiečiais apylinkės 
žmonės Burneikai patikėjo 
garbingas viršaičio parei
gas, kurioms jis buvo kvie
čiamas ištisą eilę metų. Kas 
tik į jį kreipėsi, išėjo nura
mintas, kuo galėdamas jis 
padėjo savo valdomojo vals

jo kiek jautresnę širdį. Vie
nas pravažiuojantis tautie
tis, visai atsitiktinai užsu
kęs į posėdį,—ir tas verkė.

Po trumpos pertraukos 
teismas, vis dar verkdamas, 
Burneiką išteisino.

Neverkė tiktai komen
dantas, kuris per vertėją 
paklausė Burneiką:

—Na, o J<ur likusią kar- 
, . . įves mėsą paslėpei?

ciaus nuskriaustiesiems.! —Advokatas pasiėmė — 
Žmogui be morales tokioslatsakė Burneiką.

ravėdami^ ui d a-j

Kiekvienas išvyks- 
tąs 4<ad ir į Braziliją šian- J 
dien skaitomas
lydimas 
kėjimais

bacilos padeda išgau- ... Mėnulyje
Bacilos, imtos iš , u\ls' pydejome apie vaiš

ėm,, netoli nuo Ka- ,™t€n^ d.el
alieJ Antarknkos žemių, kur gal 

būt” vra uraniumo rudu irna« i«wk« litornijos i-aKrascių, ane-;, ,, . ” ."zHiia'^an akmen- smėlyje besi-1^1 ,.-'ra u'aniumo rudų ir
UimkCT h- vedamos “paiiw«.oja"|,> ‘ >k,lĮ «e Svarbiau-
laimingu n •• šiai, valstybes nori turėtiįausiais lin- akmenyje t.^nti a.ie,ų n JĮ x u..su geriausiais lin 

ir neretai su (ne galima ištr;. Kti
■ i u ii 15 i .

1S akmens. a tuose

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

, Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12 00
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo noreikia 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 ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th SU New York 1, N. Y.

Piktu) pavydu. Tai vra ge* Tas mokslininkas savo ban- 
ras ženklas, tai rodo, kad d-vnws paeitojo daug sy- 
zmonės nėra pagedę n^rs kiu ir ja n iau išradimą
jau treti metai gyvena gadi- užpatentav 
nančiose sąlygose, tai rodo, Dabar d 
kad visi širdies gilun toje tomis baci; 
ilgisi sąlygų, kur galėtų vėl delius P]o' 
jaustis žmonėmis, nusikra- meni-1 Penr 
tyt to pasibiaurėjusio “dini” rezultatai 
vardo ir dirbti naudingą r,ir,pb k,pk 
darbą Geras ženklą
dąs, kad tikrai taip yra, 

i tas, kad išvykusieji i ki- 
salis, su mažomis išimti

mis, tikrai parodė, kad dar-
.nėra “atpratę" 7jk

tU^’kuriem^ veriaU UŽ kurio tem! 
os, kunems neteko metus “kli<tį"

cn-^U^lau misti amžinu pa- 
smuku jr kolchozinėmis 
katileienėmis iŠ bendro

kartui iš “Dipi- p,° • ?USU PronckL
^itnshorn,
1^48 m. sausio 14 d.

mi bandymai 
is užkrėsti di- 
aliejuotų ak- 

i va n i jo j ir 
geri. tai

pietuose savo ba 
zes, kurias galima butų pa
naudoti visokiems reika
lams.

Anglijos “Interplanetarv 
Society” praeitą savaitę pa
skelbė Įdomią naujieną, 
kad po 50 metų visos vals
tybės stengsis užimti ba- 

• !zes... mėnulyje. Jos leidžia
et i J X Ii 1 • •

pareigos nei 
Kelių tūkstančių piliečių li
kimas neatiduodamas į ne
patikimas rankas.

—Ir ką mes dabar mato
me? — tęsė užsikarščiuoda- 
mas gynėjas, — Lageryje 
nuo konservų vaikams krin
ta dantys, minkštėja smege
nys, siaučia skorbutas ir 
rachitas, visur trukumas vi
taminų. Ir, štai, atsiranda 
ne kas kitas, kaip tas pats 
Burneiką, musu motinu ir 
kūdikėlių geradarys, kuris

P. Andriušis, DP.

NEPATENKINTI VAGYS 
RAŠO LAIŠKĄ

Elizabeth, N. J. vagys įsi
laužė nakčia į vieną krautu
vę ir visur ieškojo pinigų, 
bet rado tiktai $15. Nepa
tenkinti tokiu mažu grobiu 
vagys paliko savininkams 
laišką, kuriame sako: “Jus 
esate ‘čyp’, kodėl nepalie- 
kate pinigus, kur juos gali
ma butų rasti?”

0 “dipi” ’ęzl‘ia ia! /į. .-'j;1' r; imame žurnale tos draugijos
aurtingą dVleIltri: : A- V ClėaJer
ilas, io- ''ti.iu .i . ■ • sakn, kad per 30 metu žmo.__  naudoti n 'J kasdieni- - '1 = _ ____ , . inaudoti 

niams reik; is.
Absoliutus Zcro

Pats didž ias šaltis. ko-;Todėl tada 
ti ii- žemiau

nes jau galės nuvykti į mė
nuli ir galės iš ten laidyti i 

!žemę įvairiausias bombas.
bus svarbu tu-

zemiau 
renheit ten 
lininkai tą ■ 
soliučiu zi 
mokslininki 
rijose bau 
“absoliutų 
visiškai ta.'

.ura nebegali 
459 laipsniai 

pagal Fah- 
netra. Mok

; i vadina “ab- iš mėnulio į

'rėti geras bazes mėnulyje. 
“Bazės mėnulyje”, pagal;

tą mokslininką, bus labai 
naudingos, nes leidžiant vi
sokias sprogstamas rakietas 

žemės 
rakie-

zemę,
Daugelis,Patraukimas trauks 

-avo laborato-itas ir todėl jas galima bu 
pa.-iekti ta!dau£_Ptelau ’š mėnu

. Tikra Teiaybė

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 teisybės apie ją, beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei- 
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim. Čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus- 
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

li” šalti, bet
■kam nepasi-

lio,

Kreipkite, pu tuo., kurie 
•kelkiui “KeJeiryje.” ystą heuum,

kaip iš kurios nors že- 
v i etos.

Tas mokslininkas sako, 
kad tokie dalykai skamba,

me.- 636 Broadway.
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mase.
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šito recepto prašė musų

Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

Kirmėlės Viduriuose
Seniau jų būdavo labai kas: reikia paimti \ieną 

daug- ir pas vaikus ir pas česnaką, atvirinti jį dviejo- 
suaugusius, bet dabar Ame- se stiklinėse saldai.i ;<no. 
i ikoj retai girdėti, kad kas ataušinti ir suleisti 
turėtų kirmėlių viduriuose, i išeinamąją žarną. i.ap 
Mat, valdžios inspektoriai reik daryti vieną kai tą į 
prižiūri netik paskerstų gy-'dieną, tris dienas paeiliui, 
vuliu mėsa, bet ir gvvus gv-į Vidurių kirmėlės veisiami 
vulius. Kirmėlėmis* užkrės- kiaušiniais, kurių jos deda 
tų gyvuliu mėses nevalia:nepaprastai daug: pa\?z- 
žmoniu valgvmui parduoti. įdžiui, viena nedidelė kn me

ilė, slieko pavidalo, gali pa
Kirmėlių, kurios gali žmo

gaus viduriuose gyventi,

KELEIVIS, SO. BOSTON

TĖVAS AR NE TĖVAS?
'skaitytoja iš Kanados.

Prieš Saužudystę

Tarybinio Piliečio Diena
M. BUKŠA Pasigirdo šnekant telefonu.

(Tęsinys) ! Saugumietis pranešė, išklau-
Tarybiniuose mitinguose sęs padėjo rageli,vieton, pa- 

bet kas
Mitingas 
gramofonui,
eiti taip, kaip diriguo'ar.ti kino: 
r^nka suka. bet šiuo kartu j —įeiti iš Vytauto pros- 
iprasta tvarka buvo paar-'pekto.

Gavęs

j Amerikos gelžkeliečių va
ldas. A. F. VVhitney, griež- 
Itas prezidento i numano 
priešininkas. sako. kad Įkū
rimas trečiosios partijos ir 
skaldymas pažangiųjų kra
što jėgų vra politinė saužu- . .dvstč Todėl tselžkeliečiur'-vta, ir Maknys gavo zodĮ .
unija' a!d-"vtė nuo \Vallaei . ~Gerbiamieji, — prade-1 Gentila pasijuto kaip paim 
“progresyvių” ir rems rįn_ jo jis is vietos u-visai ramiu
kimuose demokratų partiją.

lapeli draugas

balsu:

ir jo sveikatą pa-

dėti apie 60 milionų kiauši
niu. Dėlto, kas turi vidu
riuose kirmėlių, to išmato-veisti

lengva naikinti, yra kelios se yra pilna kirmėlaiči 
kiaUsinių. Todėl gydytojai 
iš mažo išmatų trupinėliu 
lengvai sužino, kad žmo
gus turi kirmėlių, ir kokių.

Didžiosiomis kirmėlėmis 
žmogus užsikrečia valgyda-

u i
rusys. Yra mažyčių, plonų 
kirmėlaičių, kaip spaliai; 
jų daugiausia atsiranda pas 
vaikus. Yra ilgesnių kirmė
lių, apskritų, panašių i slie
kus, apie sprindi ilgumo. Jų 
būna pas vaikus ir 
sius. Galop, yra dar ilges
nių kirmėlių, iki aštuonių 
metrų ilgumo; ir yra pa
plokščių, panašių i siaurą.

nuaugu- mas'žaija kiauliu. raguočių
ir žuvų. sirgusių tomis kir
mėlėmis. mėsą. Dėlto labai 
pavojinga yra valgyti žalią 

1 kiaulieną, jautieną ar žuvįilga kaspiną. Tos ilgosiom; ,. ..,1 - ~ gvvuhu gvdvtojo neištirta.įkumeles gana ilgai gyvena: -. * f.-,-. . ;v.. . ..• t, . * i • , nes u gali būti nesveika < \ i-;kiaulėse, nuo kuriu' žmogus . J •
užsikrečia, jos išbūna iki 6 ““^niomis kirmėlaitė-! 
metų, o- znoguje-ik. Io mia gaIima UŽ5ikrėsti ir tie- 

siog. jei tik tu kirmėlių

Alabamos gubernatorius James E. Folsom turi bė
dos. Tūla leidukė Christine Putnam Johnson jam iš
kėlė bylą. kad jis esąs jos vaiko tėvas. Byla sukėlė 
didžiausią sensaciją, nes J. E. Folsom pasiskelbė bu
siąs kandidatu i prezidentus nuo “šautų demokra
tų o dabar jam reikia teisme aiškintis, kaip ten yra 
su tu■! boisuku. Jis ginasi, sako viskas tai yra išmis- 
lvta io pelitinių priešininkų. Paveiksle gubemato-
rius kalbasi su laikraštininkais.

LAISVES!
Te.-i. kur kalnai neaukšti ir lankos neperplačios 
te/; ’uoi’.a ir medum vaišinasi kiekvienas svečias.
Yargus. 
kur iina

kovas ir laimę 
< mėlynas, kaip

dainos supdamos palydi, 
akys lietuvaičių žydi.

Kartais žmogus, turėda
mas kirmėlių, nieko nejau- kiaušinėliai nesvaruma

Te:::.: ir miestai neaukšti, ir upės mažos plaukia, 
tačiau kaip aukso kalnais derlium geltuonuoja laukas.
ir i lietuviui atiduotų nors pasaulį visą.
i savo žemę gimtąją iš tolimų sugrįš jis.
Tiktai man laisvės! — Lietuvos tamsus vis ūžia miškas, 
luti -t ės! — neramios upės, ežerai, šaltiniais trykšta.
Laisvės! — drąsiai gimtojon žemėn vyrų liejas kraujas.
Laisvės! — banguoja sesių dainos senosios ir naujos.•

: mėlynas, kaip akys lietuvaičių žydi, 
žmogus nešioja laisvės ilgėsi taip didį!

žmogus išblykšta ir sublog- 
sta. Kirmėlių turintieji vai
kai labai blogai auga, nak
timis verkia, kiapšfcv tiOSĮ lf 
taip toliau. Kartais užeina 
aštrus priepuoliai: viduria- 
v'

je repiiojanueji varnai. .\o-į 
rint apsisaugot nuo tų kir
mėlių. reikia žiūrėti, kad, 
pirštai nebūtų . dedami i'sukelia pragarą. Tokios mo- šta -šeimyniško 
bumą. ir kad rankos prieįitervs neprivalo tekėti. tai nebijok jo.

mazgoja-i Kuris kelias moteriškei sauvalgi
įmos

butų gerai 
ir panagės/imi, vėmimai, pilvo skau-lk

dėjimai, sąnarių tampama, j ž« .. atsar2umai 
ir karštis. Yra ir pavojingų! J

kada!

Alė Nakaitė.

tas nelaisvėn neprieštarau
jamos galybės; neteko bet 

savo valios. Kai prikurtos—Mes čia susirinkom ne 
ir»juokų krėsti. Jei kas ir lei-’ėjo

do sau burnas pravėdinti prospekto, atsidūrė Į sargy- 
nevvkusiais išsišokimais, birU kareivi. Apvaliais vei
kalus visų pirma prezidiu- do bruožais, ryškiais žandi- 
mas. Reikalas pakankamai kauliais mongolas, sūstyręs 
rimtas, kad rimtai ji svars- ?.uo šalčio, žiurėjo i ji abe- 
tytume. Nėra mieste malkų; J jingas ir kaip kito pasaulio

v-.^fnirka ibet ne J06 čia svarbiausios,;žmogus. Paėmęs iš Gentilos Metą leakcingą ūkininką. _nu> Lįetuvoje frankų kortelę, tik tarė:
niekas nemirė. Planavimo . .—chodi ! — ir pabars- 
komisija užsimojo Įvykdyti 
milžinišką viešųjų pastatų 
-tatybą. Tūkstančiai nauja-

A. F. VVhitney sako, Įkū
rimas trečios partijos 
balsavimas už VVallace pa
dėtų išrinkti i prezidento 
vietą reakcininką. Darbi
ninkams ir visiems pažan
giesiems butu nedovanotina 
klaida Įkelti i prezidento

A. F. VVhitney yra vienas 
iš senųjų Amerikos darbi
ninkų judėjimo vadų. Jis 
yra 74 metų amžiaus ir 
1946 metais vadovavo gelž
keliečių streikui. Streiką 
valdžia tada sulaužė ir po 
to A. F. VVhitney buvo pa
sižadėjęs kovoti visomis iš- 

Įgalėmis prieš prezidentą 
Trumaną.

Bet dabar jis ir jo unija 
apsisvarstė ir sako, geriau

prie durų iš Vytauto

kino 
vidų. 

Durys

per stiklines duris į 

atsirakino, neais- 
kortelę, 

pamojo ranka draugui Gen- 
tilai ir, eidamas iš užpaka
lio, palydėjo iki 42-ojo kam
bario durų. Buvo lygiai vie
nuolikta. Gentila pabarški
no ir Įėjo.

Kambary degė dvi švie
sos— palubėj ir ant rašo
mojo stalo, o už stalo sėdė
jo skustas, geroj kūno for
moj, apie 40 metų amžiaus 
vyras Įprastoj palaidinėj, 

vienas.

kurių neisikurę bus beje- kus tipas paėmė 
giai gautąją žemę dirbti.
Darbininkai, kitas ir tar
nautojų, tebegyvena šuns 
būdoj. Visur reikalingas 
medis. Taupiai ir tinkamai 
ji panaudojant, medis rei
kia apdirbti, reikia laiku 
pristatyti i lentpiuvę ir dirb

prezidentas Trumanas, kaip tuves. Reikia plano, bet dar 
bet koks republikonas. Sn‘ 
prezidentu Trumanu gelž- 
keliečiai susitaikė todėl, 
kad prezidentas vetavo 
Taft-Hartlev biliu.

daugiau reikia gero jo vyk
dymo. Visur reikia suderin
to darbo, reikia kad tam
darbui niekas nekliūtų. Var-Į vienų 
giai kas mano, kad mes sa
botažo noru apkrėsti. Dar
bininkai ir ūkininkai dirba,

—Tamsta Gentila? —pa
klausė sodriu balsu ir pagy
rė: esi punktualus, tas labai 
gerai!

Paprašė sėsti, pilniai pa
žinčiai pasiūlė papirosą ir 
pats užsirukė. Gentila viso-

unija, kurios vadovybė;11 ^vo Jė£°’?is m?b,liza"
nėra bolševikiška Su Vv’all-'vebnams tebedirba. Darbi-',vosi gynybai, dar nezinoda- 

nagiįjįčč tik-ai to« imi ninkai ir ūkininkai mokajmas, iš kurios pusės bus
joi, 'kurios ^sekalomunišu?savo .darKaX_ai^uotVr.pa-*!puitaS- Širdis iŠ iėto dunk" 
partijos “linija”, o milžinių *au^ti, kol bus atlyginti, seno.^ 
ka -
darbininkų
kė trečios partijos

A. F. VVhitney atsimeti
mas nuo “progresyvių” yra,
Ididelis smūgis VVallace tre-įP.97? ” „PerPat£ draugo Stak 
!---- —- • - „pixi.pi;p_ hskio širdies. Manau, dirbs

toliau; bet reikia jie gličiai
jčiais nuo

partijai.
tos—partijos pasi-į. . . , , ..

traukė paskutinė itakinges-: kinti, kad jie tikrai sau, o 
nė unija, kurios vadovybė-ne flgovąkiams ar kitokiems;

gyvenimo- 
ir p aSi LinkuS

patinkamą vyrą gali
gerai iš- pasirinkti, tai ji pati turėtų drąsiai už jo tekėti.

švarumas daug vra

pręsti. Jeigu ji turi pa-Į 
prie namų darbo., 

prisidė-į jeigu ji myli vaikus- tai šei-l 
myniškas gyvenimas jai;

• nu; 
šaukimą

~T. P.”

sulenda .! teįnTarTkiS nim0’ darumas, tai geriau- bus nesunkus. Bet jeigu ja, 
svarbias kūno vietas. Tada

VALGIAI

si vaistai, X.
žmogus gali ir numirti.

Ilgų kirmėlių iš vidurių
išvarymas yra nelengvas 
darbas. Mažesniąsias kir
mėles galima išvaryti leng
viau. Reikia paimti išdžio-

Moterys, Kurios Se- 
privalo Tekėti

Ne kiekviena

geriau
saulis.

patinka platusis pa 
visokie pasilinksmi

nimai. liuosybė- tai ištekėjus’ 
nebus nei ji laiminga nei j 
jos vyras- nei jų vaikai, jei
gu jie jų turės.

Senovės žmonės sakvda-

Ryžiniai Blynai.
Puodukas virtų ryžių.
Pusė šaukštuko druskos.
Puodukas pieno.
D j šaukštai ištirpyto sviestoj 

ar margarino.
Du kiaušiniai. 'ant skalbiamos lentos
Trys šaukštai miltų. Įmašinoi, tik rankom

įjos “linija”, o milžiniš-‘£unu» - ••
dauguma* organizuotu'Bet, negalima su ąUygimmui — Negaudami eisim pne 
ininkų gi ■iežtai Da.m-.ei/ iaBkti per ilgai ir juos pene-,ieikal° - tarė čekistas ir 
rečios pai-ijos or«"-ni ti tik žodžiais. Reikia teisy-,užsitraukė durną, atydziu 

žavimą dabartiniu'laiku. pasakyti: pradedame žvilgsniu peršliaužęs per
daug ko stigti, ypač darbi-į Gentilos veidą:

__________ * į ninkai, ypač kaimasi Iš mu-; —Mes turime apie Tams-
i?ų per daug išvežama ir per tą. draugas Gentila, neblo-

Įvairųs Patarimai, atvežama. ~

Skalbant vilnonius drabu
žius, niekados netrinkit

gų žinių, nors šios dienos 
—Spieki, semiački, — pa- mitingas jūsų komisariate 

igirdo priglušintas balsas,'bent kiek pagadino mano

moteris ga- , . ., ,
vintų lysnvkų (citvaro) Į Ii būti motina ir šeiminiu- vou.ka(!, vieta prie
žiedų, smulkiai juos sutrin-,kė. Daug vra nelaimingu Pe$.iaus .• šiandien (li
ti, ir vieną šaukštą sutrintų šeimų dėl to- kad daug mo- (‘e“Ų JPies^ų gy \ enimas^tiex 
žiedų šumaityti su medum teru netinka šeimvniškam Pa.K1.*-ėjo- kad namai stato
ir suvalgyti. Po kelių valan-'gyvenimui. Yra moterų, ku- n}1 -1au be pečių: šilima pauderiu mil-
dų paimti porą šaukštų ri- rtos gali būti geros dakta- ema uamzcziais 1> cent.rall'!tllc^ Gerai išplak Ant paf
cinos (castor oil) kad išsi- rėš. mokytojos, rašytojos. ;lk^°u0?eV b°moie-'galo sudėk išplaktus kiauši- 
valytų viduriai. \ aikai tik damininkes, aktores, bet ne- n.e- ’ertoranuo. e. n mote h»itvmus GFeitai kepk
pusę tiek.. ..Išsivalant vidų- gali būt geros šeimininkės. ant kaUtu augalinių rieba-
nams, turi išeiti ir kirmėlės. Kada tokios moterys išteka Peciaa>. gali nuo jo ,^Pasi. ar^a a]iejaus.

bet salė tuojau jį nutildė. į nuotaiką.
—Smetonos laikais darbi-i —Jau žino, — nustebęs

ninkas avėjo lopytais ba-; pagalvojo Gentila ir dar la- 
šaukštukas oaking pauderio. jišspaudinkit šiltam, bet ne- ?a\?* bus, kai tuos su-<biau susimetė.
Sumaišyk ryžius, pieną, I karštam. vandenv. Keli Ąr taryoy vynausy-; —Bet tas dar nieko, —

c-ruską, riebalus ir 
trvnius: tada

kiauši-i šaukštai 
supilk, paskutin

V 
arba 
gerai

»i glicerino', inilti i b.e parupus J3™ naujo ku-apramino 
ini plovimo vaii,lėni'. ™os Jis dabar t,k vitrinos! Turint s

apramino čekistas:
gerų norų, galima

padarys vilnonius • blanke- }an£e £ab PaJPa^^- Kaip-.pataisyti ir didesni gnekai. 
tus’’ taip, kaip nauju* bu? su drabužiu? Daug kas Juoba, kad Tamsta šian-

’ ' į paskutini nešioja.

Nuo pačių mažiausių kir- tai jos apleidžia pasaulyje 
mėlių dažnai padeda česna- naudingą darbą- o namie

JAU CIVILINIUOSE RŪBUOSE

liuesuoti
gali 
ir dirbti

Generolas Dwight D. Eisenho\ver, pasitraukė iš ka
riškos tarnybos ir čia parodytas civiliniuose rūbuose 
su savo žmona. Viršuje matosi jo paveikslas genero
lo uniformoje.

darbą. Užsiėmimų jai vra 
i visokių: ji gali dirbti ofise 
jsraii slaugyt ligonius, gali 
Imokykti vaikus ir tt. Kuris 
užsiėmimas geriausia tinka- 
tai priklauso nuo jos budo 

į ir palinkimų.
Namu šeimininkė ir vai

ku motina privalo būt tik 
tokia moteris, kuri tini mo
tinystės dovaną. Moteris su 
šitokia dovana neišeina iš 
namų. nepames savo vaiku;, 
o jeigu tos dovanos moteris į 
neturės, tai namie jos neiš-l 
iaikysit. Viena motina ver
kia- kuomet jos vaikas išei
na mokyklon, o kita šoka iš 
džiaugsmo kad dabar ji 
daugiau laisvės turės. Pir
majai vaikas yra džiaugs
mas ir Įkvėpimas, o antra
jai — nereikalingas apsun-i 
kinimas ir laisvės varžy-l 
mas. Pirmoji padarė gerai 
ištekėdama- o antroji pada
rė klaidą.

Taigi kiekvienai mergi- 
n<ii patnriiTius yi’ci toksi

Jeigu tave vilioja scena, 
profesija ar laboratorija 
jeigu tavo širdis ir 
trokšta kitokių kariieru. ne 
gu ramus namu darbas- tai 
nutark netekėti ir eik

Blynai geras 
į-yčiams.

valgis pus-

Virta Žuvis su Krienų Sosu.
Reikia paimti didelę žu

vį ir išvirti su visais prie
skoniais: Įdėti druskos, pi
pirų, cibulių, lapelių ir pet- 
ruškų. Išvirus ją išimti iš 
vandens atsargiai, kad ne
suardyti, ir padėti ant ilgos 
lėkštės. Vandens, kuriame 
ji virė, neišpilti. Iš jo reikia 
padalyti šitokį sosą:

šaukštas sviesto ar marga
rino.

šaukštas miltų.
Puodukas vandens, kuriame

virė žuvis.
Trečdalis puoduko rukščios 

smetonos.
šaukštas šviežiai sutarkuotu 

krienų.
šaukštas smulkiai sukapotų 

petruškų lapelių.
Ištrink miltus su sviestu

ir supilk puoduką žuvies 
sriubos. Sudėk Smetoną ir 
krienus. Viską gerai sumai
šyk ir užvirink, kad sutirš- 

Iia.,tėtų. Užpilk šitą sosą ant 
iėla; karštos žuvies ir pabarstyk 

i sukapotom petruškom. Ją

Geriausis būda? išimti: Maknvs, vis griebdamas 
kramtomą gumą iš drabu- reikalą už ragų ir nežiurė- 
žių ir vaikų plaukų, tai damas iš kieno kaktos jie; 
kiaušinio baltymas. sauga,

--------- ‘jo ir
Kad išimti baltas aikoho-'nimu dirbti, dirbti ir 

lio dėmes iš poliruotų bal- kartą dirbti, 
dų, reikia padaryti tirštą! Salė prapliupo plojimais, 
košę iš cigaretų pelenu ir kokių dar nei vienas kalbė- 
šalto vandens, ir ta koše to jas nebuvo susilaukęs,
dėmes gerai ištrinti, paskui Plojo ir Gentila, labiausiai, 
nušluostyt ir nupoliruot su Į už tai, kad Maknys, atrado, 
baldų politūra (furniture! sąmoningai gelbėjo padėtį, 
polish). i Medūzos žvilgsnis, žiūrėjęs

ii Gentila iš Zoknio akių perL- - ?

esi
su

dien tą norą 
kalbėdamas ir 
misaru.

Dabar draugas Gentila 
dar ilgokai pakalbę-1 jaV. Jautčsi kaip smauglio 
užbaigė kietu paragi-įzvlJg??ia hipnotizuojamas.

- - - - dar -ycekistas iš karto ėmė ji 
'vison savo valion.

—O taisyti pas jus, ir ne 
tik pas jus, daug kas yra — 
pats matai.

Gentilai pradėjo aiškėti, 
kur čekistas suka.

—Supranti pats, — tęsė 
jis — kad mes čia atsistojo
me tvirta koja ir nesitrauk
sime. Turim po kojų tvirtą 
pamatą — jūsų liaudies 
mums palankumą. Bet tu- 

Lygiai penkioliką minu-Įrim ir priešų. Vargiai kas 
....................... ’ abejotų musų gerais no

rais jūsų kraštui, jūsų tau-

linksmąją mitingo dalį, pri- 
ir pasidarė neaiškus.

Kad akys nepavargtų, 
daktarai tvirtina kad bu 
pertraukos galima skaityti 
tiktai 6 valandas; po tam,
reikia duoti akims pasilsėti.įčių prieš vienuoliktą drau-

--------------------------------- Igas Gentila, ką tik pasiliuo-
Kadangi Egipte praside-i\av^s is planavimo komtsi-

temo

da didžiuma visokių ligų 
epidemijų, todėl Amerikos 
laivynas tenai Įkūrė medi
kai} ligų tirimo centrą.

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1,500 visokių sapnų, 

galima valgyti karštą arta Kaina $2 bet “Keleivio ’ skai
dre- šaltą, ji vistiek bus gardus tytojams tik 31.00.

šiai tuo keliu, kuris tau ge- valgis. Lėkštėj Žuvį reikia 
riausia patinka. apdėti lemono riekutėmis ir

Bet jeigu tavo širdis trok- raugintais burokėliais.

Gaunamas “Keleivio” knygy
ne. “KELEIVIS”
636 Broedway, S. Boston, Man.

parodęs 
savo ko-

tai; kas dar abejoja, greit 
įsitikins. Bet klasinių liau
dies priešų, niekas neįti
kins. Ir kūkalius deginsim, 
kaip šventam Rašte pasaky
ta. Tamsta, tur būt, sutiksi 
su manim, kad kitaip nede
ra daryti.

Giliai užsitraukė durną.
—Tam darbe mes esame 

reikalingi padėjėjų, — tęsė, 
—gerų, dorų ir atsidėjusių
padėjėjų.

(Bus daugiau)

Pakalbinkime draugas ir

ics posėdžio, Įėjo Į saugumo 
rūmų duris iš Laisvės Alė
tos ir pasuko į 10-ąjį kam
barį, i registraciię. Prie at
viro langelio stiklinėj sienoj 
sėdėio dežuruojąs saugu
mietis. Koridory buvo švie 
su, tuščia ir beveik jauku.
Lengvom koiom priėjo prie 
langelio ir bent kiek vir
pančiu balsu pranešė:

—Esu šauktas j 42-ąji 
kambarį vienuoliktai valan
dai ; mano pavardė — Gen
tila.

Saugumietis pakėlė tele
fono ragelį, pasuko du kar- 
tu ir beklausydamas žvaira lehrį • Metame $3.00. 
akim dilstelėjo į atėjusį. --------------------------------

kaimynių oieieakyti MKe>



No. 10. — K.ivo 10 ri. i94S m. KELEIVIS, SO BOSTON Puslapis Septintas

Iš Plataus Pasaulio
Benešąs Trauksis?

Iš bolševikiškos Čechoslo
vakijos praneša, kad prezi
dentas E. Benešąs nori pa-

Rusija ir Turkija
Per du metus Rusija ne

turėjo ambasadoriaus Tur
kijoj. Nesenai turkai atšau-

sitraukti is savo vietos, bet j kė savo ambasadorių iš Ma- 
K. Gottv.'alda? šiuo tarpu ji'skvos. Dabar Rusija pasky-

mui. Pasiųsta prieglaudai, 
stambesnė auka.

Kiiubo darbas tebūnie 
į a vyzdžiu visoms lietuvis-Į 

ikoms organizacijoms, o vi-j 
įsus lietuvius kviečiame pri
sidėti prie kiiubo ir būti jo 
nariais.

Vyt. Ramanau»k**4

neleidžia atsisakyti nuo 
prezidento vietos, kad nesu
kėlus krašte pasipriešinimo 
bolševikų diktatūrai. Vėliau 
pats Gctt\valdas “papra
šys” Benešą trauktis.

rė naują ambasadorių Į 
Turkiją ir juo yra Aleksiej 
A. Lavrišev. Ar tas paskyri
mas reiškia- “taikingumą” 
ar naują bandymą kelti rei
kalavimus prieš turkus, “ži
novai” nežino.

HOLLYWOOD, FLA.

Čechijcs Ambasadoriai
I)u Čechoslovakijos am

basadoriai, Juroj Slavek 
Washingtine ir Dr. Frani- 
sek Nemec Ottav.oj (Kana
doj) pasitraukė iš savo vie
tų, protestuodami prieš bol
ševikišką perversmą čecho- 
slovakijoj. Abudu ambasa
doriai sako, jie pasiliks už
sienyje ir ves kovą už de
mokratijos atstatymą Ce
cilijoje.

Lenkijos Diplomatas
Lenkijos pasiuntinys Olan 

dijoj, Benedikt Elmer, pa
sitraukė iš savo vietos ir 
paskelbė, kad jis nesutinka 
su Varšuvos bolševikiška 
valdžia. Varšuvos valdžia 
po to paskelbė, kad tas dip
lomatas apsivogė, esą jis 
pasisavinęs valdžios pini
gus ir dėlto pasitraukęs iš 
tarnybos neva dėl politinių 
priežasčių.

Anglijos Paskola
Anglija praeitą savaitę 

jau pabaigė imti paskuti
nius pinigus iš Amerikoj už
trauktos 3,750,000,000 do
lerių paskolos. Anglija skel
bia, kad jos mokėjimai už
sieniams perviršijo pajamas 
iš užsienių 4 bilionus dole
rių per paskutiniuosius 
metus.

Patriarchas “Užmigo”
Rumunijos patriarchas Ni

kodemas praeitą savaitę 
mirė sulaukęs 82 metų am
žiaus. -Jis buvo sėdinčioj 
pozicijoj, nuleistas i kapą

Juozą Aušrą ištiko Nelaime 
Holiyv/oodas yra nema

žas pajūrio rezortas, apie
20 mylių i šiaurę nuo Mia- 
mės miesto. Yra čia ir lietu
vių Įsikūrusių. Vieną jų is- 

. tiko nelaimė 25 vasario 
naktp Tai buvo Juozas Auš
ra, 78 metų amžiaus žmo
gus. Einant jam skersai gat
vę, ji parmušė karas ir taip 
sunkiai sužalojo, kad nu
vežtas Hollywoodo ligoni
nėn tuoj mirė. Jis buvo pa
laidotas kovo 1 dieną, North 
Florida Beach kapinėse.

Velionis buvo kilęs iš Že- 
'rnaitijos, nuo Šilalės mieste
lio, ir labai mėgdavo skai
tyt “Keleivi”. Aušrų šeimy
na yra atvykusi Floridon iš 
Chicagos ir turi Hollywoo- 
de nuosavą namą.

—o—
Hollywoode labai gražiai

CECHU AMBASADORIUS PASITRAUKĖ

Juraj Slavik, Čechoslovakijos ambasadorius Wash- 
ingtone (dešinėj i pasitraukė iš savo vietos, protes
tuodamas prieš bolševikų perversmą jo krašte. Pa
veiksle matyti, kaip ambasadorius dalija žurnalis
tams savo protesto kopijas. Ne tik tas vienas diplo
matas pasitraukė protestuodami, yra ir daugiau ce
chų diplomatų, kurie protestuoja prieš bolševikų dik
tatūrą jų krašte.

ir stovime už dabartinių 
LA viršininkų išrinkimą. Tą 
dalydamas nei vienas SLA 
narys nepadarys klaidos, o 
tiktai sudalys didelę naudą 
organizacijai. Tad visi SLA 
nariai eikime Į kuopų susi
rinkimus ir savo balsus ati
duokite už dabartinius vir
šininkus.

SLA Nariu Komitetas:
B. J. Schegaus, SLA 287 

kuopa, A. Povilanskas, SL- 
A 38 kp., J. V. Srilsonas, 
40 kp., S. Bakanas, JO kp., 
A. Galinskas, SLA 7 1 p.. 
M. Kupris, SLA 115 kp., J. 
Gutauskas, SLA 64 kp.

KAIP TAPTI PILIEČIU?

Dar turime knygučių, 
“Kaip Tapti Suvienytų Vai 
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš-,

Q taip pat noriu surasti savo ginunai- 
k ėius: Joną Milašauską. Kazimierą 

Malą (Matz), Adomą Lipskj ir Vla
da Semvklį. Busiu laimi dėkingas, jei 
kas man praneš ir apie mano seserį 
Stanislavą Jocienę, Mrs. Ben. Jocas, 
kilusią is Raganių kaimo. Prašau 
atsiliepti ar pranešti šiuo adresu:

J. C. Tiee ( J. K. P.) (15-8)
P. O. B<>x i$05, Aberdeen, Masti.

APSIVEDIMAI
Paieškau gyvenimo draugės tarp 

45 ir 60 metų amžiaus, be skirtumo 
tikėjimo, by tik butų geros išvaiz
dos, sveika, negirtuokle ir mylinti 
gražų gyvenimą. Norėč, kad turėtų 
farmą arba krautuvę. Aš esu paty
ręs ūkininkas, turėjau farmą Ameri
koj per daug metų, o 7 metus turė
jau buėernę ir grosernę. Mano da
bartinis amatas moulderis, esu 5 
pėdų 8 colių, sveriu 100 svarų, švie
sus, tiesus, turiu mieste namą, au
tomobilį ir biskį pinigų. Butų malo
nu, kad atsilieptų moteris, geriausiai 
iš Penn. ar Xew Jersey valstijų. Ma
lonėkit rašyti šituo adresu: (10)

C. T. L.
P. O. Box 128, Palmyra, N. J.

x i Paieškau apsivedimui draugės am- 
I, .v ,, - ., • e * ’ žiaus tarp 40 ir 48. Aš esu dar nikiai išguldyti pilietybes ĮS- vedęs senbernis, turiu ūkį, prašau 

atsiliepti, kuri mylėtų gyventi ant 
ūkės. Mano antrašas: (10)

A. Tamosiunas,
St. Edouard. Altą, Canada.

Bolševikų Deportacijos
Amerikos teisingumo de

partamentas jau suėmė 27 
svetur gimusius bolševikus, 
kurie yra deportuojami iš! ... « „ -
Amerikos j ju kilmės kraš- Vra įsikūręs Svolkmas, taip 
tus. Suimtųjų skaičiuje yra Pat Seras “keleivietis”. Prie 
keturi komunistų partijos

;centro nariai: Irving Po- 
('ujtash, .John Williamson, .Ale-

|xander Bitttelman 
dia -Jonės.

ir (’lau-

Rinkimai Anglijoj
Praeitos savaitės papildo

mi rinkimai i Anglijos par
lamentą vėl davė pergalę 
Darbo Partijai. Jos išstaty

Rusijoj yra gerai, kaip mu- JAV pilietis; Juozas Luk
šų komunistėliai sako, tai šys, JAV pilietis; Zigmas

tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kain 
25 centai. Kreiptis i

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Alass.

ko jie čia 
ja i savo

'ėdi, ko nevažiuo- 
komunistiška ro

Lukas - Ramanauskas, JAV 
pilietis; Adelė Mickunienė

jų
jo-

ANGLIŠKAI-LIETLVIŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 

J žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 

pa-' išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. §3.'K)

EI
montu, JAV piliečiai: Al
bertas Vaitaitis, JAV pilie
tis ; Ignas Bražionis su duk
ra Gražina; Juozas Brun- 

aukavo — M. da: Vytautas Ciplijauskas; 
Šilanskas, P. Kunigas Vaclovas Katars-

Publika smarkiai plo- su sūnumis Rimantu ir

Petras Svirkas 
vo gražias eiles. I

didžiojo kelio, kuris veda > i rinkliava.
Aliam i miestą, Svolkinas 
turi pasistatęs 9 apartmen- 
tus, kurie apsodinti palmė
mis, švariai užlaikomi ir la
bai gražiai išrodo. Jis gau
na už juos po $1,000 nuo
mos už sezoną.

Žemaičiai čia turi Įsitai
sę grožio salioną moterims. 
Varbylai* taipgi turi neblo-

Po S 1.00 
Kuliešius, J.

deklama- 
’o to buvo

Paplauskienė, A. Marčiu- 
lonis, A. Svirskienė. M. Ma- 
tonienė, 0. Jurkevičienė, 
M. Valiukevičiūtė, P. Am- 
šėjai, T. Grudinskienė, K. 
Lekevičienė. R. Yankaus- 
kienė, J. Belskienė. J. Kar- 
pavičienė, M. KancevičienėĮ napą. . udl OI) raitijai. .JOS lSStaiV- ’OIU/MP taipgi LUI1 neoio-; 1JCI' leirnc, .u. IV1C11V.

Rumunijos pravoslavų baž-!tas kandidatas-, R. W. Wil- gą bizni ir yra pažangusIP- Svirskas, A. J. šaukis, A. 
nyčia visus savo mirusius liams. surinko 28.941 baisa žmonės. ' " Klimauskai, .J. Aidukonis,nycia visus savo mirusius į liams, surinko 28,941 balsą, 
patriarchus laidoja sėdin-o konservatorių kandidatas, 
čioj pozicijoj, nes esą jie Harold gavo tiktai 17,466 
“nemiršta”, bet tiktai “už- balsus. Rinkimuose dalvva-
miega”. Nauju 
bus Justinianas.

patriarchu vo mažiau balsuotojų, negu 
1945 metais.

KorespondencijoS
LOAVELL, MASS.

Traukiame Jaunuosius 
j Darbą

Paskutiniu laiku senesnio- jo, 
ji lietuvių karta čia dau- kurie darbuojasi su lietu- 
giau susirūpino, kaip pri- viais. D. K. Vytauto kliu- 
traukti jaunuosius lietuvius bas paskyrė Joną Versecką 
i musų visuomenini veiki; būti sporto instruktorių ir 
mą. Nemažai jaunųjų yra jis via pasiėmęs suorgani- 
prisirašiusių i musų organi- zuoti “soft-ball” žaidėjų 
zacijas, bet veikime, jie ma- grupę. Kviečiame visus Lo- 
žai tedalyvauja. well jaunus lietuvius regist-

Paskutiniu laiku buvo su- ruotis pas J. \ ersecką, re
organizuotas jaunų lietuvių gistruokitės visi, kurie tik 
būrelis, kurie sudarė krep- mėgstate bet koki sportą, 
šinio (basket-ball) žaidėjų D. K. Vytauto kliubas 
komanda. I ja įeina Petras yra pasiryžęs remti jaunuo- 
Saulėnas, ‘F. Wilkišius. E. sius musų sportininkus, tas 
Alikcnis, L. Andriušaitis, kliubas remia ir Lietuvos 
F. Sharron, E. Staniulonis, vadavimo reikalą ir neuž- 
F. Stapanauskas, J. Raude- miršta taip pat ir labdary- 
liunas. S. Staniulionis, F. bės. Gautas prašymas iš 
Kavaliauskas ir R. Buiia. Brocktono senelių prieglau- 
Malonu matyti toks gražus dos skirti auką ten esa- 
lietuviu būrelis sportininkų.lietuvių senelių išlaiky-

arba
Pa-

sau-

žmones.
Rodos, tauta musų nedi- Radziukinai, J. Zavads 

dėlė, bet lietuvių vra visur. -kai, S. Dzingelevičiai, S 
S M Biekša. -J. Biekša. E.

MIAMI, FLA. 

Buvo Antras BALF 
Piknikas

Šeštadieni popiet, 28 va
kario, čia Mockų sode, jvy- 

D. K. Vytauto kliubas bu-į ko jau antras piknikas BA- 
vo pirmoji organizacija. ku-'LF-o naudai. Nors tai buvo 
ri parėmė tuos jaunus lietu-!tuojau po kiiubo pikniko, 
vius finansiškai ir pažade-Į žmonių tačiau prisirinko ne- 

kad visada rems tuos. maža. S. Michelsonas paaiš-

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra ISblaikyti po visą pąsaulĮ. 
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje. Norvegijoje, Švedijoje ir kitur Tarp tų išyietmtų 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės, Jūsų draugai. Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti. __ . . , , .NAUJIENOS tiems iivietintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus gimimų ir pažįstamų. 

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
Halis,u. kari. v.izdii.i pidi.

•••

1 inUH r-a—r-   » e — -

iki karo pradžios, o paskui “rudosios
PaC,Skaifvdarni? NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
keliui Sb teko keliauti tūkstančiams. lietuvių, bėgusių , 
”k NM3?E'ioš“larirX“‘Oid!mi« raitų, kurie bu, nuolat
JnU.TNeprlle7,k«Xė~r T"Oi
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
CUCMOI *Mt

I SIŲSKITE CEKJ ARBA MONET ORDERI ADRESU:

' naujienos
17M So. Halatcd Street, CMtago 8, IU.

žmonišką terorą

kis; Stasys ir Vincė Leskai- 
čiai su dukra Danute ir sū
num Šauliu Zaunium ir Gie
dre Zaunyte; Beita Lauge- 
rienė; inž. Eugenijus Ma- 
nomaitis su žmona Irena ir 
sūnumis Augiru ir Rymu; ir 
Konstantinas Petrauskas.

L. G. K

Vit-
B. Jurkevičius, J.»»♦ A z* U- i

smulkiais surinkta $39.00.
Ant išlaimėjimo išleista 
daiktai ir surinkta <”-’-A^-irvhnc 
Tai viso vra surinkta $44.10 • '

kauskas
T

SLA Pildomas T ar y 
bos Rinkimai

NUO UŽSISENĖJUSIU. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- 
į V1RV ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,

nr i p Kur K-nnam i! ne^a,i ramiai sėdėti ir naktimis o pr., i e., Kur k.ii «im«. miegot^ nes jų užsisenėjuaios žaiz- 
taip: "Vai jus, turtingieji, ver-'dos niežti ir skauda. Kad pašalinti
kit ir ramk.kit dėl <-ivn bėd^sV3 niežėjimą ir spaudėjimą senų, Kit ir raudokit dei savo 's i atvirų ir skaudžių -žaizdų, uždėkite 
ant jusu ateinančios; jūsų tur- LEGULO Ointnaent. Jų gydomos
tingumas suouves iusu rūbai I ^P*1*1*8 palengvina jūsų skaudėji- ungunias supuvęs, ju. u iu.ki.į^ Ralėsite ramiai miegoti nak- 
kandžiu ėdami; IUSU auksas ir ti- Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 

■sMubra., surūdiję ir iu rūdys:
1 bus liudininkais prieš jus ir■ Taipgi pašalina perštėjimą ligos 

kunus eis kaip ugnis. Jus vadinamos ATHLETES fOOT, su-

SEKMA TRUBA 
Avinėlio Visam 

Pasauliui
Pabaiga senojo pasaulio 

baiga politiškai tvarkai 
regulai valdančiai žmones, 
baiga turtuoliams, pabaiga
myliams. Dėl ko pabaiga? dėl 
to: 7 tūkstantmetinis amžius
baigiasi ir prasideda Kristaus 
viešpatavimo laikas.

Skaitykit šv. Jokūbo laiš
kuose. 5 pr., 1 e., kur kalbama

Su kovo 1 diena praside-
da ir su balandžio 30 diena „U111111„ __ . ........... .

$5 10 įkaigris SLA Pildomos Ta-)PO savo kojom. Neprieteliai t:IvvrEzvo pįWyti -----narių rinkimai seka- tie kurie
Tariame visiems aukoto-

jam? ir tiems 
nors prisidėjo su 
širdų ačiū. A.

kurie kaip 
darbu nuo-
J. Shaukis

j s nuiiu.-> ■ei,-. ^"‘į' yv-'.stajxjo džiuvimą odos ir perplyšimą
sau skarbus surinkote paskiau-! tarppirščių. Jos yra tinkamos var- 
siose dienose” 1 toti nuo džinstančios ir suskilusios

i odos. Jos yra geros gy-
Viešpats Dievas bus kara-Į duolės nuo visų išvirši- 

lium ant viso pasaulio ir Jis i jįj
sumins visus savo neprietelius jums pagelbą nuo nu

vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo

di .25 ir
jo

ai
pri

mų dviejų metų tarnybai, sakvmu naujo testamento. Ty- damas po 7/ 
” t~* *4. * *4 • * * ’ . ■ ' irkluPraeitose nominacijose vi

sa didžiuma balsų SLA na
riai kandidatais pasirinko
dabartinius SLA Pildomo 
Tarybos narius:

Į Prezidentus — Adv. W. 
F. Laukaitį; i Vice Prezi
dentus — P. Dargi: Į Sek
retorius — Dr. M. J. Vini- 
ką: Į Iždininkus — Adv. K. 
P. Gugi; Į Iždo Globėjus — 
E. Mikužiutę ir J. Maceiną;

____ ____ WINNIPEG, MAN., CAN.
kino svečiams BALF-o tiks-,
lūs ir kvietė visus šitą orga- Visiems Lietuviams 
nizaciją remti. Vietinis BA- Me? lietuviai, jei tik mes 
LF-o skyrius šiomis dieno- norėtume, galėtume lengvai 
mis išsiųs centran apie $100mu?'^ vargstančiu? 
pelno iš pikniku. įbrolius Europoje. .Jei tik

" Ten buvęs į kiekvienas duotume po pen-' i Daktarus Kvotėjus — Dr.
—________ ”’įkinę, tai me? nejau?tume,S. BiežĮ.

HAVERHILL, MASS !J°kio trukumo, o pagalbą Nominacijoms praėjus ir
Prakalbo* ’ Įgalėtume suteikti žymią ir jų davinius paskelbus, skait 

sumažintume musų tautie-dingas būrys SLA veikėjų 
čių badą ir šalti. darė pasitarimus laiškais ir

Mes Wir.nipege sudarė- randa, kad dabartiniai SLA 
me komitetą iš 5 narių, pa- viršininkai yra sumanus, 
skyrėme seną kanadieti lie- tinkami ir naudingi būti or
tu vi Urboną kasininku irįganizacijos vadovybėje. At- 
norime sukelti lėšų vargs- sižvelgiant i tai, SLA vei- 
tantiems tremtiniams pa- kėjai nusprendė kreiptis i 

tikslą tų prakalbų Kasininko adresas Į visu? SLA narius su patąri-

Vasario 22 d. įvyko pas 
mu> BALF ir ALT Lietuvos 
nepriklausomybės atmini
mo prakalbos, žmonių bu- 

pusetmai. Prakalbas ati-vo
darė BALF 59-to"‘skyriau? . 
noTik^’ Kuliešius> Paaiški-’J
prašė publika^tSltSi pa'Lvra 666 AVilliam avė.. Win-Įmu ir raginimu balsuoti įr 
dainuoti Lietuvos ’ niPe£- Man.. Canada. Į išrinkti visus dabartinius
Piano alfoms-__  1?”^’ i Viscs surinktos aukos bus SLA Pildomo? Tarybos na-o akompanavo Alcir- i , •da? Truska 1 Aigir skelbiamos spandoje, Ka?

Pirmas kalbėtojas buvojkiek. ?? bU?
P’anas Vilimas, kuris ne-i A a^i > i 
;ęnai atvyko iš Vokietiiot , Balandzif> ‘ ,3 d-
hs aiškino kain va52S,rnes Cla turesi-(; yakąreli, 

tai bus pirmas šeštadieni? 
po velykų. 7 vai. vakare, 
Lietuvių kiiubo patalpose, 

'240 Manitoba a e., Winni-

tremtinio- kaip vargingai 
em?"i .gyvena ir ko 

lems daugiausia trūksta. 
Antras kalbėtojas buvo

Dr;a,Pra,n^s Padolskis. 

nnpiešdamas
Pasakė labai" pGikS‘‘nrakiir,,e^- T" ,V': pe!^5
on P*aKa,skinama? lietuvių pagalbos________ lietuviu
2rvvenima va^ngą reikalams. Kvi, tme

- r-
“• S”,",*‘ę’aSJSSATV™ “ uošviai

risišr irHstkur^ ir. ra^no 
dirbti vieningaiLietuvos laisvė6

.vaenbtOtJ ko1 vėl L*1
Cliva bus laisva 
ruiminga.

visu?
uniškis.

TREMTINIAI

m.

ir nepri-
P^‘inis kalbėtojas bu- 

Pia«^-’/uras’ klebonas 
LawrenJlC1S!iaUS ParaP>jos 
kė trumpį pasa’

s’ Akydamas “Jei taip

y°šv

1948 
Marine Flasl ci 
Vokietijos 25 ; 
rių tarpe 9 JA\ 
patrijantai, o k ' 
ei jo? vizomis, 
laikinai apsigy\

kovo 3 d. laivu 
atvyko iš 

’uviai, ku
li liečia i re- 
su imigra- 
\tvykusieji 
no pas gi

rinėkit šventą Raštą. Dievo žo
di, be to nei vienas neregės
Dievo karalystės.

Wm. Shimkus, 
1110 E. 76th st.. 
Cleveland 3. Ohio.

(13) j

5C.,
Pirkite vaistinėse 

Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į: (1<>)

LEGULO. Dept. 2, 
4847 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Adolfo Radavičiaus. gy

vena Detroite, ir Michalinos Košie- 
nės, gyvena Chicagoje, abu kilę iš 
Kražių miestelio. Turiu svarbų rei
kalą. Taip pat ieškau mano brolio 
Felikso Steckio. Ieškomieji, ar kas 
juos žino, malonėkit parašyti šiuo 
adresu: Mrs. O. Oganowski,

29 School st.. Roxbury. Mass.

Paieškau Petro Ivanausko, iš Lie
tuvos paeina iš Vainaikių kaimo. Ro
kiškio apskrities. Paskutiniu laiku 
gyveno Vokietijoj, Britų zonoj, D.P. 
Camp Lahde, 32-137 D. P. Assembly 
Center. Jis pats ar kas jį žino pra
šom rašyti man šiuo adresu: (11)

A. I^ipinskas,
153 Euclid avė.,

Toronto. Ont., Canada.

nus.
Kiekvienas SLA narys, 

kuomet ateisite j kuopos su
sirinkimą ir gausite balsavi
mo balotą, atiduokite savo 
baisą už dabartinius virši
ninkus. Tą darydami, pada
rysite naudą organizacijai 
ir siu...

Visi SLA nariai gerai ži
no, prie dabartinės vadovy
bės musų Susivienijimas 
kuo ne dvigubai išaugo fi
nansiškai ir užėmė vado
vaujančią vietą lietuvių vi
suomenėje veikloje. Tai di
delė nauda organizacijai ir 
garbė visiems SLA nariams.

Dabartiniu momentu SLA 
viršininkų pakeitimas, tai 
butų tiktai asmeninis pasi- 
tenkininias, o pačiai orga
nizacijai ne nauda. Kadan
gi mums visiems mpi orga
nizacijos ateitis ir garbė,

Paieškau tėvo brolį Petrą Petronį. 
kilusį iš Požerių kaimo. Leliūnų val
sčiaus, ir senelės Leonoros .Jakutie
nės brolį Marcinkevičių. Prašau ju 
pačių ar kas juos žino malonėti ra
šyti man šiuo adresu:

Jonas Petronis,
\Vainhouse Corner Uostei 
St. Gennys Bude, England.

Aš, Salemonas Kazlauskas, Mask- 
vytaitės Onos sūnūs, kilęs iš Vidgi- 
rių kaimo, Griškabūdžio valsčiaus, 
ieškau Amerikoje savo giminių: dė
dės Murininkaičio Antano, Mailaitės 
Magdalenos ir brolio Aiedoro. Jie pa
tys ar juos žinantieji malonėkite pa
rašyti man šiuo adre 

S. Kazlauskas, 
2383 Grant st... 
Montreal, Que., Canada.

t 12>

Paieškau mano žmonos tetos Ju
zės Beniloraitvtės-Vaitkus, paeina iš 
Matainų kaimo, Žvirgždaičių vai.. 
Šakių apskr. Jos vyras dirlio lai'a- 
korčių agentūroje. Jie patys arba 
kas apie juos žino. maloniai prašo
me atsiliepti šiuo adresu: «13>

Petras Pečkaitis.
13a Scheinfeld, Schwarzenberg.
Litauisches Lager II.
Germany, U. S. Zone.

SANDĖLIS VISOKIŲ 
GYDUOLIŲ

Žolių, arbatų importuotų iš viso 
pasaulio dalių ir patentuotų gyduo
lių. Parduodama prieinamiausią kai
na. Busite patenkinti. Katalogas 
siunčiamSft dykai sulig pareikalavi
mo.

Gyduolių Sąrašas:
Inkstų arbata—dėžutė ........... $1.00
Florąl Herb arbata—dėžutė . . 1.00
Trejos devynerios—dėžutė .. 1.00
Paragvajų arbata—svaras .. 1.00
Kadugių uogos—svaras ........... 1.00
Aalavijos—svaras ................... 1.00
Imbieras (baltas) ................... 1.00
Čiobreliai—-svaras ................... .75
Puplaiškiai—svaras ................... 1.75
Valerijono šaknys—svaras . . 1.75
Ajarų šaknys—svaras ........... 1.50
Apynių žiedai N. F. sv........ 2.00
Trukžolės—svaras ................... 2.50
Stanaunikas—svaras ............... 2.50
Europos ramunės—svaras .... 2.50
Liepos žiedai—svaras ............... 2.00
Šampu plaut galvai—bonka . . JiO
Plauku gyduolės--bonka .......... 2.00

FLORAI. HERB COMPANY 
Bos 305. Ikept. 5. Clinton. Ind.

(11-8)

Paieškau Stanislovą Missuną I Mi
siūnai kilusį iš Balikli parapijos. 
Plaštakos kaimo. Prašau atsišaukti, 
turiu didelį reikalą. Jis pats ar kas* 
jį žino piasau rašyti man šiuo adre
su: Andrews Missunas

J11 \Vatkins st., Scranton, Pa.

mine? bei drauct'- Atvyko. y -- o----- , vo bro|io
Stanislava Leikienė su Raa J1 duotų didelius nau- „iškio. ___

dukra Violeta JAV piliete; SLA nariams ir bendrai kai,?e- .Kuršėnų valsčiuje, 
Stanislovas Lukoševičius, netuviskai veiklai, užtaigi riką atvažiavo prieš 35—40

Jonas Pakalniškis, ieškau sa- 
Vincento < VVilliam i Pakal- 

Brolis yra gimęs Raganių 
Šiaulių 

1 Ame- 
metų. Aš

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du

sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėlių varymo. Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo koki stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokių ligų ir jaunystės palai
kymo, Ginseng šaknų nereikia 
nei kept nei virti jos lengva su
kramtyti ir nuryti kaip saldai
ni ; jos nėra priklios nei karčios. 
Kaina: svaras $20.00. pusė sva
ro $10.00, kvoteris svaro $5.00, 
šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas sunku užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam Į 
namus.

AEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

So. Boston 27. Mass.

t
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Vietinės Žinios
ŠI SEKMADIENI SOCIA

LISTŲ METINĖ VA
KARIENĖ

Cambridge LSS 71 kuopa 
šį sekmadieni, kovo 14 d. 
kaip 4:30 vai. pavakarėj 
rengia metinę socialistų va
karienę, Cambridge Lietu
vių Piliečių kliubo patalpo
se, 823 Main st. Cambridge.

Metinė vakarienė yra 
rengiama paeiliui, vienus 
metus South Bostone, kitus 
—Cambridge. Šiais metais 
draugai cambridgečiai ren
giasi svečius maloniai pri
imti, gardžiai pavaišinti ir 
duos progos jaukioje nuo
taikoje pasilinksminti. Sve
čių laukiama ir iš toliau.

Vakarienėj bus graži dai
nų programa, kurią tikrai 
veila bus išgirsti.

Todėl iki pasimatymo ši 
sekmadieni, Cambridge 
kliube, 4:30 valandą pava
karėj.

V-nės Rengimo Komisija

BAISUS SPROGIMAS 
VVALTHAM DIRBTUVĖJ

Sekmadieni vienoj W al- 
tham dirbtuvėj, Interlake 
Chemical Corporation. i\ j- 
ko baisus sprogimas, kurs 
užmušė 4 žmones ir sužeidė 
28 žmones, šeši darbinin
kai buvo labai sunkiai su
žeisti. Sprogimas Įvyko iš 
kibirkšties, kuri uždegė su
sirinkusias sprogstamas du
jas. Sprogimas išardė visą 
dirbtuvę ir buvo girdimas 
10 mylių apieb'nkėj. Kas iš
šaukė tą kibirkštį, ar elekt
ros laidai, ar koki kita 
priežastis, dar nėra nusta
tyta. Sako, chemikalų dirb
tuvėse kartais susirenka 
sprogstamų dujų. kurios ir 
sudaro sprogimo pavojų.

Sprogimo vietoj sekma
dieni buvo širdį veriančios 
scenos, kada darbininkai iš 
suardytos dirbtuvės stengė
si išgelbėti savo sužeistus ir 
griuvėsiais apverstus drau
gus.

KELEIVIS, SO. BOSTON

ANTOSEVlClUS IŠSIGELBĖJO, ŠOFERIS PRIGĖRĖ

Charles upėje, prie Bostono, vienas taksiukas nusli- 
do nuo tilto i upę. Keleivis, jurininkas Edward An- 
torieuicz, laimingai išplaukė iš upės, o taksi šoferis, 
Eernard Giers, iš South Bostono, nuskendo upėje 
Paveiksle matyti, kaip policija ir gaisrininkai žve
joja draiverio lavoną Charles upėje.

\\bu kers’ Union of Ameri
ca* Bostono skyrius $50.

Pavieniai asmenys auka
vę: A. F. Kneižys $10.

po $5 aukavo: Matioškų 
šeima. Stukas, L. G. konsu
las A. G- Shallna, A. Miza- 
ca. A. G l inkaitis, D. Šaipa
is. Petruševičius.

Po $3 — T. Zareckaitė, 
N’everienė, N. Valentis.

po $2 — M. Venis, B. 
Znetinienė, V. Paplauskas. 
Pivariunas, A. Paplauskie
nė. M. Pečiukas, Songailie
nė. Balkus. Daniels, A. Šiu
gžda.

Po ši — Valatkevičienė, 
N’enart. Čiaupa. A. Venys, 
F. Ajauskas, Šatkienė, W. 
Ambrose, Vasiliauskienė, 
Plechavičienė, T. Dudutie- 
nė. Balčius. Gudaitienė, 
Smilgis. M. Anesta, Treina- 
vičienė, Olsen, Kontautas, 
Treinis. Maluka, Grendal, 
Tamuii o n i s, Sasnauskas, 
Gelžiutis. Žilinskienė, Sin
kevičius, E. Balsevičienė, S.

PROTESTUOJA
Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square 
Hardirare Co.
A. J. ALEKNA. Pron.

628 E. Broadwsy, So. Bostoną
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Daya Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Je*elry - Diamonds 
Kadios - Eleetrical Appiiances

379 W. Broad»av. So. Boston
Tel. ŠOU 4649

BORIS BEVERAGE CO.

Judomi Paveikslai
Ši trečiadieni, kovo 10 d. 

7:30 vai. vakare, L. Piliečių 
Draugijos svetainėj, E st., 
So. Bostone, bus rodomi 
Motuzų-Beleckų paveikslai 
iš Lietuvos. Kalbės J. Va
laitis. Rengia vietinis BA- 
LF skyrius.

Kovo-March 11 d. ket
virtadienį, 7:30 vai. vakare 
judomi paveikslai bus rodo
mi Stoughton, Mass.. Lietu
vių salėje, Morton st.

Kovo-March 12 d., penk
tadienį, paveikslai bus ro
domi West Lynn, Piliečių 
kliube, Camden st., 7:30 vi. 
vakare.

Ir tose kolonijoje pa
veikslų rodymą organizuoja 
So. Bostono B ALF skyrius.

Dorchesterio Kliubo Narių 
Susirinkimas

ŠĮ penktadienį, kovo 12 d. 
8 vai. vakare įvyks Dor
chesterio Lietuvių Piliečių 
kliubo narių susirinkimas, 
kliubo patalpose. 1810 Dor- 
chester avė. Kviečiame na
rius atsilankyti. Valdyba.

Šį Šeštadien. Whist Party
Sandaros moterų kliubas 

šį šeštadienį, kovo 13 d. 
7:30 vai. vakare rengia 
whist party Sandaros sve
tainėje, 12*4 F st. So. Bosto
ne. Pelnas skiriamas trem
tiniams šelpti.

J. Tumavičienė.

Bostono Tremtiniai Išsirin
ko Naują Valdybą

Š. m. vasario mėn. 21 d. 
Tremtiniai turėjo susirinki
mą ir išsirinko naują valdy
bą. Tai pirmasis susirinki
mas po surengto Blynų ban- 
kieto.

Naujoji valdyba pasiskir
stė pareigomis sekančiai: 
pirmininku — Dr. Kazlaus
kas; sekretorium — inž. J. 
Vasys ir iždininku — St. 
Jakutis.

Visą gautąjį iš Blynų 
bankieto gryną pelną su
moje $153.95 paskyrė trem
tinių šelpimui.

Naujoji valdyba yra už
sibrėžusi tampriai bendra
darbiauti su vietinėmis lie
tuvių organizacijomis ir dė
ti visas pastangas kuo dau- 
diausiai šelpti badaujan
čius brolius tremtyje — Eu
ropoje.

Tremtinių Ratelis nėra 
politinė organizacija, todėl 
tremtiniai pagal savo įsiti
kinimus laisvai gali stoti į 
vietines politines organiza
cijas bei draugijas.

Ratelio vienintelis tikslas 
—gelbėti seses ir brolius 
tremtyje — Badaujančioj 
Europoj.

T. R. Vaidyba.

Sveikinimai iš Mississippi
Draugai Aleknai prisiun

tė mums iš Pascagoula. Mis
sissippi valstijoj, atviruką 
su gerais linkėjimais ir ra
šo, kad jie traukia toliau į 
Texas, žirgas dirba gerai. 
“Keleiviui” išėjus, jie jau 
bus ir Teksus pasiekę. Gero 
poilsio!

Čechoslovakijos biznio at- 220 E Street, South Boston
stovas- t> • • — New Yorke, OttoŽu olis. M. Žirohene, Rasi- Kraus, protestuo damas 

mavičius, Kničiunas, Urbo- prieš bolševikišką pervers-inirric _  i r a _ -i i -nas. J. Einigis. Tarasevi
čius. K. Zableckienė. iš tarnybos Čechoslovakijos

____________ ____________ ° konsulate. O. Kraus vra vie
Praeitos savaitės sąrase nas iš daugelio cechu diplo- 

LIETUVOS NEPR1KLAU- jsibriovė klaida, kūną ati- matų, kurie protestuoja 
SOMYBĖS MINĖJIMO taisome. Buvo paskelbta, prieš perversmą čechoslo-

APYSKAITA kad kun. Fr. Virmauskas vakijoj.
Praeitą penktadieni Bos- aukavo $20. o turėjo būti--------------------------------—

Komitetas Lietuvos paskelbta “aukovo $25”. 15,600 Čekių, Niekas

mą savo krašte pasitraukė

“MANDAGUS PLĖŠIKAS”,
IŠVALĖ KIŠENES

Martin Lincoln šeima' 
sekmadienį parvažiavo į i 
savo butą Lexingtone apie'tono 
> va!, vakare ir rado bute Nepriklausomybei Minėti Už klaidą atsiprašome.
vagį. kurs kraustė jų butą. laikė savo posėdį ir priėmė ----------------
Vagis tuoj atstatė revolve- apyskaitą iš surinktų aukų 
ri ir įsakė M. Lincolnui vež- ir padarytų išlaidų. ' Aukų 
ti jį toliau nuo namų. Visa minėjimo iškilmėse ir per 
šeima, pats Lincolnas, je organizacijas sukelta $1,- 
žmona ir 12 metų dukrelė 551.15. Išlaidų padaryta 
kartu su vagimi važiavo iki $180.08. Nuo minėjimo liko 
Hyde Park. ten vagis pa- $1,371.07. 
prašė gaspadorius išlipti iš Visi likusieji pinigai per
karo ir nuvažiavo su jų ma- siunčiami Amerikos Lietu- 
šina. Sako. vagis apsiėjo Tarybai į Lietuvos vadavi- 
mandagiai ir mokėjęs gra- mo fondą, 
žiai kalbėti. Policija to Posėdyje buvo nutarta 
mar.dagaus vyruko dabar pasiųsti padėkos laiškus 
visur ieško.

Nenori
Mokesčių inspektorius De

nis W. Delaney Bostone sa- 
ko, kad jis turi išrašęs 15,-

Nušoko Nuo Stogo į 
rininkų Rankas

Ši antradieni viena »»«.- ... ..
tertovvn moteriškė, iškilus čekių, giązmdamas600

buvo Permokėtusnamuose gaisrui, taip buvo mokesčius pi-
susinervavusi, kad ji nieko *?et piliečiai tų ce-
nelaukdama nutarė šokti .° -N a(tresai

pasikeitė. Gal ir jūsų ceku-nuo trijų aukštų namo sto
go žemyn. Laiptais išeiti iš 
namo nebebuvo galima dėl 
liepsnų. Moteriškė nušoko į 
gaisrininku rankas ir nesu-

tis ten guli?
RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne-

Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

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 BBOADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Radio Koncertas Sutraukė 
Daug Žmonių

Praeitą sekmadienį pp. 
Minką radio koncertas su
traukė pilną Gavin mokyk
los svetainę žmonių. Nežiū
rint i netikusį orą. salė pri- 
sipil lė Kupina pasiklausyti 
dainų, muzikos ir linksmų 
kava’kų. kuriuos patiekė 
kanadiškiai šposininkai, V. 
Bubeiis ir V. Kajacka:

musų valstijos gubernato
riui, senatoriams ir kon- 
gresmonams, kurie šiais me
tais ypatingai širdingai pri
siminė Lietuvos nepriklau
somybės šventę. Rep.

sizeide. -Jos vyras vėliau iš dėldienį iš W0RL stoties, 
namo išsigelbėjo kopečio- 950 kilocikliu. tarp 9:30 ir 
irus, kurias gaisrininkai pa- 10:30 ryto bus tokia: 
statė. i. Muzika.

2. Birutės Radio Ch< iras.
3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite

Vieša Padėka
Lietuviu Radio Korporari

eija nuoširdžiai dėkoja vi- sav„ įspu-džius ir‘ nusiįskit 
siems dalyvavusiems jos 14- wnDI
kos metų sukaktuvių kon
certe.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston 0948

tto. 37 ORIOLE STREET 
West Roibury. Mass.
Tel. Parkway 1233-W

ŠIUO
, ... tion,pereitą sekmadieni,

PAPILDOMAS AUKAVU
SIŲJŲ SĄRAŠAS

Bostono Lietuvos Nepri- P. F. Gavin mokvklos salė- 
klauso m y b ė s Komitetas je ii' dėkoja visiems biznie- J5 ~
mums pridavė papildomą riams už skelbimus koncer-
sąrasą organizacijų ir as
menų. aukavusių Lietuvos

Iš programos reikia pa- Iaisvės kovai Paremti Lietu-

adresu: WORL Sta
Lithuanian Program, i

Tremont st., Boston, J

DR. D. PILKA
Ofiso «

8

pūdžius, o skelbimus praso-

Šurum-Burum Šokiai 
Dorchestere

Šį šeštadienį, kovo 13 d. 
8 vai. vakare Dorchesterio 
Liet. Piliečių kliubas rengia 
“šurum-buium" šokius. 
Grieš E. Brazaičio orchest
ra. Įžanga visiems nemoka
ma. Kviečiami seni ir jauni. 
Šokiai įvyks kliubo patalpo
se, 1810 Dorchester avė. 
(netoli Ashmont station).

K-tas.

minėti gražų Longino A. 
Buinio -mui karimą. Jis grie 
žė solo ir paskui su Miss 
Alice Plevokas ir Mrs. Ire- 
ne VViliiamson kartu grie
žė lietuviškų dainų melodi
jas. Publikai smuikininkai 
labai patiko ir mielu noru 
butų dar jų klausę.

“Birutės” radio choras ir 
atskiros choro dainininkės 
patiekė visą eilę dainelių, 
kurios visos buvo šiltai pa
rinktos. Dviveiksmis špo- 
sas “Gyvasai nabašninkas” 
sukėlė gardaus juoko. Pro
grama užsitęsė apie tris va
landas. bet publika skirstėsi 
lyg nenorėdama. Buvęs.•

vos nepriklausomybės mi
nėjime So. Bostone, vasario 
15 d.

Aukavo Siuvėjų unija 
(Amalgamated Clothing

to programoje.
Ačiū.

Lietuvių Radio 
cija

Muzikos vedėja — 
lentina Minkienė

Radio programų vedėjas 
—Steponas Minkus

me siųsti į 502 East Broad-
Širdmgas way go Boston 27, Mass. į TelefonM:

Steponas Minkus

Valandos: nuo 2 iki 
ir noo 7 iki

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS.

SOUth Boston 1320

Korpora-

Va-

Metinė Vakarienė
— Rengia —

Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 71 Kuopa

Sekm., KOVO-MARCH 14, 1948
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBE

823 Main Street, Cambridge, Mass.

Pradžia 4:30 valandą po pietų

Kviečiame visus Cambridge lietuvius ir lietuves 
atvykti į musų metinę ir draugišką vakarienę. Turė
sime gardžių valgių, smagią muziką ir draugiškoj 
nuotaikoj praleisim sekmadienio vakarą.

Savo vakarienėje turėsim svečių iš South Bostono. 
Noruoodo ir kitų kolonijų. Bus smagu su jais pasi- 
pamyti.

Bukit visi ir bukit laiku!
RENGĖJAI.

Elektros Srovė Neužmušė 
Žmogų!

52 metų vyras, George 
W ei man iš Bostono šį ant
radienį buvo rastas begulįs! 
ant požeminio traukinio bė-. 
gio. kuriuo eina aukšto į- 
tempimo elektros srovė. Jis 
rastas gyvas, prie Park st. 
stoties. nors normališkai 
600 voltų srovė žmogų už
muša vietoje. G. Welman 
buvo tiktai sužeistas. Dak
tarai ligoninėj kraipo gal
vas. kaip jis galėjo išlaikyti 
tokią stiprią elektros srovę.

Every Month

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

•MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-Iė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kaap. Inman SL, arto Cantral ■«. 

CAMBRIDGE. MASS.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nao 9 ryto iki IS

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

lą: (-)
THREE ARTS STUDIO,

480 Boylston st., Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

Namų, ELIot 8222

M andagus Plėšikas Jau 
Pagautas

Policija antradienį suė
mė 22 metų vyrą. Frede- 
rick I). Kellog, iš Lexingto- 
no. Jis kaltinamas buvęs 
“mandagusis plėšikas”, ku
ris praeitą sekmadieni man
dagiai apiplėšė Lincolnų 
šeima Lexinvtone.

DEŠIMTS TŪKSTANČIŲ TAIP ŠAUKIA
Berniukas, mergaitė ar dvinukai—tai laimingas 
Įvykis. Ir kiekvienas toks pranešimas reiškia, kad 
ateityje reikės daugiau telefonų.

Šiandien Naujos Anglijos gyventojų skaičius yra 
didesnis, negu bet kada buvo,—ir vis daugiau 
žmonių nori turėti telefonus.

Kad patenkinus tą pareikalavimą, mes per pas
kutinius du metus padidinom musų telefonų svi- 
čius 537 centralinėse stotyse. Mes nutiesėme tūks
tančius mylių vėlų ir kabelių, pastatėme trobesius 
ar padidinome juos 86 vietose.

Toks telefonų tinklo didinimas yra tęsiamas,—o 
tam išleidžiama dvigubai daugiau pinigų, negu bet 
kada musų istorijoj. Tikslas yra—patenkinti visus 
pareikalavimus dabar ir būti pasiruošus, kad ir 
ateity visi pareikalavimai butų patenkinti.

NEW E88L480 TELEPH08E ANO TELE6RAPR COMPANT

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wileox- 
Gay Rekorderio. Naaji Croaaley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina 

$159.00
Ateikit Pažiūrėti 

Darbas Garantuotas ant 
Radiju ir Radijo-Foadgrafą

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

South Boston Radio
Service Center
S52 E. Broadvay 

prie Lincoln School
TeL ŠOU 2446

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St.. Kimhal Buiidinr 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimu

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

LITHUANIAN 
FURN1TURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movera)

Perkraustora
čia pat ir j to* | 
limaa vietas.
Saugi priežiūra,
826 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASE 
TaL 8OUth Boston 4618

prieinama




