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Kinijos Nacionalinė Vyriausybė 
Pasiduoda Komunistams

Generolas Čankaišekas Pabėgo — Nacionalinė Valdžia 
Priėmė Komunistų Ultimatumų — Komunistų Armijos 
Veržiasi Pirmyn — Pekinas Komunistų Rankose.

Praeitos savaitės gale Ki
nijoj Įvyko dideli pasikeiti
mai. Ilgametis nacionalinės 
Kinijos vadas, generolas 
Čankaišekas, kurs vadova
vo Kinijai nuo 1927 metų, 
pasitraukė iš prezidento 
pareigu ir apleido Nankin
gą. Jo vietininkas Li-Tsung- 
jen paskelbė, kad Kinijos 
nacionalinė valdžia priima 
komunistų ultimatumą ir 
siūlo derėtis, bet komunis
tai nesiskubina derėtis, nes 
jie tikisi ginklais užimti

Bedarbių Skaičius 
Eina Didyn

Šių metų pradžioje bedar
bių skaičius Amerikoje pra
dėjo kilti ir ypatingai be
darbių padaugėjo Naujojoj 
Anglijoj, New Jersey, Newį 
Yorke ir kai kuriose Vidu-, 
riniųjų Vakarų vietose. Di
džiuosiuose pramonės cent
ruose, kaip Pittsburghe ir 
visose sunkiosios ir ginkla- 
vimose pramonės srityse 
dirbančiųjų skaičius pakilo.

Nankingą ir tada komunis- Vyriausybės ekspertai sa 
tai sudarys valdžią, kokiai ko> katj bedarbių padaugė- 
jie norės. Komunistų armi- jįmas yra tik laikino pobu- 
jos jau visai arti Nankingo. I džio ir kad šiais metais ne-

Šiaurinėj Kinijoj komuni
stai be mušiu paėmė senąją 
Kinijos sostinę Pekiną. Ge
nerolas Fu-Tsoji miestą 
perdavė komunistams, o 
komunistai už tai išbraukė 
jo vardą iš “karo krimina
listų” sąrašo. Komunistų 
armija iėjo Į Pekiną sausio 
22 d.

Nacionalinės Kinijos ar
mijos traukiasi iš Šancha
jaus, Nankingo ir Hang- 
chow miestų Į pietus.

Kinijos komunistų “tai
kos programa” arba ultima
tumas nacionalistams, kuri 
prezidento vietininkas Li- 
Tsungjen priėmė, reikalau
ja vykdyti “8 punktus”, ku
rių skaičiuje yra “nubausti 
karo kriminalistus”, atšauk
ti Čankaišeko paskelbtą 
konstituciją, perorganizuo
ti armiją, konfiskuoti “biu- 
rokrartinį kapitalą”, prave
sti žemės reformą, panai
kinti visas sutartis su už
sieniais, kurios Kinijai yra 
nenaudingus ir sušaukti sei
mą, bet be Kuomintango 
partijos dalyvavimo.

Ta komunistų “progra
ma” susiveda prie vieno 
punkto, kurio komunistai 
siekia, — tai yra valdžios 
paėmimo. Kokią programą 
komunistai vykins, tai pa
aiškės tiktai tada, kada jie 
stipriai atsisės valdžioje.

numatoma didesnio nedar
bo. Apsiginklavimo progra
ma pareikalaus šiais metais 
daug darbininkų, ypatingai 
laivų statymo jarduose, or
laivių dirbtuvėse ir kitose 
pramonės šakose.

Azijos Tautos Smer
kia Olandiją

vals-Devyniolika 
tybių susirinko 
mieste, Indijos sostinėj, Į 
konferenciją aptarti padėtį 
Indonezijoj. Po pasitarimų 
Azijos valstybių atstovai 
nutarė pasiųsti Jungtinių 
Tautų organizacijai reika
lavimą, kad olandai tuoj 
pat ištrauktų savo kariuo
menę iš Indonezijos sosti
nės Jogjakarta, kad visi In
donezijos areštuotieji vadai 
butų paleisti it kad bėgyje

Ązijos 
. New Delhi

37 BALTIEČIAI ATVYKO 
FLORIDON

Į Floridą mažu laivuku 
vėl atplaukė iš Švedijos 37 
pabėgėliai iš Baltijos kraš
tų. * Pabėgėliai yra suomiai 
ir estai, jie sakosi susidėję
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PREZIDENTAS TRUMANAS PRIIMA PRIESAIKĄ

Didelėms minioms žiūrint prezidentas Harry S. Truman priima priesaiką sau
goti šalies konstituciją. Priesaiką iš prezidento priima aukščiausio teismo 
pirmininkas, teisėjas Fred M. Vinson.

Administracija Siūlo Pratęsti 
Nuomų Kontrolę 2 Metams

i Į Kongresų Įneštas Bilius—Kontrolė Pratęsiama iki 1951 
! ir. Kovo Mėnesio — Kontrolė Padaroma Griežtesnė — 
Dabar Veikiantis Bilius Baigiasi Kovo Mėnesį.

Cechų Policija Su
ėmė 60 Žmonių

Bolševikiška čechoslova- 
kijos policija suareštavo 60 
“Amerikos agentų” ir žada 
juos teisti už davimą užsie
niams informacijų apie Če- 
choslovakijos bolševikišką 
režimą ir jo paslaptis. Dau
giausiai žmonių suimta Slo
vakijoj. Nepatvirtintos ži
nios sako, kad Čechoslova-

Vyriausybė šį pirmadienį 
Įnešė Į kongresą bilių apie 
pratęsimą nuomų kontrolės 
dar dviems metams, iki 
1951 metų kovo 31 d. Vy
riausybė prašo kongresą iš
leisti naują nuomų kontro
lės bilių šiek tiek griežtesnį, 
negu dabar veikiantis nuo
mų kontrolės bilius.

Pagal naujai Įneštą Įsta
tymą bus kontroliuojamos 
nuomos ir viešbučių, jei

kijos armijoj bolševikai su- . viešbučiai išnuomoja kam- 
sekę sąmokslą nuversti ru-; barius ar butus pastoviems 
siškų kvislingų valdžią ir; gyventojams. Įstatymas pa- 
sąryšyje sū tuo bolševikai i sunkintų nuomininkų ir na# 
vykdo didelius “valymus”! savininkų laisvą susita-

rimą dėl pakėlimo nuomos 
15 nuošimčių. Įstatymas 
taip pat Įvestų nuomų kont
rolę ir tose vietose, kur ji 
dabar buvo panaikinta.

Dabar veikiantis Įstaty
mas baigiasi šių metų kovo 
31 d. Iki to laiko kongresas 
turės apsvaistyti ir gal būt 
su pakeitimais priimti nau
ją, vyriausybės siūlomą bi
lių apie nuomų kontrolę.

armijoj. Kaltinimas, kad 
suimtieji yra “Amerikos 
agentai” dabar jau virto 
kasdieniniu dalyku Čecho- 
slovakijoj. Kas ten kovoja 
už savo šalies laisvę, tas 
“Amerikos agentas”.

Milionai Galvijų Gai- Kas Tai Yra “Liau- Indija Apgailestauja 
sta Dėl Sniego dies Demokratija? Durbano Riaušes

Vakarinėse valstijose, Bolševikai sako, kad Ry-( Indijos vyriausybė skel- 
kur per žiemą ganyklose tų Europos kraštuose, kur bia, kad ji labai apgailes- 
ganosi daugybė galvijų, šią bolševikai užgrobė valdžią, tauja Pietų Afrikos miesto 
žiemą iškrito daug sniego ir yra Įvesta “liaudies demo- Durbane įvykusias negrų 
milionams galvijų gresia kratija”. Kas yra ta liau- riaušes prieš indusus ir 
pavojus nugaišti dėl šalčių dies “demokratiia”? Į tą siunčia riaušių aukoms 17,- 
ir bado. Nevadoj, Utah ir klausima praeitą savaitę at- 000 dolerių. Indijos vyriau- 
kįtose valstijose milionai sakė Vengrijos komunistų sybė sako, kad riaušės turi 
galvijų gali išgaišti. Vietos vadas, Matyas*Rakosi. Jis turėti kokį nors rimtą prie- 
valdžios bando kaiD nors sakė: žastį ir tikisi, kad Pietų Af-
gelbėti galvijus, bet dar ne- “Liaudies demokratija rikos valdžia tas priežastis 
surastas būdas, kaip jiems! yra. atitinkamai jos uždavi- išaiškins ir bandys jas paša- 
pristatyti pašarą. Planuoja-! niui, proletariato diktatūralinti.
ma orlaiviais gabenti paša ; tiktai be sovietiškos for- Negrai Durbane kėlė 
rą ir numesti i ganyklas, mos”. riaušes prieš indusus, kurie
kur sniego užklupti galvijai' . . . . ... . . yra ateiviai iš Indijos, o to-badauja L ‘.‘Proletariato diktatūra dėl Indijos vyriausyįė tų

-------------- i kaip žinoma iš Rusijoj gavo tautiečių likimu Retų
praktikos, yra komunistų Afrikoje ir rūpinasi, 
partijos totalitarine dikta-i ____
turą, o Vengrijos komunis-i
tų vadas pripažįsta, kad to- OAK RIDGE MIESTĄ 
ki pat komunistų diktatūra GALIMA LANKYTI 
yra Įvesta ir visuose Euro- Nuo šių metų kovo mėne-

TITO VARO BIZNI SU 
AMERIKA

Jugoslavija per gruodžio
iaca x » j • — * i ir sausio menesius jau pa-1950 metų olandai ištrauk-, . • Amerika už 67P6
tų savo kariuomenes visos.j vairiu str;teginių mi.
Indonezijos tentonjos ir at-l J mainais i Amerikos 
statytų tos respublikos ne- neralų’ mainais 1 ^menuos 
priklausomybę.

Cachin Duoda Pamo
ką Trumanui

Prancūzų komunistų va
das Marcei Cachin kaibėjo 
praeitos savaitės gale Ro
moje ir sakė, kad “butų ge
ras dalykas, jei Trumanas 
pasiųstų į Maskvą koki nors 
savo draugą išsiaiškinti su 
Stalinu”. Cachin ir Tog- 
liatti pakartotinai siūlo “tai
ką” Amerikai, bet užsigi
na, kad jie kalba Maskvos 
vardu, jie sakosi patys iš
galvoję “taikius” siulvmus.

Bolševikų “taikos ofensv-

prekes. Jugoslavija buvo 
priversta prekiauti su Va
karais, nes bolševikiški kai 
mynai paskelbė jai boikotą. 
Šią savaitę Į New Yorką at
veža 30,000 tonų vario iš 
Jugoslavijos.

Per Lenino mirties 25 
metų sukaktuvių minėjimą 
Maskvoj Jugoslavija vienin
telė iš visų Rytų Europos 
kraštų nesudėjo ties Lenino 
paminklu Maskvoje gedu- 
los vainiko.
SUKILIMAS'"SOVIETIŠ

KOJ KORĖJOJ
Šiaurinėj, sovietizuotoj 

Korėjoj sausio 20 diena

pos Rytų kraštuose, kuriuos šio Oak Ridge, Tenn. mies- 
Maskva pavergė ir užkorė tą galės lankyti visi norin-
jiems
džias.

savo kvislingų val- tieji. Iki šiolei to garsaus 
atominio miesto negalima 
buvo lankyti be ypatingo 
leidimo ir kiekvienas atvyk
stantis žmogus turėjo pasi
aiškinti, ko jis ten vyksta. 
Dabar miestas bus atviras 

i visiems, bet atominių dirb-

Nelaimės Pramonėj 
Brangiai Kainuoja
Per 1948 metus Ameri

kos pramonėje buvo 2,040,- 
000 nelaimingų atsitikimų, 
kurie kainavo kraštui 280,- 
000,000 darbo dienų, arba, 
išreiškiant pinigais, dėl ne
laimingų atsitikimų dirbtu
vėse kraštas turėjo 2 bilio
nus ir 600 milionų dolerių 
nuostolių. Tiek uždarbių 
darbininkai negavo dėl su
gaišto laiko ir išleista su
žeistųjų darbininkų gydy
mui.

Nelaimingų atsitikimų 
skaičius dirbtuvėse neina 
mažyn, sako Dr. Harry 
Spaulding, American Aca- 
demy of Compensation Me- 
dicine pirmininkas.

n nusipirkę 64 jiedu pagel-lva mazal teranda pritari- 
bini laivuką ir su juo 5 mė- ’r.0. Pasau^yJe- Is visur gir
nesiūs plaukė iš Helsingbor- 
go, Švedijoj, Į Floridą. Ka
dangi baltiečiai atvyko “ne
legaliai”, tai jie padėti imi
gracijos Įstaigų kempėje, 
kol vyriausybė išspręs jų li
kimą.

disi nuomonė, kad Maskva 
turi ne liežuviu, bet darbais 
savo taikingumą įrodyti. Iš 
“taikių” kalbų niekam nėra 
naudos. h

PILVO ŽAIZDAS GYDO 
KOPŪSTŲ SULTIMIS
Dr. Garnett Cheney iš 

Stanford universiteto, Kali
RUOŠIASI REGULIUOTI 

KOLUMBIA UPę
Prezidentas Trumanas da- fornijoj^ praneša, kad jam 

vė Įsakymą administracijai t pasisekė išgydyti žmones, 
paruošti Įstatymą apie su- turinčius pilvo ir žarnų 
kūrimą Columbia Valley žaizdas, su žalių kopūstų 
Authority, arba Įstaigos,*sultimis. Jis sakosi išgydęsarba
kuri imtųsi reguliuoti Ko- 
lumbia upę Vakaruose. Vė
liau Įstatymas bus perduo
tas kongresui svarstyti.

Jis sakosi 
jau 13 žmonių, daugumas 
jo ligonių pagijo po 8 ar 9 
dienų, o kiti pagijo po il
gesnio gydymo

LENKIJOS GOMULKA 
PAVARYTAS IŠ VIETOS

Lenkijos bolševikiškas 
prezidentas Bierut pašalino 
iš Lenkijos valdžios du mi- tuvių be ypatingų leidimų 
nisteriu, buvusi komunistu-negalima bus lankyti, 
partijos sekretorių Gomul-j---------------
ką, kurs turėjo valdžioje 
vice-premjero vietą ir Osub- 
ką-Moravskj. kurs valdžioje 
turėjo viešosios administra
cijos ministerio vietą. - 

Osubka - Moravskis nepa-

PRANCUZIJA PANAIKI
NA DUONOS RACIO

NAVIMĄ
Nuo vasario 1 d. visoj 

Prancūzijoj panaikinamas 
duonos racionavimas. Ta 
žinia Prancūzijoj nesukėlėtiko komunistams už tai,

prasidėjo kariuomenės suki-! kad Jis neagitavo socialistų jokio susidomėjimo, nes 
limas prieš rusų pastatytų’jungtis su komunistais, o■ faktiškai jau trečias mėnuo, 
lėlių valdžia. Sukilimas dar Gomulka buvo nukrypęs Į kaip Prancūzijoj duoną ga’ 
nėra numalšintas. “titizmą” ir nors viešai spa-j Įima buvo pirkti be kortelių.

viedojosi ir pats Į save!---------------

nistus. Valymas eina po vi-Į u«iiukio
są Lenkiją labai platus ir j! Rhocle saloje vedamos 
visas vietas skiriami tiktai .ta,.P_zydū j.r
tokie žmonės, kurie yra vi 1

KRUPAVIČIUS IR SIDZI
KAUSKAS ATVYKSTA 

AMERIKON -
Iš Europos praneša, kad 

pralotas Krupavičius ir V. 
Sidzikauskas atvyksta Į A- 
meriką, kur jie lankysis lie
tuvių kolonijose. Pralotas 
Krupavičius yra VLIK-o; 
(tremties parlamento) pir-! 
ninkas, o V. Sidzikauskas! 
yra Vykdomosios Tarybos

vai ištikimi Maskvai.
arabų gresia visai nutrukti. 
Egypto atstovai reikalauja, 
kad subeživs tam Izraelio 
ir arabiškos Palestinos eitų 
pagal tą sieną, koki buvo 
prieš spalių 15 d. 1948 m.,

. . .. . savo
puolimą prieš egyptiečius. 
Žydai atsisako trauktis. De 

buvo

ATRADO SENŲ LAIKŲ 
DRAPANŲ

Smithsonian institutas kada žydai pradėjo 
(tremties vyriausybės)" pir- i Washingtone skelbia sura- 
mininkas. Gandai apie kun. dęs Ohio slėnyje 1000 me- 
Krupavičiaus pasitraukimą tų senumo drabužį, austą ri^bos /I pirmadienį 
iš VLIK-o pirmininko parei-; Adeną giminės, kuri gyve- 
gų nepasitvirtina, kilęs kri- no toje vietoje, Senas dra- 
zis buvo baigtas. 1 Eužis rastas bekasinėjant.

Kanados Orlaivis
Išgelbėjo Lakūnus
Vienuolika amerikiečių 

lakūnų praeitą savaitę turė
jo nusileisti ant ledų Hud- 
son Įlankoje, netoli nuo 
Churchill, Man. tolimoj 
šiaurėj. Kanados vienas or
laivis praeitą šeštadienį vi
sus lakūnus išgelbėjo ir at
gabeno juos Į Cburchill, 
Man., kur jiems suteikta 
pirmoji pagalba. Amerikie
čiai lakūnai išbuvo ant le
dų 34 valandas laukdami 
išgelbėjimo.

KRAŠTUTINIEJI LAIMĖ
JO JAPONIJOS RIN 

KIMUS
Praeitą sekmadienį Japo

nijoj ėjo parlamento rinki
mai. Rinkimus laimėjo kraš- 
tutinieji konservą toriai. 
Taip pat ir komunistai pra
vedė Į parlamentą nemažai 
atstovų. Komunistams ypa
tingai padėjo nacionalisti
nė jų propaganda prieš 
Ameriką ir Kinijos įvykiai.

Naujame parlamente “de
mokratiška liberalų parti
ja”, kuri yra griežtai kon- 
servatyvė, laimėjo 263 vie
tas (turėjo 163), komunis
tai pravedė 35 atstovus (tu
rėjo 4), skaudžiai rinkimus 
prakišo vidurinės partijas, 
tame skaičiuje ir socialde
mokratai, kurie pravedė i 
parlamentą tiktai 49 atsto
vus. Viso parlamente yra 
466 atstovai. Rinkimuose 
dalyvavo 70 nuošimčių bal
suotojų.

RINKIMAI IZRAELYJE

TEISIAMA “AXIS 
SALLY”

ŠĮ pirmadienį Washing- 
tone, D. C., prasidėjo Miss 
Mildred E. Gillars, vadina
mos “Axis Sallv” byla už 
išdavystę. 48 metų ameri- 

į kietė, kilusi iš Portland,
; Me. karo metu per vokiečių 

Sausio 2o d. Izraelio nau-; radio skleidė nacių propa- 
ja valstybė turi pirmuosius !gandą įr Įkalbinėjo ameri- 
nnkimus. V ra renkamas Iz- kiečius kareivius važiuori 
raeho steigiamasis seimas, namo pas žmonas ir meilu 
kurs priims naujosios vals- žes, o Europą palikti Hitle- 
tyfcės konstituciją ir duos; „ui sutvarkvti.
kraštui pastovią vyriausybę. __1______

--------------- ORLAIVIAI VEŽA GAL
VIJAMS PAŠARĄ

ŠĮ pirmadienį ir antradie
ni orlaiviai su pašaru nulė- 

virš užsnigtų ganyklų 
Nevada ir Utah valstijose 
ir numetė ten šieno bundu- 
lius. Sako, tuo budu pasi
seks išgelbėti daug galvijų.

MAY-GARSSON BAUSMĖ 
PATVIRTINTA

Kongresmono Andrew J. 
May ir biznieriaus Garsson'kė 
byla už kyšių ėmimą ir 
sukčiavimus buvo svarsto
ma iš naujo apeliacijos teis
me ir teismas patvirtino 
abiems tą pačią bausmę po

skaitomos jau nutrukusios,18 mėnesius kalėjimo už ky- 
bet dar daromos pastangos šių ėmimą ir valdžios ap-
jas pratęsti. gaudinėjimą.

“Keleivio kalendorius 1949 
metams jau išėjo. Kaina 50 
centų. Laikas jį uzsisakvti.

/ P



AMI LEIVIS. SO. BOSTON 4. >ausįo 2iS <?- 1949 ir.

S APŽVALGA ž

AMERIKOS UŽSIENIŲ menka r.ecadė; . . , ---- 
POLITIKA išsaugoti, arba < "♦ '

-- -- -- -- Ameri.-; > is nesiry-
Inauguracijo** proga. ore- žimą ir tūpčioji -ų --

zidentas H. 3. Truman pa- raL-vę. kaio Čecr. >. 
sakė kalbą. kurią reikia iai- Vengrija. Rumunija -c.-.-.. 
kv*i programine Laiba A- ja. Lietuva ir kis- st-*. - 
merikos užsienių politikoje. Toms taincms ra.r. - 
Prezidentas griežtai pa- Amerikos prezi ier.ąi.- '--- 
smerkė “klaidingą filosofi- ko nežada. jo y.a naųr.z- 
ją”. kurią šių dienų pašau- io Maskvos kr. .eria..zm • 
iyje atstovauja Rusijos kru- ir. ei ta. priklausys u<a 
vina diktatūra ir pakartojo nuo Amerikos, jos ir _s> 
A.merikos filosofiją, kaipo ergijoj. .:esa. prezi oerušs 
teisingą. Prezidentas sakė: jas prisimena. Jis -a.-.:

"Mes tikime, w žzu> 
nės tari boti lyarąs prieš Įsta
tymas ir tari tarėm iyąsą ąm- 
gą naudotis gertu--... Mes. ti
kime .<šut ris. itr.cr.ės turi 
tarėti teise .a.sva ga .r 

reikiti. Mes tikime. 
visi žmr/rjės. yra sukurt, iygųs. 
nes. jie via: yra sukurti sagu' 
Dievo pavrjčaią. Nuo irto mu
su tikėjime mes nearssaky-’.- 
me.

"Amerikos ta^ta siekia ir 
yra pasiryžus: dirbti j± v:«. 
pasaulį, kariame t»os. tau* ta 
ir visi žmones yra a_*v; tvar
kytis taip. <ai> j^e .r ga.. 
’jekti ^adcra-s ir pater.ktnaa- 
So zyverumc. YLri visazG m u- Jj 
as tauta >.eica ir yra pasiry- 
ž~s, iirtci ui taku žemėje.—
U2 .ei.-.r.gą ir ta.".*,*'a ta-xa 
—paremta tikra, iaiisvs

"Save a. < iaitu r.u.- . tu-

<a A
~_u*=-.

Tai viskas, 
žada Mas~ 
mo pavergto!
Ta. tikrai nėra da.g 
yg tos rusų paveržtos tau 
tos. per savo “klaidą” yra 
priešingos Amerikai, nors

LU.

MINIOS ŽMONIŲ SUPLAUKĖ Į SOSTINĘ

1 puošnias prezidento Įvesdinimo iškilmes praeitą sa vaitę į sostinę suplaukė 
oešomžmis tūkstančių žmonių iš visų Amerikos kampų. Vienas vaizdas iš mi- 

nuotaikos matyti šitame paveiksle.

Kas Savaite
Bimba “Netiki*
aBimba "Laisvė- kuro gaius sa. dar ir nėra 

skundžiasi buk “Kelei- arti.

desimiąja du.; to, .<ą uždir- ki tą Įvykį, priima, _aiP 
ba Amerikos darbininkas”.į menką reikaią. Nieks dėlto 

A. Bimba lam "metiki” ir čia per daug nesijaudina ir 
jau. Todėl jis ir kolioja niekas dėlto galvos nelau-

nu su uždarbiais? Tada r.e- ri kokius nors “titisKus 
reikėtų burnotis ir vis: planus Kinijai ištraukti is 
"Laisvės” skaitytojai patys* Maskvos nasrų? Mes atsa- 
su p rastų, kaiD Rusijoj dar- kymo nežinome. Bet jei A- 
bininsas gyvena. merikos vadai tikisi, kad į-

Amerikos ir Rusijos dar- vykiai Kinijoj "patys išsily- 
bininku uždarbiu oalygim- gins . musų kraštas sulauks 
ma. beje: padarė ir Ameri- labai nemalonių siurprvzų. 
kos Darbo departamentas ..Taiko> Ofemyva”

re-
tarptau- 

v, — ...v bezdžio-dirb2 Amerikos darbiniu- - ckol.a5 pragydo apie 
. . kas. Ar Darbo aepanamen- pj-ancuzų senis Ca-

On vour inauguratior. as us meluoja? 0 ga! -pats pHn - kurs ka(laLee vežė
M^ryt, šveSmsne, Thompson. Ji sako. kad nė- Lnl-teį -B“?a •P“**’’: Ir prancūzų imperialistų pini

nga.. vie»>lft» km*, ira pagrindo ne’ prileisti I^huaman Amentan Coun- apgindavo sąmoningai, ge- ' Muioliniui, italų Tog-
vado «*»oi Se- Snt^tod “rieSi S cl! “^SSv^i 5“ •“0S?T’ -“t Lui, belgų, olandų ir Luk-

Yorke .r norą- utnkdvti sakys nuo savo tolimesniu gratulanor.-. e ,t*S‘į bioja. Bet Juozo Lsonaus ^j^tugo mažieji vadai, dary-0 S™ Atlanto bmš-įSSį ir 1^ dabartinė -tai'- ““?3LJ,amelu00 B1™“’ Pietų Amerikos komunistė
ko- 3ą;jBg<«, tekios yra ofensyva” galėtų butų ”‘r 9*°? urope j |

- gtr-^usia. tiktų esamems viau tikimasi Vakaras užnrig-- Hon. Harry 8. Truman 
-ą-ygocLž. dyti.” f Presiaent of USA

Seviet. noras paveikti A- White House
-tr-nrcą. kad čia nebūtų išleis- Jr vesdami “taikos ofea- VVashington. D. C. 
ta.- ,isootic>o cariško ^aunuo- ^yvą” komunistų vadai at*
-.t.-iė- ajonekinūno Įstatymas, • virai meluoja, sako D.

yra įprasta. . n— ^yfai, visi traukia tą
pačią “taikos giesmelę” ir 

ros sake- 
Samas” ra-

TI ” »’ • 1 tT^f ■■»■■■■■ mv nn,iLmk>~ žixaox o *vnz* Maskvos
T- /"‘‘ilVno- uždirba apie 500 rubliu meška užkandžiauja Kini-

n/d i" PER MĖNESĮ Todėl Rusi- joj.
; * _7:į. - -i’ us! tb 2rea* rx>- darbininkas turi dirbti Amerikos atsakingieji 

Argentinos generolas Pe- bar gyvena 4,000 amerikie wer an(j infiUfence of vour ^P*e mėnesius, kad galėtų i žmonės, pagal jau pasitrau-
ror. praeitą savaitę sukvietė, čių, 40,000 anglų, 500,0o0 office'į0 įeIr, in restomion nnsipimi vieną vyrišką siu- kusio.?alstyb^ sek.etonaus
L09 atstovus, išrinktus į italų, tiek pat ispanų, gai of freedom *to the iand of {*’ 0.A^H^oje darbinm.- padėjėjo Lovett pa— kas siutą užsidirbt maz- ■ labai rimtai seka tą tai-

iko. Pa- kos manevrą ir tik laukia 
siusėmis ir kokių nors darbų, kad pati-

šavo pažiūras i naują Ar-:kurie yra atvykę Į Argenti- yOUr administrauon.” 'daugybe kitų reikmenų. jkėtų Maskvos taikiems žo-
gertir.os konstituciją i ną prie darbų. Pagal naują * * ALT Sekretoriatas Pagal kainas ir uždarbius vaA

A .; kontituciią atie visi ^ven- -- -- -- -- -- -- -- Amerika Hurhn Henarta-;, ->lum> atiodo, kad is Mas-
s .. rnini i5<rwene krašte me- r •*» •- r ~ r”i ' KVOtS "OiensvVOS 11K tlėKvra priimu “J.a1’ V™. Latakas U Lenfel/OS u,aės.U1'-;laV0- ,ebus taikoį kiek iš ožio

Rusijoj darbininkas gyve- ieno. Kiek kartu Hit|eris 
-Kelei- ?■ mit! kanų blogiau., įadėjo taika jr kaį iš to iž. 

J kaip Amerikoje. i ėjo!

totahtarian

ttenca ^arp inpa .nao. su Amemza ar pnes 
Pareiškęs Aiaerikos tau- meriką. v>_-rUi. teuuri.

tos pagrindines paži-ra.- __ Apie K.ni.ą creztder.ta.- 
prezidegtas griežtai pa- i rumuną.- irgi nesakė nie- 
smerkė Rusijos zt-munizmą. <o. &o?3 ga. Kinijos reika- 
kurs žmogų paverčia . be- -as zaria nors iškils "ezeno- 
teisį daržo gyviu.. rx tą gir .a. ais.dzusiųj-ų tattų” 
žmogaus pavergimą pri- eilė*, o šuat tarpe Kinijai 
dengia pažadais duoci žtno- yra rer.gia.ma Kur^-pos Rytų 
nėms ^i?vę, saugumą ir tautų judotas.
daugiau oroęra Komstiz-
mas m demo«rati;a yra iv? VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
priešingos, griežtai nesude-' IR MUSŲ VISUOMENĖ 
r.namos fnisofijo? £r prezi- _____

Argentinos Konstitucija

Dabartine
Konstitucija

dentae jako, zaų _____ _____
mo Teiz-ma. pasaulyje ta žisių. isvi liežuviai vie-'J>raeit>J$ 
Caro pavuyų *aisvų tautu rtisga-' na-ĮŽiasi 
pastang-- -- - ...
nijai

y da-’jr icoioiriri jau atri .ė 1853 melais. Ji daug kaitų
• - - bet ponieryje ji vis dar te- Ispanai, italai, lietuviai ir . Didžiai gerbiama panimeti,??t P«P“5»€..-l‘„\®^.Įe:|,„u‘:!aaI;.. .. .. .. .. . uo redakcija. , Kaj ^.ena Ru5ijo5,

< darbininkas? Taigi, “ponas Komunistu Byla
draugas“ Bimba apie tą ir Nevv Yorke teisiami ko-

; galėtų papasakoti savo skai- munistų partijos vadai. A-
_______ > i , - „ - - 4 tytojams. kad jiems praeitų merikoniškas “politbiuras”
o Peroną^ Paragvajaus bei Čili gyven- Vr~ri m.a . n2-pj’^n^- noras garbinti Maskvos dik* patrauktas i teismą už sa- - Tpacmgai džiugina žmogų.; uturą; RuH g darbo žmQr ^oksla 4

buvo sulaužyta.

n s, i:; n m 1 si i k- i i

esi atskirtas nuo savo

Tęrti pa»a;^'
r. c»r. .t ioai --rr. u..

r. .-.U.
&AO&lfo eks- yra lietuvių, reikėtų m. 
■fru;. Vasario šešioliktąją.

> r.- *-ia MaT»r-a!V> pianą

žmones
tuo pa- !*?*'..*“ Z'1 Il.UVsT**-v £au? padaro skurdžiu darbo nuversti “smurtu ir jėga”užgauti. a a5'e Kra?rlri^'‘l>- konstitucine šalies tvarka,

rpnon'ac; J°kiu oudu negali gauti lie-. *
o1 . tuo MSavi Reikalai’

Katalikiška

po^anarirtą c'arac-j. 
nėr preryS%;.

".’Xar7".. naajm , .. .. . .. .. .  .. .. . .. .. .. .. .. . .
.ne?* jp&rara — »&- kitokių parengimų. Tokios tą par.amentą 109 atstovus

š.j5Trė-» Aijiz?o> karo; kolonijos 
r bendradar- išsiskiria

->*a’i>ajsČKzr.* taoto-r;- kariė.<i;' kos bendruomei

Kad Amerikos komunis- 
Brooklyno tai toki “mokslą”tikrai sklei

! pis metus, bet nuo Anglijos įtuns eta m-, “Amerika" skelbia naują džia. tai niekam nėra pas-
" npnnri atsi- džiausi džiaugsmą sudaro dėsni musų bendroje veik- laptis. Kiekvienas komums-

iietuviškai širdžiai. atskir-iĮoje ir moko savo skaityto- tas toki “mokslą” išpažįsta, 
tai nuo savo tėvynės. jus, kad “savi katalikiški Kad komunistai Įvestų čia

kad Pornnas “naskeib?" TaiP Pat siunčiu širdingą reikalai” turi būti pirmoje savo žiaurią diktatūrą, jei
KdU reiUhd? p . nadalro kmKomo nrho *„>-4 ė,-.-A*J ( tik eralėtn cm„r+,i i

pfttar-.’n*? .r apukri. 
Vykįr*; cra.».ž.

gyvena sav 
pK<ramą gjver.imu. .onstitucija

karna: paminėta. Bet kas Svarbiausieji Perono siu- 
iniciatyvos.— r,p- lomi konstitucijos pakeiti-

jų ekonomini gerbūvi tei- ”i- ^*™tarpiui prezidento paIdant joms “te^hnolZUka dzi<Ją 8Vfent^- Srf>ruskime:'reigoms: Visi svetimtaučiai,
pagalbą” arba tiesiog pa- -- -- -- -- -- -- - ^ne nuolat gyvena Argen-
naudojant tam tikslui'Ame- TAKTIŠKAS MANEVRAS :in0J\ {;0 d.vejų 
rikos kapitalus, šita? prezi- _____ V? Argentinos piliečiai:

, nu; v .----i rJhVlll UII1CIU
bus pakeista. ;.^.“jOg"k> šalininkai naują !r'as 5?nk? įg tamsf kaktis kinti antrąja rietą.' Katali- -mokslo" monai vra žino- 

' J s - - - - ’r *rtr,os, Kad jau visas pa-.K.lskų to laikraščio redakto- mi Amerikoje jau bene 30
pamiršo apie šituos samprotavimas yra toks:; metų! įdomu, ar teisingu- 

tėvynės sūnūs. “ rpl- mas Pavėlavo, ar Rytų Eu-
gauni “Keleivio” bus kam ir BALF-a b T^- ropos Pav.\zdys paskatino 

numeri, tada atrodo lyg ha remti” * * i tą “mokslą” pakratinėti tei-
AMERIKOS LIETUVIŲ l saulutė linksmiau prašvito ‘Vadinami Dirrra natv- -n smo
TARYBA PASVEIKINO į ir visas gyvenimas rodos, jau?Tlė WFTU Galas

H. S. TRUMANĄ taJž,rU .kupina įžiau:!sime ir bendriesiems reika- Pasaulinis darbininku uni-
-- -- -- --  8 ° ™-n,in.°5eTe*: k« n°rs duoti. jų susivienijimas, žinomas

a ■ni. ginti 5ato bro- jaj primena vieno ‘ pat- raidėmis WFTU, subirėjo.Inauguracijos proga A. L. žmogus a

susivie-

jo? tautų gamybos pajėgu
mą, kas turėtų didesnių re- yra 
zultatų, negu Marshailo pla- tik,.
nas. .duo
A dar sake, kad grindine 5y>vietq pažiūra į ne- Darbas ir kapitalas, pagal tautoms ir tas faktas, kad siunčiu jūsų redakcijai ši
Amerika “išgelbėjo visą ei- k*>muni»tjni pasaulį yra viena naują konstituciją, turės prez. Trumanas tebepripa--laišką, norėdamas padėkoti 

Nepriklauso- jums už “Keleivį , kurislę tautų nuo netekimo w tikrai aiškių dalyku šian

prezidentas visai neužsimi- ’tini pasaulį. Priemonė* visa- gyvena tame krašte virsi Telegramos angliškas tek- 
ne apie tautas, kurioms A-' « yra apskaičiuotos taip, kad dvejų metų. Argentinoj da- stas yra toks:

a-J t L' .rtai. K®'nei. Dėja, kada banke pas ja tarptautinį unijų si Lt™i*’d°miU Jj ir keIi tūkstančiai ateira-i nijimą be komunistų, 
knygų ir su di- do, tėvynei jis vis pinigu rm •• • «. •

kaityti, bet neturlIS® n?sJ° Jų susivienijimas gerai pa-
kad pasitraukė iš WF- 
kermošiaus, kuriame

redaktoriau, Kinija Griūva I Sovietų Rusija su savo su-
Nepriklausoma Kinija! valstybintomis unijomis ir 

griūva. Rusijos remiamos! 27 milionais narių, turėjo 
komunistinės armijos ver-' nusveriamą Maskvos dikta- 
žiasi pirmyn. Nacionalinė! turos žodį. Dabar uniiinia- 
Kinijos valdžią keliasi į me pasaulyje pasidalijimai 
Kantoną, Kinijos pietuose*. į yra aiškus ir griežtas, pa- 
Atrodo, kad Kinijos likimas gal “geležinę uždangą”. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Laisv~- -- -- - - —--••'r r

pereitus me- 
prašau 

siųsti 
1949 m., 
jums šir- 

Baigdaraas mij švenčių ir laimingų nau- 
savo trumpą laišką ~ linkiu i jUJM metų. Su pagarba, 
jums, brangus broliai, links- W. B., įlenki ja.

es ir vergijos šalinin
kams vienoje organizacijo
je būti yra neįmanoma.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

SO. BOSTON
■F

Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAM 

TAS DUONOS NEPRAM

HARTFORD, CONN.

Kas Nauja Brooklyne
Ii Socialdemokratų Susi- | Susirinkimas prasidės 

rinkimo į 7:30 vai. vak., o referatas S
A. Lietuvių Socialdemo-j vai. vak. Į prakalbą galės 

kratų Sąjungos 19 kuopos1 ateiti ir nepriklausantieji 
narių susirinkimas įvyko [prie SLA organizacijos— 
sausio 14 d. Piliečių Klube.' pašaliniai.
Dalyvavo daug narių. į Beje, dabar yra išrinktas

Susirinkime senoji kuo- SLA 38 kp. naujas finansų 
pos valdyba perdavė parei- sekretorius, tad visais kuo- 
gas naujai išrinktai valdy- pos reikalais nariai kreipki 

Š bai. Senoji valdyba perduo- tės į sekretorių šiuo antra- 
dama pareigas padarė pla- šu: Jonas Galinis, 497 Lin 
tų pranešimą iš savo 1948 wood st., Brooklyn 8, N. Y. 
m. veiklos. Naujoji valdyba J- Glaveskas, pirm.
yra pasiruošusi kuopos veik
lą dar labiau suaktyvinti, 
nes kuopa gerokai padidėjo
narių skaičiumi. Turėjome Koncertą

~ .__ .. ,, . l š. m. sausio 16 d. Lietu-
Dabartmę valdybą suda- vjų a. p Kiub0 salėje bu- 

įo. pirmininkas —d. A. Ži- vo koncertas, kuri surengė 
linukas, vice pirmininkė Tėvynės Mylėtojų Draugi
ai. R. Čerkeliuniene, sekre- jOS gg kuopa. Koncertą iš- 

, tonus d. A. Macionis, fi- pildė Worcesterio Moterų 
nansų sekretorius — d. J. Klubo choras. Choras gra- 
Paknys, iždininkas —; d. V. žiai atrodo ir gražiai dai- 
Kalvehs ir švietimo ir kui- Ruoja> bet dėl pačių dainų 
turos reikalams — D. Mace-, pasirinkimo, tai per daug 
nas. Korespondento parei- choro pagilti negalima, dėl- 
gos pavestos eiti kuopos se- to, kad iš viso trijų valandų 
kretoriui. j dainavimo, solo, duetų,

Susirinkime buvo aptarti kvartetų ir viso choro, visos 
reikalai liečia tolimesnę dainos buvo tik apie meilę 
kuopos veiklą ir kaip ge- jr bučkius. Nore kai kurios 
nau padėjus lietuviams įr visai geros dainos ir gerui 
tremtiniams atvykti iš Eu- rašytojų, bet kai visos apie 
i opos i šią salį. tą pati “reikalą”, tai lyg ir

TRISDEŠIMTANTRAS ŠALIES PREZIDENTAS

Prieš įvesdinimo iškilmes prezidentas Trumanas (kairėj) eina iš buvusių jo 
karo draugų jam suruoštų pusryčių. Prezidentas nešasi karo veteranų jam 
padovanotą'lazdą. Dešinėj prezidentas sveikina ilgai stovinčius šalygatviuo- 
se žmones.

! Iš Saulėtos Floridos
< ______ •

MIAMI, FLA. į i is sakėsi savo “Dirvą” per-
-------- , leidžiąs kitam savininkui,

Ii Klubo ir BALF Veikimo taipgi teko pirmą kartą su- 
Sausio 9 d. buvo sušauk- sitikti su kun. Valatka, 

tas Miami L. A. P. Klubo Viena moteris svetimtau- 
mitingas pp. F. Mockų vai- tė per balių davė Klubui $5 
siniame darže. Buvo lyg ir ir sakė, ji nori, kad klubas 
piknikas, dalyvavo nariai ir Įsitaisytų savo pastogę. Klu 
nenariai. Narių atsilankė tas yra nutaręs statyti lie 

'apie 70, o yra prisirašiusių,tuvių svetainę ir jau nutarė
pne klubo 212. Nariams, 
kaipo metiniame mitinge,

paimti lotą.
P. A. L. Kaulakis, kurs

buvo duodama nemokamai čia netoli rnusų turi gražų
alaus ir senvičių, o svečiai 
patys pasivaišino. { valdy
bą šiems metams išrinkti: 
pirmininku senasis pirm. A. 
J. Norris, vic-e-pirm. irgi se
nasis J. Bubnys, iždininku į 
vietą sergančio Kaminsko 
laikinai išrinktas Sharp,

namą ir vaismj ūkį sakė 
man, kodėl mes nesurengia
me Vasario Šešioliktosios 
minėjimo Miami? Atsakiau, 
kad gal ir surengsime, jei 
gausime svetainę. Jis dar 
minėjo, kad mes sukurtume 
SLA kuopą, bet dėl to tai

protokokj rašt. perrinktas I nedariau jokio pasižadėji- 
žiugžda, fin. sekretorių į!mo. 
vietą rezignavusio C. K. Oras 
Brazės išrinktas A. N. Ked- gražus, 
sei, korespondentu išrink
tas C. K. Braze.

pas mus šiltas ir
C. K. Braze

LOWELL, MASS.

Po susirinkimo įvyko se- perdaug. Iš tiesų, meilės
nosios ir naujosios valdybos!dainos yra tik viena dainų
alutis * irusis, todėl ištisa programa priemiestis) yra gana skait-

šiuo metu kuopa ruošia-i» ,tos luši« dainų įdaryti', lĮngas, Pajinis Lietuviu
si 
V

01 *'*L‘17, '7'T,Ja< lėjau bučiavau, myfėsiu ir gyvenantiems lietuviams.
' bučiuosiu... ' Jo tikslas yra savitarpinė

Per tris valandas išklau- pašalpa, doraus gyvenimo 
sius tu dainų, ispudis pali- vedimas, apšvietos skleidi-SLA 38 kp. Susirinkimas 

ir Paskaita
Ketvirtadienį, vasario-į *°.’ Ka<1, . .

Feb. 3 d., 1949 m. Ameri-JaL ,J¥k visai svarbu, 
kos L. P. Klubo patalpoje, *** kok!° nu?istatvmo, bet 
280 Union avė., ivyks ido- k?del UZI?nstl dainas apie

1-— 1---1 mažai ką tegirdtr

mus SLA 38 kp’. ' susirinki-Lietu?'5; Jei įu kam trep 
mas. Susirinkimas, kaip su.jn^ Lietuvos himnas. Pasi- 
sirinkimas, bet pagal kuo-1 Pnkimas dain« vra dldells

HAMTRAMCK, MICH. į turtingesnių Detroito lietu- stovai. Čia pažymiu draugi-
--------- i vių. Prie klubo priklauso jas ir atstovus. LSS 20 kuo

Lietuvių Amerikos Piliečių į jau ir keletas tremtinių, pos atstovai V. T. Neverau- 
Klubo 25 Metų Jubiliejus 'Klubui septynioliktus me- skas ir N. Trumpickas; SLA 

Hamtramcke (Detroito tus vadovauja nenuilsta- 198 ko. atstovai C. Gaškie-tus vadovauja 
mas klubo darbuotojas Ch. nė ir B. Yanašius; SLA 354 
Morkūnas. kp. atstovai A. Gutauskas

Nors nariams ligoje yra ir O. Zdanienė; SLRKA 
išmokama nemaža pašalpų, 178 kp. atstovai J. Sebasti- 
pomirtinių, bet šiandien nas ir V. Slesoraitis; A.L.P. 
klubas gali didžiuotis, turė- Klubo atstovai K. Puišis ir 
damas virš .$12,000, nors J. Milickas.
narių skaičius ir nėra dide- Šiame susirinkime A. L

mas ir nagai ha
niams tapti U. S. A. pilie- na 
čiais.

Jis buvo įsteigtas 1924 m.

lis (jis siekia arti 450). Be 
klubo na- jis jau yra Paren««s p*3

Svarbesni steigėjai buvo: 
Ch. Stepanauskas, P. Ran- 

j kėlė, W. Vasiukonis, M.

Oi o AitA $IO,VW
pirkimui. Laukiama tik su
tikimo iš valdžios. Šiame 
name bus įrengtas baras ir 
patalpa klubo susirinki
mams. Visa tai duos pelno

VCT vez*

Tarybos išrinkta valdyba 
1949 metams: pirm. V. T. 
NęvAraiiskaR- prot, rašt. J. 
Sebastinas. fin. rašt A. Gu
tauskas, ižd. O. Zdanienė.

A. Gutauską* 
Komisijos narys

Pra- ir pato^jmo-

menoacijos ir susirinkimui 1 \ J rainuoju . -xnutarus, i ši susirinkimą vra!?13? .dalna? Pamargmtų, pa- klubo pinmninku tavo is- 
nakviestas kalhėtn-;»<s Knl i Ivainntl4- iinktas Chai les Morkūnas,
bėtoiu bv< tik keli mėnesiai Pas mus kartais dainuo- kuris pasistengė sutvarkyti

ma buvo surašyti klubo įs
tatai, padalytas projektas 

[ nė meilės dainelių. Dainuo- nario knygelėms ir visa tai 
jant tik vienos rūšies dai-! kuvo išspausdinta 1934 m.

uvivju vrvic un rvvil lttcllcCKtl - o. t • t - • T-
atvykęs iš Europos A. Ma.į Ja Stulgmskų seimą, vie ne- 
čionis. Jis kalbės temoje: daF& dai?a dainuoja, bet 
“Pirma okupacija Lietu- . nenzrnn5?arni
yoje”. ' i
rusu irMv<Sų fkiScU™;nai '-še?na' • kaip tie Ezopo Jo dėka klubo veikimas bu
Lietuvoje ir jisai pats visąjį 
tai savo akimis 
pergyvenęs. Manau 
bus visiems įdomu pasiklau
syti jo kalbos.

Šių metų sausio 27 d. su
kanka 25 m. nuo klubo is-j 
teigimo. Šis sidabrinis jubi-

PRANEŠIMAS BROKLY- 
N1EČIAMS IR NEW 

JERSEY GYVENTOJAMS

... , , Amerikos Lietuvių Socialde-nejus bus iškilmingai at , , e ,- J j /? i mokra.tu Saiungos 19 kp. ren-svestas sausio 29 d., 6 vai. . . • , .. . .- rr i tt i metini bankietą (vakane-po pietų Hamtramcke. Ho!- , . . • , , ; . . .F , ai u . • ne)- Jei bus koks pelnas, tai eisbiook :r McDougail gatvių y. ~ k «, . • T i tt * nauiu amerikonu iš D. P. kem-sankryzoje. Lenkų Vetera , „
nu svetainėje. Bus skani va- . .. .. .. ., - . - , - i- , šeimininkes A. Kupčinskiene,kanene. kurios metu salia1 T. v .. į in. l. - L. haias, K. čerkeliuniene pa- vienos kitos kalbos bus ir . , . ... . JT. . d i cami/.s va'gius su vėliausiu lie-menine programa. Po va^a- •?„ ... ... v .♦ . . . • TZJ. , , • tuvisku stylium. Kalbėtojai pa-. neneš šokiai. Kliubas kvie . ... * o . .. , ., ru. --------- advoka-

aprašyti pietus, kur sve ! v° išjudintas: pritraukta * u *.***'." tuvišku stylium. Kalbėtojai
čiams b™ bodami pietus! daugiau narių ir net pri- "«»« (fok‘al- ,KI>ub?s. k™’Į kvieti: Dr. Pajaujis, adv, 

n- vienu liežuviu,—pir- jungtas Kęstučio klubas. lietuvius atsi tas K w Miehelsonas. ini,
* mas valgis svečiams labai Šių klubų vedybos jvykollankytl.l m jubiliejų, su , rjus Balčauskas. Taj_

WORCESTER, MASS.

CHESTNEYS
CANTEEN

VIETA MALONI IR §1LTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai 

gių ir Užkandžių
čia gaunamas ir “Keleivis*’ 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET 
WORCESTER, MASS.

AKRON, OHIODainų Mylėtojas' Pagal įstatus šis klubas 
' rengia kiekvienais metais 
pikniką ir metinį balių. Rei
kia pastebėti, kad jie esti 
gana skaitlingi ir neretai

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių. 

“Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės įs
tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į 

“KELEIVIS”
636 Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas Kovo 6 d.

lapkričio 28 d., 1948 me-.

Ta proga, per klubo mi
tingą, BALF-o 39 skyriaus 
pirmininkas J. Bubnys, iž
dininkas Popiera ir sekr. 
C. K. Braze pasitarė sureng
ti piknikus, nuėjome pas 
daržo savininką ir paėmė
me daržą dviem piknikams, 
sausio 30 ir vasario 6 die
noms. Nutarėme viską pi
giai pardavinėti, kaip tai 
už stikliuką stiprios imsime 
tik 25c., tiek pat už senvi- 
čius ir už pirmos rūšies alų.

Lietuvos Šventės Minė imas
• Sausio 11 d. L R. K. Fe-

'deracijos iniciatyva čia bu 
vo sušauktas viešas susirin
kimas, kuriame aptarėme 
Vasario šešioliktosios minė
jimą. Tam reikalui išrinkta 
komisija iš šių veikėjų: V. 
Ramanausko, Al. Versecko, 
VI. Paulausko, S. Kundroto 
ir paskirta spaudos komisi
ja — L. Paulauskas ir J. 
Bundzevičius.

Nutarta surengti prakal
bas vasario 20 d. 3 vai. poTikime, kad Miami ir apie-, . . . .linkių lietuviu visuomenė!parapijos svetainėj, 

mus parems ir‘gausiai atsi- Kviečiame kalbėti kongre 
lankys į musų parengimus. 80 atstovę Edith Nourse Ro-i y * _ *    *• •Visiems svečiams užtikrina 
me, kad turėsime smagų po-

gers ir musų miesto majorą 
Mr. Ayotte. Taip pat nuta

būvį. Tikime, kad j misų r<™e pakviesti vieną nese- 
-i . e, , £. * na« atvykus; is tremties Ue-piknikus atsilankys ir pp. t

Michelsonai. Nepamirškime; tuYi kalbėtoją 
visi sausio 30 d. ir vasario 6 Nutarta rinkti aukas 
d. F. Mockų sodne.

įvyks Vasario-February 26 d. 
1919 m.. 280 Union ave„ Brook
lyn. N. Y.

Tikietus galima gauti pas vi
sus 19 kp. narius. Taipgi tikie- 
tai gaunami šiose vietose:

Lietuvių Atletu Klube, 168
duoda nemaža pelno. Šalia A L Tarvba Akrono -M?rcy «ve - Brooklyne. 
to yra rengiami šokių vaka-'|fkyriu? laikė pį-ješmetinį su- Amerikos Piliečiu Klube. 
,aA’ koncertai. štai Davyz- _ Visu rlraiionn at- Lni?,n avė., Broklyne.

ir
padengus išlaidas surinktas 
aukas skirti perpus Ameri
kos Lietuvių Tarybai, kovai 
už Lietuvos laisvę vesti, ir 
BAI F-ui tremtiniams šelp
ti. Visiem* atsilankiusiems 
į susirinkimą — prakalbas

Sausio 12 d. M. A. L. P.
Klubas surengė balių “Po- 
lice Hali”. Žmonių susirin
ko gražus būrelis. Teko su 
eiti pažįstamų iš Chicago.
Cicero, Melrose ir Pana, III..? duosime ženkliukus, 
o taip pat iš Detroito, MichJ Prakalbose bus gražus 
Teko padaryti ir nauju pa- meno programas, kun išpil- 
žinčių. Susipažinau su Mrs. dys parapijos choras ir so
O. Yuška iš Cicero, III., ku 
ri patarnavo svečiams, teko 
susipažinti su p. Karpiu, ku-

listai dainininkai.
Sp. Kom. L. Paulauskas 

A BandzpvftkU

Neužmirškite Padėt Tremtiniui
AID OVERSEAS. Ine., 4851 S. Ashland avė.. Chicago 9, III. 

Aid Cherseas, Ine. siunčia maisto siuntinius j visas 4 Vokietijos 
zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra 
pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesuran- lamas, pini
gai grąžinami. Pristatymas trunka tarp 14-18 dienų. Užsakyda
mi aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siuntinio numerį ir 
jo kainą. Aid Overseas, Ine. maisto siuntiniai pakuojami Euro
pos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos siunčiami Air Mail.

Užsakant didesnius kiekius, duodama nuolaida.

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sų., 

Worcester, Mm.

Su visais receptais ir me- 
dikališkais reikalais krei
pkitės į vienintelę lietu
višką vaistinę Worceste- 
ry. Visokie vaistai ir pa
tarimai taipgi siunčiami 
per laiškus į kitas valsti
jas.
Lietuviai, Remkite Savo 
Profesionalus ir Biznie
rius.

)r

v. 6. SKRINSKA. B. S. 
Reg. Savininkas

280
Brokly

, , . . - Vienybė, 412 Bedford avė.,
koncerte dalyvavo visos £e"'m.e. Nutarta daugiau veikti- s- Norbutienė, 104-23
riausios Detroito lietuvių A L Jarvbos reikalams. I^ferts avė., Riehmond Hill. 

į jėgos. Dailės choras, Bal-, gvar^jausja> nutarta pami- Mrs- F. Citavičieinė, 752 
ciuno choras. Gi 1946 m.įnėti Lietuvos Nepriklauso McDonough st., Brooklyne. 
piknike buvo duodamos do-!mvLpS ^ieną vasario 16 d. i Kam reikalinga atnaujinti ar 
vanos virs $1,000 vertės. (šiomis dienomis paminėji- ,au’ai užsisakyti “Keleivį”, 

Šis klubas nepamiršta sa-‘mo rengimo komisija pra-; “Kele.vio” kalendorių 1949 m.
____ . r _______ i i ____ir kita “Koloitrir,” liln.ni,,~.

Davyz',sirinkimą. Visų draugijų at dziui 1941 m. surengtame;gĮOvaj dalyvavo susirinki-

neša, kad svetainė paminė- ,r kit$ “Keleivio” literatūrą 
jimui paimta kovo 6 dienai,i k:eipkitės į šiuos asmenis- 
1949 m. Paimta Rumunų
svetainė, 1241 Sueitzer avė.
Akron, Ohio. Svetainė bus 
atdara 1 vai. po pietų, pra
kalbos prasidės 2:30 vai. po 

Parengimo komisija

vo narių varge. 1932 m. 
kuomet dauguma narių bu
vo slegiami sunkios gyveni
mo naštos, klubas iuos rė
mė pagal savo išgalės: pir
ko anglis, drabužius, batus 
ir dalino klubo nariams, ku
rie daugiausiai pagalbos bu- pietų 
vo reikalingi, šio karo metu rūpinasi gauti gerus kalbė- 

■ klubas išpirko už 5175 dol 'tojus, nes komisija numato, 
karo bonų ir paaukojo Rau ^ad bus svečių iš Clevelan- Je’ kam reikaEngas skubus 
donajam Amerikos Kryžiui Ho, Youngstowno ir iš kitų patarnavimas, tai A. žilipskui 
100 dol. kolonijų.

Klubas savo nariu tarpe Akrono A. L. Tarybos 
turi keletą žymesnių bei skyrių sudaro draugijų at-

Pet Tiškus, 27 Nonvood avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Glaveskas, 135 Mil- 
ford st., Brooklyn, N. Y.

J. Buivydas, 60-67 59 Rd.. 
Maspeth, N. Y.

A. Žilinskas, 741 McDonough 
st., Brooklyn. N. Y.

paskambinkite GL 2-7277, bus 
pristatyta į namus. (8)

Rengimo KomMja

Siuntinys Nr. 1.—$7.fi0 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salanrti dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
1 dėž. (1<W sr.) margarino

Siuntinys Nr. .1—$7.211 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos

Siuntinys N r. 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino

-S5..7O

Siuntinys N r. »—$2.»."> 
4 sv. cukraus 
iil/2 s v. kvietinių miltų __

Siuntinys Nr. 10—
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado ____________

Siuntinys Nr. 12—J3.95 
2 sv. rūkytų lašiniu
2 sv. kiaulinių taukų
3 s v. pupelių kavos
2 sv. cukraus______________

Siuntinys Nr.
2 sv. rukytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. cukraus 
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualet. muilo

40

Siuntinys Nr. 18—$8.63 
4 sv. rukytų lašiniu 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. mai garino

2 sv. marmelado 
4 sv. degintos kavos 
4'~ sv. cukraus 
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabailai tualet. muilo._______

Siuntinys Nr. 23—*6.4*
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. pupelių kavos___________

Siuntynys Nr. 24—$11-86
3 sv. rukytų lašinių 
3 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
5 sv. pupelių kavos 
2 sv. marmelado 
2 sv. sūrio 409/ riebumo

ENTRA TAUKAI 
Siuntinys N r. 23

A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų 
84.75

E. 12 sv. grvnu kiaulinių taukų 
86.00

C. 15 sv. grynų kiaulinių taukų 
87.25

(Tik Vokietijos, US ir Br. zonas 
ir eina apie 4 savaites).

RŪBAI 
A. Vyriškas

3 H jardų vilnonės medžiagos su 
vi ais priedais f 100% Virginijos
vilna i ................................. 123.85

B. Moteriškas kastiamas 
2 3/4 jardų vilnonė* medžiagos sa 
visais priedais (100% Virginijos
vilna) ................................... $21.85
Pastaba. Nedidelį muitų, jei toks 
butų, primoka gavėjas, vietos va
liuta.



Ketvirtas SO. BOSTON

’asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

Puerto Riko Laisvė
ro Amerikos karo su Is- 

ranija, 189S metais, Ame
rika apipešiojo Ispanijos 
kolonijas ir atėmė iš jos Ku
bą, Filipinų salas ir Puerto 

salą, netoli nuo Ku-

įupinti darbu Puerto Riko 
saloje...

Fuerto Riko salos ateitis
■------dabar dar nėra paaiškėjusi.
Tik su “nevv deal” politika Bet iš visko atrodo, kad tos', 
buvo susirurinta Puerto Ri- ca’os gyventojai, jei jiems1 
ko salos ūkio kėlimu. Nuo bus užtikrinta duona Ame-į 
to laiko daug kas oa^aryta. rikos ribose, pasitenkins 
Bet svarbiaysia: Puerto Ri plačia autonomija ir gal vė-

l.iko 
tos.

Iš Ispanijos atimtos kolo-

gyvenimo 'relini- {jau gaus valstijos teises, 
ėjo tik vėliausiu ai- gal Įsijungs Į J. A. Vals- 

kada šaliai buvo duo- tvbes kokios nors domini-’ 
os teisėmis, bet nebekels

___ T___T rinkimuose įeikalavimo dėl nepriklau-,
klausomybę m tvarkosi, Į Puerto Riko salos gyvento- somybės. Buvimas Ameri-i 
taip išmano. Bet Puerto Ri- jams buvo ' duota teisė pa- kos “ūkiškose sienose” at-į 
ko sala dar ir dabar tebėra tiems išsirinkti salos guber- rodo tikresnis kelias užtik
ti. A. Valstijų valdoma. natorius ir vietos žmonių rinti Puerto Riko gyvento- 

Fuerto Riko sala nėra di- išrinktas pariamentes dabar jams ūkišką ateiti, negu gy- 
delė. ji teturi tiktai 3,425 turi savo rankose visą salds vt nant nepriklausomu gy- 
ketvirtaines mylias ploto, valdžią. Dar prieš naujos venimu. N. P.
bet gvventoju ta maža sala administraciios susidary- --------------
turi du milionų! Gyvento-Imą Puerto Riko rarlamen- Tremtiniams

gumanė pravesti skubiai c_____
didelę ūkio kėlimo progra- Atvvkusieii Į Jungtines 
ma, kad vietos gyventojai Valstybes tremtiniai daug 
galėtų rasti savo saloje dar- kur ‘yra gražiai užsireko- 
bo ir duonos. Programa jau urendavę ir teigiamai prisi- 
vykdoma ir štai koki ji yra: , eda prie bendrojo likusių-

nijos, kaip Kuba, vėliau ir ta plati autonomija. 
Filipinų salos, gavo nepri-Į Praeitu mėtų rinki

jai ten kalba ispanų kalba 
i ir yra daugumoje maišytos 
rasės — ispanų, indi jonų ir 
negrų mišinys. Puerto Riko 
salos gyventojai yra J. A.

: Valstybių piliečiai ir teori
joj naudojasi visomis Ame
rikos piliečių teisėmis. Bet 
kada puertorikiečiai atvyks
ta gyventi Į New Yorką ar į 
kitus miestus, jie, kaip ir 
kiti spalvuoti žmonės, turi 
gyventi atskirai nuo baltųjų 
šios šalies gyventojų. Ka
dangi jie nėra nei juodi nei

Nu. 1. Sausiu 26 dM 19PJ m.

NAUJAS ANGLŲ KELEIVINIS ORLAIVIS

—Tegul bus pagarbintas, tonas, vyskupas ir tt.
Maikfe. *" Anais senais laikais

—Gera diena, tėve, kas ruskio caro, kada 
pas tave girdėti? kon keliavo musų teto;

—Maike, aš atėjau pas dės ir dėdienės, jie naudo-; silkės, 
tave su gromata, gavau iš josi Maušos ir Leizerio pa- 
Juropos su didelėm pečė- tarnavimais. Tas gavęs gy 
tim, ale mano akulioriai pluoštą cariškų rublių, per- keliama

Puerto Riko salos gyyen- jų dar Europoje tremtinių 
tojai nemoka federalinių šelpimo, štai skaitome spau-' 
mokesčių nuo pajamų, kaip GOie, Rad vav. Clevelande, 
mokame mes. Bet salos vai- Chicagoje ir kitose vietose, 
džia ima nuo žmonių vieti- tremtiniai uoliai bendra- 
mus mokesčius nuo pajamų, darbiauja su esančiais vie- 
Dabar Puerto Riko salos įOje BALF skyriais ir savo 
valdžia nutarė paliuosuoti darbu ir lėšomis gelbsti sa-

Virs Londono skrenda pirmas anglų kerosinų varo
mas didžiulis transporto orlaivis, kurs gabena 3- ke
leivius ir lekia 350 mylių per valandą.

ĮVAIRENYBĖS.
Dabar laukinių arkliui siperejimo neapleidžia liz- 

kaip seniau buflovų (buf-. do per ištisus metus, 
falo) pulkai ganosi po -o-

nuo Dalei- Vėjas, vadinamas torna-

m gvnau evmucį * .jaiue Krašte ŠUSlLVaiKę 11- jose KVmO KatailKų oaziiy
Tarp Puerto Riko salos Riko valdžia Įkūrė fondą, iš apsirūpinę, o jau Įsijungia i čia tun 25 milionus pase- Arklių skaičius Ameriko 
yentojų senai jau buvo. kurio duoda paskolas vi- bendrą musų tautiečių šel-įkėjų ir apie 40,000 kunigu, je kas metais mažėja. Laikt 
liamas reikalavimas atsi- siems norintiems saloje kur- pjmo darbą. * ■ " —o— pirmo pasaulinio karo šioje

nmas genau sektųsi Puerto šiame krašte susitvarkę ir jose Rvmo katalikų bažny-Ii «««% 1 a i -P zl r* i &     * • __ _ • ••• • • • A ••lr-1 »n A J |\0“
Laike

pimo darbą. • —o— pirmo pasaulinio karo šioje
šiandien švakai dirba, tai vesdavo tamsioje naktyje skirti nuo J. A. Valstybių ir ti bet kokias pramonės Įmo- BALF vra vienintelė mu-į Nepaprastos dainos “Ho- šalyje buvo 26,700,000 ark-
tu man paalpink išskaityti, per gronyčią ties Bajorais, gyventi nepriklausomu gy- nes. Darbo jėga toje saloje fU šalpos‘organizacija, kuri me Sweet Home” autorius Hų- Gi 1945 metais tų gyvu-

—Tėvas visada kritikuoji Kyfcaitais ar Naumiesčiu, venimu. Nei kalba, nei tiky- yra pigi, mokesčių nereikia šelpia pagal turimus ištek- buvo John Howard Pavne. bu buvę tik 11,455,000.
si rašto, o Manau ir pats tėvas esi bri- ba. nei rasė, nei kultūra, nei mokėti, o eksportas iš salos; liūs visus liet * * ■ - 1tuos, kurie mokosi _

dabar ir pačiam prireikėjo dęs atraitytom kelnėm per istorija niekas, rodos, neri- 
pagalbos laiškui perskai gronyčios upeliuką, o pas ša Puerto Rikos salos žmo- 
tyti. kiau su palengvėjusia šir- nių prie Jungtinių A. Vals-

—Perdaug rašto, Maike. džia atsiputei Germanuos tybių. Todėl visai” supranta- 
*** * ’ Dabar žinoma ne: mas butų ju noras skirtis!

lietuvius tremtyje,: -o-
tiltas A- 
randasi 

stijoj, sta- 
dar ir dabar

Į Ameriką yra visai laisvas, nedalydama jokio skirtumo Taip vadinama Hadrians Pirmas kiautinis 
tai kur galima rasti geresni dėl pažiūrų ar religijos. Wall buvo supilta skersai merikoje. kuris 
“rojų” kapitalams tukti iš Tremtiniai, kurie geriausiai’Didžiąją Britaniją nuo Sol- Yorke, Maine vais 
pekių’. . . ... žino iš savo patyrimo musų way Firth iki Wallsend 1221 tytas 1761 m.

Iki šiolei iau 40 ivairiu tautiečiu o-vvpnima Eurnnn-' musu pi-ns tebesilaiko.
—o— B . —o—

Iš okeanų vandenų At-! Miestas Lisabona Portu- 
-ilanto vandenyno vanduo b joj buvo sunaikintas že-

ra sūriausias. Į drebėjimo 1755 m.
re ir visai naujas pramonės sa daug kas siunčia siunti- ' Iš jurų — Raudonųjų ma- — o—
šakas. Jau 6,500 darbinin- nėlių tiesiai giminėms bei rių vanduo sūriausias. Prie kalkių ir smilčių mi-
kų dirba naujai Įkurtose pažįstamiems, tačiau tokiu' Iš ežeru Negyvosios .Ju-Irinio {.'ridėjus kiek cukraus 
pramonės Įmonėse, bet tai laimingųjų yra ne daug iri ros ir Salt Lake‘ vandenys ! ^auijasi pylimas daug stip- 
tik pradžia. Puerto Riko jie sudaro, palyginamai, ne- sūriausi. iresnis, negu cementas.

no frentas Zacirka, aš pats tad buvusių Leizerių vieto- santykiuose su Amerika — 
sobstvenoručno pasirašiau ję pasišovė patarnauti viso tai ekonominiai ryšiai, 
jam už svietką. kios nobažr.os susaielės su' Kol Ispanija valdė Puer-

—Na gerai, tėve, kur tas savo davatkynais. to Riko, salos gyventojai
tėve, nuo šir-i skurdo ir visokios ligostavo laiškas?

—Skaityk, Maike 
Gerbiamas tėve. pasitikė-

Tark man,
dies, ar jie sugebės pride- daug jų kasmet išnaikinda- 
rančiai atlikti žydelių eita? '°- Kada atėjo Į tą salą

damas tavo žila galva ir «io pareigas? Ar neliks, dėka “meriKiečiai gyvenimas pa-
• , ' -- - , nuobažnu patarnautoju -Šliejo, pasidarė sotesnis irsvieto marnascių patyrimu. I patai na ui u jų. i

noriu tavp«; naklausti anie daug mizernų ir suskurdu- žmones pradėjo daugintis.
♦ v • * ♦ k r i siu dvpuku nerr,at*1 doleriu kol 11 ekonominis skur-toklUS S1O svieto trobellUS. p - \ r flP< nrarUinanie kuriuos mano o-alva nP. krašto? Beto, įsvirozyk. te- aa\ pradėjo žmones spausti, apie kuriuo, man ? gal a ne . uždirbti tie1 Amerikiečiams bevaldantSSk^an^M^o'paSu-u^ji'“Sbi sal? Rentoj y tc„ pa
hs?imn juos i!riražint?5a I skurdžio ir nelaimingo žmo ^gejo dv,gubai ir

Prieš porą dienų, paėmęs 
Vokietijoje leidžiamą laik
rašti “Musų Kelias” radau 
straipsnį apie emigraciją 
Amerikon ir jos sunkeny
bes. Ten rašoma, kad varg
šas dypelis norėdamas pa
tekti Į jusu dolerių kraštą, 
turi pereiti per Įvairiausias 
čysčiaus mukas. Negana 
kad jį kamantinėja po kelis 
kartus visokios komisijos, 
amerikoniškos ir neameri- 
koniškos, bet jis dar turi

laukia, kad Į salą plauks vis žymią dali musų tremtinių 
daugiau ir daugiau kapita- 20,000 tremtiniu, ypač 
lų ir kad salos gyventojai našlaičių, ligonių, senelių ir
greitu laiku galės vietoje šiaip vargan patekusiųjų, ną gabalą, Į druskinę Įdėk 
susirasti sau užtenkamai tegauna pašalpos tik per vieną ar du taip vadinamus 

,-i- BALF. Yra daug kuklių jack. tokį, kui iuo vaikai
Ūkio kėlimo programoje! tremtinių, kurie kad ir varg žaidžia.

taip kitko buvo numatyta,sta ir gyvena dideliuose ne- —o—

Kad druska druskinėje, 
drėgnam ore nesuliptų Į vie-

-o-
Tik prieš 20 metų pradė

ta iš Kinijos Įgabenti i šią 
šalį taip vadinamos Šova 
pupos, o jau 1945 m. jųjų 
produkcija buvo 20,000,000 
bušeliu.

gy venimas pasidarė 
čiamesnis, bet jis visvien, 
palyginus su Amerikos gy
venimu, yra labai skurdus. 
Todėl dešimtimis tūkstan
čių puertorikiečių vyko už
darbiauti Į Ameriką. Bet ir 
emigracija neišsprendė Pu-

gaus, kokie yra musų bro
liai Vokietijoje? Nes iš pa
tyrimo žinau, kad nuobaž- 
nos asabos veltui nei piršto 
nekrutina.

Pasirašo Juozas Urbonas.
—Ar c’acol, Maike?
—Taip, tėve, tai viskas. , - _
—Vaike, tą gromatą ra- e!t0 ,, °? žmonėms jų duo- 

šė koks parmasonas, kurs nc's klausimo.

daliu, o tai reiškia daugiau: viau duoti negu prašyti. o.-n i • • /O1x-Ae5^,darbo ir duonos vietos žmo BALF šiandieną yra naujųp —^aiPsniy C. karščio 
uždavinių akyvaizdoje. Jam uzslde^a-
tenka rūpintis ne tik šalpa.

nems.
Puerto Riko ūkio kėlimą- 

neina be tam tikrų “skaus
mų” kitose Amerikos vieto 
se. Kaipo pavyzdi rali m

Kaminėti, kad iš Nashua.
L H. pernai pabėgo Text 

ron, Ine. Ta l ompanija už
darė savo antklodžių dirb 
tuvę Naujojoj Anglijoj i;

pereiti per stovyklos klebo ! rikos duris tam Juozui Ur- ' nao Amerikos buvo gana pradėjo kiek panašių išdir- 
no ir katalikiško vyskupo bonui. Nereikia mums čia !tl1p,’as’ To judėjimo prie-; kinių gamybą Puerto Riko 
skryningus. Rašoma, kad jo bedievių! lokyje stovėjo ilgoką laiką'j** Kompanija ten, be abe
šventenybė vyskupas su vie —Tėvas kalbi visai nepa P°etas rašytojas Louis Mu-1 J°» daugiau pelnvs, bet Na 
nais teikiasi kalbėti ir šute;-‘ galvojęs. Išvietintieįi žmo- noz Martin, dabartinis Pu-lshua mieste paliko didelė 
kia palaiminimą i “žadėtąja nės Europoje skursta, žmonių rinktas! ūkiška spraga, kurią ne
žemę”, o su kitais visai ne-!dauja ir, žinoma, nori atva-' ^u'-ernatorius. J lengva užpildyti ir miesto• - - - * « -- - - didžiau

miestą

parmasonas, 
dvasiškų asabų nepavožoja 
ir klebonų gaspadinės išne-

Kartu su ekonominiu 
skurdu ir visokiais truku-

vožiia. Duok man tą groma- n?ais v!sur ei°a politinis ne- 
ta, aš pasiusiu kunigui Kon-in?-as lr Puerto Rikos žmo- 
čiui, kad jis uždarytų Ame- ne?e reikalavimas skirtis 
rikos duris tam Juozui Ur-i.1?0 Amerikos buvo gana

is tos salos cukraus,

Jeigu jau geraširdis BA- 
LF-as taip surėdė, kad be nigų reikalas yrą eiti žanda

Fries tai visi nadorųs žmo- ta^aK° ir ananasų (pineap^ 
nės turi protestuoti. Ne ku P,e > .P’antacijų kraštą. Pra-

-o-
bet ir imigracija. Tai vis 
plačios darbuotės sritys, ku-

Barškančių gyvačių yra 
kelios rašys. Kai kurios* tų

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. I,ALR) žodynas 

Nauja I aida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.1*. 

Piniįtus sius1.it su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

516 E. Brnadnray 
South Boston 27. Mass.

rios yra būtinos Įvykdyti auga net iki <3 pėdų
kad išgelbėjus musų tautos llgl°- 
likučius tremtyje. Todėl M - .. ~°7L
šviečiame visus tremtinius Mažyčiu paukštelių, vadi-
paremti BAI F’ą savo dar killduss vaikai vos
• u ir aukomis, ypač dabar. tik ’^P®rėti apleidžia lizdą, 
vvkdant jam piniginį vajų. 
v eikime, aukokime patys 
ir raginkime kitus tai dary
ti. Parodykime, kad mums 
rupi musų tautiečių likimas.
Neatidėliodami aukas rie
kite: !
United Lithuanian Relief 

Fund of America,
105 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y.
TAI? RAŠO TREMTINIAI'

Su ašaromis akyse gavo
me mes Jūsų dovanas atsių
stas per BALF-ą. Dėkoja- 

iš širdies

Gi kitos rūšies paukščiai.'® 
vadinami condor, yra dide-,« 
Ii, gvvena ir veisiasi Pietų | 
Amerikoje. Jų vaikai po iš-

Skaitykite šias Knygas!
nes 

dar
bo. Nusiskundimų dėl Puer 
to Riko ūkio kėlimo girdis; 
ir kituose miestuose, iš km 
Įmonės pradeda bėgti i pa 
laimintą Puerto Riko, kur 
taksų nėra.

mones ten veik nebuvo, iei 
neskaityti romo išdirbystės.
Smulkus valstiečiai buvo 
nusmelkti ir paversti Į di- 
oeliŲ plantacijų proletarus.
---------------------------------- [salai 200,000,000 dolerių Remkite BALF-o vajų, kad

miausia per šoitolnin’! lietuviams, o ne tiktai tiems, numazgos? O dėlto dipukų' j?8. kėlimui. Salos vir- jis galėtų šelpti vargan pa-į
ko skryningą, paskiau per kuriuos klebonų gaspadi- biznio, Maike, aš eisiu pa- ^ninkai sako, jei Amerika tekusius tremtinius.

_ sirodavoti su mano frentu
ne- zakristijonu ir tau kitą kar-

kunigiško palaiminimo ne 
ralim.a nei dangun nei A- 
merikon papulti, tai suli^

rų pareigas ir daryti žmo 
nių atranką, kurie geri ai 
negeri. Kunigas Končius,

rei u parėtku turėtų būti ši-1 kurs yra BALF-o pirminin- 
taip: J kas, turi patarnauti visiems

zakristijono. Toliau negali- nės rekomenduoja, 
ma prasilenkti įžymios iri —Cit, cit, Maike, 
visagalinčios ypatos, klebo- bliužnik prieš gaspadinės,1^ viską išdavadysiu. 
no gaspadinės. Na ir toliau ba kai valgyti norėsi, kas —Gerai, tėve, iki j
sulyg esančia tvarka; Lie- tau čauderio išvirs ir dišes tymo.

m e įs širdies gilumos vi- 
Puerto Riko sala prašo iš | siems aukotojams... 

federalinės valdžios duoti! Taip rašo tremtiniai.

gali išleisti kas savaitę 
100,000,000 dolerių Euro
pos ūkio atstatymui, tai juo 
Ienapasima- lengviau ji gali skirti $200,- 

1000,000 savo piliečiams ap-

Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief

Fund of America, Ine.,
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 
knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduotame 
sekamas: >

Tavo Kelias i Socializmą ......................  25c.
Dėl Laisvos Lietuvos ...........  25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ............... $1.00
Ateities keliu (žurnalas) 10c.
Jaunasis Socialdemokratas ................... 10c.

Norintieji Įsigyt sias knygas, kreipkitės asmeniškai 
Į musų ofisą ar rašykite:

IU

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

sius1.it


No. 4. Sausju 26 d., 1949 m. Puslapis Penktas

Sovietai Lietuvoj
DARO KARIŠKUS PASIRENGIMUS

Čia paduodame įtakingo įmontuoti šarvuotuose pen-į 
prancūzų žurnalo “Pevue kių tonų sunkvežimiuose; 
parlamentaire” pranešimą iekvienas pabūklas turįs 6 
apie sovietų karinius pasi- vamzdžius. Modelis pato- 
rengimus Lietuvoje: bulintas ir išbandytas 1947

Garnių miške. 2 km. nuo m. birželio-lapkričio mėn. 
Lydos (Rytų Lietuvoje), į- Bombos gali būti panaudo- 
rengta didėlė priešlėktuvi tos prieš kariuomenę ir 
nė gynybos bazė. Ten įkur- prieš įtvirtinimus. Rusai sa- 
dintas specialus valstybės ko, kad tie ginklai itin veik- 
saugumo ministerijos orinės smingi poziciniame kare, ir 
apsaugos štabas. Į vakarus giriasi, kad nei amerikie 
nuo miesto pastatytos ke- čiai, nei britai nieko pana: 
lios sunkiosios priešlėktuvi-Į šaus neturi. Tai busiąs stan- 
nės artilerijos baterejos. iš durtinis, kad ir slaptas, so- 
viso 27 pabūklai. Jų ugnia vietų pėstininkų apginkla- 
vietės gerai užmaskuotos. • vimas.
Yra požeminės slėptuvės; Palemono aviacijos ba- 
personalui ir šaudmenims, i zėj, netoli Kauno, nuo 1947 

1945 m. vokiečiai buvo!“- >W>učio m. įrengti ke- 
sunaikinę buvusią lenkų
aviacijos bazę Lydoj. ku» 
stovėjo 5-sis aviacijos pui-

turi požeminiai skysto kuro 
rezervuarai. Jie apdengti 
metalinių plokščių skydu ir 
užversti 4 metrų storio že
mės sluoksniu. Skydai at
gabenti iš garsiojo Varku- 
tos kombinato. Špionažo 
karininkų liudijimu, tie re- 

tai buvo daugiausia ramu-Į ferviarai aprūpite skystu 
nu ir ausini karo belaisviai. ku.™ Kretingie-Klaipedos
be to buvo "oolitinių kaliniųi -nt,<s„bon,ban *5 -
iš Kazakstano ir" šiaurės,'<?•„Kauno aerodrome sto- 
Kaukazo (ingušai ir kt.). ™?clus naikintojus ir Buzų 
Tuos kalinius MVD buvo laJ°no
atgabenusi iš Kirovo (Viat- mHs/ ...kos), Suchaja. Bezvodnaja , Naa 1947 m- K™°dz‘° «“• 
ir Viažmos stovyklų. Du- uv^s

kas. Tarp 1946 m. balan
džio mėn. ir 1947 m. rug
piučio mėn. rusai buvo at
gabenę “darbo bataiijo 
nūs”, iš viso 23,850 žmonių,.

Porubaneko lenkų

KELEIVIS, SO. BOSTON

PREZIDENTAS SU SAVO MIN1STE RIAIS JVESDINIMO IŠVAKARĖSE
•••***• •'•-r

įvesdinimo išvakarėse prezidentas Trumanas nusifotografavo su savo sekretoriais. Sėdi iš kairės į deši
nę: krašto apsaugos sekretorius James h onestall. Prezidentas Trumanas, vice-prezidentas Alben Bark- 
lev iždo sekretorius John Snyder: stovi iš kairės i dešinę: prekybos sekretorius Charles Sawyer, ėjęs 

- - - • ■ • ------------t ...... juĮjus Krug, generalinis prokurorasvalsybės sekretoriaus pareigas Robert Lovett, vidaus sekreto! ius Julius 
Clark, žemės ūkio sekretorius Brannan, darbo sekretorius Tobin ir pašto tvarkytojas Donaklson.

Ta “pragarinė” vieta Itali
joj yra Larderello miestelis 
ir jo apielinkės.

Dabar Larderello apielin- 
kėj, Dantės aprašytame pra
gare, žmonės iš žemės ima 
šilimą ir su ta šilima gami
na elektrą. Kaip žmonės tą 
padaro, rasite aprašytą 
“Keleivio” kalendoriuj 1949 
metams.

Kalendoriuje yra sudėti 
visi Amerikos prezidentai, 
kada jie gimė, kuriais me
tais buvo prezidentais, ir 
kada mirė. Lietuviai dažnai 
pagal prezidentus pasako, 
kada jie yra atvykę į Ame
riką, todėl įdomu žinoti mu
sų šalies visus prezidentus. 
Kalendoriuje yra daug viso
kių skaitymų ir patarimų. 
Užsisakykit jį tuoj pat. 
Kaina 50 centu.

“Keleivi.”
636 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

JUOKAI
Geraširdė Senutė

Kalbasi vienas senas 
žmogus su senute. Seniukas 
sako: y

—Skaičiau laikraštyje, 
kad New Yorke kas pusė 
valandos vienas žmogus 
yra automobilio suvažinėja- 
mas.

—Oi vargšas tas vienas 
žmogus, — atsiliepė senutė, 
—pamanyk tik, kas pusė 
valandos jis palenda po ma
šina...

darbininkai ir jie Lietuvoje 
gaudė žmones ir gabeno į 
savo dirbtuves. Pateko į 
prievartos darbą ir Vincas 
Gervickas, kur jis buvo iš
vežtas su visa šeima. Jis 
dirbo netoli sienos vienoje 
geležies dirbtuvėje, o jo 
žmona buvo varoma prie 
įvairių darbų ir net 12 metų 
dukrelė turėjo dirbti virtu
vėje.

Kada nišai grįžo į Lietu

do vai.
Kaminskas sūnus ir dukterys 

Broniaus Kaminsko.
Kaminskas Julinas iš Nauja- 

Lie- miesčio vai.
biniais. Lietuvoje jis yra su-' tuvių spaudoje BALF’o vai- Kuodis Antanas ir Petras, 
nroiektaves pastatęs ir į-jdybos atsišaukimą naujo gyvenę Kurkliu mieste, 
rengęs lietuviškam stiliuje ■ \ujaus reikalu, labai apsi- Lazdaotkaite Emdija .s U20- 
keletą bažnvčiu o tremtyje džiaugiau. Visą laiką, sekęs neveziu km.. Raguvos vai. 
pagamino dau’’’ lietuviško Vokietijoje tremtinių gyve- Leonavičiūte - Mizeraitiene 

•F, 4? nimą, aš galiu Amerikos lie-Į Uršulė iš Vilkenų km., Balbtų
tuvius užtikrinti, kad per vai.
BALF’ą teikta tremtiniams Navikas Kastantas gyvenęs

Inžinierius Jonas Mulo-, Vyskupo V. Brizgio 
kas su žmona Jadvyga ir. r niZbsm
sunum Rimvydu. Inžinie-• LAUbKUS
rius Mulokas pagarsėjo lie
tuviško stiliaus meno išdir-, Paskaitęs Amei ikos

bantieji buvo visai atskirti, aelo<l'oln4s <“es Vilnium) 
nuo civiliu gyventoja Lv-fl'81“ įomsomolo avia-, stiliaus statulėlių 
dos apylinkėse jie statė san- «•><» parengiamąja „ausiu ornamentų,
dėlius Buvo pastatyti ir ke-'5toY.''k į?,.p'a instrukcija
Ii gelžbetoniniai būstai, ku 'Pa™kti.tinkamus kandida
čių kiekvienas turėjo po t“3" la’!U"’J.lr, Pa!a"* ? z • siutimnku mokyklai, kunostns išeigas. Išeigos .
maskuotos ir iš tolo ar iš
tos vi°eškefe " ' !'"banek° aviacijos mokyk-

1947 m. liepos mėn. ru-I T- t * •sai iš Karaliaučiaus atgabe Is mineta?ls
„ prancūzų žurnalas praneša,
•" dvi Ugi 1947 m. vasario 

.... . i.... apie 10.000 lietuvių, latviųamerikietiško tipo raaaro . - , , oolitiniu' kaliniu stotis,Sakoma, kad radaro ^^^^‘’Sus'v’en? 
pnetąisai gaminami dau pi|io uost’ kurio vandeny- 
giausia Lėni „ , . ise vokiečiai specialistai ru-
sevo srityse. sus moko dėlioti ir sprog

;?u^.os:'os.ap-\hnke'e\"!,'Minti vandens minas. Liepi

no priešlėktuvinių 
šaudymo pabūklų ir

ir įvai-
Jo ga- 

aukštai vertina ne 
tik lietuviai, bet ir kitų tau
tų meno žinovai;

Vincas Mitrulevičius; 
Antanas ir Marija Pe- 

siai su dukterimis Aleksan
dra ir Irena;

Eugenija Pervazaitė; 
Stasys ir ,Natalija Rauč- 

kinai su vaikais Alfonsu ir 
Regina;

miųius

a T^ii-Lrcf olo • 
DIUIIIU5 įvuncvviv ,

toli Vilniaus, - jos uosto apylinkėse prista-
pradejo statyti j tyta požeminių aerodromų

ir laivu remonto dirbtuvių.
(E)

Kazimieras ir Valentina- 
Laima Ščesnulevičiai;

Aleksas Štaras;
Feliksas Zabielskis; 
Jurgis ir Elzė Zabielskiai 
ir Vincas ir Magdalena

naftos rezervuarus. Tie re
zervuarai aprūpins skystu 
kum sovietų karines pajė
gas Lietuvoje. Lenkijoj ir 
Karpatų Ukrainoje.

Vilniaus priemiestį Zakre- 
tą griežtai izoliuotą saugo 
sovietų oro pajėgos. Tarp 
Konarskio ir Legijono gat
vių įrengti sandėliai valiuo
jamųjų sviedinių (patobu
lintų vokiečių V-l ir V-2> 
varomajai medžiagai. Gali
mas daiktas.

Atvyko Lietuviai 
Tremtiniai

laikomi slaptieji rusų gink
lai. Vienas iš tokių ginklu 
yra lėktuvinė bomba “Ter
mite"
narna PTE
mosios bombos “Vaniuša” 
ir “Katiuša”. ‘•Termite’’ 
bomboj vra apie 380 kapsu-. 
Hų, kurios sprogdamos su 
keliančios temperatūrą ligi 
2,500 laipsnių, veiksmingu
mas siekiąs 39 metrų.

Pagal pasakojimus, pade
gamųjų bombų veiksmingu
mas esąs 9 km. Pabūklai

1949 m. sausio 20 d. įs 
Vokietijos į New Yorką at
plaukusiu laivu Marine 
Marlin atvyko 39 lietuviai, 
kurie išsiskirstė pas gimi- 

kad Zakrete nes bei draugus. Atvyko:

Šmulkščiai.
Tremtinius pasitiko įvai

rių tremtinius globojančių 
organizacijų atstovai. Šį 
kartą matėsi tarp pasitin
kančių nemažas būrys ir 
Displaced Persons Commis- 
sion pareigūnų su p. Carusi 
priešakyje. Pažymė tina, 
kad p. Carusi asmeniniu 
tarpininkavimu ir globa

parama jiems buvo neikai- Kurklių mieste. . vą iš antro karto ir įsiveržė
nuojamos vertės. Be tos pa- Petkevičius Jonas gyvenęs į Vokietiją, Vincas Gervic- 
ramos tremtiniai ne tik bu- Kurkliu mieste. kas nebenorėjo vėl siui
tų patyrę didesnio vargo, Pūkas Juozas ir Petras iš laukti kalėjimo ir persekio- 

' bet daugelis vaikučių bei Mariampoiės. jimų iš bolševikų rankų ir
senelių iki šiol butų neišli- Pusdešris Jonas ir Juozas iš pasitraukė į vakarinę Vo
kę gyvi, jaunimas butų li-įSutkių km., Kidulių vai. kietiją. Nuo liepos 2d. 1945
kęs be priežiūros ir be mo- Švėgžda Alfonsas iš Ažytėnų metų jis su savo šeima gy- 
kyklų. Už visa, kas Ameri-! km.. Krakių val. veno Augsburge, kur V.
kos lietuvių padalyta per! Viržintas Petras sūnūs Pet- Gervicko pastangomis greit 
BALF’ą, visi liekame labai ro, iš Stirbiškės km., Rietavo susiorgan i z a v o Lietuvių 

vai ! Tremtinių Amatninkų ir
žičkauskas Antanas iš De-; Darbininkų Profesinė Su

baigtas. Susilpnėjus IRO meikių km.. Taujėnų vaL junga ir V. Gervickas buvo
paramai, pasikeitus Vokie- gyv. Argentinoje ar Brazilijoj, išrinktas jos pirmininku, 
tijoje valiutai, nuo 1948 m. Ieškomieji arba apie juos ži-
pradžios vargas -vis didėja, nantieji maloniai prašomi atsi- 
Nepakeldami vargo, lietu- liepti j

giliai dėkingi.,
Tremtinių vargas dar ne

Sąjunga ’ dabar jau turi su 
jungusi į savo eiles 1,600 
amatninkų ir darbininkų ir

viai pradėjo bėgti iš Vokie- Consulate General of Lihuania I turi tremtinių stovyklose 23
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50 kg. svorio, vadi- . .. 
PTE-VE, ir padega Ka’’

Dr. Baltinis Atkočiūnas; 
Vladas Bajerčius: 
Edmundas ir Rožė But-

Bronius ir Agota Dūdos 
su sūnumis Rimantu, Vid
mantu, Kęstučiu ir Jonu:

Inžinierius Jonas Jurkū
nas su žmona Vincentina ir 
vaikais Algimantu ir Ra
mune: ,

Ruonius ir Bim t ė Kasa- 
kaičiai:

Vincas Mačys:

tijos, kur kuris gali. Ne vie
nas iš jų vyksta į tokius 
kraštus ir į tokias gyveni
mo sąlygas, kur jis turės, 
žūti ir sau ir tautai. Artėja 
galimybė, kad didesnis skai 
čius lietuvių galės išvykti i 
U. S. A. ar į Kanadą. Svar
bu dabar tremtihius parem- 

, ti, kad jie per greitai nepa- 
atvyko viena lietuvių šeima, južtu po varg0 našta ir per 
neturinti Amerikoje nei gi- greitai neišvyktu į tokius 
mimų, nei draugų, kurie; kraštus, kur ju laukia tik 
butų galėję atsiųsti darbo pražūtis. BALF’o skelbia- 
ir buvo garantijas. mag vajus suteiks tremti

Uoste taipgi buvo ir Ma- niams drąsos ir vilties, 
ryland valstijos Displaced Aš, būdamas iš jų tarpo, 
Persons Commission atsto- jų visų vardu BALF’o vai 
vai su pirmininku advokatu dybai, bendradarbiams ir 
Laukaičiu priešakyj. Mary- visiems Amerikos lietu 
land valstija vra pasiryžusi viams tariu širdingą padėką 
atsikviesti kelis tuksiančius ir linkiu didelio pasisekimo, 
ūkininkų šeimų, šiuo laivu Linkiu, kad Viešpats vi- 
advokato laukaičio, SLA siems gausiai atlygintu už

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

Apie Vincą Gervicką

Piršlybos
Jaunikaitis nori pirštis 

jaunai mergaitei, bet neži
no, kaip ją geriausiai užkal
binti. Pagaliau jis sako:

—Klausyk, Stase, ar tu 
jau ištekėjusi?

—Aišku, kad ne, — atsa
kė mergina, — aš ne toki 
kvaila, kad duočiausi vy
rams apgaunama.

—Tai gal man duosies?—

—Sutinku, Joneli, — at
siliepė gražuolė.

skyrius. Išvykstant V. Ger 
viekui į Ameriką L. T. A. ir 
D. Profesinė Sąjunga prašė 
jį likti pirmininko pareigo
se.

Vincas Gervickas atvyko 
i Ameriką pas savo dėdę A. 
Gervicką, Amherste, Mass. 
Jis yra 52 metu amžiaus. IA 1 _ • . *

Vincas Gervickas atvyko 
i Bostoną sausio 17 d. su 
savo žmona Tekle ir dukre- . .. -
le Genovaite. Vincas Ger Ameriką jam padėjo atvyk-

Restorane
Vienas vyras užsisakė res

torane pietus, bet kada jam 
patarnautojas juos atnešė, 
valgytojas pažiurėjo, pauos
tė ir suriko:

—Aš to brudo negaliu ir 
nenoriu valgyti, pašaukit 
man restorano vedėją!

—Nėra reikalo jį šaukti, 
—atsakė patarnautojas, — 
jis to valgio irgi tikrai ne
valgys...

vickas buvo pasižymėjęs 
unijistas Lietuvoje, kur jis 
suorganizavo siuvėjų unija 
ir buvo jos generalinis sek
retorius. Po 1926 metų 
gruodžio 17 d. kariško per
versmo, kada Lietuvoje dik
tatūra pradėjo medžioklę! 
prieš socialistus ir prieš uni
jų darbuotojus, V. Gervic 
kas buvo areštuotas ir nuo 
1927 metų išsėdėjo kalėji
me penkis ilgus metus.

ti International Rescue and 
Relief Committee.

Čia paduotas žinias apie 
drg. V. Gervicką paėmėme 
is Mrs. Rose Parker pasiun
tinėto IRRC vardu praneši
mo spaudai.

Kas Yra Geoter
minė Jėga?

Prieš 600’metu Italijoje
- - - Darbininkų unijos ar prof e-j gyveno ruūvt, ;

prezidento, vadovaujamos krikščionišką meilę, rodo lsinės sąjungos Lietuvoie t;, i u • ,a\>u>.lasMarvland Displaced Per ma vargstančiam broliui—i buvo draudžiamos pe^visa 'S’maiJra aP-a
sons Commission pastango- lietuviui. diktatūros laikotaimi. Pa i X, -° -Um. ap,asy

Tarp Naujokų
Du jauni vyrukai ką tik 

įsirašė savanoriais į armiją. 
Jie pradėjo kalbėtis kodėl 
jie stojo į armiją. Vienas 
sako:

—Aš esu vienas pasauly
je, neturiu nei žmonos nei 
tėvų ir mėgstu peštis, tai ir 
užsirašiau į armiją. O kodėl 
tu užsirašei? — klausia jis 
draugą.

—Aš turiu pačią namuose 
ir mėgstu ramybę! — atsa
kė antrasis.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros 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 dal«r turim. Čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadw*y>
“KELE1V IS

So. Boston 27, Maaa.

mis atvyko kelios dešimtys 
ukrainiečių. Paklaustas ar 
panašiomis privilegijomis 
kaij) ir ukrainiečiai negalė 
tų pasinaudoti lietuviai, ger 
biamas pirmininkas atsakė, 
kad lietuvių organizacijos

VysĮupa, V. Brtegv,J ,cistos iš kalėjimo j V. Ger-I
11. 1. 1949

KONSULATO IEŠKOMI 
ASMENYS

•i • i j - Balkus Jurgis iš Valinčių k..
iki šiol dar į Komisiją nesi- Punsko paI-ap. 
kreipusias. Brogis Juozas ir sesuo Kas-

Atvykusius lietuvius tar- paraitienė Marijona iš Trumpa 
pe kitų pasitiko katalikų ,o knu žabariškių vai.

Girdaskas Antanas sūnūs 
. . Jono. iš Vaitiškių km.. Buble-

Kazys Baltramaitis, Bendro jjy va] gVv. Argentinoje. 
Amer. Liet. Fondo atstovai Grigas Julius iš Sikuminų k. 
Vincas Minkunas ir Ona Pabaisko vai. gyv. Argentinoje 
Valaitienė ir taipgi Lietu- ar Brazilijoje.
VOS (ren. Konsulato Attache Jakubonis Jonas ir Vincas iš 
A. šimutis, kurie pagelbėjo Vaiponos kaimo, žaboriškių vi. 
SU formalumais. L. G. K. Jonušaitės Bronė ir Liucija 

iš Dautarų km.. Židikų vai.
Kad skalbiniai žiemos Juozaitis Juozas is Mickemės 

metu neprišaltų prie šniūro, km - Naujamiesčio vai

War Relief Services atsto
vai Juozas B. Laučka, ir

i viekas vertėsi siuvėjo ama- 
įtu.

1910 metais rusai okupa-j 
vo Lietuvą. V. Gervickas iri 
vėl buvo areštuotas ir įmes
tas i kalėjimą. Bolševikai jį 
kaltino tame, kad jis, aktin
gas unijistas ir socialdemo
kratas, aiškiai atsiribojo! 
nuo komunistų demagogi-į 
:os ir melų. Prie bolševikų 
V. Gervickas sėdėjo kalėji- 

Įme nuo 1940 metų liepos,
22 d. iki 1941 metų birželio
23 d., kada rusų okupantų 
valdžia susmuko ir Kauno 
kalėjime kaliniai, pasinau
dodami kilusiu karo sumiši-, 
mu, patys save išleido iš ka 
Įėjimo. Rusams išbėgus, V.! 
Gervickas atgavo laisvę.

Bet neilgai Vincas Ger

Kreipkitės pas tuos, 
skelbiasi “Keleivyje.”

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x5'i formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

pirm negu juos džiausi, su Kalenda Viktoras ir sesuo!viekas džiaugėsi laisve. Vo-
skuduru sumirkytu į uksusą Kazimiera is Klaisių km.. Skuo( Riečiams 
nubrauk per šniūrą.

buvo reikalingi



keleivis,Puslapis šešta*

Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Dar Apie Gimdymų Kontrolę

Nors daug yra rašoma iridikius išauginti. Turi būti 
kalbama apie gimdymų nustatyta, kiek šeima vaikų 
kontrolę, bet mažai yra tuo gali turėti: vieną. du. tris 
reikalu padaryta. Vieni už ar keturis, bet ne daugiau, 
kontrolę, kiti prieš, ir taip Tada moteris žinos ir nega- 
eina metai po metų, bet pa- lės daugiau turėti. Kitaip, 
sėkmių dar toli gražu nema- jokios tvarkos nebus. Tie. 
tyti. (Nekuriose valstijose kurie mėgsta vaikus, visuo- 
gimdymo kontrolė jau lega- met turės pervirši ir jokio 

įstatymo nežiūrės. (Tokio 
įstatymo, kuris prievarta 
motelį verstų vartoti gim
dymų kontrolę, turbut, nie
kados nebus. To ir patys

lizuota.—Red.)
Bet ar mes norime ar ne.

aš manau, vistiek ateis lai
kas, kada gimdymų kontro
lė bus ivesta. To bus at
siekta tiktai tada, kada vai- tėvai nenorėtų, nes tai butų 
džia gimdymų kontrolę pa- žmogaus laisvės varžymas, 
ims į savo rankas, kada že- Pakaks, jei iškovosime gim
inė jau nebegalės visų žmo- dymų kontrolę tiems, kurie 
nių išmaitinti. Jei pasaulis jos nori ir reikalauja. Red.) 
nebus sunaikintas atomų Paimkim mano kaimy- 
galybe, toks laikas turės nus: viena šeima turi 7 vai-, 
ateiti. Pavyzdžiui, paimkim kus, o kita net 9. Pamėgink 
didelį katilą ir lašinkim į jį jiems pasakyti apie gimdy- 
tik po vieną lašą; jis tikrai mų kontrolę, tai jie gatavi 
kada nors bus pilnas. Taip akis išdraskyti. Bet tie varg-
ir pasauly Jei kasdieną šai vaikučiai per vasarą ba- praktiška nes trumpos ran- lėti visus sunkumus Aišku 
gimsta po kelis Šimtus dau-! a, _ purvini, nuplvsę .r neda- j.ovfe ne visoms Nerims1 kad svetimam kJSte tėriš

SO. BOSTON
—ir-

Nc. 1. Sausjo 26 d., 1949 m.

NAUJOS MOTERIŠKOS KOJINES

Moteriškų kojinių parodoje vienas Ne\v Yorke laik
raštininkas žiuri akis išvertęs ne tik į kojines, bet ir 
i tą gražią mergaitę, kuri kojines nešioja. Laikraš
tininko išvaizda sako, kad jam ir kojinės ir jų nešio
toja tikrai patiko.

keltas skyles garams išeiti. 
Pečiaus karštį pakelk iki 
450 laipsnių; Įdėk pajų ir 
pakepink 15 minučių ar 
daugiau, iki pluta pasidarys 
’.amsiai geltona. Turėtų už
tekti pavalgyt šešiems žmo
nėms.

škotiškas pajus iš avienos

PusaBtro 
nos.

4 šaukštai tauku. 
4 morkos. 
Puodukas ryžiu. 
Puodukas žirniu.
2 lazdelės salierų. 
4 šaukštai miltų.
3 svogūnai. 
Skiltelė česnako. 
Druskos ir pipirų

svaro pigios avie-

J. Jazminas

ALIARMAS
Kartą su mumis bu

ka d rei-

pamatė italą, ramiausiai be- ;n3— c ia atsiraoo n uni, ku 
skaldanti malkas pakurai. ■ f105 nuomone buvo, kad da- 
Jiems besikalbant ir bežiu-1 oar mums. kaipo subom- 
rint, orlaiviai pradėjo nepa- Parduotiems, reik.a visų pa
prakai pikui ūžti ir nerti1 ™ P****“®. Kau'‘ «?" 
žemyn. Tą momentą T. So- ’*“?*» .* . wirtschattsamto
ko ir pasislėpė po halės! (pkio įstaigos)
grindimis. Tuoj sekė kurti 
nantis triukšmas, staiga pa
sidarė tamsu, — pasakojo 
T.,—ir pasipylė žiežirbos.
Kai po kiek laiko viskas nu-;subombarouotųju 
imo ir T. išlindo iš apa 1

Tai esanti 
ienintėlė proga, kurios nie

kas nepraleidžiąs. Galų ga
le, visi prisijungėme prie 
Trudl nuomonės ir, gavę 

pažymė-
.Ijimus, nuėjome i Wirts-

/barstyk tuo mišiniu mėsą.
Ištirpink skauradoį taukus 
su česnakais ir svogūnais,

»• tinęs ji iš po griuvėsių, jis '?a> nebepriėmė, išim- 
15 nuneš jį i musų baraką ii ! įls 'ebuyo daroma subom- 
s, žuivriuc barduotiems. Dar vienojeapvyniojo žaizdas. 1 ©arauouems. uar v ienoje

sudėk mėsą ir paspirgink iš “ pn toJ:_ t aliarmo metu' būdamas be jokių sunkumu 
visų pusių. Tuomet !p!lk ,lieka-i nebelikdavo namie.'hu'aii gavęs leidimą nusi" 
puoduką verdančio van-Į _ ne bijau mir- i P1™-1 batus, venau balz-

pašutink tį 
apie va
iki

giau negu numiršta, tai tu- valgę. Jie kasdieną ateina 
lės ateiti laikas, kada nebus išmatų kenus apžiūrėti. Ką 
kur nei atsistoti ant šio že- nors radę bėga lyg lauki 
mės paviršiaus. (Toks lai- niai žvėriukai, kad niekas 
kas dar labai toli.—Red.) jų nepamatytų ir nebartų. 
Privisus tiek žmonių, iš kur Kaną aš išmečiau sudžiuvu- 
jie ims sau maistą? sius “donacus” paukščiams:

Gerai atsakė Kapickui p.
B. Kaminskienė. Aš irgi no
rėčiau Kapicko paklausti, 
kiek jis šeimos išauklėjo?
Kodėl jam gražu matyti 
vergę motelį apkrautą vai
kais, kuri pati negali nusi

tinka. Vienos turi perdaug 
drūtas rankas, kitos per
daug laibas. Ir vienos ir ki- siekti, 
tos išrodo negražiai, kada! 
rankovės tiumpos.

Vienu žodžiu, didesnis

kės nerasi, bet kantrybė ir 
pasiryžimu gali daug ko pa-

Loclcienė,

dens, uždenk ir 
ant lėtos ugnelės 
landą ar ilgiau, 
bus minkšta.

Tuo tarpu atskiram puo
de išvirink daržoves ir nu
sunk. Kitame puode išvi
rink ryžkis ir nusunk.

Nustatyk pečiaus kaištį 
ant 425 laipsnių. Padaryk 
pajui tešlos iš dviejų puo-

mėsa
- sakydavo, — kiek 

pasidaryti invalidu — kaip 
tas italas...

Mat, tas italas nors pagi
jo, bet neteko vienos kojos 
ir vienos akies.

burge gavau leidimą nusi
pirkti darbo kelnes, viršuti- 

irius marškinius, kojines, 
j pirštines, kaklaraištį... Da- 
: bar paprašiau leidimo kos- 
t tiumui. *
; Čia užsieniečiams buvo 
atskiras skyrius, o jo vedė
jas buvo labai išsiblaškęs ir

KO MAN GAILA?

tie vaikučiai atbėgę ino< busiąs įlinkimas vidur- 
. • • • , g? amžėms moterims. Pernaituoj susirinko. Man ju labai i
pagailo, kad dėl kvailu te-
vų vaikeliai taip tun vargti.1 ° koms.

dau-' 
papliauš-

tai
ra

Tiesa, as užauginau tik- Rankinukai busią viduti-11 vipna rtnktpri it n£_ • i i-- - i «> .1 dukterį, bet ji nė- n;o dydžio ir dailus. Batukui
»«.«•, nu.-; , . ^lepmtaar įsdykmta, busią daroma daug iš au-;
pirkti nei geresnio drabu- {SaiP . P’ *>apickas mano. dėklo, nes oda labai brangi, r 
žio. nei suvalevti frardesni Nereikia būrio, kad tinka- .... ,žio, nei suvalgyti mai ......... ............ . Geresniu drapanų kainos'
kąsneli, nes viską tun vai- busiančios' ankstos ' nes ias

T / \ 1 • J • mano draugė kuri iau turė Padaryti reikia daug darbo.'Ir daug yra tokių Skto, ' pasakė. S ^nink, algos labai!
moterį apkrauti vaikaT o kad Jau turės ir ketvirtą, o ISPu?t0? ’į ?iai? metais josi 
patys "santūri pilną lafe-ę Tusias buvo dar vos ' argu,, nukns. Siuvėja. 
Kiti vaikštinėja po smukles * menesių. Man jos pagailo.
romansuodami su “veiter- norėjau Jai patarti. Ji.
komis”, kuomet ju pačiutės supykus Palakė:

- 1 Tu mano nedrauge, jei

galviu

Kanados Dipukai

Man negaila tų dienelių, 
kur nubėgo amžinybėn 
vis nelengvos, 
vis nesaldžios.

Tik man gaila tų takelių, 
kur aš basas bėginėjau 
tiek dienelių, 
tiek naktelių!..

Siekiant aražin begaliniu, 
man negaila bus palikti 
juodą žemę, 
baltą smėlį,

.tik man gaila to vargelio, 
kur įdėjau į tą žemę, 
į tą kietą dirvonėlį.

Subombarduoti
Bombos dažnai krisdavo _

apie musų barakėli. Viena mėgstantis pamurmėti senis 
didžiulė duobė buvo išraus-! austras, 

dūkų miltų, iškočiok blyną ta gal per kokį dvidešimt, —Ką, jus vėl norite gau- 
ir išklok juo kaserolį, kur j metrų... Kaimyniniai bara- ti kostiumą?! — jis išpūtė 
pajus keps. Pakepink ji 20, kai sugriuvo, bet mūsiškis, akis. — Betgi jus neseniai 
minučių. j išdidžiai laikėsi. Tiesa, kar- gavote!...

Dabar išplak 4 šaukštus Į tais per bombardavimus iš-i —Aš gavau iš jūsų tik 
miltų su puse puoduko van-j krisdavo kai kurios vidaus: darbo kelnes, bet po to ta- 
dens
dėk 
ką
nutes ir suversk viską į ka-Į žalą pataisyti. Tiesa, jau, tamsta nieko nebėgau 
seroli, kuris buvo išklotas! per pirmą bombardavimą Jeigu nori, gali eiti skųstis 
tešla. įdėk i karštą pečių ir sudužo musų stalo papuoša-! viršininkui...
tegul pakepa 10 minučių.1 las — lempa, ir beveik kas 
Turėtu užtekti 6 žmonėms, kartą nukrisdavo nuo palu- 

---------------- i bės ir subirėdavo gaubtu
vas, bet visa tai buvo nedi
deli nuostoliai...

PARTIZANO kijnas

Atvilko ji miestelio rinkon. 
Pasmėlusi kraujuotą kūną. 
žmonėms jie liepė susirinkt: 
—Tai šitaip partizanai žūna.

apkrautos vaikais , . . . ~ —
mie sėdėti. 1 nori atimti įs manęs mano

Taigi, gimdymų kontrolė. laimę*. mano tartą
tun na-. Kanadoj dipukų jau ro-Į 

dos nemažai yra ir dar vis 
Aš jai atsakiau, kad ji-girdėt nauju atvažiuoja.! vienumėlėj 

, kitij SUg0dotų,turi daugiausia rūpintis pa- auaKiau, Ran Ji * u v ..I duJų auaziuc
čios moterys, nes šeimos myli skurdą, o ne /ąirnę. Ji ier.- 4 džiaugiasi. J 
auklėiimas visas eruli ant iu Į2'531 supyko ir įsižeidė. xe> ku. oėdayoja. \ i<

' Visu i žemę akys sminga.
| Kur akmenys juodi paraudo. 

Tik man gaila tų godelių, i Tyla- Kurti tyla. Grėsminga.
ašarėlėms nuplautų, Nekeikia niekas. Ir nerauda.

Daugiau su juo nebekal
bėdamas, nuėjau pas virši
ninką. Buvo tai jaunas pa
lydinti vvrukas su naciu
ženkliuku atlape. Jis tik pa- 

O kartą ir musų barakėli Žiurėjo į mano pareiškimą 
vėjas smarkiai išjudino: ir paklausė:

—Ar jums tikrai reika-išvertė kelias išorines šie 
nas, kai kur skeveldros pra 

i mušė stogą. Aš tuomet bu
lingas kostiumas?

—Aišku, kitaip nevaikš-
vau slėptuvėje mieste ir su- čiočiau prašinėti.

! gryžęs pamačiau liūdną Daugiau nebekalbėdamas,
vaizdą... .... ..jis užrašė ant mano pareis-

! Tada Grmdlens pranese įimo -įšduoti”. Kai
mums, kad visus daiktus su
neštame į dirbtuvės sandėlį. 

Apnuogintas žaizdas.kraujuotus o patys kreiptumėmės į ar- 
plaukus. timiausį NSV subombai

Atslampina šuo ir uosto

ugn-
žau su ta rezoliucija pas 
senį. šis tik sumurmėjo:

auklėjimas visas guli ant ju 13031 5UPYK0 ir Įžeidė, neaavoja. viena .
nečiu Jos tari Vei kalant i Nuo tos dienos mudvi iau mergina rašo i Ameriką iš u\- mergeles gilių žvilgsnių, . _
<rimdvmu kontrolės nevien nebuvom draugės. Nors ii Kanados, kad ji nežinanti? kur tiek laimės man žadėjo, O vakaras kraupus. Dangus ir duotų aprūpinimo punktą. . Vehau jis pas mane at 
rik n^eikonė motPrimr Pati ir tie vaikučiai su- tiek dirbti, kad! jos akelių ' , kalvos juosta.1 Kol sukraustėme savo turtą,!siuntė tyrėją — išaiškinti,

mėlynųjų.* šuo pritupia ir—kaukia... kol nuėjome į NSV, šute- ąr mano .pareiškime paduo-
' An- Petkatė mo Įlos žinios teisingos. Tada

darba sutarti, tai kiek! man gaila tų svajonių,!—---------------------------— Tuose punktuose subom-mnsų barakėlis jau buvo at
juodoj žemėj

kurios pačios to ieško, bet var??: skarmaluoti, bet ji jų ? nusipirkti paltelį. mėlynųjų.* su
turėtu būti išleista* tokk non’ ir £ana- , kitas vėl rašo. kad ir pabai-j Man negaila Juodos ‘žfcroes,
tuietų outi įkeistas toKi, Kag gimdymų kontrolė. gUS darba sutarti, tai kiek! man tik gaila tų svajonių,’įstatymas, kad po pirmo, . - . - - - . . -. -i • j--- - -
kūdikio kiekviena motina non’ Į^s ją suranda; o jei Y? do.enų mėnesinio’ juodoj zen 
butų peržiūrėta valdžios ne[!on» tai įsiūlyti nebus mokesčio sutaupysi ir ką išugdytų...* ... T'i K _ 2 1 1'.-7 ~ . J. . I O Tr Jpaskirto gydvtojo ir pa- galima. Tik tai privaloma juos nusipirksi? Išrodo,1 
tikrinta, kiek kūdikių ji dar gimdymų kontrolė po vai- :^d Pei metus laiko jau no-' 
galėtu turėti. Taipgi ir tėvo dzios priežiūra gali turėti J^tų turėti dvarą ar kokį! 

- - - - ‘vertę. B. Gurskienė. j bizni.
--------------- Bet aš čia noriu parašyti |

K. B<tjertio». centu

-Na, mes pažiūrėsime.

turtas turėtų būti patikrin
tas, kad butų kuo tuos ku-

V ALGI Al
ŽVAIGŽDE SVEIKA

Filmų artistė Lana Tur- 
ner, po pirmlaikio kūdikio 
gimdymo, sunkiai sii^o, bet 
dabar sako jau baigia svei
kti.

Bus Rimtesnės 
Mados

apie viena dipuką, kurs at
važiavo i Kanadą* 1947 lap , 
kričio mėnesį ir pradėjo', 
(urbti giriose. Pradžioj, pa-' 
klaustas ar jam ko netruks-' 
ta, jis atsakė, kad jis dabai j 
nesąs alkanas ir jam nieko.

MESISKI PAJAI.

Išrodo, kad moteriškų ta
bu mados šįmet bus rimtes
nės, negu pereitais metais daugiau nereikia, o kaip pa”-’ 
buvo. Sijonų ilgis busiąs baigsiąs darbo sutarti, tai 

nereikėsią jisai pats susitvarkysiąs ir 
v-ri -1 - a'. įtaisysiąs, ko jam reikėsią.

I Vldutl.niS s^nuiĮDar pridūrė, kad verčiau
, ilgis busiąs apie 13 coliui pagelbėkit tiems, kurie Vo- 
nuo žemes. Sijonai busią; kieti joj likę. Po kelių mėne- 

senesnėms i šių darbo giriose jis buvo
i i nikelio knsvkl^irodyt storos; gi laiboms mo-’Atlikęs darbo sutartį Z pa- 

tenms ir jaunoms mergi- siliko ir toliau ten dirbti ir 
flguro? siauros,‘dabar, po penkiolikos mė- 

sijonai busią su platesniais nešiu gyvenimo Kanadoi 
padurkais. Taip pat ir kos-j minėtas'dipukas rašo kad 
tiumai: zakietai per liemenį,.iis jau įsitaisęs visas reika- 
&V.USkt1’ ° aPačioje į lingas drapanas, nusipir

pastovesnis ir 
taip dažnai juos

[siauri ir tiesus 
moterims, kurios nenori

liuosi ir platus. 
Spalvos busiančios popu-

,. . - , nusipirkęs
įadio aparatą ir dar pinigų 
susitaupęs. Ir ateinančią va-liariškiausios tamsiai mėly- sąrą manas pirkti automo-

n08A T,jUrninkMą K ?dilį' kad
bkrybelaites žada būti doj tik reikia netingėti ir

nedidelės, prie galvos pri-,mokėt tvarkytis, tai gali ge- 
plotos ir atstumtos nuo kak- rai įsitaisyti. Vertėtų ir ki
tos į užpakalį. į tiems paimti pavyzdi iš ši-

Kostiumų ir ”_1 ’----  ’ «...
vės busiančios

Angliška* pajus ii
Svaras nebrangios jautienos. 
Pusė svaro inkstu.
2 svogūnai.
3 vidutinės bulvės. 
Šaukštukas druskos, 
žiupsnis pipirų, 
šaukštas miltų.
Tešla pajui uždengti.
Nustatyk pečiaus karštį 

ant 350 laipsnių. Supiaus-. 1 * i-__tyk jautieną ir inkstą nedi
deliais kąsneliais. Inkstą 
patartina pamirkyt pusva
landi sūdytame vandeny. 
Supiaustyk svogūnus, bul
ves ir sudėk kartu su mėsa 
i kaserolį. Apibarstyk drus
ka, pipirais ir užpilk van
dens, kad mėsą apsemtu. 
Šutink iki mėsa bus minkš
ta, apie pustrečios valandos. 
Kai mėsa bus gatava, pa- 
barstyk truputį miltų, kad, 
sunka pasidarytų tirštesnė; 
o jeigu sunkos nėra, dapilk

. ‘Keleivio kalendorius 1949 barduotuosius valgydinda-! statytas ir aš kaip tik bu- 
metams jau išėjo. Kaina 50 vo be kortelių; iš pradžių vau namie ligonio padėtyje. 

Laikas i- u^'salrvts valgydindavo geriau ir ii- Šis vyras, paaiskmęs kas jis 
* gesni laika, bet paskui jau yra ir ko atėjo, apsidairęs

teduodavo maisto trims die- P.o nuogą barakėlio kamba- 
noms. Ten pat paskirstyda- H, tarė:

; vo nakvynes ir išduodavo —Sakykit, ar jus kartais 
atatinkamus pažymėjimus. , neturit užtaky ti?

. - i - 1 Aš tada kaip tik turėjau
Mums nakvynę davė kaz- paj<eH cigarečių ir padaviau 

[kokioje mokykloje, bet jon
nuėję sužinojome, kad ten 

j su bombarduoti esi e m s ap
nakvinimo nebėra, ir turė
jome grįžti atgal. Tada nak- 

i vynę paskyrė Max Glano 
i mergaičių gimnazijoje.

Kadangi autobusai jau 
nebevaikščiojo (jie vaikš
čiodavo tik iki 9 valandos), 
tai šlapumoje ir tamsumoje 

turėjome klampinti ilgą ke
lia. Ten mums nakvynę da
vė dideliame ir nekūrenta
me klasės kambaryje. Jame 
buvo pastatytos dvi eilės 
geležinių lovų, bet jos visos 
buvo tuščios, išskyrus dve- 
jas, kuriose nakvojo kaž

kokia lenkų pora, kuri at- 
Tie du vaikučiai iš Blook- važiavusi į Salzburgą ieš- 

lyno, N. Y., Carol Ficarra kojosi kambario... Buvome 
10 metų ir broliukas Eren- išvargę ir sušlapę. O kam-

ANEMIJOS AUKOS

kis 3 metų, serga Cooley li-! barys buvo šaltas. Taip kad 
ga, arba labai pikta maža- visą naktį teko rangytis...
kraujystė. Vienas kunigas Kitą lytą atsikėlėme gana 

vėlai ir labai pesimistiškaivandens' ir užvirink. Tadą- Brooklyne prašė para pi jo- 
ryk iš tešlos blyną, kad už- nų, kad atsirastų savanorių nusiteikę... 

j ir šlėbių ranko- to 24 metų jaunuolio, kuris!dengtų visą mėsos viršų.'duoti savo kraują vaiku-1 Pavalgę pusryčio NSV, 
čios daug ilges-, nedejavo ir nesiskundė sun- Bet pirma, negu dėsi tą bly- ciams, kad jų gyvybę i.-gel pradėjome svaretyti — ar 

nės, negu pernai buvo. Tas kūmais, bet griebėsi nuga- na ant mėsos, išpiauk jame bėjus turime dabar eiti į darbą, ar

jam.
—Prašau paimti tai: 

esu nerūkantis...
—O, labai dėkui... Bet 

sakykit, kiek aš turi mokėti 
už tai?

—Jeigu jus būtinai norit 
mokėti, tai nustatvta kaina.' v

Jis sumokėjo man truputį 
daugiau ir rengėsi išeiti...

—O kaip bus su kostiu
mu? — aš paklausiau.

—Tvarkoj...
Taip aš gavau kostiumą, 

kuris, nors buvo karo meto 
gamybos medžiagos, bet 
naujas ir tinkamas šventa
dieniais užsivilkti.

Taigi, tą dieną mes nebė
jome į įmonę, tik vengras 
po pietų vis dėlto nuėjo, 
sakydamas, kad vis tiek ne
turi kur dingti. Mes nuėjo
me į kiną... J Įmonę prisista
tėme tik kitą dieną apie 
pietus, nusistatę atsiprašyti 
iš darbo dar kelioms die
noms. Bet Grindleris mus 
pamatęs pažiurėjo baltomis 
akimis.

(Bus daugiau)

as
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Iš Plataus Pasaulio
Čankaišekas Traukiasi Ulsteris Balsuoja
Kinijos prezidentas gene-' Vasario 10 d. Šiaurės Ai- 

rolas Čankaišekas pasklehė, rijoje, ar Ulstere, įvyksta 
praeitos savaitės gale, kad ■ parlamento rinkimai, nuo 
jis pasitraukia. Kinijos sos- kurių priklausys Šiaurės Al
tinė perkeliama į pietus, i rijos apsisprendimas, ar lik-
Kantono miestą. Naeionali 
nė vyriausybė bando prade 
ti derybas su komunistais 
dėl taikos sąlygų, bet ko
munistai tikisi ginklais bai
gti ginčą._____

Tito Kaltina
Jugoslavijos diktatorius 

maršalas Tito, praeitą sa
vaite pasakė kalbą Beigra 
de, kurioje jis kaltino Rusi
ją nukrypus nuo marksizmo 
mokslo. Tito sako, Rusija 
pavergia mažas tautas, o 
marksizmas mokė gerbti 
mažų tautų laisvę. Tito dar 
sakė, Jugoslavija kovoja už 
visų mažų tautų laisvę.

ti Anglijos dalimi, ar pasi
skelbti nepriklausoma vals
tybe, arba dėtis prie Airijos 
Respublikos, kaip kai kurie 
airių nacionalistai siūlo.

x Portugalijos Rėžimas
Vasario 13 d. Portugali

joj įvyks prezidento rinki
mai. Pirmą kaitą po 20 me
tų diktatūros Salazaro rėži
mas leido išstatyti opozici
jos kandidatą prezidento 
rinkimams, bet opozicijai 
daromos

vės labo J. Užupis, L. Bra
zauskas, A. Petronis, A. 
Sliurpa, jaunuolis energin 
gas darbuotojas ir A. Buja- 
vičius.

Po susirinkimo bendrovė 
turėjo šėrininkų vaišes — 
pokilį; buvo skanių valgių 
ir gėrimų. Visi linksminosi į 
iki vėlumos ir velijo, kad 
bendrovė dar geriau bujotų 
ir gyvuotų Manchesteryje.

—o—
Nutarta surengti 

Bingo dėl bendrovės
dos, vasario 26 d. š. m. Ko
misija išrinkta iš moterų — 
K. Karpuskienė, O. Leme- 
žienė ir J. Birettienė.

Svetainės kaina vestu
vėms, susirinkimams, ir vi
sokiems parengimams, pa
likta kaip ir pernai buvo. 
Draugijoms šerini n k ė m s 
apačioje laikyti mažus pa
rengimus kaip tai kortų pa

didelį
nau-

visokios kliūtys 
vesti propaganda prieš Sa- rėš ir bingo duodama dova-
lazaro diktatūrą. Opozici
jos kandidatas yra genero
las N. de Matos.

Demokratų Platforma
Prezidentas Trumanas 

penktadienį sakė spaudos j 
atstovams, kad jis nori visą 
demokratų partijos 
minę platformą 
gyveniman
kratų

Durbanas Po Riaušių
Pietų Afrikoje, Durbano 

mieste po kruvinų rasinių 
i riaušių atsirado tūkstančiai 

pravesti j Pabėgėlių, kurie apleido na- 
niman. Jis sakė. demo-: ne?''Uj partija turi parodyti,!,1’40.0 P?’?'-

kad jos platforma nėra tik- *<> tvarką. Viso 2o,000 In
tai popieriaus gabalas, bet dus« apleido savo namus ir

nai, tiktai turės užsimokėti 
už gesą virtuvėj, kiek išnau
dos.

Bendrovė gerai gyvuoja, 
turi keletą svetimtaučių 
draugijų, kurios laiko susi
rinkimus ir parengimus lie
tuvių svetainėj.

KELEIVIS, SO. BOSTON

INAUGURACIJOS VAIZDAS SOSTINĖJE

Policija motoriniais dviračiais važiuoja pirm prezi
dento Trumano automobiliaus į įvesdinimo iškilmes. 
Kelio pakraščiais didelės minios mosikuoja rankomis.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo pusbrolių Jurgio ir 

BeneoiKto Danaiėių, kilusių iš Sim- 
i kaičių kaimo, Raseinių apskrityje.
Jie patys ar kas juos žino malonėki
te parašyti man, busiu labai dėkin
gas. Frank Banis (7)

1704 11-th st., Raeine, Wis.

! Aš, Julijona Paškauskaitė, lietuvė-‘ ,ošti koZyrGm iš P.^.‘
tremtiaė Vokietijoje, gimusi 1885 m. **t Spėįto^' ir Planetos ' 2^

{Vilniuje, .esu siuvėja ir rankų bei |>erkanf v\sas La;tU( Atski-

: NAUDINGOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas ligų 

i šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuviš
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški
nimas ką ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina $1; apdaryta, $1.25 
Dainos surinktos is visos Lietuvos,
kaina .....................................................

, Greičiausis Anglų Kaltos .Mokytojas,
| Kaina ................................................ 4Uc

Deklamacijos ir Dainos. 25c

mašinos darbų siuvinėtoja, kreipiuosi 
su prašymu pas mielaširdį lietuvį- 
amerikietį pagelbėti man patekti - 
Amerikų. Esu vienų viena; neturiu 
jokių giminių nei tremtyje nei Ame
rikoje. Mielaširdi lietuvi! Išklausyk 
mano prašymo, nes be tavęs manimi 
niekas nesirūpina dėl išvažiavimo ji 
Amerikų. Esu sveika ir dar turiu jė- j 
gų savo profesijoje ir kitus darbus 
uirbti. Mano adresas:

Julijona Paškauskaitė, 
Hannaver-Stoeken 
D. P. Camp “ACCU” 13—10 
Baltik Lager 
Germany, British Zone.

rai, pilna kaina.
PALE MIKALAUSKAS

184 Gold Street, 
South Boston 27, Mass.

(C >

Paieškau brolį Juozų Bakanavičių, 
pirma gyveno Montreale, Kanadoje. 
Jis pats ar kas jj žino malonėkit 
parašyti man. (5)

Adelė Bakanavičiutė-Valukonis
Box 74, , West Hanover, Mass.

Parsiduoda 3 luotai žemės
Bridgewater, Mass. parsiduoda trįs 

I lotai žemes, apaugę vaisiniais me- 
• džiais, visi parankamai vietoje, što- 
Į rai, mokyklos, treinai ir bosai. Gali

ma pirkti ir daugiau žemė:, 1 ar 2 
ešerius. \ isa gerai prieinama. Del 
kainos ir sąlygų kreiptis j (5)

J. Davis-Daviėikas 
176 Plyniouth st..

1 Bridgewater, Mass.

Paieškau mano tetą levą Mikuta- 
vičienę, gimusią Brazauskaitę iš Vil- 
kaviznos kaimo, Eiubavos valsčiaus, 
Mariampolės apskr. Gyvena Boston, 
Mass. ar Pittsburghe. Ji pati ar kas 
ją žino malonėkit parašyti man, jos 
sesers Mikalinos sunui, šiuo adresu: 

Jurgis Sušcevičius (5)
1983 Kent st.,

Montreal, P. Q., Canada.

GARDUS MEDUS 
Gardus Michigan kaimo medus,

100% "grynas, geras sveikatai, gar
dus liežuviui. Užtikrintas pasitenki
nimas. Pusė galiono $2.50, vienas 
galionas $4.50. Siųskite pinigus. mo- 
ney orderiu ar užsakyki; C.O.L). Pre- 
paid. Adresas: į 6)

George Olowach,
R. 1, Custer, Mich.

APSIVEDLVAI

rimtas pažadas.
Austrijos Taika

Rusija sutiko pradėti nau
jus pasitarimus dėl sudary
mo taikos sutarties su Aust
rija. Keturių Didžiųjų aust- 
rijokiškos derybos prasidės 
Londone vasario 7 d. Di
džiausia kliūtis Austrijos 
taikai yra Rusijos noras pa

Ieškau apsivedimui draugo tarp 50 
ir 55 metų amžiaus,, gerai užsilaikan
čio ir gerai sustovinčio. Apie save 
žinių suteiksiu per laišką. (7)

Mrs. A. Saulutė,
322 Talbot avė.,

Dorchester 24, Mass.

Paieškau mano dėdžių Povylo ir 
Juozapo Jeremičių, kilusių iš Leliūnų 
kaimo, Pagirių parapijos, Ukmergės 
apskr. Aš esu jų brolio Tadeušo Je- 
remičiaus sūnūs. Prašau dėdžių at
kas juos žino maloniai parašyti man 
šiuo adresu:

Petras Jeremičius
Kugelfischer Baraken
(13a j Schweinfurt
Germany, U. S. Zone.

Gerbiamas generole, 
Prisiučiu penkinę, siųsk 

“Keleivį” ir atsiųsk kalen
dorių, o 1 dolerį skiriu Tė
vui su Maikiu ant kalakuto. 
Kaip matyti, komunistai ir
gi mėgsta Maikio pasikalbė
jimus su Tėvu skaityti, tai 
todėl, Tėve, sugalvok jiems 

kad jie va

Lietuvių svetainė kar karti kaip Lietuvos pilieti, išimti 
labiau it labiau populeriš- J* Rusijos kalėjimo. Savo 
kesne darosi tarpe svetimi prašyme Pečiulis pasižadė- 
taučių. jo už Lietuvoje padalytą

Valdybos ir board direk-| Besikalsimą, komun i zmą 
torių kas mėnesis susirinki- platinant, bausmę atlikti są- 

se. Užmuštų per riaušes bu- i mai buna pirmą nedėldienį' žiningai ir po to, likti ge- 
— qnn !po pirmam 10 vai. ryto. • * riausiu Lietuvos piliečiu.

------ Pečiulio prašymas, žinoma,

gyvena laikinose stovyklo- 
r ri

vo 300 žmonių.

Žemė Dreba Formozoje
Kinijos saloje Formozoje 

praeitą savaitę įvyko smar
kus žemės drebėjimas. Dre
bėjimas buvo jaučiamas vi
soje saloje ir tęsėsi 14 mi
nučių. Formozos saloje gy- 

sisavinti nacių pavogtą Au-vena 5 milionai kiniečių, 
strijoj turtą, rusai tą turtą įŽemės drebėjimo nuostoliai 
vadina savo ‘"karo grobiu”. Į dar tebėra neapskaičiuoti.

KorespondencijoS

Raštininkas
A. Biretta, tuojaus buvo perduotas cen- gerą patarimą

JIS APSIRIKO.
tro vyriausybei. Ar vyriau- žiuotų į žemišką rojų, kurį 
sybe, Pečiulio iš “rojaus” jie taip garsiai giria. Tegu 
išgelbėjimui, ką nors darė, pavažiuoja ten ir paragauja 
aš nežinau. Bet aišku, kad to rojaus. Bolševikai sako, 
jeigu ir butų dariusi, tai i kad “broliai” iš Rasė jaus

Paieškau mano brolj Tadą Valantį, 
kurs seniau gyveno Michigan valsti
joj. Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
pranešti man. busiu labai dėkingas. 
Mano adresas: Rokas Valantis,

222 E. 8-th sL, Minonk, III.
(4)

DETROIT, MICH.

Socialdemokratų Susirin
kimas

Sausio 30 d., sekmadieni, 
2 vai. po pietį] įvyksta Lie- 

Socialdemokratų Są-

syti ir priimti.
Turiu pasakyti, kad susi

rinkime dalyvavo daug šė
rininkų ir buvo pavyzdinga 
tvarka.

Valdyba išrinkta 1949 
metams: prezidentas — J.tuvių

jungos 116 -os kuopos susi-į Užupis, energingas lietuvy- 
rinkimas pas draugus Pil- bės darbuotojas; vice prez.
kas 2252 24-th st., Detroit, 
Mich.

Visi nariai kviečiami bū
tinai dalyvauti, nes turėsi
me perrinkti kuopos valdy
bą ir aptarti daug kitų svar
bių reikalų. Kviečiu visus 
atsilankyti, draugiškai

Philomena Warner, org.

MANCHESTER, CONN.

Iš Lietuvių Bendrovės 
Veikimo

Manchester’io Lietuvių 
Bendrovės šėrininkų meti
nis susirinkimas įvyko sau
sio 8 d. lietuvių svetainėje. 
Bendrovės valdyba ir board 
direktoriai išdavė finansų 
raportą ir pranešė apie vei
kimą. Visų raportai išklau-

A. Petronis; fin. sekr. —J. 
Chižius; prot. rast. — A. 
Biretta; ižd. — A. Bujavi- 
čius; iždo globėjai — H. 
K važis, ir A. Šiurpa; board 
direktoriai — L. Brazaus
kas ir J. F. Giraitis, Jr.; 
kontrolės komisija — A. 
Tvaronaitis, A. Šokas ir J. 
Šimanskis.

Svetainės pribudavojimo 
komisija palikta ta pati, ką 
ir pernai dirbo — J. Užu
pis, L. Brazauskas, J. Chi
žius, A. Petronis, A. Šiurpa. 
Išrinktas jaunuolių veikian
tis komitetas parengimams: 
A. Šiurpa, L. Brazauskas, 
H. Kvašis, J. Giraitis, Jr. ir 
J. Šimanskis.

Pereitais metais daugiau
sia darbavosi dėl bendro-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiauaia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VHM $2^00,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalfia savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. {stojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th SU Nwr York 1, N. Y.

1926 m. pradžioje, Lietu , ____ _____ ________ _____ ____ w__
vos Socialdemokratų Parti- įjeko iš to nebūtų išėję, nes Į atėjo ir išlaisvino lietuvius ra Ui 
joje, Kaune, iškilo darbi Rusijos įstatymai kieti —; ir dabar juos varo į žemišką toks: 
ninkas Leonas Pečiulis. Ka i tvarka nepatinka, kentėk, i rojų, tai tokie pasakoriai tu-1 Fel 
dangi jis buvo gabus ir tu- Bet ne tas svarbu. Svarbiau- retų patys pirmieji važiuoti 
rejo gerą iškalbą, tai Cent-: §įa už ką gį Pečiulis, būda- to rojaus malonumų patirti, 
įo Komitetas siuntinėjo jį į i mas aklu komunizmo fana-'K^ manai, Tėve? Už gerą 
provincijos miestelius in- ^įku, galėjo papulti į “ro-; patarimą, kaip bolševikusprovincijos 
struktuoti 
cijas ir sa
nes seimo kalbas. Bet Pečiu- hoa-n-; : ‘ ;,<Daearba J.
lio butą komunisto, { sočiai- neradęs to, ko tikėjosi, pra- Edmonton, Canada

fiks dėjo murmėti. 0 su mur- -----------------------------------

partijos organiza- jaus” kalėjimą? Vėlesnės nugabenti į rojų, 
'i ii P^ešrinkimi- žinios tvirtino, kad jis pa-;silsiu galioną rai

aš Tau pri- 
viskės. Su

Paieškoma Salomėja Stankiutė, iš
važiavusi į Ameriką 1899 metais ir 
ištekėjusi, bet pavardė po vyru neži
noma. Jos ieško Justino l^ipo poduk
ra Ona Stankiutė, kurios adresas yra

Ona Stankus, 
Fellbach b Stuttgart 
Jahnstr. 12 
Germany, U. S. Zone.

(4)

Gcriau Vaisyk. Geriau Išrodyt,

GERIAU JAUSKIS
Merei k i a jaustis 
“nupuolusiam" vien 
dėl užkietėjusių vi
durių bei jų simp
tomų! Tu gali būt 
taip jau smarkus, 
kaip tūkstančiai ki
tų, ką nuo 1887 ži* 
nojo ir vartojo gar

sų vaistą skilviui liuosuoti, Trinerio 
Kartųjį Vyną. Jis moksliškai sutai
sytas iš Gamtos šaknelių, žolių ir 
augalų. Jis veikia maloniai, švelniai 
ir tikrai išvalo užkietėjusius vidu
rius. Gauk bonką Trinerio šiandien

įstojo tik tam, kad turėtų mančiais ir nepatenkintais KAD DAUGIAU TOKI V 
geiesnę priedangą pragaiš- Rusijoje apsidirbama grei-i BUTŲ...
tingam komunizmui platin- tai: už pakarpos ir i kalėji-į . -------- ;
9* 11ic>iinkiminės kalbos ma. Pečiulis. Rusiioįe buvo Šiomis dienomis BALF-as
Pečiuliui buvo . antraeilis apkaltintas šnipinėjimu ir &avo tokio turinio laišką is 
oarbas. Daugiausiai jis pla- sabotažu. Įvykis su Pečiulių Z. Jankausko, 2029

. žumal4 gali būti geriausiu pavyz- Brandywine Street, Phila- 
Skardą ir kitokius, prieš džiu visiems, už Rusijos šie- delphia 30, Pa., kurio iš- 
sočiai rasistus nukreiptus nu gyvenantiems, komunis- 'trauką Čia duodame i 

lapelius ir organizavo ko- tams, jeigu tik jie nėra už i ‘“Siunčiu BALF-o fon- us 
mumstines kuopeles. Toks pinigus samdyti agentai. $25.00 lietuviu tremti-į ir pats patirk jo gerumą. (Pastaba
dviveidiškas Pečiulio dar- Nes vfai to svajoto ‘‘rojaus” gyvybiniams reikalams negautum Trinerio savo mėgia-
bas, žinoma, greitai buvo' globoje’atsiradę ieigu iie gelbėti. Negaliu užmišti tų!m.oj «‘rautuvėj’«rŠiųsk tos \rautu;pastebėtas ir partija nuo jo |ar nėra praradę sąžinės ir lietuvių tremtyje, kurie ne- adrc” ” “ °° •,””ph
apvalyta. Tuo pačiu laiku ir nenori patys sau meluoti ar ‘-tiri giminių bei pažįstamų.

dviveidiškumą rmnnps vnHvti vro nnšan-: Tokiems savo auka atiduo-už tokį pat dviveidiškumą žmones žudyti, yra apšau-1 Tokiems savo auką atiduo- 
įs partijos buvo pašalintas kiami sabotažninkais ar šni-;dp» nesigilinant į jų įsitiki
nai ir kitas darbininkas, ku- pais ir vietoje sunaikinami, nimus bei religiją. Norėda-
no pavardės dabar nepame
nu. Apie jų, iš partijos, pa
šalinimą, buvo paskelbta ir 
partijos organe “Socialde
mokrate”, kad socialdemo
kratai žinotų su kuo turės 
reikalą. 1926 m. pavasarį, „ ,. 
seimo rinkimus laimėjus Gerbiamieji,
Lietuvos demokrati n ė m s Iteiklu Jum? $3 o° ir Pra' 
grupėms, galvas aukščiau siuntinėtl ‘‘Keleivi’ me- 
pakėlė ir Lietuvos komunis- t?1?5 
tai. Pečiulis su antruoju sa^ ę*lmalai 1 Montreal), Kana-j kitę tokius gražius pavyz 
vo draugu norėdami atsi- 0Je" Manau, kad lietuvis-| džius ir siųskite neatidėlio 
keršyti socialdemokratams ’ ii i **i 1 —. . i
ir save įrašyti į “kankiniu” F?38 būdas palaikyti tarp|Lnited Lithuanian Relief 
sąrašus, išleido spaustuvėje lletuvl,ų artimu? T1U^ ,Su 
spausdintą leidinėlį, kuria-1 pagarba J ’ o me iškeikė ir išjuodino so-. 60810116
cialdemokratus, o patys sa- 

pripažino komunistais 
Bet ne?

ve
esant. Bet nelaimė. Neuiil 
go įvyko liudnaus prisimini
mo, gruodžio 17 d. pervers
mas ir Pečiulis iš Kauno 
dmgo. Vieni kalbėjo, kad 
Pečiulį nužudžiusi krimina
line policija, kiti, — kad jis 
gyvena kaime pasislėpęs; 
kiti sakė, kad pabėgęs į Ru
siją, kol pagaliau, visai bu 
vo užmirštas. Bet štai at-

Skaitytojų Balsai

i m d • • kad mus^ labdaros įs 
J. M. Kamis taiga Ivgiai tarnautų ir gel- 

i betų visus lietuvius, kuriems 
, labiausia pagelba reikalin
ga, linkiu visiems šiame 
sunkiame šalpos darbe ge
ros sveikatos ir ištvermės...

Kad daugiau tookių bu
tų, tai musų tremtinių* var
gai tikrai sumažėtų ir jų 
emigracija palengvėtų. Se*

Fund of America,
105 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y.

Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chi
cago, ir gausi didelę 18 oz. bonką 
Trinerid apmokėtu paštu).

TRINER’S 
BITTER WINE

Gerbiama redakcija, 
Užrašau “Keleivį” dviem 

naujoms skaitytojoms, kai
po Kalėdų dovaną, tai yra 
Miss F. Shawkonis ir Mrs. 
A. Skrupski, jų adresus pri
dedu, o Miss Frances Asa- 
kunaitei prašau pasiųsti 
“Keleivio” kalendorių. Ji! 
nesenai yra atvažiavusi is; 
Vokietijos kempių ir labai 
mėgsta skaityti “Keleivį”

slinko 1937 m. ir Pečiulis i Aš jai nunešdavau glėbį vi 
išlindo kaip yla iš maišo, šokių laikraščių, tai ji pra- 
Lietuvos Atstovybė Mask- šydavo tik “Keleivio”, to 
voje, gavo ilgiausią jo, veik į <Iėl nutariau, kad pats gene- 
ašaromis rašytą, prašymą, »*olas gali ją lankyti. Su pa
kuliame Pečiulis prašė, kad į garba J. Grab«u»ka» 
Atstovybė darytų žygius jį,'

Inkstai Gerai Dirba? 
Inkstai pašalina iš 
organizmo rūgštis 
ir nereikalingą šla
pumą. Jei jie ne
tvarkoje, nuodinga 
materija lieka kū
ne ir jūsų krauju- 

Jei turite sun- 
umo nusišlapinti, 

jei nakčia dažnai 
turit keltis, jei gal
va svaigsta, nugarą 
skauda, jaučiat nuo- 
v*riči. jei jūsų pa
akiai patinę Varto
kite žolių Arbatą 

Sanitas nr. 101. Kaina $1.10 su per
siuntimu. Musų žolių arbata yra eks
pertų sudaryta remiantis ilgų metų 
patyrimu. Dėl nemokamų aplinkraš
čio kreipkitės į Sanitas Herbą 
1125 Milwaukee avė. Chicago 22, III.

Ar Jnsą

fe,

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti "Ke-

Cliffside, N. J. įleivj”. Metams $3.00. 
1

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramuoės 
yra geras vaistas. 
Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu 
matizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvi, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. Musų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už $1.00 
6 uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungą. 
Paremki tad, lietuvi, auko-; 
mis Antrąjį Lietuvos Gel 
bėjimo Vajų.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jią 
negali rainiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina josą skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džinstančios ir suskilasiee 
odes. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. ligoto 
Ointment yra parduo
damas po 7.5c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 

atsiųskite moneyj 
orderį į: (16-9)

LEGULO. Dept. 2.
4(447 W. 14«h Street, 

CICERO 50. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

036
KELEIVIS

South Boston 27, Mass.

■_
__

__
__

■

!
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Vietines Žinios
LIETUVOS ŠVENTĖ BUS 

MINIMA IŠKILMINGAI
Bus Keturi Chorai, Solo
Dainos, Šokiai ir Dek

lamacijos
Lietuvos nepriklausomy

bės minėjimas Bostone šiais 
metais bus vasario 13 d. 
sekmadieni, So. Bostone 
High School svetainėje. 
Muzikalinę programą suda
ryti pavesta muzikos moky
tojai p-lei A. Tataroniutei.

Kiek teko girdėti, pro
gramą išpildyti yra pakvies
ti keturi chorai. “Gabija”, 
Birutės choras, bažnytinis, 
choras ir “Dainos” grupė. 
Chorai bendrai sugiedos 
Amerikos ir Lietuvos him
nus. J

Dainininkas Dr. Antanėlis 
padainuos solo ir bendrai 
su vienu iš choru kelias dai
nas. Bus šokikų grupė ir 
bus deklamacijų. Programa 
bus labai Įvairi ir Įdomi.

Jau pakviesti keli svarbus 
kalbėtojai ir, kaip jau pra
nešta, lietuvių masiniame j 
susirinkime kalbės Juozas 
Audėnas, buvęs Lietuvos 
žemės ūkio ministeris, ne 
šenai atvykęs iš Europos.

Lankėsi K. Janonis
Musų redakcijoj ši pirma 

dienj lankėsi senas “Kelei 
vio” skaitytojas Klemensas 
Janonis iš Leominster.Mass. 
Atvyko jis i Carney ligoni
nę sveikatos patikrinti, sa
ko nuo 1946 metų. kada su
sižeidė ranką prie darbo, i 
ranką vis gelia, perėjo ga
lybę daktarų ir vis jokios 
pagalbos. Dabai- daktarai 
pasiuntė ji Į Carney ligoni
nę pagrindiniam patikrini
mui. Linkime pasveikti.

MIRĖ ADVOKATAS
JUOZAS B. GAILIUS
Praeita šeštadieni pa\aka 

rėj Dorchestere mirė vi
siems Bostono lietuviams-j 
gerai žinomas advokatą.- 
Juozas B. Gailius. Massa
chusetts advokatų draugi
jos narvs. Velionis mirė su-: 
laukęs 58 metų amžiaus. 
Prieš kelias dienas ji ištiko 
širdies smūgis ir po kelių 
dienų ligos adv. J. B. Gai
lius mirė.

Velionis yra pašarvotas; 
savo namuose 28 Verdun st. 
Dorchestere, laidotuvės i- 
.vyksta trečiadieni 8 vai. ry
to iš namu. o pamaldos šv. 
Petro bažnyčioje bus tre
čiadieni 9 vai. įyto.

Adv.'J. B. Gailius buvo- 
plačiai tarpe lietuvių žino
mas, kaipo malonus žmogus 
ir patikimas advokatas, ku
ris labai daugeliui lietuvių 
yra patarnavęs visokiuose i 
reikaluose. Visi lietuviai,! 
kurie tik ji pažinojo, su di
deliu gailesčiu prisimena 
velioni ir reiškia jo šeimai 
užuojautą nelaimės valan
doje. Velionis paliko dide-j 
liame liūdesyje žmoną Ma-' 
riją. tris sūnūs ir vieną dūk-į 
teri.

Adv. Juozas B. Gailius; 
priklausė prie daugelio lie
tuvių organizacijų ir aktin
gai dėdavosi prie bendro 
lietuvių veikimo. Jo mirtis 
yra didelis nuostolis lietu
vių visuomenei.

SO. BOSTON
PREZIDENTAS SVEIKINA MINIAS

Įvesdinimo dienoje, po priėmimo priesaikos, prezi
dentas Trumanas važiuoja prie Baltojo Namo pri
imti paradą ir sveikina minias žmonių, kurios susi
rinko pažiūrėti parado ir-pasveikinti naujai įvesdin
tą prezidentą.

Daktarai Protestuoja 
Prie* Propagandą

Keturi šimtai Bostono į 
daktarų turėjo savo susirin
kimą Harvardo medicinos' 
mokykloje ir tarp kitko ap-1 
tarė Amerikos daktarų 
draugijos uždėtą ant visų 
narių nepaprastą mokesni 
po 25 dolerius, kad suda
rius 3 su puse milionų dole
rių fondą propagandai va
lyti prieš vyriausybės siūlo
mą draudimą ligoje. Bosto
no daktarai sako. daktarų 
draugija reikalauja pinigų, 
bet nesako, kokią propa
gandą ji vaiys prieš vyriau
sybės programą.

Dr. Van Waters Atleidimas 
Dar Svarstomas

Šią savaitę State House| 
eina tolimesnis liudininkui 
apklausinėjimas dėl moterų 
pataiSOš namų VirSininkeS' 
Dr. Van Waters atleidimo. 
Kaltintojai sako, kad esant; 
Dr. Van VVaters pataisos! 
namų viršininke, tarpe mo-! 
terų tame kalėjime buvo iš
siplatinęs homoseksualiz
mas, bet aiškių Įrodymų 
tam kaltinimui niekas dar 
nepatiekė.

IŠ SANDAROS 7 KUO
POS VEIKLOS

; š. m. sausio 23 d. įvyko 
So. Bostono Sandaros 7 
kuopos pirmas šiais metais 
visuotinas susirinkimas ir 
po io nauios valdybos pa
ruošta skani šalta vakarie
nė su šiltais gėrimais.

Šių metų valdybą suda
ro:

Pirm. J. Jakubauskas, vi
ce pirm. A. Čaplikas, sekr. 
J. Bartasevičiutė, fin. sekr. 
G. Arlauskas, ižd. K. Me
reškevičius, iždo globėjas— 
J. Lekys ir A. Druzdys, 
spaudos komisija—V. Kon
čius, J. Lekys ir A. Druzdys.

Susirinkimas nutarė para
ginti narius skaitlingai da
lyvauti 16 Vasario šventės 
iškilmėse, kurios įvyks va
sario 13 d. 2 vai. p. p. So. 
Eoston Thomas Park Mo
kyklos salėje ir paskyrė 
šventės komitetui $50. Be 
to buvo pasiūlyta aukoti pa
vieniai per kuopos valdybą. 
Pirmas paaukavo Step. Ja- 
neliunas Įteikdamas iždi
ninkui $10. Tos pat dienos 
vakare 6 vai. Piliečių Klu-

Garsi Artistė Ingrid
Ar Žinot Kur Ką Gauti!

Mes pranešam, kad turime ro" 
sų krautuvėj visokių mašinų iš 
randavojimui, kaip tai Floor San 
ders, Wall Paper Retnovers. Bo? 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnisių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reiktu' 

|nų. Pristatymas veltui. Kreipkite

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

628 E. Broadway. So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofino Valandos:

Ir
S lld 4 
7 iki S

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MA88. 

Talafooaa: SOUth Boatoa 122*

L. PILIEČIŲ DRAUGIJA į
E Hamburgo atvykus su bo svetainėje E st. So. Bos 

LAISVES KOVAI PA- į pirmu šių metų sausio 17 d. ton nutarta surengti tradi- 
1 transportu į Bostono uostą. cin? .Sandaros Nepriklauso- 
esu iki širdies gelmių su jau- m\bės \akarienę, kurios 
dintas brolišku lietuviu suti- melu numatoma pasidalinti 
kimu ii' pagalba. Aš neturiu niu^ų Tėvj nės laisvės klau- 
atsidėkojimui tokių žodžių. Simais. \ isą pelną nutarta 
kuriais galėčiau išreikšti paskuti Lietu\os vadavimo 
pilnai savo dėkingumą. Bet reikalams.
aš tikiu, kad pasitikusios Susirinkimo metu J. Au- 
ir man padėjusios ponios A. ^fnas. nupasakojo Valst. 
Januškevičienė ir K. Na- Liaudininkų veiklą Laisva- 
maksienė supras mano jaus- Je Lietuvoje ir Amerikoje 
mus ir pasitenkins papras- nu° Kudirkos laikų, 
tu, bet nuoširdžiai brolišku . Naujais nariais priimti: 
lietuvišku ačiū- A- Mastelis, J. Audėnas bei

Nuoširdžiai dėkoju ir vi-‘c^a’ ® asmens.
siems man padėjusiems at- ' ’Į? nepos 3 d. numato-
vykti į šį laisvės kraštą, gi- Sandaros I apskr. pik- 

tremtiniams šelpti. Ta Drau minėms ir draugams: dėdei nikas Įr nutarta tą dieną 
gija gali būti pavyzdys ki- Al. Gervičkui, pusbroliui nedaryti parengimų ir da
riems lietuviškiems klu- Mintautui Gervičkui, J. Sla- kvvauti gausingai įskiloje, 

by, draugams J. Buivydui,

REMTI
Praeitą ketvirtadieni So 

Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija turėjo pirmą šių 
metų narių susirinkimą, 
patvirtino apyskaitą, kuri 
jau buvo paskelbta “Kelei
vyje” praeitą savaitę ir nu
tarė paskirti kovai už Lie
tuvos laisvę paremti, Vasa
rio šešioliktosios dienos 
proga, šimtą dolerių Ame
rikos Lietuvių Tarybai.

Jau ne pirmą kaitą L. Pi
liečių Draugija skiria stam
bias aukas kovai už Lietu
vos laisvę ir lietuviams

40,C00 Televizijos Aparatų 
Musų Apielinkėj

Bostono-Providence srity
je jau yra Įtaisyta namuose 
virš 40,000 telezivijos apa
ratų. Pagal televizijos apa
ratų skaičių Bostonas užima 
ketvirtą vietą visoj Ameri
koj, po New Yorko, Phila
delphijos ir Chicagos. Visoj 
Amerikoj jau yra daugiau 
miliono televizijos aparatų.

JOANofArC
1N,:k,„BERGMAN

A VICTOR FLEMING PROOUCTION
COIOR 3T UCHHICBIOB

PADĖKA

Ta garsi artistė vaidina 
Joanos d’Are rolę garsioje 
filmoje, kuri dabar rodoma 
Bostone Keith Memorial 
teatre. Tą filmą rikiai verta 
pažiūrėti ir dėl jos gražaus 
pastatymo ir dėl žymių ar
tistų, kurie vaidina svarbias 
roles.

Tel. GEneva 6-7516
RONAN UPHOLSTERIKG

Taisom senus forničius ir darom 
naujus. Nemokamas apskaičiavi
mas. Gvarantuotas darbas. (11):

Joseph Cidlevich, Manageris 
112 Pleasaat Street, 

Dorchester, Mas*.

HI'

—* X>M n«O . ’tAMC'S «. MMirVAte . j CuBROt SNMM- W ARO ROmOS7«uowicc • HAftoflO • O«MC lOCCNAtT JOUMSMVY-OSOtC*letlAMO CfCll «niAWAV . toteM *• Mą* *ter te** •
L, *4X ( I ‘ > «0W* Rror B* MAnmi AMMtSOM AM0«(W SOI

a»* hy FSteoąte***, JOSCRN VMftetiM. A t.C.
hy S«HtA teCTvRtS. • telMteJ B* «O BRMIO RKTVtfl

tMMCf • IT VALUI VAIKI • MtcnitT VICTM FIEMIN6
Naujo* Anglijos Premjera prasideda Seredoje. Sausio 25

RKO KEITH MEMORIAL
Specialinės Kaino* Tiktai Tam Perstatymui 

Eina be pertraukos nuo 8:34» A. M. Nėra rezervuotu *ėd>nip

CAS7OF
7M0MAMM

bams, kurie paskendę “vei
kime” prie baro visai nesi
rūpina bendraisiais lietuvių 
reikalais.

K. Balčiauskui, Šveikauskui Mirė Jurgis Ivanauskas
Sausio n. O _ r>----dO. DUMUIICir Kitiems.

_ Tik po pergyventų kan- mįrė senas “Keleivio” skai
čių ir vargo, žmogus pilnai tytojas Jurgis Ivanauskas, 

Bostoniečiai Pernai Buvo gali įvertinti savo gyvenime 63 metų. Velionis palaido- 
Šykštesni Labdarybei draugų reikšmę. Tai brolis- tas sausio 10 d. Jis buvo ki

Pernai po visa Ameriką ^aj visiems kartu tariu — lęg iš Alytaus, paliko liude-
“ ' * ačiū. Jusų syje žmoną, dvi dukteris ir

Vincas Gervickas vienas sūnūs. Paskutinį pa-
Amherst, ?.Iass. tarnavimą velioniui atidavė

---------------  L. P. Draugijos nariai. Ve-
Kur Gauti Tikietų lionis per ilgus metus buvo

labdarybės reikalams buvo 
surinkta 256,389,942 dole
riai. arba 31 nuošimtis dau
giau. kaip 1947 metais. Bet 
Bostono mieste peniai me
tais labdarybės reikalams 
buvo surinkta tiktai 12,- 
827.703 doleriai, arba daug 
mažiau, negu 1947 metais, 
kada čia buvo surinkta lab- 
daiybei 28 milionai su vir
šum doleriu.

Tarptautini* Užgavėnių 
Baliu* Vasario 8

Bostono International In
stitute rengia šaunų užga 
vėnių balių antradieni, va
sario 8 d. 8 vai. vakare 
Statler viešbučio svetainėje. 
Įžanga $2.50, arba “box 
seat” — $5. Tikietų galima 
gauti International Institu
te patalpose, 190 Beacon st. 
Bostone.

Baliaus paruošime gyvai 
dalyvauja ir lietuvių grupė. 
Tarp kitų dalyvauja pp. A. 
Aleknienė, R. Abizaid, S. j 
Baier, Bemice Cleveland, j 
A. Mockienė, K. Namaksie-j 
nė, Gertrude Jurėnaitė- 
Swiek ir p-lės Milda Anes- 
taitė, Phyllis Grendelytė, 
Irena Jurėnaitė ir Joann 
Siaurytė. Taip pat dalyvau
ja S. Kontautas ir L. švei- 
nis. Tarpe baliaus rėmėjų 
yra advokatas A. O. Shall- 
na su žmona.

Baliaus pirmininkai šiais 
metais yra pulkininkas Phi
lip Shenvood ir Mrs. Leve- 
rett Saltonstall. Tuo baliu
mi Intern. Institute minės 
savo 25 metų veiklą.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatg 
Pritaiko AUoias

VALANDOS: nuo 2-4 ano 7-8 
534 BKOADWAT.

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE A INSURANCE |

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bas. 37 ORIOLE STREMT 

We»t Roshary. Maaa
Tel. PArkwey 7-1233 W

Tet TRObridge 6330

t)r. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir S-S 

Nsdėtiomn ir šrentadieuiato: 
ano 1* iki 12 ryta

278 HARVABD STREET 
Iaroaa St, arte C«Btnl Są

CAMBRIDGE. MASS.

Lietuvių Socialdemokra- to klubo narys.
tų vakarienei vasario 27 d.__________
tikietų galima gauti pas Sako, Senatorius H. Cabot
LSS 60 ir 71 kuopų nariu; 
ir Dorchestere jų galima 
gauti Lietuvių Piliečių klu
be, 1810 Dorchester avė.

Lodge Bus Kandidatas 
1952 m.

Republikonų senatorius 
Massachusetts, Henry

Policija Pagavo Pavojingą gauti 
Banditą

isa Bostono ir apielin- 
! kių policija stropiai ieškojo 
vieno jauno bandito, kurs 
buvo labai stipriai ginkluo
tas ii- labai pavojingas. Sa
ko tas 22 metų banditas 
Brightone žiauriai sumušęs 
!’. apMėšęs dvi moteris. Po
licijai duotas Įsakymas šau
ti. jei banditas nepasiduotų.

Pirmadienį pavakarėj po
licija banditą apsupo, 496 
Massachusetts avė. Bandi
tą.; besigindamas peršovė 
ii' labai sunkiai sužeidė po
licijos seržantą John F.

uhinan ir paskui pats sau 
paleido šūvi Į galvą, bet ne- 
nunurė Jaunas banditas 
Robert H. Faulk, dabar yra 
ligoninėj. .Jis padarė keletą 
apiplėšimų ir sako nušovęs 
vieną žmogų Medforde.

c, ’ t, . . i- is .viassacnuseus, nenrv
^.„P^KeleMo^ Catot Lo<,ce Jr' Pralaimė->°

ofise.“ kovą prieš senatorių TaftąKviečiame tikietus^įsigyti iš v^aCimo n?
publikonams kongrese, bet 
^0 draugai sako, kad jis ga- 

Juoza* Taurinskas lšsitar- Ii būti republikonų kandi- 
navo Pensiją datas Į prezidentus 1952

Southboetoniškis Juozas metų rinkimuose. Sako, H. 
Taurinskas ilgus metus dir- C. Lodge atstovauja libera
lu valdžios darbuose nuo liškas pažiūras republikonų 
šių metų pradžios pradėjo partijoj ir sujungs apie sa- 
gauti valdišką pensiją. Pen- ve jaunesnes jėgas republi- 
sija pripažinta visam laikui, konų eilėse.

108,000 Bedarbių Musų 
Valstijoj

Sausio pradžioje Massa
chusetts valstijoj buvo 108,- 
098 bedarbių, kurie gavo 
bedarbių pašalpas. Šiais 
metais sausio pradžioje be
darbių buvo daugiau, negu 
1948 metų pradžioje, kada 
tuo pat laiku buvo 82,672 
žmonės. Bedarbių padaugė
jo ir kitose Naujosios Ang
lijos valstijose, ypatingai 
tekstilės dirbtuvėse.

RADUO PROGRAMA

TeL ŠOU

DAKTARAI

J. L. Pašakamis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos: 
Nns * ryte IU 7

8eredomis:
Nas • ryte M

447 Broadway
80. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
1* Trcromt St- Kirotel Boildin* 

Kambary* 205
BOSTON. Tlef. Lafayette M71

Šaunus Gimtadieni*
Sausio 18 d. Internatio

nal (afe patalpose buvo 
šaunus gimtadienio paminė
jimas Mrs. N’ellos Genevi- 
ciutės - Gaputienės, karo 
laivyno karininko Antano 
Lapučio žmonos. A. Gapu- 
ris tarnavo karo laivyne' 
Banamos kanalo srityje, o 
dabar perkeliamas Į Mary- 
iand valstiją. Vaišėms spe
cialiai gi'0j0 \Valter’s (VIa-' 

i o Zuimausko) orkestrą.
J. T.

ŠUNIUKUI DUODA “VARDĄ’

Pakąrą kariuomenėj naudojami šunes gaudavo sa- 
r kur, būdavo išspausdinamas tatuiravimo
K Daba. .National Dog Repo,d Bureau

Yorke pradeda ir “civiliniams summs spausti 
matvti, kaip du vyrai rašo šuniukui į K nimiri šuniukas ?‘Genge..„ap- nelabai pa 

tenkintas tokiu elgesiu...

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Armonistas Richard 
Barris iš Dedham.

2. Dainininkė Blanche 
Shimkus iš Worcesterio.

3. Pasaka apie Magdutę.

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraaje

Noo » ryte fti 7 tek. 
Nedėliota, nuo 10 ryto iki L.

Parsiduoda Namas
Trija .šeimynų namas Allston da

lyje Bostone parsiduoda tuoj pat. 
kaina 34300 cash. Kaina žema to
dėl, kad namas reikalinjras pataisy
mo. Kreipkitės vakarais tarp 7 ir 9 
valandų: Tel: HI 5-7527. f

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES 

Ui $12 per metu* gausi Ii- 
fojė 825 paialpo* savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
588 East Broadway,
So. Boston, Mas*.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

BOR1S BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inrared 
M oran)

Perkraostom
čia pat ir i to-Į 
thnaa rfetaa.
Sausi prieiinra,
32* BRO A D WA Y,

80. BOSTON. MASE. 
T«L SOUth




