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, Amerika Nelaukia Pasikeitilnų 
Maskvos Politikoje

Molotovo ir Mikojano Pavarymas ar Paaukštinimu Ne
pakeis Maskvos Plėšikiškos Politikos—Atlanto Gynimosi 
Sąjunga Baigiama Organizuoti — Daug Spėliojimų Del 
Višinskio ir Gromyko Iškilimo.

Pasaulinėj spaudoj labai 
daug spėliojama, ką reiškia 
Molotovo pavarymas ar pa
aukštinimas Maskvoje. Gir
dėti visokių nuomonių, bet 
tikrų žinių apie Maskvos 
valdžios pasikeitimų reikš
mę dar nėra. Amerikos, An
glijos, Prancūzijos ir kitų 
Vakarų valstybių vyriausy
bės nemano, kad Maskvos 
vyriausybės pasikelt i m a i 
reiškia posūkį Rusijos užsie
nių politikoj. Ta politika, 
koki buvo agresinga ir plė
šikiška, toki ir pasiliks ir 
tik jėga gali Rusijos impe
rializmą sulaikyti. Todėl A- 
merika. tęsia paskubomis 
Atlanto Gynimosi Sąjungos 
organizavimą. *

Praeitą savaitę Norvegija 
ir Danija, visai nebodamos 
Rusijos grasinimų, nutarė 
įsitraukti į derybas dėl dėji- 
mosi prie Atlanto Sąjungos. 
Dar šią savaitę Washingto- 
nę laukiama, kad Atlanto 
Sąjungos sutarties tekstas 
bus paskelbtas ir per dvi 
tris savaites senate apsvars
tytas ir priimtas. Jau ir 
Švedija pradeda linkti į At
lanto Sąjungą.

Amerika skaito, kad juo 
greičiau Atlanto Sąjunga 
bus sudaryta, juo geriau, 
nes pasikeitimai Rusijos 
valdžioje gali reikšti, kad 
rusai puls kurį nors savo 
silpnesnį kaimyną. Didelis 
pavojus gresia Suomijai ir

Kardinolas ir Klieri
kai Kasa Duobes
New Yorke sustreikavo 

Kalvarijos kapinių duobka
siai. Praeitą savaitę kardi
nolas Francis Spellman at
vedė į kapines virš šimto 
klierikų iš kunigų seminari
jų ir kardinolo vadovybėje 
klierikai ėmė kasti duobes 
numirei i a m s. Kardinolas 
Spellman sako, kad duobka
sių unija, CIO unijų sky
rius esanti bolševikų įta
koje.

Dėl duobkasių streiko 
Kalvarijos kapinėse buvo 
susikaupę apie 1000 nepa
laidotų lavonų ir todėl kar
dinolas sutelkė klierikus, 
kad numirėlius palaidotų. 
Unija sako, kad kardinolas 
ir su juo dirbantieji klieri
kai esą '‘streiklaužiai”. Uni
ja reikalauja, kad duobka
siai dirbtų tik penkias die
nas nėr savaitę už tą patį 
uždarbį, $59.40 per savaitę.

Sugavo Sovietų Šni
pą Diplomatą

Praeitą penktadienį FBI 
New Yorke suėmė Sovietų 
Rusijos diplomatą prie 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos, tūlą Valentin A. Gu- 
bičev, beimant slaptus do

KARO DIDLAIVIS “MISSOURI” ŠAUDO MANEVRUOSE

1

Didysis karo laivas “Missouri” dalyvauja Karibų juros karo manevruose ir 
paveiksle matyti, kaip 16 colių kanuolės šaudo nuo to laivo. Karibų juros ma
nevruose dalyvauja apie 18,OCO vyrų, kareivių, jurininkų ir lakūnų. Sako, tai 
esą didžiausieji mišrus karo manevrai po karo.

Amerikoje 3,221,000 
Žmonių Be Darbo
Vasario mėnesio • gale

Apjuosė Žemę Be Višinskis ir Gromy- 
Nusileidimo ko Iškilo į Viršų

Praeitą savaitę Amerikos Praeitą penktadienį Mas
kvos diktatūra pavarė iš už3,221,000 žmonių Ameriko- vienas orlaivis, pagerintas 

je buvo be darbo ir prašė karo meto bomberis B-29, 
bedarbių pašalpų. Vyriau- kurs vadinamas dabar B-50, j vietos Viačeslovą Michailo- 
sybės ekspertai sako, kad apskrido visą žemę ir pada-; vičių Skriabiną, vadinamą 
nedarbas čia vis dar eina rė 23,452 mylias kelio be j Molotovu, ir į jo vietą pa 
didyn, bet daug lėčiau, ne- nusileidimo. Orlaivis ketu- j skyrė Andriejų Višinskį, 
gu tuoj po švenčių, kada rius kartus gavo kelyje ku- • kurs visai nesenai gydėsi

sienių .reikalų ministerio

bedarbių skaičius staiga ro iš lekiančių tankierių. Jis 
pradėjo didėti. Valdžios lėkė iš Texas ir pinną kar- 
ekspertai mano, kad iki ba-' tą kuro gavo Azorų salose, 
ianažio mėnesio bedarbių Atlantiko vandenyne, pas- 
skaičius žymiai sumažės, kui kuro gavo Saudi Arabi- 
Jie sako, vasario mėnesio joj, paskui Filipinuose ir 
gale Amerikoje dirbančių- pagaliau Hawajų salose,! cijoj. 
jų buvo 57,168,000 žmonių, Pacifiko vandenyne. Orlai-

nervų ligų ligoninėj. Į pa 
dėjėjus Visinskiui paskirtas 
Andriej Gromyko, pagarsė-

tr lla Qy4vuv, nau jia nai vuo
pareiškė Maskvos “veto” 
Jungtinių Tautų organiza-

Atlanto Sąjungos Sutartis Žada 
Imtis ’Kariškų Priemonių’

Sutartis Užtikrina Visų Narių Saugumą—Žada Tuoj Pat 
Imtis Visų Priemonių Prieš Agresorių — įrašyta į Sutar
tį Pavartojimas Karo Jėgų — Sąjungos Tikslas Yra Iš
laikyti Taiką. 1

Ilgai svarstyta Šiaurės At
lanto Gynimo Sąjungos su
tartis jau sutarta ir kai ku
rie laikraščiai jau paskelbė 
tos sutarties projektą, kaip 
jis iki šiolei surašytas.

Sutartis sako, kad į Są- 
dinimą ir paskyrė į jo vietą jungą susidėjusios valsty- 
Louis A. Johnson. Prezi- bės siekia išlaikyti taiką, o 
dentas, priimdamas J. V. visos į Sąjungą prisidėju- 
Forrestal atsistatydinimą, • sios valstybės pasižada pa-
pareiškė apgailestavimo, dėti viena kitai išlaikyti tai-
kad jis nebegali ilgiau pasi- ką ir visos pasižada būti vi- 
likti tose pareigose. sada pasiruošusios gintis,

Naujas krašto gynimo se- jei kiltų toks reikalas, 
kretorius prieš karą buvo Jei taikai gręstų pavojus,, 
karo sekretoriaus padėjėjas’visos į Sąjungą susidėjusios 
ir tada jis griežtai stove jo; valstybės tuoj pat tarsis sa- 
už Amerikos oro pajėgų! vo tarpe ir ieškos bendrai 

būdų išsaugoti taiką.
Jei viena ar kelios į Są- 

prisidėjusios valsty-

Pasitraukė Krašto
Gynimo Sekretorius

Praeitą savaitę preziden
tas Trumanas priėmė kraš
to gynimo sekretoriaus Ja
mes V. Forrestal atsistaty-

Ką Stalino diktatūra pa
darė ar padarys su Moloto
vu dar nėra žinoma. Vieni 
spėlioja, kad jis pateko į

ninku čia padidėja kasmet VISIEMS ALT SKYRIAIS diktatoriaus nemalonę to

arba daugiau, negu kitais vis išbuvo ore 94 valandas.
metais vasario mėnesį. Apie Jis lėkė su 15 vyrų įgula, 
vieną milioną naujų darbi-1

stiprinimą.
Krašto gynimo sekreto

rius J. V. Forrestal pasi
traukimo priežastis nėra 
žinoma, bęt spauda spėlio
ja, jog jis pasitraukė todėl, 
kad yra reikalo iš naujo 
perorganizuoti trij'ų ginklų 
rūšių bendradarbiavimą ir
iįa nzwouhc Lro/4 nuinag nro-
zidento visiškai ištikimas 
žmogus imtųsi to darbo. 
Naujas sekretorius .savo pa
reigas pradės eiti kovo 31 
dieną.

kumentus iš vienos šnipes
mergaitės, Miss Judith Cop- pavojus gresia ouvimjai ir ,on kurf Urnavo Justicijos 

Norvegijai, pne-kūnų rūbe; departamente ir davinėjo(
Maskvai slaptas žinias. Abu 
šnipai buvo suimti tuo me-J 
tu, kai mergaitė davė sovie-

is natūralaus gyventojų 
prieaugio, todėl tas dalinai 
išsiaiškina, kad dabar ir 
bedarbių skaičius yra gana 
didokas ir dirbančiųjų skai
čius didelis.

IR KOLONIJŲ KOMI- dėl, kad nesugebėjo sutruk- 
TETAMS ;dyti Marshall plano ir At-

Surinktas per Vasario 16-' lanto Gynimosi Sąjungą, o 
sios minėjimą ir kitomis kiti mano, kad jis gal es^ 
progomis aukas, skirtas A- numatytas į Stalino vieti
merikos Lietuvių Tarybai, ninkus, nes diktatorius dėl

žių rusai sutraukė nemažai 
kariuomenės neva tai “ma
nevrams”.

Amerika skaito, kad irAmerma SKaito, mu ir ty dipJomatui mašinėle per 
Italija turėtų įsitraukti į. At- rašytus slaptus Amerikos 

valdžios * dokumentus. Abu-lanto Sąjungą, o Vidurže
mių juros srityje jau eina 
derybos tarp Turkijos ir 
Graikijos, kad bendrai gin
tis nuo rusiško imperializ
mo puolimo.

Molotovo pavarymą iš vie-

du padėti į kalėjimą ir jiem 
paskirta 1-20,000 dolerių 
bėla.

Sovietų Rusija parodė, 
kad ji prie Jungtinių Tautų 

New Yorke

PREZIDENTAS TRUMA
NAS IŠVYKO ATO

STOGŲ
Šią savaitę prezidentas 

Trumanas išvyko dviems sa
vaitėms atostogų į Floridą. 
Prezidentas nulėkė orlaivių 
į Key West ir ten praleis 
žuvaudamas ir prie kitokio 
sporto savo poilsį.

NEUŽMIRŠKIME DIENĄ
7 organizacijos

tos kai kūne politiniai ste-j jaiko gaVO šnjpUS >r per juos 
belojai aiškina tuo, kad Mo- ran^foja čia slaptas žinias.

- lotovui vedant Rusijos poli
tiką Amerika galutinai atsi
lakė nuo jaltiškos šliaužio
jimo politikos ir pradėjo 
organizuoti karo sąjungą 
prieš Maskoliją. Molotovo

PREZIDENTAS TRUMA
NAS DĖKOJA AMERI
KOS LIET. TARYBAIX
Kaip žinia, prezidento

kitas “nuopelnas” yra Mar-Į. .. j 1 .i i ti
shallo plano vykdymas ir "VA ,,c’ga ALT buvo pasiuntusi 

prez. Trumanui sveikinimą. 
Dabar yra gautas iš Baltų
jų Rūmų tokio turinio atsa
kymas:

“The kind congratula- 
tions you extend on behalf 

SUTARĖ DĖL VOKIETI- of your organization pleas- 
JOS .KONSTITUCIJOS ed the President ever so 
Amerika, Anglija ir Pran- much. Thougthful messages 

(J euzija susitarė dėl vakari- liketyours are genuinely ap- 
nės Vokietijos valstybės preciated by him and he 
konstitucijos. Sutarta, kadiasks me to express his 
Vokietija butų federalinė1 thanks.

prie Molotovo nepasiseki
mų priskaitomas Jugoslavi
jos pasitraukimas iš Mask
vos satelitų skaičiaus.

valstybė su plačia atskirų 
dalių autonomija.. Prieš tą 
konstituciją griežtai protes
tuoja Maskva, kuri žada va
karinės Vokietijos “nepri
pažinti”. Protestuoja ir vo-

Very sincerely yours,
(-) Willias D. Hasset 
Sec’y to the President

Missouri upė dėl šiaurėje 
iškritusio šią žiemą daug

prašome neatidėliojant per-savo amžiaus jau nebegali 
siųsti ALT Sekretoriatui, tinkamai eitr valdovo pa- 
1739 So. Halsted st., Chica-/eigų.
go 8, III., nes tik tokiu bu-’ ----------------
du galima bus sekti ALT i SOUTH CAROL1NA AT- 
vajaus eigą. Tuo tikslu mes ŠAUKS PAGALVES 
skelbsime nuolatinius pra- South Carolinos seimelis 
nešimus, iš kurių pačios ko- svarsto atšaukti pagalves 
Jonijos galės matyti, kiek mokesčius, kurie iki šiolei 
yra išpildyta atskiroms vals- buvo didelė kliūtis neg- 
tojoms nustatyta kvota. Į-, rams dalyvauti balsavi- 
domu, kuri valstija pirmiau-!muose. Kadangi tų mokes- 
sia savo normą tęsės? Ligi čių išieškojimas yra įrašy- 
šiol, kiek žinia, pirmauja.1 tas į konstituciją, tai visi 
Maryland ir Illinois valsti- į gyventojai turės balsuoti 
jo*. ALT Sekretoriatas dėl jų atšaukimo, bet sei- 

--------------- j melyje ir visoje valstijoj vy-
TITO UŽDARĖ LENKŲ rauįa nu//or/: ka/tie tak- 
INFORMACIJOS BIURĄ Į sai turi butl atšaukti. __

jungą
bės butų užpultos visos ki
tos į Sąjungą prisidėjusios 
valstybės tokį užpuolimą 
skaitys nukreiptą pnes save 
ir jos tuoj pat imsis visų pa
galbos priemonių, neišski
riant nė karo jėgos pavarto
jimo, kad užpultosioms val- 
tybėms padėjus.
.. Atlanto, Sąjunga sudaro
ma Jungtinių Tauttj jofga- 
nizacijos rėmuose ir nelau
žo iki šiolei pasirašytų įvai
rių tarptautinių sutarčių.

Visi Atlanto Sąjungos na
riai susitaria subendnnti sa
vo gynimosi pajėgas ir de
rinti savo apsiginklavimą 
ir kitas ginkluotas pajėgas.

Sutartis numato, kad i 
Sąjungą gali prisidėti ir ki- 
tos valstybės, kuriu įtrauki
mas į Sąjungą gali sustip
rinti taikos frontą prieš ag
resorius.

Dabar tą sutartį pradeda 
ir kii

Rusai Protestuoja
Dėl Šnipo Arešto
Sovietų ambasadorius Wa- 

shingtone, Aleksandras S.
Paniuškin, kaip tik išgirdo 
apie sovietų diplomato V.
A. Gubičevo areštą už šni
pinėjimą, tuoj kreipėsi į 
Valstybės departamentą rei
kalaudamas, kad šnipas bu
tų paleistas, nes jis esąs
diplomatas ir todėl “nelie- , .. A r. 
čiamas”. Valstybės depar- svarstyti senatas ir kitų val- 
tamentas Maskvos ambasa-!stybn* Parlamentai.
doriui paaiškino, kad šnipo 
“neliečiamybė” dar reikia 
išaiškinti, o jau paskui bus

DIDELI AREŠTAI VISOJ 
LENKIJOJ

galima jį paleisti ar laikyti • j Lenkijos diktatoriška val- 
kalėjime.

Jungtinių Tautų organi
zacijos sekretorius Trygve 
Lie sako, kad pagal UN su
sitarimą su Amerika, toks

džia suareštavo apie tūks
tantį buvusių “požemio ar
mijos” karių ir kaltina juos 
ruošus sąmokslą prieš val
džią. Paskutinėmis dieno-

kiečių partijos dėlto, kad sniego jau pradeda patvin 
vokiškos federacijos ryšiai ti ir yra pavojaus, kad upės

Jugosla vijos vyriausybė 
uždarė Belgrade Lenkijos 
Informacijos Biurą, kurio 
tikslas buvo palaikymas 
kultūrinių santykių tarp 
lenkų ir jugoslavių tautų. 
Tito diktatūra pastebėjo,! 
kad lenkų informacijos biu
ras varo Maskvos propa-, 
.eandą ir be ilgo "delsimo 
įsakė tą “biurą” uždaryti.

šnipas diplomatas nėra “ne- mis policija suėmė virš 30 
liečiamas” ir jį galima areš- ‘ 
tuoti už kriminalinį prasi
žengimą.

Kaip tik policija suėmė 
šnipą Gubičevą, rusų dele- 
gacijos prie Jungtinių Tau-ik^ni“k" 
tų nariai aplanke Gubičevo tarnybos 
butą ir spėjama paėmė kai J 2 
kuriuos dokumentus, kurie 
galėtų būti pavojingi Mas
kvos šnipams Amerikoje.

katalikų kunigų ir ruošia 
jiems “parodomąją bylą” 
už veikimą prieš valdžią. 
Lenkų armijoj daromas 
naujas pagrindinis valy
mas ir daugelis aukštesnių 

metami lauk iš

BAIGIA TARNYBĄ

BULGARIJA VĖL AREŠ
TUOJA KUNIGUS

Bulgarijos diktatūros teis
mas baigė svarstyti 15 pro- 

■ testonų kunigų bylą. Visi 
kunigai padarė “išpažintį” 
teisme ir patys save kaltino 
ir gyrė “tikybos laisvę” Bul
garijoj ir bolševikų budeliš
ką “socializmą”. Teismo

VENGRIJOS TEISMAS
NUTEISĖ TRYLIKĄ

Vengrijos “darbininkų tei
smas” nuteisė 13 žmonių, 
tame skaičiuje tris katalikų 
kunigus, už “sąmokslą”

MIN. V. SIDZIKAUSKAS i 
KALBĖS NEW BRITAINEi

New Britain ALT skyrius
Šita graži mergaitė pri- Kovok19 die"« 

mena visiems Dėdės Šamo i P“™- v- Sidzikau-
mokesčių mokėtojams, kad !ikul-pLa^ukla™a
,------- F? dar is Hartfordo, Conn. ko-

Iki v euz Jonijos pranešimo, kur se- fe; fe kančių "dieną— kovo 20 
yra numatytas V. Sidzikaus- 

mas.
ALT Sekretoriatas

eikti prieš Vengrijos dik- sprendimas tų kunigų bylo- 
taturą, už bendradarbiavi- je bus tuoj paskelbtas.

kovo 15 diena yra “neuž
mirštama”. Iki tos 
reikia išsispaviedoti Dėdei 
Šamui apie savo pajamas ir'^Snk™ 
reikia atiduoti ciesoriui, kas k L ’esą per silpni ir centralinėį vandenys pridarys paupio

valdžia neturėsianti didelės'gyventojams didelius nuos-'^1*4. ciesoriaus, nes kitaip 
galios. I toliui gali būti nemalonumų.

Admirolas Henry K. He- 
witt ištarnavo Amerikos ka
ro laivyne 42 metus ir kovo 
mėnesį pasitraukia iš tarny
bos. Admirolas yra Afrikos 
invazijos ir Vidurinių juros 
mūšių veteranas.

mą su nuteistuoju kardino
lu Mindszenty ir už “šmu
gelį”. Teismas pasmerkė

Iš Bulgarijos praneša, 
kad ten policija suėmė ir 
daugiau protestonų kunigų,

kaltinamuosius ilgus metus iš ko matyti, kad protestonų 
kalėti. ’, bažnyčios ten visai bus lik-
—------------------------ -------- j viduotos ir tik paliks pra-

Biznieriams geriausia rie-! voslavų bažnyčia, kaipo vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.’’ Įnintėlė “liaudies bažnyčia”.

I t
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I AP Z VA L G A
JEI KARAS KILTŲ... trukdys karo pastangas. 

Prezidentas Trumanas.

iu iškeisti i dolerius, klausi
mas ‘prekybos subalansavi
mo butu išspręstas, bet taip 
nėra ir dar negreit bus. To-, 
dėl Anglijai dar ir šiais me- ui uuks apie vieną bilįo- 
ną doleriu būtiniems užpir
kimams Amerikoje daryti.} 
Jei Marshallo plano pagal-.

Pagal vieno chorvedžio kada jis buvo paklaustas. ’ btru nutraukta, Anglija į 

lazdelės mostelėjimą viso kaip jis žiuri i Amerikos ko daryti prekių už-i
pasaulio komunistų parti- munistų pasisakymus, atsa- * ‘
jos pradeda “pasisakyti’’, kė trumpai:

"Aš neradau jokiu komen
taru apie išdavikų padarytą 
pareiškimą".

kaip jos laikysis, jei kiltų 
karas tarp Amerikos ir So
vietų Rusijos.

Prancūzijos komunistai 
kad

plikimu Amerikoje, o todėl 
ir sunkiai pasiektas užsie-} 
nių prekybos subalansavi-. 
mas vėl susmuktų. . j

Toki vra faktiška padėtis 
Amerika tą padėti risis-;

Atrodo, kad;ir
kai supranta, 
svai—

pirmieji pasisakė, kad jie Pasakyta trumpai ir tei-
pasveikintų sovietų armU s singai. Komunistų partijos Marshallo plano,
okupantus Paryžiuje, k: pasisakymas yra išdavikis- ’ ; skvrimą kongresas
kadaise tolimi jų dvasi - kas, tai yra penktosios ko- ir \nKlijai skiriamą
bočiai sveikino Paryžiuje iumnos pasisakymas prieš į: ‘ dali juo labiau,
kazokus, kada Napoleonas savo kraštą, prieš savo tau- ; jabav •• Atlanto Benddabar
tie patys komunistai pra- juo daugiau tokių išdavikų t
tižioje sveikino hitlerines yra Prancūzijoj, Italijoj ir „‘pančio —
divizijas Paryžiaus pnemie- čia Amerikoj, juo įzuliau - ...draugus atsi- 
sčiuose. . Rusijos .imperializmas šie - butų

Vėliau pasisakė Italijos kia naujų laimėjimų ir nau- •• • d . politika.
komunistai. Jie sako, kad Jo grobio. * “J_____ '
italų tautos pareiga karui Prezidentas Trumanas jo-
kilus bus padėti Sovietų; kių komentarų nedarė dėl 
armijoms išvyti iš Italijos ‘ komunistų išdavikiško pasi-
žemės “agresorius”. sakymo, bet kiekvienas ----- —

rtoar-coVė ir amerikietis ir kiekvienas iš-1 Praeitą savaitę Amerikos

buvo sudaužytas, ir kaip tą, ir dargi prieš taiką.. Nes Į"omenės-’ Rraštų ūkis turi
noromis nenoromis taikintis 

gresiančio iškilti karo.

JO ŽODŽIAI SUKĖLĖ AUDRĄ

Anglijos atstovas Jungtinėse Tautose, Christopher 
Mayhew (kairėj) nutrauktas kartu su Sovietų atsto-

Kas Savaite
60,000 Lietuvių •Vilnies” redaktoriai ge-

'visi kiti vokiečiai, pabėgę Lžu.gašvili, generolų val- 
ar išvaryti iš rytinės Vokie-j džioje yra daug daugiau, 
tijos sričių. Iš tų sričių va- negu Amerikoje, 

i karinėj Vokietijoj yra dau- Tiesa, rusiški geneiolai 
giau žmonių lietuviškos kil- Andriuliams, Jonikams 

į mės, bet 60,000 žmonių
skaito save lietuviais.

Įdomu tas, kad tie lietu
viai, nors ir turi savo orga
nizacijas, nors ir nori susi
burti su visais lietuviais į

ir
“dvarininkų išperai” Pru- 
seikai yra malonus ir šir
džiai artimi. Ir tie Rusijos 
generolai nėra tik genero
lai, bet jie visi yra išėję 
žandaru mokslus ir NKVD

Kiek vėliau 
Anglijo:

LUCKY LADY” KE
LIAUJA

komunistai. Jie į tikimas šios šalies gyvento- karo aviacija pranešė, kad
darnai -a^un^o

Praeit, savaitę prabilo iri -------------- !<*v Lady”, padarė įdomi,
Amerikos komunistų parti-Į 
ja. Ji nedrįso taip atvirai;
kalbėti, kaip Prancūzijos i Nesenai Angli jos vyriau- bazėje, Texase, aplėkė be 
2r Italijos išdavikai. Bet sybės atstovas Mayhew UN nutūpimo visą musų žemę ir 
nors žodžiai ir kitokie, bet
išdavikiška gaida yra ta pa
ti. Amerikos komunistų par
tija
Thorez-Togliatti

lietuvišką politinę atstovy- skerdinyčiose gavę iš Juozo 
' bę, bet į Vyriausią Lietuvos epoletus ir valią žmones 
j Išlaisvinimo Komitetą savo smaugyti.

__ ____ x_____ -z______________ _____ i atstovų įvesti nepajėgia.1 Kovos generolai, kurie
vu Carapkinu. * Č. Mayhew pareiškė, kad Anglijos VLIK-o dauguma jų... neno- mūšių laukuose Įgijo savo 
ūkis po karo jau atsistatęs, o pasekmėje Amerikos iri priimti. Sako, jie esą pro i titulus, Rusijoje yra laikomi 
senate iškilo reikalavimas, kad Anglijai nebebūtų testonai, o todėl, įėję į VL-1 užpečkyje, nes Stalinas jų
duodama Marshallo plano pagalba $940,000,000 per '..........
metus. Bet audra nusiramino ir pagalba, rodos, bus
ir toliau duodama. , • <

IK-ą, suardys katalikišką! garso privengia. Bet žvalgy
tos organizacijos daugumą! binių generolų ten knibždė

to- tikėk žmogus, kad te knibžda.
‘partinis apjakimas” nėra Molotovas -Ort”

ŽODIS Į BENDRAMINČIUS ANGLIJO! Suil‘kų
se sąlygose.

"““S “Filibusteris”
Amerikos senatas pasinė

rė “filibusterio” baloje ir 
. ,. -ii-! • i kalba bvloja nepabaigia-ęoęializmu, uz kokj kovoja, Raibas. Pietiniu valsti- 

kulturmgujų salių darbinin-,jų senat01.jai tikisi ilgiau
j siomis kalbomis užmušti de
mokratų partijos platfor- 

įmos pažadą išleisti padorų 
ir visam kraštui taikomą įs
tatymą apie užtikrinimą pi
lietinių teisių visiems pilie-

savo
sutartį su Hitleriu, jis pava
rė iš užsienių reikalų minis
terio vietos Litvinovą ir pa
skyrė i jo vietą Molotovą, 
kurs pasirodė visai tikęs 
tam niekšiškam darbui. Da
bar Molotovas “gavo per 
kepurę”, o i jo vietą paskir
tas pagarsėjęs budelis Vi
šinskis, kurs nesenai “ilsė
josi” čechoslovakijoj vie
name beprotnamyje. Ką 
reiškia šitas pasikeitimas?

Atsakymas į tą klausimą 
yra Juozo Stalino galvoje, 
nes ar Litvinovas, ar Molo
tovas, ar Višinskis kalba 
Maskvos vardu, bosas vis
vien yra Stalinas.

Molotovas pagarsėjo, kai-

vi
į ckv
kelionę apie visą žemę. 

Orlaivis pakilo Fort Worth

Jau baigiasi dveji metai Mes, socialistinės
laiko, kaip pradėjome iš ne 
svetingų stovyklų Vokieti
joje, emigruoti per Laman
šą į Anglją.

Ir per tą laiką, aš tikiu, 
jau ne vienas musų bendra- 

yra čia atvykę ir pa-
pirmiausiai . pritaria ti ir gerinti Anglijos žmonių įivis kuro gavo ^ įb^’^feni SgCSklo^

™ ’ — išdavikis- gyvenimą. Tas <wv<»mmn v.ntnco ,

ANGLIJOS ŪKIS lietuviai, turime parodyti: 
lietuviams, kad bolševiz
mas neturi nieko bendra su

posėdy pareiškė, kad Angli- g,jžo po 94 valandų skridi- 
jos ūkis JAU atsistatė poj^o i Fort Worth, padaręs 
karo ir dabar belieka ji kel- 23,452 mylias kelionės. Or-

kai ir šviesuomenė.
Tai kad mums butų ši ko

va lengvesnė ir galėtume: 
sėkmingiau įrodyti, turime 
būti organizuoti, tik tuomet 
galėsim visur lengviau pri-
eiti ir mus nuoširdžiau iš j čj - rasžs ar tikvbo?
klausys. Nes tik per sočiai-; ’
demokratiją (laibo žmo kadaise Lietuvos ir Leo
nės žengia pažangos keliu kjjos bajorjškame parla-

Taigi neturime ilgiau Iau-; mente, kai vienas kitas at- 
kti, kad kas už mus visą tą;stovas užsiožiaudavo šaukti 
Į Vykdytu, neš tai butu nerio- savo
vanotinas apsileidimas.

Tat statykime savo na

gyvenimo; djmo ore keturiose v ietose,į žemės ūkyje, treti teks-
įr gerinimas reiškiasi tuo, kad • į§ oro tankierių.. 

vis daugiau ir daugiau pre-kių Anglijoje laisvai parda- Technikos žvilgsniu toks
• • o racionuotos ^nditnas apie žemę be nu-

duodorro« tupimo vra didele naujiena.
------ ----- - --------------- 1 vartotojams. U & } Jis parodo, kad orlaivių ap-
planų dominuoti pasaulį, kaip}1 M J ’ nar(l55kirra< J rupinimas kuru ore yra Vi
tai matosi iš Marshallo plano . _"?a- J .. Par u , <ų«kai salimas o tai reiškia,ir dabar Atlanto karome susulomejimą £ Afrikos
sąjungos. Juk tai anglų ir ų ri^laįUnpra(ukI gali lankytis be nutupimoj gos reiškia jau savaime at-
musų militaristai Įsteigė savo . bereikiaP Antri G bet kurioje musų žemės ka- krito. Ar, iš tikrųjų, jau
generalini stabą Fontaine- ‘teikti naealba naial guolio vietoje. į mes galim būti ramus ir
bleau mieste (pne Paryžiaus). J P • - infiiki- • Eet to orlaivio skridimas,: nieks neturi mums rūpėti?
Ne Rusija, bet Amerika turi Jo1 JOS UKls pagal daugelio žmonių nuo- Tai gerbiamieji ne! ir

monę, visai nepašalina “ba-; anaiptol ne! Mums tremtis 
zių klausimo” ir net nebai-įkaip tik uždeda didesnes il
gia ginčo tarp karo laivyno; atsakingesnes pareigas. Ir 
ir karo aviacijos dėl tikslin- mes privalome kiekvienas 
gurno turėti didelius oriai- pagal savo išgales ir suge 
vių nešiotojus, iš kurių, ka- bėjimus šias pareigas atlik- 

Į rui kilus, galima butų bora-
Anglai dėl to sako, kad

nutraukimas pagalbos pagal , Į*0, Lucky Lady leKe?
Marshallo planą butu aHg- kaip oro tankiens pnputusi 
lams uždėta bausmė už tai, fotono, o todėl ir galėjo 
kad jie greičiau sugebėjo Padaryti tą stebėtiną kelio; 
atsistatyti po karo, negu ki- apie visa žemę. Bet jei 
tos valstybės. Nutraukti pa- tas orlaivis butų turėjęs nes- 
galbą Anglijai reikštų, kad .P1,11.^ k?ro bombų,
Amerika duoda premiją ta‘.k,a“s™as» ,ar
toms šalims, kurios nesisten- Sa^J§s toKią kelionę pada- . . _
gė ar nesugebėjo tinkamai Be to. visai dar tebėra mums ,r pavydu ir geda 
- ritvarkvtf ir o neisaiskintas klau s i m a s.; n?s me» esame įs tų, kūne

to anelai nurodo kad kaip tokie orlaiviai galėtų1 pirmutiniai pradėjom emi-Marelio nlano oa^al nuo Pri<*<> orlaivį ’ graciją iš stovyklų. Ir čia
Jeigu, nežiūrint į taikos5 -naisnano piano pagal r , . ...*l i ----

pastangas Amerikoje ir pašau
lyje, Wall Stryčiui pasisektų 
sukelti pasaulio kara. mes

kiems “pasisakymams 
sako:

"Prancūzijos ir Italijos su 
verenumui šiandien gresia pa
VOJUS

vmejama,lava* H** • l — •
tiktai iš Wall StryėioiP"*®5 . «au51au

jau yra atstatytas' 
Susidomėjimas visai 

Marshall
militarines- bazes ir kišasi i vi
dujinius reikalus Graikijoj.
Turkijoj, Irane,
nadoj, Grenlandijoj. Brazili-, A A
joj, lygiai, kaip Prancūzijoj ir f31, atstatyti savo karo nu- 
1^1^ i tenotą ūki. Jei Anglija atsi -

••Mes komunistai kartu su; taj. ko^' nfpalikti ją
milionais kitų patriotiškų e Pa£>a -
amerikiečių priešinamės tiems, 
kurie siekia sukurstyti naują 
pasaulinį karą. Mes siekiame 
taikos ir draugystės tarp A- 
merikos ir Sovietų Rusijos, 
naujųjų demokratijų, kolbnia- 
linių ir visų kitų tautų. Mes 
neskaitome, kad naujas pasau
linis žmonių atnašavimas yra 
neišvengiamas. Mes skaitom . 
kad taikus sugyvenimas ta 
dvejų socialinių sistemų yra 
visiškai galimas...

su-
Kinijoj. Ka- P.','aVtama5- •'larshall plano 

tmslas buvo padėti Euro-

be 
i be

tilės pramonėje ir tt.
Ne vienam iš mūsiškių

atrodo, kad jau problema 
bus išspręsta. Reiškia, at
vykom, gavom darbą, atre- 
montavom pilvus (kurie 
tremtyje begyvenant pradė
jo šlubuoti i ii- kitos Darei- 'Seto” prieš pariamen-

tl.
Pav. išvykę musų bendra

minčiai i Kanadą, Australi- _ _ z -
ją, ir į J. A. V. nors ir vė-; IPe 1S Tanios įaisko, 
liau. bet jau spėjo sukurti' narnų apsėdo 
socialdemokratines organi-; .s ai,oa va.,1.Ram^ , 
zacijų užuomazgas ir vykdo 8105 skruzdeles. Gal 
savo uždavinius.

Tai tikrai yra linkėtina ir 
sveikintina jiems ir toliau 
geros sėkmės.

to daugumos valią, kiti at p0 paslaugus šliužas, kurs 
stovai kartais tokiu> vcti rpžimR molcpio DU*“

. .Pa?kia-“ .^reikėtų ninkus" kai dais apkapo ti kai bosas liepė, o Vištos-
eiti šildytis i sv etinius. Nes. davo. I kis yra kruvinas budelis,
musų patarle sako, svetimi į Amerikos senate kardai kurs; bo?o pavestas, atlieka 
namai nešildo. Vilkaitėm madoje. Bet ir čia tu- bet kokiug šlykščius darbus.

;.rės būti surastas būdas ne- .Jokių pasikeitimų Rusijos
REDAKCIJOS kS" demtoirabuSiKOHtik“J?, dėI- Molo“vo

ATQ 4 1ZV1U Al 1 RltaiP (lemokiati. ka. out mekas rimtai nelau-A.1 orimįstatymų leidimo procesas kja 
--------  į pats save žlugdo. 1

John Alkewich, Detroit,; “Kybartu Aktai” Arkly, ir Žmogų.
Mich. — Kiek mes suprato-į Lietuvos .Ęusn08 'ergų

tai:

balto- 
mes

klystame? Apie baltąsias 
skruzdėles šiame “Kelei- 

v numeryje rasite straipsnelį. 
Bet kartu' ^us Jurns naudingas.

Senam Eastoniečiui, Eu- 
ton, Pa. ir Kliubiečiui, Hart
ford, Conn. — Jūsų kores
pondencijas įdėsime atei-

♦ t> i —-j— stovyklosediplomatas Ro- arkiys yl a labai brangus ir 
termi-i n?Se’- Lozoraitis, lietu- arklio sveikata sovietiški 

u sBaUid,°l, atKįenR* veterinoriai ir prižiūrėtojai 
“Kybartu aktų paslaptį. žirdingai rupinei. Arklys 
Sako, A. Smetona, prieš ap- vra ‘.sociaitotinė 
leisdamas Lietuvą, Kybar

si bos *An?liia ir dabar naikintojų ir kaiD tie oro i atvykę į tokį demokratišką; nancią savaitę.
Itu suviri įalu 4 ^ai- ta"ki<''‘ai k»rie Urtftl or- kaip Angliją, kurį T«wyt.j«, V
ii yU'.e'n galų SU galais. , . . ’ , - nnlitinic nraaniyav,'™-

priešintumėmės tam karui. *

Faktiška 
i koki:

padėtis yra štai krivius aprūpinti kuru, ga
lėtų išsisaugoti nuo priešo

kaišo neteisimram am-esin Anglija po karo dėjo visas fe1 ,}£ • -
Kaipo neteisingam, agresin- Dastan£r didinti <savn Todėl ginčas dėl oro pa-
gam ir imperialistiniam karui,CtiamL savo eks i ... . , laivvno r^ikš-
kaino nedemokratiškam ir ' Port3, o importą aikyti jeP 1 Karo laivyno reiKs Kaipo nedemokratiškam ir an- . . . >rne9 krašto gynime tebera
t .socialistiniam karui, pragaiš- c nustaSvtose. nbose- dar neišmestas
tin.am toli.usi.ms Am.riko,Tu0.budu‘; rticionuojant pre- sukėlėtautos ir Visos žmonijoo mte- ^ Anglijaįpavyko paskelti <laugiau įdomių gjhčų. Ame
resams.

joks politinis organizavima 
sis nevaržomas, ir net atbu
lai, “Darbiečių partija” pa
žadėjo remti, iš už geleži
nės uždangos čia susiorga
nizavusius socialistus. O 
mes baigiantis jau dvejiems

Korespondencija bus įdėta 
į sekančios savaitės “Kelei

ir metams nuo emigracijos 
pradžios, dar nepajėgėme 
sukurti socialdemokratinėseksDorta ir dabar imnort^ rikos sPauda apie orlaivio Pasisakymas, kaip mato-Į ir eksportas Anglijoj? yra fkri.dim? b»™ Pąinformuo' '-rgamzacijos užuomazgą, 

me, kiek kitoks, negu pran- maždaug lygus. Tą Mavhevv tlktai po to, kai skndi-
fuzų ar italų, liet “dvasia” ir vadino “ūkio atstatymu”, y13*5 buvc> sėkmingai baig-

Po 125 metų “pasyvaus nre- tas: sPauda delto gnezeiau- 
- ‘ . nai protestuoja, nes nebuvo

ta pati.
Ta “dvasia” yra toki, kybos balanso” Anglija*so- »?iai.Pr°testuoja, nes nebuvo 

kad jei karas kils, tai TIK- cialistams vadovaujant, iš- •}?. lb. reikal° to skridimo 
TAI Amerika bus dėl to ka- lygino prekių įvežimą ir iš- s,ePtL”
ro kalta ir čia ypatingai iš- vežimą. -- -------
keliamas “Wall Strytis”, Bet tas “prekybos suba-' 
lyg tarsi Amerikos valdžia lansavimas” yra tiktai po- 
butų New Yorko biržoje, o pieryje, sako* anglai. “Po
ne Washingtone, žmonių pieryje” todėl, kad Anglija 
rinktame kongrese ir Balta- išveža daug niekių i ivai- karo mokyklas 
jame Name, i rias šalis, km ’

Kadangi Amerika bus moka savo p

BUS {KURTA ORO 
AKADEMIJA

Amerika turi aukštąsias

Nors ir nelabai malonu, 
bet visgi turime prisipažin
ti, esam labiausia už visus 
kitus apsileidę Anglijoje 
esantieji socialdemokratai.

Taipgi aš nė nežinau, iš 
tikrųjų, kur mes turėtume 
to kaltininko ieškoti? Mė
ginsiu apkaltint pirmuosius, 
kurie čia atvykę nesiėmė 
darbo, bet ar mes atvyku

prekių į ivai- karo mokyklas armijos ir šieji vėliau pateisinom sa- 
inos anglams karo laivyno karininkams've? Irgi ne!

. ...... , .. . ,..*inį£aįs. (Pran- ruošti. Dabar krašto gyni< O tuo tarpu kitos srovės
kalta dėl naujai kilsiančio cuzija, Italija, Vokietija ir mo sekretorius pranesaTkad'greitu tempu plepia savo 
karo, tai Amerikos komuni- kitos šalys) ir tų pinigų An- administracija įneš į kon- veikimą.
štai žada jam “priešintis”, gi i ja negali paversti į dolę- gresą bilių apie įkūrimą oro Šiandien tarp lietuvių yra 
arba kitaip sakant, jie atli- nus, o daugiausiai užpirki- akademijos, kur aviacijos'žmonių, kurie teisingai pre
kinės sovietų armijoms šni- mų Anglija turi daryt Ame- karininkai gautų išmoksU-} testuodami prieš žiauru bol- 
py» slaptų agentų ir pana- rikoje ir turi mokėti dole- nimą ir galėtų tinkamai pa* £cvizmą, tyčia ar netyčia 
sius patarnavimus, o krašte riais. Jei frankus, markes ir siruošti savo pareigoms at-1 suverčia į vieną krūvą ir 
kurstys streikus ir kitaip kitokius pinigus galima bu- likti. Į bolševizmą ir socializmą.

tuose pasirašė du ”aktus”. 
Pagal vieną, jis paskyrė S. 
Lozoraitį būti miništeriu 
pirmininku, o pagal kitą 
“aktą”, jis paskyrė tą patį 
S. Lozoraitį “pavaduoti” 
Smetoną.

S. Lozoraitis nedvejoda-
Worce»tery— mas sako, kad “aktai

VĮ .

L. Katinukui, Baltimore,
Md. — Klausiate, kokį mė
nesį ir dieną buvo Pelenų 
diena 1881 ir 1882 metais.
1881 metais Pelenų diena 
buvo Kovo-March 2 d., o
1882 metais ji buvo Vasario 
-February 22 d.

Charlot Bradų Lawrence, 
Ma«s. — Musų kalendoriuje 
yra atsakytas jūsų klausi
mas, kada, pagal bibliją, 
buvo “nulipdytas” Adomas. 
Pagal žydų skaičiavimą šie, 
1949 metai, yia 5710 metai 

‘ Kitų Tamstos paduotų klau
simų apie Adomo ir Ievos 
paslaptis, mes nesiimtume, 
aiškinti. Tamstos žinios iš 
Lietuvos yra labai liūdnos. 
Linksmesnių žinių iš oku
puotos Lietuvos dabar retai 
kas gauna.

nuosavy
bė”, kurią Stalino konstitu
cija liepia saugoti “kaip 
šventą ir neliečiamą sovie
tinės tvarkos pamatą”.

O žmogus? Žmogus vergų 
stovykloje yra daug bloges
nėje padėtyje, nes jis nėra 
joks turtas, bet tiktai gyva 
ir galvojanti darbo jėga,

y.^a kuri galvoja ne pagal dikta- 
nes jie, turos pageidavimą. Užtat 

toks žmogus yra laikomas 
i priešu, kurio prakaitą rei-

teisėti ir turi galios 
esą pagrįsti smetoniškos 
konstitucijos punktais.

Kodėl S. Lozoraitis tuos I kia iščiulpti, iki jis nuva- 
“aktųs” per eilę metų nėšio- ;žiuos į stepių ar taigų ka- 
josi kišenėje ir apie juos pus...
viešai nekalbėjo, to jis ne 
paaiškina. Bet dabar jis

Užtat vienas buvęs vergų 
stovykloje žmogus New

prabilo ir tuos “aktus” išvil-} Yorke ana savaitę ir liudi
jo dienos švieson j jo, kad jis ir jo nelaimės

Žinoma, tie “aktai’ yra draugai pavydėdavo ark-i:___ • i •> tpopieriaus gabalai, kuriais 
“kontinuiteto diplomatai” 
gali džiaugtis, kaip su gele
žėle. Lietuvos žmonės, kai 
ateis laikas, žinos į kokią 
tupyklą tuos “aktus” pa
siųsti, kartu su tais “įgalio
tais” diplomatais, karie, 
kaip kūdikiai žaidžia “ak
tais” ir apie diktatūros iš- 

‘in-duoda ilgus
tervju”.
“Generolai Valdo”

Bolševikų “Vilnis” gailiai 
dejuoja, kad Amerikoj “ge
nerolai valdo”, nes gen. Ei- 
senhower grįžo į tarnybą, o 
gen. Vaughan “sėdi šalia 
prezidento Trumano”. “Vil-

Paveikęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALTįnis” daro išvadą, “kuomet
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

generolai valdo, karo dievai 
juokiasi"

liams ir keikdavo savo sun
kią dalį, kad jie Stalino 
diktatūroje neturi keturių 
kojų!

O tokių savanorių būti 
arkliais Rusijoj yra apie 14 
milionų! Tai “socializmas”, 
pagal Lenino-Stalino “mok
slą”. j. a

J t



NAUJI HELIKOPTERIAI APTARNAUJA KARO LAIVUSKas Nauja Brooklyne
Socialdemokratų Susi* 

rinkimas
Š. m. kovo mėn. 11 d. 

šaukiamas LSS 19 kuopos 
narių susirinkimas. Susirin
kimas įvyksta Lietuvių At-

valgius ir alutį padavinėjo 
socialdemokratai buvę trem 
tiniai. Kauniškis

SLA Tremtinių Kuopa
. 303 SLA tremtinių jauni-!

lėtų Klube, 168 Marcy avė. mo kuopai vieni metai. Šių 
ir prasideda nariams pagei- J m. vasario mėn. 27 įvyko 

«» daujant lygiai 8 vai. vaka- Lietuvių Atletų klube 303 
**•... SLA kuopos vakarienė, pa-

Susirinkime bus įvairių minėti nuo kuopos isisteigi- 
reikalų, todėl kviečiami visi Į mo vienų metų sukakčiai, 
nariai jame skaitlingai da- Be gražaus būrio tremtinių 
lyvauti. jaunimo į vakarienę atsi--

Sekr. Mačionis lankė “Tėvynės” redakto- 
-------- rius p. Vosilius.

Socialdemokratų Vakarienė Svečiams susėdus už sta-' 
Amerikos Lietuvių Sočiai- lų, kuopos valdybos vardu,

demokratų 19 kuopos vaka- trumpą pranešimą iš meti-' 
rienė š. m. vasario mėn 26d. nės kuopos veiklos padarė, 
A. L. P. Klubo svetainėje į- Danutė Pajaujytė. Kuopa 
vyko. Svečių į bankietą surengė pirmąjį lietuvių 
prisirinko nilna klubo sve , tremtinių vakarą New Yor-į 
tainė. Be svečių iš Brookly- ke, sušelpdama būrį studen- 
no ir jo apylinkių buvo iš tų tremtyje sergančių džio-i 
Chicagos, Philadelphia ir ya. Kuopos iniciatyva buvo 
kitu vietovių. suorgani z u o t a tremtinių

Svečiams'truputį už'kan-: Jau”‘mo šokėjų grupė, kuri j
dus i iuos prabilo’ vakarie-į“»“***“ *letuv“ma «"£l 
nės pirmininkas drg. Gla- New Yorke gera.
veskas visus pasveikinda- -vra z‘noma- Be to kuopa 
mas ir palinkėdamas links- pereuą vasarą turėjo suren- 
mai ir draugiškai praleisti ^usl k’ isk* U- 
laiką, ir išsinešti gražius is-Į “Tėvynės” redaktorius p. 
pūdžius iš ši
cialdemokratų 
karienės _ 
kas

Amerikos karo laivynas turi greičiausius helikopte.ms, aroa orlaivius, kurie 
pakyla į viršų be įsibėgėjimo. Paveikslo dešinėj maosi du tokie greiti heli
kopteriai, kurie pakyla nuo karo laivo denio, jie vadmasi XHJP-1. Vienas.sto 
vi sparnus suskliautęs ant laivo denio, o kitas ką tik pakilo į orą. Paveikslo 
kairėj matosi lakūnas Jim Rvan, kurs su helikopteriu padarė pirmą “mirties 
kilpą’ ore.

BALTIMORE, MD.

BALF 1949 Vajau* Ati
darymas

Sekmadienį, kovo 13 d., 
kaip 2:30 vai. Lietuvių Sa-

Pittsburgho Naujienos
» -Į

V. Sidzikausko Atsilanky- ar grupės monopolizuotas, 
iras Sustiprino Pittsburgho bet jis, kaipo Lietuvos at- 

Lietuvių Vienybę i stovas, buvo visų lygiai 
Ministerio Sidzik a u s k o gerbiamas svečias, stiprin- 

lankymasis pas mus Pitts- damas vienybę tarpe Ame- 
burghe laike Lietuvos Ne ' l ikos lietuvių.
priklausomybės šventės, tik-' S. Bakenas.
rai turėjo gero pasisekimo.1 --------
o už vis svai blausia, kad Lietuvos Nepriklausomybės 

• tai sudrutino musų vienybės Minėjimas
į ryšius Lietuvos laisvinimo' Vasario 20 d. Pittsburgho 
darbe. lietuviai pakilusia nuotaika

, Gerbiamas svečias buvo minėjo Lietuvos nepriklau- 
širdingai sutiktas visų Pitts- somybės šventę. Miesto ma- 

į burgho lietuvių ir į visus pa-;joras D. L. Lawrence išlei- 
darė gero įspūdžio. do Lietuvos nepriklausomy-

. Jis atvyko pas mus vasa- bės minėjimo d:eną gražią 
rio 20 d. išryto ir sustojo proklamaciją, vietos dien- 

; William Penn viešbuty. Per raščiai plačiai rašė apie mu- 
visas 4 dienas min. Sidzi- ?ų tautos šventę ir dabartinį 
kausko buvimo Pittsburghe pavergima. 
buvo padaryta daug pasita Minėjimo iškilmės vyko 

, r^mU* . i L ietuvių svetainėje, kuri
Keturių dienų V. Sidzi- buvo perpildyta žmonėmis, 

kausko lankymosi Pitts- Iškilmes atidarė Pittsbur- 
burghe laikas buvo sunau- < ho Lietuvių Tarybos pirmi- 

j dotas sekamai: sekmadienį ninkas A. Paleckis ir perda- 
vasario 20 d., Lietuvos ne vė vadovavimą S. Gabaliau- 
PrjkĮą.us°mybės iškilmingas skui. Šv. Kazimiero jaunųjų 
minėjimas. Tą pačią dieną choras, vadovybėje K. Ba- 

i vakare gerb. Pivaronų bute, zio sugiedojo himnus ir pa- 
! dalyvaujant būreliui Pitts- skui išpildė gana margą 
į burgho Lietuvių Tarybos dainų programa.

draugiško po Iškilmfee kalbėjo miest„ 
p- f/Tan-* tarybos narys Thomas Gal-

kauste, P. Pivaronas, Dr. lash,er' .must? te°ro var- 
Tanilk T A du (maioras buvo išvykęs i

Tr keletas kitu veikė Kaliforniją), kalbėjo teisė- 
i ? • Francis X. O’Brine, Ho-esi Pittsburgho nnes-j n ’T T

Philadelphia Rutkauskas, suomenei, ypač vietos jau
artimas socialdemok r a t ų< nimui 
draugas Dr. J. Pajaujis, so
cialdemokratams skirdamas j 
gražią ateitį pasaulio susi
tvarkyme ir visa eilė kaibė 
tojų. Paskutinis kalbėjo ren
gėjų vardu K. Balčiauskas, 
tai jaunosios kaitos 
vas, bet lietuviams sociž 
mokratams daug žadanti 
ga. Užkandus įvyko šokiai

Buvęs vakarienėje

PLYMOUTH, PA.

j Albertas 
Norris
jų lankėsi i uuv/ui-nu , t a maioras Dr T T
‘“į™ kU, .bUV° T S!eghėny ap-
mayoro pavacuotoo James v«i4„hfe <rvnėiasP. Kirk gražiai priimti. Ma- Wm RahaS
yoro ofise buvo pasikalbėji
mas ir su laikraštininkais. ; Pagrindinę kalbą iškilmė-

Ta načia diena 3 00 vai Pasakė ministeris V. Si-
t, dzikauskas. Jis trumpai per-

tofok,, — žvelgė lietiniu tautos kovas
reika fin sekr Mrs č - .i . ^n'?h° s?a.u<l.os. aU?’ už nvo laisve ir ilgiau su-
įeiha, nn. seki. — -irs. a. gy. Alfonso parapijos klebo- vais Lietuvos laisvinimo rei- . •

u - ei a v Kaulakis, prot. raštininku na? jv kiti kuriu tame ir kalaus Visi trvs didieji’ sto-:° t-1*5,, a>ario Sesiolik-
Ikureme SLA Kuopą T Verhila ižd S I <>vnl ’ . , ’ , 7. iai?e ? r *1S1.. cuaieji toglos deklaracijos reikšme.

Viena trražn vakaro atva verDHa»lza-—^* ’L 3\.O1- nesenai atvykę ĮS UZJUriO. i Pittsburgho dienraSCiai ga- rlUVieną giazų vakaią atva- kin - daktaru kvotė iu A. Dainuos Peabodv Konser-'na dau* nara-ė ame lietu ? p k U1 kalbejo aPie da ziuoja pas mus gerbiamas w w_na.p q \v «tb , .2^ leaooay Aonsei i a uuu para. e apie Lietu fcartinę musu tautos neki
rs KaiilakU c„ yvnnno **• naliace’vv -din vatorijos mokine, daininm-j VO6 vargus ir lietuviu pa - t- *«•. u. Kauiakis su žmona. rio ts •__ ________1 me. Jis sake.

MIAMI, FLA.
----j---------------- — — —• i amiivy
maitis, vice-pirm.—Ad. No į j vn

▼ įminimai ?
dr. Liudas Mendelis, 

klebo 
tame ir

27 d. vasario sv. Kaži- o.i.Y _  T*_ i st- Forai Gables, Fla. Tai kė Petrulytė, ir Lietuvos

tyrus mirti’

likai su oikniku ir A. D.

Bankietas - \akaiienė pra- pasimokvti. vaiusmv-. i . . ? įsi ■ ■ <
ėjo linksmai ir draugiškoj jamg vadovavo minička.; k '^kurt^SLA jima ta darb? dirbti. Dar kartą šios kolonijos kuriose buvo pakviesti ivai-, Lietuviai laisvose šalyse
nuotaikoje, i Vaidino lietuvių kalba. kuopą, vasario 20 d. 2 vai.! l.,NHtarėm^Pasirod?'tiAPub'i lietuviai sukruto, suskubo srovių veikėjai. luri_ irgi kelti savo balsąsvečių buvo įvairių įsitikini
mu žmonių. Čia socialdemo-! Atidary damas vakarą po pietų atvažiuosiu... į^ai, T’

visiems reikalai: išlaisvini- kad šita lietuvių parapija,yra 4 ekeriai vaisinių 
mas Lietuvos iš bolševizmo pereina Į anglų kalbą. Žiu- džių ir namas dar 
jungo ir padėti tremtiniams rovų buvo gana daug.
lietuviams esantiems Vaka- Atrodo, kad lietuviškas 
rų Europoje. Plymouth, pirmas lietuvių

Bankieto - vakarienės ren

. - ,T , šelpti' nelaiminguosius bro-; Antradieni svečias su pa- Vr!es musų tautos žudyto 
jaUoSa5^e lius ir seseris tremtyje ken- Ivdovais lankėsi Pittsbur *JUS’ ko*. laisv?sl? pasaulis

20 dienm. Tm- šaltį, vargą ir ba- gho Universitete ir buvo &T*V imS1S
SLA 44 os kuo- ca Dirbtuvėse, organizaci-, vaišės pas kun. Kazėną, i sulaikyt! i ūsų oavergtųjų 

v:^jose> susirinkimuose, kaimy- Trečiadienį svečiui išleistu- lautų na,kinima-Prašome

tas, bet jau gražus, su 10 , ^ne pagamino mums gar- kvotą Marvlando lietuviai kėjai. 
kambarin ir <rražinmp lūžius užkandžius, davė ,ra Huosnoriai užsibrėžė' Rer

gimo komisiją sudarė drau-
kulturinis miestas Ameriko
je, miršta. Kitos lietuvių

gai: P. Glaveskas, A. Žilin- grupės jau kultūriniame gy- 
skas ir J. Buivydas. Valgius: venime negyvu©ja. Dabar ir 
paruošė R. čerkeliunienė, Į bažnyčia susmuko. Tik kas 
U. Balas ir Kupčinskienė.' savaitę surengia bingo pa
valgių paruošimui vadova- res, tai tik dėl pelno pada
ro Kupčinskienė. Į stalus rymo. Čia, rodos, pirma lie-

paskui ėjo šokių ir dainų
kambarių ir gražiame sti-'aziVs, uznanazius, «ave yra Huosnoriai užsikibę' Bendrai, V. Sidzikausko programa. Baigiant buvo 
liuje statomas. Planą namui, greiptru< .,sa. °?’ Ka'os» sukelti. (1947 metais šiai į lankymasis Pittsburghe ne- priimta rezoliucija su lietu- 
padarė Mrs. A. Kaulakis ir ltahJ°nisko kum' valstybei BALF centras bu- buvo vienos katros partijos vių reikalavimais. S. B.

P’O- ivn nustatęs ?9 Onft.nO ir 1
, SLA 44-oj kuojoj 9 na- kvota buvo perviršyta.) fvyro padedama, o planą 

vykdo pats gerb. Kaulakis,
pasisamdyti a’m a s kartais:nai k,toie .kuop2’ z
darbininkų. Drąsiai galima ^t.. 0 3..^o;o-vlsal i 
.sakyti, kad jis “subitina” Vellau tlklnw c,a |kurtl A ■ 
visus So. Miami, Miami , .
Beach ir Miami lietuvius, ’ .F™!. ...
nes nieks tokio puikaus na- Vių ir o’^mzaciių _cent 
mo dar neįsitaisė.

Lietuvis

merikos Lietuvių Tarybos ‘PIRMUTINIS STREIKAS’ 
Tai bus visu lietu-' --------

ras.

LAIKAS UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

Jau 37 metai, kaip “Keleivis” kasmet leidžia pui
kų kalendorių. 1949 metų kalendorius jau atspaus- 

1 dintas ir siuntinėjamas. Laikas jį užsisakyti. Kaina
50 centų.

Keleivio kalendoriuje yra įdėta daug skaitymų, 
eilių, svarbių informacijų, adresų, patarimų, yra su
dėti apvaliems metams tautiški vardai ir šventės, pa
duodamas saulės užtekėjimas ir nusileidimas per ap* 
valius metus.

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
636 E. Broadsray, So. Boston 27, Mass.

Gražiame “dvare” palau-: 
kerne kiek ir pradėjo va

Jonas Biliūnas, žinomas 
C. K. Braze lietuvių rašytojas, miręs’ 

lito? metais, yra parašęs

Siuntiniai į Europą
Lietuvai Remti Draugija siunčia siuntinius i Europą lietu

viams tremtiniams gelbėti.

Kad skalbiniai zrninos
žiuoti kiti SLA nariai. A.D.! metu neprišaltų prie šniūro,
Kaulakis, kaipo organizato- pirm negu juos džiausi, su ,nj,rP’,vt.ls iqao 
rius, mus visus pirma pavai-’skuduru sumirkytu į iiksusą ka? '“Keleivio” kalendorių 
Slno- P”*"1. perakaitį S nubrauk per šniūrą. ! ^^ąptTtlms yra ĮdIS

tas Jono Biliūno vaizdelis. 
Virš to, kalendoriuje yra 
sudėta daug eilių, Mairo 

Vaičiūno, Balio
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Sq., 
Worce*ter, Mass.

(1) Ar tamista visuomet jautiesi 
pavargęs’

(2) Ar tamista esi nervuotas ir 
prastai miegi ?

(3j Ar tamista tankiai turi šaltį 
ir kaulus gelia?

(4) Ar tamista per daug vartoji 
alaus ir degtinės ir nori vais
tą pagalbos, kad atsikratyti?

Su visais sveikatos reikalais kreip 
kitės per laišką ar ypatiškai į mil
žiniška vienintelę Lietuvišką vais
tinę Worco»tery.

V. G. SKRINSKA. B. S, 
Reg. Savininkas

Visi pakavimo ir persiuntimo formalumai atlie k a m i vel- 
ČaU'r trumpų vaizdelių. Vie-! tui- Siuntiniai pakuojami dvejopo dydžio: 
nes iš gražiausių jo vaizde-1 I Jt $10.00

3 svarai kavos
2 sv. sviesto
1 sv. pieno milteliu 
Vi s.v. arbatos
1 kvorta Mazola aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1 Vį sv. sausos dešros
1 kerą; kondensuoto pieno
2 gabalai muilo (

V t. $7 ..'»O
2 sv. kavos
1 sv. sviesto
I sv. pieno miltelių 
tį sv. arbatos
1 kvorta aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1 kenukas kondensuoto pieno
2 gabalai muilonies, P.

Sruogos, M. Vaitkaus, Si 
mono Stanevičiaus, Vargo 
Dukters, U. Vingilvtės ir ki- Užsakant prisiuskite čekį ar money orderį, paduokit savo adre 

į tų musų poetų. Maironies są ir pilną adresą, KAM siuntinys siunčiamas.
“Jaunimo Giesmę” turėtų 
perskaityti kiekvienas lie
tuvis ir turėtų ją atmintinai 
žinoti.

“Keleivio” kalendorių
1949 metams dar galima mo pašto išlaidas Tamsta padengiate.

! Užsisakyti. Kaina 50c. Už-į Užsakymus ir čekius ar Money Orderius Siuskite: 
sakvmus prašome siųsti:
“Keleivis”, 636 E. Broad- LITHUANIAN AID ASSOCIATION. Ine.,
way, So. Boston 27, Mass. | Ward st., Worcester, Mass.

Taip pat paduokite, ką daryti su siuntiniu, jei jo negalima pri
statyti adresatui, ar jį perduoti kitam tremtiniui (kurio adresą 
reikia paduoti), ar perduoti stovyklos vadovybei, ar grąžinti 
Tamstai. Jei nepristatytas siuntinys grįžta Tamstai, tai grąžini-

t

Onft.nO


Poslapis Ketvirtas SO. BOSTON
Uo. 10.  Kovo y d., 1919 n».

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

skandinavai, 'prancūzai ir
|: mongolai. Tiktai du studen

tai žinojo, kokią kalbą lie-
|;tuviai kalba!

Spėjant iš tų 94 kolegijos 
studentų “žinių”, atrodo, 

—Tegul bus pagarbintas, bę. Aš sakau, kad visi pado- k.a^ dilink amerikietis inte- 
Maike. rus žmonės turi protestuoti h?e.ntas aPie į1?1™1*.

—Gera diena, tėve, tu vis prieš bolševikų žiaurumus,”1^0. n?zino- Lietuva ir be
garbini ir garbini! bet tie žmonės turi protes- ^am ^ra nezmoma

Aliliunas ’trum-

Lietuviai ir Amerikos Mokyklos
__

Ką Amerikos inteligenti-raunu skaitytojų galvas ga
ja žino apie Lietuvą? Klau-'Įima pilti bet kokias žinias, 
simas labai Įdomus, nes nuo1 Įdomu butų patikrinti, kaip 
to žinojimo ar nežinojimo tie patys vadovėlių auto- 
daug kas priklauso. riai rašo apie kitas tautas?;

Tą klausimą bando atsa- Tur but, irgi tik apgraibo-j 
k.vti New Yorko valstijos mis.
mokytojų kolegijos mokyto- Jau 80 metų lietuviai vra 
as, Br. Leo J. Aliliunas. tam tikra Amerikos tautos 

Jis atspausdino “Sočiai dalis. Jie yra Įnešę i ameri-
Education" žurnale straips- kiečių tautą, Į Dėdės Šamo i 
ni, užvardytą “Lithuanians “tirpdynimo katilą” savo 
in American Texbooks: kūną ir kraują. Bet ameri 
Etbnic and Linguistic Inter-; kietis inteligentas apie tą 
pretation”. . ' savo tautos dalį neturi jokio

Iš to straipsnio paminėsi- supratimo, o vadovėliai, iš 
me tiek: Apklausinė’ant; kurių amerikietis semiasi 
94 kolegijos studentus 1947-i žinias apie kitų tautų kai-: 
48 metais, kiek ir ką iie ži-įbas, kultūrą ir gvvenimą, I 
no apie lietuvius, pasirodė, pasirodo parašyti žmonių, 
kad tiktai pusė galėjo paša- kurie tingi pavartyti bet 
kyti. KT’R yra Lietuva. NĖ kurią didesnę enciklopediją

I VIENAS negalėjo nieko ir pasisemti iš jos reikalin 
pasakyti aoie lietuvių kilmę, Į gų žinių, 
trečdalis visai ir nebandė 
atsakyti i klausimą, koki 
yra lietuvių kilmė: kitas 
trečdalis lietuvius pavadino 
slaviais, o likusieji sakė, 
kad lietuviai esą germanai,

REKORDO RAK1ETA MARGUMYNAI
“Lima Grobis” Atrastas? ; gilumoje ir apsemtas vande- 
Kadaise ispanų kariai, po. n,u-

I užkariavimo Pietų Ameri 
rikos, suplėšė ten galybes 
visokių gerybių ir ypač 
daug aukso. Tą auksą ispa
nai laivais gabendavo iš 
Amerikos i Ispaniją, o juru 
plėšikai tykodavo tuos ispa
nu laivus su globiu ir iuos 

toks

Rakieta i Padanges
Iš White Sands, N. M., 

praneša, kad ten buvo iš
šauta viena rakietinė bom
ba i padanges ir ji išlėkė Į 
viršų 250 mvliu. Iki šiolei* v k
rakietinės bombos rekordas 
buvo 114 mylių aukštumo. 
Todėl ši kartą rakietinė 

• I bomba išlėkė i viršų dau-
_piplėėdavo. Vienas 
anglu jurų plėšikas, James j
Alexander Forbes, atėmė iš, . dvigubai aukš-
ispanų vieną labai didelpjK^ &
globi, sako net apie pusę, Ritas idoinvs: dalykas iš to 
miliono dolerių vertes auk- raneėiino yra tas kad ra. 

įso ir kitokių brangenybių. kietjnė bomba buvo iššauta 
.Tas grobis paėio is Lima .. dveja kartų. Vieną kartą 
Įmiesto išpiešimo. Mn damas - buvo iššauta nuo žemės 
i tas mokytas plėšikas Pa“g91 paviršiaus, o 1 ada bomba 
savo grobi paslėptą koKib] pas;ekė didelės aukštumos, 
tą1 sa.pi one Kosta Rikos. | ~ paiejf]o į viršų kitą, ma- 

Į JlS »'allKO 11 apias.vmą sa\O ,£p<np hnmba kbrio ir tin-
į Įpėdiniams, kaip tą paslėp
tą turtą surasti.

Bet to paslėpto turto dar 
niekam nepavyko atrasti.

žesnę bombą, kurie ir pa
siekė tokios negirdėtos auk
štumos.
Generolas Philip C. Black- 

i more, kurs vadovauja VVhi-

Kas dvvai, kad kai kurie 
atsakomingi amerikiečiai, 
nuo kurių nuomonės pri
klauso mažų tautų likimas, . . . ......
nemoka atskirti Baltijos . Paveiksle parodyta rakie-:Jau 444 kartus visokie gud-(te Sands bandymams sako 

nų? J. S. ta iškilo Į aukštumą 250 my- rus turtų ieškotojai plaukėj; kad rakietinė "bomba iškilonuo Balkanų*

NEPAMIRŠKIME 
BIAUSIO TIKSLO

Dešimtys tūkstančių mu

lių ir kilo Į viršų 5,000 my 
«vad. liy Per valandą. Kai rakieta 
čVAK- iškilo aukštai, ji iššovė iš 

savęs kitą rakieta, kuri ir 
pasiekė 250 mylių aukštu-

* u . 7 mą. Rakieta nutraukta kaip
. . .. tebevargsta p,adeda kilti ir paskui

tremtyje jie vis dar tebe- „ upJuĮiuka pakilusi.
kenčia arki ir salti. Rupi n 1______ - 1______________
damiesi bendraisiais Lietu
vos reikalais nepamirškime remti BALF-o pinigini va- 
pagrindinio šiuo metu tiks JU tuo pagelbėti musų 
lo: gelbėti išlikusius tremti- tremtiniams.

. , . . . , , nius, sušelpti juos it padėti Aukas siųskite neatidėlio-
rumus ir nutvli arba remia „ *. ?viai Xra; jiems galimai greičiau emi- Jant: United Lithuanian

. Relief Fund of America,

bet tie žmonės VU1 i J/iVVVV w
—Yes, Maike, reikia gar- tuoti ir prieš fašistų žiauru- ze™e 

binti, ba svietas visai išeina mus. Tiktai veidmainiai . J 
iš vėžių, nebėra jokios ro- protestuoja prieš vienų žiau Pai alpa»akoja savo straips- 
dos. * * ” 1 ' 1

sų tautiečiu

k AAAAIV4A7 AA IIUVl 11 Ui KZCA iViiiiU . «

—O kas atsitiko, tėve? kitų daromus žiaurumus. Ar kią kalbą jie kalba ir labai ^Nėra* kilnesnio dar
—Ar tu negirdėjai. Mai- tu žinai, tėve, kad ir tarp suglaustai paduoda lietuvių, kaip" oavakidirti išalkę, kad vengrų bulšiai nusu- lietuvių yra tokių kunigų, tautų šeimoje.1- P.. B

dino kardinolą į džėlą? kurie seniau sakydavo: Paskui jis ima Amerikos
—Girdėjau, tėve, bet ką “mes šaudėme ir šaudysi- mokyklose vartojamus so- 

tavo garbinimas čia gali me”, o dabar vaitoja, kad S.ia .1^ \adove-
padėti- Juk prieš tą teismą rusiški okupantai žmones I5'’3!1* '?'/ Įvairius va- 
meldėsi kunigai ir vyskupai šaudo? Ar tokie kunigai nė- ^į ^kojo juose, zi-
bažnyčiosc, daugybė žmo- ra veidmainiai? -.niŲ apie tieiUvą ir lietuvius,
nių protestavo, o visvien —No, Maike, kunigas ne- 11 X.tai ką jis atrado: _
nieko negelbėjo, tai ką tu gali būti veidmainis. Tu čia Ūktai keturiuose vadovė- 
manai, kad tavo vaitojimai paleidai liežuvį ir vėl nepa- ,.u??e yra paduota teisingų 
pade®9 vožoii dvasiško stono. Aš zinių apie lietuvius,. jų kil-

—Vot. Maike, vedlug to tokių šnektų, Maike, visai kalbą: 39 vadovėliai
susikrimtęs. A« nelaikinu ir protestuoju, o Vlsa1.. neduoda jokių infor-1as ir esu SUMAI nmęs. rv- uncinniu II inuicc.uujU, v __ .. . ’

buvau šiur, kad už toki tau, Maike. jei tu nesavai- aĮ>ie. tautą;
zbitka žemė atsivers ir tuos dvsi liežuvio, aš rasiu kito- 'ado\eliai klaidingai pa- 
ancikristus prarvs, ka i per i rodą. • duoda, kad lietuviai esą gi-
kunas trenks i tuos neda- —Tėvas pats nežinai, ką
viarkas ir ištaškys iuos i kalbi. Aš nesakau,, kad visi kai paduoda tik^ bendras zi- 
drebezges, o kain aš matau, kunigai yra veidmainiai. " Jietuviai n.e?ą,ne[
Maike. tai nieks dar nesi- ket aš sakau, kad ir tarpe nei Beįmanai ir kad
stojo ir niekaip negaliu iš- k i nigų vra veidmainių ir kal£a k^kaib^2"351 1 
figeriuoti. kodėl ponas Die- ypač veidmainiauja tie ku- oet kui įą Kitą Kainą. 
va« leidžia tokias neteis'* - nigai, kurie remia fašizmą vadovėliu autoriai, kurie 
bes ant svieto. *r protestuo’a prieš bolše- tik “apgraibomis” paduoda

__Tėvas be reikalo lauki vizmą. Kad tokių veidmai- žinias apie Lietuvą ir lietu-
perkuno ar žemės atsiveri f-iu kunigų yra, tai čia nėra Par°do ne ką kitą,j
mo. Vengrijoje eina coliti- °ki paslaptis. Ir tu, tėve. ..P. tingėjimą,.nes tei-'
nė kova. bolševikų diktatu- neišdrįsti protestuoti prieš
ra nori išnaikinti visas orga- Tsuari'os fašizmą, bet šau- 
nizacijas, kurios tai dikta-! kiesi perkūno prieš Vengri-
Wurai gali būti pavojingos, o bokevizmą. Tai nėra lo- . ,
todėl "persekioja ir katalikui giška. Jei" tu esi už laisvę.'kaip . visai nesirūpindami 
bažnyčią. Bet ta diktatūra tai protestuok prieš viso- paduoti teisingas žinias, 
persekioja ir visas kitas or- kius budelius, nežiurėda-JMatomai, jie skaito, kad Į; 
ganizaeijas. kurios nėra bol- mas, kokia iu spalva. [
ševikiškos. O jei laukti per- —Ale, Maike, tas tavojo dabar žiauri rusiška dik- 
kuno, tai pagalvok, tėve, S; anuos jenerolas Frenkis latvra lietuvius persekioja 
kodėl perkūnas neturėtų lietuvių nešaudo ir i Sibirą: ;r žudo. Frotestuokime prieš 
trenkti Į Ispanijos kardino- neveža, tai vedlug ko aš tu-(tUos žiaurumus ir prieš mu
lus, kurie palaiko kruviną nu pnes w gvoitos saukti.tautos budelius. Bet ne 
generolo Franko diktatūrą _ HPoO ♦'AfA i - . 0*2-11 hinkimo fuči-lini,i

smgų žinių apie lietuvius.' 
jų kilmę, kalbą ir vietą kitų' 
tautų šeimoje, yra užtenka 
mai. Bet žmonės rašo “bet

Kosta Rikos pakraščius ieš
koti paslėpto turto, bet tur
tas vis nepasirodo. Dabar

daug aukščiau, negu siekia 
musų žemės atmosfera. 

Rakietinė bomba iškilo i
praneša, kad J. A. Forbes oipad dar niekad aepa- 
tolimas palikome, vadina- siektu p.cituraUi jj Dasiekė 
mas Forbes ketvirtasis pa- 5>000 jj g,.eituiila per 
slėptą turtą užtikęs. Sako, valandą *
turtas esąs Cocoą salelėje, Sako,'kad tai pirma kar
pine Kosta Rikos salos. Tur-|ų pa£isekė ®autj rakietin 
tas buvęs užtiktas su mo:bomba kuri iškj| - j 
dei-niskais pabūklais, kurie naleido iš kit. b ;
parodo zemeje ar vandeny- : ba. Ta kita bomba 
je paslėptą metalą. i ,uy]- nuo pį,mos;os bombos

Kol kas lobis yra tiktai į lėkė toliau Į aukštybes. Abi-
• aptiktas, bet dar neatkas- dvi rakietinės bombos svė-

generolo Franko diktatūrą
ir laimina tą budeli? os diktatūra lietuvių ne-

—Veidiminut, Maike, ar, persekiota, lyt juk ir Veng-
tu rokuoji, kad bolševikai 
valdo ir španiją?

—Ne, tėve, ten yra fašis 
tinė diktatūra, o kunigai ją 
palaiko. Tai vra žiauri dik
tatui 
J'a

.* ' - j vdona’rė 16 tonu ir buvusios 60Ine- W5 Grtind st., Brook- u^Dar iš ei.i pėdų ilgumo_ -
kušins, pagelbėti ligoniams U ----------------- ,fe kad ta lobi atkasus ne,
apvilkti nuogus ir stt.e.pu „Keleivyje- yn “pašiepti lobiai ir> Be,pjoj ^.ena dvi tau-vargan patekusius. d.rvti visokius biznio skel- mes nešime . - oo nėdu tQs, valonu ir flamanų. Va-

Todėlkv.ec.ame tusus ge- d-m v«ęta~^ ,-Lima grob^ esjs 32 pėdų,-e kas kUas> Rai
ros širdies amenk.ec.us pa h.m... Q flamanai yra

------ į labai artimi olandams. Se-

5 niau Belgijoj vyravo pran
cūzų kalba ir kultūra, bet 

• ; antroj pusėj 19-o amžiaus
flamanai “tautiškai 

■ pi-Sto” ir šiandien 
pradeda vyrauti 
krašte.

Kadangi flamanai smar
kiau dauginasi, kaip valo
nai, tai dabartinei Belgijoj 

, flamanai savo skaičiumi jau 
viršija valonus, bet parla- 

i mente ir valstybės santvar- 
! koje abi kalbos vra lygios 
ir maždaug abi tautos turi 
visur lygią atstovybę.

Šiais metais flamanai pa
reikalavo, kad parlamento 

> rinkimuose vietos butų nau
jai paskirstytos ir kad butu 
atsižvelgiama i pasikeitusį 

i gyventoju skaičių įvairiose 
šalies dalyse. Kadangi fla
manų srityse gyventojų yra 
žvmiai daugiau, kaip valo- 
niškoj Belgijoj, lai prancū
ziškai kalbantieji gyvento
jai pradeda vis griežčiau 
kelti reikalavimą, kad Bel
gija butų padaryta federa 
line valstvbe, kur abi tautos 
savo gyvenamose srityse tu
rėtų ko plačiausią autono
miją. Griežtesnieji valonai 
stačiai reikalauja atsiskirti 
nuo Belgijos ir nrisijungti 
prie Prancūzijos, kuri jiems 
visais žvilgsniais yra savas 
kraštas.

Ar Belgija v subiręs ar il
gainiui abi jos tautos susi
tvarkys federacijos pagrin
dais, to šiandien niekas ne
gali dar pasakyti.

Gerbiama! tur£k daugiau

LAIKO TIEMS DALYKAMS 

KURIE palaiko Jaunystę!

susi- 
jie jau 
visame

Turėkit malonumo is elektrikinės skalbi- 
byklos namuose ir išvenkit ilgų ilgų

valandų namų <!arlx> jungo. Nuo pradžios 
iki galo e:eklra pa-, aro darbą geriau, grei

čiau, švariau! Kodėl dar laukti 
nors vieną d e”ą ? Juo anksčiau Įsigysi e,

juo greičiau jusi elektrikiu'» skalbykla 
pati apsimokės. Iš tikrųjų, gerbiamoji.

jus negaili leisti sau dar ilgiau laukti!

• Drabužiai atro«'o geriau, laiko ilgiau
• Jus sutaupai tiesiai, savaitė po savaitės
• Vartojimo iškašėiai yra labai žemi
• {mokėjimas labai mažas-Tas tiesa, tėve. Ispani |«albįnkime fašistinių bude- 

- hų, dargi jei tie budeliai ir
tautiškomis plunksnomis! 
puošiasi.

—Tu, Maike, kaip pradė-, 
jai rėkti, tai man ir išsižioti i 
šiandien nebeduodi. Tu Į 
man primeni tą žemaitį, ku
ris susitiko devynius dzū
kus. Dzūkai tuoj užpuolė 
žemaitį su liežuviais tarka- 
voti. Ale tas žemaitis buvo

• ISstmokfjims patogus, neapsunkinantis

rijos kardinolas nėra lietu
vis. o tu prieš Vengrijos 
diktatūrą protestuoji. Ir ne
užmiršk, tėve, kad fa’izmas 
i’- lietuvius žudė. Ar negir-

__ i- j ’• *• *turą, ji žmones persekio-( dė'ai, tėve. kad vokiečių fa- 
, sodina Į kalėjimus, šau- šistu kalė'imuose ir koncen- 

do ir neleidžia laisvoms or-!tracijos stovyklose buvo
! Ir o i J—U-Il--- *-»---------•ganizacijoms veikti.

—Yes, Maike, bet tas je-
kankinami dvideiimt^evyni 
tūkstančiai ir penki šimtai pakaustytas, jis irgi pradė 

jo rėkti ir po ilgo faito sa 
ko: “Pasiutę tie dzūkų lie
žuviai, vos vo? vienas prieš 
devynius atsilaikiau”.

—Gerai, tėve, eik ir paša-
a’ėiimūose laiko demo-'Atsimink, tėve, kad j, LiĮ'Jkjrk savo dzūkams ir žemai- 
ratus, socialistus, laisva-' tuvoje, karia ten valdė dik- vikius' fcudelkB n-
te 'kitokius žmones, o ka,-' daug .lietuvių kalėjimuose pn^s d.ktatoatc 
diroiai laimina ir jį ir jo kentėjo ,r žuvo uz savo tau- *<>• »'1, 
:aiėjim«s. tos laisve- Gerbkime ir tų u

nerolas Frenkis kardinolų į lmtuvių? Daug tūkstančių 
džėlą nekiša, tai už ką jį lietuvių žuvo nuo nacių 
turėtų perkūnas trenkti? žiaurumų. Atminkime tuos 

—Ne tėve, kardinolų i lietuvius, jie žuvo ir kentėjo 
kalėiim’a jis nekiša, bet jis už lietuviu tautos laisvę

tai Jaunystes Apsauga
MAZGOTI - DŽIOVINTI - PROSYTI

Elektriškai!

Biudžeia* pairai pageidavimą—Žemas įmokėjimas—l^enjcva* iaaimokėjima-i 

Artimiausioj Edison Krautuvėj ar pas Elektros Dylerius

BOSTON EDISON COMPANY

9

___

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas it 

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO Žodynas 

Nauja laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $!♦.»«. 

Pinigui* siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broad*a.v 
Smith Boston 27. Maso.
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KorespondencijoS
CH1CAGO, ILL.

“Naujienų” Sukaktuvės
Šiemet gal svarbiausias 

musų kolonijos Įvykis bus 
besiartinan t i s dienraščio

ra garbė BALF komitetui, 
nemiega, bet dirba, 

i Taip pat garbė L. K. G. klu
bui, kuris duoda dykai salę 

Vadavimui Lietuvos buvo dėl visokių parengimų ne
renkamos aukos. Aukavo tuvių gelbėjimo reikalams, 
po 2 dol.: A. Lapinskas, J. —o—
Savulionis, J. Bilą. L. K. G. klubas paskyrė,

Po 1 dol.: K. Brazauskas, iš kasos $2,000.00 atsižymė-
M. Gustaitis, J. Jančius, A.

“Naujienų” sukaktuvių mi- Cilcius, V. Balezentis, P 
nėjimas. Dienraščiui sueina Miškinis, J. Urbonas, J. 
35 metai nuo jo Įsikūrimo. Zurvell, J. Piesliak, J. Ri

jusiems ' 
Haverhill 
deniams, 
kilmės.

moksle baigiant 
High School stu- 
kurie yra lietuvių 

duodama poBus
35 metai gal neatrodo ii- bildienė, S. Rusonis, O. Sin- 

gas laikas žiūrint “istori- kevičienė, F. Vareika, M. 
jos” akimis. Bet musų išei- Galubickas, M. Dvareckas, 
vijos gyvenime ir musų J. Grigaliūnas, A. Sweetra, 
dienraščio gyvenime tai yra L. Pilvelis, 'M. Jakavonis, 
ilgas tarpas. M. Stakionis, A. šauris, D.

Kaip perbėgi mintimis Strumskis, J. Stundza, J. 
tuos 35 metus, tai kiek bu- Stulginskas, J. Pačinskas, 
vo visokiausių Įvykių, kiek A. Pivnickas, L. Laukaitie-
visokių pasaulinių sukreti- nė, S. Milius, P. Šimonis, V. atsižymėjiną moksle 
mų, nuotykių nuotykėlių, Valiulis, F. Vanagas, A. Į lietuvybę, bus 
kuriuos dienraščiui reikėjo Balčius, J. Orbach, A. Dze-
ne tik paminėti, bet kritiš venslauskas, J. Penkus. 
kai Įvertinti ir visuomenę Stambesnėm suaukuota 
su jais supažindinti. “Nau , 42 dol. Smulkiais virš 30 
jienų” vedėjai sugebėjo pa- dolerių.
siimtą darbą tinkamai at- Lietuvių Piliečių klubas 
likti, jie užsitarnavo visuo- taria širdingą ačiū visiems 
menės pasitikėjimo ir buvo aukavusiems, kalbėtojams 
musų kultūrinio ir politinio ir programos vykintojams, 
gyvenimo nepamain omas A. V.
švytuiys. ( ---------------
, Per 35 metus dienraštis
“Naujienos’’ turėjo ir labai ___
sunkių ir lengvesnių laikų. Lietuvos Nepriklausomybės 
Bet visą laiką dienraščio Minėjimas ir Kiti Reikalai tvarkytojai turėjo sunkiai Lie{uvos nepriklausomy- 
dirbti ir nuolat grumtis su b^s 31 metų sukakties minė- 
yisokiomis sunkenybėmis. jimas |vyko sekmadieni, va- 
Kad dienraštis gyvenimo sario 20 dieną L. K. G. klu 
kvotimus gerai išlaikė ir vi- bo salėje, kaip 7 val. vaka- 
sus sunkumus nugalėjo, tai re žmonių susirinko apie

§50 dovanų, iš tų $2,000, 
mergaitėms ir berniukams 
kas,metai, jeigu atsiras ga
bių. O jeigu ne, tai po kiek 
laiko pinigai bus grąžinti 
atgal klubo kason. Į komisi
ją išrinkti penki nariai, ku
rie svkiu su high school va
dovybe natikrins studentų 

ir ju 
duodama ii 

mišriu seimų vaikam
Nors musų atvykusių iš į 

Lietuvos vaikai jau baigė1 
jnokykk’s, bet musų vaikų 
vaikai dar ianko mokyklas 
L.K.G. klubas, visuomet ne
pamiršta netik savo narius 
sušelpti atsitikus nelaimei, į 
bet ir tautiškus reikalus vi
suomet parėmė.

Frank Verbickas

'.i

LAVONŲ EILĖS KAPINĖSE *

Dėl duobkasių streiko Kalvarijos kapinėse, Maspeth, 
L. I., N. Y. susirinko ilgos eilės nepalaidotų lavonų, 
viso virš tūkstančio lavonų. Duobkasiai nedrįso prie
šintis kardinolo vedamiems klierikams, kurie kapi
nėse kasa duobes ir laidoja numirėlius.

i Taip rašo tremtinių mo- Raitos Skruzdėlės
I teiys, kurioms ne viena ______
; džiaugsmo ašara nurieda
.per skruostus, kai jos gau- 
na iš amerikiečių pašalpą n

Baltosios skuzdėlės, vadi- 
termitais, užtinka- 

^IkusfemT'Sara ““ A,.Valstybėse,
bėkime tremtinius, siųskite bet daugiausiai nuostolių
aukas- United LithuTnian jos pridaro Pietinėse valsti' auKds. unuea. uiuiuaman • . šiltinio viimatas
Belief Fund of America, ijOse’ kur sllte&nis amatas. 
Jnc., 105 Grand st., Brook- Baltos skruzdėlės maiti-
lyn 11, N. Y.

DĖKOJA

Heilbronn’o ligoninės (Vo
kietijoje) lietuviai ligonys 
dėkoja širdingiausiai bro
liams ir sesėms amerikie
čiams už suteiktą jiems per 
BALF’ą pašalpą maistu, rū
bais ir vaistais. Jie prašo ir 
toliau jų nepamiršti, nes tik 
amerikiečių pagalbos dėka 
jie turi vilties pasveikti ir 
vėl būti naudingais žmonė-

nasi celiulioza, arba pagrin
dine medžio medžiaga. Jos 
dažniausiai ėda negyvą me
dį, bet kaltais apninka ir 
gyvus medžius, kornų stie
bus, šaknis, o kai kada už
puola popierį, drabužius ir 
visokius iš celiuliozos pa
darytus daiktus.

Jos pridaro nuostolių tele
grafų stulpams, gelžkelių 
bėgiams, o labiausiai trobe

siams, kuriuos jos užninka 
ėsti.

Baltosios skruzdėlės nebu
itis. Nepamirškime musų tįnaį yra baltos, jos kartais 
nelaimingų ligonių tremty-j yra balzganos, tamsios, jų

„„1™ spamuotų j, be spavnų.je. Nepagailėkite aukos ir 
remkite BALF’ą, tą vienin
telę musų šalpos organiza- Jos yra gana panašios Į pa

prastas skruzdėles, bet ne

HAVERHILL, MASS.
SYDNEY MINĖS, N. S.

Vasario 13d. čia mirė a.a. 
Mikalina Mačiulaitienė, po 
tėvais Višniaūskytė, 61 me
tų amžiaus, kilusi nuo Kaz
lų Rudos, Kanadoje išgyve
no 39 metus.

Velionė dideliam nuliudi-tiktai rodo, kad jo pasirink- šimta nenkiasdešimtis kai- veH • , \TU1
taK kelias buvo tei<riraa« o u ™ ą a asae-imus>. .KaI ; me paliko tris sūnūs Vincą, tas Keuas ouvo teisingas, o bejo du daktarai atvažiavę T * Ąnran? dukteris 
jo vedėjai nesibaidė darbo .Tu n.-avard^in k Ąntan^,u C‘V ? -jo vedėjai nešiname ciaroo Vokietijos. Jų pravardžių
ir . neužsirašiau ir dar kalbėjo

Chicagos visuomenė ren kunigai, pralotas M. Krupa- 
giasi savo dienraščio sukak- vdčius taip pat tremtinys ir 
tuves iškilmingai paminėti. kun. F. Juras iš Lawrence,(
Kovo 19 d. “Naujienos įs- Mass. Visi kalbėtojai prana- 
eis padidintos ir savo skil- kad vėl Lietuva at-
tyse atžymės .nueitą kelią, ?aus savo nepriklausomybę, 
pakeltas kovas nepasiektus pralotas M. Krupavičius, 

perbėgo visas lietuvių ko 
vas, nuo kryžiuočių iki šių 

tos

- - _TOUivavu?
suruoštas

1Z 9fl Eiic.
Įspūdingas kon-

ii8|aka’ų f? dienų,' ir sakė,'kad' visos 
famėje, 2337 So. Kedzie kovos ir kančios lietuvių ne- 
ave. 3:4o vai. po pietų. išnaikino ir neišnaikins, tik 

Menininkai jau telkiasi, o. rejkia daugiau aukotis ir 
visuomenė tikrai atsilieps ir melstis _ maldą kalbė 
gausiai susirinks 1 savo ^ko, geriausiai galė-
dienrascio iškilmes. J. J. Lietuvai nepriklauso-

1 mybę atgaut. Aš, ssdėda- 
LAWRENCE, MASS. mas ir klausydamas kalbėk

—----- tojų kalbų, mislinau sau,—
Paminėjimas Lietuvos ne jeigu jau Lietuvos žmonės, 

priklausomybės paskelbimo nesimeldė gerai, tai geriau 
i vyko vasario 20 d. Rengė melstis negalima. Kožną 
Lietuvių Piliečių Klubas sa- nedėldienj susirinkę bažny-' 
vo salėj, vadovaujant pirm. čiose giedodavo: nuo pa 
J. ZurwelL vietrės, bado, ugnies ir vai-j

Kalbėtojai buvo: kongres- nos, išgelbėk mus Viešpatie, 
pionas Thomas J. Lane, tei- Kartojo per šimtmečius, o 
sininkas J. Stundza ir J. Ur- kas iš tų jų maldų naudos 
bonas. Visi savo kalbose na- buvo? Ogi ašaros, vargas, 
žymėjo svarbą visiems lie badas ir daugiau nieko. As 
tuviams Vasario 16-tos die- tikiu, kad Lietuva atgaus 
nos. laisvę ir nepriklausomybę.

Programo išpildyme daly- bet ne per maldas. Aukų su- 
vavo tautinės parapijos baž- rinkta $68.00. Prakalbas su- 
nytinis choras, vadovau’ant rengė ALT vietinis skyrius, 
vargonininkui M. Pauliukai- —o—
čiui. Dėl tremtinių šelpimo, tai

Dviese padainavo seserys galima pagirti BALF vieti 
Černiauskaitės, kuri o m s nį skyrių: darbuojasi gerai, 
akompanavo Mrs., Nellie 1 engia visokias pramogas ir 
Markus—Comparone. Žmo- padaro pinigų, renka drabu- 
nių buvo pilna salė, nežiu- žius ir ragina visus lietu 
rint, kad buvo kitur sureng- vius, kad prisidėtų prie to
tas kitas paminėjimas. kio svarbaus reikalo. Tai

Marijoną ir Juliją Gabrie- 
nienę, žentą Juozą, tris 
marčias ir anukus.

A. a. M. Mačiulaitienė 
paliko po savim malonią at
minti. Gyvendama nuolati
niai vfenoje vietoje turėjo 
daug gei-ų draugų ir Kana
doje ir USA. Ji bus ilgai 
musų nepamiršta ir« dauge
lis jai yra dėkingi už jos kil
nius darbus.

18 d. vasario velionė liko

palaidota. Daug žmonių ye- čius. Maistas ir rūbeliai su- 
lionę lydėjo i paskutinę po- teiks jiems paguodos ir vil- 
ilsio vietą, sudedami gyvi: ries.. Dėl jų sušelpimo krei
delių vainikus prie jos kai piamės Į* Jus prašydami au
sto. kų. Siųskite aukas neatidė-

Reiškiame širdingą užuo bodami: United Lithuanian 
jautą likusiai a. a. Mačiuiai Relief Fund of America, 
čių šeimai, kad skaudus Ii Ine., 105 Grand st., Brook- 
kimas atėmė jiems vienuoli- lyn 11, N. Y.
ką metų atgal taip mylimą _________
tėvą, o dabar brangiausią
.motinėlę. BALF-as gavo iš tremti-

O jums brangi dukra Lie nių moterų laiką, kuriame 
tuvos tegu būna ramu ir len- rašoma: — Moteiys dau- 
gva ilsėtis po sunkios gyve- giau negu kiti tremtiniai

^ukas siuskite: United'turi pergnibto pilvo ir turi 
Lithuanian Relief Fund of kitokius usiukus. Jos nėra 
America, Ine., 10a Grand
st., Brooklyn 11, N. Y. tokios greitos, kaip papras

tos skruzdėlės.
Baltosios skruzdėlės (ter- 

mites) gali graužti visai 
sausą medį, bet jo» negali 
gyventi be drėgmės. Jei na- 

korporacija, kuri gamina į ^kruzdMfe pastatytas,

RADIO SKELBIMAI 
NEAPSIMOKA.

Didžiulė Standard Brands!

nimo keliones.
Y. A. Bugailiškis

SUŠELPKIME VAIKU 
ČIUS ,

Jūsų vaikučiai yra sotus, 
tačiau Europoje tremtyje 
dar yra 15,000 lietuvių vai- tremtiniams
kūčių, kurie kenčia vargą 
būdami alkani.

Paremkite BALF-o vyk
domą pinigini vajų ir tuo 
sušelpkite alkanus vaiku-

kiekvieną dieną mato kiek 
džiaugsmo suteikia, kiek 
vargo sumažina, kiek ašarų 
sutaupo brolių ir sesių lie
tuvių amerikiečių teikiama 
pagalba, ypač vaikams, se
neliams, ligoniams, moti
noms su gausiomis šeimo
mis ir i vargą patekusiems 

BALF-as ir
Amerikos lietuvių parama 
yra mūšų paSidiužiaViinSS' 
ir paguoda. Teatlygina 
aukščiausis visiems musų 
geradariams —

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir Įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadw«y, So. Boston 27, Mass.

PATYRIMAS
Mutual Savings Bankai tarnau 

L ja Massachusetts gyventojams jau 
labai ilgą laiką—daugelis ju jau 
virš šimto metų.

Mutual Savings Bankai neturi 
šėrininkų. Visi pelnai priklauso in
dėlininkams, atskaičius išlaidas ir 

I legales atsargas. Todėl tie bankai 
yra vadinami “liaudies bankais

Nėra geresnės vietos jūsų tau
pymo sąskaitai!

NKS

medžio vi
duriu negali prieiti prie že
mės ar kokio kito drėgmės 
šaltinio, jos tokio medžio 
neėda.. Namo ar kokio kito 
jnedinio pastato izoliavi
mas nuo žemės yra geriau
sia apsauga nuo baltųjų 
skruzdėlių. Dalykas tas, 
kad baltosios skruzdėlės 
nepakenčia šviesos ir jos 
nesikabinėja rauru ar akme
niu, kad pasiekus medį.

Bet jeigu skruzdėlės jau 
Įsimetė Į namą, tai tada rei
kia pabandyti suardyti jų 
kelius medžio viduriu į že
mę. Jei tai daryti per ilges-j 
nį laiką, nuolat žiūrint, kad 
skruzdėlės ’ neturėtų kelio 
medžio viduriu susisiekti 
su žeme — jos namą apleis.

Statant namą jį galima 
gerai apsaugoti nuo skruz
dėlių dedant tarp namo pa
matų ir medžio “termite 
shields”, arba metalines 
plokšteles, kurių pakraščiai 
išsikiša per pusę colio i abu 
pamatų šonus ir yra užlenk
ti i apačią. Tos metalinės 
plokštelės namą tikriausiai 
apsaugo nuo baltųjų skruz
dėlių.

Jeigu negalima medžio 
izoliuoti nuo žemės, o skruz
dėlės jau Į ji Įsimetė, tai 
galima bandyti chemika
lais skruzdėles išbaidyti. 
Storuose parduodama viso
kių tepalų medžiui apsaugo
ti nuo skruzdėlių, yra ir 
smilkalų, kurie iš tam tikro

___________________ ___ aparato leidžiami i skruz-
’ • dėlių apsėstą medi.

Gailestingumo jausmas Galima bandyti sulaistyti 
yra kilnus, paaukok dienos žemę apie tą vietą, kur me- 
uždarhi vargan patekusiem dis žemę pasiekia, nuodin- 
iietuviams! Aukas siųskite: gaiš skysčiais (arsenate of 
United Lithuanian Relief lead, ar kuriuo kitu) ir tas 

Fund of America, kaltais skruzdėles išbaido iš
105 Grand st., pastato. Tokių vaistų tenka

Brooklyn 11, N. Y. pirktis štoruose. F. V.

visokius maisto produktus, 
pereitais metais pardavė 
savo gaminių už $283,000,- 
000. Jos prezidentas Joel 
;S. Mitchell sako, kad biz
niui daugiausia padeda 
skelbimai. Jeigu ne skelbi
mai, daugumas žmonių gal 
ir žinot nežinotų, kokius 
produktus Standard Brands 
išdirba.

Iki šiol Standard Brands 
korporacija daugiausia pi
nigų išleisdavo radio skel
bimams. Bet mes atradom, 
sako Mr. Mitchell, kad ra
dio skelbimai neapsimoka, 
todėl dabar Standard 
Brands produktai busią 
skelbiami daugiausia laik
raščiuose ir magazinuose.

Pirma ši korporacija 
skelbdavo savo gaminius 
per dvi radio programas, 
kurios yra transliuojamos 
po visą šalĮ, būtent. “Fred 
Allen” ir “Charles McCar- 
thy”. Dabar abidvi tas pro
gramas Standard Brands 
atmetė, sako M r. Mitchell.

Skelbimai laikraščiuose 
apsimoka geriau, jis sako, 
nes laikraščiuose skelbia
mąjį produktą galima pa
vaizduoti atatinkamais pie
niniais, ko negalima pada 
lyti per radio. Per radio 
Žodis nuskamba ir dingsta, 
tuo tarpu laikraštis ar ma
gazinas yra vartomas ir 
skaitomas daug kartų, ir 
kožną kartą skaitytojas turi 
jūsų siūlomąjį produktą 
prieš akis.

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

Demokratinio Socializmo Pradai .......  50c.
Tavo Kelias i Socializmą .......................  25c.
Dėl Laisvos Lietuvos ...............................  25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ................ $1.00
Ateities keliu (žurnalas) .......................  10c.
Jaunasis Socialdemokratas ...................  10c.

Norintieji Įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
i musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Moterų Skyrius
Šį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Nekaltas Motinos Melas

liesdama i ją pastirusias! 
rankas. Tik tada, kai ran ! 

■ kus atsimušė i kėdės atra-l 
mą. išnyko gražusis vaiduo i 
klis iš jos akių. Sunkiai, lyg į 
antkapio akmeni pastūmė* ji 
kėdę i sali. O lėkšte, nuima
ma nuo stalo, nebeišsilaikė 

; nutirpusiuose pirštuose ir, • 
■nykiai skambtelėjusi sudu-į 
žo i tris dalis. Elena sukniu-i 

' bo ant tų skeveldrų.
—Mama. mamyte! —» iš 

raštingai sušuko vaikučiai

No. 10. —» Kovo 9 d., 1949 a.

J. Jazminas

Apie toki melą rašo trem-^k«
tinių -Žiburiuose'* Kotryna • J’g “ . į d n.a A ?. išsigandę vaikučiai glaudėsi į
r-—j.------- prie motinos ir žiurėjo j jos.

ekiofi Ivg laukdami iš jų at-j

timuGrigaitytė - Graudušienė. j hk° Elen*
Pasiklausvkim jos pasakoji- He •
mo„: .... . ..i Elena pasitraukė iš Kauno i ^tu°. kas ateiti ko. Juos

Suvalkijos lygumose. Lie. k ; • iena nedideli apėmė kaz-kokia baime ir
tuvoje, vieną vėlyvą vakarą - - - j-i—- — j— — -

spinksi tolumoj žiburėlis.
Pro išdraskytas sodybas, 
per griuvėsius ir pelenus at
eina didelė šventė — Vely
kos. Elena ruošia Velykoms 
stalą, kad ir nedaug kas yra 
ant jo padėti.

Jos dukrelė Rasutė skaito 
sustatytas 
nes.

jų veideliais pradėjo riedė
ti ašaros.

Vidury aslos, stalo šešėly’.
ūkininką. Kami pasibaigus, 
ji gavo iš Vytauto viena 
laišką. Vos poros žodžių. ', ' *.uuiy su.xu
KnH.; lai™ r? ^uleJ° suglamžytas laiškas,

VIENIŠOS ŠIRDIES” ŽIAURIOS ŽMOGŽUDYSTĖS

ALIARMAS
i (Pabaiga) buvo išvir-

Kokia neišsakoma laimė ta 
da nuskaidrino jos dienas: 
Vytautas sveikas ir gyvas... 
Po to jis daugiau neberašė. 
Elena vis labiau rūpinosi. 

. Juk ir karams pasibaigus 
aplink statą ke-, įmonės miršta. Miršta stai-

<r. j - . i i ' giai ir pamažu...- Viena. dvi. trys. ketu-į» Vfen' dj Elena

kuris išrodė kaip kokia išsi- 
vėpusi kaukuolė.

—Mamyte., aš to popierio 
bijau! — atsiliepė Raselė.

—Ir aš jo bijau, — pri
tarė Jurgiukas.

—Mamyte, kas ten para
šyta apie tėvelį? Gal jis

Raymond Fernandez buvo sulaikytas Grand Rapids. 
Mich. įtartas, kad jis viliojęs moteris vedybų paža
dais ir paskui patylomis jas žudęs. Dešinėje matyti 
paveikslas vienos moteriškės, Mrs. Ruby Davis, ku
rios lavonas buvo atrastas užkastas High Point, N'.C. 
Kiti užmuštų moterų lavonai atrasti kitur. Pas suim
tąjį Fernandez rastas visas sąrašas moterų, su kurio
mis jis susirašinėjo ir ramino savo “vienišą širdį”.

; vienoje vietoje
i. <»en» nuėjau i ar-jišėjes ;
S.^'šiu'S - v, m - ir

I indai iau nebeveikianti? austras ūkininkas pasike ti- 
I Ma*., frontas tuo metu buvo mų. išvakarėse atveze j la- 
I smarkiai priartėjęs, buvoj^' Mieste mes sutikome 
kalbama, kid prancūzai jaui^U lenką, kuris tuoj ta- 
; yra netoli Lindau, užėmę 1 e , r . ,
Lindau, ir panašiai. One- „visada* *

mus nuvedė prie vie-
! stogo pakeltą didžiulę baitą į-e"u'fa5,’ kun? dar.sm? 
vėliava, padarytą iš pakl“ ko' Nusileidome i rasi. ku
ries... ši Vėliava ūpo iškei- 1,0 gundys buvo apsemtos
tą paties lagerio viršininko kaitas ri-, kntv-isakvmu, ir ji reiškė, kad!'0 gana - * “a len“
mes be kovos pasiduodame. D2* ,g Tnf buv° pr,‘ 

, Tą rvtą kažkieno įsakymu .. i
'tokios vėliavos tapo iškeltos ... ® - t’-u -yta>eme tai.
visame Bregence, tačiau to Pūtimą tinkamai& •-.•imtnob Pasikvietę dar

nuė- 
susėdę 

nė-
Tą rytą musų virėjas —(darni senus gerus laikus...

buvo tai šaunus vyrukas lie- v ,J Karo galas

nos penkios!.. Mamyte,U ka(f Kaunan vra giVžu- n^>a* Padėjo
kodėl penkios kėdės? - ; ; v^į teirautis yvnausis vaikas
klausia ketunų metų mer-ijos;taigijinu?prendėl)ara.
*ai n i. - i- • - šyti tai artistei laiška ir pa-Penktoji tėveliui — ais- kį ; b - 
kiną motina. Patylėjus ji Vokietijoj apie Vvtaita.
priduria: Bijodama save išduoti, Ele

—Per Velykas tėvelis bus paJ ,.afė tjk kai ,„lima Vv. 
su mumis. Nora mes 10 ne- tauto eiminai.ė; 
matysime, bet mintimi ir
širdimi jis bus su mumis.

—O kur gi vra tėvelis, 
kad aš jo niekad nemačiau?
Kodėl jis neparvažiuoja-— 
griežtu protesto balseliu 
čiauška mergytė.

—Aš tau papasakosiu, j vo jau visaį pasiruošęs va ižvdrt'iau ka’P roze- 
mažyte: vieną baisią dieną. žiuoli Ame!.ikon ji? vra Ant berneliu raita jočiau 
kada aplinkui buvo ugnys ir ved ži 5,on(yne ir jau Kaip musė ant ožio.
šūviai, tėvelis skubiai įske- ail4y-^ tJktvniu O. kad buč bernužėlis.
I,avo toli — ten, kur sau- dl£relę. Jo7mona turi arti-į

mų ir turtingų giminių A Į 
merikoje, tai neabejotina?

—Tėvelis mirė... pamela
vo motina vaikams.

Baisi tyla užgulė našlai
čius. Jų petukai nulinko že
myn.

Ir kad vaikai tikėtų, jog 
jų tėvas yra miręs, religinga 
motina atsiklaupė ir mel

džiasi už “mirusi”
prisideng

dama išgalvota pavarde. L - .
Netrukus ji gavo iš tos R?.“*.. .m.,ru?. «.teve 

artistės atsakymą, kuris ‘tlkal ugi suklaupė... 
skambėjo maž-daug taip:

“'<epažistamoji Drauge! KAD TAI BUČIAU..

V ALGI Al
Floridietiiki blynai.

j tuvis — išdavė mums sausą 
________________________ , davinį ir pranešė, kad pie

tus kol kas nebebus verda- 
* tomeičiu. Ant pat viršaus mi...
turi būt bulvės užpiltos to-| Prasidėjus apšaudymui, 
meitem. Uždenk ir pake-; daugelis lagerio žmonių nu- 
pink vidutiniame

tuvę, bet lagerio viršininkas

. . , daugelis lagerio žmonių nu
Floridietės moterys daro į apie ™ą iJ° ’ .»*»»**.

blynus su oranciais. Jie gar i jajko *.
dus ir gražiai išrodo padėti
ant stalo. , tv

Paima pusantro puoduko • p, jko 
miltų, pustrečio šaukštuko; 
baking pauderio, žiupsnį

su keletą žmonių susėdo už

Per miestą keletą dienų 
ėjo prancūzų kariuomenė. 
Tuo tarpu lagerio gyvento
jai linksminosi, prisinešę į- 
vairių gėrimų. Ypač sbiar- 
kiai ūžė lenkų barakas, kur 
iš ryto dažnai turėdavau li
gonių skaudančiomis galvo
mis.Du(xlaiit >talan, pabars-į >ir,lo^ kurios oaoėžlėip luf^p- i • ...., ,vk ant virinus trūnit i n-i-i • u Kun°s papeueje įage . Lagerio viršininkas po ke- 

nikos F8 bu™’ liu dienu bandė atstatyti
kuri * -n _ a a _ • ____kortomis. Aš girdėjau, kad 

; jis lagerio nenori apleisti,

“Tamstos giminaitis Vy
tautas paskutiniu laiku bu Kai! tai bučiau mergužėlė.

druskos ir 3 šaukštus smul
kaus cukraus. Sumaišo vis
ką ir persi jo ja. Tuomet įde
da išplaktą kiaušinį, ketvir-; 
tadalį puoduko pieno, puo
duką orančių sunkos ir 3

Moteris Valdo Dide^^™™“ atvėju 
lį Miestą

Kas sako, kad moterys 
netinka į valdininkus, tegu?

Man jis tarė: 
—Aš manau, 

tos pareiga — 
mumis.

lutė leidžiasi.
—O kodėl mes čia pali

kome? — gvvai nutraukia 
motinos žodžius.

—Ak, kūdiki,... tu 
mažytėm rankutėm

Stiprumo kaip uosis. 
Visą vargą, vargužėli. 
Kiniu iškapočiau.

ten gerai įsitaisys. Aš pati Ka^ tal bu<“au klebonėlis, 
su juo keletą kartų mačiau- Davatkas perėčiau, 

savo gį jr susipažinau su jo šei- i-siems dangų išparduodams, 
Sau turtus sudėčiau.

, . . < .m vi<sa k-a aalin ° kad tai davatkėlė,
negalėjau pajudėti iš vietos. « V1ial- i fralluj 
Jurgiukas šliaužiojo ant Jun!s
grindų, o Vladelis kinkė sa- n«abeJ«tlna> ‘>kr^

laikei j ma
apglėbusi mano širdį... ir aš| /.T -

” *" Kleboną mylėčiau.
Bet slaptai, net prisimerkus, 
Į vyrus žiūrėčiau.

Kad tai bučiau tautininkas. 
Elenos akyse pasidarė Smetoną tik girčiau. 

tamsu. Laiško raidės kaž- Ir laimingųjų dienelių, 
i kaip susipynė, paskui iŠsi-|Xiekad nepamirsčiau. ’

vo arkliuką. Bet tuo arkliu
ku mes negalėjome važiuo
ti, nes jis buvo medinis. Pės
ti eiti nepajėgėm. Tada aš

O. V.’

apkabinau tėvelį ir verkda-Į liejo į juodas dėmes. Prite- 
ma prašiau, kad jis vienas mo net lempa ir vaikų vei- *ai bučiau koks krikščionis.

dai. Tik stalo gale, kur tu- Tik lauž^ sukurčiau, 
rėjo sėdėti Vytautas, švietė lr visus socialistus, 
gelsva dėmė. Pamažu jg Liepsnoj paskandinčiau, 
tos gelsvos dėmės išplaukė kad buč bolševikas, 
kaž-kokios moteriškės vei
das. Atmetusi galvą ji kaž ! 

paleidai mano širdį iš savo kam šypsojosi plačia šypse- 
delnukų ir tyliai pravirkai; na. Nuo jos pečių svyro ^a<1 tai bučiau nepartinis, 
pii-mą kartą šiame pasauly- šviesios plaukų garbanos. Karjerą daryčiau.

Drebančiuose Elenos pirš-P astebėjęs. kurie laimi.
tuose laiškas sugniužo ir nu-1 Lrie tlJ prisiplakčiau.

eitų ten, kur saulutė leidžia 
si, kad jį kas nors nenušau
tų tokį sveiką ir stiprų. Ne
žinau, kaip toli tėvelis nu
keliavo per tris dienas. Ket
virtosios rytą tu, mažiulė

Tik Štai :ną pirščiau. 
Bet jo saulėje sušilęs. 
Pirmas pasikarčiau.

je. Taip ir liko tėvelis tavęs 
nepamatęs.

Baigdama paskutinį žodį,!krito žemėn 
Elena priglaudė dukrelę; Elena lunatikės žvilgsniu 
prie savęs. Į tamsias mer-' artinosi prie šviesios dėmės.

KARDINOLAS SU KLIERIKAIS KASA DUOBES

Maspeth, L. I., N. Y. Kalvarijos kapinėse sustreikavo 
duobkasiai. Kardinolas Spellman sutelkė klierikus ir 
su jais nuvyko pro pikieto linijas į kapines ir duoda 
nurodymus, kui- duobes lavonams kasti.

senovišką tvarką ir pareis 
kė, kad visi turi lageryje 
dirbti — kas nedirbs, ne 

j gaus valgyti. Bet iš to nieko 
i nebeišėjo, ir jį patį prancu- 

, zai suėmė, tik vėliau, len- 
pasilikti su kams prašant, paleido.

Viena nakti i musu bara-

kad tams-

šaukštus ištirpinto sviesto pasiskaito šitą žinią iš Puer-į As jam atsakiau: . . 
arba margarino. Viską ge-l to Rico salos. j . As manau, kad risi tu
rai išplaka ir kepa ant karš-! Puerto Rico sala priklau- eJV .-1 slėptuvę, lačiau
tos skaurados kaip papras- so Amerikai. San Juanop^’&H ^ti pasiliktų, pasilik 
tus blynus. Jeigu tešla butų miestas vra Puerto Rico sa-;
pertiršta, galima dapilti tru- 'los sostinė su 300.000 gy-i Burelis

ką įsiveržė girtas marokie
tis. Jis laikė rankose auto 
matinį šautuvą ir vaikščiojo 
nuo lovos prie lovos nu- 

. traukdamas antklodes. Jis 
pasiliko. Anoje- kažka piktai šukavo, bet ką

puti pieno. ventojų ir tą miestą valdo'Bregeneo pusėje prasidėjo;—niekas nesupratome. Tik
Kiekvieną blyną suvynio- moteris, Felisa Rincon de smar*<us patrankų graudi-1 vėliau sužinojome, kad ieš- 

ja kaip triubelę ir susega Gautier. mas, susiliejęs su sprogi kojo pabėgusios vokiečių
tutpiku, kad laikytųsi suvy- Ji yra kilusi iš darbo į m.ais mieste. Virs lagerio mergaitės...

Jis šukele visus lagerioniotas. Apibarsto cukraus žmonių šeimynos, kuri turė-(Paktai duzgdamos pralėkė 
milteliais. jo 13 vaikų. Nuo 11 metų! Jenos kultos ir skeveldros.

Kol blynai kepa, padaro amžiaus ii iau pradėjo dirb-! yirš miesto pakilo dideli 
šitokį uždarą: paima šauks- ti. Dienomis dirbo. vaka-’luo® durnų stulpai... susižeidė koją. ir kitą rytą
tą korninio krakmolo, pusę rais mokinosi. Kai mirė jos! Visas šitas triukšmas kar- turėjau ligonį... 
puoduko cukraus ir žiupsnį motina ir Felisa jau nebe- 'tais staiga nutildavo, o pas- Vieną vakarą kai mes tik 
druskos. Viską sumaišo?galėjo eiti dirbti, nes reikė-, kuį Vėl iš naujo prasideda-!nugulėme. staiga pakilo 
įpila puoduką orančių sun-i jo prižiūrėti mažesnius vai :Vo. Tik jau į pavakarį pa-! triukšmas — šaudė patran
kos ir išplaka. Nutarkuoja kus, ji pradėjo uždarbiauti ‘ matėme pirmą prancūzą_  kos, kulkosvaidžiai, šautu-

dviejų orančių žievę n namie, siūdama kitoms mo-,bjjyQ tai rnotorciklistas, ku-' xai... Kažkas tarė.:

gyventojus ant kojų. Viena 
rusaitė, bebėgdama nuo jo.

nuo
ją taip pat įmaišo. Ant len-'terims drapanas, 
gv os ugnelės užvirina.

ris pravažiavo paliai lagerį — Esesininkai užpuolė
Ant kiekviena lėkštei na- 1932 metais F”erto Rico!einan«u keliu. Eina žudyti svetim-
^vni KieKvienos leKstes pa i • buvn nr; i Kitą rvtą pro salj prade-. sanų. _

no du ar trui ameaitv-i traukti prancūzų kariuo- “J*0 simts,*—pagalvojau,
menė. Buvo tai marokiečių gulėdamas lovoje, — nejau

pri
pažintos lygios teisės'su vy
rais dalyvauti politikoįe.

orančio skliautelėm ir duo- tuojau išmėtė poiiti-
da rtalan ■ on ir įstojo liberalų (pa

Šitokį valgį galima duoti;fraitijon. 
pusryčiams, prie pietų kaip h ^au nuo metų u yra 
dezertą, arba lengvai vaka

deda po 
tus My 
uždaru,

du aę trįp suęaity- 
karštu

papuošia nulupto daliniai, ir jie mums pada-'y^kas veltui ir teks dabar 
rė nekokį įspūdį. Matėme žūti. “ai butų perdaug liud 
vieną marokietį, kuris joda- ‘na -

O. kad tai socialistas.
Tik šmeižiamas bučiau.
I ž kiekvieną tiesos žodi. 
Arešte sėdėčiau.

J. M. Rainis

PENKINĖ su gerais 
linkėjimais

Draugė (’hristina Rama- 
nauskienė-Roman, kuri gy
vena su savo šeimyna Phila- 

; delphijos priemiesty Croy- 
don, dabar buvo nuvykusi 
su gražia savo dukrele į 
Floridą. Susitikusi tenai 
“Keleivio” atstovą, ji tuo- 
iau paklausė, ar negalėtų 

■ Maikio tėvas atsilankvti pas 
■juos į Croydoną? “Jei tik 
į gaus naujus batus, tai tikrai 
i atsilankys , buvo jai paaiš- 
[ kinta.

“Na, tai še penkinę,” sa
ko draugė Ramanauskienė. 

Nupirk tam seniui batus ir 
tegul jis pas mus lankosi. 
Tegul atneša ir Kalendo
rių.’’

. Palinkėjo ‘‘Keleiviui” ir 
visiems draugams geros klo
ties ir atsisveikino.

Ačiū draugei Ramanaus
kienei už toki gražų žestą.

rienei prie arbatos.

Graikiškas “Mousaka 
Kreas”.

Keturiems žmonėms pa
valgyti imama šitokia pro
porcija :

Skliautelė česnako.

i kė.
Pirma

: labai apleistas.

mas ant asilėno pešė čia pat 
pagautą vištą... ’

Tik paskui, išėję į miestą, 
San Juanas buvo pamatėme motoriz uotus 

purvinas prancūzų dalinius. Tačiau

sintn-

miestas. Felisa pasiryžo jį 
apvalyti. Tam tikslui reikė-

pas juos visa buvo ameri
koniška: mašinos, ginklai

jo pinigų ir masinu. Miesto • jr net rūbai. Mieste kai kū
gy ventojai sutiko paskirti ■ rie namai buvo išgriauti ir
reikalingą pinigų sumą, ir

o . , . . ... San Juanas šiandien vra2 «uk3ta. valgomojo almjau, hene ^.ariausis 
Svaras ma tos meaoa. Amerikoje.
gSa^tiJos .sage, J

išdegę, o jų griuvėsiai dar
tebesmilko. Šaligatviai ir 

miestas ^ namų sienos kai kur buvo 
iškapoti sviedinių skeveld
rų ir kulkų, gatvėse mėtėsi 
akmenys ir medžių šakos, o

kia problema,” sako Felisa.! 
“Moteris gali atlikti bet ko
ki darbą, jei tik tas darbas 

o , tikrai jai rūpės. Ji gali atlik-
Supiaustyk. pusę česnako tj j j neprasčiau už vvrus, o 

skiauteles ir paspirgink kartais net ir geriau.” 
aliejuje. Pasalink česnaką? r i • • • • • i .

Puodukas supaustytu 
nų.

Kenas tomeičiu.

LYGUMOS.
svogu-

iš aliejaus ir paspirgink ta 
me aliejuje mėsą, sudėjus Kad prosas padėtas nesu-
jon druską, pipirus ir sala J indy tu ištepk nesūdytais
vlJą

Išimk mėsą iš skaurados. 
į likusius, riebalus sudėk 
antrą česnako dalį, paspir
gink jį ir vėl pašalink.. Da
bar į tuos riebalus sudėk 
bulves ir pagruzdink; tuo
met sudėk smulkiai supiaus- 
tytus svogūnus ir pasudyk.

Dabar paimk kaserolę; 
padėk eilę bulvių, mėsos,

taukais, sakysime avies tau
kais, ir suviniojęs į rudą po 
pierą padėk.

Kad kepant blynus skau- 
rada nerūktų, reikia įmai
šyti gerą šaukštą ištirpytų 
taukų į tešlą. Tuomet ir, 
skauradą mažai reikės tep
ti, nes blynai prie jos ne-! 
lips. 1

Lygumos.
Kaip jura vilnija javai.
Ir kiek apimti gali 
Akim ir širdimi 
liaukai, laukai...

Koks nuostabus peizažas! 
Banguojantis, liūliuojantis. 
Lygumos.
Aukštai, aukštai
Pūkiniai debesėliai plaukia. 
O tas dangus 
Tartum kristalas!
Lygumos.
Beribiai toliai.
Kiek apimt gali 
Akim ir širdimi

Sekantį akimirksnį pašo
kau iš lovos, šiaip taip ant 
greitųjų apsirengiau ir — 
nutaręs slėptis — išbėgau 
lauk.

Kieme stovėjo keletas 
žmonių ir spoksojo į dangų.* 
O danguje lakstė įvairia
spalvės rakietos — raudo
nos, žalios, mėlynos... Ir 
šviečiančios- kulkos raižė jį 
visomis kryptimis.

—Ką tai reiškia, — pa
klausiau stovinčiųjų.

—Karas pasibaigė, — 
kažkas atsakė.

Tai išgirdus, man tarsi 
akmuo nusirito nuo kruti
nės... Atsisėdęs čia pat kie
me, ilgai sekiau įvairiaspal
ves šviesas, kurių buvo pil
nas dangus, nes šaudė iš į- 
vairių vietų. Po kiek laiko 
šaudymas nutilo, bet aš dar 
ilgai sėdėjau kieme, nes eiti 
gulti dabar neturėjau jokio 
noro.

Karas pasibaigė ir aš išli- 
gau gyvas!

Šito gaivališko džiaugs
mo neįstengė nuslopinti nie
kas. Nerūpėjo tai, kad esu 
svetimame krašte, kad į na
mus negalėsiu grįžti. Neru 
pėjo, kad priešakyje laukė 
ilgas ir vargingas DP gyve
nimas, gyvenimas, kur}, galliaukai, laukai...

Panika Stelingis būt, aprašysiu ateityje.
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Rusus “Išblokavo”
Sovietų repatriacijos ko

misija iš 8 žmonių turėjo 
apleisti vakarinę Vokietiją 
kovo 1 d., bet rusai buvo

Portugalijos Rinkimai *
Portugalijos diktatūra 

praeitą savaitę paskelbė, 
kad vasario 13 d. rinkimuo- 
se už generolą Carmoną bu-

bo už tą viską davė 3 rublius 
’ ant kelionės ir Maikiui 50c., 

kad atneštų kalendorių. 
Prašom siųsti laikraštį Mrs. 
Frances Kroger į Clevelan-’ 
do miestą. W. U.

Cleveland, Ohio

Gerbiamieji,
Mes lietuviai seneliai 

Eloise, Mich. purauzės sveisusiožiavę ir atsisakė išvyk- vę paduota 876,837 balsai, 
ti i rytinę Vokietiją. Ameri- o už opozicijos kandidatą 
kiečiai dvi dienas bolševi- gen. de Matos tiktai 1,599
kus palaikė “užblokuotus”jų balsai. Opozicijos kandida-l tytojus ir norime pareikšti j 

2 duonos ir van-į tas pasitraukė iš rinkimų! laikraščio

kiname “Keleivio” redakci
ją ir visus to laikraščio skai- i

namuose be 
dens, ir rusai išvažiavo na
mo. Protestas pasibaigė nie
kais.

laikraščio leidėjams musų
todėl, kad diktatūros vai- širdingą padėką už siunti- 
džia rengė suktus rinkimus, nėjimą mums laikraščio ne

mokamai. Mums butų labai

Izraelio Valdžia
Izraelio valstybėj eina 

pasitarimai tarp partijų dėl 
sudarymo pinuos nuolati
nės vyriausybės. Pranešimai 
sako, kad valdžią sudalys 
nuosaikios darbininkiškos 
grupės, o komunistai ir fa
šistai i valdžią nebus priim
ti. Rinkimai Izraelio valsty
bėj buvo sausio mėnesi.

Jugoslavija Skundžiasi
Jugoslavijos spauda rėks- 

ningai rašo, kad Albanija 
sauvališkai suareštavo kelis 
jugoslavių diplomatus ir 
šiaip piliečius Albanijos so
stinėj. Spauda griežtais žo
džiais kaltina Albaniją, kad 
ji provokuoja Jugoslaviją ir 
elgiasi, kaip priešų šalis. Al
banija klauso Maskvos, o 
Jugoslavija pabėgo nuo 
Maskvos.

malonu, jei laikraštis ir per 
visus 1949 metus galėtų' 
mus lankyti. Pasiliekam su 
pagarba čia esančių lietuvių
vardu Wm. Labanauckas

Eloise, Mich.

Šnipai Prancūzijoj
Prancūzijos policija jau 

sugavo- 28 rusiškus šnipus, 
kurie buvo Įsiskverbę į ka
riuomenę ir i atsakomingaš 
vietas pramonėje. 8 šnipai 
jau apkaltinti, o 20 dar te
betardomi. Tarp kitų suimti 
šnipai, kurie dirbo prancū
zų atominėse laboratorijose.

Kinijos Komunistai
Komunistų okupuotuose 

miestuose, Pekine ir Tient- 
sine, komunistai nuo kovo 1 
d. panaikino spaudos laisvę. 
Per mėnesį laiką komunis
tai leido užsienių spaudos 
korespondentams laisvai ra
šyti apie bolševikų šeiminin
kavimą, bet dabar ir Kini
joj aklinai užleido “geleži-

Gerbiamieji! Prisiunčiu 
$8 ir prašau užrašyti nuo 
manęs dovanoms “Keleivį” 
metams draugei Adelei Kir- 
kuvienei, Ville LaSalle mie
ste, atnaujinu savo laikraš
čio prenumeratą ir pusę do
lerio siunčiu už kalendorių, 
o pusę dolerio skiriu Tėvui 
naujiems škapleriams, nes 
sakė, kad ožys suėdęs. Viso 
labo jūsų skaitytojas

Antanas Pranevičius
Ville LaSalle, Canada

KELEIVIS; Sa. BOSTON

PASITINKA ARGENTINOS LAIVYNO SVEČIUS
'*1

PaiesKau Vincą Bačį, jis gyveno 
- . seniau Montreale. kadaise jis mokėsi

SOVietų jungą, j kunigus, paskui buvo mokytoju, i 
į Paremki tad, lietuvi, auko- Ameriką atvažiavo meta-. Jis 
mis Antrąjį Lietuvos bei- niai aisUiepti šiuo adresu: 
bėjimo Vajų. ; r. r. £* llRr“sk“ U'°

Tilsonburg, Ont., Canada.

į Lietuva pavergta, iietu- 
I viai kenčia cnviofi, innaa '

Į New Yorko uostą atvyko Argentinos karo laivas, 
“Almirante Brown”, pasisvečiuoti. Svečius pasitikti 
į karo laivą nuvyko trečio laivyno distrikto viršinin
kas, Alvin Robinson, kurs sveikinasi su Argentinos 
laivo kapitonu, Carlos Garzoni.

NUPIGINTOS KNYGOS SVARBIOS GYDUOLĖS
• arcilms gydymas ligų Kurios greit suteikia pai-al'oą. Ar
šakniniu ir žolėmis. Vardai lietuvis- jūsų liga nauja ar svi.a. oei.usimin- 
kai, angliškai ir lotinišfcai. Paauki- kit, tuojaus bandykit M. J. Švilpas i n imas Ką ir kaip nuo ko vartoti lie- Miracle Ointment. Penkių rosiu vai- 
tuv.škai. Kaina $1; apdaryta, $1.25 štai. Ypatingai svarbu senesniems, 
Greičiausi* Anglų Kalbos Mokytojas, kurie jau \ artojo, tie žino...

40f
S>JKaina

Deklamacijos ir Dainos, 2ae
Slaptybė taip lošti Kozyrom iš pun- 
gų, bailia ....................................... 35c.

Nr. 2. M. J. S. Salve lor K-.ternal 
Pains. Ši mostis maloniai šildo ir 
pašalina visokius skausmus kojose, 
rankose, pečiuose, strėnose, nugaroj

Perkant visas kartu, $1.50. Atski- ir reumatiškus sąnarių ir raumenų 
rai, pilna kaina. gėlimus. Taipgi užsišaldymų ir aštrų

taipgi turiu visokių žolių ir šaknų kosulį nuo peršalimo. Kaina $1. 
naudingų. Trejos devynerios lietuvis- Nr. 3. M. J. S. Miracle Salve for 

! kos tibc. Turiu trukžoiių, čemeryčios, Skin irritation. Ši mostis tikrai ste- 
i valerijonų, ramunėlių, puplaiškių, lie- bėtina. Visada gausi pagalbą nuo

pos žiedų ir kitokių. (11)
PAUL MIKALAUSKAS 

184 Gold Street,
South Boston 21, .Mass.

PAIEŠKOJIMAI
Prašau Amerikos lietuvių paeinan

čių iš Panevėžio priemiesčio, Sena
miesčio kaimo, ar apielinkes susira
šyti su manim. Mano giminės ir kai
mynai senai išvyao iš Lietuvos ir ne
turiu nė vardų nė adresų.

Elzbieta Markevičiutė-Mikėnienė
(13a) Bamberg, Bayem
Neuerb Str. 10
U. S. Zone, Germany.

Paieškau mano sesutę Oną Aukšta- 
kalniutę-Ramanauskienę, kilusią iš 
Rutkiškių kaimo, Prienų parapijos 
(Išlaužu ar Prienų paštas). Prašau 
atsišaukti, o gal kas žino ją, tai ma- y“ įX”

Švedijos Atsakymas 
Švedijos policija suėmėnę uždangą

vieną estą pabėgėlį už kri-i ---------
minalini prasižengimą. Ru- Norvegai Neišsigando 
sija tuoj atsiuntė Švedijai Norvegijos vyriausybė at- 
protesto notą, kad buk tai metė Maskvos pasiūlymą 
Švedija “persekiojanti” es- pasirašyti su Rusija “nepuo- 
tus, latvius ir lietuvius pa- limo sutartį”. Norvegai ge- 
bėgėlius Švedijoj! švedų rai atsimena, kaip Maskva 
valdžia Rusijos protestą at-;sulaužė savo “nepuolimo 
metė. kaipo nepamatuotą, sutartis” su Lietuva, Latvi- 
Ji sako, pabėgėliai turi prie- ja, Estija, Lenkija ir Suo- 
glaudą švedijoi, bet neturi mija ir nemato jokios pras- 
teisės laužyti šalies istaty- mės pasitikėti sukto Stalino

Gerbiama redakcija,
Aš misliju, kad mano pre- i 

numerata pasibaigė, ar tuoj f

Kaip Užsisakyti Lietuvių Kalbas Vadovą
Skelbdamas švietimo ir turiu adresų, prašyčiau or j 

pasibaigs. Tai prisiunčiu Kultūros Tarybos atsišauki- ganizacijas, ypač buv. tiem- - •
$4. bus 3 už “Keleivi”, puse mą,kviečiau visus tautiečius tinių, kur tik dar butų rei-| įw Į 

- - - - e --------------~— i-i- paskirti įgaliotinius, —už kalendorių, o pusę Tėvui 
su Maikiu išsigerti po vieną. 
Su pagarba Adam Greska 

Hudson, Mass.

užsiprenumeruoti “Lietuvių 
Kalbos Vadovą”, musų tau
tos kultūrinę butenybę.

parašui.

Skaitytojų Balsai

lonėkite man parašyti, šiuo adresu, 
busiu dėkinga. (U)

Mrs. Mary Dundulienė 
615 Courtland st., Hart, Mich.

Paieškau mano seserį Jadvygą Žy
mantaitę, kilusią iš Vėjų kaimo, Kra
žių vals. ir ieškau dėdžių Žymantų 
bei pusbrolių Jočių, kilusių iš Pamer
gių kaimo, o taip pat pusbrolių Trak- 

1 šelių iš Užpiaunių kaimo, Kražių vai.

kalo
nurodjii man patikimus as
menis, kuriems galėčiau pa-

Povylas Žymantas 
Scheinfeld

Postą m t D. P. Camp 
Germany, U. S. Zone.

Aš esu įgaliotas čia rinkti įĮgaliojimus, 
šiai knygai prenumeratas. Te nelieka ne vieno dar-

šių odos ligų: užsikrėtimas, išbėri
mas, votis, užgavimas, žaizdos (tik 
ne vėžys), nudegimas, nušutimas, 
nosies ar burnos nesveikumai, vabz
džių įkandimai ir tt. Turėtų būt 
kožnoj šeimynoj. Kaina $.1.

Nr. 4. M. J. S. New Discovery— 
Salve for Poison Ivy. Ši mostis grei
tai pašalina netik niežiejimą nuo 
Poison Ivy, bet ir kitus odos niežie- 
jimus. Kaina tik $1.

Nr. 5. M. J. S. Remedy far Pilės. 
Relieves the buming. pains and so- 
reness. Fights infection, promotes 
healing-. Šita mostis geriausias vais
tas nuo pilės: kaip tik pavartoji, 
tuoj junti, kad gelbsti. Jei vartosi 
pagal nurodymą, pasveiksi be piaus- 
tymo. Kaina $2. Nurodymas prie dė
žutės.

Pasarga: Vėliau kaina bus aukš
tesnė. Patariu visiems tuojau nusi
pirkti. Siunčiam C.O.D.. prisiuntus 
30 centų stempėmis extra su orde
riu. Hartforde galit gauti aptiekoj 
pas Bajersčių 158 Park st. ir pas 

168 Sheldan st. Su orderiu

Paieškau brolio Vincento Mickaus, 
kilusio iš Raudėnų parapijos, Pake- 
mersių kaimo, atvažiavo į Ameriką 
prieš pirmąjį karą j Fort Plain, N. 
Y., o vėliau išvažiavo į Herkimer, 
N- Y. ir paieškau Onos Matutikės,

siųskite ir money orderį arba

M. .1. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A,

Hartford 6, Conn.

čekį:
(H)

NERVAŽOLIŲ ŠAKNIS
Nervažolių šaknis 
geriausias vaistas 
nuo nervų ligų, iš
gąsčio, hysterijos, 
galvos skaudėjimo, 
smilkulio. reumatiz
mo ir liemigės. vi
durių skaudėjimo.

nuovargio. Viena pante verdan
čio vandenio ir šaukštukas su
trintų Nervažolių. gerk šalta 1 
puoduką i dieną. Nervašaknių 
svaras $5.o<), o už §1.00 3 unc.

Trukžoliu šaknis vaistas nuo

. Vocrulįd-,)m:lQ visli Ampri- binmkO, intelektualo ir ĮSVI- kilusios iš Repšių kaimo, Raudėnųredakcija! Ga begalėdamas £ ;.„ !vo lietuvio be savo gimto-i papuos, gyveno Brooklyne. ieško-kad kinrfnej k<* kan)PV Pasiekti. 1S SUVO j vO lietuvio De savo giroro- gg - pn»n., at,,-
pusės as įvairiose vietose 1- SH)- kuioos vaaovo.

*x- - . - - . i Juozas Audėnas,
Generalinis Įgaliotinis 

35 P Street,
So. Boston. Mass.

Gerbiama
vau gromatą, kad kanečnei
chorkos. Suvėlavau kiek *.a>!olau prenumeratai imk-, 
bet aš sena “Keleivio” skai- 11 jjuos asmenis, 
tvtoia, tai atleiskit man. I ~ leveland,

liepti šiuo adresu: (12)
Barbora Mickaitč-Thomas 

397 Centre st., Dorchester, Mass.

— V.
patrūkimo, po krutinę skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko

pi riisuoski, kuris 
prieš 1914 metų karą iš Šiaulių ap
skrities nuvyko į USA, ten apsivedė. ,
turi sūnų ir dukrą. Lietuvoje liko jo sėjimą, verčia pranaituot 
dvi seaerya, Marijona ir Stasė. Stasio 
Pilsudskio motina, Ona Žvaironytė, 
tebegyvena Šiaulių apskrity, sulau
kusi 116 metų amžiaus. Jo paieško 
tik ką iš Europos atvykęs Argenti
non jo motinos sesers sūnūs, gimęs 

buvęs Spaudos Fondo

Rastenį,
metų skaitau laiiel **»"« T!? v 

o pirma per 18 metų „Maspeth, N. Y. - A. Ma- 
mano vyras ji pirkdavo. Tai c,onl
jau

jJau 16 
1 raštį,

Gerbiamieji, ; lankys mano brolį S. L.,
Atleiskite už pavėlavimą katras nesenai yra atvažia- 

prisiųsti prenumeratą. Da- vęs i Kolombiją iš Vokieti-

34 metus senas Tėvas Amsterdam, N. T.
klumpoja pas mane. Valio 
Tėvai.

Mrs. M. Kurelaitis
bai- siunčiu 820. — Bus 86 jos. Tegu laikraštis jį lanko' • Baltimore, Md.
už “Keleivi”, 50c. už kalen-'su žiniomis. Siunčiu 84 ir 
dorių, 810 skiriu Lietuvos'prašau pasiųsti jam kalen- 
vadavimui, o kas liks, tebu-'dorių, už ka busiu dėkinga, 
nie tėvui ant ruginės Pra-i ’ M„ M Simuti, 
sau pakeisti adresų Su pa- , d; Harbor, lnd.
garba, Martin Getty _______

Algonac. Mich.!

An
taną Rimkų.

Ozone Park, N. Y. — A.
Mačiūną.

Burlington, Vt. :— A. Jen- 
kins.

Great Neck, L. I., N. Y.—
Vytautą Ciplijauską AI T sk^ui

Racine, Wis. — Motiejų, J

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va vra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri- BarceionojV,

rr^aiz 1 1 virv-
žolių svaras ?3.<M). o už $1.00 5 
fincijos.

Gerbiama redakcija! Pra
šau siuntinėti “Keleivį” ma
no giminaitei Mrs. Onai Tamulėna ir J. Kasparaitį. į 
Krikščiokaitytei Į Angliją. Detroit—Andriu Valucką.
Ji yra tremtinė iš Jurbarko, Niagara Falls, N. Y.—Ed- 
atvyko į Angliją, pagyveno nardą Pikeli, 
metus laiko, susipažino su; Baltimone —Algirdą Leo-:

Sldėk savo darbu ir auka-Kaune optikos skyriaus vedėjas: Sr.
„ a.Vilius Rasiunas, c-o A. L. Balsas,Plie JO išlaisvinimo. Aukas. Casillo de Correo 303, Buenos Aires, 

siųsti Amerikos Lietuvių; Argentina.
Tarybai, 1(39 So. Halsted į Paieškomas Rokas Pačkauskas, ki. 
St., Chicago, III., ar vietosi .*? kaimo, Merkinės pa-

metais, gyvenęs Bostone. Jis pats ar 
kas jį žino malonėkit parašyti man 
šiuo adresu: St. Pačkauskas

11609 S. Lafayette avė.,
Chicago 28. III.Skilvio

GAZAI
Gerbiamieji! Išgirdau apie

tą naują jūsų kalendorių ir ________ y___r_______
Gerbiama redakcija! Pri- siunčiu $7. Bus 6 dol. už gražiu vaikinu ir ištekėjo.1 nąT

siunčiu 85 už laikrašti ir te-! laikraštį, o $1 už kalendo- Jos pavardė dabar Mrs. O.1 Waterburv__Petrą Vileišį.
" Cleall, gyvena Gosport, Brooklvn ‘ \ Y J LaUČ-: Turi gazu ir išpustus vidurius 

e 1_ r ’ ” . * . , . .1/kietėiimo? Jautiesi “Dilnas” iiEngland. Su pagarba,. ką, Pajaujytę, V. Tysliavie 
Bt %Bo»aTi<th)i n- K- Balčiauską.

Providence, R. I.

gu Maikio Tėvas nusiperka rių dviems metams. Su šė- 
naują šoblę, ba kaip Stali-1 navone, J. Sutkaitis
nas atvažiuos i Ameriką, tai Brooklyn, N. Y.
pirmiausiai griebs lietuvis- --------
kus generolus. Tai tegu Tė Gerbiamieji! Visi, visi, tai 
vas pasiruošia apsiginti. Su ir aš gavau senam generolui 
pagarba, J. McCanes ne naują frentą, bet

Jackson. Mich. ,^3^^ malonią frentką. Gal 
z 'aš laimingesnis ar gudres-

užkietėjimo? Jautiesi 
turi apetito? Jei taip. tai turi pada
ryti tą, ką tūkstančiai daro jau nuo 

. , 1 1887—j>aimk to išbandyto skilvio to---  Alberta r.iko. liuosuojamo vaisto.Pittsburghe
Taruli ir Stasį Gabaliauską.1 _. , ' i«i.

Chieagoj — Martyną Gu-j Irjnpr o Kjffpr wjnp
delį, kun. J. Prunskį, Joną! 5 DIUCI
Kutrą, \ ladą Xubkų ii An- i §;s malonus skonio vaistas yra mok

sliškai sutaisytas iš Gamtos šakne

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

Gerbiama redakcija! Nuo- nis, kaip senis, ba jis turi 
lankiai prašau, kad senas-važiuoti į Kaliforniją ar 
generolas turėdamas laiko Chicago frentų ieškoti, o 
nuvažiuotų i Kolombiją, pas mane atvažiavo į na- 
Pietu Amerikoj. Ten jis pa- mus ir prašė, kad supažin-, . _
matys daugiau svieto ir ap- dinčiau su Tėvu ir jo vaiku, f nsiunciu 84 uz ‘ Keleivį”

Gerbiamieji! Atnaujinu 
mano prenumeratą ir malo
nėkite priimti 50c. mano taną Gyli.
auką jūsų namui. Su pagar Bostone — Svylienę, Jad-i užkietėjimą Ir"jo‘ simptomus. Gauk1 
ba, Mr». Emilija Kutra vygą Kesler, Stasį Lūšį irĮbonką šiandien ir pats patirk jo 

Royei-sford, Pa. Kniežį.
, . , . . Lawrence, Mass. — M.

Gerbiama administracija! Stakioni.
Wilkes-Barre, Pa. — M.

lių, žolių ir augalų. Jis tuoj pašalina

Paieškau draugo Jono Andriukevi- 
[ čiaus, iš Lietuvos paeina iš Sarvinin- 
1 kiškės kaimo, Naumiesčio valsčiaus. 
Jis pats ar kas jį žino malonėkite 
pranešti man. busiu dėkingas.

H. Bartkaitis-Bartis
221 Mowat st,
New Westminster, B. C., Canada.

Aš Petronėlė Belski, po tėvais Je- 
rušauskaitė, iš Ugnėnų kaimo, Už
venčio vai., paieškau seserį Marcelę 
Beiskytę, ištekėjusi už Mike Karšis 
ar Keršis, gyveno Philadelphijbj. Iš 
Lietuvos ji kilusi iš Gentėnų kaimo, 
Luokės parapijos. Taip pat paieškom 
tris brolius Dapšius, Stanislovą, Ro
ką ir Topilį, gyvena, rodos, Bostone. 
Ieškomieji, ar kas juos žino, malo
nėkit parašyti šiuo adresu: (10)

Mrs. .John Belski
Route 1, Rhinelander, Wis.

ir kalendorių. Linkiu, kad zujų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

% Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS 12,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir jAJmirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose dideąniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje paša'pa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. fslojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka -Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopų arba j Centrų adre
suodamas:

UTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, Nuw York I, N. Y.

šie metai 
la man buvo
pradėjo šauktis skaudžiu 
balsu pagalbos, kai ji už" 
puolę jo paties škarmalai. 
Su gilia pagarba .ir nesupyk 
už teisybę. z A. Krumrai 

Chicago, III.

butų geresni. Gai- 
uvo Tėvo, kada jis

Floridoj — MIchelsoną. 
Prašau prenumeruotis pas 

mane arba pas šiuos mano 
Įgaliotinius, kur tik kam pa
rankiau, Prenumeratos kai
na pustrečio dolerio. Prenu
meratą mokėti geriausia 
pašto čekiais.

Žinodamas gerai, kad

veikmę.
(Pastaba: Jei Trinerio 
negautum savo mėgia
moj krautuvėj, pri
siųsk jos vardą ir 
$1.50 mums: Jos Tri
ner Corp.. 4053 W. 
Fillmore, Chicago, ir 
gausi didelę 18 oz. 
bonką Trinerio apmo
kėtu paštu).

Calendar Salesman
REIKALINGAS AGENTAS

Naujiems 1950 metų sieniniams
kalendoriams pardavinėti. Pageidatf- 

, . * -«, »T *»., ja mas asmuo, kuris moka lietuviųGerbiamieji. Nors prane- prenumeratai rinkti pasky-' kalbos Komisas ir bonai.

nau nėr mažai įgaliotinių ir ijtho calendar a printing 

tuo prasčiau, kad ne visose (Lithuani^p^ss) <i2)
reikalingose vietose, nes ne- 199 New York Are. New.rk 5. n. j.

.1

simo negavau, bet jaučiu, 
kad baigiasi prenumerata. 
Man buvo kiti užrašę laik
raštį “Keleivį” ir man jis 
patiko, beskaitant visokias 
teisingas žinias. Iki šiolei 
jokicr laikraščio nebuvau 
užsirašęs, o seniau skaičiau 
visokius. Patyriau, kad jus 
paduodat teisingas žinias 
ir daug pamokinimų. Todėl 
prašau siuntinėti ir kitiems 
metams. Su “Keleiviu” ma
nau nesiskirti. Su pagarba

Vincą* Volunf i»
Brooklyn, N. Y.

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis ir nereika
lingą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga mate
rija lieka kūne ir ju>u krauiuje. Jei turite sunku
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargi, 
jei jūsų paakiai patinę vartokit

ŽOLIŲ ARBATĄ SAN1TAS Ne. 1»1 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metu paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkite^ į 

SAN1TAS HERBS
1125 Milwaukee Avė., Chicago 22, III.

(17)

Paieškau Vinco Giltas dviejų duk
terų Adelės ir Theresos, gyveno 
Pittsburgh, Pennsylvania. Prašau 
kas žino, kur jos randasi, malonėkit 
parašyti man, busiu labai dėkinga.

Kastancija Zalagaičiutė (10) ' 
4764 Williamson, Dearbom, Mich. ,

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment.- Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skandžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos 1’SORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perpusimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir 8iiskilusi<M 
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. Legulo 
Ointment yra pardun
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderį į: (16-9)

LEGUI.O, l>ept. 2.
4847 W. llth Street, 

CICERO 5(1. ILL

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razhaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip .iis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetu 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, :‘.2 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVI S
636 Broadtray, South Boston 27, Mass.



Puslapis Aštuntas No. 10. — Kovo 'J d., 1949 nu

Vietines Žinios
POSĖDŽIAUS BOSTONO GERAŠIRDŽIAI LIETU 
KOMITETAS LIETUVOS VIAI DUODA DARBO

NEPR. SIEKTI PAŽYMĖJIMUS
Šį penktadieni, kovo 11d. Bernardas Bauba, ukmm- 

8 vai. vakare posėdžiaus kas iš Waterto\vn. Ct.. pą- 
Bostono Lietuvių Komitetas darė buto ir darbo pažymė 
Lietuvos Nepriklausomymei jimus dviem jauniems lieiu- 
Siekti. ' viams tremtiniams, kad jie

zacijų atstovai ir veikėjai. . _
Bus išduoti galutini rapor- binas ir Vytautas Stelmo- 
tai iš Lietuvos Nepriklauso- kas. Visi ūkininkai lietuviai, 
mybės šventės minėjimo Bo- galėtų panašiai oadaryti ii 
stone ir bus aptarti klausi-, net galėtų pakalbinti Rita
mai, ar komitetas turi persi-r taučius savo kaimynus duo

ti buto ir darbo 'pažymėji
mus lietuviams tremtiniams.

Lietuvai Remti Draugija 
turi sąrašą tremtinių, kurie 
neturi Amerikoje nei gimi
nių nei pažįstamų, o ūkinin
kai turi progą atsikviesti 
sau darbininkų i farmas.

Bostoniškis J. Gudonis 
padarė buto ir darbo pažy
mėjimą tremtinei Antaninai 
Kazakevičiūtei. Pirmiau Jo
nas Gudonis buvo jau davęs 
toki pažymėjimą vienai naš- 

Staiga Susirgo Pranas lei su 7 metų sunu.
Razvadauskas Norintieji tuo reikalu pla-

Praeitą šeštadieni staiga čiau sužinoti ir lietuviams 
susirgo žinomas South Bos- Padėti gali kreiptis į Mr. 
tono biznierius Pranas Raz- John P. Tuinilą^ 540 7-th 
vadauskas, vienas iš savi- st-» So. Boston 27, Mass.
ninku International Cafe. ---------------
Jis atėjo iš lyto Į darbą, bet Garny* Aplankė Alberto 
pasijuto negerai ir apie pie- Waleyko» Šeima
t“s parvyko namo. Pakvies; Sausio 27 dlaugį Wa. 
tas daktaias liepe ji vežti į |evku šeimoje buvo didelis 
ligoninę. Guli Bostono mie- iv-vkiį jauna5j5 Albertas 
sto ligoninėj. Šeštadieni va
kare ligonis buvo be sąmo
nės, bet vėliau pagerėjo ir 
kiek teko girdėti, dabar ei
na geryn. Linkim pasveikti.

organizuoti j Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrių ir vei
kti nuolat, kada tik iškyla 
kokie nors bendri lietu
viams klausimai.

Kadangi klausimas svar
bus, tai visi organizacijų 
atstovai prašomi posėdyje 
dalyvauti. Posėdis Įvyks 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
svetainėje, 309 E'st., South 
Bostone.

KELEIVIS, SO. BOSTON

PRADEDA RAUDONOJO KRYŽIAUS VAJŲ

Laike ceremonijų Chicagoje, pradedant Raudonojo 
Kryžiaus šiųmetinį vajų, dalyvavo daug įžymių as
menų. Paveiksle matyti Chicagos majoras Martin 
Kennelly (kairėj), artistė Helen Hayes ir generolas 
Dvight Ėisenhower.

RADIO KONCERTAS BUS
LABAI ĮVAIRUS

> Pp. Minku vedama Lietu- • 1 • 1 • • 1

ATVYKO LIETUVIAI 
TREMTINIAI

šį antradieni, kovo 8 d.,
vių Radio korporacija kovo laivu Marine Flasher i Ne\v 
20 d. rengia labai margą York uostą atvyko šie lietu- 
&avo metinį koncertą 15 me- viai tremtiniai:

Anužis Antanas, Zuzana, 
Donatas į Baltimore, Md. !

Bajerčius Bronius į 491 
Buttonwood st., Dorchester, 

mas vaidinimas su daino-j Mass.
mis. Bražinskas, Juozas į Yon-

Radio koncertai kasmet! kers, N. Y.
I sutraukia daug publikos. Butvydas Vincas, Viltis,
I Šiemet koncertas bus So.įAudronė’ Vygaudė į New- 
Bostono High School di- ark, N. J.

i džiojoj svetainėj, kur nese- Ilgūnas Stasys i Roches- 
nai lietuviai minėjo Lietu-i ter, N. Y. 
vos nepriklausomybės šven-i Juknevičius Antanas į 
tę. Koncerto pradžia 2:30; Wakefield, Mass. 
vai. po pietų. Kaminskas Aleksandras,!

Jau praeitą savaitę buvo Barbora, ir Rimvydas į j 
paminėta, kad koųeerte da-jVonkers, N. Y. 
lvvauja dainininkas Algir- Karosas Klemensas, Pet 
das Brazis iš Chicago, Wor-į ronelė, Valdonė, Ramūnas į

tų lietuviškų radio progra
mų sukaktuvėms paminėti.

koncerte bus muzika, dai
nos ir didelis Minstrel links- 

vaidinimas

cesterio moterų choras, ve
damas M. Meshkienės, smui 
kininkė Alicė Plevokiutė, 
pianistė Nancy Namaksytė. 
dainininkės Ona Kubilienė, 
Emilija Burbulienė ir Biru
tės choras. Rep.

Lankėsi Kazys Likas is 
Montrealio

Walevko ir jo žmona Do-v
rothy susilaukė mažutės 
dukrelės. Linda-Porothy.

Jaunasis Albertas Waley- 
ko vra mirusio Juozo \Va- 
leykos ir Stellos Jonuškie 
nės sūnūs, jis 1947 metais 
vedė Dorothv Anestaite iš

ĮDOMI VAKARIENĖ 1 VIEŠA PADĖKA
BALF’ o 17-tas skyrius š. Į Kovo 3 d. sukanka vieni 

m. Kovo-March 20 d. 6 vai. metai kai mes palikę suvar
vama’e Lietuvių svetainėje, t gusią Europą pasiekėm A- 
309 E st.. So. Bostone ruo- merikos krantus su viltimi 
šia skanią ir linksmą vaka- vėl pradėti naują gyveni- 
rienę. Vyriausia gaspadinė:mą šioje Laisvės šalyje.
Mrs. Kruopienė žada sve- Kiekviena pradžia sunki, 
čius skaniai pavaišinti. Jai o ypač neturint giminių ar 
talkininkauti mielai sutiko gerų pažįstamų. Tačiau mes 
tremtinės. Naujoji valdyba suradome čia daug, šir din- 
ruošia daug staigmenų: Va- gų lietuvių, kurie rupestin- 
karienės metu kalbės švie- gai padėjo sunkiausiame 
žiausias “grinorius”. Trem- kūrimosi laikotarpyje, 
tiniai žada pasirodyti meno į Vienų metų sukaktuvių 
daly. Dainuos bostoniškiam proga norime priminti ir 

bi- 
PP

gerai pažįstamas Dr. Anta- • padėkoti visiems musų 
nelis. Po vakarienės geram čiuliams; o ypatingai
orkestrui grojant bus links
moji daliA t.inrv.j > iriuii!?

E. M. Deveniams AVaterbu- 
ry priglaudusiems mus pir

uivnvm, niYFU*

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mo

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removers. Boa 
Saniiers ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienom* po
pierių, plunibing, elektros reikme 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite-

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

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

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

tr
1 Iki « 
7 iki S

546 BROADWAY
sa BOSTON. 

Telefonas: SOUth

Praeitą šešdadienį musų.MilIes, Mass. ir gyvena 
redakcijoj lankėsi laikraš- Cambridge. Draugė Jonuš- 
čio skaitytojas Kazys Likas kienė jau bobutė, bet ji 
iš Montrealio priemiesčio dėlto neliūdi, priešingai, 
Verdun. Sakėsi, atkeliavęs linksma, kad susilaukė šei- 
atostogų porai savaičių ir moję gražią mergytę. 
Bostone sustojo pas drg. Linkiu mažajai dukrelei 
Palionius. o paskui vyksiąs augti stiprėti, o jauniems 
toliau aplankyti savo pažįs- tėvams daug džiaugsmo iš 
tarnų ir draugu “Steituose”. šeimos prieauglio. A. A.

Lietuvių Radio Korporacijos
J f

Minkų vedamu Radio programų 15m. Sukaktuvių

Milžiniškam “Minstrel-Koncerte’ 
KOVO- MARCH 20-tą, 1949

SO. BOSTON HIGH SCHOOL SALĖJE, 
Thomas Park, G St., South Bostone

Cleveland, Ohio.
Kliorikaitis Pranas į Bri-

dgeport, Conn.
Orentas' Stasys, Victoria,

Romualdas į Sodus, Mich. 
Pajeda, Vladas, Ona,

Drasutis, Wanda i Rouses 
Point, N. Y.

Atvykusius pasitiko orga
nizacijų atstovai.

BALF Imigr. Komitetas

“Gabijos” Koncertas 
Gegužės Pirmą

• Jau buvo minėta, kad 
“Gabijos” 35 metų sukak
tuvių minėjimui bus stato- NUŠOVĖ ŽMONĄ IR SU 
ma graži “Gabijos kūrėjo,! nų, PASIDAVĖ PO- 
kompozitonaus Miko Pet- LICIJAI
rausko operetė “Kamina-' Danville, N. H. vienas gy

ventojas, 31 metų pardavė
jas Harrison E. Cobb, sek
madienio rytą nušovė savo 
žmoną ir 9 meti) sūnų, pas
kui davė trims mažiems vai

k rėtis”
Koncerto diena nukelia

ma į gegužės pirmą, sekma
dienį. Kviečiame visus “Ga
bijos” prietelius ir rėmėjus 
įsidėmėti tą dieną ir prašo-.R miegamųju pįliu. kadl
me sekti lietuviškoj jie nebliarty, piJkui feivirėi
doj, kur plačiau pagalinsi- į nusiskuto, pavalgė!
me visą programą ir sukak- 1 - •
tuvių minėjimo iškilmes.

Koresp. S. V.
pusryčius ir nuvažiavo į i 

Exeter policiją ir ten pasi-

Vėl. UEnev< 6-7516

RONAN LTttOLSTERINC CO
Taiso m senus forničius ir darom 
naujus. Nemokamas apskaičiavi
mas. Gvarantuotas darbas. (11)

Joseph Cidlevich, Manageris
112 Pleasant Street. 

Dorchester, Mass.

TeL ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDftIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurges
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X RAY Aparatu 
Pritaiko Alūniaa

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BRO A DW A Y,

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE R INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLE STREET 
West Roibury, Mase

Tel. PArkwey 7-1233 W

sakė nušovęs žmoną ir vy-j 
resnį sūnų.

_ ........ , Jokio pasiaiškinimo dėl i
Praeitą šeštadieni musų; žmogžudystės H. E. Cobb 

Policijos tyrinėto
jai spėja, kad gal jis buvo 
pamišęs pasekmėje nesenai

Lankėsi Redakcijoj

TY’ lankėsi draiurasi — __„— neuavc
Ben. Jaras įs Lynno, senas 
musų laikraščio skaitytojas 
ir rėmėjas. Atsinaujimo 
laikraštį, nusipirko glėbį 
knygų ir paliko Maikio Te

l V« U «-K V. Jr. iiivriii
Bostono biznierius Frank: šeimai paėmusiai į savo 
J. VVhitken?. ta proga, pa- glogą mums atsikėlus į Bo- 
dovanojo labai vertingą, stoną, o taip pat pp. Alek- 
“Pressure cooker” — mo- nams, Firevičiams, A Svi- 
derniška virdulį, kuris bus Henei, Čyrienei, Tumavičie-

nei, Astrauskienei, Martin-j vui du doleriu visokiems 
kienei, Trečiokams, Kon-į įeikalams. Ačiū labai.

mai laika ptaleisim, skaniai j čiams, Jonušams, Deksniu- --------------
pavalgvsimir visas malonu- tei ir k., suteikusiems mums 

kainuos tik $2. visokeriopą paramą, taria
me nuoširdžią padėką.

S. E. Manomaičiai

išleistas laimėjimui.
Atėję nesigailėsim, links

ma.- Rainuos
Esame laisvi ir sotus, tad 

nepamirškime alkanų brolių 
ir sesių. Koresp. Papildymas Prie Socialistų 

Vakarienės Aprašymo
Brockioniški, Jocas Sveik, ^ejtą savaitę socialde- 

ta. Žmona Dar Kritiškoj Sokratų metines vakarienes
Padėtyj aprašyme jsibnove nemalo-

in i ! ni klaida, vakarienes komi-, 
\asano 1. d. yakaie .. . įuvo įr vakare darba

brocktrmisKiai lietuviai Jo- v^/drg< K. Zabitis? bet per
Sal. neapsižiūrėjimą jo pavardė
Į331 ;ba/il2:al sVslze!Jie- D3' buvo praleista. Trumpai 

eko "ii dėti, kad p. Jo tarpe praleidau
»ei.-.?ta n po poios me- j Namaksy vardą. Flori

dos telegramoj buvo dar 
.... . ... . • dvejų bostoniškių, Stuko ir

ra ..ruiskoj padėty, jai Liko? parašai. Už klaidą at- 
uzvtos koios ir krutinę., •siprasau. Kep.

bar teko girdėti, kad 
eas 
nešiu
dytas. bet io žmona vis dar 
tebėi
sulaužytos kojos ir krūtinė, 
o vyrui kojos buvo skau
džiai sužalotos. Jie guli 
I’rccktono ligoninėj.

i.-eisis ligoninės sugy-

pergyvento sukrėtimo auto 
mobilio nelaimėje.

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 

,, j- - , ,, , dėldienį iš W0RL stoties,
Sį penktadieni kovo 11 d.;950 kHociklių, tarp 9:30 ir 

įvyksta Dorchesteno Lietu- ia.oa

Dorchestcrio Klubo 
Susirinkimas

Narių

D
vių Pil. Klubo narių susi
rinkimas savo patalpose, 
1810 Dorchester avė. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

MOKOSI ANNAPOLYJ

Tel. TRObridjęe 6330
If no answer call A v 2.4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 8-8 
Nedėliomis ir Srentodiotdals: 

noo 10 iki 13 ryto
378 HARVARD STREET 

kaaty. Ioman SE. orto Coatral ■«. 
CAMBRIDGE, MASS.

ALGIRDAS BRAZIS, baritonas iš Chicagos, viena
is geriausių vyrų dainininkų Amerikoj, buvęs naiys 
Chicago Civic Operos ir San Carlo operos, dalyvaus 
Lietuvių Radio Korp. 15 metų sukaktuvių koncerte, 
So. Boston High School. Thomas Park. G st.. South 
Boston 2:30 vai. po pietų.

Ačiū už Gerą Pasidar
bavimą

Socialdemokratų metinės 
vakarienės rengėjų komisi-į 
ja, savo posėdyje praeitą 

^jjj. šeštadienį, putarė pareikšti 
- širdingą padėką visiems to 

žiūrėjimą gaidžių peštynių,!«ėkmingo bankiete sve- 
kurio- buvo suruoštos vie- €lams, *r /A68™0 s, . , 
noje fa.moję. Gaidžių peš
tvnes ruošti čia rlrundžiama bininkams uz ge ^ą p

Už Gaidžių Faitą Suėmė 
87 Žmones

Policija sekmadienį 
fbrde suėmė 87 vyrus uz

tynęs ruošti 
ir žiūrėtojai 
tei
mus. sudėjo .
tančio dolerių. Kaltinamie n £ero UP° 
ji suvažiavo pažiūrėti gai
džių neštynių iš Bostono iri 
kitų aplinkiniu miestų mies
teliu.

čia draudžiama. . ... . .
—......... turės atsakyti Ac,u. P"?
isme. Jie. bendrai paė-lesiems pne musjmet. 
us. sudėjo belos virš tuks-i P“ ' akanenes pasisekimo 

gero ūpo.
LSS 60 ir 71 kp. komisija 

Sunkiai

10:30 ryto bus tokia:
1. Lietuvių Radio Or 

chestra
2. Dainininkė Frances i 

Sargiuniutė - Galdauskienė i 
iš Shrewsbury, Mass.

3 Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27. Mass.

Steponas M inkus

PASKOLOS ANT NAMŲ 
Duodu paskolas ant namų ant t

nuošimčių. Tik ant srerų namų. Gali
ma Rauti nuo iki

Kreipkitės į (10)
Mrs. M. Stanawhite

44 Aspinwall Rd..
Dorchester 24, Mass.

Parsiduoda Namas
AJIstone, 31 Adamson st. 

parsiduoda dvejų familijų na
mas. Pirmutinis flioras yra 
laisvas. Yra cementinis skiepas, 
namas gerai pastatytas, slate

Japonų kilmės amerikie-į stogas, visi patogumai, apšildo- 
tis, Takeshi Yorshihara iš mas anglimis, šaltas ir karštas 
Seattle, Wash. yra pirmas vanduo, maudynės ir virtuvė.

T«L ŠOU

DAKTARAI

J. L. Paiakamū
OPTOMETIUSTAS

Ofiso valandos:
Nm 9 ryto iU 7 vakar*

Scredomia:
Nao 9 ryto IU 18 «aa«

447 Broadvray
SO. BOSTON.

DR. G. L. K1LLORY
18 Tremont SL. KimbaI 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 8871 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo

Valandos:
Nuo 9 ryto Iki 7 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

BaiMias

BORIS BEVERAGE CO.

Sand?ros Sukaktuvių 
Bankietas

. Sandaros pirmas apskri
tis rengia bankietą kovo 27 
dieną Sandaros organizaci
jos 35 metų sukaktuvėms 
paminėti. Jubiliejinis ban
kietas bus So. Bostone, Lie
tuvių Piliečių Draugijoje. 
309 E st. sekmadieni, pra
džia 6 vai. vak.

Nesenai atvykęs į Amen- 
į ką Lietuvių Tremtinių Dar
bininkų ir Amatninkų uni- 

! jos pirmininkas, Vincas 
Gervickas, sunkiai susirgo 
ir buvo paguldytas į ligoni
nę, Brooklyne. Jis buvo pa
sižadėjęs atvykti į Bostono 
socialdemokratų metinę va
karienę, bet prieš tą vaka
rienę apsirgo ir turėjo Rtsi- 
gulti i ligoninę. Linkime 
pasveikti.

japonas, kurs buvo paskir
tas mokytis į Amerikos karo 
laivyno akademiją Annapo- 
lyje-___________________

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 i

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Apžiūrėti galima tik susitarus. 
Skambinti vakarais po 7 vai.

HI 5-7527 (10)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vylią 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 
(Insnred 
Movere)

Perkraustom 
čia pat ir į b
limas vietas.
Bangi priežiūra,
888 BROADRTAT,

80. BOSTON,
TaL SOUth




