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372,000 Angliakasių Tęsia 
Streikų Dėl Sutarties

Anglys Visame Kraite Racionuojamos; Teismas Žada
Išleisti Įsakymą Mainieriams Grįžti j Darbą 80-čiai 

Dienų; Unijai Gresia Didelė Pabauda Už Mai* 
nierių Streiką; Angliakasiai Neklauso 

Teismo nei Unijos

Angliakasių streikas tį-.JOO ZmonŪį Auku 
siasi. 372,000 mainierių ir;
šia savaitę atsisakė grįžti į j Gelzkelio Nelaime J 
darbą, kol nėra pasirašytos'
darbo sutarties. Mainieriai' Praeit3 penktadieni vėlai 
sako, jiems pakyrėjo dirbti jv a^are netoli New Yoiko 
po 3 dienas per savaitę h ^iisidurė du priemiesčio 
jie reikalauja normališkoj traukimai su keleiviais. Sū
dai bo su normališku uždar-; sidurimas jvvko 10:40 vai. 
biu ir pagal darbo sutartį. va^are Pr’e Rockville mies- 
Bet derybos dėl darbo su

MASKVA SU PEKINU SUSITARĖ

SOVIET

Kinijos komunistu vadas, Mao Tze-tung, susitarė su Sta
linu 30-ciai metu ir sakosi susitarę dėl Mandžiurijos. Mas
kva žada Mandžurijos gelžkelius grąžinti Kinijai, žada 
ir uostus grąžinti, bet tiktai po pasirašymo taikos sutar
ties su Japonija, o tai reiškia gai ir niekada. Dveją di
džiąją salią komunistu vadai kartu pasirašė karišką są 
jungą prieš demokratines šalis. Žemėlapyje matyti Man- 
džurija, dėl kurios komunistai ilgai derėjosi.*
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tarties vis nejuda iš vietos.
Federalinis teisėjas šį pir

madienį pratęsė savo laiki
ną įsakymą mainieriams 
grįžti į darbą iki kovo 3 d. 
(buvo iki vasario 21 d.). 
Unija pakartotinai kvietė 
mainierius paklausyti teis
mo įsakymo, bet mainieriai 
reikalauja darbo sutarties. 
Federalinis teisėjas, Rich- 
mond B. Keech, sako, kad 
jis mano savo įsakymą pra
tęsti iki 80 dienų, pagal 
Taft-Hartley bilių. Bet teis
mo įsakymai anglių nekasa, 
jei angliakasiai to įsakymo 
neklauso.

Tuo tarpu visame krašte 
jaučiamas didelis anglių 
trukumas ir visur 
jau racionuojamos. 
kelių judėjimas žymiai su
mažintas. Dirbtuvės, ypač 
plieno liejyklos, pradeda 
jausti anglių trukumą ir tu 
lės sustabdyti darbą, jei 
anglių krizis nebus pašalin 
tas. Daugelis kongresmo
nų. ir senatorių reikalauja, 
kad valdžia paimtų anglių 
kasyklas į savo rankas, kol 
darbdaviai ir darbininkai 
susikalbės dėl naujos darbo 
sutarties. •

Vakarai Protestuoja,
Rusai Konfiskuoja

anglys
Gelž-

telio. Nelaimėje žuvo 29 
žmonės, o 79 žmonės buvo 
sužeisti ir paguldyti ligoni
nėse.

Kaltė dėl tos baisios ne
laimės krenta ant vieno 
traukinio lokomotyvo vai
ruotojo, jis nepastebėjo 
raudonų signalų sustoti ii 
leido savo traukiniui Įva
žiuoti į kito traukinio šoną. 
Motoro vairuotojas, Jacob 
Kiefer, suimtas ir bus trau
kiamas atsakomybėn už an
tro laipsnio žmogžudystę 
Vairuotojas buvo sužeis
tas, bet nepavojingai

Rusai Berlyne, kaip tik 
praeitą šeštadienį gavo iš 
amerikiečių, anglų ir pran
cūzų ketvirtą protestą dėl 
miesto susisiekimo trukdy
mo, tuoj pat konfiskavo 22 
sunkvežimius su prekėmis 
ir konfiskavo tris vagonus 
prikrautus lašinių, kurie 
buvo vežami į Berlyną. 
Sunkvežimiai buvo konfis
kuoti prikrauti geležies lau
žo Berlyno plieno dirbtu
vėms. Taip rusai skaitosi! 
su Vakarų protestais. 

Ministeriai liejo Streikan

Trys Izraelio ministeriai, 
visi tikintieji ortodoksai, iš
ėjo Į streiką prieš “antitiky- 
binę” valdžios politiką. Tie 
ministeriai nelanko ministe
rių kabineto posėdžių, pro
testuodami prieš skyrimą į 
mokyklas mokytojų, kurie 
esą linkę į bedievybę. Iz
raelio ministerių pirminin
kas Ben Gurion sako, kad 
tie ministeriai neteks savo 
vietų, jei jie dar ilgiau ša- 
bašuos.

Falšyvų Pinigų
Krašte Padaugėjo

Iždo departamento slap
toji policija (secret Service) 
praneša, kad 1949 metais 
falšyvų pinigų krašte žy 
miai padaugėjo ir žmonės 
dėl falšyvų pinigų turėjo 
651.445 dolerius nuostolių.

1948 metais netikra pi
nigų buvo pagauta tiktai 
$190,133. Daugiausiai ne
tikra pinigų buvo 1935 me 
tais, kada policija pagavo 
virš vieno miliono dolerių 
netikra pinigų.

Už netikra pinigų dirbi
mą pernai metais buvo 
areštuoti 478 žmonės. Virš 
700,000 dolerių netikra pi
nigų pernai buvo atrasta 
pas pinigų “fabrikantus.” 
Tie pinigai nepadarė pub
likai jokių nuostolių, nes 
jie buvo pagauti prieš jų 
paleidimą Į apyvartą.

ČANKAIŠEKAS ŽADA 
ĮSIVERŽTI K1NIJON

Šį pirmadienį generolas 
Cankaišek paskelbė iš For- 
mozos, kad jo armija toje 
saloje ruošiasi įsiveržti į 
komunistų valdomą Kiniją. 
Jis sako, kad kiniečiai greit 
pradės Azijos išvadavimą 
iš sovietų jungo.
Reikalaus, kad

Komunistai Registnaotųsi
Amerikos senatas pradėjo 

svarstyti bilių, pagal kurį 
visi Amerikos komunistų 
partijos nariai turėtų regis
truotis valdžios Įstaigose, 
kur butų žinorrp. kada jie 
įstojo į partiją ir ker jie gy 
vena. FBI sako, kad Ame
rikos kompartija turi apie 
54,000 nariu ir daug dau 
giau simpatikų, pritarėjų ir 
bendrakeleivių.

Prasidėjo Daktaro
H. N. Sander Byla
Šį pirmadienį Manches- 

ter, N. H., teisme prasidėjo 
Dr. Herman N. Sander by- 
a. Daktaras yra kaltina
mas pagretinęs iš gailesčio 
vienos ligonės, Mrs. Abbie 
Borroto, mirtį. Ligonė sir
go nepagydoma vėžio liga, 
o daktaras prisipažino Įlei
dęs Į jos gįslą oro.

Teisme daktaras neprisi
pažįsta kaltas ir jo advoka
tai žada teismui įrodyti, 
kad įšvirkštas oro kiekis 
negalėjo ligonės mirtį pa
greitinti. Daktarą teisia 
prisiekusiųjų teismas. Ta 
oyla jau sukėlė didelio su 
sidomėjimo.

Prašo Ginklų
Indokinijai Ginti

Prancūzijos vyriausybė 
kreipiasi į Washingtona 
prašydama duoti skubiai 
ginklų Indokinijai ginti 
nuo Kinijos ir nuo Indoki
nijos komunistinių partiza
nų, kurie dabar gavo Rusi
jos ir Kinijos pripažinimą. 
Franeuzai sako, kad jiems 
ypatingai esą reikalingi di 

ieji transporto orlaiviai, 
kurie galėtų gabenti para
šiutininkus į partizanų už
imtas ar gresiamas vietas.

SAKO, ARABAI SUKILS 
PRIEŠ PRANCŪZUS

Massachusetts 
Gubernatoriaus 

Proklamacija
\Vhereas, the Republic

Lithuania, a peace-loving

Ketvirtadienį Anglai Renka 
Naujų ParlamentųPenki iš Sovietų Rusijos 

pabėgę žmonės, vedami ži
nomo istoriko Boriso Niko- 
la.evskio, praeitą ketvirta
dienį lankėsi Jungtinių 
i autų organizacijoj ir iškė
lė reikalavimą, kad ta orga- 
..Lacija imtųsi rimtai tyri
nėti vergijos klausimą Ru- 
-ijoj. Tie penki žmonės 
teirė -Jungtinių Tautų eko- 
įominės ir socialinės tary
bos pirmininkui Dr. Her- 
nan Santa Cruz, 4,000 rusų 
pasii ašytą prašymą, kuria
me išdėsto savo reikalavi- 
ną ir prašo pravesti tyrinė
simą, nes vergų stovyklos 
Rusijoj \ra musų laikų du

žiausia gėda, už kurią at- 
akomybė krinta ir ant lais
vojo pasaulio, kurs, žinoda 
nas padėti Rusijoj, tyli ir 
nieko nedaro, kad tą gėdą
pašalinus.

Rusų delegacija Jungti
nių Tautų organizacijoj 
kal’oėjo Lygos Už Laisvą 
Rusiją vardu. Delegacija 
pabrėžė, kad Rusijoj pasku
tiniu laiku daug daugiau 
žmonių vra tremiama į prie
vartos darbų stovyklas, ne
gu seniau, ir Jungtinių Tau
tų organizacija neturėtų tuo 
reikalu tylėti.

1,864 Kandidatai Varžosi dėl 625 Vietų; Stipriausios 
Partijos Konservatorių ir Darbiečių; Liberalai iš

statė Daug Kandidatų; Attlee ir Churchill Pa
sakė Paskutines Prakalbas; 34,500,000 

Balsuotojų Spręs

Naujas Bandymas 
Tartis su Maskva

Laukiama, kad greitu lai
ku Amerika, Anglija ir Ru
sija vėl atnaujins derybas 
dėl atominės energijos

ŠĮ ketvirtadienį, vasario 
23 d., Anglijos gyventojai 
renka naują parlamentą. 
Turės būti išrinkti 625 at
stovai į parlamentą. Kan
didatų yra išstatyta 1,864. 
Daugumas kandidatų yra

... x o darbiečių ir konservatorių,tarptautines kontroles. Se- Libel.alai i5statė 47g kandį.
natorius Connally sako, kad dat komunistai išėjo i 
tokios derybos turės būti rinkin)us su 102 kandida-
vedamos pačių viršūnių ir h. keliosdešimts kandi- 
bus bandoma susitart, de' dat nu0 neprik]auso.
kontrolės, kad išvengus ato
minio ginklavimosi lenkty- 
nių ir karo. Panašų pasiu- ^buotojų
lymą padarė ir H. Stassen, 
republikonų partijos vadas, 
kuris siūlo, kad derybos ap-

mų grupių. Viso Anglijoj 
yra 34,500,000 registruoti}

Anglijos rinkimus visas 
pasaulis stebės su dideliu 
susidomėjimu. Partijų kan-imtų visus ginčijamus klau-, didataj daugiausiai ^siski. 

Simus jr tokių derybų tiks- ria vidaus poIitikos klausi- 
las butų išvengti atominio|m 0 ne da vestinosof 

and
nation nothwith- 

sianūing iis to Interna
tional treaties and agrecments. 
fell vietim to ^inprovoked ag- 
gression and mRitary invasion 
of her neighbors and is štili 
under forešgn occupation and 
tyranny which the peoplc have 
resisted and are štili resisting: 
and

Whereas, the independencc of 
the Republic of Lithuania ha.*- 
long been and is štili recognizetl 
by the United States and many 
other nations throughout 
world uhich has consc'entious- 
ly proclaimed their allegiancc 
to principles of liberty and the 
right of sclf - determination: 
and

Whereas. a permanent peace 
can only be secured through a 
mutual respect and considera- 
tion of the basic principles of 
justice and right as thcy affect 
all nations. large and small: I 
and

Whereas. the 16th day of 
February, 1950. is the Thirty- 
second Anniversarv of the es- 
tablishment of the independ 
ence of the Republic of Lithu
ania.

Novr. therefore, I. Paul A. 
Dever, Governor of the Com 
monwealth of Massachusetts 
do hereby proclaim the 16th 
day of February, 1950. to be 
REPUBLIC OF LITHUANIA 

DAY
and commend the observancc 
of the occasion to all citizense.

Given at the Executivc 
Chamber in Boston this ninth 
day of February in the ycar 
of our Lord one thousand ninc

Progressive

Susekė Didelį
D. P. Raketą

karo.

Abdel Krim, Moroko 
arabų vadais 1926 metų su
kilime, kuris dabar gyvena

Amerikos policija susekė 
didelį išvietintųjų žmonių 
nelegalų šmugeli į Ameriką 

the -u kiastuotais dokumentais. 
D. P. įstatymas numato įsi 
leisti į Ameriką tik tuos iš
vietintuosius, kurie gyveno 
Vokietijoj ar Austrijoj 1945 
m. gruodžio 22 d. Vėliau 
atvykusiems kelias į Ameri
ką yra uždaras.

Dabar surasta, kad dau
gelis išvietintųjų žmonių 
perka iš vokiškos policijos 
liudijimus, kad iie buvo 
Vokietijoj 1945 metų gale, 
nors jie yra daug vėliau at
vykę i Vokietiją iš Lenkijos 
ir kitų Rytų Europos kraš 
tų. Apie 500 tokių sufal
sifikuotų liudijimų Ameri
kos policija jau susekė ir 
dar daugiau tikimasi su
gauti. Nemažas išvietintųjų 
žmonių skaičius jau pateko 
ir i Ameriką su falšyvais 
popieriais.

Vėl Protestuoja dėl 
Berlyno Blokados

Ekskomunikavo
Cechų Kunigą

Iš Vatikano praneša, kad 
popiežius ekskomunikavo 
vieną cechų kanauninką. 
Jan Dechet, už tai, kad jis 
sutiko, bolševikiškosios vy
riausybės paskirtas, tvarky 
ti Banska vyskupiją. Tos 
diocezijos vyskupas mirė 
sausio 8 d. Naują vyskupą 
ar vyskupijos valdytoją ga
li paskirti tiktai Vatikanas, 
bet Prahos vyriausybė pa
skyrė savo nuožiūra vieną 
kunigą, kurį Vatikanas da
bar ekskomunikavo. Čechi- 
jos valdžia sako, kad ji vis 
vien pripažįsta tiktai jos 
paskirtą vyskupijos valdy
toją.

Bandė Nuversti
Stalino Diktatūrą?

sienių politikos.
Anglijos rinkimų kova 

buvo labai karšta. Savai
tės gale ministerių pirmi
ninkas C. R. Attlee ir kon
servatorių vadas V/inston 
Churchill pasakė per radio 
savo paskutines kalbas ir 
abu kvietė balsuotojus ak
tingai dalyvauti rinkimuo
se..

C.. R. Attlee atrėmė kon
servatorių priekaištus, kad 
socialistinė vyriausybė nu
susinusi Angliją, išsėmusi 
tautos energiją. Jis kvietė 
balsuotojus perrinkti dar
biečius ir pavesti jiems vy
kinti jų programą. Wins- 
ton Churchill savo paskuti 
nėj kalboj pranašavo viso
kias nelaimes, jei konserva
toriai nebus grąžinti į val
džią.
Diktatorius Tito

Žada Vaikščioti Nuogas

Jugoslavijos diktatorius 
, Tito sekmadienį pasakė rin

kiminę kalbą ir tvirtino, jog 
Jugoslavija geriau vaikščios 
nuoga, negu leis užsieniams 
diktuoti savo užsienių poli
tiką. Diktatorius skundėsi, 
kad Amerika trukdanti jam 
gauti iš Internacionalinio 
Banko 25 milionus dolerių 
paskolos, nes norinti pa
veikti jį keisti Jugoslavijos 
užsienių politiką. Ta pro
ga diktatorius ir grasino g?- 
riau vaikščiot nuogas, kaip 
klausyti užsienių.

Amerikos ambasadorir? 
Belgrade, tuoj po tos kai 
bos, pareiškė, kad Ameri’ a 
nesikiša ir nemano kištis 
Jugoslavijos vidaus 
lūs.

Berlyno laikraštis ‘Abend 
praneša, kad Rusijoj mar
šalo Govrovo vedami kariš
kiai bandė nuversti Stalino 
diktatūrą, bet sąmokslas 
buvęs susektas ir kaltinin
kai pakliuvo Į Stalino poli 
cijos nagus. Maršalas Leo- 
nik A. Govrov pagarsėjo 
kare, kaipo Leningrado gy
nėjas..

Laikraštis sako, kad ne 
mažiau, kaip 200 aukštų 
karininkų jau esą suimti 
Rusijoj už dalyvavimą Gov 
rovo sąmoksle.

Amerikietis Vogeler
Prisipažino Esąs Kaltas

Vakaru valstybių karo 
viršininkai Berlyne pasiun
tė rusams jau ketvirtą iš ei
lės griežtą protestą dėl ru
sų daromų susisiekimo truk
dymų iš Berlyno ir į Berly-

. no Amerikos, Anglijos ir
By His Excellency the Gov- n3- , viršininernor Prancūzijos kai o viršinin

kai sako. kad rusai tyčia su 
apskaičiavimu trukdo žmo
nių ir prekių judėjimą Ber
lyne ir reikalauja pasalinti 

Rytines valstijas ir ypačyj^js trukdymus.
Naująją Angliją šią savaitę --------------------------
užklupo nepaprasti speigai,! ------------- ~ . 7 7
ausys svyla ir nosys bąla, Remkit biznienu*^ 
temperatūra nusileido iki 0. »kelbia«i “Keleivyje.

Egypte, sako, kad 25,000,- fif?\?nd v
oao u |Independence of the Lmtcd000 arabų prancūzų valdo
moj šiaurinėj Afrikoj sukils 
prieš prancūzus, jei jiems 
nebus duota nepriklauso
mybė.

Prancūzai šiaurinėj Afri
koj, Moroko, Elžvre ir Tu
nise, valdo apie 12 milionų 
arabų, o ne 25 milionus. 
Šiek tiek arabų yra ispanų 
Moroke ir prieš porą savai
čių Ispanijos Moroko ara
bai bandė sukilti, bet maiš
tas buvo nuslopintas.

States of America, the one 
hundred and seventy-fourth.

PAUL A. DEVER.

EDWARD J. CRONIN. 
Secretary of the 
Commomvealth.

Amerikietis R. A. Voge- 
ler praeitą šeštadienį Buda
pešto teisme prisipažino, 
kad jis esąs Amerikos šni
pas ir davinėjęs pranešimus 
apie Vengrijos ūkio padėtį 
amerikiečių šnipinėjimo įs 
taigoms. Ar jo prisipažini
mas buvo išgautas smurtu, 
far tebespėliojama.

reika

Kaip kasmet, po vi?" 
Ameriką vasario 22 d. ren
giama daug iškilmių Jurgio 
Washingtono, pirmojo : • 
lies prezidento, dienai pa
minėti. Šalies išlais'into o 
atmintį mini mokyklos, 
įstaigos ir visuomenės orga
nizacijos.
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“Darbininkas,”
, sų žiniai, tuomet Fuchs’ai
virsta paprastomis ir įssise 

, _ .. ..... rusiomis lapėmis ir ju kai-
damap Ispanijos fasi>timo jjnjaj tuomel nieko neverti, 
ir diktatūrinio režimo ne
pripažinimo klausimą, sa

nagn ne

►4

ko: Didžiajam “Vaciui”!

Apie tai rašo Maskvoje’ 
išeinantis žurnalas “Ogo
niok.” Jis yra pranešęs, 
kad Josifas Vissarionovičas 

į Stalinas, jo gimtadienio
t, _ i , - i - I proga, eavo iš Amerikos in-Bet, kas bent kiek onen-, tuju gen<-.įu indėnu

tuojasi bendroj padėtu jr; vado ga‘lvaį ,;apuožalį

“Visi g-erai žino. kad kata
likiškumas yra vienintelė 
priežastis dėl kurios taip il
gai atidėliojama Franco pri
pažinimas.”

Ispanijos reikaluose, 
gerai ir puikiai žino, kad 
tokios “Darbininko” redak 
toriaus šnekos yra iš lubų 
griebtos. šis redaktorius 
nori skaitytojui, žinoma, vi
sai naiviam skaitytojui, pa
kišti dirbtiną ir išgalvotą 
minų apie katalikiškai Is

Anot to laikraščio, 27 indė- • 
nų genčių atstovai išrinko 
J. Y. Staliną savo garbės 
vadu. Apie visą “Ogonio-’ 
ko” sensaciją buržuazinė ■

ČIA SUKRITO SUNKUSIS BOMBERIS

Alaskoje, Vaneomer Island srityje, nukrito vienas sun
kusis Amerikos bomberis su 15 vyrą įffnfas. Visos pa
stangos surasti orlaivį nedavė rezultatą. žemėlapyje pa
rodyta vieta, kur, spėjama, orlaivis nukritę.

Kas Savaite
plėšta, išdraskyta, net ir bi
tės vokiečių išdegintos. Ta
da grįžę užkasėme į žemę 
kai kuriuos daiktus. Paslė
pėme ir Lietuvos Vyti, ku 

1 ris kabojo seklyčioje. Spa
lių 8 d. frontas pajudėjo. Iš į Linkolno Pietus 
gyventojų atimti paskuti- Vasario 12 d. yra didžio 
nieji gyvuliai. Visi vviai vtl-gų išvaduotojo, Abra- 
Lgaudomi kasti apkasų. Linkolno, gimimo die-
Besislapstančius vokiečiai na. A. Linkolnas buvo pir-

.grąsino sušaudyti. Aplinki-, repUblikonų partijos
mai kaimai pradėjo degti. ■ ezidentas ir yra vienas iš 
Gaisrų viduryje mes likome £idžiuju tos rtijos Valsty 
vieni, žmones išbėgiojo, Ru|.- bia visi

spauda nieko nerašė, tai jo?’spinduliuose šildosi? Labai šaltąjį karą sugalvojo ir ve- 
apsileidimas. Ar Amerikos, pįeus irodvmas, bet pasi- da Kremliaus politikieriai, 
indėnų genčių atstovai bu- i klausykite toliau:
vo ar nebuvo susirinkę i to-ipanija. daromas skriaudas-i bu-

Si mintis patiko marijonu vįs‘taip pagel.bta5 Stafinas.
sunku tikrai pasakyti: bet“Draugui,” tad ir šis tuos 

“Darbininko” protavimus 
persispausdino.

Nepersenai musų krašto 
darbininkų unijos nutarė 
įspėti Amerikos vyriausybę, 
kad ji nepripažintų Franko 
vyriausybės, nes ši yra dik
tatoriška, čia apie katalikiš-! turi karingu indėniškų 
kurną jokios kalbos ir netMų galvos papuošimą su nu-

faktas pasiliks faktu, kad, 
Amerikoje beveik visos tau- ’ 
tybės, jų tarpe ir lietuviai,

"Kui susisiekimas, ryšiai 
su Lietuva palengvės, kai šal
tas karas pranyks, daug prie
šų melų paaiškės ir tiems, 
kurie dabar patiki melams.”

jau šią savaitę, vasario 23 
d. lr konservatorių ir dar- 
biečių vadai sako prakal- 
1 as, aiškina savo programą, 
ginčijasi. Sprendimas pri
klausys nuo balsuotojų nu
sistatymo.

Ta proga verta pažymėti, 
kad konservatoriai bando 
įkalbėti žmonėms, jog so
cializmas vedąs kraštą į 
bolševizmą ar rusiško tipo 
vergišką komunizmą, f tą 
užmetimą puikiai atsakė 

Visoj ei-i^n^Uos ministeriu pirmi
ninkas C. R. Attlee. Jis,

įsa
laisvasis

yru
Amerika ir visas 
pasaulis.

Linkolno diena yra 
publikonų partijos pasileis 
kimo diena. Ne kitaip bu
vo ir šiais metais, 
lėj iškilmių ir bankietų re

mes dai- namuose. Girdime 
patrankų sviedinių sprogi
nėjimus. Baldus išnešėme 
i sodą, ūkio mašinas išvežė- 

; me toliau nuo trobesių, ir 
kiaulę su paišiukais išleido
me i laisvę. Buvome pasi- 
kurę krosnį. Norėjome kep
ti duoną. Bet jos iškepti 
jau neteko. . . . Kubilą su
tešla duonai isiritome į ve-, ... u-iz„»
žima ir su skaudančia širdi- "eJ‘™a republ.kona. pa- 
mi paskutini kart, apleido- iiktlbe sa'« \ >’la
me namus ma slu metu ludens "nkl

re

publikonai minėjo savo di 
dįjį vadą. • te’

Prieš Linkolno dienos nu

kalbėdamas Sheffield mies- 
sakė:

Mes jau kartą patarėme 
“Vilnies” pasekėjams suor
ganizuoti į Lietuvos dainų
šventę graži, ekskursiją » į ' p£
reikalauti, kad vadai gautų,4ii 
vizas ir neatsikalbėtu, kad

Keliai buvo užkimšti vo 
kiečių kariuomenės. Nak
čiai orisiglaudėme kaimynų

‘ Komunizmas paneigia as
mens vertybę. Konservatiz
mas paskirsto asmenis Į Įvai
rias klases. Darbiečiai tiki i 
lygybę ir lygias progas vi
siems žmonėms.”

ryšių su Lietuva nėra, šaltas 
Ir sugebėk tu man šitaip karas kur tai eina. Jei to 

turi savo raudonodžių, ku-, šnekėti! Kelius į Lietuvą kia ekskursija į Lietuvą nu- 
rie panašų susirinkimą ga- uždarė Maskva, ryšius su vyktų jai tikrai visas “Vil- 
lėjo padar.tr .Jei tai outų Rraįtu nutraukė bolševikai, nies” melas paaiškėtu, 
faktas, kad Stalinas dabar

va

minties nėra ir nebuvo. Tei
sybė, šventa teisybė, kad 
Ispanijos kleras ir vienuo
lynai turi nepaprastai dide
lių privilegijų Franko Ispa 
nijoj ir valdo milžiniškus 
turtus ir žemės plotus ir šių 
privilegijų pagalba išnau
doja skurdžią, katalikišką 
Ispanijos liaudį. Ispanijos 
kleras yra pirmaeilis Ispa
nijos feodalas, ūkiškai atsi
likęs, visais požiūriais reak
cingas ir stipriausi* Franko 
režimo ramstis. Bet šio luo
mo reikalai ir interesai nė
ra katalikybė, tad nereikia 
kastos bei dvasininkų luo
mo interesų painioti su ka
talikybės ir religiniais rei
kalais. Jei dėl Franko re
žimo nepripažinimo nuken
čia šios dvasininkų kastos 
ūkiškoji gerovė, tai šita 
kryptimi ir reikėtų klausi
mas gvildenti ir skaitytojus 
atitinkamai informuoti. 

x
Fuchsas Lietuviškai—Lapė!

Praėjusios savaitės pla
čiojo pasaulio spauda daug 
rašė apie atominių ginklų 
žinovo ir pirmaeilio specia
listo Dr. Klaus Fuchs’o su 
ėmimą, nes šis “fuksas” pa
sirodė buvęs Sovietų Rusi
jos šnipas. Neužmirškite, 
kad bolševizmo moralė vi
sokį šnipinėjimą ir pripa
žįsta ir skatina. Sovietų vy
riausybė tokius “fuksus” 
gerai apmoka vergų iškasa
mu auksu. Spaudos prane
šimuose apie tą “fuksą” 
skaitome:

“Anglijos mokslininko (su
prask Dr. K. Fuchs’o) Įtari
mas prasidėjo prieš kelis me
tus. FBI užtiko, kad Fuchs 
1947 metais Chicagoje turėjo 
pasimatymą su Sovietų agen
tais. Mokslininkas buvo se
kamas ir apie tai tuojau bu
vo pranešta Scotland Yar- 
dui” (Anglijos slaptajai poli
cijai).

Tas rodo, kad Fuchs’as 
prieš 2-3 metas buvo ant 
anglų ir amerikonų agentų 
akies. Tad dabar ir kyla 
klausimas, kas ir ką “sufuk- 
sino” ar “nufuksino”? Pa
prastai taip esti, kai tik 
“šnipas” pasidaro nenau
dingas, jis likviduojamas, 
L y., iškeliamas Į aikštę vi-

dažvtomis paukščių plunks 
nomis ir jei “Ogoniok” ne-į 
meluoja, tai dabar prie visų 
kitų Stalino titulų, reikia i 
pridėti, kad jis yra “didysis 
skalpių medžiotojas.”

TIK PAMANYKITE!

Lietuvos Ūkininko 
Pergyvenimai

Tikiu Sugrįšiu į Jus, Mieliejii___ ____ , pasiimti.i • ap
Apie

Savo namus 
j leidome verkdami.

Rodos, taip nesenai gyve-’, 400 vežimų vilkstinę vokie- 
nome Lietuvoje. . . . Arėme čiu žandarai varė Vokieti-

leidome paskutinę nakti
• Lietuvoje, nesumerkę poil-
■ siui akių. Rytui auštant,
1 beržynėli apleidome. Ap- 
, linkui siautė gaisrai. Su ve- 
' žimais pasukome link Sla
vikų. Pakeliui Endrikių

■ kaime susitikome seseris,
! atsisveikinome su jomis gal 
! paskutini kartą. . . . Ties
miesteliu apsistojome dar 
pas vieną ūkininką. Čia vo

• kiečiai paėmė musų arklius 
ir kitus gyvulius, ir per šeš-

iupę juos išvarė į Vokietiją.
Laukuose matėme žmo

nes kasant apkasus. Mes 
su giminėmis nutarėme,

mą siu
mams. Jų vyriausias šūkis 
yra prieš Trumano “sočia j 
lizmą,” jie smerkia visokią R. Attlee dar pažymė- 
valstybės kontrolę ūkio sri-1 jo. kad demokratija daug 

- ‘ ‘ mestis i “lais-'kur -vra nuvertinta todėl.tyje ir nori 
viausia’’ kapitalizma.

Bet vos tik spėjo nuskam-į rinkimus su skambiais pa
bėti tas šūkis, kaip tuoj ki-padais, bet po rinkimų už- 
lo galy bė protestu iš pačiu i miršta savo pažadus vykin- 
republikonų tarpo. Maine i ti; Anglijos Darbo Partija 
republikonai nori, kad vais-1 vi>u> savo pažadus tesėjo ii 
tvbė jų bulvių kainas pa- todėl yra verta balsuotojų 

pasitikėjimo.
Šią savaitę matysime, 

kaip spies Anglijos žmonės.

kad politikieriai išeina į

kad jau nebeliko kitos išei
ties, kaip atsiskirti su gim-

metu kaimynai sueidavo ten. Galop vakare buvome i ^me. Eidami pro Sla 
pas kaimynus, gimines pas suvaryti j mišką.

Vilniuje leidžiamas •‘Tė-tgimtu?sius laukus! jiena^Jos linkui. Visą šią veži- 
vynfc Balsas” Įsidėjo nepa-j me >'levas’ 0 !va,™» “lkų kolona vanneJ° “» lr 
prastą žinią: “Bažnytinis;

ruošėsi!) dainų šventei 'pa-| Pirmą naktelę be namų

vikų bažnyčią, užsukome

laikytų. Nevv Yorko, Nevv 
Jersey ir Pennsylvanijos re- 
publikonai protestuoja prieš 
republikonu nepadorų flir- w
tą su pietinių valstijų rasis- į «^eil Hitler”
Uis. Tų valstijų republiko- Į .
nai norėtu imti rimtai rasi- lena^ vokiškas desmių- 
nės lygybės šūki. kurį pir-:j« politikierius, Wolfgang 

Hedler, kalbėdamas Ein- 
feld'e prie Kiel miesto, pa
reiškė nuomonę, kad tie vo
kiečiai karininkai, kurie 
1944 metais liepos 20 d. no
rėjo nuversti Hitlerio dikta
tūrą Vokietijoj, “buvo išda- 

į vikai ir kvailiai.”
Pagaliau, po dvejų mėne\ -pas pats politikierius pa- 

sių derybų, Maskva paskel-. 5isa’Kė ir už žydų naikinimą, 
bė savo sutarti su Kinijos ;bet tiktiii jis mano, kad bu- 
komunistų vadu, Mao Tze-, vo ga]jma pavartoti kito- 
tung. Paskelbė, žinoma, priemones, o ne būti

ma^ juk T inLmLxirwx—

trumpai pasimelsti paskuti- i
tiaiuiį 2vcni.cn . sjvajgin(javome pasilinks-,mus priglaudė šiurpus miš-i^Į kaltą tėvynėje. Taip

Ir ne bet koks, bet karkle-: - n , vo -• • j-- 1944 metais spaliu 10 d.m,nd»vnme Jautėm., tn- kas. Kilo vejas lr pradėjo , . 1
pati lietus. Suaugusieji su- i1 ?' »'av įkais pei sesupe..1 -e. j į tljtą išvykome į nejaukią

nų miestelio
“bažnytinis choras pradėjo 
rengtis 1950 metų dainų 
šventei—mokytis šventės re
pertuaro dainų.”

isdino

mindavome. Jautėmės to- kas. Kilo vėjas ir pradėjo 
i kie laimingi ir viskuo pa- 
! tenkinti,inti, galėdami purenti tūpėme po egle, skara ap-Į;“ .- A v• Y" 

ėv iii žemelę ir į ją berti sisupome nuo lietaus. O <a į v ?kietlJ3-.protėv:
grūdą ir laukti derliaus. . . vaikučiai apklostyti kaili- 

| niais ir apdėti eglių šako

nas. . . .
Išvadoje, republikonai po

litikoj veikia, kaip Grigo bi
tės medaus gamyboje.

>4
Maskva-Pekinas

Beveik penkis metus iš
buvome Vokietijoj skur 

1 džiuose barakuose, dalino-sią žinutę persispausdino* Kli? karas. Bet mums j miego*jo vežime. t . ... . ,
“Vilnis” Nr. 27 ir prikergė at,ode; *?d jisai baigsis - nakul mes tais pačiais vargais, ko-

gimtųju namų praleidome: kie slėgė mus vtsus.^ ■
medžiu nesudėdami Dabar su sav0 s€,ma

Taip į

savų Įsidėmėtinų komenta- mtisų ki a>to naudai. Lietu- 
rų. Bažnytinio choro dai- xa 'ėl bus nepriklausoma 
nu šventėje dalvvavimas tu-!'a s^b®' Taip sulaukėme

,ri įrodyti piliečiams, kadi194?. ¥?P°fs.,r
i Lietuvoje bažnyčios ne tik P1UC1°. menesiai Lietuvoje
kad egzistuoja ir funkcio- buvo žavėtinai gražus. ViJkarvių ir bliovimas.
nuoja, bet. pavyzdžiui, Kar- 1O. 31 ai uzgu e ar ; ntuj mus vėj var^
klėnu bažnyčios choras net tu’ kubuos dirbome jau ka- HnR Vokieti os. Važiuoti meldžiame 

'io audrai siaučiant Lietuve- o__ ....dainų šventėie dalyvauja.( - ... ...Rot i.„ Je- Vienur kitur įskildavoBet kodėl ne v ilniaut ka-' .. , . ... ,i juodi durnai, naikindamitedros, Kauno bazilikos ii !i~;" TV’, j j • - •• , Lietuvos ukius.kitų didžiųjų parapijų, bet: . .. .
tik karklėniškis choras toj '0.. Y. e .. \al’ 
šventėj dalyvauja? Karklė- re,keJO alePte 
nų bažnytkaimis tikrai Lie
tuvos žemėlapy nepažymė- ■ 
tas!

Bet kas tas “Tėvynės •
Balsas”? Rašoma, kad jis į —y —; V": ,7 7* 

i ulę iz, fzv !k0 pajutome, kad savo na-
jokių tei- 
skaudžios

davo vokiečiai su sunkveži
miais gaudyti kaimuose mo- 
tei-ų ir vyrų prie apkasų ka
simo. Pradėjo jie užplūsti 
ir musų namus. Nuo to lai-

akių. Visame miške aidėjo venu lal5vl0J ,sal-r Ą“e.ikoj 
moterų ašaros, vaiku verks-1 P38 ,fav0 brolio vaikus Ra
mas, 'arklių prunkštimas, m»nlukus- Brooklyne.

tiktai tą susitarimo dali, ku
rią norėjo paskelbti propa
gandos sumetimais.

Iš paskelbtosios sutartie;

nai troškinančių dujų ka
meras. . . .

Už šitokį hitlerinio ban- 
. ditizmo garbinimą tas poli-

dalies \erta pažymėti, kad tjkierius buvo patrauktas į
Rusija ir Kinija sudaro tris
dešimčiai metų karo sąjun 
gą “prieš Japoniją” ir prieš

teismą ir teisėjas jį . . . iš
teisino.

Toks teismo sprendimas

einą* Lietuvoje, bet jo te
nai nieks nemato ir neskai
to. Jis skiriamas tremti
niams į Lietuvą vilioti, to
dėl moka pusti melą, tuščiai 
girtis ir sugeba leisti muilo 
burbulus. Įsakyta paleisti 
burbulą apie Karklėnų baž
nytinį chorą ir jo dainų 
šventėje dalyvavimą, “Tė
vynės Balsas” tam ir yra.

muose neturime 
siu. Ir kokios 
buvo dienos, kada vokiečių 
kariuomenė ūkyje viską ga
dino, piovė javus pašarui, 
laužė sodo medelius. . . • 
Palikę visus laukų darbus, 
turėjom lindėti žemėje išsi
kastame bunkeryje. Taip 
leidome pilnas liūdesio ir
neaiškumų dienas.

tikslui dirba ir *avo skaitv-l RuSPiučio 30 buv0 baisi UKsiui mrna ir savo sKaity VzvVuau; mno Uva-
tojuose skiepija kreivą su

Bet “Vilnis” tam pačiam i

pratimą. Ji rašo:
“Tarybinės Lietuvos prie

šai bando įkalbėti, kad dabar 
Lietuvoje ne tik bažnyčių ne
liko, bet lietuvių visai nėra.”

0 Karklėnų bažnytinis 
choras ar įrodo, kad Lietu
voje ir bažnyčios egzistuo
ja ir lietuviai su dideliu pa
sigerėjimu “Stalino saulės”

Vokiečiai mus išva 
rė iš namų. Buvo įsakyta 
per valandą apleisti ūkį. 
Negelbėjo jokie prašymai 
ir ašaros. Susidėjome į ve
žimą, kas mums buvo bran
giausia. Daugiausia pasiė
mėm maisto, pasikinkėme 
arkliukus, prisirieome prie 
vežimo karvę. Išgąsdintos 
avys taip graudžiai bliovė, 
todėl ir jas nutarėme kartu

nesiskubinome. Pagaliau 
prie progos nutarėme iš ko- 

At«k7?Zu-iloBOS pasitraukti ir pabė-
nuo kurhi'gus laikinai prisiglausti pas

A. -• " savo gimines. Pas juos be- Atvaziuo- , i i- j-gyvendami, po kelių dienų 
išgirdome, kad leidžiama 
vėl grįžti į namus. Labai 
nudžiugome.

Rugsėjo 4 d. grįžtame na
mo. Pilnas ūkis vokiečių 
kariuomenės. Mums leido 
apsigyventi tik virtuvėje. 
Šiuo kartu savo namuose, 
susispaudę kartu su vokie- 

r čiais, išgyvenome tik 3 die
nas. Vokiečiai vėl įsakė 
visiems kaimo gyventojams 
išsikraustyti. Taip mes ant
ru kartu buvome išvyti iš 
namų. šiuo kartu nuvyko
me pas kaimyną, kuris 
mums leido apsigyventi 
malkinėje. Iš čia mes ma
tėme ir savo ūkį, jame šei
mininkavo vokiečiai. Fron
tas buvo visai arti. Pafron
tėje jau buvo pavojinga gy
venti, bet mes vis dar’ šį bei 
tą dirbome. Toks jau lie-

Švęsdami šių metų Vasa
rio Šešioliktąją, prašome ir 

Aukščiausiąjį 
Kūrėją neapleisti musų tė
vynės. Kada tėvynė bus 
laisva, mes į ją grįšime su 
ryšulėliais rankose pėsti ir 
šventai tebetikime, kad į 
savo mieluosius namus su
grįšime- . . .

Antanas Ramonas.

«KELEIVI#’ 
KALENDORIUS

bet kurią kitą valstybę, ku- feUjęėiė nemažą audrą orga-

tuvio ūkininko būdas, be 
darbo jis sėdėti negali.

Pagaliau, spalių 3 d. vėl 
gavome leidimą grieti į na
mas- čia viskas buvo iš-

Musų Kalendorius 1950 
Metams jaui išėjo ir dabar 
pats laikas jį užsisakyti. 
Užsakymus geriausia siųsti 
kartu su laikraščio prenu
merata.

Kalendoriaus kaina yra 
tokia pat, kaip kitais me
tais—50 centų. Užmokesti 
atskirai siunčiant galima 
prisiųsti ir pašto ženkleliais 
po 3 arba po 5 centus. Tik 
prašom nesiųsti oro pašto 
ženklelių, ir nesiųsti pašto 
ženklelių iš Kanados, nes 
mes negalim jų suvartoti.

Užsisakiusiems kalendo
rių jau pasiuntėme, naujus 
užsakymus tuoj išsiunčiame.

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

South Boston 27, Mass.

ri su Japonija kartu pultų 
Kiniją. Čia aišku, susita
rimas nukreipiamas prieš 
Ameriką.

Rusija pasižada duoti Ki
nijai 300,000.000 dolerių 
paskolą ir žada grąžinti Ki
nijos kontrolėn Mandžuri
jos gelžkelius ir Dairen 
(Dalnyj) uostą, bet tiktai 
po pasirašymo taikos sutar
ties su Japonija. Kadangi 
tokios sutarties rusai ne tik 
nenori, bet neprileidžia net 
prie derybų dėl tos sutar
ties, tai Mandžurijos gelž
keliai ir uostai taip ir bus 
Stalino saujoj.

Slaptieji susitarimo punk
tai paaiškės tik vėliau. Bet 
spauda jau dabar rašo apie 
skyrimą Kinijai rusiškų 
“patarėjų,” kurie bus tikrie
ji Kinijos “gauleiteriai.” 
Rašoma ir apie daugybės 
kinų darbininkų gabenimą 
į Sibirą prie įvairių darbų 
Rusijos pramonėj ir kelių 
statyboje.

Stalinas ir iš suvargusios 
Kinijos nesisarmatys iš
spausti prakaito ir kraujo 
duoklę. ,

Rinkimai Anglijoj
Rinkiminė kova Anglijoj 

kaista ir darosi vis smarkes
nė. Rinkimų diena čia pat,

nizuotų darbininkų eilėse. 
Pasirodo, kad vokiški teisė
jai nepakeitė savo dūšios, 
jiems ir vėl norisi parėkau
ti “heil Hitler.”

x
Svarbus Liudijimas .

Vasario 9 d. senato užsie
nių reikalų komisijoj liudi
jo Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centro direktorius, 
adv. K. Jurgėla, apie Lietu
voje rusų okupantų vykdo
mą tautos naikinimą. Jo 
liudijimas buvo išsamus, 
gerai dokumentuotas ir at
skleidė prieš Amerikos se
natorius baisią skriaudą, 
kurią rusiški žvėrys daro 
Lietuvai ir Lietuvos žmo
nėms.

Adv. K. Jurgėla reikia 
pasveikinti už tokį rūpestin
gai paruoštą liudijimą svar
biausioj senato komisijoj. 
Tas liudijimas neabejoja
mai bus svarus argumen
tas už ratifikavimą “geno
cide” konvencijos.

Deja, negalima butų sa
kyti, kad ta konvencija, 
dargi jei ii ir butų ratifi
kuota, galėtų nors vieną lie
tuvį Lietuvoje išgelbėti iš 
bolševikiškų budelių rankų. 
Deja, ne!

—J. D.

padar.tr
2vcni.cn
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BAS NIEKO NEVEIKU 

10 NIEKAS NVBI1UA

KELEIVIS, 30. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Širdie* Liga Lietuvių Terpe atvykusieji ir Chicagon pa-• 
,. .. . „ tekusieji ansamblininkai ir,
Širdies liga nėra uzkre- vaidylos ne širdies už-' 

ciama, bet, kaip vg, ano- kietėjįm0 ženklų. Bet, vy->
me, p pusėtinai plečiasi. mj( dk jų gūdis teegzami- 
Tohau svarbu žinoti tą, kad nuoti ir tik j juos akmeni.; 
širdies liga yra dvejopa. svaidyti yra nepateisi-

ir priepuolių nama klaida. Egzaminato- 
turet! kūniškoji sildis. Bet riams, matyt> nei j galvą ne.i 
sirdis gali sugesti ir sukie- parėj0 egzaminuoti širdis 
tėti artimo meilės darbams, kurie nuo stogu skelbia 
Pastaroji širdies liga jos apje savo šii ciies sveikata ir j 
sukietėjimas artimo meilės apie tai> kad jie yra širdžių! 
darbams yra daug pavo daktarai. Bet tereikia i 
jingesnė musų tautai, negu juos mestj žvilgsnį, kad pa 
širdies priepuoliai ir nuo to matyti> jie ne daktarai, i
mirimai. o šundaktariai.

Apie ta pavojmgesmąją
širdies ligos rūšį Chicagos; Krikščioniškame šelpimo į 

lietuvių tarpe ėjo privatiš- darbe vadovauti, . daugiau-; 
kos diskusijos, paskui per-!s^ dirbti ir pasiaukojimą 
simetė į vienos draugijos privalo rodyti ne fabrikuo- 
susirinkimą ir pagaliau pra-'se duoną pelnyjantieji mu- 
simušė į spaudą. Tas pasi ju ansamblininkai, yaidylos 
rodė “Naujienų” vasario 10 J1 “Linksmieji Broliai, bet 
dienos laidoj straipsnyje,1 skelbėjai mokslo To, Kurs; 
įdėtame ant paskutinio pus- • išganymą žadėjo tiems, ku- 
iapio, antrašte: “Vvrai, Ar-' r*e bus dirbę salpos darnus, 
gi Jau Šitaip*” ’ 0 pražūtim grūmojo tiems,
’ Rašoma apie Chicagos <larbU
Lietuvių Tremtinių Draugi-. lrb^' . v
jos daiytas pastangas isug-Į Tas Kristaus pažadas ir 
dyti kasa savišalpos reika-! pagrūmojimas bažnyčiose 
iams. Mat Chicagoj atsii a-į kiškai ignoruojamas. Kai, 
do keliolika iš tremties at-’dabar visuose laikraščiuose; 
vykusiu šeimvnu, patekusių! agituojama už gelbėjimą iš į 

į visokias bėdas*. Chicagos tremties 600 šeimynų, kai į 
Lietuvių Tremtinių Draugi- aiškinama, kad New Y orke; 
ja joms padėti negali, nes Asanj Saloje sėdi 30 tau- 
jos kasa tuščia. Draugija tiečių, kurie bus grąžinami,

MINIOS NORI MATYTI «STROMBO1.L”

Nežiūrint i lietu minios žmonių nori New Yorke matyti 
aktorkos Ingrid Bergman naujausią filmą “Stromboli.” 
Daugelis žmonių siūlo tą filmą boikotuoti, nes artistė, 
bevaidindama tame filme, susilaukė sunaus ne iš savo 
vyro. liet žmonės to nepaiso, o gal kaip tik dėlto ir nori 
tą filmą pamatyti.

syje paliko vyrą 
Zaranskį, motiną
Navickienę, sūnų Joną Za- __
rieki, keturias dukteris: 'nas 
-Vlr.. Lucille Mazieka, Mrs.1 
Jeannie 
Zuok ir
caro ir paliko du anūkai.

I laidotuves buvo atvykę
giminių ir iš tolimesnių vie
tų. Buvo F. Nonvich’iai, 

Alickėnai, S. Novickiai, J. 
Jasperai, J. Cebaliskiai ir 
-Virs. Eva Shuk’is.

Našlys Adomas Zarans- 
kb liūdesio valandoje reiš
kia širdingą padėką visiems 
atvykusioms atiduoti pasku
tini patarnavimą jo tragiš
kai žuvusiai žmonai. 
iVrj. Kazimiera Geanzha*.

Puslapis Trečias

KAS SKAITO. RAflO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Marcelę Minėjom Liet.Nepriklausomybę
I

geriausių musų pianis-, 
tų. Jis solo skambino savo 

\ argo, Mrs. L. j sutaisytą vieną numerį.1 
Mrs. Eleanor Los-į Puikiai skambėjo.

j.. . i...: . 'buvo garsintas Ipoli
tas Nauragis, liet nepribu
vo. Tai Anna Kaskas su 
dainavo keturias dainas irv • •uz JI.

Oras buvo blogas. Daug 
, sniego užvertė, tai iš toliau

CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 12 d. Cambridge 

. lietuviu draugijų komitetas 
'suruošė Lietuvos nepriklau- 
'somybės minėjimą A. L. P. 
• Klube. Komitete buvo at
stovaujamos šios organiza
cijos: Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos 71 kuopa, 
Lietuvos Sūnų Draugija ir 
Lietuviu Jaunuomenėspublikai buvo sunku atva-į.. .. ......

žiuoti, nes per kalnus va-|£^* 
žiavimas buvo labai pavo
jingas. Bet klausovų susi
rinko, kaip man atrodė, 
apie 700.

—o—

planavo kasą išugdyti teat- 
raliais parengimais. Bet 
Chicagoj esančios teatralų

jei kas nors neuždės už juos 
reikaiaujaniGs s’ 
nesigirdėjo, kad parapijų

grupės ir ansambliai be at- vadai butų ką nors pasiėmę 
lyginimo atsisakė vaidinti. I nuveikti tiems krikščionis- 

Kai šitas dalykas buvo g.:klausiems reikalams. (Mas- 
keltas Chicagos Lietuviui PeU>, N. Y. parapija pas.- 
Tremtinių Draugijos susi-, za<ieJ? sukelt. iki ko- 
rinkime, laikytame vasario v0 menesio. Re .)
3 d., tai daugelis pasipikti ! Tai va kur ieškoti di- 
no. Atsirado tokių, kurie džiausios širdies užkietėji- 
siulė griežtai boikotuoti pa- mo ligos. Ir jei jau kalbėti 
rengimas, kurių programų apie boikotavimą parengi-į 

išpildyme dalyvaus širdies mų, kur programas atliki-t 
užkietėjimo liga sergantieji nės širdies kietumu sergan-j 
ansamblininkai ir vaidylos. tieji ansamblininkai ir vai- 

_ . , dylos, tai tą boikotą reikia
Tai va keno širdies igos tnukreiptj j parapijas, ku- 

Chicagoj tapo nusta y s. nesjjma šaipOs ir tautos' 
Ar teisingai tas padaryta. ,bėjim0 darh dirhti. 
Žiūrėkime. 1

Sutikime, kad iš tremties L*i«vamanis.

VIENOS PARAP UOS ATSKAITA

Pridedu čia Marquette Parko lietuvių parapijos me
tinę atskaitą. Manau verta su ja susipažinti. Atskaita 
yra už 1949 metus.

PAJAMOS
Parapijonų metinis mokestis ..................... $ 9,332.00
Sekmadieniu ir švenčiu aukos...................... 28.952.10

............................................. 5.438.07Velykų aukos .................................
Kalėdų aukos .................................
Už lemputes .................................
Novenos .........................................
Nuošimtis už paskolintus pinigus 
Chicagos arkivyskupijos kolektos 
Misijų. Šiluvos ir 40 vai. kolektos
Mokyklos vaikų mokestis ............
Piknikai ir kamivalas ..................
Aukos , dėl gėlių .............................
Draugijų parengimai.

5.918.59
4.070.94
1,043.54
1.671.00
3.512.27
2,115.39
5,390.25
7,400.83

235.10
3,414.52

Už knygutes ................................................. 166.74
Nuoma už svetainę 
Aukos dėl žvakių .
Įvair'ų aukų

137.00 
255.18 

30.60
Kolekta dėl !/>yola Universiteto ................. 376.52

Naujai bažnyčiai aukos..................................

Viso jeigu pasidarė ......................................
IŠLAIDOS

Kunigų algos ................................................
Seserų mokytojų ir bažnyčios prižiūrėjimas
Bažnyčios tarnų algos ..................................
Arkivyskupijos kolektos ir taksai ..............
Loyola Universitetui ...................................
Anglis, gasas ir elektra ..............................
Telefonas ........................................................
Candles and vigil lights .............................
Spaudai ........................................................
Mokyklos reikmenys .....................................

79,490.94
2.493.75

81,984.69

4,200.00
5.600:00
5,637.00
6.617.27

800.00
3,433.47

391.86
976.98
493.33
579.60

lataisymai bažnyčios ................................ ..
Klebonijos išdažymas ..................................
Novenų knygutės ..........................................
Lom kėlės į seną mokyklą..............................
Muzikaliai instrumentai mokyklos vaikams 
Senos, mokyklos pataisymai čr Išdažymai.,
Ekstra pasamdytiems kunigams..................
Už gėles dėl altorių .................................. ..
Klebonijos užlaikymas ........................
Apdrauda visų namų per 5
Mokyklos virtuvėj nauji įtaisymai 
Įvairios reikmenys ir pataisymai

Viso abelnų išlaidų ....................
Naujai mokyklai išmokėta ........

Viso šiais metais išmokėta ........

831.13 
641.52 
226.95 
600.37 
4:16.41 

6,291.4S 
72.00 

169.17 
2305.03 

metus ..........1.229.28

Angliakasiai dirba tik po 
tris dienas į savaitę. I)arlx> 
savaitė prasideda panedėly- 
je ir baigiasi seredoj. Tai 
uždarbis į pusę mėnesio bu- 

Kai ku
rios didelės šeimos gauna 
“dadėčkų” iš valdiškos pa
šalpos, nes viskas brangu, 
tai tiek pinigų negana dėl 
pragyvenimo.

J. V. Stanislovaitis.

BROCKTON, MASS.

1,348.81
1,746.94

45,228.60
54,407.73

99,636.33

WiLKE5 BARRE, PA.
Vasario 14 d. įvyko kon

certas. Surengė lietuvių 
radio valanda, po vado- 
v;: te advokato Virbalio, na apie 70 dolerių. 
-T ogi amą atidarė dantistas 
Retkevičius. Anglų kalba 
trumpą prakalbėlė pasakė 
adiv. Virbalis. Priminė, kad 
Lietuvoj gyventojai terori
zuojami ir tremiami į Kusi- 
ą prie įvairių darbų ne

žmoniškose sąlygose ir kad 
šalis šio parengimo pelno 
jus skiriama lietuviams pa
bėgėliams.

Prof. B. Kazlauskas tarė 
.ciis žodžius anglų kalba—
‘Dieve laimink Ameriką,” 

d paskui laikė paskaitą lie- 
.u.iu kalba iš musų tautos 
istorijos. Priminė, kad nuo 
trylikto amžiaus lietuviams 
teko kautis prieš vokiečius 
kryžiokus. Keturioliktame

Vasario 12 d., Montello
je, šv. Roko parapijos salė
je, katalikų federacija su
ruošė vasario 16 d. šventės 
minėjimą.

Kaip visur, taip ir čia, 
tam minėjimui buvo pa
ruošta programa: paskaita, 
parapijos choras su daino 
mis, tautiniai šokiai, vaikų
deklamacijos, o pabaigoje!4~ Pearl St 
vietinių klubų pirmininkai!deda gausią 
padarė susirinkusiųjų tarpe i reikalams.

amžiuje lietuvių tautai gre- 
pajamų sumas neįeina pinigai, kuriuos parapijonai y didelis pavojus iš toto- 

nuo jų buvo apsi-
l.

sumoka kunigams už mišias, laidojimus, šliubus, 
tus. Neįeina nei dovanos kunigams įvairiomis progomis.

Taigi į parapijų kasas ir tiesiai į kunigų kišenes su
eina labai stambios sumos pinigų. O iš išlaidų pasirodo, 
kad tautos reikalams iš tų sumų nei trupinių nenubyra. 
Nenubyra nei krikščioniškiems artimo meilės darbams.

Viršuj paduotoji atskaita rodo, kad lempučių ir žva
kių uždegto jimui bažnyčioje parapijonai išleido net $4,- 
070.94. O žudomos lietuvių tautos reikalams nei cento. 
Tokie dalykai lietuvių parapijų darbuotės programon 
neįeina.

Laisvamanis.

Literatūros ir 
Vakaras

Dainų nai reikalingi paramos. Tai
gi visais atžvilgiais vakaras 
svarbus ir todėl draugijos 

vuoja jau keletas meuj’l renSim» komisija prašo, kuoLiteratūros Draugija

pažymėt, kad drau
gija per savo gyvavimo lai
ką surengė daugybę paskai
tų įvairiausiomis temomis. 
Jas skaitė įvairus profeso
riai, mokslininkai, liaudies 
švietėjai.

Vėlesniu laiku draugija 
paskelbė literatūros kon
kursą ir gavo gana daug 
gražių literatiškų vaizdelių 
iš žymių rašytojų. Todėl 
kovo 4 d. draugija rengia 
viešą literatūros vakarą, 
šeštadienį, 7:30 vai. vakare. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

Tame vakare bus pa
skelbta, kas laimės dovanas 
už geriausiai parašytus 
vaizdelius. Tad bus tikrai 
įdomu patirti.

Šalia literatūros darbo 
draugija tą vakarą rengia 
dainų menišką programą. 
Dalyvaus žymus artistai: 
nesenai atvykusi Lietuvos 
operos solistė Alė Kalvaity
tė, kompozitorius pianistas. 
Kauno Muzikos Konserva-

L ZIUgU

i ko apie 150 žmonių. Tą pat 
dieną buvo rengiamas mi
nėjimas ir So. Bostone, to
dėl daugelis Jietuvių iš 
Cambridge nuvažiavo tenai.

Kalbėtojai buvo draugai 
į Kipras Bielinis ir J. V. Stil- 
isonas. Pasakė puikias pra- 
i kalbas. Pirmininkavo drg.
K. Zabitis, o meninę pro
gramą išpildė operos daini
ninkas Julius Kazėnas. Pub 
likai jis labai patiko ir bu
vo pakartotinai iššauktas 
padainuoti daugiau. Dai
navo dainininkė Mrs. Vin- 
ciunaitė High iš Belmonto 
ir dorchesterietė Milda 
Anestaitė. Jos padainavo 
keletą duetų, o paskui Mrs. 
High dainavo solo. Publi
ka dainininkėms širdingai 
dėkojo. Akompanavo mu
zikos mokytoja Amelija Ta 
taroniutė.

Buvo renkamos aukos A.
L. Tarybai Lietuvos vadavi
mo reikalams. Stambiausią 
auką davė J. Zdanevičius, 
kurio bižnIS yra Cambridge,

Tautos Fondui ir BALF ui 
Vėliau ėjo ilgi karai rinkliavą. Kaip girdėtis,! jo • 

>u Maskva iki aštuoniolikto aukų surinkta netoli $500. 
amžiaus gale Rusija užkąri liesa, minėjime buvo ir ne- 
riavo Lietuvą ir tik po 124'mažai žmonių.
metų Lietuva pajėgė išsilai ' Katalikišku

iu. bet 
dnta.

Jis visada su- 
auką Lietuvos 

Viso aukų su
rinkta $96.72. Aukas sudė-

organizacijų; $2

John Zdanevičius—$30; 
LSS 71 kuopa aukavo $20; 
$5 aukavo N. Jonuška; po 

aukavo J. Andrews, L.
svinti. Musų dienomis Lieriiš kitur pakviestas paskaiti ! Sllkinis, J. V. Stilsonas, *A. 
tuva kentėjo nuo hitlerinių ninkas koks tai profesorius, Waleyko, J. Kanaitis ii F. 
vokiečių, o dabar kenčia ! A. Petronis, kuris butų ge-. Luzackas.
nuo rusiškų okupantų. Bet'riau padaręs, kad tokios PoSlaukavo:I.vvaley- 
Lietuva ir vėl bus laisva, sa- varginančios paskaitos ne-=kienė, v. J. Kad vili, S. 
kė paskaitininkas, Stalinas' butų skaitęs. i Strazdas, J. Vinciunas, P.
susilauks Hitlerio likimo, i A. Vasiliausko paskaita Tumėnas, B. Labravolskis, 

šv. Kazimiero parapijos!buvo kruopščiai paruošta ir A. Paaneikienė, P. Mickevr 
choras. po vadovyste Bro-1 tikrai buvo įdomi. čienė, P. Rubinskas, J. Gu-
niaus Voverio, dainavo. La- “Dvasios vadas” kun. dlevski, A. Baikienė, M.

sumokvtas ir'Strakauskas, besikreipda- Bayko, J. Yersackas, T.bai _ .
skaitlingas motetų balsais, i mas į susirinkusius iškil
ais 70 dai wių; vyrų mažai’mingu tonu pareiškė, kad, 
dalyvavo ir mažai galima į girdi, “politikuoti” yra tiž
iuos girdėti dainuojant, oi drausta ir jis ilgai nekalbės, 
tenoriu visiškai nesigirdi!Norėtųsi mums žinoti, kas 

i toliau sėdint nuo estrados.' šitam dvasios vadui “politi- 
! Bet gerą įspūdį daro dide ! kuoti” uždraudė? Gal vys- 
ilėj salėj didelis būrys kūpąs, o gal Montellos da 
nininkų. Tai geriausiai iš-Įvatkos? O gal tie nelaimin- 
lavintas lietuvių choras kie- gi dipukai, kuriuos tas dva- 
tosios anglies srityje. sios vadas, 1949 m. spalių

Mrs. K. Zaranskienė, gvve-, Ar.na Kaskas dainavo la- 30 d., per Kristaus Kara- 
no 1328 Garfield St. Veri bai gražiai, ypač žavingai liaus šventę iš bažnyčios, sa- 
lionė priklausė prie SLA.dainavo lietuviškas liaudies kyklos išvadino Griniaus 
buvo Lietuvių Amerikos Pi ! dainas. gengsteriais, Smetonos pa
liečiu Klubo narė ir pl ikiau Akompanavo Tadas Šid kalikais ir kitais neraliuo- 
sė prie Amerikos Legiono lauskas. Tai, rodos, kiek tais žodžiais.
Vytauto vardo posto Nr. rr.au teko girdėti, bus vie- Minėjimo Dalyvi*.
289. _______________________________________________________

didžiausios paramos įs vie
tos lietuvių. Kas gali pra
šom prisidėti ir su auka.

K. L kus.

GARY, IND.

Tragiikai Žuvo 
Mr*. K. Zaranskienė

Vasario 7 d. automobilio 
nelaimėje tragiškai žuvo

Laidotuvėmis rūpinosi lai 
dotuvių direktorius Bruži- 
kas, velionė palaidota Kal
varijos kapinėse. } kapus 
nulydėjo kleb. kun. J. Mai 
tišiunas. Labai daug žmo
nių palydėjo velionę į ka
pines, net 75 mašinos vežė 
palydovus. Jos karstas sken
do daugybėje vainikų. Kar-
stą nešė legionierių posto 

tonjos profesorius Vladas pagelbinės organizacijo 
Jakubėnas ir tremtiniu vv- nar&>. ««
rų choras

Pelnas bus sunaudotas 
kultūros ir meno reikalams, 
šelpti tuos musų kultūri
ninkus, kurie šiandien buti-

narės: pp. Graikienė, Gen 
čienė, Elena, Ona Meilicnė. 
Avense, Vaitkienė, Kungic- 
nė, Pinaitienė ir p-lė Gen 
čaitė. • *

Velionė dideliame Hude-

gerai Karlonas, J. N. Troskey, A. 
Tataronis. G. Grandienė, A. 
Jackunienė, P. Pocius, M. 
Anestaitė, K. Zabitis, 
Bielinis, S. Jonuškienė, 
Andrevvs ir smulkiais 
rinkta $5.72.

Baigiant prakalbas buvo 
vienbalsiai priimta rezoliu
cija prieš Lietuvos okupan
tus. Dalyvi*.

B1NGHAMTON, N. Y.

K.
A.
-u-

ATSTATYK1ME
Susivienijime Lietuvių Amerikoje

Ekonominę tvarką.
Sutvarkykime kelionių ir algų išlaidą*. 
Atnaujinkime SLA garbę ir narių entuziazmą.

Išrinkime Atgal
ADV. F. J. BAGOCIŲ SLA PREZIDENTU!

Juozas Taurinskas. 
Orjfan. 359 Kuopos, 
15 Trimont St.,

So. Boston, Mass.

Alex I.ucas. 
Pirm. 175 Kuopos.

■161 Ashmont St.. 
Dorehester, Mass.

Minėsim Lietuvos 
Nepriklausomybes Sukakti

Sekmadieni, vasario 26 
d., 2:30 vai. po pietų, Lie
tuvių Salėje. 315 Clinton 
St., Binghamtono Lietuvių 
Taiyba rengiasi paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo dieną.

Programa susidės iš pra
kalbų ’r koncertinės dalies. 
Kalbės Dr. Juozas Pajaujis, 
plačiai žinomas visuomenės 
darbuotojas; taipgi kalbės 
klebonas kun. Emilis Kran- 
cevičius ir k. Koncertinę 
programos dalį išpildys šv. 
Juozapo parapijos choras, 
vadovaujant vargonininkei 
Dorothv Indulis, ir vietos 
jaunuoliai lietuvių meno 
mėgėjai, solistai, klasiškų 
šokių šokėjai, armonistai, 
bitonistai ir deklamatoriai.



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

S35s

’asikalbčjimas 
Maikio su Tčvu

kad ir policija nepadės di- —Vaike, man smutna antį ciams, lengviau yra taisomi
pūkų suvaldyti? dvšios klausytis tokių ble-jir nėra tokie slidus, kaip

—Ne, tėve, ne policijos į vyzgų. Eisiu namo išsimie-, gryno asfalto keliai, 
reikalas yra tarnauti kuni- goti, o paskui gausim rodą Amerikoj kelių taisymui 
gams. Policija turi vagis ir su tais Brocktono dipu- ir tiesimui per metus išlei-
gaudyti, o ne gerus žmones 
kamantinėti.

ir
kai:

—Gero miego, tėve.

MARGUMYNAI
'Žmogaus Geriausias 

Draugas”
neturi būti. Plieno gamy
ba tuo budu vra pagreitina-

Nr. S, Vasario 22, 1950

LILIENTHAL REMIA ATOMINĘ POLITIKĄ

Pasitraukiantis atominės energijos komisijos pirmininkas. 
David E. Lilienthal. kalbasi su spaudos atstovais \\ash- 
ingtone ir sako. kad jis remia prezidento 1 rumuno pa
skelbtą atominio ginklavimosi politiką.

ir tiesimui per 
džiama $2,600,000,000. Jei 
primaišymas gumos kelių 
grindinyje nors šiek tiek at
pigintų kelių tiesimą, arba 
prailgintų grindinio amžių, 
tai sutaupos gautųsi labai 

• didelės, o padarymas kelių 
mažiau slidžiais po lietaus 
ar sausroje, sumažintų visu 
kių nelaimių skaičių ke
liuose.

Tyrinėjimas rodo, kati 
natūralinė guma yra geres
nis priemaišas kelių grindi- 

dirbtina guma.

ma ir yra pigesne.
Apie naują plieno gami

nimu būdą buvo pranešta 
American Institute of Min
ing and Metallurgical En- 
gineers posėdyje vasario 15 niui, kaip 
d. Pranešėjai, inžinieriai į Todėl laukiama, kad pradė-

, C. E. Sims ir F. L. Tov, sa-; jus daug gumos vartoti ke nek įkandimų buvo kė kad nauja§ pHeno ga.|įiam, ir uisytk gumos
Įiapoi uo a o> va įjos e m;njmo būdas jau esąs iš -į pareikalavimas padidės.
apartamentui, o kiek sūnų band;lag į _____________;-----------
Įkandimų žmones nutylėjo m pHeno Uej klose ir ga. .. . . .

|ir nepranešė policijai ar telle Memorial Institute. 1 Leidimai
sveikatos priežiūros valdi- ______ ______
ninkams?

šunų mylėtojai šunį vadi- 
: na “žmogaus geriau siu 
i draugu.” Bet Massachu- 
į setts valstijos sveikatos de- 
■ partamentas skelbia, kad 
1949 metais toje valstijo
je šunes Įkando 11,000 žmo- 

I niu!

t Taigi, geriausias draugas 
moka ir Įkąsti. O jei tas 
“geriausias draugas” yra 
siutiniu apsikrėtęs, tai jo 
Įkandimas

'i baigtis ir mirtimi
žmogui gan

—Tegul bus pagarbintas, sako: Atveskite tą pišorių 
Maike. ! su lenciūgu ant kaklo i kle-

—Sveikas, tėve, kodėl boniją, arba jums visiems 
toks nuvargęs, šlapias ir at- bus kaput! Ale dipukai 
rodai, lyg butum buvęs peš-; dai ir dabar nepristatė to 
tynėse? Į pišoriaus Į kleboniją.

—Iš Brocktono grįžtu,! —O kaip jie gali “prista- 
Maike, pėsčias parklampo- tyli" korespondentą Į kle- 
jau, o vedlug to ir nuvar-! boniją? ir kokia teisę turi 
gęs

Plienas Į 12 Minučių

Amerikoje surastas nau
jas būdas gaminti plieną

Kas Išveža Daugiau 
Automobilių?

Į tą klausimą, rodos, at
sakymas yra aiškus. Ame
rika padirba per metus 5 
milionus mašinų ir, žino
ma. daug jų turėtų išvežti 
i užsienius. Bet taip tik at
rodo. Anglijos Society of 
Motor Manufacturers Lon
done skelbia, kad 1949 me

! DARBAS Nr. 1 (8) 1950 metu. 
Lietuvių Darbininkų Draugi
jos bertainis žurnalas.
Šiame “Darbo*’ numeryje

Įdėta eilė Įdomių straipsnių, 
su kuriais verta susipažinti

per 12 minučių nevartojanti .“ ? ... ’............. „ .1...... - J tais Anglija įsveze i uzsie-visai jokio kuro. .
Pagal seną būdą paga

minti plieną iš keto (gno

davatkos reikalauti,
išd

respondentas?

kad

mus 258,000 automobilių ir 
93.000 sunkvežimių, tuo

.... o-i- ,tarnu Amerikos eksportaspio) reikėdavo nuo 8 iki 12. . * . - ,1 , , ... . .... ■ (per pirmus septynius 1949valandų laiko .r reikėdavo, buvQ tjk
sunaudoti nemažai kuro.) ,s5 v.isoki,'vežimy.

—O ką ten tėvas veikei?
—Ėjau faituotis už vierą 

Šventą prieš nedoviarkas di
pukus. Jau antru kartu aš 
buvau ištrebavotas Į talką 
prabaščiams prieš tuos zli 
ožiukus.

—O kas atsitiko, tėve?
—Sliestva bu\ o, vaike, 

vot kas! Aš tau jau seniau 
išklumočijau, kad Brockto
ne priviso tokio svieto, ką 
neklauso kunigų. Praboš- 
čius davė prikazą visiems 
dipukams ateiti paznočytą 
dieną spaviedni atlikti, tai i 
tie dipukai parodė prabos 
čiui ragus ir neatėjo. Pra-; 
boščius davė prikazą, kad 
visi dipukai susirašytų Į 
šventas susaides ir kalbėtų
amžiną rožančių klebonijos .... . . . .
garadžiuje. ale tie nedo- dll™ka. neklauso kunigų!
viarkos numarmėjo i toki d.spee.no shedovatel. v»,

j- —i , -■ i ka išaiškinti ir dipukus įs-bedieviską klubą alaus bac- , * . . - T *deportuoti į Juropą. Ant 
tos sledstvos ir aš ėjau, no-

, . ... , , aliejaus ar geso. O paga.joms butu išduodamas ko-. ■ ■ - 1 į .......J - naują plieno gaminimo bu Is viso Anglija pagamino
dą užtenka tiktai Įšvirkšti per praeitus metus 412,290 
Į ištirpytą ketą (pig iron)
orą ir tas oras, susimaišęs 
su ištirpytu ketu. pagami-

Ar nema
nai, tėve, kad Brocktono 
davatkas reikia sudrausti, 
kad jos žinotų savo vietą.

Lr zl 
rva\t

a Uiurnobiiių 918 27 A» -v
sunkvežimių ir, kaip mato
me. virš pusės pagamintųsavo pareigas ir nekistų sa- . , . . r ...... . . .♦ i... ., ‘ na tokios pat rusies plieną, automobiliu įsveze i uzsieten, kur yra ne ju;, . .r F :vo nosies 

reikalas?
Vaike, nebliuznyk, aš esu 

perdaug n u valgęs, kad tau 
marmūzę apskaldyti, ale, 
dalibug, reikėtų.

—Negrasink, tėve. pasa 
kyk geriau, ką tu veikei 
Brocktone.

—AŠ sakiau, vaike, 
sledstva buvo. Žinai

i kaip seniau pagamindavo nius. 
geso ar aliejaus karštis.

ga-

A “

gerybes, o tų vergų priežiu kime So. Bostone, vakare 
ra reikalauja milžiniško , buvo ir kalbėjo naujųjų at- 
prievartos aparato. ! eivių surengtame bankiete.

Straipsnis apie profeso-į o vasario 13 d. buvo užėjęs 
rių V. Biržišką, jo 65 metų Į “Keleivio” redakciją, 
sukaktuvių proga, trumpai Tautietis Jonas Kazlaus- 

galvojančiam nupasakoja to musų nenu- kas primygtinai Įtikinėjo 
darbininkui. Iš straipsnių ilstamo kultūros darbininko mus, kad lietuviai daro
pažymėtina: “Amerikos’ nuopelnus. klaidą apsigyvendami susi-
Lietuviu Kongresui Praė- kitu straipsnių minėti- kimšusiuose miestuose, kai 

na: Jurgaičio — “Ruošiasi tuo tarpu Amerikoje yra 
Varžyboms dėl Žemės Ru- platybės žemės. Jis sakė, 
tūlio ": K. Bielinio tęsinys kadi ir jis pats 38 metus dir- 
atsiminimų—“Prie Liepto bes Pennsylvanijos anglių
Galo”: to paties autoriaus kasyklose, iki jam igrvso 
—“Br. Vincas Kudirka ir tas darbas ir jis ėmėsi lietu
je Gadynė.” Be straipsnių rių tradicinio darbo, žemės 
žurnale yra pažangiųjų ūkio ir miškininkystės. 
Amerikos lietuvių veiklos Pagal gerbiamo J. Kaz- 
chronika ir svarbiųjų ber lausko pasakojimą, Maine 
tainio politinių Įvykių ap- valstijoj yra daug laisvos 
žvaiga. Yra Įdėtas ir vie žemės. Yra apleistų farmų, 
nas trumpučiukas vaizdelis kurias, progai pasitaikius, 
—“Darbininkas.” įgalima gauti už labai ma-

“Darbo” adresas yra: žus pinigus.' Jo kaimynys 
r,

tiekvienam

jus'*: “Už Apvienytą Sočia 
'.ištinę Europą”: prof. Vac
lovo Biržiškos straipsnis,
“Lapelis iš Lietuvos So 
cialdemokratų Partijos Is
torijos,” pasakoja apie ne 
legaliai leistus Lietuvos so
cialdemokratų laikraščius ir 
kiek plačiau nušviečia sąly
gas, kuriose dirbo nelegališ- 
ka socialdemokratų spaus- 
uvė Vilniuje, kuri ten pra

dėjo veikti 1905 metais va
sarą. .

J. Butauto straipsnyje 
“Kuo Baigsis Šis Šaltasis' *^ar')a 
Karas” bandoma nušviesti vva>3

636 E. 
So. Boston,

Broad tėję esanti viena farma par- 
Mass. davimui už $400 su ISO ak-

kūtę maukti. Ar tu matei, 
kur toki pasileidimą, Mai 
ke? Už tokią neposlusens- 
tvą ar neverta yra užtraukt’ 
ant tų paleistuvių Dievo ko 
ror.ę ir poliemono bizūną?

—Kalbi niekus, tėve. Nie
kas negali už nėjimą išpa
žinties ar už nekalbėjimą 
tavo “amžino” rožančiaus 
žmogaus bausti.

—Šarap, vaike! Ne tik 
možna bausti ale ir reikia 
bausti, ba kitaip visai bus 
šlėktai, matai kaip svietas 
jau pasileido ženotos bo 
bos su svetimais vyrais vai
kus peri ir per gazietas apie 
tai znaiminasi! Daktarai
tručija ligonius ir yra tokiųįnojo, kad jie chorą šukutė.į 
latrų, katrie sako. jog tai I dainuoja, teatrą organizuo-

rų žemės. Kita farma. 80 
akrų dydžio, irgi parsiduo
da už kelis šimtus dolerių. 

. Tokių progų žemės Įsigyti 
Maine valstijoj esą daug. 
'Galima pirkti ir girių plo-

Kaina metams 31, pavienis 
du mirtinai priešingus blo- ; nu;r,er*s - >c-

Guminiai Keliai pasaulio pasiskirstymas i
Pagal naują plieno

minimo būdą ištirpytas ke- Amerikoje vis daugiau kus, tarp kurių šalto pavida
las yra pilamas iš didžiųjų ir daugiau tiesiama “gumi- lo karas jau eina ir gali bet 
krosnių, o iš šono i bėganti nių kelių.” arba tokių ke-į kurią dieną Įkaisti, 
skystą ketą yra švirkščia- Iių, kurių grindinyje yra gu-1 Labai Įdomus straipsni: 

imas oras, kurs susimaišo su mos priemaSo. Ilgi tyrinę įy
kad ištii'pytu ketu. Oras karš jinai Europoje ir Ameriko- vyk 

tame metale sudegina visus je parodė, kad primaišius ciją

Kviečia i Farmas

Ya_ lcuhv incuaic ^utiv,<ii.n v j.-u.' JV p<tivuc. nau pi uucucius ciją. nusijoi \eigų nai uas įaustas, KUi'lS gv 
toks"tipr*komi" ne^val’umus’ an£lies ir kit0' Piie asfalto šiek tiek yra labai svarbi ūkio žvilgs- lestom Me. Ji

-- - - i kias priemaišas, kurios gro- gumos, keliai pasidaro daug niu institucija. Milionai tuvo- nepriklašinktone vra v.H. ... . .. ,
šinas. kgvisus dipukus va!-!k,a.s pnemmsas, kunos gro
do. Vot, Maike, tas komi-|P«e -vra’ bet kunų pl,enc sUF^oi. yra atsparesni sai- vergų 
šinas išgirdo, kad Brockto- " ———————————————I

sledovatie- 
ap'.au

žytų ragt’s, kad jie negalė
tų kunigų badyti.

nasakvtivėjau .
’iui. kad dipukams 'jr‘1u

—Tai ka tėvas tam tyri į 
nėtojui pasakei? t

—Well, vaike, kol aš nu- i 
ėjau i Brocktoną. sliedova-į 
telis jau buvo išvažiavęs, ir 
vis dėlto, kad neturiu loc-# 7 I
nos mašinos.

—Tai leisk man. tėve, iri 
Brocktone nebuvusiam, pa i
sakvti. ka Washingtono DI’i 
, - , ri.omisijos tyrinėtojas pada
lė. Jis išklausinėjo naujai 
atvvku.-ius lietuvius, suži-

yra okei!
—Tėvas visai be reikalo 

taip jaudiniesi.x Tokių atsi
tikimų visada buvo 
būt, visada bus.

—Jes, vaike, ale tu neži
nai visu tu Brocktono di-

ja. kal tais pašoka, kultūrin
gai elgiasi, gerai dirba, ir 
išnešė savo sprendimą, kad 

ir, tur; “dipukai” yra visai geri 
žmonės. DP komisijos ty
rinėtojas pagyrė naujuosius 
ateiviu." lietuvius, kad jie

pūkų griekų. Tu nežinai, yra kultūringi žmonės ir pa
kari vienas iš jų parašė i ga į sakė jiems, kad jie laisvoj 
virtą toki rašpalaikj ir sa-į Amerikoj neturi bijoti jo- 
kė, kad dipukai nėra ir ne- kių skundikų ir panašių il- 
l us klebono denščikai. Da- galiežiuvių. Tai šitaip, tė- 
vatkų štabas, vaike, už tą ve, pasibaigė visas tas ty- 
nepavožonę pastatė tiems rinėjimas..
dipukams kultimatumą ir, —Tai tu rokuoji, vaike,

 A. A- A. . » t;

įs lankėsi Lie 
tuvos nepriklausomybės mi- 

gamina visokiausias rėjimn didžiajame susirin-

BENDRAME TELEFONE, kaip ir šeimos darbuose 
“tymo dvasia" yra puikiausias dalykas. Biskis 
kooperavimo daro stebuklus—ir dirba abiem i naudą.

Jeigu jus turite bendrą telefoną, jus. tur l»u*. jau 
žinote, kad kaimynai greitai įvertina jūsų mandagumą, 
kas pagerina telefono aptarnavimą. Tokie dalykai, 
kaip pertraukimas pasikalbėjimo tiktai skubiame 
reikale . . . palikimas kelių minučių laisvų tarp 
paskalboj imu. jei turite jų daug daryti . . . tylus 
padėjimas trubelės, kada linija užimta, šita 
“tymo dvasia" yra įvertinama—ir ji apsimoka!

NEW EN9LAND TELEPHONE A TFLECRAPH COMPANY

v o 
Įko

i lentpjūves, arba Į popieri
nes.

Pats J. Kazlauskas su sa- 
amumi pradėjo nuo miš- 
ukio. Jos sunūs Įsigijo

nuošaliai .Maine giriose 310■i akrų girių, už ką sumokėjo 
l 'l.tO’b Taip pigiai giria 
buvo nupirkta todėl, kad 
tuo laiku ten nebuvo kelio 
ir susisiekimas buvo sun
kus. Bet dabar keliai nu
tiesti ir vis dar tiesiami ir 
todėl šiandien neprieinamos 
girios, įyt poryt bus prie 
kelio. Jis su sunumi dar 
nuomuoja 600 akrų girių ir 

1 is girių verčiasi, nors turi 
'.r dirbamos žemės ir net 
mano ateinanti pavasari 
pradėti verstis rasodų augi
nimu.

Pagal musų tautiečio pa
sakojimą. giriose ir laukuo
se lietuviui yra progų Įsi
kurti. Darbai, pradžioje 
kent. yra sunkus, bet prasi
gyventi galima, jei tik kas 
nori Įleisti i žemelę šaknis 
ir nevengia Įdėti i tą žeme
lę prakaito. Giriose yra dar
bų ir darbininkams, kurie 
nenori sau galvos kvaršinti 
biznio reikalais, bet nori tik 
persisamdyti prie girių kir
timo darbų.

Gerb. J. Kazlausko pa
siūlymas nėra naujas. “Ke
leivio bendradarbis A.

: Jenkins irgi pakartotinai 
yra rašęs apie galimybes 

I Įsikurti Vermonto valstijos 
pb.Oybėse. Gal lietuviai, iš 
tikrųjų, daro klaidą, kad 
veržimi i miestus? —J. J.

d.spee.no
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Pakeliui į Amerika
VIII

“kryžinė ’ su “bubnine.” nės. Baime naudojasi va- ras, iš Mozuriškiu km., Gelgau- 
torius baigė skaityti kas Tai rodė. kad dar nebusiu gisiai ir žulikėliai. Tokia kiškio vais., šakių apskr. 
jam buvo Įdomu ,ir vietoj visai žuvęs! vra baimė ir jos pasėkos.į Gopčnas, ar Hopenas, Lion-
klausinėjęs, kaip ten buvo Po tų kortų dėliojimo, “Konsulų” čia bijo, kaip
su tuo kalėjimu, tikrina pas kadangi jos rodė gresianti airaro, nors tie “konsulai” į 

ką vykstu, ką veiksiu Ame “nemalonumą, turėjau atstovauja kraštui, paskel

selektorius. Pagaliau selek- C1OS

Bet didžiausi baimės
.. . skleidėjai vra Amerikos 

musų transportą “konsulai,” ‘ mat čia tuo _
",°,“?emTn0 .r'?“*? i vardu vadina USA vidaus"*0*- 

p- a p.no įrpitzo atei-. r£įkajy ministerijos atsto- V-Į',- n- do
v.nese Nieks eta nepasittt-; (selektorius), kurie dar d. “
ravo kode nuos žiaurius k g atikrina — - rio seka laoa. o.icia.us.
pastatus tokiu keistu vardu ’ d*kumenltt 
vadina ir neteko girdeli, I vadinamieji
i ad kas nor, žinotų, jog di-|ndšoktu į Jankių kad
oysis admirolus von TirpteAtitiktų dokumen-' 
buvo vienas ryškiausių p«-: ?. dokumentai žmogui.
mojo karo vyrų: : kaianoĮ^ selektorius pralin- 
Vduras II asmeninis drau-ldai u butj tik

Visą .. t

D P žmo- 
; ir žiuri, 

“kiškiai”

klausine 
gyvena

eiti!
Salės galas per

jO kokiose tiem tautiečiam pasisakyti, 
mano glo-• kas reiks dabar daryti. Ma- 

viso no nuomonė buvo visai aiš 
Gali! ki: aš lauksiu kada

mastui, 
i usiam kovos su baime
ki!

Delta.

gas didžiojo vokiečių kaio i ka(j ,auksi ,aivu j Ameri_
i,1!?00 ' ką ir pakeliui “žuveles pa-įDabar po Tnpitzą siaubo-; maitin,i?- Iš kur rodosi t(J

ji selektorių baimė, sunku Į 
pasakyti. Teisybė, selekto-' 
riai kartais prikibdavo ir iš

ja visu Europos tautų bena
miai žmonės, čia šeiminin-i 
kauja Dėdė Šamas, o apie 
Vokietijos jurų kadetus,
kuriems buvo tos kareivinės 
statytos, taipgi jokio gaiso.

Tirpitze amerikonų tvar
ka. Pustuzinis mergelių, 
akims bematant, sudaro at- 
vykusiojo kartoteką, žaibu 
eina daktaro apžiūrėjimas 
ir net skiepijimas, specialus 
vyras prižiūri koki turtą ve- 
žiesi i USA. čia gauni mais
to kortelę, reikalingus bal
tinius ir patalpų paskyrimą,' 
žodžiu, viskas eina konveje
riu, kaip Chicagos stockvar- 
duose. Kai tun švarią pa
klodę ir užvalkalą, priegal- 
vėlę ir dvi antklodes ir įžy
giuoji į švarų, 15 asmenų 
kambarį, pajunti, kad dar 
esi kai kc vertas. Visoks 
maistu aprūpinimas taipgi 
eina konvejeriu. Gauni kas 
reikia ir gali nešdintis, kad 
k
v
gali
šokti, jei moki tokiu tuščiu 
darbu užsiimti. Yra YMCA 
klubas, kuriame šeiminin
kauja pirmos emigracijos 
rusai, čia pat rami ir jauki 
skaitykla. Policija lenkų 
rankosna: ii dėvi ameriko
niškas uniformas ir turi 
ginklus, tai iau ne betkasJ 
Nuo 10 vai. ryto gali eiti,
į miestą su teise grįžti net | seiektoriai, didžiulė spus- 
10-11 vai. vakaro. Prie.t?s< Salėje sėdi bent keturi 

selektoriai. Patenku prie

Anglijoj ir Rusijoj
“Keleivis” jau parašė 

apie Anglijos parlamento 
rinkimus, kurie bus vasario 
23 d., ir samprotauja, kaip 
rimkimų metu pasisakys 
Anglijos liaudis. Aišku, šis 
laikraštis norėtų Darbo Par
tijos laimėjimo, bet yra ir 
tokių musų tautiečių, kurie 
stovi už Churchilli, arba 
niekur “nestovi,” nes laik
raščių neskaito ir visuome
niniu gyvenimu nesidomi.

Anglijos rinkimus nulems 
Anglijos balsuotojai. Jie 
pasirinks kokius kandida
tus išrinkti ir pasiųsti į par 
lamentą.

Berašant apie Anglijos 
rinkimus ir samprotaujant 
kas atsitiktų, jei viena kuri 
partija pralaimėtų ar lai
mėtų, ar kuris nors partijos 
lyderis iškristų iš politinio 
savo krašto vežimo, man šo
vė Į galvą prieš valandą 
perskaityta žinutė, kad šiais 
metais, kovo 12 d., Įvyksta 
“rinkimai” Sovietų Rusijoj 
ir kad bolševikų lyderis ir 
vadas, mokytojas ir ir pro
fesorius, ir tt., ir tt., J. Sta
linas jau išstatytas kandi 
datų ir Maskvos rinkiminėj 
apygardoj eis pirmuoju 
kandidatu. Taigi, kas atsi
tiktų, jei rinkikai ims ir ne
išrinks Staliną Į vyriausiąjį 
sovietą?

Šita mintimi pasidalinau 
su vienu labai artimu bolše
vikams vyru, nuolatos stu
dijuojančiu “Laisvės” ir 
“Vilnies” špaltas. šis tau 
tietis tuojau visą reikalą iš
aiškino pagal Sovietų kon
stituciją ir įrodė, kad jau 
dabar, t. y., prieš mėnesį iki 
Rusijos rinkimų, jau yra ži
noma kas bus išrinktas. Jei 
Stalinas Įtrauktas Į renka
mųjų sąrašą, tai jis ir bus 
išrinktas. Kadangi negalė 
jau suprasti, kaip gali būti, 
kad rinkimams nepraėjus ir 
tautai nenubalsavus, jau ži
noma, ką ji išrinks, tasai 
prietelis man paaiškino, 
kad Sovietuose (1) kandida
tų sąrašus sudaro ir tvirtina 
komunistų partija, atsieit, 
ši partija jau dabar žino, 
kokie kandidatai bus išrink
ti ir (2) kadangi patiekia
mas tik vienas kandidatų 
sąrašas, tai kitų nieks neiš 
statys, o todėl išstatytieji ir 
bus įslinkti be jokių abejo
jimų. Tautos balsavimas, 
tai tik paprastas Sovietų pi
liečiui malonumas, nes vis
kas partiošta, padaryta, tik 
balsą, dėl svieto akiu. turi 

Į paduoti. Todėl Sovietų val
džia, komunistų partija ir 
pats vadas iau žino aukš 
čiausiojo sovieto naują su
dėti, žino prieš mėnesį 
iinkimų! Šitoji tvarka 
dinama “tikroji liaudies 
mokratija."

Iš to ir matome skirtumą 
tarp demokratiškai valdo
mo krašto ir tarp sovietiš
kos diktatūros. Demokrati
joj žmonės išrenka valdžią, 
o diktatūroje valdžia pati 
paskiria “žmonių atstovus” 
ir eilinis pilietis ten tiek te
turi “balso,” kiek farmerio 
gyvulys kūtėje.

—P. B.

ginas.
Juška, Adomas, ir jo sesuo 

Elzbieta, iš Asiuklynės km., 
Subačiaus vais.. Panevėžio ap. 

su* Kaminskas. Jonas, iš Radvi
liškio.

Karalius, Vincas, iš Pypliš- 
kės km.. Paežereliu. Kriukių v., 
šakių apskr.

Macijauskus, Augustas ir Ig- 
Į notas, iš šilaikių km.. Obelių 
•parapijos, Rokiškio apskr.

Motuzienė, Veronika, ir vy
ras Juozas Motuzas.

Panavas. Adolfas.
Piešina. Rapolas, sūnūs Do- 

mininko ir liarboros, iš Deltu
vos, Ukmergės apskr.

Račkauskas. Juozas ir Kazys, 
iš Rumainių km.. Šėtos vais.

Radzevičius. Petras Simonas, 
iš Juozapavos km., Vilkaviškio 
apskr.. sūnūs Petro ir Marijo
nos Ališauskaitės.

Rutkauskas. Petras, iš Gri- 
Bagaslaviškių vais. 
Jonas, ir jo sesuo

Veronika Savickaitė Baublienė, 
iš Aukspamečių km., Kelmės 
vais.. Raseinių apskr.

Trakšelis. Antanas, Beirus ir 
Karolis, iš Kalvių km., Kražių 
vais.. Raseinių apskr.

Valiauga. Antanas, iš Pagrie
biu km.. Andrioniškio parapijos.
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įzo administracija iškabins f^lškūS iŠ LietUVOS
vykstančiu į USA sąrasą. 
Už poros dienų tas sąrašas 
buvo iškabintas, musų pa 

moters, valdės buvo rašytos, tad 
konsulai” to kortu “nema- 

ką tie “konsu-į lonumo” mums 
ir čia pat visai i mes net žinojome

las per kuri turiu1 
išeiti užskleistas užuolaido
mis. Atskleidžiant užuolai
dą, užsigrudu ant 
Ji prisipažįsta žiūrinti ir is 
čia sekanti
lai" veikia

laikydavo žmogų mėnesiais 
Grohno ar Tirpitzo stovyk
lose. Pagyvenę Tirpitze die
ną kitą, buvome tikri, kad 
tariamieji “konsulai” at
vyks pas mus, nes Tirpitze 
jau buvo apie 2,000 paruoš
tų kandidatų i Ameriką, 
kita vertus, šventai tikėjo
me, iog apie tų ponų atvy
kimą bus parašyta skelbimų 
lentoje, tad tas lentas aty
džiai kasdien po kelis kar
tus apžvalgydavome. Ta
čiau, taip nebuvo.

nepadarė,
laivo pa

Vasario 3 d. gavau nuo 
giminaičio laišką iš Lietu
vos, kuriame aprašyta gy
ventojų likimas (žinoma, 
aplinkiniu pavaizdavimu).

‘Gyvenu gerai, galiu 
net su jumis ir 

net su Kazinčeku.” O tas 
Kazinčekas jau senai miręs 
ir jis labai senai visą laiką 
buvęs musų kaimo grintel- 
ninkas ir kerdžius. Be to, 
nelietuvišku žodžiu sako,
Dieve gelbėk. Dar prašo igikių km., 
nevarginti pašto tankiem! Savickas

kaso :nelauktai klausia manęs: • vauir.ur.ą, Kuriuo vyksime į konkuruoti 
—Ar tamsta matei, ar. Ameriką. Iš viso į tą laivą

konsulas dėjo prie tamstos'arė o sutilpti tūkstantis 
popierių antspaudą, kai i; t; s keleiviu. Kol tas są 
baigė tamstą apklausinėti? imas > uvo gaminamas,

Besiaiškinant, kam jai• daug kas gyveno aiškia ar
visa tai reikia žinoti, mote-! slepiamą baimę.
ris atsako: 

—Aš čia
venų ir

Patvs “konsulai* vra tosvisą menesi gy-i, - . . . .♦ ,rjei konsulas!ba,mes P"****™'- Yra
žinau, tikras faktas, kad vienas susirašinėjimam, ypač apie

ant popierių nededa p t ljenkas> ^lektoriams atvy- naujų lietuvių atvažiavimą 
kos ir cia pat ’ kus, buvo darbe. Sužinojęs I Ameriką nenori, nepagei-
tmėrika'nėkidžia Aš vū apie « “Mykimą, šis parei-Į dauja girdėti tokių žinių iš

- - gingas vyras šiaip taip nu- *a\o kaimynų.
siplovė rankas ir tuojau at- Tai ve kokia ten “laisvė ’

Aš vi
suomet, kai tik konsulai at
vyksta, iš šitos vietos seku 
jų darbą ir viską žinau,— 
aiškina toji paprasta, len
kiškai kalbanti, moterėlė.

Iš moters kalbos supran
tu, kad čia bus viena tų,

‘konsulu’* kambary. gerbūvis. O Bimba ir

Neprisimenu kiek kartų j kuriai “konsulai” sukliudė 
saulė leidosi toje Tirpitzo kelionę. Malonumas mažas 
stovykloje begyvenant, tik čia sėdėti ir laukti, kuomet 
vieną dieną, netrukus po tikrasai konsulas praleido, 
pusryčių, pasklydo lyg ir o čia šitie ėmė ir prikibo.

r.ieks nieko Bet, laukti laivo. Sė- mimstracųai,

sidurė
Vienas jų, paniekinamai ko-bažijasi ir sako, kad ten j Anykšėų vais.. Panevėžio ap. 
apžvalgęs tą lenką ir, nie į daug geriau darbininkam,; ieškomieji arba apie juos ži- 
ko neklausinėjęs, pasakė negu čia mus “kapitalisti-j nantieji maloniai prašomi 
jam: Kai susitvarkysi, po nės Amerikos krašte.
poros savaičių, aš tave iš-į —J- S.
kviesiu, o tuomet pasišne- -------------------------
kėsime! : LIETUVOS GENERALINIO

Mums išvykstant iš Tir-j KONSULATO NEW YORKE 
pitzo, keli emigrantai buvo
gražiai vietos vagilėlių ap-

atsi-nantreji 
liepti į:

Consulate Gen. of Lithuania 
41 \Vest S2nd Street 
New York 24. N. Y.

ASMENYS Gailestingumo jausmas
------- ; yra kilnus, paaukok dienos

Bružas. Domininkas, iš Kai-!uždarbį vargan patekusiem 
viu km.. Kražių vais.. Raseinių lietuviams! Aukas siuskite:* f ♦
apskr. United Lithuanian Relief

Dotilaitė. iš Skverbų km.. Fund of America,
Subačiaus vais.. Panevėžio ap. 105 Grand st.,

Gabartas, Juozas ir Kazimie- Brooklyn 11. N. Y.

PAIEŠKOMI

kliūtis nugalėta, 
nęs prieina pora

Prie ma- 
musų tau

tiečių, žmona su savo vyru.

pasidarė: zmoite*, 
nevisi, nustojo pusiausviro 
Pavyzdžiui, labai rimtas irj
visai nešnekus vyras, iš pro-Į Kalbos prasideda nuo se-j 
fesijos architektas, meni ; lektorių, kaip ir kas buvo, i 
ninkas, latvių tautybės, dari kaip sekėsi, ko klausinėjo. 
Jaunas vyras, netikėtai pra- Niekam selektoriai nieko 
šneko, nepaprastai jaudino- nepasakė, todėl daug kas 
si, lakstė, teiravosi. . . . leidžiasi i spėliojimus, tad j 

Prie salės durų. kur dirba ir mes čia pradedame spė
lioti. Žinodamas iš lenkės, 
kad visas klausimo spren
dimas priklauso nuo to, at

idėjo “pečat-, 
ar ne, at- 

siklausiu, ar tie musų tau
tiečiai tą matė?

—Mes nematėme, kad 
prie musų popierių dėtų 
antspaudą arba pasirašytų, 
—aiškinasi musų malonus 
tautiečiai.

—Na, jei nematėte ar dė-! 
jo ar nedėjo jūsų popieriui 
antspaudą ir parašą, tai 
reiškia, kad gai ir nepraėjo
te pro tuos “konsulus.”

Žodis po žodžio, atrodė, 
tie “konsulai”

vartų, ir išeidamas ir įeida
mas, turi rodyti maisto kor 1auno 
tclę—tai tikriausias pasas. !vyro. Selel 
Cia nesimato rei viršininkų1 mano emigracinę bylą: jau- 
ir atrodo nėra Įsakytojų,! na jr maloni vertėja teirau 
b.nhai apčiuopiamos val-!jgsj? kuo aš vardu, 
džios čia nėra. Apie viso-’- 
kius patvarkymus ir įsaky
mus sužinosi iš skelbimų 
lentoje. Lentoje iskabina-

ir su “panaberiįa’’į “konsulas” pridėję 
lektorius skaito ką," ar pasirašė, i

1949-ais 
padėjome
34,000 vilčių
įgyvendinti!

vai-■ iasi, kuo aš vardu, kokios 
viso-' pavardės, profesijos, paga

liau, išsekus klausimams, gi 
selektoriui nugrimzdus į 
bylos studijas, vertėja klau- 

ma kas į kokius turi eiti I sfa ar kartais nebusiu buvęs 
darbus, ar ka kitą atlikti. • kalėjime. Pasisakiau, kad 
1 abandyk sauvališkai neiš-į buvau, kur čia nebusi bu- 
pildyti patvarkymo, tuojau' vęSj tokie laikai. Vertėja 
tau atideda kelioms savai-j skundei be kvapo- Jai toks 
tems kelionę. Taigi draus-! prisipažinimas — naujiena, 
mė pavyzdinga, stovyklą jr garsiai sako selektoriui, jog tikrai
tvarko baimė, nematoma, su kuo čia tenka reikalai Į mus visus
bet visur e-anti baimė- Šiaip
b * reikalo nieks nieko ne- visai nereaguoja Į vertėjos
terorizuoja, bet turi sekti jausmus. Nejauki padėtis:
potvarkius ir atlikti kas rei- nekalta vertėja, greta jos
kia.. “nusidėjėlis"

Mėgiamiausia kiekvienos šeimos 
viltis yra savas namas.

Tai yra tikrai amerikoniška viltis. 
Kai vyras veda . . . kai vaikai 
atsiranda ... jis nori jiems duoti 
pastogę, kurie ją tikrai gali vadinti 
savo . . . kur jie gali gyventi, dirbti 
ir žaisti savo nuosavybėj.

su kuo čia tenka reikalai i mus visus sulaikė. Musų 
turėti, bet šis skaito bylą ir j kaiminka jau visai Įsitiki

nusi guodžiasi, kad jie bu
sią nepraėję, kad dabar čia 
teksią nežinia kiek laiko 
laukti. Iš to sielvarto eina
me i YMCA kavinę, kad ge
ros kavos gurkšniu pataisy
ti nuotaikas ir paskandinti 
visas bėdas.

Jau mes sėdime toj 
YMCA, staiga musų bend
rakeleivė pralinksmėja ir 
praneša, kad einanti atsi
nešti kortas ir viską sužino 
sianti, nes ką čia be jokio 
j agrindo baimėje sėdėti!

Išdėtos kortos aiškiai by
lojo, kad tuos musų tautie
čius koks tai nemalonumas 
tyko, bet šiaip pabaiga bu
sianti gera. Net ir antrą 
kartą jas išdėjus, buvo gau
tas tas pats atsakymas. Ma
no intencijai kortos prana
šavo toki pat nemalonumą, 
bet čia pat man buvo pra
nešta ir malonus dalykas, 
mat dėl manęs besivaržan-

ir susikaupęs

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
O BIZNIO KORČIUKIŲ 
O SPAUSDINTŲ VOKŲ

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS * 
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
^PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broad way, South Boaton 27, Maaa.

Massachusetts valstijoj daugiau, 
kaip 34,000 seimų su kukliomis 
pajamomis tą viltį 1949 metais 
Įgyvendino ... su pagalba Savings 
Bankų. Jei tos šeimos sueitų Į 
krūvą, jos sudarytų toki miestuką, 
kaip New Bedford!

Jus irgi galite būti namų savininkas. 
Ateikit pasitarti su draugišku 
Savings Banku. 190 savitarpinių 
taupymo bankų jau gentkartėmis 
gelbėjo žmonėms taupyti pinigus ir 
įsigyti nasrus ... kai kurie ilgiau, 
kaip šimtas metų. Atminkit žiūrėti 
žodžius “Savings Bank” ar 
“Institution for Savings" banko 
pavadinime.

The

Savings Banks
of Massachusetts

Ch»rtet«<i Sy theContmen-e.iti' «' M^husett*

iki
va
de-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Mr». Z. Kantauskienei,
Lewiston, Me.—Laišką per- 
siuntėme ir tikime tamsta 
greitai gausite pranešimą iš 
paties rašytojo.

Pakalbinkite kaimynus ir 
i draugus užsisakyti “Kelei- 
! ▼).” Kaina metams $3.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

TREMTINIAI BĖGA Iš ANGLIJOS

Mes gavome iš Vokietijos “Tat dabar ne vienas 
laišką, kuri rašo tremtinys gailisi, kad turėdamas affi- 
Pranas Bagdanavičius, nu- davitą važiuoti Amerikon, 
šviesdamas daug opių daly- išvažiavo Anglijo*'., Iielgi-j 
kų toj ašarų pakalnėj, kur jon ar kuriop kiton Vakarų 
vargsta ir sielojasi tukstan- Europos valstybėn
ciai išvietintų žmonių. ‘Pr. Bagdanavičius.’

Visų pirma jis pasako• 
komplimentą Michelsonams 
“už vadovamimą ‘Keleivio,’ Baltas takas snaigėms klotas 
kuris yra Įdomiausias ir tur- nyksta 1S akiu. - - •
tingiausias savo turiniu, pa-, 
siskaitymais, žiniomis ir ko
respondencijomis laikraš
tis.”

PRIE SLENKSČIO

Pro bakūžes samanotas
I Slenka eilės žiburių.
'Kas baltu taku klajoja? 
Kodėl šviečia žiburiai?
Ko širdis jauna vaitoja? 
Motinėle—nežinau. . . . 
Liūdnas gandas praskambėjo 
Jau keliausime iš čia.

rauda vėjo. 
Žvanga ginklas paslapčia. 
Motinėi. mes sugrįšim.
Lik sveika, sudiev, sena.
Mes tave dar pamatysim.— 
Džiugink širdį šypsena.

9—M—l
rn.Em^,«sn. eo^ton

BUVĘS BELAISVIS CAl’NA ATLYGINIMU

Amerikos vyriausybė nutarė visiems amerikiečiams ka
riams. kurie buvo “ašies*' belaisviai per kara, atlyginti už 
kiekvieną nelaisvės dieną po $1. Paveiksle matytis pir
masis buvęs belaisvis, kurs gavo valdžios čekį. Jis yra 
I rank H. Bigelovv iš Rorkville. Md.. su savu žmona ir 
dvejų metu dukrele Lennie. Jis gavo už nelais
vėje kentėtą laiką.

ŽIEMA ANT PIEVOS
Taip kaip žydinčią šią pievą 
Sniegu uždengė naktčs.
Taip ir dvasią mano jauną 
Jutnb prislėgė mintis.

Bet pavasariui atėjus 
Saulė sniegą sutirpins,
O kas žino, ar man dvasią 
Mintis juoda nekankins?

11 as.

Kaip Yra Daromi Sūriai

Jam labai patinka Mote
rų Skyrius, Esą: “Gavęs 
naują ‘Keleivio’ numeri per
skaitau visą, o labiausia Ten. kur g'rdb 
Moterų Skyrių, kur randasi 
tiek Įdomių pasiskaitymų, 
kur gvildenami Įvairus opus 
ir svarbus dabartiniu metu 
klausimai. O kiek čia Įvai
riausių naudingų patari 
mų. ...”

Laiško autorius yra inva
lidas, sužeistas karo laiku 
ir dabar jam buvo padary
ta jau vienuolikta operaci-į 
ja. Papasakojęs savo bė 
das, jis rašo:

“Iš musų stovyklos

M. Martinaitis.

Kas Reikia

GERO BALSO NEREIKIA dėk mėsą Į verdanti vande- 
7 7 ni- Pridėk druską su pipi-

Nois Amerikoje yra daug rais ir tomeičių sosą; sferai 
uždenk ir virink ant lėtos 
ugnelės kokią valandą lai
ko, arba kol bus beveik

žmonių su gerais ir malo
niais balsais, bet retai juos 

per radio.ttnka girdėti 
Dažniausiai girdisi tokie [minkšta. Dabar "sudėk

Žinoti Suaižei rin* balsai» kad» ritosi, jų savi ^usizeiaus\ninki^ turėtų kokj nors
T . ...... bą dirbti, bet ne dainuoti.
Jei par-naiko paplauti ai Tajp y,a j,. su muSų šalies 

prezidento dukterimi Mar
gareta. Nors kritikai jau 
viešai pasakė, kad jos bal-

į užgauti pirštą, tai ų aprišti 
didelio mokslo nereikia ir

vi
sas supiaustytas daržoves ir 
dar pavirink koki pusvalan
di-

šaltą dieną gardesnio ir 
sveikesnio šutinio nėra.

Maine Bulvės 
Plaukia Ispanijon

Amerika neturi kur dėti 
bulvių ir siūlė farmeriams 
jas “pirkti” po 1 centą už 
100 svarų. Už tokią kainą 
pasisiūlė bulves pirkti Ispa-1 
nija ir nupirko 1,120,000 
maišų. Dabar Ispanijos lai
vai atplaukė Į Searsport, 
Me., paimti nupirktas bul
ves. Ispanams bulvės kai
nuos tiktai jų transportas 
iki Ispanijos vartotojų, o 
tuo tarpu Amerikos žmo 
nes, už Amerikoje augintas 
bulves, moka $2.67 už vie
ną bušeli. Toki kaina yra 
didmenų prekyboje, o per
kant krautuvėse tenka . ir 
brangiau mokėti. Toki keis
ta padėtis gaunasi dėl kai
nų palaikymo politikos. Iš 
viso iš Maine bus išvežta Į 
svetimus kraštus iki 18 mi 
lionų bušelių bulvių.

AUKA IŠ PIRMOJO 
TREMTINIO UŽDARBIOdaugi

žmonių jau išvažiavo Į už-Į 
juri. Daugiausia emigruo
ja Į USA, po to jau seka 
Australija, Kanada ir kitos 
užjūrio Salys.

“Kurie anksčiau buvo iš
vykę darbams Į Belgiją,
Olandiją ir Angliją, tie da
bar grįžta atgal. Vieni jų 
gavo visą IRO duodamą
gavo tiktai DP statusį emi- ar jis alsuoja. Jeigu ne. tail‘a‘ y a prezidento duktė■Ryt a tada bus daug bai- 
gracijai Tretiems nei to Teikia iššaukti alsavima; komPaniJa tikisi daugybę tesm n nulips.

’nedak'o davė tiktai reika-Į<Iiibtiniu budu: atlenkiant!i^ Įdainuoty rekordų par-
lingus dokumentus Įsijungti į rankas aukščiau galvos ir ( uo L 
Į vokiečių ūkio darbus. !v^ nulenkiant žemyn.

“Iš Anglijos yra 11,000> .Jei?u susižeidęs smar-. 
žmonių padavusių prašy-• kiai kraujuoja, reikia sulai-, 
mus emigracijai kitur, o kraujapludi, suveržiant
000 asmenų yra pareiškusių g- , as aukščiau žaizdos, 
norą grįžti į savo kilimo n®ra tinkamo banda-
k raštus, į bolševikų paverg- žo, JI galima pavaduoti bet 
tas tėvynes. Kiek tarp jų kokia juosta, rankšluosčiu, 
yra lietuvių, nežinau. Man! kaklaraiščiu, susukta nosi- 
apie tai pranešė buvusieji n^’ skepetaite, arba dvi to- į 
Seligenstadto stovyklos gy- k^as surisus. Tačiau kas 20

apie tai čia nekalbėsime.
Bet jeigu žmogus patam- sas menkas> koncertam

sy nuvirsta laiptais žemyn 
nukrinta nuo balkono arba 
nuo stogo, tai jau kita isto
rija. Tokiais atsitikimais

tinka, ji visgi turi daug ge 
resnių pasekmių, negu ki-.

ne- PATARIMAI

Kiaušinių baltymus bus
tos, papi astos merginos, su daug lengviau išplakti

.. v i v • ..... .. i daug geiesniais balsais. 'idė-ite 'žiuosni din^kosjis gali labai susižeisti ir čia i!?. . . uiumvos.
jau reikia žinoti kaip su I Praeit3 savaitę ji pasira- Kiaušiniai tun buti šalti, 
teikti jam pagalba, jeigu kontraktą su.RCA Yictor
daktaro nėra. - ' kompanija dainuoti Į rekor-

Visų pirma reikia žiūrėti ,1 <^us- b v*en ^k dėl to, kad

ipia—

Verdant ryžius patartina 
Įdėti truputi lemono sukies.

kurie išvažiavo minučių 
bent pu

ventojai,
Anglijon.

“Kai IRO vadovybė Ang- -uotL kad neapmirtų 
lijoj paklausė, kodėl tiek menys. 
daug žmonių iš tenai nori 
bėgti, ji gavo toki atsaky 
mą
n iečių

VALGIAI

Makaronai su Varške

Svaras makaronu. 
Svaras varškės.
Pusė kvortos pieno.
2 kiaušiniai.
2 šaukštai sviesto. 
Druskos ir pipiru.

DIDMIESTYJE
Didmiesčio šešėly 

Neieškok gėlių—
Vysta vargšės gėlės 
Ilgesiu gailiu.

Didmiestis išrauna 
Iš širdžių viltis—
Šviečia žvilgsniuos jauno 
Senio patirtis.

įeikia toki varžtą Išvirink makaronus pasu- 
j^ei minute.- paliuo- (|vtame vandenyje ir nu- 

„ iau-;ko£k Dabar sudėk varškę, 
. gerai išplaktus kiaušinius, 

pagui- gupjik ištirpytą sviestą irSusižeidusi reikia
v- <=--- ------ . ,?rti Val0§i°? viet°i ir V1 j’į pieną'. Pridėk druskos ,

ią: pirma, dėl blogo užsie- ^lul'e\1- kad jam nebūtų sai-Į pipi,:ų paga] skOnĮ. Viską J 
..iečių Anglijoj traktavimo; Įa- . Po to reikia tuojau įes-.geraf išmaišyk. Supilk į 
antra, dėl didelės nelygybės koti daktaro.
darbe, nes anglas už tą pa- ' 
ti darbą gauna daug didės- Į

Ant akmens besielio, 
Ant šalių ledų, 
Didmiesčio šešėly— 
Nerasi žiedų.

K. Gliaudą.

Buvęs tremtinys M. iš Ci
cero, siųsdamas BALF’ui 
$2 auką rašo:

“Vakar gavau pirmą at- 
lyginimą už savo darbą. I 
ši laišką Įdedu kuklutę au
ką BALU ui, kurią prašau 
sunaudoti oendram šalpos 
reikalui. Atleiskite, kad 
tos aukos dydis taip neside
rina su BALF’o kilniais už
daviniais ir šios organizaci
jos reikalų dydžiu, bet il
gesnį laiką išbuvęs be dar
bo pasidariau kiek skolų ir 
iš savo pirmo atlyginimo 
sunkoka ištaikyti daugiau.”

BALF’o centras dėkoda- 
1 mas už auką. tikisi, kad ir 
1 kiti tremtiniai nepamirš sa
vo brolių, likusių vargti Vo
kietijos stovyklose.

Visas aukas siųskite:
United Lithuanian Relief
Fund of America, Ine. 

106 Grand Street
Brooklyn 11, N. Y.

(Pabaiga)
IV. Miunsterio Suris

Šis suris atsirado Miuns
terio apielinkėj, Vokietijoj. 
Panašus suris daromas 
Prancūzijoj ir yra vadina 
mas Gerome vardu, o apie 
Strassbourgą — Strassbour- 
go vardu. Jis turi ir kito
kių pavadinimų.

Daromas jis beveik tokiu 
pat budu kaip ir ameriko
niškas suris, tik mažiau šil
domas. Dėl skonio Įdeda 
kmynų. Fieną sušildo iki 
90 laipsnių F. ir Įdeda re
neto, kad per 30 minučių 
sukrekėtų. Varškės ne rai
žo ir nemaišo, tik duoda jai 
pastovėt 30-40 minučių. 
Tuomet nusunkia ir sudeda 
i formas, kurias pirma iš
kloja gaza (cheese cloth I, 
ir prislegia. Formų dugnuo
se turi būt skylių išrūgoms 
nuvarvėt. Rytojaus dieną 
auii iš formos išima ir ap 
verčia. Taip varto per 6 
dienas. Temperatūros per 
tą laiką turi buti apie 68 
laipsniai F. Po to nuima 
nuo sūrio gazą ir per tris 
dienas kasdien ištrina drus
ka. Tada nuneša sūri Į 
skiepą ir leidžia jam, “nu
nokti.’’ Po 2-3 mėnesių .jis 
būna jau gatavas. Šilumos 
per tą laiką reikia nuo 55 
iki 55 laipsnių.
V. Roųueforto Suris

Šitą sūrį prancūzai daro 
Roqueforto apielinkėj iš 
aviu ir ožkų pieno. Ameri
koj panašų sūrį daro iš kal
vių pieno, bet čia ji vadina 
“Blue Danish Cheese.” Jis 
yra trapus, stipriai sūrūs ir 
vidury turi žalsvų pelėsių.

JĮ daro šitokiu budu. Pa
ima dalį pieno ir sušildo iki 
122-140 laipsnių, tuomet su

r

maišo ii su likusiu pienu, 
kad pasidarytų apie 76-82 
laipsnių temperatūra. įde
da reneto, kad per 2 valan
das pienas rukrekėtų. Tuo
met suraižo varškę, nusun
kia ją ir deda i formas. De
da trini sluoksniai , pabars 
lydami pelėsių tarp jų.

Pelėsius gamina taip: 
paima pusiau kvietinių ir 
miežinių miltų, padaro su 
išrūgom tešią, įpila truputį 
uksuso ir iškepa duoną. 
Paskui padeda ją drėgnoj 
vietoj ir laiko nuo 4 iki 6 
savaičių. Kai ji labai su
pelyta. plutą pašalina, o 
minkštimą sutrupina, iš
džiovina ir smulkiai sutri
na. Tais pelėsiais ir barsto 
tarp sūrio sluoksnių.

Šis suris nėra slegiamas, 
tik dažnai forma apverčia
ma. Audeklo ant jo irgi 
nededa.

Susigulėjusius surius ne
ša i požemius, kurių Roque- 
forto apielinkėj vra daugy
bė tarp kalkinių uolų. Tai 
natūralus požemio urvai, 
kuriuose cirkuliuoja oras, 
pakankamai yra drėgmės ir 
temperatūra pristovi—tarp 
46 ir 45 laipsnių F.

Urvuose sūriai stipriai 
sudomi ir nuolatos šluosto
mi ir skutami, kad iš vir- 

1 šaus perdaug nepelytų. Bet 
vidury pelėsių pageidauja
ma kuo daugiausia. Tuo 
tikslu sūriai būna badomi 
plonomis ylomis, kad i vi
durį Įeitų oras ir pagamin
tų daugiau pelėsių.

Importuoti Roqueforto 
sūriai Amerikoje dabarti
niu laiku kainuoja apie 90 
centų ir iki 81 už svarą. Jie 
valgomi daugiausia po pie
tų ir po vakarienės, su sau
sainiais prie juodos kavos. 
Tai jau tikrai “aristokratiš
kas” suris.

VISOKIOS VEDYBŲ METINĖS

ir
PRISIUNTĖ AUKŲ

ni atlyginimą, negu dipu
kas; trečia, dėl neleidimo

i

Aštuntais—bronzinės. 
Devintais—molinės. 
Dešimtais—ėininės. 
Penkioliktais — kiiŠtoli-

nėss.
Dvidešimtais------- porce

Žmonės paprastai kalba 
tik apie “sidabrines” ir 
“auksines” vedybų meti
nes; bet etiketą pripažįsta 
ir dažnesnes sukaktuves. 
Yra priimta duoti ‘jaunave 
džiams” ir atatinkamų do
vanų. Per “sidabrines” me
tines perkamos sidabrinės 
dovanos, bet kokių duoti 
kitomis progomis? Etiketą 
sako štai ką:

Sukakus metams būna 
‘}K>pierinės” sukaktuvės. 
Tokia proga duodamos do
vanos iš popieros: knygos, 
laikraščiai, albumai ir tt.

Antrais metais “perkeli
nės’’ sukaktuvės.

Trečiais—muslininės.
Ketvirtais—šilkinės.
Kenktais—medinės, 
šeštais—geležinės. 
Septintais—varinės.

lianinės.
į-Dvidešimts penktais 

dabrinės.
Trisdešimtais p rlinės.
Trisdešimts penktais — 

karolinės.
Keturiasdešimtais — ru

bininė-.
Keturiasdesiir.ts penktais 

metais dovanos perkamos 
su safyrais; penkiasdešim
tais—iš aukso: penkiasde
šimts j enktais—gintarai; 
šešiasdešimtais — deiman
tai: septyniasdešimtais taip 
pat deimantai-

Biznieriams geriausia rie
te pasiskelbti “Keleivyje.”

Kun. J. S. Bartis iš Gary, 
Ind., prisiuntė aukų BALF 
centrui kartu su laiškeliu, 
kuriame rašo:
Gerbiamieji,

Šiuomi siunčiu $37 su
rinktus bažnyčioje muilo 
rinkliavoje. Taip pat siun
čiu raštą dėl pasiųstų 210 
svarų senų drabužių. Sy
kiu supakuota keli svarai 
gauto muilo.

Viso gero linkėdamas, 
lieku

J. S. Bartis.
Y isų šelpiamųjų vardu 

BALF’as dėkoja už aukas. 
Tikimės, kad musų tremti
niai, likę Europos stovyk
lose, susilauks ir daugiau 
paramos iš gailestingų ame
rikiečių.
United Lithuanian Relief

Fund of America, Ine. 
103 Grand Street 

Brooklyn 11* N. Y.

MEILĖS PORELĖ

Muviy aktoriai Clark GaMe, 
kors nesenai redi, palikda
mas daugykf kidilą bodu- 
saujanėiu, tetar džiaugias* 
medau mėnaĮtyi su savo nau
ja žmona.

ištaukuotą keptuvę, 
apibarstyk sviestuo

tais trupiniais. Kepink vi 
■ d utiniame karšty iki viršus 
Į gražiai apgrus ir visas pie
nas išgaruos.

Vietoje varškės, galim?, 
vartoti pusę svaro tarkuoto 
amerikoniško “mild” sūrio. 

Šutinys ii AvienosI . « *
2 svarai avienos.
2 svogūnai.
Žalias pipiras.
Nedidelis gručkas..
Kelios morkos.
Pora didelių bulvių.
Pusė galvos nedidelio kopūsto. 
Pusė puoduko sukaustyto sa

liero.
Galvukė česnako.
Skardinė “tomato soup” arba 

“tomato sauce.”
Druskos ir pipirų.

Supiaustyk mėsą nedide
liais gabalėliais; patrink 
kiekvieną gabalėlį česnaku, 
sudėk karšton, taukuoton 
skauradon ir gerai apke
pink. Taukus nusunk. Už- 
virink kvortą vandens irsu-

. e erai i' . .i viršų
SAUGO “LINIJĄ”

Muvię aktorka Betty Gable 
turi gražy “šeipąo kad jeo 
gražumas nesupliukšty. ji už-

pakei-ti darbą po dviejų są
žiningai išdirbtų metų vie
noj vietoj; ketvirta, dėl 
blogo maitinimo, dėl visiš
kos stokos riebalų, ir tt.

“Po šių sušauktų pasikal
bėjimų su tautybių atsto
vais, po tų išsiaiškinimų,
IRO ponai išvyko iš Londo
no Į Ženevą, kur randasi 
vyriausioji IRO būstinė Eu
ropoje. Kaip šitą klausimą 
IRO išspręs, sužinosime vė
liau.

“Tuo tarpu iš Anglijos iš
važiuoti, ypač į Ameriką, 
yra sunku ir keblu, nes tik
tai pagal metinę Lietuvos 
kvotą, kurios dabar kaip ir 
nėra. O grįžti Vokietijon 
ir iš čia emigruoti Ameri
kon pagal DP Įstatymą yra 
labai didelė rizika, nes ga 
Ūma negauti DP statuso, _
jau nekalbant apie gavimą Šurna sportu, kaip maVy t i^a 
pilno išlaikymo. Į veiksliuke.

Laikas užsisakyti “Kelei
Kalendorių 1960 

tams. Daug skaitymų ir in
formacijų. Kaina 80 centų.

vio”

AKTORKA BUS EVANGELISTĖ

FrcsMterioną kunigas, Herman Humke, is i>unxsataw- 
ney. Pa., įteikia aktoriai Collin To w n šen d bibliją, kaipo 
dovaną ui joe pasiryžimą skelbti evangeliją, o ne vaidinti 
muviuone grieftna* arabas.
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I Iš Plataus Pasaulio
Suomijos Prezidentas Bangltoko Konferencija

kad kas nor# surašytų Lietuvos, 
kariuomenė# likvidavimo fak
tus ir paskelbtu juos.

Su pagarba.
V.

Guli Lake. Sask., Canada.

Suomijos “elektorių kole-( Amerikos diplomatų Azi-j Truputis žingeidžios Atydas 
gija” iš 300 žmonių vasario joj pasitarimas Bangkoko'
15 d. išrinko Suomijos res- mieste, Siame, pasibaigė

Vietines Žinios
REZOLIUCIJA PRIIMTA mus ir naikinimus, kelsis i 
CAMBRIDGE LIETUVIŲ laisvą, nepriklausomą ir de- 

SUS1RINK1ME VAS. 12 mokratišką gyvenimą.

PARSIDUODA GERA VIETA PIETŲ AMERIKOS
Parsiduoda 18 kambarių namas ; Lietuvių gyvenimų |..i.'n. iie 

su pusantrų ekerio grynus zentės, * dafni virš 20 melu « u-ai.ii
yia Ken vaisiniai medžiai, eraz.iuje 
vietoje. Kreiptis šiuo adresu:

J. Kučinskas,
’ 10 VVasliingtun St. 

Stoughton, .Mass.

1.10)

PAIEŠKOJIMAI

duūty-
-Argentinos Lietuvių Balaą.“

< asilui <le (V.ireu 
Kepublica Arge alina.

Buenos Aires,
Pranum«-mtos kaina .72 metams, $1 

pusmečiui.

publikos prezidentu dabar- vasario 15 d. Diplomatai, 
tini prezidentą Paasakivi sako, sutarę stiprinti piet- 
šešiems metams. Už Paa-. vakarinės Azijos tautas, 
sakivi buvo paduotas 171 kad jos butų pajėgios spir- 
balsas. Už komunistų kan-, tis prieš Maskvos remiamą! įr tt. 
didatą, Pekkala, balsavo 67, bolševistinį perversmą Azi-Į . 
elektoriai. ’ ■JOJ.

Rusai BoiKotuoja Australijos Automobiliai
Kusai piaeitą >a\aitę vėl Italijos Fiat automobiliu 

pa ego is aliantų tarybos dirbtuvės pasiūlė Australi- 
Japonijai prižiūrėti. Rusaiijai pastatyti už $14,000,000 
boikotuoja tą tarybą todėl, Į di r b t u v ę automobiliams, 

traktoriams ir sunkveži
miams dirbti. Dirbtuvės

kad ii svarsto japonų be 
laisvių likimą Rusijoj. 370,- 
000 japonų belaisvių kul
tai dingo Rusijoj ir rusai 
nenori aiškintis, kas su jais 
atsitiko. Todėl jie “boiko
tuoja” tarybos posėdžius.

Graikijos Rinkimai

Susivienijimo Lietuvių Ame- 
nkoje ketvirto bertainio atskai
ta iš 1949 m., tilpusi -Tėvynė
je

Cambridge, Mass., lietu
viai, susirinkę minėti Lietu-

RADIO ŽINIOS

va‘^0 3? SS US: E-j.nepriklausomybės die- Bostone įvyks v 
vardija stebėtinai aukštas iš- pranešėjų lr is- puikiausių ir Įdomi;
laidas kelionėms, viešbučiams į eidami IS tO.

Išmokėta $2,529.87.
matysime kiek kuriam 

pareigūnui teko per tri mėne
sius laiko (algos čia neįeina, tik 
išlaidos) :

Prez. V. Laukaitis.. 
Vice-prez. P. Dargis 
Sekr. M. Vinikas... 
Dr. S. Biežis ........

statymas butų finansuoja
mas Fiat kompanijos ir 
anglų kapitalais, ji bus sta
toma Queenslande.

Kinijos Karas

or-Kinijos nacionalistų 
laiviai praeitą savaitę pa- 
ka r t o t i n a i bombardavo

Kovo 5 d. Graikijos gy
ventojai renka šalies parla
mentą. Rinkiminė agitaci-l 
ja vra laisva, karo cenzūra i Šanchajaus didmiesčio elek- 
panaikinta, karo stovis nu- tros stot! ir gazolino sandė- 
imtas. Išvaikius Rusijos ap-įlius* Nuostolių padalyta už 
ginkluotus ir remiamus par- i $5,000,000. Šanchajaus did- 
tizanus Graikijos
turės progos išrinkti pirmą

žmonės ! dėl bombų padary-
tų nuostolių paliko be elek-

parlamentą laisvose sąlygo-; tros_ šviesos, pramonės dirb- 
se. Balsuos rinkimuose ir|^uv®s turėjo sustoti, 
kareiviai.

Korėja ir Japonija

Pietinės Korėjos prezi
dentas, Dr. Synhman Rhee, 
praeitą savaitę lankėsi To
kio mieste, kur jis per tris

ienas iš 
įdomiausių šio 

sezono koncertų, kuomet!
Kad Sovietų Rusija, pir- ®“'“™05 P1™?k;irtą vie-! 

ma susitarusi su hitlerine farIį. oncc,te ketun Kauno | 
Vokietija, o paskui pasi- !r,.\lln,.aus ne«™;I
naudodama demokratijų ai.tlsta.E
koalicijos pergale ir didžių-

.$688.18 jų demokratinių galybių
kurie išpildys liaudies ir 
operos dainų programą.

. 528.60 nuolaidumu ir beprincipiš- 1 ^n^a Įdomią pro-

. 493.64 i kuinu, okupavo musų sena- 2iam3> <!ue^.11.* kvar- 
• 34^-10 j ją Tėvynę Lietuvą, panaiki- tetų‘ Artlstai dainininkai 

Ižd. K. C ūgis ........ 38.82 no nepriklausomybę ir
Iždo glob. E. Mikužiutė 208.60 »ve(j^ joje aziatišką totali-
Iždo glob. J. Maceina.. 139.00 
ALT delegatų priėmimas 

II* \ cliSOS • •• • •• •
P. T. repr. Amerikos 

Lietuvių Kongrese ..

i ją Tėvynę Lietuvą, panaiki- . An^ai dainininkai 
no ins nenriklan<nmvhp ir Us. Knstolaitytė, bu

vusi Vilniaus operos solistė; 
Alė Kalvaitytė, mezo sopra-

99.00

63.00

$2.529.87
Manau, kad bent kokie ko

mentarai nereikalingi.
Senas SLA Narys. 

Chicago, 111.

tanni režimą;
Kad Sovietų Rusija nesi

tenkina krašto okupavimu 
ir Įjungimu Į savo valstybę, 
bet siekia fiziškai sunaikin
ti lietuvių tautą masiniais
žmonių trėmimais i vergų1

nas iš Chicagos, buvusi 
Kauno operos solistė; Vla
das Yvanauskas, tenoras iš 
Brooklyn, N. Y., buvęs 
Kauno operos solistas, ir 
Julius Kazėnas iš Cam
bridge, baritonas, buvęs 

operos solistas. Šie

KU1MAI ANT RENDOS
PHILADELPHIJOJ

I)u ruimai, galima nuomuoti ir pu 
randasi Vokietijoj stovykloje ar kur viel;ų> išsinuomuoja tu.j pat, su 
kitur. paeina is feuvaikijos. . elektra, Įtręšti ir kitais patogumais,
Prašau atsišausti greitai. netoli fabriku. Kreiptis į: (5»)

Jurgis Jesiulevieius, Į
1213 No. 7th St.,

Clinton, Ind.

Paieškau savo brolio Petro Jesiu- 
’eviciaus Taikų atsišaukti, jei jie

Paieškau mano seserį levų Dzin 
gelis, kilusių iš Matiesiomų kaimo, f

22 Christian St., 
Pltiialelpfiat 47, Pa.

SUTINKA PATARNAI T1
- I Geriausis Am.-: ,k"j - Susijiažinimų 

skriėio. ji pati, ar kas ją žino ma- Klubas sutinka asmeniškai patar- 
loneKite parašyti man.

Mr. Anthony Dzingelis, 
Box 74, Green Co., 

Jefferson. Ba.

Paieškau Pranciškaus 
kilusio iš Švėkšnos, Tauragės para 
pijos. Prašau jį patį ar Kas ji žino 
man pranešti, už ką busiu labai dė- I 
kinga.

Mrs. Barbora 
Karnelaitė-Makauskienė,

1HD Kerry Street,
New Haven, Conn.

utinka asmeniškai
1 nauti pavienėms moterims ir vy

rams. Turi narių įsi vi ą salj«(daug 
turtingų). Rašydami įdėkit dešim
tuką, už kurį gausit adresų ir nuo- 

------------ traukų. Susirašinėjimą • vien tik
! angliškai. Hollvuuu ! "400” Club,

Rupair.io, p o. |».)X Uollyveood 2*,
Calif. OI)

Kanados Parlamentas

Kanados 21asis parla
mentas praeitą savaitę susi
rinko i antrąją savo sesiją. 
Laukiama, kad ministerių 
pirmininkas St lAnrent

stovyklas Rusijoj, ir , .
Kad Sovietų Rusijos poli-;llmau .

tika yra priešinga ir tarp- artl>tai tikrai suįdomins vi- 
tautinei teisei, ir jos pačios
iškilmingai pasirašytoms 
sutartims, ir viso civilizuoto 
pasaulio pripažįstamai mo
ralei,

Nutaria:
Pareikšti griežčiausią pro

testą prieš Sovietų Rusijos 
grobuonišką politiką Lietu
voje ir prieš Lietuvos žmo
nių naikinimą deportacijo
mis;

Kreiptis Į viso civilizuoto 
pasaulio ir ypač į musų ga
lingosios Naujosios Tėvy

ir

dienas turėjo pasitarimus 
su generolu MacArthuru il
su Japonijos vadais. Spė
jama, kad Korėjos vadas 
tarėsi apie Korėjai gresia- kunus. Per antrą karą Ka
mą pavojų iš rusų valdomos nadoj buvo lavinami laku- 
šiaurinės Korėjos. nai iš įvairių kraštų.

pasiūlys parlamentui nutar
ti treniruoti Kanadoj kai 
kurių Atlanto Pakto šalių 
kariškus dalinius, ypač la

nei Tų Pikietų

Iš laikraščių sužinome, kad 
lietuviai vietomis pikietuoja 
Lietuvos duobkasių komunistų 
parengimus. Man įstrigo į ma
kaulę komunistų “Laisvės“ šė- 
rininkų pikietas Brooklyne, ku
ri apibudina “Laisvės“ reporte
ris to laikraščio Nr. 17. Apart 
kitko tasai reporteris rašo: 
štai viena moteris eina į au
ditoriją ir vienas pikietuotojas 
kiša jai kažkokį lapelį, o ta 
moteriškė jam atšovusi. įsikišk 
į š. Tai buvusi kieta kaip plie
nas darbininkė, sako reporte
ris. Bet jeigu reporteris taip 
aukština tą moteriškę, tai kam 
jisai be kontribucijos ir anek
sijos sukonfiskavo jos “žodį” ir
padėjo tiktai “i š.” Kodėl ne-. . . . T • *
padėjo taip, kaip ta moteriškė „Kreip *s 1 Jungtinių Ame- 
šovė. tai butų visai bolševikiš- nkos valstybių vadu:? >u 
kai, pagal pačią “liniją.“

neš Amerikos teisingumo 
pajautimą suprasti ir užtar
ti Lietuvių Tautą jos dabar
tinėj, tragiškiausioj likimo 
valandoj;

KAS MUMS RAŠOMA
Dėl Paleckio V. Leitenanto

Paskaičiau ‘‘Keleivio” 5 nr. 
straipsnyje “Vermonto Farmo
se” pasikalbėjimą su tulu 
“Paleckio vyr. leitenantu“ ir 
noriu dėl to pasisakyti. Neži
nau, ar pasikalbėjimas netiks
liai atpasakotas, ar pasakotojas 
nebuvo tikras dėl to, ką jis pa
sakojo. Tuo tarpu noriu paste
bėti tiek:

1. Tuo laiku nepriklausomos
Lietuvos kariuomenėje nebuvo. ševikų buvo perkrikštyta 
karininkų laipsnių “vyr. leite- “Lietuvos liaudies kariuome- 
nantas." o buvo jaunesnis lei-!nę,” o vėliau 'inkorporuota Į so- 
tenantas. leitenantas, kapitonas
ir tt.

2. Tuo metu nebuvo prenera-m. birželio 15 d. visi įsakymai
linio štabo Lietuvos kariuome-' kariuomenei buvo duodami ka- 
nėj, bet vyriausias kariuome-! r:uomenės vado gen. Vitkaus- 
nės štabas. j ko.

3. Prieš tai keletą mėnesių' Tai tiek norėjau pastebėti dėl 
gen. Raštikis buvo pasitraukęs to pasikalbėjimo. Gerai butų.

nuo kariuomenės vado pareigų, 
tuo metu kariuomenės vadu 
buvo gen. Vitkauskas. Aš ma
nau žino tą ir p. A. Jenkins.

4. Apie pulk. Gustaiti nebe
prisimenu, bet brigados genero 
lą Gustaiti mačiau 1940 m. spa
lių mėnesi atsisveikinant musų 
dalini. Bolševikų nužudytas 
1941 metais.

5. Kad Paleckio armija butų
buvusi, nežinau. Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenė bol

O štai ir kitas kurjotM. Tam 
pačiam laikrašty tas pats ar ki
tas reporteris, pasidžiaugęs

Paieškau pusamžės moteries arba 
vyro į partnerius pirktis Saulėtoj 
Floridoj derlingą vaisių farmuty, au- Jį A 
ginti vištas, kalakutus. Prašau at- j 
siliepti tokias, kurios pačios gali ra- !
šyt«- „ j

A. Siratavicus,
231—30th St. So.,

St. Petersburg, Fla.

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ
Parsiduoda greita -paustuvė, pil

nai įrengta. Viena mašina gali 
spausdinti 5,5Oo į valandą plakatų, 

_ | dvejų spalvų vienu sykiu. P. D., 
Į P. O. B«>x 0r4», Ncvvark 1, N'. J.i*.))

1i
Paieškau mano

DARYTI DĖL SKAUSMŲ
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 

skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Scia- 
lr tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos,. dėdžių Juozo .. . ... . .... j

Jurgio Laukių, kilusių iš Vainatra- Sumanu sustingimo. Neuritis. Poda- 
kio kaimo, A. Panemunės valsčiaus, f tas ir tt„ pabandykit K ADR 1 AB- 
Kauno apskrities, išvykusių į Ame- LETS dėl gerų pasėkimų. M^ no
riką prieš pirmąjį karą. Aš esu tim. kad jus pamėgintumėt KAI)R 
Tamošiaus ir Kairiuos Vitkausku rABI.RI > (Bandomą j. Kiek,) jo- 
duktė. Prašau atsiliepti arba ži- k'V ĮėŠM Nesiųsk* pinigų, o
ramčius prašau man parašyti:

— — • "* “ “ * ’ ' IUIII?» MIVJ p«X7t l'Jdlim iu»»ivu\iiu.

N" iekoMrs. Katarina lludžiunienė, 
1«1 W. 7th St.,

So. Boston 27, Mass.
(K)

tiktai savo vanlą ir adresą, lad n»es 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. V i- 
si nurodymai ant pakeli,,.

Paieškau Stanislovo ir Marijonos 
Marušauskų iš Žiurių-Gudelių kai
mo prie Antanavo dvaro, Pilviškių 
miestelio. Prašau atsiliepti šiuo ad 
tesu: B. A., 15 John St.. Amsterdam, 
N. Y. (K)

I

jums nelėšuos, jei nepatiks. O)
NOKTHMAV PU AltACAI. CO. 

Nori h Street. Oept. :M» 
KochesJer 5. Ne» York

TREJANKA

sus programos įvairumu 
turtingumu.

Apart šių dainininkų, da 
lyvaus aktorius Vitalis Žu
kauskas, pagarsėjęs jumo
ristas, kuris žada prajuo- 
kint visus susirinkusius.
Tad, tikimės gražios, skam
bios muzikos, malonių ar
tistų ir gardaus juoko pa-
• • • • . , . Paieškau mano pusseserės sunausĮV ainnimui koncerto pro- Stasio Baltrūno, atvyko Kanadon po 

pirmo pasaulinio karo, gyveno 
Montreale. kilęs iš Skapiškės para
pijos. Jis pats ar kas jį žino ma- I 
lonėkit parašyti man: (H)

Mrs. S. Egounis,
Rowley, Mass.

reikalavimu ieškoti kelių ir 
priemonių neleisti barba
riškam Sovietų Rusijos re
žimui sunaikinti laisvę my-

bankieto reikšmingumu, susira- j Hnčią Lietuvių Tautą ir 
do kitą moteriškę, kuri, anot kelti Lietuvių Tautos naiki-
jo, verkusi, kad jos sūnūs žu
vęs Prancūzijoj, o čia dipukai

nimo klausimą Jungtinių 
Tautų organizacijoj, per

pikietuoja parengimą. Ta varg-, “Amerikos Balsą“ (Voice 
šė nežino, kad Lietava neką-Įof America) ir diplomati

niais keliais prieš viso panavo. tai ka:p gali būt kalti 
dipukai ? Ir ji nežino, kad pra
eitą karą išprovokavo Hitleris 
su Stalinu pasirašydami krau
ju sucementuotą sutartį, o per 
tai ir žuvo daugybės motinų sū
nus. Apart to, juk komuniz- 

j mas visur ritasi per žmonių la- 
‘ vonus ir motinų ašaras, o ko

munistai tuom i džiaugiasi :r di-
vietų armiją, 29 t. korpusą. 

Dar turiu priminti, kad 1940

šaulio viešąją opiniją;
Kreiptis Į Jungtinių Ame

rikos Valstybių senatą, kad 
priimtų genocido konvenci
ją ir kad Amerikos vyriau
sybė, pasiremiant ta kon
vencija, iškeltų Baltijos tau- 

džiuojasi. Ta gi žmonelė sėdė- naikinimo klausimą kon 
dama komunistų pobūvyje aša-; vencijoj numatytose tarp- 
roja dėl sunaus. Tai ne pirmu
tinė ir ne paskutinė paklydus: 
avelė.

Meaketis.
Norvvood. Mass.

gramos.
Koncertas yra rengiamas 

paminėti 16 metų sukaktu
vių seniausios ir piimos lie
tuvių radio programos Nau 
jos Anglijos apielinkėj, ku
rią veda Steponas ir Valen
tina Minkai. Koncertas 
Įvyks nedėlioj, kovo 
(March) 12-tą, Gavin mo-į 
kyklos salėje, kampas F, j 
Dorchester ir 7 tos gatvių, 
Sc. Bostone, lvgiai 3 vai, 
po pietų.

Po programai Įvyks šau
ni, smagi ir linksma susipa
žinimui su artistais vakarie
nė Lietuvių Piliečių Klubo 
salėj, kampas E ir Silver' 
Sts., So. Bostone, 6 vai. va
kare. Apart skanių valgių, 
draugiškų gėrimų, bus link
smoji dalis ir smagi muzi
ka.

Valentina Minkienė.

Patikrinkit savo akis namuose 
su musų Namų Akių Tikrintoju. 
Matykit iš tolo ir iš arti. Pa
sitenkinimas garantuotas. Tau- 
pykit pinigus. Prisiųskit adre
są ir amžių 30-čiai dienų nemo
kamam išbandymui.

GI ftSSES on 30 D&V T r 1A L! '

SAVE
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DYKAI IŠBANDYMAS

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Musų Trejanka yra 
pasauline Trejanka. 
Musų Trejankos šak
nys ii kiti dalykai su
rinkti nuo saulės te
kėjimo iigi saulės nu
sileidimo. Japonijoje 
Įiirniučiausiai saulė 
teka , ir musų Tre- 
jaoka prasideda iš 
Japonijos, Kinijos, In- 

do-Kinijos, iš Persijos, iš Licypto, 
Prancūzijos. Ispanijos. Vakarą Sta
dijos, Pietų Amerikos, Centralinės 

I Amerikos, Mezico. šiaurės Ameri- 
1 kos, Canadus—ir čia saulė leidžias, 
i įmerk Trejanką i rudinę ir frerk po 
• čerkutę viso pasaulio mišinį,
j Musų Trejanka 75 centai už pakelį, 
•’ o trys pakeliai Bet jeij^u no-
■ rite gauti C. O. IX, tai $2.25.

ALEKANDER’S CO.
414 W. Broad*av 

South Boston 27.. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30tfc SL Nnw York 1, N. Y.

šie musų laikraščio draugai, 
atsinaujindami laikraštį ir už
sisakydami 1950 metų kalen
dorių. prisiuntė aukų laikraš
čiui sustiprinti. Prisiuntė: J. 
Keblaitis iš Arlington. Vt., s 
$1.50; po vieną dolerį prisiuntę 
Mrs. Morta žegonris iš Grand 
Rapids. Mich., B. Grigaliūnas iš 
Bayonne, N. J., ir A. Yermala 
iš Wilkes-Barre, Pa.

Po 50 centų atsiuntė: M. Ma- 
karskis iš Brooklyno, N. Valo
nis iš Chicagos, J. Jacobs iš 
CMcagos, J. Križanauskas iš 
Beloit, Wis„ J. Rudžius iš Dėt-II 
mito. A. Rūta iš Deux Rivieres, 
Ont., Kanadoje, K. Bendis iš 
Nev Yorko ir J. Kirkus iš Ville 
Lasalle, Montreal, Kanadoje.

Visčems prieteliams tariame 
širdingą ačiū.

tautinėje Įstaigose.
Lietuvių Tauta savo pa

kartotinais kariškais žy
giais, o atgavusi nepri
klausomybę po pirmo pa 
saulinio karo, savo valsty
biniais sugebėjimais, įrodė 
pasauliui, kad ji NORI buti 
laisva, už laisvę kovoja, au
kojami ir moka laisve pasi
naudoti savo kultūros ir 
gerbūvio kėlimui. Todėl ir 
ioje liūdnoje musų visai 

tautai valandoje reiškiame 
gilios vilties, kad musų tau
ta atgaus savo prarastą lais 
vę ir nepriklausomybę ir is 
kentusi baisius persekioji

Galit Išbandyti Savo Akis
Stebėtinas būdas patikrinti 

pačiam savo akis namuose ir 
tuo budu sutaupyti $15.00, už-, 
sisakant akinius tiesiai iš fab-' 
riko. Naujas akių tikrinimo bū
das yra toks paprastas, kad, 
vienas akinių fabrikantas, su, 
50 metų praktikos, jį siūlo ne
mokamai kartu su savo akinių į 
katalogu. Ta firma yrą Clark' 
Optical Co.. Dept. F'L-45. 1148 
West Chicago Ave.. Chicago 22.! 
111.. ji jums prisius tą akių tik
rintoją be jokio jums i.ška.ščio. i
moiE~TA»v raportai 

W0R( ESTERE
Išpildomo income taksų ra

portus. federalinius ir valstijos, 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
ir sekmadieniais visą dieną. 165 
Green St.. prie Kelly Sq.. 
Worcestere. Telefonas 3-8376. 
Kalbame lietuviškai. Adolfas 
Rasimas akaunteris. (10)

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nerartojot ROSSE 
TABS nuo Kaumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame įus pabandyti juos 
be mokesčio.' Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j: (10)

Roma* Produrts C o.. Dept. x-9 
2708 Earwell Ave.. ('hieaga 45, III.

NUO UŽSISENftJUSl V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS UGŲ

Tie, lrarie 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 spaudėjimų seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 

! ypatybės palengvina ju. ų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miej-oti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pa.šal'na nie- 
Ujimą ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 

. vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 
į stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 

tarppirščių. Jos yra tinkamos var- 
: toti nuo džisstanėios ir saskilasiee 

odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment nuteiks 
jums pagelba nuo nu
vargusių, perš’amų :r 
niežiančių kojų. ’-egutr 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 u 
$3.50. Pirk'te vai-tirė»e 
Chicagoje ir rpylo k se 
arba atsiųskite morey5 
orderį į: < 11 *>)

I.F.CVl.t*. OrK X.
<817 W. i i)h Street.

( m ER»» 50. ILL

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Ka”1caro Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš "rvanizmo rūgštis ir ncreikalin- 
« Manuma Jei jie netvarkoje, nuoiim^a materija «kTS? ir kraujyje; 4<:j tunte sunkumo
nu?šlapinti, jei nakčia dažna’ turit ‘ J :u u 
svaigsta, nugarą skauda, jaunate nuovargi, J jusi} 
paakiai patinę, vartokit

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. 1*1
Kaina 11.10 su prisiuntirnu Musų 
ekspertų sudaryta remiantis ttew ų pa F 

Užsakymus su pinigais adresuokit taip:
SANITAS HERBS (7)

112$ Mihraakee Avenue Chicngo, III.

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas. kuris pa
žysta Staliną nuo jo Kūdikystės. Čia i;iišviis'--s v.sas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
Kaukus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. i vei j 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?

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

KELEIVIS
Sooth Boston 27, Maaa.
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vio kelias amžių bėginėje.. turi retą progą. Tokio mas 
Taip sunkus, kad, atrodė, to koncertai dažnai nesi 

: nebeištvers ir suklups. O jis kartos.
’ išsilaikė tvirtas ir nepalau-

Š| SEKMADIENI 
|VYKS NEPAPRASTAS

S. Baranausko ir muziko; PAGERBĖ BOSTONO
--------  kompozitoriaus J. Kaėins-i ŠACHMATŲ ČEMPIONĄ

Sunkus ir tragiškas lietu- ko. Iš tikro, bostoniečiai
Praeitą šeštadieni L. P. 

Draugijos salėj buvo sma
gus pobūvis pagerbimui 
Bostono šachmatų čempio-

pasirodvma Per pirmas1 žiamas. Net nepriklausomą; Nepraleiskite vasario 26 no ?ovilo Tautvaišos. Sū
ri 1 S pradėjus Platin-J Lietuvą atkūrė. <*• Tikrai neapsivilsi e, jei- irinko 90 šachmatininkų ir

LIETUVIU KONCERTAS tinti tikie’nk ju išpirkta Šiandien ant jo galvos branginate meniską pa- j patelių. Pirmininkavo 
LIETUVIŲ KONCLKlAS tinti tikite. ju i pi uždėtas kruviniausias arškė- 5!zgirslte I,atys! K. Merkys. Buvo pasakyta

kad ir i čių vainikas. Visa tauta ve Jr kitiems ką l)asa‘; gražių linkėjimų meisteriui
<rausiai Į ^arra kryžiuoti. Jau nuėjo -th , ‘kl Pasimatymo kon-į p Tautvaišai kopti j musų

triuso, kad už kuklų mo
kesnį pagaminus tikrai įvai
rią, gardžią ir sočią vaka
rienę, kuri su lietuvišku 
krupniku sudarė svečiuose 
visai linksmą nuotaiką.

Nekv. Rep.

KRUTAMI PAVEIKSLAI

PACKAGE storas
Dėl savininko mirties yra parduo

da man gėrimų biznis (Package 
Store)—atakas, laisnis ir namas. 
Už viskų prašom 916,000. Daugiau 
informacijų klauskit Ouo adresu:

Naly Laschik.
9 Harvard R«ū 
Shirley, Mass. (8)

Ar Žinot Kar Ką Gonti!

Dainininkas S. Baranauskas 
ir Pianistas V. Bacevičius 

South Bostone
Žymiausieji lietuvių me

nininkai, pasaulinio garso 
tenoris Stasys Baranauskas 
ir plačioj Amerikoj žino
mas pianistas Vytautas Ba
cevičius, ši sekmadieni, va
sario 26 d., duos puikų kon
certą South Bostono Hi<rh 
School didžiojoj svetainėj. 
Koncertą organizuoja Lie
tuvių Dailės Institutas, ku
rio pastangomis lietuvių 
menas yra garsinamas pla
čiajame pasaulyje. Koncer
te dalyvaus ir muzikas! 
kompozitorius Jeronimas j 
Kačinskas.

Koncerto pradžia lygiai

virš 300.
Nėra aliejonės,

Bostono lietuviai 
susirinks i ta nepaprastą pusiaukelę iki Golgotos. į 

Klaikus likimas išsklaidėkoncertą.
________________ - j po visą pasaulj tuksiančius

lietuvių: vienus išvarė Rytų 
L. Piliečių Draugijos kryptimi, i Sibiro taigas, ki-

Naujas Vice-Pirmininkas tį įjėjo Vakarų kryptimi. Ir 
vaikai, fr moterys, ir vjrai. 

t>°. piim>ejį kaip kankiniai, an-

certe!
-PP—

SLA Kuopų Parengimas

šį šeštadienį, vasario zo 
1 d., SLA 328 ir 308 kuopos 
ruošia krutamu paveikslų 
rodymą Sandaros svetainėj,

Praeitą ketvirtadieni ______ _________________
Bostono Lietuvių Piliečių;triejį—kaip liudininkai. ’ioįrc* c v .
Draugijos narių susirinki > ... . 124 F St., So. Bostone. Ii a- kart0 pnes
mas išrinko A. J. Namaksy Tautos tiagedijai palių dzia . vai. vakare.
vice-oirmininko
į vietą nm usioj'• vice-pirmi 
ninko adv. Juozo Cunio, ku
rio atmint! susirinkimas pa
gerbė.

Mitine e o

l,w"om<'d-vti 1947 metais Vokietijo-, 
i- > dailininkai ikurė Lietu-

valstijos, o paskui ir j visos 
Amerikos šachmatų viršū
nes. čempionas gavo pui
kių dovanų, o paskui ir 

o_ i šachmatininkai ir kiti links- 
“** mai leido laiką prie muzi

kos.
Prieš pobūvį buvo “simul- 

tanas.” čempionas žaidė iš j 
18 priešininkų 

ir veik visus sulupo, tik vie-

Stepono Dariaus postas 
Nr. 317 ši antradienį, vasa
rio 21 d. vakare ruošia pra
mogėlę, posto name, C St., 
So. Bostone. Bus rodomi 
kintamieji paveikslai; po to 
bus gera muzika ir vaišės. 
Kviečiame atsilankyti, bu
sit patenkinti.

Valdyba.

RADIO PROGRAMOS

Mes pranešam, kad turime 
sų krautuvėj visokių

*— '*— kaip tai Floorrandavoiunui. kaip tai noor san
ders, Wall Paper Bemovera, Boat 
Sandora ir kitų. Taipgi tarimo vi
sokių pentų, varniiių, sienom* po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardurare Co. 
A. J. ALEKNA. Prop.

<28 E. Breadvay. 8a. Beatai
- TeL SO 8-4148

DR. D. PILKA

Tą pat vakarą'bus daliji-i nas (Sandargas) išsigudri 
duv mas dovanų pagal iš anksto no apstatyti meisterį, o 

lų Dailės Institutą. Tau- pardavinėjamas knygutes, išėjo lygiomis, 
tos laisvei įsaovot, „ ikare.. y, a laimėt elek. - _____________

i Nes Lietuvos žemė gera proga
yia JUitrikini kavos puodą, lietu-

. . .. iškiausvtas1 ^U1^b°s jau ne vjšką lėlę, puikią lėkštę dėl
;’porta< ir’pa-j^ Pa'5j!£s}u. Pasa' tarto, gražių rankdarbių ir 
c, ena. u « d ke pasauliui didi Lietuvos - •- -- .

TREMTINIAI DĖKOJO
MRS. S. TATTANi

mėnesinis i _____
vesta va. i\ «>ui_ ir <biekto- skausmą ir jos teisiu panie 
nams užtraukti 2o.OOO Pa'!v;n;ma 

7 vai. vakare, koncerto, .kolos naujai pirktojo na- sia’įien eina kalba nc 
organizatoriai prašo klaus;.- L,o ,.emontui. sianaien eina kaina ne
tojus ateiti laiku, nes laike; gep>
dainavimo ir skambinimo
publika nebus Įleidžiama i;
salę ir todėl, kiek pavėla- Lankėsi Amerikos Lietuvių
vus. teks palaukti pertrau-: 
kos.

To nepaprasto koncerto 
pelnas eis pusiau šalpos rei
kalams ir Lietuvių Dailės 
Instituto darbams paremti. 
Bilietų kainos yra $1.20 ir 
$1.80: mokiniams 75c. Bi-į 
lietų galima gauti ir

Skautų Rajono Vadeiva

tik apie Lietuvos pavergi
mą, bet ir apie tautos žudy
mą. Lietuvių Dailės Insti
tutas ir siekia nauju keliu 
išeiti į pasaulio viešumą ir 
perkelti Lietuvos laisvės 
šauksmą į kiekvieno širdį ir 
sąžinę. Ir šauksmas nelie-

Šiomis dienomis JAV lie 
tuviu skautu raiono vadei-Į 
va Liūtas Grinius aplankė! ka neužgirstas. Gražus pa-

vienetus' r°dų įvertinimai užsienio 
įvairiose vietovėse. Išvažia-1 spaudoje rodo, kad jų dar
kęs iš savo buveinės Chi-Įbas nėra negirdomis pra- 

Ke- cagoje, aplankė skautus ir J leistas.

lietuviu skautu

leivio"’ ofise darbo valan- tarėsi su vadovaus Roches 
domis.

Tie patys menininkai 
ši trečiadieni koncertuoja ti pas Baltimorės ir Phila- 
Brocktone. Ten jų koncer- delphijos skautus, 
tą pasiėmė globoti miesto į stoka neleido vadeivai ap- 
majoras Mr. Clifford ir vi-į lankyti visus lietuvių skau- 
soj spaudoj pilna aprašymųj tų vienetus šiame krašte, 
apie lietuvių menininkų1 Gera.

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJOS 16-OS 
METU SUKAKTUVIŲ BANKIETE IR

* KONCERTE DALYVAUS

teryie. Bostone. New Yorke 
ir grįždamas žadėjo staptel-

kitų gražių daiktų. Po vi-< 
sų visam bus linksmas šu
rum burum. Ateikite patvs .. v i • . • ,, j , rejo savo bankietą, i kuriir atsiveskite araugus, link- . . . . .. T V,. , - -r prisirinko pilna L. P. Drau-srnai laika praleisime, lu- L. _ ~. ..• • \ . guos svetaine svečių, v a-nntieji dovanu knygutes fJ- . kanenes programėlęprašome jas grąžinti. įėji r & *

Sekmadienį, vasario 12., 
vietinis tremtinių ratelis tu-

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadieni per stoti WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Jono Shurilos orkes
trą.

2— Artistas tenoras Sta
sys Baranauskas, kuris kon
certuos Dailės Instituto kon
certe.

3— Pasaka apie Magdutę.

.. Ofiao Valandos: m I IU
kSHtUI

546 BROADWAY 
ta BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth

mas visiems nemokamas.
Rengėjai.

Dorchesterio Moterų

vedė
Y. Yakauzas. Vakarienės 
metu tremtiniai įteikė Mrs. 
S. Tattan, Bostono natūra
lizacijos ir imigracijos ofi
so pareigūnei, gražią dova- į

Klubo Wbist Party nėlę ir padėkos laišką 
--------- jos širdingumą ir malonų

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

už,klausti

Moterų Klubo whist par- patarnavimą naujiesiems at- 
ty bus šį šeštadieni, vasa- eiviams visokiuose jų reika- 
rio 25 d., 7:30 vai. vakare, luose.
Dorchesterio klubo patai Svečius gražiomis daino- 

high school salėje Lietuvių pose, 1810 Dorchester Ave. mis palinksmino Mrs. V. 
Dailės Institutas rengia žy- Bus geną dovanų ir gardžių Barmienė ir Vyt. Bakunas, 
mių menininkų koncertą:; užkandžių. Kviečiame vi- akompanuojant Mrs. A. Ja

Vasario 26 d. didžiojoje

Laiko pianisto kompozitoriaus V.1 sus atsilankyti.
Bacevičiaus, solisto tenoro I Valdyba.

nuškevičienei. 
šeimininkės

. 1Vakarienės
nepagailėjo

BUCERNĖ PARDAVIMUI
Parsiduoda lengvomis sąly

gomis valgomų daiktų krautu
vė su visu įrengimu ir 2 kam
bariais, viskas toje pačioje vie- 

Platesnių informacijų 
šiuo adresu :
Volungis Market

4<>7 Millburv Stret* *
VVoreester, Mass.

Tel. 6-9756 (8)

PARDUODAMA
KRAUTUVĖ. City Point (Grocery 

and Variety), geroj vietoj. J savai
tę padare apie $600. Centrinis šil
dymas. šaldytuvai, visi ;rengimai ir 
prekės. Kaina $6,500—už viską.

NAMAS, Dorchester. prie Fields 
Corner. 3 šeimynų (5-5-5), ąžuolinės 
grindys, maudynės, balti sinkai. Ra
mi vieta. Nuomų j mėn. $88.75. 
Kaina $6,500. Geras dėl “invest- 
ment.

B. Kalvaitis.
545 E. Broadwav, So. Boston, Mass. 

Tel. SO 8-0605.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAO 

arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, MASS.

Juzė Kristolaityte, sopranas, buvusi Vilniaus 
operos solistė, iš Worcesterio.

Koncertas vyks nedėlioj, kovo (March) 
12-tą Gavin F. mokyklos salėj, kampas F, 
7-tos ir Dorchester gatvių, So. Bostone, 3 vai. 
po pietų.

Bankietas Lietuvių Piliečių Salėj, E ir 
Silver Sts.. So. Bostone, 6 vai. vakare.

SAUGUMAS yra šis tas daugiau negu 
aprūpinimas senatvės

• Ar norit matyti saugumą praktikoj?
Atsistokit dirbtuvėj ir stelw'kit. kaip aj>dirl»amas medis ir oda. plie
nas ir plastikas. Arba atsistokit lauke prie kelio ir žiūrėkit, kaip 
pjaunama mašina sumaniai žygiuoja per kviečių lauko platybę.
Tose vietose jus matote saugumą praktikoj' . Nes saugumas nėra 
kas nors randama atsisėdus minkštoje kėdėje niaukus senų dienų. 
Saugumas yra visko pert« klius, patogus gyvenimas ir užtenkamai 
laisvolaikio džiaugtis saulės spinduliais ir žaidimais.
Saugumą kuria žmonės su Įvairiais talentais ir gabumais, dirbdami 
išvien bendram tikslui: kurdami daugiau ir geresnių daiktų visiems 
naudotis.
Tuo budu. kada mes perkame gyvybės apdrauda, mes perkame dvi
gubą saugumą.
Pagalbą ir apsaugą nelaimėje.
Gerėjanti gyvenimą kiekvieną dieną.
Nes gyvybės apdrauda teikia abu tuos dalykus.
Ji užtikrina pagalbą ir apsaagą per garantiją kiekvienam asmeniš
kai.
Ji užtikrina kiekvieną dieną rerėjanti gyvenimą per investmentus 
pramonėje, viešuose pataria, muose. valstijose ir bendruomenėse, 
farmų gerinime ir namų štai boję.
Tai yra tos kelios priežasty.-, kodėl John Hancock ir kitos gyvybės 
draudimo kompanijos auga 1. paliovos ir ko<lė! tas jų augimas džiu
gina visus, kurie dirba gyvybės draudimo srityje.

PARSIDUODA NAMAS
Trijų šeimynų namas parsi

duoda tuoj pat. 282—3rd St.. 
So. Boston. Yra tušti kamba
riai gyventi naujam savinin- 

j kui. Įmokėti $500. Kreiptis į
Mrs. Stanawhite, 

i 44 Aspintvall Rd.. Dorchester.
Mass. (8)

Telefonas AV 2-7269.

INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, kuris 
turėjo uždarbio 1949 metais, 
privalo išpildyti ir priduoti val
džiai apyskaitą.

Jonas J. Romanas ir Sūnūs 
kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
valandos, ir šeštadieniais nuo 

i 10 vai. ryte iki 6 vai. vakare, 
bus Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Posto No. 317 name, 

<265 C St., South Bostone, pa
dėti tiems. kui;ems bus reika- 

i Iinga pagalba išpildyme minėtų 
apyskaitų. (10)

1949 Melų Gruodžio 31
Turto* ••• ..••••• $2,696,506,366.08

{•ipareifojimai ir Pirmosios Atsargos .

Nepaskirstyti Fondai (Pertekliai) . .

A. J. NAMAKSY
tglATl B IN8UKANCB

400 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office TeL SOboeton 8-6948
Hm. 17 OHIOLB 

W«M Bmfcvr. Hmm
Tel. PArkvrey 7-1298

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir
Vartoja vėliausios konstrukieijos 

X RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tre

INCOME TAKSŲ RAPORTUS
Pradedant su \asario (Feb.) 1. 1950. išpildau. Turiu 
kelių metų patyrimą ir studijavusi Įstatymus. Inte
resantams patartina ateiti nelaukiant paskutinės va
landos.

Rastinės valandos:
Kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Trečiadieniais nuo 10 ryto iki 4 popiet.

MARIE D. BAGOC1US, LLB.
302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

t Adv. Hagoetaus Otise, jam padedant, (9,

Bendra Veikianti Apdrauda

$2,504,291,448^5

$192^14317^3

$10,436,739,685.00

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalai? 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

it SL, Kimbal 
Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraujo Patikriniais Ssatnakai 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, Sootk Boston 
Pristato toniką, vyną Ir viso

kios rūšies slą baliams, vestu
vėms i namus ir sales. (•>

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Tdeghon*: SO $-3141

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

Lietuviška Aptieieka
IIT

MUTUAL LIFE INSURANCE 
rosro.v. MASSMCttVStTTS

COMPANY

Savininkas H. CABIT
100 Dorchester Street

SOUTH BOSTON | 
Tel. SO 8-1149

. Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kailiam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename

' čia jau 20 metų.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

APDBAU8TI

SM BBOADWAT,
SO. BOSTON. MA8S.

▼M. SOrtb Ra«mu *-4«tametines APYSKAITOS KOPIJA SIUNČIAMA PAREIKALAVUS
Pakalbinkite kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei* 
▼į.” Kaina metams $3.

IMS DOS tuoi 
“Kreivyje.




