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Anglijoj h Rinkimų Pasilieka 
Socialistine Vyriausybe

Darbiecių Dauguma Parlamente Sumažėjo, Bet 13 Milio
nų 200 Tūkstančių Balsuotojų Pasisakė Už Socia

lizmų; Darbiečiai Skelbia, kad Jie Pasilie
ka Kraštų Valdyti; Abejojama dėl 

Valdžios Pastovumo

Anglijos parlamento ™\GroteWOld GaUS
kimai praeitą ketvirtadienį 
suidomino visą pasaulį. Po 
veik penkių metų socialisti
nės valdžios Anglijos bal
suotojai turėjo pasisakyti, 
ar jie nori, kad socialistai ir 
toliau kraštą valdytų.

‘Dimitrovo Gydymą'
Rytinės (bolševikiškosios) 

Vokietijos ministeriu pir
mininkas, Otto Grotewohl, 
dabar yra išvežtas į Rusiją

BAISIOJ GELŽKELIO NELAIMĖJ 100 ŽMONIŲ AUKŲ

Rinkimuose dalvvavo ne-:neva tni gydyti nuo kokios
paprastai didelis balsuotojų tai ligos. Vokiečiai sako.
skaičius, virš 85# visų tu
rinčių teisę balsuoti, arba 
26,600,000 žmonių. Pagal 
gautųjų balsų skaičių parti
jos pasiskirstė:

Darbiečiai 13,218,000; 
konservatoriai — 12,409,- 
000; liberalai—2,617,000; 
komunistai—92,000; nepri
klausomi kandidatai—275,- 
000.

Pagal atstovų skaičių 
partijos gavo: darbiečiai— 
315 vietų, konservatoriai— 
294 vietas, liberalai—8, ne
priklausomieji kandidatai 
—8 ir komunistai prarado 
abi vietas, kurias turėjo se
name parlamente. Libera
lai iš 474 išstatytų kandida
tų pravedė tiktai 8.

Socialistinė Darbo Parti 
ja pravedė Į parlamentą ab
soliutinę daugumą savo at
stovų, iš 625 vietų ji gavo 
315 vietų, bet jos dauguma 
yra tiek nedidelė, kad abe
jojama dėl valdžios pasto
vumo. Senajame parlamen
te darbiečiai turėjo 393 vie
tas iš 640 ir todėl jų vai 
džios dauguma visada buvo 
užtikrinta. Bet ir su suma
žėjusią dauguma Darbo 
Partija lieka daugumoje ir 
todėl nutarė ir toliau suda
ryti grynai socialistinę vy
riausybę ir į jokias koalici
jas su konservatoriais ar li
beralais neiti. Spėjama, 
kad vyriausybė po kiek lai
ko paskelbs naujus rinki
mus ir duos balsuotojams 
progos iš naujo pasisakyti.

Anglijos gyventojai visai 
iššlavė iš parlamento komu
nistus, kurių ir seniau buvo 
tik du atstovai. Liberalų 
partija irgi visai susmuko. 
Varžytynės ėjo tarp darbie- 
čių ir konservatorių. W. 
Church iii vedami konserva-

kad Grotewohl gaus tokį 
pat “gydymą,” kokį gavo 
Bulgarijos diktatorius Di- 
mitrovas, kuris buvo išvež
tas į Rusiją gydyti ir ten 
mirė neišaiškintu budu.

Otto Grotewohl yra bu
vęs socialdemokratas, vė
liau parsidavęs bolševi
kams, bet ir parsidavėliams 
Stalinas nepasitiki ir todėl 
manoma, kad Grotewohl 
liga” baigsis laidotuvėmis, 

o politiniai Grotewohl jau 
yra palaidotas, nes jo par
eigas eina Maskvai ištiki
mas bolševikas Ultbricht.

LEOPARDO MEDŽIOKLĖ 
BAIGĖSI VISAI GERAI

Iš Oklahomos sodo perei
tą šeštadienį pabėgo leopar
das, kuris nesenai buvo at
gabentas iš Indijos džiung
lių į tą Amerikos miestą. 
Leopardas slapstėsi beveik 
tris dienas, prieš ji buvo 
sukelta didžiulė medžioklė 
ir pagaliau, kai žvėris išni
ko, jis pats grižo prie savo 

’ duobės zoologijos sode ir 
ten užvalgė arklienos su 
vaistais, po to nusilpo ir 
zoologijos daržo sargas jį 
suraišiojo. Taip pasibaigė 
ta medžioklė, kuri buvo su
kėlusi į kojas marinus, or
laivius ir visus Oklahomos 
šaulius, kurie visi norėjo 
pagarsėti leopardo me
džioklės žygdarbiais.
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Anglių Trukumas Jau Pradeda 
Paralyžuot Krašto Dkį

Mainierių Uniia Teisiama; Vyriausybė Svarsto ar Pra
šyti Kongreso įgaliojimų Paimti Kasyklas; Anglia

kasiai Nusistatę Negrįžti į Darbų, kol Nėra Dar
bo Sutarties; Virš Pusės Miliono Bedarbių

Prie New Yorko, prie pat Rockville Centre, įvyko baisi gelžkelio nelaimė, 
kurioje žuvo 29 žmonės, o 79 žmones buvo sunkiai sužeisti. Paveikslo 
viršuje matosi vaizdas ligoninės, į kurių buvo atgabenta daug sužeistų žmo
nių iš Rockville.

Paveikslo apačioje matosi, kaip valomas kelias po didžiosios traukinių 
nelaimės* prie Rockville Centre, N. Y. .

Austrijoj Nužudė \Siulo Saugotis Amerikos Karo

Leopardas buvo nukelia
vęs 18 mvlių nuo Oklaho
mos miesto, bet medžioto
jai, kurie jį vaikėsi, visą lai 
ką buvo 24 valandas atsili
kę nuo to plėšraus žvėries. 
Kai tik žinia apie leopardo 
pabėgimą buvo paskelbta 
per radio, iš visų Amerikos 

toriai žymiai sustiprėjo par- kampų pradėjo plaukti “pa-
lamente (turėjo 213 atsto
vų), bet atsiliko nuo dar- 
biečių per 20 vietų..

ANGLIJA ATMETA 
VENGRIJOS ĮSAKYMĄ

tarimai, 
gauti.

kaip tą žvėrį su

RINKIMAI GRAIKIJOJ

Anglijos vyriausybė at
metė Vengrijos reikalavi
mą, kad Anglija sumažintų 
savo diplomatų skaičių ta
me krašte. Vengrija tokį 
reikalavimą pasiuntė Ang
lijai ir Amerikai po nuteisi
mo anglo Sanders ir ame
rikiečio Vogeler už šnipinė
jimu __ _____

Wallace Pripažįsta ; Angliakasių streikas vis 
“Maskvos Klaidas” dar tęs.iasi ir lan«‘,ių T“1“:mag Vlgame kragte darosi 
TT I nr u u i kritiškas. Daug mokyklų Henry A. Wallace pro-į jau užsidarė dėl kuro tru- 

greąyvių partija laike sa-i kum0 Visa eilė dirbtuvių 
v o onvencijų Chicagoje ir sustojo ar rengiasi sustoti 
ligai ginčijosi dėl užsienių-^, u trukum0 Ge)ž. 
politikos. Pagaliau konven-lke]iai 5umažino traukinių 
cija nutare švelniais zo-:skaidų ir turfe dar ]abial,
,,zlaį" yg>a> pasinei kti n-i sumažinti judėjimų. Visam 
Maskvos ir Washingtono! krajt0 ukiui ia K. 
politiką ir sako, kad pro-; žius dė| angIiakasių s[rejk„. 
gresyvių partija nėra M ask-; dė| * sutar.
vos politikos gynėja. Par-Į^ eina b. vis ant viet0.
ija j>a -artoją, -ad Ji nori kaį kurje kasyklų savinin- 
vieno pasaulio taikoje, o kai sutiktlJ iraš ti darbo 

tuo tikslu ir vėl siūlo susi- —a v A-r,

JAV Diplomatą Maskvos Pinklių Aviacija Sustiprinta
Amerikos karo laivynui Emest A. Gross, Ameri-

atstovas Rumunijoj, kapito
nas Eugene S. Karpe, grįž
tant jam praeitą ketvirta
dienį iš Rumunijos per Aus
triją, kokiu tai budu iškrito 
ar buvo išmestas iš trauki
nio ir buvo rastas negyvas 
Hallein tunelyje. Jo lavo
nas buvo labai sužalotas. 
Nėra įrodymų, kad jis buvo 
nužudytas, bet Austrijos vi
daus reikalų ministeris sa
ko, kad viskas rodo, jog tai 
buvo žmogžudystė, o ne ne
laimingas atsitikimas.

Kap. Karpe buvo artimas 
draugas. Budapešte nuteis- 
totojo amerikiečio Vogeler, 
kurį bolševikai “už šnipinė- 
,imą” nuteisė praeitą savai
tę 15 metų kalėti.
Bulgarai Valys

Dimitrovo Šalininku*

kos atstovas prie Jungtinių 
Tautų, įspėja amerikiečius 
nepasitikėti Maskvos siūly
mams pradėti naujas dery
bas dėl atominės energijos 
kontrolės. Jis sako, kad 
Maskvai svarbu ne susitar

ki rašto gynimo departa
mentas pranešė visuomenei, 
kad per paskutiniuosius ke
lius mėnesius Amerikos 
sunkiųjų bomberių (B-29) 
skaičius buvo padaugintas 
dvigubai, o didžiųjų super- 
bomberių B-36 skaičius yra

ti, bet suskaldyti Amerikos i žymiai didinamas. Krašto 
visuomenę ir nešti į musų gynimo vadai greit kreipsis 
kraštą kibinimą. !į prezidentą, kad Amerikos

v a i ik-- a įkaro aviacijos pajėgos butųE. A. Gioss kalbėjo Ame-,-r forrnaijaj padidintos ik: 
nkos Draugijos Uz Jungti- ; -q erupiu, vietoje dabai 
nes Tautas metamame susi- ; egamų 48 gllipių> 
nnkime ir rimtai perspėjo jas departamentas
Amerikos visuomenę nepa- kad padaryta dide-
sitikėti melagingais Rusijos i ,- paįanga ir gamyboje gin 
žodžiais, kanų tikslas yra kju submarinus. Ru- 
suskaldyti ir kiršinti, o Reisjja turi galingą povandeni- 
įeškoti taikos. ‘..................

sutartį, bet daugumas savi- 
i ninku vis dar nenori priim- 

majnjerjų sąlygų. Tuo 
ŠNIPAS DIRBO į tarpu teismas svarsto mai-

ŠEŠIOMS VALSTYBĖMS nierių unijos bylą ir tuoj
--------  paskelbs savo sprendimą.

Šveicarijos kariuomenės Unijai gresia kelių milionų 
teismas nuteisė šveicarą ar- dolerių pabauda už negrą- 
mijos mechaniką, Willy žinimą savo narių į kasyk- 
Gerber, 20 metų kalėti už las, kaip teismo buvo’ įsa-

kalbėti su Maskva.

šnipinėjimą šešių valstybių 
naudai. W. Gerber šnipi
nėjo ir pardavinėjo įvairias 
kariškas šveicarų ir kaimy
ninių kraštų paslaptis Pran
cūzijai, Anglijai, Amerikai, 
Jugoslavijai, Turkijai ir 
Švedijai.

ANGLIŲ TRUKUMAS
DIDINA NEDARBĄ

Angliakasių streikas jau 
pagimdė tokį kuro badą, 
jog visa eilė dirbtuvių Nau
jojoj Anglijoj rengiasi su
stoti. Anglių racionavimas 
iki šiolei nuo didesnio ne
darbo apsaugojo, bet kiek
vieną dieną kuro trukumas 
darosi vis kritiškesnis.

FRANKO AREŠTAVO
DAUG MONARCHISTŲ

Ispanijos diktatorius 
Franko davė policijai įsa
kymą sukišti į kalėjimus žy
miuosius monarchistų vei-

Kovo 5 d. įvyks rinkimai 
į Graikijos parlamentą. 
Graikijoj priskaitoma apie 
du milionų rinkikų. Šie 
rinkikai iš 4,000 kandidatų 
turės išrinkti 250 parlamen
to atstovų. Kandidatus iš
statė 140 politinių “parti
jų.” Kandidatų gausumas 
ir nepaprastai didelis parti
jų skaičius rodo tautos di
delį nepastovumą krašte. į Bulgarija.

Amerikos ambasadorius 
Bulgarijoj, D o n a 1 d R. 
Heath, kurs dabar su savo 
bendradarbiais apleido Bul
gariją. sako, jog bolševikai 
Bulgarijoj rengia naujus ne
ištikimųjų komunistų valy
mus ir busią valomi visi Di
mitrovo šalininkai. Pats 
Dimitrovas, buvęs Komu
nistų Internacionalo sekre
torius, mirė Rusijoj paslap
tingu budu “begydant’’ jį 
nuo pilvo žaizdų.

Ambasadorius Heath ir 
47 jo bendradarbiai grįžta 
į Amerika po nutraukimo 
diplomatinių santykių su

LEWIS SUSIRŪPINĘS

J. L. Levis, angliakasio va
das, dabar vienaip vien mini
mas laikrašdvene dėl anglia- 
kaaip streiko ir dėl ginčo dėl 
to streiko n atrankinio.

nį laivyną, todėl Amerika
! deda pastangas pagerinti 
Į ginklus prieš submarinus

Tyrinės Valstybės
Departamento Bolševikus

1 Senato užsienių reikalų 
komisija paskyrė iš penkių 

'senatorių tyrinėjimo pako 
misiją, kuri turės išaiškinti, 
ar republikonų kaltinimai 
yra teisingi, jog valstybės 

•departamente esą daug ko
munistų. Senatorius Me 
Carthy sako, kad tame de 

1 partamente esą ne mažiau 
kaip 57 komunistai, 

i Tyrinėjimo komisijai va
dovauja šen. M. E. Ty dings, 
i ją. be to. įeina senatoriai 
B. McMahon. T. F. Green,

kyta. Bet abejojama, kad 
teismo pabauda galėtų pri
versti mainierius grįžti prie 
darbo.

Vyriausybė svarsto, ar 
prašyti kongreso išleisti 
įstatymą, kurs duotų vy
riausybei įgaliojimą perim
ti kasyklas į vyriausybės 
rankas. Dabar tokio įsta
tymo nėra ir vyriausybė, tik 
gavusi iš kongreso įgalioji
mus, galėtų paimti kasyklas 
ir jas vesti, iki derybos tarp 
savininkų ir darbininkų pa
sibaigs.

Jau virš pusės miliono 
darbininkų neteko darbo 
dėl anglių trukumo. Tokių 
bedarbių skaičius nuolat 
auga.

Didelis Susidomėjimas 
Dr. Herman Sander Byla

Dr. Sander byla Man
chester, N. H., sukėlė nepa
prastai didelį visuomenės 
susidomėjimą. Vieni už 
daktarą, kiti kalba apie rei
kalą aiškiai pasmerkti “eu-kėjus ir virš 40 vadų jau 

uždaryta kalėjimam Fran- tanazijos” praktiką. Prisie-« 1 1 11, * * * X_ko davė tokį įsakymą, kad 
sutrukdžius monarchistų 
planuojamas demonstraci
jas už grąžinimą į sostą ka
raliaus. Generolas Franko 
karaliaus nenori, nes jis, 
kaip diktatorius, dabac pats
yra Ispanijos karalius.«

Areštavo W e sterlingą

Anglų policija Singapore 
mieste areštavo pagarsėjusį 
olandų partizanų vadą ka
pitoną E. P. R. (Turk) 
VVesterling. Jis “pagarsė-

kusieji jau antrą savaitę 
klauso liudininkų parody
mų ir turės padaryti savo iš
vadas. Daktaro gynėjai ir 
liudininkai įrodinėja, kad 
oro įšvirkštimas į ligonės, 
Mrs. R. Borroto gyslą, ne
buvo mirties priežastis. Jei 
tas bus įrodyta, daktaras 
bus išteisintas ir ginčas dėl 
eutanazijos paliks, kaip jis 
ir šiandien yra, neišspręs
tas.

Nežinomi karo orlaiviai 
bombardavo šį pirmadienį 
Amerikos prekybos laivą 
“Pioneer Dale” netoli 
Tsingtao uosto, Kiniios

jo tuo, kad labai žiauriai 
elgdavosi su sugautais In
donezijos kovotojais. ‘In
donezija reikalauja jį iš-’ vandenyse. Laike laivo ap- 

Hcnrv Cabot Lodge ir B..duoti jai nuteisti, kaipo ka- šaudymo vienas įgulos vy- 
B. Hickenlooper. Iro kriminalistą. ras lengvai sužeistas.
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VIS DAR NEAIŠKU! matomai, nuolatos galvoja, 

kaip čia tą savo krikščioniš- 
37), kąją diktatūrą Įteisinti, na 
Tru- ir, svieto akims dumti, šnr-

“Naujienos” (N r.
konstatuodamos, kad 
mano administracija nutarė ka apie prezidento valdžios

. j- • i . sustiprinimą JAV pavvzluojau pradėti platu visos ,......... f
JAV užsienio politikos per- dziU. Ir lietuv lsKiOJl de- 
žėurėjimą su tikslu išsiaiškin- mokratai nuo.atos plepėjo 
ti pilnai kur Jungtinės Vals- apie tvirtos rankos valdžią 
tybės stovi konflikte su • So- i ir Amerikos pavyzdžio pre- 
vietu Sąjunga." j zidentą. kai jie siekė savo-

rašo, kad šį klausimą studi-i tiekos diktatūros ir stengėsi 
juosianti nacionalinio sau- pateisinti.
gurno taryba, kurią sudaro* 
valstybės ir gynybos depar 
tamentai su prezidentu Tru-i 
manu, kaipo jos pirminin
ku. priešaky.

Mums atrodo, kad dabar 
čia nėra kas bestudijuoti. 
Juk faktas yra, kad JAV 
Azijoj jau neteko kai kurią 
“guzikų.” o jei tos studijos 
užsitęs, tai galima bus ne
tekti ir to, kas ant “guzikų” 
laikosi. Toliau “Naujienos” 
pakartoja, jog valstybės 
sekretorius, Dean Acheson. 
esąs pareiškęs, kad JAV 
neketina Sovietų Rusijai 
daryli pasiulymu tartis dėl 
taikos. Na, o jei, pavyz
džiui, “genialusis” Stalinas, 
sekdamas savo didįjį drau
gą Hitlerį, pats pamotų pir
štu, ar ir tuomet valstybės 
departamentas nesusvyruo
tų? Iš “skėčio politikos” 
metodų pasekėjų visko ga
lima laukti.

IR TOKIŲ DAR ESAMA

“Baltieji” rusai, L y., ru
sų dešiniosios reakcijos pa
likuonys, kaip praneša 
“Naujienos,” esą pasiūlę 
Baltijos kraštų (lietuvių, 
latvių ir estų, išsilaisvinimo 
veiksniams dėtis i bendrą 
frontą prieš bolševikus, tik
slu atstatyti “nedalomą Ru
siją,” kurioj Baltijos kraš-f 
tams, žinoma, butų suteik 
tos kampininkų vietelės ir 
panašios teisės. Nuostabus 
tie rusai, kokie jie bebūtų, 
raudoni, balti ar juodi, visi 
jie nuolatos žioja svetimas 
teritorijas ir tautas. Atro
do, kad jau metas vieno
kiems ir kitokiems rusams 
užspringti.

Lietuvių vadovaujantieji 
veiksniai Europoje visai 
teisingai padarė, nutarę nuo

Toliau “Draugas” rašo:
“Vyriausybės kabinėtis ir 

parlamentas taip pat butų 
sudaryta šį tą pasiskolinant 
iš musų krašto demokratinės 
santvarkos.”

Šie žodžiai rodo, kati da
bartinis Portugalijos parla
mentas ir vyriausybė suda
ryta pagal nuosavą salaza- 
rišką pavyzdį, kaip savo lai- 
ku A. Smetona pagai savo 
pavyzdi buvo sulopęs lietu
višką vadistini režimą. 
“Draugas” su pasitenkini
mu savo šnekas vynioja į 
Amerikos demokratiškos! 
santvarkos pavyzdžius ir 
tuomi savo skaitytojų dė
mesį nukreipia i šoną ir są
moningai užtemdo esmę. 
Nei “Draugas" ir nei pats 
Salazaras nekalba apie tai. 
kad iš JAV pirmon eilėn 
reikėtų pasiskolinti piliečių: 
laisves: žodžio, spaudos,

; susirinkimų, draugijų ir as
mens neliečiamybės ir visų 
kitų tikrai demokratiškos 
tvarkos dėsnių, bet šneka 
tik apie prezidento galią ir 
valdžią. Mūsiškieji demo
kratai. kuriems tain smar1 . I
kiai parupo diktatorius Sa-Į 
lazaras, privalo žinoti, jog i 
JAV prezidentą ir valdžią 
į visas jų aukštybes iškelia
Amerikos žmonių turimos.
laisvės, štai čia yra klausi-! 
mo esmė.

Bet “Draugo” rašytojas, į 
pats to nepastebėdamas, vi
sai logiškai nušneka, kai jis 
toliau rašo:

“Manoma, kad tokiu budu 
persitvarkius politinį gyveni
mą. prezidentu butų renka
mas pats dabartinis premje
ras Salazaras.”

VOGELER NUTEISTAS 15 MET

Amerikietis, Robert A. Vogeler. tarptautines tele
fonų ir telegrafo kompanijos atstovas Budapešte, 
buvo vengrų bolševikų areštuotas ir po ilgų tardy
mų teisiamas už šnipinėjimą. Teisme, matomai dėl 
kankinimų, R. A- Vogeler prie visko prisipažino ir 
sakėsi esąs Amerikos šnipas ir davinėjęs informa
cijas apie vengrų bolševikų visokius darbus. Jis 
nuteistas kalėti 15 metų. Teismas tęsėsi tik kelias 
dienas.

kt'tė. Į senąją išeiviją Įsi
liejo nauji žmonės. Prieš mu? 
iškyla svarbus miisų kultūri
nio gyvenimo klausimai. Tu
rime pajėgu ir vertingu žmo
nių. sugebiančių gaminti ir 
kurti naujas kultūrines ver
tybes, tas jėgas reikia tin
kamai sunaudoti. Reikia pa
čią kultūros veiklą bent ap
čiuopiamai suplanuoti. Turi
me pertvarkyti pačią ketu- 
viškąją organizaciją ir pri
taikyti ją naujoms, aiškiai 
pasikeitusioms sąlygoms. Pa
ti kongresą sudarė jvairių- 
Įvairiausiu organizacijų at
stovai. Jų pareiga buvo nu
vykti Į kongresą, grįžus ‘iš
duoti raportą' ir tuomi pasč-

duosni
dale'”

Nr. 9, Kovo i,

retomis, 
’ kurs iš

.James Bymes, 
Maskvos parvežė 

. u Bulgarija, Ru-

mu, galėjo priimti kiek ki
tokią r ezoliuciją ir neatsisa- 
! mėti nu<» savo kompeten- 
tljos. Dabar po kongreso, 
ir Ve: \y rau ta tyla. Ir ai* 
rodo lyg Amerikos lietu-
\:..ose nebūtų politinių gru- Bolševizmo Pavojus
niu ir ju vadovybių, nebutu . -r{ - ?. * , • Prezidentas irumaiia.', 4 .,,budinčio.- .-naudos ir galvo- , . ... , . . • - sutartis.. . 1 _ Jurgio \Vashingtono mirte ..... .. ,,lai.cios visuomenes. i-• j- * . - • . , manija ir Vengrija. ko-- . ūmo dieną, pasakė ispejan- J --1 aciau taip nėra. Štai,!?-- , ,, •’ ?• • - t kio- tos sutartys matyli is, , , , cią kalbą. Jis primine, kadmdos koresponden- ’mus.u spaudos Korcsponuen-. ‘ . .‘ ‘ to, kad dabar ir Vengrija,. - • . - ‘neužtenka būti demokratus- . ’ . , , ’eitu skMiuose vra lupusios į, . . . .. ... n Rumunija, ir Bulzanja; - .. . t. . 1 , ko nusistatymo, bet reikia .ku; :. - zii.ios i.- vietų, ku-,, .. . . j , rodo Amerikai liežuvi, o, . , , - - būti pasiruosus demokrati-' . , ?V-r? - bvloja, Kad musu vi- . . * . .. - • . i. • Amerika turi tu valstybių-• -- ją ginti ir jetta, jei toks rei- ... -su o: neneš apačios si reika-- fkvla dikuitorelių parašus, i& ku-
lą supranta ir imasi Bend \ ' ' ’
i-uomenės kūrimo darbo, 
štai. Kanados lietuvių gau
sesnėse kolonijose eina “gy

ir -imasi Bendl šian,,^n r,rezi(|,.„.Įrių naudos, kaip iš ožio pie
tas, didžiausias demokrati
jos priešas yra agresingas

-* • - i i o i- i komunizmas. Jisvi pasitarimai dėl Pasaulio 
Lietu' ių Bendruomenės Įgy
vendinimo,” arba “Austra
lijos lietuviai rūpinasi pas 
»ave įgyvendinti Pasaulio 

i Lietuvių Bendruomenę."
“Naujienose” rašo iš Ha j. , . , • ....., J j - , ..v- įtakai pasaulyje plėsti jego.-milton© (Kanadoje): ^uor 1
sausio 15 dienos turime Ha- * , * . , • , , yra•r... .v, i- Kadangi bolševizmas >i<-!-J

. . , » v iciasi jėga, tai prieš jį reikiarinata tos .-Kpiinkes \aldv-., . - .,i> - •• T».-kovou ne uk idėjomis, nena ir Revizijos Komisija. • ., , ... , . - ................... _ - tik kėlimu ekonominio žinosi numoji Bendruomenes

ranka ‘aukos’ pavi-

no.
Maskvos “satelitai” eina 

prie visiško santykių nuyra pavo- f . . . .. ..■ , „ ' „ traukimo su Amerika. \en-jmgas ne tiek savo apgau-j ..
lingėmis idėjomis ir raela-!^11J,a 
ginga propaganda, kiek
tuo, jog komunizmas yra 
tiktai ginkluoto rusiško im
perializmo irankis Rusijo.-

, .... niu gerbūvio, bet reikia pa-ApvliRKe tuotau ėmėsi tos!-- " ■ • . vartoti ir jėga• Apylinkes lietuvių registrą-1 J 6
cijos. nes Bendruomenei

.privalu žinoti Kiek jos Apy 
! linkėję lietuvių gyvena ir
kokie jų reikalai ir rupes- 

1 čiai.
Bendruomenė su visais

=avo organais veikia Švei
carijoj ir Belgijoj. Urugva- 

' juje tos organizacijos kūri
mo reikalu eina diskusia.

jau “pareikalavo,” 
kai! Amerika žymiai suma
žintų .-avo diplomatų skai
čių tame krašte.

“Atvirai kalbant” James 
Lyrnes parodė daugiau ne
gu menką supratimą, kas 

totalitarinė Maskvos 
diktatūra.

Anglijos Rinkimai

Anglijos žmonės tarė sa-
vo žodį. Jie vėl išrinko 

Bolševizmą šiandien nia- Darbo Partijos kandidatus 
i tina galingo? Rusijos durtu-, tvarkyti krašto reikalus, 
vai. Demokratija bus sau-į Darbo Partija praeitą sa- 
gi tik tuo atveju, jei prieš!vaitę rinkimuose surinko 
rusiškus durtuvus galės pa- pusantro miliono balsų dau-

Tikra tiesa, kad visuoti- 
nasai kongresas buvo išei 
ginis pasirodymas savai ir 
svetimai visuomenei, bet to Žodžiu didžiojo lietuvių iš- 
neužtenka, reikia ir savų eivijos uždavinio imasi 
kasdieninių reikalų plotme apačios. renka palinkėti 
galvoti. “Darbas” mano, i joms sėkmės. Kai apačios 
kad tuos savo namų reika- pajudės, tuomet ir virša
itis turėjo pats kongresas nėms sis klausimas paaiš- 
apsvarstyti ir tuo tikslu pri- --iš
valėjo kongreso posėdžius 
dar vienai dienai nutęsti. 
Teisybė ir tai, kad Ameri
kos išeivijai, kaipo skaitlin
giausiai ir pajėgiausiai, pri 

! klauso lietuvių nacionalinio
baigė visos tų delegatų ir | SU£iorganizavimo problema, 
juos siuntusiųjų prievolė?.
Kyla klausimas, ar galima, 
neturint tinkamos organiza- .
rijos, vaduoti Lietuvą ir ten- j galvoje 
kinti išeivijos kulturinius rei
kalus lėšomis, kurias suteikė ' klausimai

t. y., bendrinės organizaci
jos įkūrimas, čia turima 

Pasaulio Lietuvių
: Bendruomenės sudarvmo

Taigi, visas klausimas iri • 
yra tame, kaip Įteisinti to-' JT’-i 
kią santvarką, kad pats dik- Lietuvių išeivių, paskly-

Jei Ne Iš Viršaus Tai 
Iš Apačios

to ru«ų “baltojo impei-iaiiz-tatorius Salazaras butinai! (Ju?;u p0‘įvairius kraštus, 
mo ’ griežtai atsiriboti. '■ - - • •---- -• ■ ‘

PAVYZDYS, BET NE TAS

“Draugas” (Nr. 361) ra
šo, kad Portugalijos prem
jeras, teisingiau ir be ap
gaulės tariant, diktatorius 
Salazaras, rodąs daug ini
ciatyvos tvarkant valstybės 
politinį, ekonominį ir sočia 
linį gyvenimą. Jisai pla
nuojąs pertvarkyti Portu
galijos gyvenimą JAV de
mokratinės santvarkos pa
grindais. Jo noru yra,
“kad valstybės prezidentas 
butų tikras valdžios galva, o 
ne vien tiktai prezidento var
dą nešiotų. . . .”

Kaip Portugalijos dikta
torius tvarko šalies ekono
minį ir socialinį gyvenimą, 
“Draugas” nepasako, mat 
nepatogu, tad iškilmingai šį 
svarbų dalyką nutyli, nes 
šie žodžiai laikraščio pa
vartoti taip sau dėl dekora
cijos, nes ekonomikoje ir 
socialinėje srityje šis kraš
tas yra rekordingai atsili
kęs ir jokio pavyzdžio ne
duoda. Bet politikos sri
tyje diktatorius Salazaras,

I butų išrinktas šalies prezi 
dentu. patiems portugalams 
to norint ar visai nenorint. 
Kad tokias “štukas” įgy
vendintų visų rusių Salaza- 
rai, Stalinai, Kitleriai ir 
jiems panašus savo kraštų

suorganizavimo į bendrinę 
organizaciją klausimas nė
ra tokios rūšies, kuri galima 
butų mandagiu budu pa
miršti. Prieš porą metų dėl 
Pasaulinės Lietuvių Bend
ru o m e n ė s organizavimo

konstitucijas tempia antį -Naujienose” buvo kilusi 
savo kurpaliaus ir tuos tam-lgyVa įr iaomį diskusija, bet 
pymus vadina “demokratiš-' praktiško sprendimo šis 
kais” persitvarkymais ir jų' klausimas nesusilaukė. Po 
pavyzdžiais. ! t0, 1949 metų birželio 13 d.

“Draugo” simpatijos pri- LIK’as galutinai aprobavo 
klauso Salazarui. Visa tai! Bendruomenės santvarkos 
rodo, kaip šios musų srovės 'pavyzdinius nuostatus, bet 
žmonės supranta demokra-i ”_po šio akto įsivyravo tyla. 
tiją- Bendruomenės nuostatai

-------------------------- niekam nieko neprimeta;
PO SAVO NAMUS kiekvienas kraštas gali ir

PASIDAIRYKIME! p,lval° Pritaikyt! Bend- 
ruomenes esamoms krašte 
sąlygoms. Bendruomenė 
taipgi nežada kenkti gyvuo
jančioms organizacijoms, 
priešingai, ji jas galėtų tik 
pagyvinti. Bet Bendruome
nės reikalas įšąlo ir nerodė 
gyvybės ženklų. Tuomet 
kai kas daug vilčių dėjo į 
Visuotinąjį Amerikos Lie
tuvių Kongresą, bet pasta
rasis padarė šitokį dviejų 
eilučių nutarimą: . pri
pažįsta svarstytinu Pasaulio

Bostoniškis “Darbas,” 
šių metų Nr. 1 (8), įverti
nęs Visuotinąjį Amerikos 
Lietuvių Kongresą, rašo:
“Gražus ir sveikintinas daly
kas viešumoje, išeiginiuose 
rūbuose pasirodyti, bet ne
mažesnės. o gal dar didesnės 
sVarbds reikalas, po savo na
mus pasidairyti ir pažiūrėt: 
kas esame, kur stovime ir 
kas su tais musų namais da
rytina. Padėtis aiškiai pasi-

J. Jurgaitis.

1ŠCELBEK1ME 600

Lietuvių Bendruomenės kū
rimą. lietuvybės išlaiKymo

statyti savo dar galinges
nius durutvus. Bolševizmo 
vadai gerai supranta durtu
vų "argumentą,” o todėl to
kiu argumentu su jais ir 
tenka argumentuoti. Pasi-

giau, negu 1945 metais.
Bet Darbo Partijos parla

mentarinė dauguma iš rin
kimų išėjo žymiai apipešio
ta ir darbiečiai parlamente 
turės tik lab*i nežvmia dau-

ruošimas pasitikti rusišką ,gUir.a> gryj keliu balsu, 
imperializmą su jėga demo- Todė*} :pėliojama? įad vv-
kratijai šiandien yra mirties • riausvp,ė greitu laiku turės
ar gyvybės klausimas.

Sportas ar Skerdynės?

vėl eiti i balsuotojus ir siū
lyti padaryti perbalsavimus, 

I kad viena ar kita iš stam- 
Praeitą trečiadieni vaka- biųjų partijų gautų aiškią

re teko per televiziją stebė 
Į ti bokso imtynes Neu Yor-

daugumą.
Dėl Anglijos rinkimų kai

LIETUVIU IŠ TREMTIES ke. Kovėsi brooklyniškis! kas iš anksto “džiaugėsi” ir
—---- -  ' Small su Texas boksininku žadėjo darbiečius iššluoti iš

BALr ’o 59 skyrius, Hav-i£averne ROach. Dešimta- valdžios. Tas džiaugsmas 
erhiil, Mass.,'atsiuntė BALF. me “,-unde” Roaeh krito ir buvo ankstyvas, nes socia- 
oentrui aukų $6&, is Į nebesikėlė. V a d i n a s i,i listinė valdžia Anglijoj ir

“knock-out.” Po 14 valan-! toliau lieka ir plieno pra
dų tas žmogus mirė nuoįmonės nacionalizacija bus
smegenų sutrenkimo.... pravesta.

Tokių legališkų “sportiš-į Rinkimai Anglijoj paro-

.-udaro narių mokes
čius. o likusieji S50 skiria
mi finansuoti pergabenimą 
<500 lietuvių. Į Michigan val
stijos ukius.

BALP'o 100-asis skyrius, 
Brooklyn. N. Y., atsiuntė 
>50 auka ir laiškeli, kuria
me rašo: “Suprasdami sku
bų reikalą finansuoti 600 
tuvių ūkininkų atvykimą i 
Michigan valstijos ukius, 
siunčiu šiam reikalui $50.”

BALF centras širdingai 
už

kų’’ žmogžudysčių 1949 me- dė. kad balsuotojai darbi- 
tais Amerikoj buvo aštuo- ninkai Anglijoj yra vienin-
niolika, neskaitant visam 
amžiui sužalotų kumštinin
kų ir neskaitant daugelio.

gi ir ištikimi savo senajai 
kovos organizacijai. Jie 
net iššlavė iš parlamento du

kuriems tas žmogžudiškas komunistų atstovus, kurie

darbe ir pavedSa Amerikos dėkoja už paramą 
Lietuviu Tarybai t» klausi- UKinmkams. Turime vilties, 
ro, studijuoti ir .prę«ti.” kad ir kitos organizacijos 

nepamirs? šio svarbaus ir 
Mums atrodo, kad kon skubaus reikalo ir savo au- 

gresas privalėjo pats klausi- komis pagelbės 600 ukinin- 
mą diskusuoti ir, jei jis pa- kų atvežimą.
sirodytų sunkiai sprendžia- BALF Centras.

ANGLIAKASIŲ VADAS TEISME

vadas, John L. L«wis, ir tos uni
jos Vakarinio Virginijos pirmininkas, George Tit- 
ler, tariasi priei tdtaną, kuriame klausoma mainie- 
rių unijos bpie neklausymą teisme įsakyme tfsti 
darbą kasyklose, kol eina derybos dėl naujos sutar
ties.

sportas atėmė sveikatą il
gesniam ar trumpesniam 
laikui.

Kyla klausimas, ar visuo
menė turi tokį sportą tole
ruoti? Bulių ir gaidžių 
kautynės Amerikoje drau
džiamos dėl to sporto žiau
rumo. Kodėl leisti žmones 
skersti, jei gailimasi bulių 
ir gaidžių? Juo labiau ky
la toks klausimas, kad tie 
jauni, stiprus žmonės mirš
ta tik dėlto, kad pelnagau- 
džiai kapitalistai galėtu sa
vo kišenes pripildyti.

><
Byrnes Palikimas

Amerika praeitą savaitę 
nutraukė diplomatinius san
tykius su Bulgarija dėl tos 
valstybės įžūlumo ir negir
dėto “diplomatiško” cha
mizmo. Bulgarijos bolševi
kiškos Maskvos lėlės Ame
rikos ambasadorių Sofijoj 
traktavo, kaip kokį raupso- 
tą ar kriminalistą. Protes
tai nieko negelbėjo, todėl 
nutraukiami visi santykiai 
su valstybe nykštuku, kuri 
pralaimėjo karą prieš Ame
riką ir, pagal taikos sutartį, 
turi būti Amerikos priežiū
roje. . . .

Taikos sutartį su Bulga
rija surašė nelemtos jaltiš-
kos atminties valstybės sek- dalykas.

buvo išrinkti 1945 metais. 
Svyruojantis ir netikras ele
mentas rinkimuose pasirodė 
“vidurinės klasės,” kurios 
svyruoja pagal nuotaiką ir 
iš kurių eilių daugelis bal
suotojų persimetė į konser
vatorius.

Misija Maskvon?
Prezidentas Trumanas, 

kalbėdamas su spaudos at
stovais praeitą savaitę pa
brėžė, kad Amerikos durys 
visada yra ir bus atdaros 
tarptautinėms deryboms dėl 
atominės energijos kontro
lės.

Iš to prezidento pareiški
mo daroma išvada, kad vėl 
bus bandoma pasikalbėti su 
Maskva “rimtai” ir “drū
tai" apie atominės energijos 
kontrolę. Reikalas yra tiek 
rimtas, kad visai nebūtų 
stebėtina, jei į Maskvą vyk
tų koki nors “taikos misija” 
ištirti galimybes susitarti su 
Rusija, baigti atominio gin
klavimosi lenktynes ir ban
dyti pagerinti į prarają be
siritančius Rytų - Vakarų 
santykius.

Bet bandymas yra vienas 
dalykas, o susitarimas, juo
ba rimtas ir tikras susitari
mas su rusais yra visai kitas

L D.

l i .
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Katalikiški Sklokininkai Kas Girdėt Chicagoje
PATERSON, N. J. |lį skaičių parapijonų para-',

--------  šų vyskupas jj paliko ramy-
Vasario 11 d. 27 N. Main beje. Paviršutiniai tarpe 

St Kuzinevičių name, kata- kunigų kova išnyko. Bet 
Ūkiški sklokininkai buvo tai tik buvo paviršutiniai, o 
surengę savo vadui kunigui slaptai kova vis virė. Pa-i
Justinui Klumbiui išleistu 
ves. Žmonių buvo susirin
kę apie du Šimtu. Šio po
kylio vadai buvo Juozas Jo- 
kubavičius, Rožė Adomavi
čienė, Vilčinskai ir k. Karš

rapijonų tarpe kova ėjo pa
naši bimbinių ir sklokinin- 
kų. Ir galų gale žinia tren
kė, kaip lietuviškais dievai
tis perkūnas, kad brolis į 
Kristuje prieš brolį pakvie

tų šuniukų ir alaus buvo už-ltė tris detektyvus ir iš pa
tenkamai, nes kolekta tą 
viską padengė. Gavęs gau
sių dovanų kun. Klumbis, 
susigraudinęs ačiavo ne 
vien už dabartines dova
nas, bet ir už jo išlaikymą 
per dešimtį mėnesių, o ypa
tingai Vilčinskams, pas ku
riuos jis ir gyveno dešimts 
mėnesių. Nors mano geri 
draugai ir gelbėtojai per te 
lefoną mane vadino tėveliu, 
bet mane Vilčinskai užlaikė 
per 10 mėnesių, kaip tikri 
tėveliai, sakė kun. Justinas 
Klumbis. Tremtinių vardu 
kalbėjo tūlas Rugys, kad 
kun. J. Klumbis buvęs di
delis jų draugas ir priete- 
lis, daugeliui tremtinių 
jis darbus ir kambarius 
surado. Užtat tremti
niai apsčiai ir dalyvavo 
kun. Klumbio išleistuvėse, 
o už jo gerą širdį tremtiniai 
į konvertus įdėjo po 10 ar 
20 žaliukų, ir sudainavo iš
leistuvėm pritaikytas kelias 
daineles. Susirinkę valgė, 
gėrė ir šoko lietuviškus šo
kius iki vidumakties.

Kun. Justinas Klumbis 
savo kalboj minėjo, kad jo 
šitoj nelaimėj radosi daug 
draugų ir prietelių. Dau
gelis gali klausti, kokia gi 
ten jam buvo nelaimė?

Nelaimė buvo jam tokia. 
Kun. Justinas Klumbis 
prieš du metus atvyko iš 
Vokietijos kempių ir vietą 
gavo šv. Kazimiero parapi-! 
joje pas kun. Kintą ir gu
lėdavo palėpėje.

Laikas bėgo ir laikas 
kalbėjo. Du “broliai Kris
tuje,” abu lygus kunigai, 
vienas guli palėpėje, o ki
tas puošniuose kambariuo
se. Ir juo toliau, juo la
biau augo tarpe parapijonų 
simpatija tremtiniui kuni
gui. Jis daugiau pradėjo 
lankyti parapijonų stubas ir 
dar didesnę įtaką įgavo pas 
parapijonus. Ir begyvenant 
dviem broliam Kristuje ir 
besimeldžiant vienoje baž 
nyčioje prasidėjo jų tarpe 
kokia tai kova, greičiausiai

lėpio kun. Klumbį ištrėmė. 
Kun. Klumbis parapiją ga
vo netoli Los Angeles, Cal.

Sklokinmkas.

BROOKLYN, N. Y.

Ii LDD 7 Kuopos Posėdžio

LDD 7 kuopos susirinki
mas įvyko vasario 12 d., 
Lietuvių Atletų Klubo sve
tainėj. Pirmininkė B. Spu
dienė atidarė susirinkimą, o 
jį vesti buvo išrinktas adv. 
Steponas Briedis.

KONGREGACION ALIS TAI Už DR. SANDER’ ’ T’5?-- ' • t ~ -■ .-ry-.sragfc - _

Kiek visuomene yra sujaudinta Dr. K. N. Sandėrio tyla matosi iš tp, kad 
kongregacionalistai savo bažnyčioj bylos išvakarės? suruošė maldas už dak
tarą. Kongregacionalistų pastorius, C. Leslie Curtis, vadovavo maldoms ir 
meldėsi, kad daktaras butų išteisintas.

LDD suvažiavimui spręsti, miestelį 1909 m., išgyveno kurio prlsidėjusiems ir at- 
LDD 7 kuopa išrinko ko- čia 41 metus. .-Lankiusiems tariame tikrą

Proto respondentą, adv. S. Briedį. raliko oiueikane nuliu- ir iiniia ačiū.
kolas iš pereito susirinkimo 
buvo skaitytas ir priimtas. 
Valdybos raportai priimti.

Parengimų komisijos ra
portą išdavė B. Spudienė ir 
A. Buivydienė; jos pažymė
jo, kad parengimas įvyks

Nutarta pritarti su Cliff- dime vieną dukterį ir žentą Gyvenant ir dirbant vi- 
sidės ir Patersono draugais J. Butėną ir anūkų. .-uomenėj vieni kitiems esa-
dėl išvažiavimo surengimo.: Vasario 19 d. mirė Juo me reikalingi ir kai mes bu-

Susirinkimas tęsėsi apietzapas Česnauskas, sulaukę- . im-,- reikalingi jums—su to- 
51 metų. Iš Lietuvos atva kiu pat širdingumu mes 
žiavo į Millinocket 1912 nik jums paduosime ranką.

porą valandų, buvo gyvų ir 
reikšmingų diskusijų.

Yra svarbu, kad visi su-
balandžio 22 d., Lietuvių!sirinkimai butų įdomus vi 
Atletu Klubo svetainėj, 168 Į siems dalyviams, tada na- 

Avė i iai vis daugiau ir daugiau
lankysis susirinkimuose.

Marcy Avė.
Musų atstovai Nevv Yor

ko Lietuvių Taryboj, B. 
Spudienė ir J. Buivydas, 
pranešė, kad bus Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
mas vasario 19 d., Webser 
Hali, Nevv Yorke, ir prašė, 
kad visi dalyvautume skait
lingai.

Korespondentas. 

BROCKTON, MASS.

Amerikoje išgyveno 38 me-' 
- tus.

Buvo pavienis, neturėjo 
giminių, jo sutaupąs paėmė 
advokatas. Liko palaido
tas Millinocket kapinėse.

Tegul biir.ii lengva iisė-

Jūsų,
Lydija ir Jonas 
Novogrod sičiai.

CLIFFSIDE, N. J.

Vasario 18 d. LDD 3 ii 
tis amžinai laisvoj Ameri- SLA 70 kuopos bendrai su

Padėka
kos žemei. —V. M.

Brocktono-Montello trem
tinių komitetui pp. Tamo-

- _ . šaičiui, Bliudnikui, Bačiu-Musų atstove Dariaus ir lhlj_ t,.emtiniį choro vedė.
Girėno paminklo statymo 
komitete, A. Buivydienė, 
pranešė, kad parkų komi- 
rionierius duoda tiktai Litu- 
anica aikštę paminklui sta
tyti ir leidžia tiktai į žemę 
įleisti paminklinę plytą. 
Adv. S. Briedis pridėjo, kad 
visos draugijos priėmė pro-

jui p. Strazdui ir visiems 
choro dalyviams; laidojimo 
įstaigos savininkui Yakavo- 
niui, Antanui ir Florence 
Budreckams, V. Indrunui, 
V. Poškienei, R. ir E. Biel- 
kevičiams, Skeet Klubui, 
Franklin Klubui, Piliečių

- .. • - , i • Klubui, Kazimiero Klubui,testo rezoliuciją pnes tokiĮanglu kalbos vakarinių 
parkų komisionienaus paVigų vedėj*ai Mrs Hood, mo_ 
vai'kymą. Tą padaie U kvtniams ir mokiniams n

kompeticija. Sužinojo vys- fondan.

7 kuopa.
Apšvietos komisijose var

du pranešė J. Buivydas, 
kad prakalbos įvyks kovo 
25 d., paminėjimui 20 metų 
LDD gyvavimo. Raportas 
priimtas.

Buvo įnešta ir nutarta 
parsitraukti 50 “Keleivio’ 
kalendorių platinimui.

Nutarta paaukoti $25 
drg. V. Gervicko gydymo

TORONTO, CANADA

Linksmus Šokiai

ruošė Lietuvos nepriklauso
mybes minėjimą Rusų Klu- 

; be. Publikos, kaip pagal 
Cliffside koloniją, atsilan
kė skaitlingai. Kalbėjo ke
turi kalbėtojai: K. Mitinąs,

Kovo 4 d., šeštadieni, gĮ vietinis, Dr. Builevieius, V. 
vai. vakaro, YMCA (Čol- ^au^a \r J- Buivydas. Visi 
lege ir Dovercourt) gražio- kalbėtojai pa.-akė atitinka- 
je salėje, Toronto lietuviai nms kalbas, kas publikai la- 
socialdemokratai rengia ,Kii Pat,ko, nes tal buvo pir-

kūpąs ir tremtiniui kunigui 
grėsė išti ėmimas iš palėpio 
ir uždraudimas bažnyčioje 
melstis. Bet surinkus dide-

Drg. K. Pulokas mano, 
kad centras turėtų siųsti 
“Darbą” tiesiai nariams. Po 
apkalbėjimo nutarta palikti

kytojams. ir mokiniams, O. 
Kašėtaitei, p. Kripaičiui, p. 
Kodžiui, preky b. Jasukevi- 
čiui ir visiems kitiems parė
musiems mus musų sunkio
je valandoje piniginėmis 
aukomis, paaukavusiems 
gėles, pareiškusiems užuo
jautą ir palydėjusiems tra
giškai žuvusį musų mylimą 
sūnų Robertą Mandeikį į 
amžino poilsio vietą, reiš
kiame širdingiausią padėką. 

Marija ir Feliksas 
Mandeilciai.

20.ri.50
76 Savvtell Avė.
Brockton-Montello.

MILLINOCKET, ME.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/t formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
036 Brosdtray, So. Boston 27, Mass.

Didysis Metų Parengimas šys, Chicagos Lietuvių 
, .... . , . i Tremtiniu Draugijos prezi-

Dabar (]entas llc! “Margučio” ra
sią girdėti apie didįjį meti ,j,o valandą ragino būva- 
ni pai engimą, minėjimą sįus tremtinius aukoti po
Vualio Šešioliktosios. Jis penkinę. Tremtiniai savo 
šiemet nepaprastai gerai į atEeka Tik gaila, kad nie- 
pavyko. Chicaga vra pa- pas neparagino lietuvių ku- 
sau.ims lietuvių centras, to-i nigus prie aukų Lietuvos 
kiu ji ir pasu odė. | reikalams. Kunigai ne tik

y*a! nepasirodo su aukomis, jie 
nepasirodo nei Vasario še-

Araalgameitų salė 
viena iš didžiųjų Chicagos 
salių. Jau per eilę metų 
Vasario šešioliktosios minė
jimai būna toje salėje. Ki 
tais metais ši salė pasirody
davo lyg ir perdidelė lietu
viams. O šiemet aiškiai pa- 
siiodė, kad jau permaža.

šiolikiosios minėjimuose, 
šių metų tos šventės paren
gime matėsi tik keletas d i 
pūkinių kunigų, keletas n-a 
rijonų ir pralotas B. Urba, 

i kurs atkalbėjo maldą.
Vasario šešioliktosios mi-

Kai salė jau buvo kupina nejįmo proga susidarė pa
žinomu, tai nuėjau prie ti•{ protys išdalinti publikai 
kietų pai davėjų. Sužinojau, pernykščių metų aukotojų
kad tikietų jau parduota 
virš 4,500. O žmonių dar 
eilės laukia. Prisiėjo nu
traukti tikietų pardavimą ir 
grąžinti žmones namo. Se
kančiais metais prisieis imti 
dviguhai didesnę salę.

Ir be priminimo aišku, 
aišku, kąd didelę publikos 
dalį sudarė naujieji lietu-

sąrasą. Šiemet rengėjai ta 
me dalyke padarė pažangą. 
Išleido programą iš 12 pus
lapių, kur besąs konsulo P. 
Daužvardžio straipsnis apie 
tai, kad Lietuva bus laisva, 
aprašymas apie ALT įsikū
rimą, jos uždavinius, dar
bus ir tt. Na ir pernykščių 
metų aukotojų sąrašas. Iš

viai. Jų žymi dalis pernai sąrašan patekusių draugijų
Vasario šešioliktąją šventė 
dar anapus Atlanto.

Vyriausiu kalbėtoju buvo 
prof. M. Biržiška, vienas iš 
signatarų nepriklausomybės 
deklaracijos.

milžiniška didžiuma yra li
berališkos ir socialistiškos. 
Tik keletas bažnytinių. Iš 
sąrašan patekusių asmenų 
besąs tik vienas kunigas, 
būtent kun. Pnmskis, pasi-

Antru svarbiu kalbėtoju r0*1^ ™ 'wnkine' farPe k‘‘ 
tų aukotojų matosi tik

mas toks Įvykis musų ko- 
grieš puikus orkestras, to- Aukų Lietuvos va
dei jaunimas ir vyresnieji Gaximu1’ Pn<^u0’
turės progos prie geros mu- 'a!/ >ullI^hta 861./0. 
akos praleisti ketvertą va-i Po Pokalby buvo uzkan- 
landy linksmaus laiko? kat°® t»1..kl‘®k"i

Socialdemokratai remia I1™*. '- ^kandztų paganu-
ir dirba bendrai su kitoms i nimla «augiaus.ai pas.dar 

i avo (i' g. M. ruzomene.
Pirmininkavo J.* Grabaus-

linksmus šokius. Šokiam?

Trys Nauji Lietuvių Kapai

Vasario 7 d. mirė Juoza
pas Povilaitis, sulaukęs 87 
metų. Gimė Lietuvoje. At
važiavo iš Anglijos į Ame
riką 1912 metais. Milli- 
nocket mieste išgyveno 38 
metus.

Paliko dideliame nuliūdi
me žmoną, keturias dukre
les, vieną sūnų ir du žentu. 
Palaidotas Millinocket ka
pinėse.

Vasario 9 d. mirė Marijo 
na “
Gimė

organizacijoms Lietuvos iš 
laisvinimo darbą, remia 
siuntiniais. likusius tremti
nius Vokietijoje ir dirba 
kartu su kanadiečiais so
cialdemokratais, kad ir čia 
Kanadoje darbo žmonių gy
venimas butų geresnis i’ 
gražesnis. Todėl tikime i: 
prašome tautiečių paramos, 
o prašoma parama nedide- 
lė. Atsilankydami į Toron 
to lietuvių socialdemokratu 
šokius prisidėsite prie dide
lio ir garbingo darbo. Dai 
kartą kviečiame visus ir vi
sas, šeštadienį kovo 4 d.J 
YMCA, College ir Dover- 
court, į puošnią salę links
mų šokių.

Parengimų Komisija.

Musų Padėka

Įsigijome nors kuklią, bet 
nuosavą* pastogę. Ta proga 
skaitlingas musų vienmin

kas. Viskas pavyko kuo 
geriausiai, tik meninės pro
gramos truko. Kitą kaitą 
rengėjai gal ir tuomi pasi
rūpins. Reikia padėkot pub
likai už skaitlingą atsilan
kymą. ramų užsilaikymą ii 
aukas. Beje, cliffsidiečiai 
pasveikino ir praėjusį Ame
rikos Lietuvių Kongresą si 
$K‘0.

Dalyvis.

PASKYRĖ 10 NUOŠ.
NUO PRAMOGŲ

buvo U. S. senatorius, Scott 
Lucas. Jis pasakė labai pa 
lankią lietuviams prakalbą. 
Jo prakalba buvo gausiai 
cituojama vietos angliškuo
se laikraščiuose.

Iš kitų kalbėtojų buvo 
konsulas P. Daužvardis, 
“Draugo” redaktorius L. 
Šimutis, Jonas Brenza, Met
ropolitan State Banko; bu
vo perskaitytas sveikinimo 
laiškas Dr. Griniaus, buvu 
šio Lietuvos prezidento.

Programos vedėju buvo 
inžinierius Antanas Rudis. 
Kolektos reikalą gerai išaiš
kino ir šauniai pravedė adv. 
Antanas Olis, Chicago Sar.- 
itary Distriet Trvstee.

Rašant šį raportą, dar ne
buvo žinoma, kiek aukų da
vė ta diena Lietuvos reika
lams. Bet galima spėti, 
kad aukos, bufetas, Įžangos 
tikietai duos nemažiau kaip 
penketą tūkstančių dolerių. 
Įžanga buvo 50c. Minėji
mas įvyko vasario 19 d.

Vietinė lietuvių spauda 
nesigailėjo vietos, o radio 
valandų vedėjai nesigailėjo 
laiko išgarsinti Vasario še
šioliktosios minėjimą.

_ .i„:nueraiai.snupiamiai, 
jieniečiai, margutiečiai. Ka
talikų visai nedaug. Ka 
dangi kunigai nesideda prie 
tautiškų darbų, tai nepasi
rodo nei jų parapijonai.

Kas gali duoti sumany
mą, kaip pritraukti ar kaip 
priversti kunigus ir jų pa
rapijomis prie darbų ir au 
kų tautos gelbėjimo reika
lams?

Laisvamanis.

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

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. Užmokestį 
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-

Atsiliepdama į BALF’o 
direktorių prašymą, Lietu
vių Socialdemokratų Sąjun
gos 69 kuopa, So. Boston, 
nutarė skirti nuo savo va
karienės pelno 10G finan 
-noti ūkininkų atvežimą i 
Michigan ukius ir prisiuntė 
BALF’o centrui $5. Dėko- 

čių draugų būrys padarė damas už auką BALF’o 
mums neužmirštamą netikė centras tikisi, kad ir kitos 
tinumą, surengdami, mums!organizacijos rengdamos 
nežinant, Įkurtuvių pobūvi I pobūvius, parengimus, kon- 
ir įteikdami stambią finan- certus, vakarus ir šiaip įvai- 
sinę dovaną. riausias pramogas nepa-

Neipinėdami pavardžių mirs savo brolių tremtinių,
Europoje, ir skirs

“Draugas” ragino savo rių jau pasiuntėme, naujus 
skaitytojus Vasario šešio- užsakymus tuoj išsiunčiame, 
liktosios proga aukoti Lie- “KELEIVIS”
tuvos reikalams bent vienos 636 East Broadway 
dienos uždarbį. Kun. Sta- South Boston 27, Mass.

ATSTATYKIME
Susivienijime Lietuvių Amerikoje

Ekonominę tvaiką.
Sutvarkykime kelionių ir algų išlaidas. 
Atnaujinkime SLA garbę ir narių entuziazmą. 

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

vasario u n. mirė Manjo- (kurioms reikėtų ilgo sąra- likusių Europoje, ir skirs 
na Kunene, sulaukusi 65 m. gO), be jokių saldžių žo- nor.- kuklią auką šiam kil- 
Gimė ^Lietuvoje. pobūvio organizato niam tikslui.
vo is Lietuvos į Millmocketyriams ir visiems prie to po- BALF Centras.

Juozas Taurinskas, 
B. Organ. 359 Kuopos, 

15 Trimont St.,
So. Boston, Mass.

Alex Lucas. 
Pirm. 175 Kuopos. 

461 Ashmont St., 
Dorchester. Mass.
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mijoms. Todėl geriausias 
daiktas Europai butų, jei ji 
galėtų išlikti neutrali busi* 
mame kare.... Tokios nuo
taikos dar nėra paveikusios 

Ry- sai turėjo savo šnipų ato- vakarinės Europos kraštų 
minių mokslininkų viršūnė-! politikos, kuri yra nustaty-

Kas Laimi Šaltąjį Karą?
Kelinti metai jau eina Kaip tik paaiškėjo, kad ru

“šaltasis karas” tarp 
tų” ir “Vakarų.” Tie “Ry
tai” yra Rusija, o “Vaka
rai”—Amerika.

se ir kai Amerikos prezi
dentas davė įsakymą ga-

Dabar jau galima paša-. minti baisiąją vandenylio 
kyti, kas tame kare, bent bombą, Amerikoj kilo tik-
iki šiolei, pasirodė laimėto
jas.

“šaltai” bekariaujant Ru
sija išplėtė savo “įtakos sfe
rą” į Azijos platybes ir pri
dėjo prie savo priverstinų 
ąjungininkų skaičiaus 450 

milionų kiniečių. Komunis
tinės Kinijos vadas Mao 
Tze-tung dabar ką tik pasi
rašė “draugiškumo ir savi
tarpinės pagalbos sutartį” 
su Maskva ir pasižadėjo ru
sams talkininkauti visokia
me susirėmime su “Vaka
rais.”

Amerikos viltis, kad ko
munistų valdoma Kinija pa
seks Jugoslavijos pavyzdį 
ir pabėgs nuo Maskvos pa
vadžio, pasirodė, bent šiuo 
tarpu, be jokio pagrindo. 
Kinija eina su Maskva ir ne 
tik kartu laikosi, bet kartu 
žygiuos į naujus laimėjimus 

—Tegul bus pagarbintas, nys, kiauras stogas yra • Azijoj*- Indokinijoj bol-
vaike! 'daug iškadingesnis biznis,ik.lauslmas daro.sl

—Gera diena, tėve, kaip kaip juodas šuva sapne ir ^andien taip pat opus, kaip
tau patinka žiema? vedlug to, sako, tuoj ap-p* P«T

—Nepatinke, vaike, ale znaiminu visiems geriems.antn* Azijoj Amen-
tas nieko nemačija; šalta,! žmonėms, kad bažnytė- ka J^lai»nejo~=is^ ^ror]tu
sniego privertė, kad ir iš- lės stogas prakiuro ir

ra isterija ir pasipylė dau
gybė reikalavimų “bandyti 
su Rusija susitarti’’ dėl ato
minių ginklų kontrolės. Se

tą Atlanto Pakto, bet tokios 
nuotaikos ten reiškiasi.

Suėmus viską, tenka pa
sakyti, kad Rusija šaltaja
me kare iki šiolei yra laimė
toja. Rusija laimėjo todėl, 
kad nebijojo rizikuoti ir tu 
ri aiškų agresijų ir grobi-

natorius McMahon jau siūlė i planą. Amerika pralai 
50 biiionų dolerių “pasaulio tnėjo todėl, kad laikos* tik- 
masto Marshallo planui,” tai gynimosi ir tik nedra

bristi negaliu ir kaip ant 
zlasties batai prakiuro, nors

Dievas pasirodė malonin
gas, parapijonys tuoj sudė-

ir tam pralaimėjimui dar 
galo nesimato, nes niekas 
šiandien nežino, kaip seksis

bėk i Pliorida. Ale aš atė- jo tūkstantinę ir stogas bu-' Indokiniją nuo bolse- 
vo užlopytas. Dar prabas- v,zm0 agresijos. O po Injau pas tave, vaike, ne apie 

sniegą* kalbėti, ba iš prakti
kos žinau, kad su šnekto
mis sniego nenubaidysi ir 
saulės neištrebavosi, jei ji 
nenori pati apsijovyti.

—Tas tiesa, tėve, apie 
orą visi kalba, bet niekas 
jo nepataiso, nors dabar 
mokslininkai jau daro ban- 
dymnus orą pataisyti.

—Nevermai tavo moksli
ninkus, vaike, ką su debesi
mis monkinasi ir nori juos 
pamelžti. Geriau pasakyk 
man, kur galiu gauti gerą 
sapnorių, gali būti ir seken- 
hend, by tik butų išskaito
mas.

—O kodėl tėvui prireikė 
sapnininko?

—Noriu prabaščiui pado
vanoti, vaike, ba jam tikrai 
reikia.

—Paaiškink, tėve, kodėl

dokinijos kodėl negali sek
ti Burma, Indija, Indonezi
ja, Filipinai ir tt.

Europoje Amerika lyg ir 
laimėjo Jugoslaviją, bet ir 
čia laimėtas ne sąjunginin
kas, bet tiktai neutralus 
kraštas. Kol kas Jugosla
vija vis dar bando sėdėti 
ant tvoros ir sėdės iki pava
sario, kol pradžius keliai ir 
kol karo veiksmai Balka
nuose pasidarys galimi. Ta
da Jugoslavijai ateis kritiš
kos dienos ir nebutų ko ste
bėtis, jei Rusijos armija, 
perrengta “partizanais” ar

tėlis išklumočijo, kiek kat 
ras parapijonas pinigų da
vė stogui užlopyti, ale var
dus pasakė tik tų, katrie 
davė daugiau dešimkės, 
mažiukai nikeliai ir doleri
nės nesiskaito, vaike.

—Tai kodėl tėvas nori 
kunigui duoti sapnininką?

—Tu, Maike, esi kytras 
vaikas, ale nesupranti ko
dėl. Nugi aišku, noriu pra- 

aščių nuo išgąsčio apsau
goti. Jei ji kitą kartą už
puls sapne koks nors juo
das kudlius, tai prabaščius 
pažiūrės
kad nėra ko išsigąsti, bai padarytų Jugoslavijoj bol

i sapnorių ir žinos,! šiaip kokiais “sukilėliais,”

juodas kudlius sapne regėti 
eiškia tūkstantį dolerių ap

turėti. Ar ne taip, vaike?
—Aš, tėve, Į sapnus neti

kiu ir "sapnininko neskaitau. 
Jei kunigui jo reikia, jis ga- 

kunigui prireikė sapninin-jii ir pats sapnininką įsigyti, 
ko? ' —Tu vis, Maike, prieš ku-

—Well, vaike, aš nuėjau į nigus ir nenori Dievui apie- 
i bažnyčią mišių šventų iš-jai nieko daiyti. Jei, vai- 
klausyti ir paklausyti pri-Įke, visi butų tokie, kaip tu, 
klodo, o prabaščius Įlipo Į Į tai ir bažnyčios stogas butų 
kozonyčią ir pradėjo sapną kiauras ir musų prabaščius 
aiškinti. Sako, atsiguliau vaikščiotų visada išsigan- 
po riebių pietų pasilsėti ir cęs, kad juodi kudliai sap- 
dušią nuspakajyti, ale vos ne jo nesudraskytų. Tei- 
tik spėjau užmigti, kaip singai sako švento Juozapo 
matau dideli juodą šunį, gazieta, kad tokie, kaip tu, 
katras išsižiojo, kaip sma- vaike, tai tikra Dievo koro- 
kas, ir puolė ant manęs; sa-Įnė ir kad jums reikėtų pa
ko, baisiai persigandau ir imti lazdą, kad atsiverstu- 
atsibudau visas šaltame pra-Į met i gerą kelią.
Laite paplūdęs. —Kalbi nerimtus daly-

—Ar taip kunigas ir sa- kus. tėve. Geriau papasa- 
kė, tėve?? kotum, kaip sekasi ruoštis

—šiur, vaike, aš pats gir-; kelionei Į Romą? 
dėjau. Sako, persigandau i —Pasigatavyti i kelionę
ir misliju, dabar tai jau bus man, vaike, yzi džiab, aš 
koki nprs bėda, ba juodas vaiskavas žmogus, pasiė- 
šuva be reikalo nedrįstų m iau ant kelio trunko ir 
pulti dvasišką asabą ir, sa- senvičių ir keliauju. Ale 
i.o, neapsirikau, vos tik spė- trūksta vieno mažmožio, 
.au nusispakajyt ir jau no- vaike, kelionės ekspensų. 
įėjau vėl užsnūsti, kaip at- Kunigas Bernatonis apznai- 
bėgo zakristijonas ir sau- mino visam svietui, kad ke- 
kia: Tėveli, bažnyčios sto- lionė į Romą užtruks ne
gus prakiuro, reikia taisy- mažiau, kaip tris nedėlias 
t i. . . į ale kaštuos 990 dolerių.

—Ar taip kunigas kalbė- Tai, Maike, pigiausia kelio- 
> per pamokslą, tėve?? ‘nė, su zupelnais jubiliejiša- 

—£iur, vaike, aš pats gir-' vais atspuskais ir unaravoj 
t jiiit sako, mieli parapi jo-į kompanijoj su panie Račin-

arba kitaip sakant, Rusijai 
netiesioginiai jau yra siūlo
mas riebus užmokesnis iš 
amerikiečių kišenių tik už 
tai, kad ji teiktųsi priimti 
kokį nors atominės ener
gijos tarptautinį planą. Ne 
Maskva tokios kontrolės 
maldauja, bet Amerikos vi
suomenėj kyla balsai bran
giai už tokią kontrolę mo
kėti. . . .

Prezidento Trumano pa
reiškimas 1949 metais rug
sėjo 23 d., kad Rusijoj “įvy
ko atominis sprogimas,” su 
daužė i šipulius Amerikos 
atominę “Maginot liniją,” 
arba tariamą saugumą už 
atominių ginklų monopolio. 
Pasirodė, kad tokio mono
polio Amerika nebeturi, o 
kai turėjo monopolį, tada 
ramiai miegojo ir iš turimo 
monopolio visai nepasinau
dojo. Dabar pasirodo, kad 
Rusija naudojosi visais 
Amerikos, Anglijos, Kana
dos ir kitų kraštų moksli
niais patyrimais atominio 
ginklavimosi srityje ir to
dėl galėjo greičiau pasiga
minti atominių ginklų, negu 
amerikiečiai manė. Kiek ji 
tų ginklų turi, tai yra pa
slaptis, bet kad ji tokių gin
klų turi, abejonės nebėra.

Europoje Marshallo pla
nas žymiai sustiprino anti
rusišką koaliciją. Bet iš 
kitos pusės ir rusai Europo
je sustiprėjo. Rusai pasi
mokė iš Jugoslavijos pabė
gimo ir Įtraukė visus savo
pajungtuosius kraštus į to
kį tinklą savo maršalų ir 
šnipų, kad nei Lenkija, nei 
Rumunija, nei kuri kita ša
lis rusų “Įtakos sferoje” pa
bėgti nebegalės. Rusai nai
kina ir paskutinius pėdsa
kus Vakarų įtakos rytinės 
Europos kraštuose, bet ru
sai patys savo pozicijas 
Italijoj, Prancūzijoj ir ki
tuose kraštuose išlaikė. Jų 
pozicijas vakarinės Euro
pos kraštuose atstovauja 
stiprios komunistų partijos-, 
kurios gali dar ir dabar pri
daryti daug nuostolių ir ga
li nemažai pasitarnauti 
Maskvai. Rytinėj Europoj 
Amerika tokių atramo-. 
puktų visiškai neturi.

Tiesa, rusams nepavyko 
užgrobti Graikiją, Turkių 
ir Iraną ir nepavyko išėsti 
amerikiečių iš Berlyno. Tai
gi, čia pasisekimas neigia 
mas, rusai tose vietose buvt 
šiuo tarpu u lai kyti.

Maža Bulgarija parodė 
Amerikai tokius ragus, kad 
teko su ja visai nutraukti 
diplomatinius santykius. 
Teks tą padaryti ir su Ven
grija, Rumunija ir kitomis 
rusų pavergtomis šalimis. 
Vakai-ų Europoje, ypač 
Prancūzijoj, stiprėja nuo
taikos už neutralumą “Va
karų-Rytų" imtynėse. Pran 
cuzų kai kurie politikieriai 
samprotauja taip: Europa 
neturi ginklų, kad galėtų 
rimtai dalyvauti imtynėse.

šiai vienur kitur bando pa
stoti bolševikams kelią.

Šaltasis karas dabar bet 
kurią dieną gali užsidaryti 
kaistas karas. Karo gali
mybė darosi vis labiau gre- 
siama ir tenka paskubomis 
ruoštis. —-H. P.

Atkuriama Lietuvių 
Kalbos Draugija

Lietuvoje iki nepriklau
somybės galo veikė Lietu
vių Kalbos Draugija, kuri 
leido laikraštį “Gimtoji 
Kalba.” Vėliau ta draugi
ja buvo atsikūrusi tremtyje 
ir ten draugijos valdybos 
trys nariai suredagavo “Lie
tuvių Kalbos Vadovą,” kurs 
jau yra surinkta ir greit bus 
atspausdintas.

Dabartiniu laiku L. K. 
Draugija nori atgaivinti sa
vo veiklą Amerikoje. Tos 
draugijos pirmininkas, Dr. 
P. Skardžius, praneša, kad 
L. K. Draugija prisitaikins 
prie naujų sąlygų, 
ko:

TI_____
J IS S<*-

Pirmasis musų uždavinys bus 
suprojektuoti naują kalbinės 
veiklos organizaciją, parūpinti 
tinkamus Įstatus ir ją Įsteigti. 
Kol tas uždavinys bus pasiek
tas. mes dabar jau norime:

1—Kviesti ą naują talką ne 
tik visus buvusius LKD narius, 
bet visus kalbos ir ne kallios 
mokslo lietuvius ir gimtosios 
kalbos mylėtojus:

2—stengtis sudaryti 
patarimų centrą;

kalbom

BALTASIS NAMAS, KAIP PO AUDROS

Baltasis Namas Washinj<tone. Amerikos prezidentu rezi 
dencija, dabar yra iš pagrindų taisomas ir atrodo, kaip 
po baisios audros išdraskytas. Baltojo Namo taisymas 
užsitęs ištisus metus.

MARGUMYNAI
bių plotus. Po 1848 metų 

į karo su Meksika Jungtinės 
_ , . ... Valstybės prijungė didelius
Labai toli nuo žemės ir įemės plotus iš Meksikos su 

dar toliau nuo saulės yra visais vietiniais gyventojais.
Idaneta- dl -ra Kadangi ispaniškai kalban

ti 93,000,000 mylių atstu- gyventojų Naujojoj
me nuo saulėm, bemau as- y(eksikoj buvo dauguma, 
tronomijos vadovėliai rašė, tai j kalba anglll
kad ta planeta tutinti sker- kaĮbos, buvo oficialinė tos 

valstijos kalba.
1938 metais statistika ro

dė, kad Naujojoj Meksikoj 
52'' gyventojų kalbėjo is
panu kalba ir 48'' anglu 

naujus tos tolimos planetos, ka|ba Toks pasiskiret.vmaš 
apskaičiavimus ii skelbta,Į buvo neskaitant indijonų. 
.og Neptūno skersmys (dia-!Bendlas gyventojų skaičius 
metiasj esąs tik 2t,t00 mt- ,oj valstijoj tada siekė 525,- 
nų ilgumo, arba ta planeta j
yra tik tris su puse kaltus

Kiek Didelė Neptūno 
Planeta?

sini 33,000 mylių ilgumo 
(skersinys yra tiesi linija 
nuo vieno krašto iki kito 
per planetos vidurį). Bet 
dabar astronomai padarė

didesnė už musų žemę.
000.

Dabar vaizdas pasikeitė. 
Gyventojų skaičius Naujo-

^ai9.V:' ^"ePtuno planetos ;oj Meksikoj padidėjo, bet 
apskaičiavimus padarė as- ’
tro n omas Dr. Kuiper,
Yerkes ir MacDonald ob- 
servatorijos mokslininkas.

ševikišką perversmą. Ar 
Amerika yra pasiruošusi 
siųsti Į Jugoslaviją savo ka
riuomenę ir kitką, kad ru
sų agresijai pastojus kelią?
Atrodo, kad Amerika duo
tų pagalbą Jugoslavijai, jei 
bus laiko tą pagalbą nu
siųsti, bet tą pagalbą Ame
rika duotų ginklais ir ge
rais patarimais, o ne savo 
kariška jėga. Taigi, lieka 
klausimas, ar Amerikos pa
galba suskubs laiku pribūti 
Į Jugoslaviją? Jei rusai, 
kaip kadaise Hitleris, per 
dvi tris savaites sudoros Ju
goslaviją, Amerika turės 
pasitenkinti jau Įprastais 
protestais. . . .

Jeigu žiūrėti nervų at
žvilgiu, tai šaltojo karo lai
mėtojas irgi yra aiškus.

skiu, buvusiu paliokų kon
sulu. Skaitau, vaike, ir sei
lę ryju, atpuskai reikalingi 
ir kompanija olrait, ale, 
matomai, vaike, mano grie- 
kai manęs neleidžia, ba su 
ekspensais siektai.

—Atrodo, kad tėvas ne
prisirengsi kelionei, tai ge
riau apie ją ir nekalbėkim.

—Kaip tik tu, vaike, iš
girsti apie ekspensus, tu 
tuoj nori baigti šnektą, ma
tyti iš tavęs niekada nebus 
geras žmogus.

—Iki pasimatymo, tėve, Jei kiltų karas, tai Europos 
apie gerumą pasikalbėsime kraštai bus tiktai mūšio lau- 
kitą syk. I kas Amerikos ir Rusijos ar-

3— prašyti lietuvių bažny
čias. mokyklas, organizacijas ir 
šeimas ne tolti nuo savo kal
bos. bet jos laikytis ir prie jos 
artėti;

4— paakinti visus lietuviškus 
laikraščius sustiprinti savo kal
binę veiklą, gerinant laikrašči.- 
kalbą ir rašybą, parūpinant ra
šinių kalbos klausimais ar su
darant kalbos skyrelius;

5— ieškoti kelių kalbos laik
raščiui leisti ir

6— —susižinoti su tais asmeni
mis ir tomis tautinėmis orga
nizacijomis. kurie ir kurios ga 
lėtų padėti mums verkti.

Musų veikla buvo ir bus aro 
litinė, grynai kalbiška.

Ėmėmės iniciatyvos viešai 
prabilti, neturėdami nė vieno 
laisvesnio darbininko, nei lėšų. 
Bet tikime, kad sąmoningi lie
tuviai supras šj musų tauta 
gana svarbų reikalą ir ^nus» 
darbą parems.

Visais klausimais kreiptis 
Pr. Skardžius. 6112 Belvitlere 
Avė.. Cleveland 3, Ohio.
Dr. Pr. Skardžius. Pirmininkas: 
St. Barzdukas. Sekretorius.

Australijai Reikia 3,000,000 
Žmonių

Australija deda dideles 
pastangas, kad per arti
miausius kelius metus atga
benus Į savo žemės platy
bes bent tris milionus nau
jų ateivių. Šiais metais nu
matoma gauti 200.000 nau
jų ateivių, daugiausia iš 
Arfglijos, Olandijos ir iš iš- 
vietintųjų žmonių stovyklų 
Europoje. Iki šių metų ga
lo Australija vien iš išvie 
tintųjų žmonių stovyklų bus 
atsigabenus 170,000 naujų 
žmonių, kurie greit Įsipilie- 
Jns Austi aiijoj ir padidins1 
to didžiulio krašto darbo 
pajėgą.

Nauji ateiviai Australi- 
’ai, ar bent ios ateičiai, yra 
gyvybės klausimas. Be nau
jų ateivių Australija nepa
jėgs išsilaikyti Azijos ir 
Aust: alazijos žmonių juro 
se.

padidėjo daugiau angliškai 
kalbančių žmonių, kaip is
paniškai kalbančių. Dabar 
Naujojoj Mek.-ikoj priskai- 
toma 651,000 gyventojų ir 
iš jų 60'' kalba angliškai, o 
40'' ispaniškai. Veik visas 
gyventojų prieauglis, 125,- 
000 žmonių, yra atsikraustę 
iš kitų Amerikos valstijų ir 
kalba angliškai. Ispaniškai 
kalbantieji žmonės ten liko 
nusmelkti, nors politikoje 
jie vis dar turi didelę Įtaką, 
bet gyventojų pasiskirsty
mas pagal kalbas greit atsi
lieps ir vietinėj politikoj.

Ispaniškai Kalbanti 
Amerika

Amerikoje yra viena vai-j

Nauji Vabzdžių Naikintojai

Plačiai žinomas DDT, 
per karą išgarsėjęs ir pla
čiai naudojamas žemės ūky
je visokiems vabzdžiams 
naikinti, jau išeina iš ma
dos. Atsirado naujausieji 
vaistai, penkis kartus ga- 
ingesni už DDT, kurie kar

tu esą daug saugesni vaito
ti. kaip DDT. Naujieji 
vabzdžių naikinimo vaistai 
vadinasi BNP. Tuos vais
tus išrado Dr. Haas su 
dviem padėjėjais, Dr. M. B. 
Neber ir Dr. R. T. Blicken- 
staff, visi trys Purdue Uni
versiteto mokslininkai.

Nauji vaistai greit pasiro-

Pas teisėją atėjo du kai 
mynai su savo byla. Vie
nas kaimynas sako, kad an
trasis pavadinęs ji jaučiu i 
prašė teisėją kaltininką nu
bausti.

—Ar iis taip tiesiai tau ir 
sakė, kad tu esi jautis?— 
klausia teisėjas.

—Ne visai tiesiai, bet 
taip išeina, nes jis mano 
dukterį pavadino telyčia, 
ponas teisėjau. . . .

stija, kur yra dvi oficialinėsj dys ir rinkoje. Sako, kad 
kalbos, anglų ir ispanų. Ta naujieji vaistai galės “su- 
valstija yra Naujoji Meksi- kontroliuoti” ir Meksikos 
ka. Ten visai dar nesenai• “pUpu vabzdi,” kurio DDT 
daugumas gyventojų kalbė- neįveikia. Naujieji vaistai 
jo ispanų kalba. Naujosios busią bent penkis kartus 
Meksikos ispaniškai kai- brangesni, kaip DDT, bet 
bantieji gyventojai nėia at- jie busią daug saugesni i»" 
civiai iš Europos, bet senes- ekonomiškesni, todėl apsi- 
nieji tos valstijos gyvento- mokėsią juos pirkti.
jai, kurie ten apsigyveno 
daug seniau, negu angliš
kai kalbantieji žmonės k

Ia ikas užsisakyti “Kelei-
vio” Kalendorių 1950

tonizavo plačius dabartinių tams. Daug skaitymų ir io- 
Jungtimų Amerikos Valsty- formacijų. Kaina 50 centų.
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Spauda Rusijoj
Amerikos komunistai kartais 

skundžiasi, kad čia nėra spau
dos laisvės. Dėlto verta pa
žiūrėti, kaip spauda yra tvar
koma Rusijoj, kur viešpatauja 
bolševikų diktatūra.

X

Sovietų Rusijos spauda 
tarnauja valdžios intere
sams. Jokios nepriklauso
mos nuo valdžios spau
dos ten nėra. Visos spaus
tuvės, popieros fabrikai, na
mai ir viskas, kas reikalin
ga laikraščiams ir knygoms

Bet tai yra tiktai cenzu 
ra, nors ir labai griežta.: 
Daug svarbesnė spaudos 
priežiūra yra vykdoma ko-į 
munistinės partijos. Tos 
partijos “spaudos skyrius” 

tyra daug griežtesnis cenzo-, 
rius, negu valstybės Glavlit. 
Visi Sovietų Sąjungos visų 
leidinių redaktoriai yra ski
riami komunistų partijos 
spaudos skyriaus. Jokių i*-| 
imčių šiai taisyklei nėra.j 
Rusijoje nėra redaktorių, Į 
kurie nebutų komunistų1leisti Rusijoj vra valdžios ... , , .

rankose, todėl ten ir nelega- P“ 9^ ^'naU!i
, . . paskuti T'° clrv.lei spaudai sunku yra pasi-’ .
rodyti.•>

Sovietu
liaus

Tie “spaudos sky- 
skiiti redaktoriai sėdi

valdžia kreipia' la!klaž«« ir žurnal’i rec!ak: 
, .... , ^..jCijose, jie yra atsakomingidaug dėmesio i spauda. Ji / j ui- •• » •t ‘ , , .. uz spaudos linuos įslai-teisingai supranta, kad iš
laikymas spaudos griežčiau
sioj valdžios kontrolėj yra 
viena iš pagrindinių sąlygų 
išlaikyti diktatūrą. Jokios 
nepriklausomos minties, jo
kių savarankių žinių iš už
sienių arba ir iš krašto vi
daus laikraščiai Rusijoj ne
gali skelbti.

Spaudos tvarkymas Rusi
joj vyksta labai painiu bu
du. Ten yra net trys “koš
tuvai,” kurie persi joja skel
biamas žinias ir seka spau
doje dirbančius darbinin
kus. Pirmiausia tai yra 
“Glavlit,” centro valdžios 
Įstaiga spaudai ir knygų lei
dimui tvarkyti. Glavlit yra 
tas pats, ką kitose šalyse 
vadina' cenzūros Įstaiga. 
Glavlito priežiūra reiškiasi 
tuo, kad visose knygų leidi
mo Įstaigose sėdi Glavlito 
atstovai, kurie yra skiriami 
iš centro, bet jiems algas 
moka knygų leidimo Įstai
gos. Kiekviena knyga, ku
ri Įteikiama spaudai, pir
miausiai patenka Į Glavlito 
atstovo rankas. Jei jis ran
da galima spausdinti, jis 
duoda sutikimą, arba pa
reikalauja ką nors knygoje 
pakeisti. Glavlito atstovai 
yra nuolatiniame ryšyje su 
savo centru ir visada gauna 
nurodymus, ką galima pra
leisti ii- ką reikia sulaikyti. 
Joki knyga ar brošiūra ne
gali pasirodyti, jei Glavlito 
atstovai jos išleidimui ne
pritaria.

To negana. To paties 
Glavlito specialiniai valdi
ninkai iš centro registruoja 
visas leidžiamas knygas ir 
1 ai jau knyga yra paruošta 
ši audai, jie tikrina, ar visi 
išbraukimai ir pataisymai.

už spaudos 
kymą.

Komunistų partijos spau
dos skyrius duoda redakto
riams nurodymus, ką spau
da turi rašyti, ko ji neturi 
raižyti, Į ką ji turi daugiau 
dėmesio kreipti. “Spaudos 
skyriaus” paskirti redakto
riai nėra savarankus. Jie 
nuolat gauna nurodymus, 
kaip laikraščius redaguoti. 
Pats tas “spaudos skyrius” 
seka visus leidinius, kurie 
tik pasirodo Rusijoj. Tas 
skyrius prieš karą turėjo 
400 tarnautojų (karo metu 
jų skaičius buvo padidin
tas), kurie seka visus pasi
rodančius leidinius, laikraš
čius ir žurnalus ir tikrina, 
ar “partijos linija” yra iš
laikyta. Tokiu budu parti
jos paskirtieji redaktoriai 
yra nuolatinėj centro kon
trolėj. Jei kuris redakto-

KELEIVIS, SO. BOSTON 

“PASAULIBOLŠEVIKAI mato GROTŲ’

Florencijos mieste, Italijoj, keliolika bolševikų už riaušių kėlimą buvo pa
traukti į teisiną. Jie per grotus žiuri Į pasaulį ir kalbasi su savo šeimų 
nariais. Dabar prasidėjo tų komunistų pravadyrių byla už kruvinų riaušių 
kėlimą.

Ir tikrai trečia kolekta Yra ir kitokių biznierių, 
buvo. Tada ta moterėlė kurie atvykę Floridon nori 
Įmetė dolerinę. pasipinigauti. Vienas chi

Kiek buvo pinigų surink- cagietis pradėjo čia pikni- 
ta, kunigėlis nepaaiškino, kus ruošti savo naudai. Bu- 
Paaiškino tik: “Kurie da- vo jau du tokie jo kermo- 

. vėt, tai davėt Dievui.” Va- šiai. Vietiniai pradeda pik- 
j dinas, “mišios už Lietuvos tintis. Iš tikro, tai yra la- 
; išlaisvinimą” pasibaigė pa- bai negražus biznis, juo la- 
prastu pasipinigavimu. Jei- biau, kad rengėjas turi pa- 
gu Lietuvą butų galima iš- sidaręs daug pinigų iš kito- 
laisvinti mišiomis, tai ji se- kių verslų.
nai jau butų laisva. Miamietis.

V

Šventieji Metai
Švenčiant “šventuosius” Į metų, o popiežius Urbonas 

metus verta arčiau susipa-!—i 33 metus, neva, prisi- 
žinti su tuo, kas, kada ir į minti Jėzaus amžių! 
kuriam tikslui Įsteigė tuos i Popiežius Sixtas IV “dėl 

šventuosius 'trumpumo žmogaus am
žiaus” ir šventuosius metus

Romėnai kiekvieno ši m t- nustatė kas 25 metai: 
mečio pradžią švęsdavo di- Popiežiaujant Klemensui 
dėlėmis šventėmis; taip pat VI antrieji jubiliejiniai me 
ir žydai švęsdavo džiaugs-' tai buvo dar derlingesni, 
mo arba santaikos metus. I • Vienok popiežius Bonifa-

Todėl ir popiežiui Boni- cas IX apskaičiavo, kad dėl 
facui JTII atėjo gudri min
tis i galvą Uja pat proga ir 
krikščionims Įsteigti šven
tuosius metus.

Kas šventųjų metų proga 
nukeliaudavo Į Romą ir ant 
altoriaus padėdavo “skati-

ii vadinamuosius 
; metus.

tam yra užtikrinta valsty-. Ukrainoj, dėl kolektyviza- dai. Piknikas Įvyks kovo 
bės globa, jo knygos spaus- cijos vykdymo, siautė dide- 12 d., Mockaus sode. 
dinamos, jo honorarai yra lis “žmogaus ranka padary- Bet grįžkim dar prie bu- 
geri, jis turi puikų butą ir i tas” badas. Tais metais vusio Lietuvos nepriklauso- 
gyvena, kaip patys aukštie- Ukrainoj milionai žmonių mvbės vakaro. .

išmirė badu. Bet sovietų šiam vakarui suruošti bu- 
spaudoje apie tą badą ne- vo sudarytas iš keturių 
buvo užsiminta nė vienu žmonių komitetas: A. D. 
žodžiu! Spaflda nutylėjo Kaulakio, J. P. Sharpo, C. 

labai gerai materialiniai ap- milionų žmonių mirtį iš ba- K. Brazio ir V. Dukšnio: ir 
rūpinti. Bėda betgi tiems, do! Tokių pavyzdžių Rusi- jiems reikia pripažinti užtai 
kurie nemoka ar negali pri- , jos spauda duoda daugybę, daugiausia kredito. Daug 
sitaikinti prie valdžios pa-Į Toje spaudoje nė žodžio taipgi padėjo Brazių sunus 
geidavimų. Valdžia turi neužsimenama apie milio- Benedikta^ ir keletas mote- 
daug galimybių tokius ra- nūs žmonių koncentracijos' ru, kurių pavardžių nesuži- 
šytojus nutildyti. Užtenka stovyklose. Ta spauda nu- no jau.
vieno žodžio iš aukšto ir vi- į tyli Įvykius užsieniuose, ku- i Vakaras davė labai gra
soj Rusijoj tokiems rašyto- nuos sovietų valdžia skaito • žaus pelno. Surinkta per

1 nenaudinga skelbti. Ta $200 už bilietus, apie tiek
spauda skelbia kartais ty- pat prie bufeto ir $519.50
čia nelagingas žinias apie aukų. Apmokėjus išlaidas,
Įvykius užsieniuose, kad tuo

ji biurokratai.
Talentingi rusų rašytojai,

kurie rašo pagal valdžios 
pageidavimą, Rusijoj yra

jams nebėra kur spausdinti 
jų raštų. Jei tokio perspė
jimo neužtenka, valdžia ga
li bausti ir griežčiau, gali pelnas bus pasiųstas Ame-

rius pasirodo “apsileidęs” į atimti outą, gan ir į kalėji- i budu paveikus Rusijos žmo-pikos Lietuvių Tarybai, 
ai šiaip ne-jmą Įkišti arba ištremti. nių nusistatymą link užsie-Įsavo pareigose ar siarp 

rodo užtenkamo karščio ir 
sugebėjimo ginti esamą dik
tatūrą, jo karjera yra ne
ilga.

Visos žinios iš užsienių 
Rusijoj ateina per TASS ži
nių agentūrą. Komunistų 
partijos spaudos skyrius iš 
tų žinių parenka, ką skelbti'
Rusijoj ir ką nuslėpti. Joki{ ____________
nepriklausoma^ informacija. ^įnįjarnj šešiolikta Vasario Sudėjo $519.500 Auku Ko- 
Rusijos laikraščiams is uz- vai Už Lietuvo,
sienių nėra^prieinama, lik
tai keli centro laikraščiai 
kaliais deda žinias ar laiš
kus iš užsienių nuo savo ko
respondentų. bet tokie laiš
kai ar žinios pereina per;
“spaudos skyriaus" griežtą 
cenzūrą. •

To negana. Vidaus rei
kalu ministerija turi prie

Vienas pavyzdys gali pa- nių. 
rodyti, kaip Rusijos spauda (Iš knygos “Tikra 
yra pažabota. 1932 metais Apie Sovietų Rusiją’’.)

Floridoj Lietuviai Gražiai 
Pasirodė

Po $50 aukavo: teisėjas 
_ . i J. T. Zuris iš Chicagos, D. 

eisy Slyvinas iš Philadelphijos 
ir P. Pivarunas iš Pittsbur-

1 gho.
Po $10 davė: Ignas Bud

reckis. Aleksandras Savais 
kis. Jonas Bačinskas, Adol
fas Bach, Juozas Šukys, S. 
Mackeliunas, Morta Tribu

pasiūlyti Glavlito renzorių, ! politinės policijos specialini
tikrai yra padaryti. Jei vi 
si cenzūros patvarkymai

skyrių, kurio uždavinys yra 
sekti spaudą ir rašytojus.

Įvykdyti, tada Glavlio vai- Politinė policija yra trečia 
(irinlai duoda knygai lei- ir labai griežta cenzūra. Ji 
dimą ir ji gali pasirodyti, seka kiekvieno rašytojo 
Glavlito leidimas žymimas “nukrypimus” ir stengiasi 
ant knygos, pirmiau buvo paveikti, kad rašytojai lai- 
su pažvmėiimu, kad Glav- kytųsi partijos linijos. Jei 
Iit leidžia, o dabar dedamas kas išlaiko liniją, rašo taip, 
tiktai numeris leidimo. kaip diktatūrai reikalinga,

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DAKBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINT U VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broad way, South Boston 27, Mass.

kelionės brangumo arba ne
turėjimo laiko daugelis 
krikščionių negali nuvykti 
i Romą; todėl jis šiems pa
siųsdavo “malonę” i na
mus: jis išsiuntinėdavo
žmones, kurie būdavo iga

kelį,” tas už visas nuode- lioti suteikti visuotinus at-
mes apturėdavo visuotinus 
atlaidus iv tapdavo švares
nis net už naujagimi kūdi
kį, nes kūdikyje, pagal baž 
nyčios mokslą, dar 
piktoji dvasia, kuri tik su 
krikšto pagalba pašalina 
ma.

Todėl ir nusidėjėliai iš

laidus “tik” už trečdali ke
lionpinigių i Romą.

Dėl tokių didelių pasise
kimų popiežiai vis darėsi 

gludi godesni ir godesni.
Vienok reformacija šiuos 

derlius gerokai apkarpė, 
taip pat, ir pasaulinės vy
riausybės pradėjo varžyti

visų kraštų plaukė Į Romą.; šias keliones, kad apsaugo- 
Kiekvienas iš musų nori-ti valiutą nuo išvežimo Į

būti švarus nuo nuodėmių. 
Pirmųjų šventų metų

proga (1300 metais) Į ši 
miestą suplaukė apie 200,- 
000 žmonių. Aišku, toks 
didelis žmonių skaičius da
vė nemaža pajamų šio mies
to gyventojams bei popie
žiui.

Kiek tai metais turtingie
ji paaukojo aūksu ir sidab-

uzsienį.
Primenama dar viena di

desnė nelaimė: Popiežiau
jant Mykolui V tiltas per 
Tibro upę Romoje neišlai
kė maldininkų spūsties ir 
Įlūžo—200 žmonių prigėrė.

A. Rps.

Pas Dantų Daktarą

lienė. Ona Rakauskienė, A. ™ šventojo tėvo iždas nepa- j Dantų daktaras pradėjo 
J. Mickus ir J. B. Bačins- skel,he- tačiau vien tik va--žmogui gręžti dantį. Grę-

“auksi-
Įplaukė

pinigų siais zia, gręžia be jokio galo ir 
gailesčio. Pagaliau pavar
go ir sako:

—Rodos, kad tamstos 
h

rimų
niais meteliais 
apie 50,000 guldenų.

Pagal apytikri apskaičia
vimą pirmųjų šventų metų {dantyje yra cemento gaoa- 
visos pajamos sudarė apie i las, niekaip negaliu išgręž- 
15 milionų guldenų. : ti, tik kibirkštys lekia.

Taigi, toks gausus derlius; Ligęnis nusišluostė pra- 
ir suteikė popiežiams noro Į kaitą, nusispiovė ir sako: 
pagreitinti šventuosius me-; —Ne, daktare, jei aš ne- 

Po $3: Vladas DaUgno-|tuį . .. v( i apsirikau, tai tamsta jau
ra. želvys, Z. Kaulakis ir To,lel P’P'ez.us khmen- dasigręzei iki man., kaime- 
B P Ugnaitė !sas 1UOS sut, umP,no 1 riaus guziko. . . .

Daugumas aukavo no $2' ~~

ka.'
Po $5 aukavo: S. Chen- 

sky. T. Vencevičius, M iški 
nis. A. Susky, W. Yankus, 
K. Yankus, A. Smith, Fr.

A.

Žiemos laiku Floridon vo* pastatytos abiejų tautų 
suvažiuoja nemaža lietuvių vėliavos, 
iš šiaurės valstijų. Dau-, Toliau sekė kalbos. Kal- 
giausia jų susitelkia i Mia bėjo teisininkas V. Daugno-i Plechavičius, C. Evans, 
mi, kur yra jau apie 100 ra, 
šeimų pastoviai Įsikūrusių ir
kur yra jau užsimezgusių

vietinis: teisėjas J. T.Į Miliauskas, A. Zalatorius, 
Zuris, iš Chicagos, p. Pi-Į K Spurga. Svitas, Antanas 
varunas, iš. Pittsburgho; į Nori is. Kučius ir Adomas

keletas organizacijų. Nau-'adv. K. Savickas, iš Chica-i Noreika, 
dodamiesi suvažiavusiais Į gos, ir S. Michelsonas, bos-
turistais, vietiniai čia ruo
šia piknikus, šokius ir kito
kias pramogas.

Vasario 12 d. buvo su
ruoštas piknikas BALF’o 
skyriaus. Svečių suvažiavo 
tiek, kiek dar niekad čia 
piknikuose nebūdavo. Ir 
oras buvo nepalankus, nes 
visą dieną lynojo, vis dėlto 
svieto prisirinko, nes rengė
jai gerai pikniką išreklama
vo,, buvo užsakę iš “Kelei
vio” plakatų ir plačiai juos 
paskleidė. Piknikas davė 
daugiau kaip $100 petoo.

P lė Helena Usanis pa
aukavo BALF’o piknikui 
dideli pyragą širdies pavi
dalo, o p. M. Verbylienė— 
dėžę saldainių. Išleidus tas 
dovanas laimėjimui, žymiai 
padidėjo pikniko pajamos.

Vasario 17 d. buvo su
ruoštas vakaras Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mui paminėti. Susirinko 
apie 300 žmonių ir vakaras 
buvo labai gražus. Pirmi
ninkavo A. D. Kaulakis. 
Pradedant programą, buvo

tonietis.
Ponia Emilija Daugnorie- 

nė padeklamavo eilėrašti, 
p. J. Slyvinienė sudainavo 
solo “Stasys.” o p-lė Uvi- 
kaitė—“Kur Bakūžė Sama
nota.” Paskui jodvi kartu

sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Estradoje bu-

ir po $1, bet prašau atleisti, 
kad .jų pavardes išleidžiu, l 
Viena, jų labai daug, o ant
ra. jos neaiškiai surašytos.

sudainavo “Kur Nemunas ir! kai kurios visiškai neisskai- 
Dauguva.” tomos. taigi ias skelbiant

Vyrų kvartetas, dirigen- Įvyktų daug klaidų, 
tui Steponavičiui vedant,
sudainavo 'Prie Baltijos 
Kranto.”

Galų gale p. Steponavi
čius išvedė estradon nese-j visuomenės labui, tai kiti 
nai sudarytąjį iš 13 mišrių {daro bizni savo naudai. Vie 
balsų chorą, kuris tikrai su nas kunigėlis pasiskelbė 
žavėjo publiką. Choras su- laikysiąs mišias “už Lietu- 
dainavo kelias liaudies dai- vos išlaisvinimą.” Susirin- 
nas taip dainiai ir gražiai, ko apie 100 žmonių. Visų, 

prasidėjo dolerių i 
Viena kolekta

Mišios ir Kitokie Bizniai

Kai vieni lietuviai suva
žiavę Floridon darbuojasi

kad salė ūžė nuo plojimų 
Reikia pasakyti, kad p.

Steponavičius yra tikrai ga
bus chorvedys. Jis dar ne
senai atvykęs iš tremties: is 
pradžios buvo apsistojęs 
Pennsylvaniioj, bet dabar 
negyveno Miamėj ir, kaip- 
geras dainininkas, tikisi čia 
gauti-darbo prie radio sto 
čių. Vietos lietuviai džiau 
k iasi, kad turės gerą chor-

apie 
pirma 
žvejavimas 
prie durų, paskui vidun Įė
jus. Dvi moterėlės tariasi: 
duot. ar neduot. Viena jų 
(juoda doleri. Kita sako: 
“Aš dar neduosiu. Jei bus. 
trečia kolekta. tai duosiu.” { 

Ką gali žinot, ji sako, kas! 
tas kunigas per vienas. Jis, 
rali būt nezaležnikas. Jei 
darvs trečią kolektą, sako.

KONGRES TEISME

vedį. Yra jau nutarta ii tai zino.-iu. kad Rymo ka 
pikniką suruošti choro nau-! talikas.

Kongresmonas F. Crawford iš Michigan buvo pa 
trauktas į teismą už sumušimą vieno buvusio bok
serio, kurs dabar dirba jo fermoje. Kongresmonas 
čia nutrauktas prie teismo rūmų, Upper Marlboro, 
M d., kur jis teisiamas. Jis nutrauktas su policijos 
seržantu, Elon Turner, kuriam pavesta tą kongres- 
rroną daboti, bet atrodo, kad teisiamasis ir saugo* 

. tojas yra geri frentai.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHĖLSON1ENĖ

Maskvos Išvyta Moteris Rašytoja

BYLA DĖL ŽM

u.i.rJylS, ^«Y r>«7?T7~.

DYSTĖS 1$ GAILESČIO

Bitoj svetainėj, Manchester, N. H., tei mo rūmuose eina garsi “eutanazijos 
tyla.” Dr. Herman N. Sander teisiamas už nužudymą iš gailesčio vienos 
ligonės, Mrs. Abbie Borroto. -«*

’Keleivio’ Knygos
MONOLOGAI IK 
DEKLAMACIJOS

šioj** knygoje tctpa

Anna Louise Strong

Atsiminimai ir Mintys,
1

parašė bavf* lietaraa prizcdenta* I
Dr. Kazys Orinius. Šioje knygoje telpa daugybe

'lai yra stora, ::0d puslapių knyga,; jų, ia(«ai gia.ių ir juokingų monolo-
kuiioje" buvęs Lietuvos pre/.ideii.a-.• gų ir .K-klama.ijų. Visokios teįuon: 
ras,, upie lietuvių tautinį atbudimų, darbininkiško.-, rėvolrucn.r.ierikkoa, 
apie senesnių laiaų veikėjus ir pa- tautiškos, humoristiskos ir laisvama- 
pasako^a o_ug linksmų ir įdomių niškos. visos si.aini,i.,s. visos gero*, 
nuotykio is savo patyri.nų. Tų kny- Tinka visokiems apvaikseiojiniams, 
gų visi lietuviai turėtų pe.-s„aiiy u. baliams, koncertams ir t.t. Antra
Kaina ........................................... $SL«i<», pagerinta laika. Kairia ........... ‘£te
Dar galima šauti “Keleivio’’ DžI A N BAMBOS SPYCIAI

komunizmo vadus, apie Ki
nijos ir r'uropos revoliuei 
jas, ji paaiškino, kad jai 
parinkančios socialės per
mainos.

•‘Man tos peianainos yra 
Įdomios ir todėl aš apie jas 
rašau. Aš nematau reikalo 
jaudintis, jei žmonės mano. 
kad jie gali geriau sutvar
kyti savo visuomenini gy
venimą.'’

Bet nejaugi žiauri Rusi
jos komunizmo diktatūra 
šitai rašytojai išrodo ”ge , 
riau sutvarkytas gyveni-

T? •>mas .
Į šitą klausimą ji atsako; 

taip:
•'Aš manau, kad šitą ga-į 

• ės parodyt tiktai ateitis. 
Dabartiniu laiku jie tenai) 
daro pagrindinius bandy-l 
mus su nacionalizuota pra

šiomis dienomis i \Velles- rnone. Reikia dar palaukti 
ley mergaičių kolegiją bu ir pamatyti, kiek bus is to 
vo pakviesta pakalbėti An-' naudos• darbo žmogui. Kol 
na Louise Strong, žilagalvė kas mes to dar nežinom, 
kairiųjų pažiūrų rašytoja. nes (ĮU paskutinieji karai 
Savo laiku ii buvo karšta suardė ūki.
komunistinės Rusijos šąli- Taigi An n a Louise Strong 
ninkė—tokia -karšta, kad mato Rusijos bolševizme 
buvo net nuvažiavus Mask- tiktai gerus norus pramo- 
von gyventi: bet kadangi ji Rės nacionalizaciją, kad, 
yra amerikietė, tai dabar, darbo žmogui butų dau- 
kai tarp Rusijos ir Ameri-įgiau naudos.
kos prasidėjo “šaltas ka- Det pramonės r.acionali- 
ras,” Maskva išvijo ją kaip zaeija yra vykdoma u Ang- 
“Amerikos kapitalistų šni- bjoj tuo pačiu tikslu, tačiau

Kairėj teisėjas Harold E. We*tcott, kuriam pirmininkaujant
prisiekusieji klauso Dr. H. N. Sander bylą dėl “žmogžudystės iš gailesčio” 
papildymą. Dešinėj matosi kaltintojai, prokuroras William L. Phinney ir 
jo padėjėjas, William H. Craig (dešinėj), kurie kaltina daktarą dėl tos 
žmogužudystės. ma.

Ir kitos Dujės, Daugiau juokų, ne
gu Anicrikvj,,iii^n.-ain>>. Šioje kny
goje telpa net U2 'itz.iatl tiaii'DOe 
opyčiai,” eiles, pasikaibe.iiinai, fcu- 
oiorisliši, i vuaipsniųitfei ir juokai. 
Antra pagerinta iaida. Kaina 25c. 
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 
faktais paroti.-, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir ItoUel turės Iki 
ti pakeistas kapitaii. o.-is. Kaina 25c
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las Įleista to nužudymų caro Alek
sandro lt. Labai pumos ir nesun
kiai scenoj perstaton as veikalas. Iš 
viso ceikaiuujauios \ :>ut«.s. 25c

AR ROMOS PCI lEžtCS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. \ aiadka. Knyga . 
drųsiai kritikuoja K< mus Katalikų 
bažnytios . auturiU ta ir laktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. Ž24 pusi. Kr.:..a .... J1.2S 
KOKIUS DIEVi S ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? K kius dievu.-* 
garbino musų bortai? Kokias žiny- 
čias jie buvo į-.Pigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionyoes gadynę? Visus 
tuos klausimas galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapi ■ knyga. .. $1.00
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dr-.ir.os. čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dairus 
apie musų tautų, apie šeimynų ir 
apie darbų. Toji knyga paiinksmias 
jūsų laisvas nuo dari... valandas. Di
delio formato, 22.'. puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokiu eilių ir liū
nų. Kaina .................................... $1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Saiemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virs 
3»X) puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Rpzbaininka* 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu
vusius draugus, i^bai įdomi knyga. 
Kaina.....................................................•28c

Kalendorių 1950 Metams
Tai yra i»C puslapių knyga su įvai

riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina ................................... CO centų

TIKRA TEISYBC APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Kušl
ių. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie' darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvų valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusijų tai yra tiesa 
apie dsliartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistų knygų 
SS puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogų.-. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko oe val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Ilelko žmogui teikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalu? Ai , 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios i 
knygutės. Paraše Dr. G mus. Jos 
kaina tik ..................................... 16c

KUNIGŲ CELIBATAS
Si knygelė parodo, kodėl Romo* 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir uoriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų j tokių kunigų globų. Para
še kun. Geo. Townsend FffX, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia
Kaina ............................................. 25c
ŽEMAIT6S RASTAI

gi Stalino žvalgyba išvijo]Kinijon. Aš pasilikau be BALSAS Iš PIETINIŲ SALŲ
ją iš Rusijos? Kodėl ji bu : draugų ir netekau pragyve

nimo šaltinių.’’
O vis dėlto ji agituoja. Pamiršęs ir musų tautiečių 

kad Amerika pripažintų kankynes, 
komuništų užvaldytą Kini- Aš linksmas bėgioju, kur salos

n(. Amerikos iJa UŽmegStų SU jais drau- pietinesne Amerikos kapitalistų, H . - Kyla su kalnais :š amžinos ju_
bet anos puses. Gi jos įs-|S1SKUS santjKius. jį ukit rQs

Ina. kad Kinu revoliucija.

vo apšaukta “Amerikos ka- 
pitalistd šnipė”?

Yra nuomonių, kad ji, iš 
tikrųjų, gali būti šnipė, tik ?

Atleiskie. Tėvyne, kati tave pa
miršęs—

vijimas iš Rusijos galėjęs
. ... , , — būt inscenizuotas tam, kadne ” prieš Anglijos darbieciu , . .....

1 ... . . , u-- i-i . /apdumti amerikiečiamsTaigi, kai ji siomis die- 'aidžią pasaulis dėl to ne-
nomis atvyko i Bostoną, tai Protestu°ja. Kodėl tat Į į
vietos dienraščio “Travel- Rusijos bolševikus kiti Kras-Į Mes šito net\ irtinam, tik 

reporteris turėjo su ja ^ai žiuri kaip .i kriminalis-i pažymini, kad yra tokiųer
pasikalbėjimą. Iš to pasi-Aus? Todėl, kad jie grobia 
kalbėjimo matosi, kad ji ir'silpnesnes tautas ir žudo 
dabar yra palanki komunis-' žmones, kurie nenori ver
tinei Rusijai ir Kinijai. Ji gauti jų diktatūrai. Dėl'sakė. kad tai esanti erazy 
mano, kad Amerika galinti pramonės suvalstybinimo idea. 
ir net privalanti turėti su pasaulis prieš juos nepro
Kinija draugiškus santv- testuoja, kaip neprotestuo- j1 aiškina gana teisingai 
kius. ja prieš Anglijos darbie-i Religijos laisvės Rusijoj nė

Dėl “šaltojo karo” tarp čius. _ . ........
Rusijos ir demokratinių vai- Anna Strong šito • nema-l Rytų Europoie niekad ir ne , mis ir orlaiviais, 
stybiu Anna Strong visai to. ar tik nenori matyti. Ji] buvo. Romos katalikų baž-j j. tačjau mano, kad Ame.

•------- K j . . -esąs didžiausis Šito šimtine- čia dvylika salų ramybėj sau Ar žinote, kad žemaitė buvo rie- 
— .. .... - na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar
CIO ĮVyklS, nes jis reiškiąs. ’ žinote, kad ji buvo paprasta kai-

o t Kuzi»m o Rainuose čia supasi laisvai gro- mo moteris, mažai mokslo išėjusi,
AZIJOS atDHMimą. š.-ho • gyveno ūkyje it augino vaikus, kaip j

i. : . ' ’ j tūkstančiai ir milionai kitų moterų. KODĖL Aš NETIKIURaš'tojos manvmu. Ame- Čia šypsosi dangus ir debesys O paskui ji ėmė apysakas rašyti, j nirvA*
' - ...... balti - Jos *pysako# >ra tikras gyvenimas, * •

gandų. Apie tuos gandus 
jai užsiminė ir bostoniškio 
dienraščio reporteris. Ji at- šimtą metų Amerika turėju 

si gerus santykius su Kir.i

Bet bažnyčios klausima * *
aiškina

rikli pudal'iusi kiuidą nu-1 t>i*iii, kuri tūkstančiai žmonių gyvena, bet : Laisvamanis čia pasako, kodėl ji*
ciiicHurhn Irai Vada trinVln : čia mėlynoj juroj maUtlos pa- Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- i negali tiKėti. Pilna argumentų, ku- .lU..(,<iiTld r.iii Kdfla ^inKlU, + 1 rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos rių nesumus joks jėzuite-*...........t'Oc
Kinijos nacionalistams. Per' krantes '—— --------- ----krantės aprašė. Žemaitė yra daug raštų na- » IFTI'VII! KAI

Ir smiltvs prieš saule sidabru rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke-
h-iltnoia’ Wvis: Paduoda jos raštus parašy- GRAMATIKA. , Ci, ^'vulkanai ugnimi via

ja, bet pei pastaruosius ket-, spiaudo žUiTS!2kia'’ir^?S!ii “vo MJ*
venus metus praradusi juos, hr teka lyg auksas ju verdantis % b«£» h- papro-! ^T^šUškųiSSU’KSteisingai, nes Kinijos valstiečiai pa- kraujas; ftus. Knygoje yra paveikia, su gar- raiškų h. tuvių ...bos z,no,.
matę, kad nacionalistai ką

rą. Bet religijos laisvės liauja Amerikos kanuolė-

nyčia daugiausia smerkia 
bolševizmą dėlto, kad šis 
varžo jos iaisvę. Bet Ro

nesijaudina. Šiuo laiku jai mato tik vieną medalio pu- 
daugiausia rupi Kinija. Tą'sę ir tik apie tą pusę kalba, 
sali ji via ilgai studijavusi Jos akimis žiūrint, boisevi- 
ir daug apie ją mano.

Paklausta reporterio, ar jŲ rankos kruvinos, tai rei 
ji komunistė, rašytoja atsa- kia užsimerkti, 
kė žemu balsu: Iš -to jau išrodo, .kad ji j ta, tik sau. Ji norėtų puva-

“Ne. aš nekomunistė.” yra komunistė, nors ir ne- lJ'^ visas religijas i ožio ra
Klausiama toliau, kodėl prisipažįsta. kad pati viena galėtų

ji yra taip daug rašiusi apie Bet jeigu taip. tai kodėl ] viešpatauti ir turtus sau 
'—i-------- ----------------------------------------------i-------------  J krauti.

į Rašytoja sako, kad bol- 
į ševikų žvalgyba buvo ją 
; areštavusi, uždariusi kalėji- 
man ir, galų gale, išvijusi iš 
Rusijos. Paklausta, kaip 
jai toks bolševikų elgesys 
patinka, ji atsakė, kad “dėl 
kelių policininkų elgesio 
negalima kaltinti visą tau
tą.” Buvusiems savo drau
gams komunistams ji netu 
rinti jokio piktumo. O kad 
komunistai apšaukė ją “šni
pe,” na, tai ką jau čia pa
darysi! Rusijoj dabar to
kia jau mada, kad visi va- 

' dina visus šnipais. Tas žo
dis Rusijoj šiandien varto- 

1 jamas labai laisvai, sako 
Anna Strong.

Taip ilgai ir nuoširdžiai 
- dirbusi komunizmo labui, 
dabar ji visgi jaučiasi ne
laiminga. Tariant jos pa 
čios žodžiais:

kai dirba gerą darbą; o kad Į iros katalikų bažnyčia ir 
pati negeriau elgiasi. Ji 
niekam laisvės nepripažis-

DR. H. N. SANDER EINA Į TEISMĄ

Daktaras Herman N. Sander (viduryje) eina j teis* mo salę, kur klausoma jo byla dėl “žmogužudystės i* gailesčio.” Salia jo eina jo žmona, o kairėj jo 
u, Louis E. Wyman, kuris gina daktarą
Sprendimą iineš 13 prisiekusiųjų.

rika dar galėtų tą klaidą 
atitaisyti, r.es ji yra vienin
telė šalis, kuri galėtų duoti 
Kinijai labai reikalingų ma
šinų ir pakelti jos industri
ją

Anna Strong yra jau 65 
metų amžiaus moteris, ge
rai žinoma žurnalistė ir ra
šytoja; ji yra parašiusi 
daug knygų politiniais 
klausimais, bet daugiausia 
vis komunistinės dvasios.

TREMTINĖ NORI
GRĮŽTI VOKIETIJON

Uolu viršūnėse vėjai tik stau- sla* va,*‘$ prierirodų,. kurias .Ze-, i,a įįmi.kti Diūel^Hi'v'a Tl? pasl" maite priziureio. T ra taipgi paveiks- | ‘g .N. - Kn>-a» 14 ’gia, las žemaitės karta sn Andrium Bu- Ka,na t,k ....................................*l-«W
I Sukas sniegas ir niekas neauga. ži?u* LYTIŠKOS LIGOS° nai nužudė vokiečiai laike šito ka- ... . „Ir kaip nuo jų apsisaupoti. Parašė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c

Aš uoliai žingsniuoju čia milži- PAPARČIO ŽIEDAS 
no žingsniais. | jr ketura>« kitos apysakos:

Atleiskie Tėvvne kad tave na- Tai didelė knyga, lžs puslapių, AueiSKie, ie\jne. xaa tave pa su garsiais raštais ir retais paveika- 
miršes lais. Kaina .................................... 50c

Kur salos pietinės, lvg gėlės Neužsitacintis Vj-ra; <2> žydinti Gi- 
na; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose purpuro, nurodoma, kaip žmonės paikai tiki

Prausias bangomis Pacifiko ju- i visokius prietarus, burtus ir tt. 15c 
roj.

TAVO KELIAS ’ 
SOCIALIZMĄ.

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas........... 25c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAYO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias -Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalba©.”
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... liie
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbio 
klausimu. J? turi tų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. VanderveMe, vertė Vardy
nas. Kaina .................................... ji,c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį is gyvenimo ;>atyrunų para- 

. še K. Stiklelis, kaina ............... 25c
sima aiškina garsusis Vokietijos so-1 “K-l-ivI* ”
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- Lroactray,
sky. Kaina .................................... lOe1 So. Boston 27. Mass.

ANGLIšKAI-LIETUVIšKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien rirdime daug anglišku 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 

ikalingas į

Vytautas Brazevičius.
Honolulu. Hawaii.

JAUNI TĖVAI reikalui yra reikalingas geras žody-
IŠSIŽADA KŪDIKIO -je ir nori jiems pagelbėti angliškai

------------- išmokti, tai geriausiai jiems pasi-
AT- tarnaus pasiųsdamas žodynų. TaiMiami mieste. r 101 Idoj, kišeninio dydžio, 400 puslapių kiy- 

jaunas William Moore ir jo]*a’ 80 i8tart"”» »««»dymaw. «.<*
jauna žmona buvo pasodin- KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius ? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomiška klau-

ti penkiom dienom kalėji 
man, kam išsižadėto savo 
kūdikio. Jauna motina ne
nori nei pažiūrėti i savo 
naujagimi.

Buvo atsiradusi bevaikė 
šeimyna, kuri norėjo tą kū
diki pasiimti ir auginti, bet 
teisinas neleido. Girdi, tė
vai negali atiduoti savo vai 
ką svetimiems, nes vaikas 
ne šuniukas. Bet kai abudu 
tėvai atsisakė kūdikį iš ligo
ninės paimti, t tada teismas 
liepė uždaryt juos kalėji
mam Kaip bus toliau, dar 
nežinia.

Dalina Telyčėnaitė, 22 
metų amžiaus geltonplaukė 
lietuvaitė, atvykusi Ameri 
kon iš Vokietijos su tėvais 
prieš aštuonis mėnesius, da
bar padavė imigracijos vy
riausybei prašymą, kad leis
tų jai grįžti atgal Į Vokieti
ją

Prieš atvyksiant Ameri
kon ji buvr> gyvenusi Vo
kietijoj kaii. tremtinė ir jau 
lankė tenai Wurzburgo uni
versitetą. Ji tikėjosi galė
sianti užbaigti savo studijas 
Amerikoje. Bet dėl anglų 
kalbos nežinojimo ir dėl ki
tų kliučiu ji čia negalėjo Tautieti, nepamiršk, kad 
universitetan įsigauti, ir to- Tavo tėvų kraštas — Lietu- 
dėl nutarė grįžti Vokieti- Ya^a svetimųjų pavergtas 
jon ir žiaunai naikinamas, rn-
J varo ai Vo<i trrizu 1 sidėk savo darbu ir aukaNėra abejonės, kad gnztil Ke . ,-giaigvinimo. Aukas

*______ •»_____ T

Mamyte Labai Dėkinga

tės gimtadienio pro-\ 
ašian iai “Kaloivi ” ’

Mamytės
ga užrašiau jai “Keleivį 
Ji labai dėkinga ir sako: 

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 

i, dukrele,ačiū, ačiū’

“Mano progos dirbti. tą
darba, kurį aš dirbau iki
šiol, dabar yra visiškai su- ji galės tik dabarjau nega-i^ tiJ Amerikos Lietuviu

nnnrlntie TlP nrivileonin-?Į naikintos. Aš negaliu 
ti Rusijon, nei Rytų Euro
pon, ir negaliu nuvažiuoti

gqz- lės naudotis DP urivilegijo- Tarybai, 1739 So. Halsted 
Suro- mis ir, todėl, nebus vėliau gt, Chicago, III., ar vietos 
iuoti įleista Amerikon. ALT skyriui.

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čiehis metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleioit

•36 E. Broadvraj, So. Boston 27, Moao.
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Iš Plataus Pasaulio
Amerika ir Bulgarija Tarptautinis Teismas

Praeitą savaitę Amerika Tarptautinis tribunolas 
nutraukė diplomatinius san- Haagos mieste, Olandijoj, 
tykius su bolševikiška Bul- vasario 28 <1. pradeda svar- 
garijos vyriausybe dėl jos styti Amerikos ir Anglijos 
nepadoraus elgesio su Ame- skundą prieš Bulgariją, 
likos ambasadorių. Ameri- Vengriją ir Rumuniją dėl 
kos interesus Bulgarijoj da- tų valstybių laužymo žmo- 
har atstovaus Šveicarija, o gaus teisių ir nesilaikymo 
Lenkija atstovaus Bulgarė taikos sutarčių nuostatų.
jos interesus Amerikoj. i -------

______ Australijos Komunistai
Atombombų Bandymas Naujoji Australijos vy-

• - - • ’ riausybė pranešė parlamen-Amenkos Kariuomene ir 1tui, kad ji tuoj Įneš svarsty-,karo laivynas jau daro pasi- • * * _ • - ,r- - , , , v iti istatvma apie uzdraudi-,mosimus Emvvtok salelese, ** «. ,••• 1 . in ’ mą Australijoj komunistuPacifike, haujausiems ato- , • * .. r,•u . . , partijos, kaipo svetimos va!-:
minių bombų bandymams. L. v/ \ ... tn , • . . stybes agentūros ir šnipubandymų laikas dar nėra r 1 t ♦ ♦ * - •, ,t. , . - .. lizdo. Įstatymą turės pn-paskelbtas, bet pasiruoši- • , 1 ■1 - - . 1 . .. imti naujasis parlamentas,mai jau daromi. Armijos ___
daliniai jau išvvko i saleles Jugoslavija “Pripažino” 
atlikti paruošiamuosius dar-' ,)ugoslavijos diktatorius!

įTito skelbia, kad Jugoslavu-į
. . j ja “pripažinusi” Indokini-į

Neramumą. Cechijoj I -A1- (prancuzų kolonijoj)

DIDELIS GAISRAS PITTSBURGHE

PitUburgko mieste American Textiles kompanijos 
dirbtuvėse kilo didžiuli* gaisras, kurį gesinti buvo 
iššaukta 17 įvairių ugniagesių komandų. Kaimyni
niai namai laike gaisro buvo patuštinti, o gaisro 
nuostoliai siekia virš 100,000 dolerių.

, Kiškis, Jagminienė, Ablenai, Berta Jurgelienė - Kondrataitė, PIETŲ AMERIKOS
kAtiir-alrio r-. o--. : duktė Karolio, ieško savo broli Ed- .... . •Keturakis. Gerviene, Paząsis, vard;l KolHlrad, ,Kof,atvyko ^etuv.v gyv.n,..,, .u- u,
N. \ alėllV.S, O. Riškienė. K. i Ameriką |,rįe «,irm.ii karą ir vi ,la’"‘ 1 ‘

kaily-

JOJ
Ho Chi 

Francu-i
Cechoslovakijos diktato-: bolševikų vado 

tiška valdžia išleido isaky-;Ml.nh vynausybę 
ma sumažinti darbininkuiza* dėl to sako, kad Tito 
uždarbius. Tuoj po to Įsa- k,ando iš karto dvi ozka?l

Naujieji Lietuviu

sa laiką gyveno Chieagoje; ;kil^s iš 
r.f.ltnes. iCaseini* apskrities. Jis 

Šnarus, Alseika, Sinkys, Liūtį- įsus ar kas jį žino malonėkite pa- 
Į l>a, l.iulkeviėienė, Liutkonis, , s*Uu M,,vas.
H. Kasper, A. Kasper, M. Pet- Ko. įtulsted si.,
rauskas, K. Merkys, Bendorai-'___

Hočekienė, .M. Staftiiionis. I*

Chivapro, 111.

Irgritiittos lietuviu R&iaą.“
< a=;ii.i d - re.,

Rt puLhca Ai /ėnhua.
i i UėlKi»S »t*ė •'

Pranurncratos kaina $2 h.vfam.% JI 
pusmečiui.

,tis. Viščinis, A. Turauskas, M. į ,.Altsllu OUA <:ERA VIETA
Strazdas, k - trinka. I>. šapa-| ,.ar,Wimda 18 UuI(lbarių narna,! 
llUS, Kataiskienė, Pleška. 51 U- su pusantro ekeriu grynos žemės.

Rl 1MAl AM RE \I>OS
PHILADEI.PKIJOJ

I *u lUillK.i. III.'Ill.dlĮ , ----— .-u V,,.,,, į;.JI..,, Z.^.IIC, , | »u rUUI!:.l, -..Ii':'. Ii t.uili UIi ir Jl.l
■ rakis, J. Audick. S. Kontautas,’> heh gražioje. vie„4, į..,.,.... . tUl J ,ui V’ i. . z, n, i i i v.e.oje. Kreiptis šiuo adresu: i elektra, gesu ir l itą p.ibCguin.-tis,V. Pet kūnas, G. R., i. Ladac-į J. Kučinskas, (10) i.vuJi fabrikų. Kreiptus į: (9)
kaitė, D. Petrulis, Latvėnas, J. 1 7 St” i v. J ..,, .. _ _ . _ 1 Stouįįhton, Ma>s. į *>■> < bristian Si..22 (’bristian Si., 

I'hila-ielpuia 17, l'a.Kapočiunas, P. A. Zaleckas, E.1
Peėiulaitis. S. Vaviakojis, J. Ei- M. 2UKAIČIO KNYGŲ IR -
ningis. S. Miskevičius, L. Lu-! ŽOLIŲ SANDĖLIS Si TINK \ P Vi'KENAI TI
sis, Ona Yanušonis, J. Žiegėla,'333 Dean Park, Spencerport, X. Y.Į GerauMs Ameri!..je Su, i pažinimų 
A. Zuiso, o. Četkauskiėnė O. i --------'— i Klubas ,'Jlinka a'iiatu-skai patai -

Itamybė, Šaltinis, didoka knyga, di angliškai. Iiol:y\v<'<..l "••U.i'' Club, 
P. t). Box Z:il'J-B, lloiiy ,.'oo»l Zs,
Calif. ill>

■ man, Mrs. Sindaravičienė, Ve
ronika Veršinskas, A. Laurai- 

! tis, M. Petocietis, M. Lendrai- 
tienė. A. Radauskas, V. Olsen,: tais apdarais 75<-. Ta pati minkštais: pARSIIH'OBA SPAl’STl VĖ 

! Ac
K.i nav
Baliukonienė, Samuolis. A.; i»“kiė Marių, graži apysaka.... 2oc Į 
At., » zs- , - I*a.»aka apie kantriųjų Eleną . .:»5e. lUsteika, A. Ocetlremas, 51. : t.rigoriu,. prirašytas ant salos 17
Stakėnas, J. Venrė. Geneviči*-», , . __ ' Kūrykla su Saliamono nosimi. . 10cne, Kers*.S, Jesukevicius, Ona Saulės Kata, ir visos planetos su

delis druka,, stiprus apdarai .. $4 
\ anūkėlis, maldų Knyga, 300 pusi.,: 
paveiksluotos mišių maldos papras-'

. . DARYTI l.:;L SKAl S.MIJio nosimi. . loc j
REUMATIZMO 

ARTHRITISPo 50 centų atsiuntė: J. Pet-■ Plėnis, Emilija Kirtiklis, V. nuio.tyniu. kaip jos keliauja Soc
f „ i „„„-i t •»» i i- • i- * i Velnias :r kapitonas, tomų. .al.7.»unas iš Brooklvno, P. Jakus t-^peska. J. Maskelionis, K. Ar- Francijos LlGRDES apsireiškimai, i ..

iš Philadelphrjos,' A. Dameika į-kas. J. Bernatonis. Norvilą.;
iš Hoosick Kalis. N. Y.. M. Bal- Balevicius, J. Račkauskas, Ule-i darais .................................. ss.7a•»»•«*. strėa,, Mum-mŲ. Neuralgijos,
taitis iš Pitman. N. J.. J. Mf- ™ienė, R. Karsokas. A. šmai- ^.^’iJs ttr^^ykitTuTĖ

kymo prasidėjo streikai, sa
botažas it neramumai dar
bininkų tarpe. Ypač ka
syklose darbininkai reiškia 
dideli nepasitenkinimą dėl 
uždarbiu sumažinimo.

Malajų Valymas

Malajų valstybėse, kurios 
yra Anglijos kontrolėje, 
100,000 piliečių susirašė

zysti—imti pinigus iš Vaka
rų ir pataikauti Maskvai.

Tito vis dar dedasi “ko
munistu,” todėl jis pasku
bėjo “pripažinti” Kinijos 
komunistų valdžią, o dabar seimu- 
ir Indokinijai “pripažįsta*’ 
naują vyriausybę.

Vasario 21 d. į New Yorką 
laivu "General McRae” atvyks
ta 5 lietuvių šeimos, o tuo pa
čiu laivu vasario 26 d. į New 
OrLeans, La., atvyks 19 lietuvių 

Į New Yorką atvyksta:
Augustas Andriulaitis, Juo

zas Duoba. Antonina Michorai-

kalauskas iš Neuark. N. J., S. z-vs« -Mačiulaitis, Aleksandrai- 
Jozėnas iš Jamaiea, N. Y., Mrs. Į ds. Pažąsys. Kazy, Danisevi- 
M. Bakšys iš Wilkes-Barre, Pa..! tius- Pliksnys, žiupsnis, G.
A. Gulben iš Oxford, Mass., A. 
Kalinauskas iš Dalias, Pa.. J.

Martinkus, Karoblis, Skersys, 
Kavonis, R. Paul, S. Gaidimavi-

atėj
Lietuviška gaspadinė su daug nau
dingų receptų ...........................
Meiliški ir kriminališki aprašymai

Vengrija Smarkauja
Vengrijos bolševikiškas 

teismas nuteisė amerikieti 
Į apsaugos batalionus kovo-į Vogeler 15 metų kalėti “už 
ti prieš “kiniečių banditus,” į šnipinėj imą.” Tuoj po to
kurie visus pokarinius me-; Vengrijos vyriausybė pa
tus terorizuoja gyventojus reikalavo, kad Amerika ir 
ir pridarė daug nuostolių, į Anglija sumažintų savo dip- 
Sako, tie “banditai” gauna lomatų skaičių Vengrijoj, 
ginklų iš komunistinės kini- nes esą diplomatai užsiima 
jos. • 1 šnipinėjimu.

KAS MUMS RAŠOMA
į Taipgi man senai aišku, kad 
' pirmutiniai karo kriminalistai 

Laisvės Nr. 22, Krisluose.! Hitleris ir Stalinas. Juo-' 
rašo R. Mizara: i užkurė pirmą ugnį pasauli-

Kriminalistai

LETS d. l gerų pasekmių. .Mes no
rim. kad jus paaiėg jiliimėt R Af>E 
TABi.El'S (Bandomąjį Kiekį) be jo. 

i.k jums. Nesitikit pinigų, o
'l almudas žydų ir jo slaptybės .. 25c tiktai savo varsa ir adresą, tad mes 

Raktas j laimingesnį gyvenimą 1.WO jums tuoj pasrisime tableielių. V i- 
Jonas ir Alenutė, graži pasakaitė!1?' nurodymai ant paKiiio. Nieko 

25c,' jums ni lesuos, jei nenutiks. (y,Mickunas iš Chicagos. B. Ma- dus, Karavičius, Pocius, P. 
siulis iš Schenectady, N. Y., P.
Norvcich iš Little Kalis, N. Y.
(mokslui eiti), L. Šatas iš To
ronto, Ont., F. Vaivil iš Dun-

Laimė ir planetų nuspėjimai 25c Karvės ir gerų sūrių darymas 2.5c 

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE

Ringys, S. Jankauskas, J. Ve
nys, Ulevičius. J. Pečiulis, K.
Naudžiūnas, M. žirolis, A. šli-. , , .. .i._ e r v- „ Visos žolės yra paskirais pakeliais,kas, M. Naruseviciene. E. Bre- su lietuviškais ir angliškais nurody- 

tė, Mockaiiiy šeima ir jonas nerville. Ont, j. Motuzą iš Chi. „ba.
Puceta.

Į New Orleans atvyks:
Bronė Bajorūnas, Jonas Bo- 

rodica, Albinas Bepirštis, Juo
zas Bosas, Vincas Brokas, An
tanas Buskus, Fricis Dauguvie
tis. Petras Druseikis, Julius 
Gelažir.is, Tomas Jurgelaitis, 
Marija Karalius, Jonas Kerna
gis. Antanas Lankutis, Pranas 
Mackevičius, Helena Naujokai
tis, Kazys Ramanauskas, Vla
das širvinskas. Stasys šmaižys 
ir Elena Urgaitytė.

Vasario 28 d. laivu “General 
Greelev’’ i New Yorką atvyksta 
45 lietuvių šeimos. Atvyksta:

Antanas Avižienis, Mindau
gas Balčiauskas, Petras Bieli
nis. Vytautas Demikis, Ona

........................ $1cagos, O. Stogienė * iš Lynn, ««*“»• iha»...i«vivm», n., ovc- ta
Mass.. Mrs. A. Allen iš Colum- minskas. P. Scrulskis, Petronė, Nuo kosulio dusulio bei mainų 

o-i.* t v> ▼ «• i 1 <itKO>6Li. ... 4»x*SerelsklS. J. Borisas. Lumys, ■ Nebūk nutukęs, eik kudyn __ .51
_________ r___________ _______ Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo 75c

1__... fči- _--i • m’ i Plaukų tonikas, prašalina pleiska-i nauskas, \eliomskis, Tamošių-| nas> stabdo niežulį, sulaiko slinkimus 
nas. J. Grimas, A. Cibas. A. ir pi-ažilumą ir ugdo plaukus..75c 
o-i -r» o- i - t* •»« I Palangos Trejanka. dėl ariel-■ Sinkevičius, P. Bceksas, R. Ma-.^ ................ 75,.

bus, Ohio, J. Klonius iš Ray->
mond. \Vash., ir A. Grigaliūnas, F. \aisonka. Tamošaitis, Bara
is Brighton, Mass.

BOSTONIEČIŲ AUKOS tūlis. P. Zajauskas, R. Pilvinis,
LIETUVAI VADUOTI D. Banauskienė, M. Salulis, K. 

______ ; Jančatiskas, J. Paplauskas, J.
(Atkelta iš 8 pusi.) Klimas- M Simon’ R Kontp- 

Jurgelaitis, A. šlikas. A. Elskis. mas’ Ror’sau-''Icas» J- Min- 
I. Dirsė, G. K.. P. Bendorius, ^udis’ V Brazauskas. B. Sto- 
K. Mačys, K. Kašėta, K. Žibi-! J- Tabaras. J. Kešys A.
kas. V. Bajerčius, V. Anesta. i Ke^s- Mrs- Tattan’ Janu,ls’ 
P. Apšega, M. Kuzma. J. Raz-i Brazauskas. Mrs. Gegužis, Mrs.

Jankauskienė, Jadmisdas. Ru-lauskienė, A. Matjoška. J. Be
leckas, L. švelnys, čareika. Sta- 
niškis, M. Bratėnienė, Juozu- 
paitis.

'Aš člgai negalėjau suprasti,' niam karui, kuris sugriovė vi- j Didžbalienė, Vincas Endriunas, 
1 Stasys Frizelis, Aleksandraskodėl netraukiamas teisman 

Jarx>n:jos imperatorius už kri
minalinius darbus atliktus 1041 
m.”

so pasaulio ramybę.
Gaška, Mykolas Gegaudas, Ste
ponas Gervė, Bronius Gieda. 
Vaclovas Gružauskas, Vytautas 
Ivanauskas, Henrikas Jablons
kis. Kristupas Jakimavičius, 
Vytautas Kligys, Albinas Kli-

Pats Mizara pabaigoje kris
lų rašo: “Jeigu norima karo 
kriminalistais atsipalaiduoti, tai

„ . . . . .i reiktu imti nagan kiekvieną.O as ir dabar nesuprantu, , . ... .,, ... .. . . kuris kara pradėjo,kode! netraukiamas teisman ,ik
Rusuos (.iktaloi us Stalmas uz. la ka() R Mjzara vra trum-|mas. Feliksas Kražius, .Juozas 
knmina inius darbus atliktus * „saeee - , x i i. i ’ pos atminties. J.s tariasi uz-1939 m. užpuolant nekaltą Len.-I’ . ., .. .. , . . , . , mirsęs. kad Hitleris ir Stalinaskija ,s pasalu ir už knrn,natas. ]rnl.Įtinla, ka„ o
atliktus po karo. j Hirohito ki(, Torfa

Taigi čia ir Įiaslrodo. kad mu
du abudu su Mizara “nesupran
tame,’’ tik skirtumas tame, kad 
Mizarai tik dabar paaiškėjo, 
jog Tarybų Sąjunga skaito Hi
rohito karo kriminalistu, o man 
tas buvo aišku nuo tos dienos.

Lazdauskas. Balys Lukoševi
čius. Leonas Maskaliunas, Bo- 
lesiovas Mazekis, Bronius Mila- 
šauskas, Robertas Mingėla. An
tanas Mykolaitis, Mykolas 
Niaura, Kostas Petrauskas, 
Pranciška Plėnys, Antanas

reikia jų visų “atsipalaiduoti.
Nuo Hitlerio jau atsipalaiduo
ta, dabar pirmoj eilėj yra Sta
linas. Pleskys, Matas Povilaitis, Juo-

Dėdė Juozas, zas Prapuolenis, Mikas Purvi 
Springfield. 111. # 1 nas, Stasė Sakevičiutė. Jurgis

—— ' Sauka. Mykolas Sedučkis. Jonas
kuomet japonai užpuolė Perlų Remkit biznierių*., kurie t šimoliunas. Jonas šlionvs, Zig- 
Uostą. ! *kelbia*i “Keleivyje. . mas Švitra, Jonas Tatoris, Vac

lovas Valys, Danutė Valaitytė, 
Jurgis Vasiliauskas, Vaclovas

SUSIVIENIJIMAS LIETIjVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turt»n«iau*ia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

Tl’RTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir jx>mirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00,
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa 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 prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre- 
si odamas:

LITHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30»h St N«w York 1, N. Y.

! Viskantas, Juozas Zabulis ir Jo
nas Žilinskas.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

šio laikraščio skaitytojai, at
sinaujindami prenumeratą ir 
užsisakydami kalendorių, pri
siuntė aukų laikraščiui sustip
rinti. Prisiuntė:

J. Ramoška iš Chricagos—$2; 
po > $1.50 prisiuntė: J. Meškau
skas iš Easton, Pa. (“kelionei 
Į Romą”). F. Shanta iš West- 
ville. III.. B. Martinkus iš Wal- 
tham. Mass.. St. Cotton iš 
Hamtramck, Mich., A, Zavish 
iš Bamegat, N. J., ir M. Komer 
iš Allen, Mich.

J. Vaišvila iš Detroit, Mich., 
atsiuntė $1.25. Po $1 atsiuntė: 
V. Zinaitis iš Central Patricia, 
Ont., J. Bluzas iš Cochrane,
Ont., ir Mrs. P. Jenldns 
Cleveland, Ohio.

iš

NORTHM AY l’HAKACAI. <«». 
•»:» Nori h Strcrt, l>«-pt. JO 

Kochestcr 5, Nr» Y ork

TREJANKA

do-Kinijos, ir t a ttt.ixxar> ukKanapių .sėklos, pakelis 4 unc...35č

Musų Trejanka yra 
pasaulin- Trejankd. 
Musų Trejankos šak
nys ir kiti dalykai su
rinkti imi. saulės te
kėjime ligi saulės nu- 
s-leįilnno. Japonijoje 
pirfnučiausiai saulė 
teka , ir musų Tre
janka prasideda iš 
Jaįhonijos, Kinijos, In- 

Persijos, iš Egypto,
Ispanijos. Vakaru In

dijos, Pietų Amerikos, Centralinės 
Amerikos, Mexico, šiaurės Ameri
kos, Canados—ir či-i saulė leidžias. 
Jmerk Trejanka i ru/ir <• ir gerk po

Vyriškumo pataisymui Oh boy, ge
rai veikia, ne tik vyrams, bet ir Jei- 
dukėms tinginį paakstina .... 1.25

Orderius išsiunčiame tuojau, kaip ...gauname u-žmokesnį, arba pasiunčia-1 čerkutę^ visopasaulio gerą. misijiį. 
me C. O. I)., tai užsimokėsit, kaip' **
pačtoriuc atneš.

(13)
M. ŽUKAIT1S,

335 Dean Park, Spencerport. N. T.

binskas, A. žardeckas, Albina 
Melaski, F. Cremberis, J. Tu- 
mavičienė. Jurėnaitė, V. Sirka, 

I Strockis, T. Kopustaitė, Galdi- 
Po $1 aukavo: S. Simanavi-j kienė. Arlauskienė. Butkevičie-

čius, M. Kavaliauskas, kun.‘n£ ą Stigas.
Klimas, kun. žvirbKs. kun. že-i t’ž neteisingai paduotas pa- 
raitis, O. ščiukenė. J. Keslerie-į Vardes atsiprašome. Keletą pa- 
nė, Rumienė. M. Kirmelavitie-j vardžių buvo taip neįskaitoma: 
nė, A. Kučas, B. Stravinskienė,' parašyta, kad teko jas visai ap- 
J. Jankus, E. Sandienė. p. Jo- leisti.
naitčs, *J. Minkus, A. Bričkus, į
fš-le Vileikaite. A žalaite. M. i F, (>Rinos LIEtuvių DĖMESIUI 
Brasiene. M. Arlauskiene. A.; Išdįrbam namams ir darželiams 
Paliulis. S. Ališauskas. Palių- cementinius vazonus, FONTANUS, 
lis. B. Masiulis. Andrius. E. stovvlas ir kitus panašius papuoša-

. lūs. Kreiptis:
A. Olekna.

2139 Edison Avė., 
.Ia--ksonville 4. Fla., 

Telefonas 75153.

(11)
Smigelskienė. A. Valis, Gruo
das, K. Niauronis, V. Kontar-
da. M. Savilion s, N. KlumhčsJ _____
Z. Baliukonienė. L. Strakauskic- —
nė. X„ S. Sakalauskas. L. Sta- PAIEŠKOJIMAI
siulis, J. Einingis, B. žukevi-' _______
cienė. J. Gudaitienė, A. Pinelis.i Paie-kau ?avo Vincą Velykįf
V. Balutis, D. Januškevičienė, kilusi nuo Paistriečių kaimo, l’as-
J B Wenclnvos V^nvo V vi valio valsčiaus. Amerikon atvyko . n. vvenoova. . venjs. K. Zl- ie- pirmąjį karą. Prašau JI pati 
linskas, Norkus. Andrius, Kris- ar kas ji žino man parašyti, už ką
čiukaitis, Katilienė, PSvarunie- bj<1J ‘^petroT\Mykis, 
nė, W. Janus. Stelmokas. Ka-‘ -O- <bnlby Rd„
Mė. P. Capa.. K. Počkis. t I 10. ------
Jakavonis, A. Kazlauskas. Ja- 1N( OME TAKSŲ RAPORTAI 
kavonienė. L. K rmelevičius. V.' WOR< ESTERE
Kirmelevičius, A. Grigalius, W.! Išpildome income taksų ra- 
Jaruš, J. Cuinis. V. Kentravi- portus. federalinius ir valstijos, 
čius. P. White. S. White, A. nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Namaksy, A. A.. V, žičkus? ir sekmad’eniais visą diena, 165 
Witkens, Ambrozaitienė, Gali-:Green St.. prie Kelly Sq.. 
nienė, Dzenkov>kis, Kilenienė.' VVorcestere. Telefonas 3-8376. 
Markeliutė. M. Savickas, Kapo- Kall>ame lietuviškai. Adolfas 
čius, V. Vasaris, Petravičienė. Rasimas akaunteris. (10)

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin- 

šlapumą. Jei jie netvarkoje nuodinga
lieka kūne ir jusu kraujuje. Jei ,ur,te .sVnku.n}° 
nasišlapinti. jei nakčia dažnai turit 

v svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargi, jei jūsų 
paakiai patinę, vartok it

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. 1*1
Kaina tl.10 «u prisiuntimo. Musų žolių arbata yra 
ekspertų suda^ ta remiantis ilgu metų patyrimu, 

įsakymus su pinigais adresuokit taip:
SANITAS HERBS (7)

1125 Mihraukee Avenue Chicago, 10.

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo*

Reumatiškų Skauunų 
Artkriti*

Jei dar niekad nevartojot 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 jus 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 į: ~ (10>

Rosse Products Co., Degt. x-9 
27«S Farwell Avė., ( hieago 45, III.

Musų Trejanka 75 centai už pakelį, 
o trys pakeliai $2.00. Eet jeigu no
rite gauti C. O. D., tai $2.2a.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Iiroad«a>

South Boston 27.. Mass.

NUO UtSlSF.NĖJUSIV, ATVIRŲ

Skaudžiu Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji« 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų u įsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą n spaudėjimą seną, 
atviru ir skandžių žaizdų, uždekite 

j LEGUIA/ Ointmcnt. Jų gydomos 
i ypatybės paiengviaa jūsų skaudėj*- 
! mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
| tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 

nudegimų. Jos taipgi pa.-alina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamės ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyLmą 
tarppiršėių. Jos yra tinkamos var
toti nuo dšiastančios ir scsiuleeioe 
odos. Jos yra gems gy-

1 duolės nuo visų is -irši- I. 
i nių odos ligi). LEGU- 
• IO Ointment suteiks 

jums pagelhą nuo nu
vargusių, perštemų ir

i niežiančių kojų. legulo
Laika* užsisakyti “ _. ... Ji1 damas po <ne., »1.2o ir

*2.50. Pirkite vi,'-tinė--evio Kalendom} 1950 me- chieagoje n- apyii >k >-•
l arba atsiųskite money^if

tam*. Daug skaitymų ir in- °r<,en i;
ijų. Kaina S0 centų.

H!-0>
LET.ULO. 2.

4JM7 H Hlh .'-ireet,
CICERtt 3». Jl.b.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilip?.:rkas. krris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia ruš\ies'.:•.< visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rusvojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. i n ir var
dų nurodymais.

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

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

KELEIVIS
636 Bro*dway, South Boston 27, Mass.
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Vietinės Žinios
Buvo Puikus Bacevičiaus ’ PASIUNTĖ A. L. T

Baranausko Koncertas! 1,000 DOLERIŲir

Vietinis ALT skyrius tu
rėjo savo posėdi vasario 20 
d. ir nutarė iš surinktų au
kų, $1,209.46, tuoj pat pa

tą. dvejų musų menininkų, siųsti j Amerikos Lietuvių 
pianisto prof. Vytauto Ba- Tarybos centrą 1.000 dole- 
ceviėiaus ir dainininko Sta-.rių. Šį pirmadieni iždinin
kių Baranausko. Diena kon-;kas J. Arlauskas pinigus 
certui pasitaikė stipriai šal-'jau išsiuntė i Chicagą. 
ta. o sekmadienio vakarais' Vasario šešioliktos minė- 
musų žmonės nėra Įpratę jimo proga Bostono lietu-'

Praeita sekmadieni Bos-v *■
tono dainos ir muzikos mė
gėjai turėjo retą progą iš- 

nekasdienini koncer-girsti

Lankėsi Menininkai J. Arlauskas, A. Plechavičius, Į 
J. Danil. M.
Razvadauskas, 
skas.

E. Milašauskienė aukavo 
$4. Po $3 aukavo:

Mrs. B. Cleveland, P. Vojegie- 
nė, P. Kelponis, kun. švagždys, 
Dr. Galinis, A. Kulbokas.

Po $2 aukavo: M. Brazaitie- 
nė. p. Daunys, Bartašiunas. 
Mrs. Egounis, J. Sutkus, V.

(Nukelta Į 7 pusi.)

RADIO PROGRAMOS

kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst, 
o biznio reikalais rašykit 
ofiso adresu: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

I Bakuniutė, Fr. 
Mrs. Ganiprau-

TARIASI DftL DIDŽIŲJŲ STREIKŲ

Darbo sekrtorius Maurice Tobin (kairėj) kartu su fabri
kantą sąjungos pirmininku, t. A. Putnam. lankėsi Bal
tajame Name tartis su prezidentu dėl anglių kasyklų 
streiko. Jis tarėsi kaip pagerinti darbininku ir darbdaviu 
santykius.

Praeitą penktadienį mu
sų redakcijoj lankėsi meni
ninkai prof. Vytautas Ba
cevičius iš New Yorko ir 
dainininkas Stasys Bara
nauskas iš Chicagos. Sve
čiai buvo atvykę Mrs. K. 
Namaksy lydimi. Meninin
kai buvo atvažiavę į Bosto
ną koncertuoti Lietuvių 
Dailės Instituto koncerte 
praeitą sekmadienį, o prieš 
tai jie davė koncertą Brock- 
tone. ,

Legiono Motery*
Ture* Linksmą Pobūvį

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad tartam Bra

sų krautuvėj visokiu maitai) it 
randavojimui. kaip tai Fktor San- 
ders. Wall Paper Removen, Boat 
Sanders ir kitu- Taipgi tariam vi
sokių pentu, varmai*, aienoma po- 

eriu, ptambing, elektros reikme
nų- Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

<28 K. Breadeay. S*.
Tek SO 8-4148

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

1— Mickey Haberek or
kestrą. ą

2— Buvusi Vilniaus ope
ros solistė, p-lė Juzė Kriš- 
tolaitytė iš Worcesterio, 
sopranas.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass.

PARSIDUODA NAMAS
Mūrinis, keturių šeimų namas, ne

ša per mėnesį rendos, parsiduo
da už su mažu įnešimu. Na
mas Roxburyje, prie Dudley stoties. 
Yra tušti ruimai. Kreiptis į savi
ninkę:

Mary Jonaitis,
373 K Street.

South Boston, Mass.
Te!. SO 8-6269. (10)

DR. D. PILKA
Ofisą Valandos: ama I 

Ir ama T
546 BROADWAY

SO. BOSTON, MA8S. 
SOUth Beatos II

«Amerikos Legionierių St. 
Dariaus posto moterys (au- 
xiliary) ši sekmadienį turės 
iškilmingą naujų narių pri- 

i ėmimą, o paskui bus links- 
■ mas subuvimas, šurum bu- 
j rum ir visokie prašmatnu- 
j mai su muzika. Parengi- 
j mas bus So. Bostono Lietu- 

Naujai atvažiavusiam i šįįviU Piliečių Draugijos sve-

viai sudėjo aukų $1,176. 
Prie to vėliau dar prisidėjo! 
daugiau aukų. Vietinis! 
Tremtinių Ratelis vasario' 
12 d. rengė bankietą. iš ku-1 

ketino pa-' 
vadavimo;

koncertus, bet. 
susirinko tarp 
penkių šimtu

lankytis 
nežiūrint to, 
keturių ir
klausytojų į erdvią South 
Bostono High School audi
toriją ir su dideliu susido- rio pusę pelno 
mėjimu išklausė to Įdomaus'skilti Lietuvos

i

koncerto. Menininkams pub- reikalams 
lika pakartotinai sukėlė tik- tremtiniai 
ras ovacijas. vienas dieno

Vietiniai buvę i 
nutarė apsiaėti ■

BUS ŠAUNUS 
‘ RADIO KONCERTAS

Pavyzdinga Lietuvaitė

L-caAin ;»• metais pp. Minkai kraštą ir nemokančiam ge-Y Bacevičių lietuviškoji k 4 -im.okeJimai PaS i rengia savo metinį koncer- rai kalbos, ypač šiais lai-
Amenka jau pažįsta, kaipo dėl ]aukįama. kad 
vieną iš geriausių pianistų. Hnktų aukų dar 
Jis prieš keletą metų via apįe dolerių Lietuv 
koncertavęs ii Bostone, o va(javjmo reikalams. m. rkuneeiie uainuos niiK-jtą sunkią padėti supranta, 

tinės musų menininkų pajė- ir kiek galėdami padeda.dainininkas S. Baranauskas
mums dar visai naujas žmo- rjo šešioliKtos minėjimą bu- 
gus. Ji girdėjome pirmą. VQ §236. Čia Įeina svetai- 

i nė, plakatai, garsinimai, 
dės papuošimas ir kuklus

kartą ir jis ilgai bus neuž
mirštas. S. Baranauskas •

Išlaidu rengiant Vasa-

tamėj, 309 E St. Pradžia 5 
vai. vakare. Kviečiame vi
sus prietelius atsilankyti.

Rengėjo*.

Bostoną* Turi Gražų Tiltą

gos, kurių vardai jau buvo! Ypač malonu, kad čia gimė: P,„pir-
ir yra gairinami “Keleivy- ir augę lietuviai neatsižada: p
•le‘ savo tautiečių ir pagelbsti;v

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

turi labai stiprų, skambų ąt|yginfmas kai kuriems į 
balsą, kurs ypač puikiai tu-i daįninjnkanis įr vjenam 
rėjo progos pasireikšti ari-,kalbėtoju
jose. į ____ 2_____________

1S|

Koncertas bus sekmadie
ni po pietų, 3 vai., pato- 

(giausiam laike. Neabejoja-

Sunku butų .pasakyti, ka 
daugiausiai publikai ’ patiko, 
bet po kai kurių dainų ir t

Lankėsi Rašytojai

Musų redakcijoj praeitą 
piano numerių publika rodėpenktadienį lankėsi rašyto- 
ypač didelio-susijaudinimo.' jas poetas Stasvs Santvaras,! 
Koncertas visiems daly- Lietuvių Rašytojų Sąjun-

laike.
ma, kad žinomi dainininkų 
ir artistų vardai sutrauks 

i nemažą minią. Vakare L 
j P. Draugijos svetainėje bus 
susi pažinime su meninin
kais linksmas vakaras.

šeštadienį gub.
,, Dever atidarė naują>avo tautiečių ir pagelbsti Įtilt . Mvstic upę Tntas

naujiems ateiviams. Is jų - ™
tarpo, kaipo pavyzdį, gali
me imti p-lę Kavaliauskaitę’j^j.
(Miss Kovval). Gimusi Ame- ,; 
rikoje ir. baigusi’čia aukštą

jungia Bostoną su Chelsea,
jis kainavo 27,000,000 do-

ių ir yra vienas gražiau-
įų visame krašte. Tiltas

, , i turi 11.906 pėdas ilgumo irji mokslą, puikiai kalba ne-Įiškyla 135 £das virš van.
uz? dens, o aukščiausias pilio-

. , ., ,1al rius turi 339 pėdas aukščio,sąlygos leidžia, padeda I 
ateiviu susirasti

tuviškai ir pagal savo 
imamą vietą, kiek tik

PARDUODAMA:
SO. BOSTON, netoli juros, 3 šei- j 

mynų namas (3-4-4 iamb.). Balti; 
sinkai. maudynės, baili pečiai ir pa- ' 
jamų į mėn. $78. Vienas butas tuš- 
čias. kad nupirkus tuoj apsigyventi.
Kaina
ment.”

$6,500. Geras įr dėl “invest-

visiems
viams paliko labai gilų gos pirmininkas, ir poetas) 
ispudi. Faustas Kirša. Ponas S.

Tiesa, vienas pilietis reiš-'Santvaras nesenai apsigyve-Š 
kė protestą, kad programa no B°stone’ 0 P- P- Kirsa į

LAVVRENCE, MASS.

Vietos visuomenė vasario 
19 d. gausiu susirinkimu

buvo tik- viona antrlu kalba Jau kuris laikas gyvena mu- minėjo Lietuvos nepriklau- buvo tik viena anglų kalba, ■»___
o turėjo būti dviem kalbom.

Rep.
sų mieste. Rašytojas San
tvaras sausio 22 d. dalyva
vo puikiai pasisekusiam Ii

somybės sukaktį. Vietos jė
gomis buvo išpildyta graži 
ir maloni meninė programa 
su dainomis ir deklamacijo-$250.000 Lietuvai vaduo- popietyje Bostone .

didelė suma. jei ir cia Amerikoje atgaivino, >Pac gerai pasirodėti nebus
Tu, Tautieti, prisidėsi savo .tremtyje susikurusią Lietu- 
gera auka! 'vių Rašytojų Sąjungą.

Sekmadienį, Kovo (March) 12 d.. Lietuvių Radio 
Korporacijos 16-os Metų Sukaktuvių 

Koncerte ir Bankiete Dalyvaus

Vladas Ivanauskas,
Tenoras, buvęs Kauno operos 

solistas.

Julius Kazėnas.
Baritonas, buvęs VUniaus 

operos solistas.
Koncertas įvyks 12 d. kovo, 3 vai. po pietų, Gavin 
Schotd svetainėje, kampas Dorchester. F ir 7-os 
gatvių, South Bostone.

Bankietas susipažinimui su artistais įvyks kovo 
12 d.. 6 vai. vakare. Lietuvių Piliečių Draugijos sve
tainėje, kampas E ir Silver gatvių, South Bostone.

INCOME TAKSŲ RAPORTUS
Pradedant su Vasario (Feb.) 1. 1950. išpildau. Turiu 
keliu metu ištyrimą ir studijavusį Įstatymus, 
rcsaiilams j»atartina ateiti nelaukiant paskutinės 
landos.

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

MARIE D. BAGOCIUS. LLB.
302 W. Broadway, So. Boston, Mas*.

(Adv. Bagočiaus Ofise, jam padedant) (9>

Inte- 
va-

daugeliui 
darbą.

Todėl norime čia išreikšti 
p-lei Kavaliauskaitei nuo- valstijoj, 
širdžią ir gilią padėką, ji ir 
mums surado musų pragy
venimo šaltinį—-darbą — ir 
linkime« jai visakeriopos 
sėkmės gyvenime ir darbe.

Pov. Blakutis ir 
Myk. Manys.

Tiltas pastatytas, kaipo 
dalis plačiai užsimotos ke
lių tiesimo programos musų

STOUGHTON. i šeimos namas ir 
žemės daugiau 1 aere, yra sodelis ir 
vištinės. 3 aukštų daržinė, tinka 
viskam. Namas 8 kambarių su vi
sais patogumais. Kaina $9,500.

Be to. kas ieško panašių gražių 
vietų Norwood, Lexington, Matta- 
pan. Dedham, Arlington ir kitur, 
tiems nuoširdžiai patarnausiu.

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

Tel. SO 8-0605.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
UETLVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
♦95 COLUMBIA NOAO 

arti Upham’a Corner
OORCHESTER, M AM.

BOSTONIEČIŲ AUKOS 
LIETUVOS LAISVĖS 

KOVAI PAREMTI

Mrs.I
j balso
savininkė. Dainavo tautiš
kos parapijos choras, veda
mas muziko M. Pauliukai- 
čio, sesutės Anna Čemaus- 
kaitė. Rose Rotundo ir Ka
zys Volungevičius.

Kalbėjo anglų kalba kon- 
gresmonas Thomas J. Lane, 
senatorius Flanagan, J. 
Stundžia, J. Valiukonis ir 
Kipras Bielinis iš Bostono, 
kuris apibudino tos musų 
šventės reikšmę.

Tą gražų Lietuvos šven
tės minėjimą surengė Lie
tuvių Piliečių Klubas ir 
ALT Lavvrence skyrius: ko- 

į mitete šventei minėti buvo 
į J. Urbonas, M. Stakionis*ir 
į Julius Zunvell.

PADĖKA

A. Kibildis, gražaus 
ir puikios vaidybos

Dorchesterio Klube Silkių 
Vakaras ir Šurum Burum

Surinkto* Lietuvos Nepri
klausomybė* Minėjime 

Vasario 12

Didžiajame lietuvių mi
tinge So. Boston High 
School svetainėj vasario 12 
d. buvo daroma rinkliava 
Lietuvos laisvės kovai pa-

Šį šeštadienį, kovo ! d.,
Dorchesterio L. P. Klubas 
rengia silkių vakarą ir šu
nim burum. Bus pinoklio, 
lenktynės tarp Dorchesterio!rem^1- Aukavo: 
ir So. Bostono. Parengimas' Lietuvai Remti
bus klubo patalpose. 1810! Draugijos Bostono skyrius, 
Dorchester Avė. Pi arižia i Amalgameitų unijos Bosto- 
7:30 vai. vakare. Kviečia?10 lokalas.

PEREIKIT PRIE ŠILDYMO
ALIEJUM DABAR!

Thomas D. McGregor 
Acme Home Heating Co., 
Home Heating Engineers,

397 K SL, So. Boston,
Tel. SO 8-6490

Pečius su kontrole, pilnas įtai
symas $250.

(Visoks šildymas įtaisomas, 
garu ir karštu vandeniu.)

Geso įtaisymas, garo įtaisy
mai.

Šildymo taisymai visokios 
rūšies

Visoks darbas garantuotas.
(12)

A. J. NAMAKSY
UAL ĮSTATE * DiSURANCR

405 W. Bro«4way 
SOUTH BOSTON. MA8S 

- Office TeL SOboston 8-0948 
Bra. n OBl^B BTUBT

TeL PArinrey 7-1233 W *

į Tel. SO 8-2712 «rb» BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietasis Gydytojas ir Chirarfu
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

Per vasario 12 d. vaka- 
11 ienę suruoštam dovanų da
lijimui suaukojo lietuviai 
biznieriai ir privatus asme- 

i nys daug vertingų dovany- 
daiktų, už kuriuos nuošir- 

į džiai dėkojame. Aukojo:
J. Kasparienė, Bražiškie-j 

nė, Mičiulienė ir Ronan vy
riškų rtibų parduotuvė 
Adams St., Dorchesterv, 
Eidukas, S. Minkai, gėlių 
pardavėjai, J. Klimas, V. 
Vadeiša, A. Blinstrub, fa- 

• bit Pharmacy, Lithuanian 
i Furniture Co., Dr. MiKąlio- 
nis, Casper Pharmacy, P. 
Balukonis ir Dr. Pilka.

visus atsilankyti
Komisija.

Demokratu partija, savo ka
sai papildyti, surengė Wash- 
inglnne. Jeffersono-Jaeksonn 
paminėjimui, pietus po 100

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 

$20; Vincas Ba- valandos, ir šeštadieniais nuo

Jonas Kasmauskas—$47; 
kun. P. Virmauskas—r$25; 
bažnytinis vyrų choras— 
$20; So. Bostono Liet. P. 
Draugija

DR. G. L. KILLORY
18 Tr

lukonis—$16; S. Lūšys— 
$12: Sandaros 7 kp.—$25.

Po $10 aukavo: P. 
i prel. K. Urbonavičius, A. Chap- 
įlikas. K. Vileišis. V. Vakauzas. 
A. Mizara. V. S. Juzukonis. A. 
Užubalis, D. Česnulevičius, J. 
Jankauskas. W. Liutkinas. A. 
Jakubaitis, Dorchesterio Mote
rų Klubas, Lietuvių Jaunimo 
Ratelis, šv. KaKmiero Draugi
ja. lietuvių socialdemokratų 60 
kuopa, SLA 365 kp., SLA ant
ras apskritis žr Vyčių Bostono 

į kuopa.
Po $5 aukavo: O. Mickunie- 

nė. J. Raižys. E. Mozuraitienė. 
A. Svilas, M. Sapamis, A. ir J. 
Januškevičiai, O. Balserytę, 
Krausas. V. Tarbokienė, A. As- 
menskas. A. šapelis, V. Senkus, 
T. Bogušienė, V. Vilulis. J. S. 
Gėgžnas, J. Račkauskas. S. 
Mockus, S. Minkus, J. ir A. Kro
pai. A. Neviera, A. Vitkus, V. P. 
Jankus, K. Mereškevičius, J.

į 10 vai. ryte iki 6 vai. vakare, 
j bus Amerikos Legijono Stepono 

Svilienė, Dariaus Posto No. 317 name, 
265 C Št. South Bostone, pa
dėti tiems, kuriems bus reika
linga pagalba išpildyme minėtų 
apyskaitų. (10)

SL, Kimba!
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Dara K ra a ja Patikriaim* Santaokal
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metu* ganai li
goje $25 pažalpo* savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 Ea»t Broadway,
So. Boston, Ma**.
Tel. SO 8-1761 ir

SO 8-2483

220 E
Pristato toniką, vyną ir viso

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Tetephoae: SO 8-3141

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

L1TH U ANIAN 
FURNITURE CO. 

APDRAUSTI

dolerių nuo valgytojo. pa. , petrauskas. r. Vasiliauskai, V.Į
veiksk* matosi William Boyle. 
kurs tuos nepaprastus pietus 
organizavo. Pietuose valgyti 
buvo duodama maždaug už 
dolerį, o likasieji pinigai ėjo 
partijos kasai papildyti.

Andrunas. A. Matjoika, adv. 
A. O. Shallna, adv. K. Kali
nauskas, Dr. A. Kapočius. Nor
kūnas, J. Janu&kis, adv. J. Gri
galius. P. Ketvirtis. P. Putei
kis, J. Vasys, Dr. J. Gimbutas,

Lietuviška Aptiekd\
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149
1 Turim visokių vaistų. Siunčiam 

net Europon. RaiUain lietuviš- 
’kai. Patarnavimas mandajrus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 2U metų.

228 BROADWAT.
SO. BOSTON. MASS

Tat. SOirtb VbMtm, M-M1*
W_ t—R-gą-g-

skelbiasi
te* pas tvot 
“Keleivyje.1




