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Demokratinės Partijos Laimėjo
Graikijos Rinkimus

—....
Didelis Posūkis j Kairę ir Demokratiją; Dešiniųjų “Liau* 

diečių” Reakcija Aplamdyta; Liberalų Partija irgi 
Pralaimėjo dėl Bičiuliavimosi *u “Liaudiečiai*”;

Graikija Pasirinko Laisvės Kelią

Apsivaliusi nuo bolševikų Nacionalizuos 
“partizanų,” kuriuos Rusi-'
ja ginklavo ir siundė prieš PuMlO Pramonę
Graikijos nepriklausomybę,: . ... .
Graikijos žmonės praeitą . Anglijos socialistinė vy- 
sekmadienį, tikrai laisvuose nąusybė pranešė parlamen- 
rinkimuose, išrinko naują ^U1’ ka<^ neatsisako nuo 
parlamentą. Buvo išstatyta Įgyvendinimo praeito par- 
daugybė kandidatų, bet^aI?ent® priimto įstatymo 
daugumas mažų partijų- apie plieno ir geležies pra- 
partijėlių nepatraukė bal- mon®s-nac’onalizaciją. P^e
suotojų. Graikijos balsuo
tojai pasisakė už kairiąsias 
demokratines partijas, ku
rios siūlė išleisti visuotiną 
amnestiją ir baigti pilieti
nio karo sukeltą neapykan
tą ir savitarpinį nepasitikė
jimą.

Svarbiausią vietą nauja
me parlamente užims seno 
respublikoniško kovotojo, 
generolo Nicholas Plastiras, 
vedama pažangi demokratų 
partija. Jo partijos kandi
datai surinko 376,000 bal
su. Dešinieji “liaudiečiai” 
gavo 300,000 balsų, tiek pat 
surinko ir sena liberalų par
tija ; demokratiški socialis
tai gavo 270,000 balsų, 
“kairiųjų blokas”—160,000 
balsų.

Kas sudarys naują vy
riausybę dar nėra žinoma, 
bet jau spėjama, kad gen. 
Plastiras sudarys koalicinę 
vyriausybę.

Graikijos rinkimai pasu
ko kraštą į demokratinę 
tvarką ir, jei neįvyks kokie 
nors vidaus sukrėtimai, 
Graikijos žmonės bandys 
atstatyti savo kraštą vidaus 
santaikoje ir demokratiš
kai,

Graikija skaudžiai nu
kentėjo per karą ir ypač 
daug privargo po karo bol
ševikų sukeltame pilietinia
me kare, kuris pernai buvo 
pergalingai užbaigtas.

Graikijos rinkimai Ame
rikoje kelia daug pasitenki
nimo, nes parodė, jog Grai
kijai duota pagalba buvo 
tiksli ir išgelbėjo tą kraštą 
iš rusiškos vergijos, o Grai
kijos žmonėms davė laisvę, 
nepriklausomybę ir demo
kratišką valdymąsi.

Amerikos valstybės de
partamentas nutarė pripa
žinti generolą Čankaišeką 
Kinijos prezidentu, vietoje 
l.i Tsung-jen, kuris virš me
tų ėjo prezidento pareigas.

no pramonė bus perimta į 
visuomenės rankas nuo 
1950 metų spalių 1 d.

Dėl vasario 23 d. balsa
vimų rezultatų, sumažėjus 
darbiečių daugumai parla
mente, vyriausybė šiuo tar
pu atsisako nuo cukraus, ce
mento ir kitų pramonės ša
kų nacionalizavimo. Tie 
klausimai bus sprendžiami 
naujuose rinkimuose.

NERAMUMAI SOVIEŲ
TURKMĖNIJOJ

Sovietų Trukmenijoj, 
Centralinėj Azijoj, prie Ira
no sienų, eina gyventojų 
bruzdėjimas prieš Maskvos 
atsiųstus krašto valdovus. 
Sovietų laikraščiai rašo, 
kad vietiniai mahometonų 
tikybos darbininkai rodo 
didelį nepasitikėjimą ko
munistų partija ir dirbą ne 
tik be entuziazmo, bet strei
kuoja ir sabotažuoja gamy
bą. Daug pabėgėlių iš 
Turkmėnijos atvyko į Ira
ną ir pasakoja apie vietinių 
gyventojų kovą prieš rusi
fikaciją ir krašto koloniza
vimą rusais.

Diplomatai Tarsis Apie
Viduriniuosius Rytus

Jaunųjų Socialdemokratų
Mitinga* Brooklyne

Kovo 11 d., 4.vai. pava-
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GREITIEJI ORLAIVIAI PLAUKIA l PAC1FIKĄ'.T - . - •• ,

Greitieji, varykliniais motorais varomi karo orlaiviai gabenami į Paeifiką generolo 
MacArthur armijai, kad ji butų pasiruošusi atremti galimą rusų puolimą. Laivas 
su orlaiviais nufotografuotas Los Angeles uoste. Laivas “President Harrison” yra 
jau antras orlaivių transportas amerikieti ’ armijai Japonijoj.

Amerika Pralaimi Kaip Išgaunami
Šaltąjį Karą “Prisipažinimai•v

Visoj Prancūzijoj 
Dideli Neramumai

Generolas W. J. Dono- Amerikos valstybės de- 
van, buvęs per karą Office partamentas paskelbė įdo- 
of Strategic Service virsi- mų dokumentą, kaip bolše- 
ninkas, kalbėjo New Verkeivikų policija kankinimais ir
praeitą šeštadienį ir sakė, 
kad Amerika iki šiolei pra
laimi šaltąjį karą. Karas

nežmoryškais tardymais iš
gauna 'is kaltinamųjų “pri
sipažinimus.” Amerikos am- 

tarp Amerikos ir Rusijos; basadoje Sofijoj, Bulgari- 
jau eina. Tas karas eina jos sostinėj, tarnavo vienas 
ekonominėj srityje, propa- bulgaras, Mykolas Šipko- 
ganda ir politiniais manev- vas. Jis buvo vertėjas, 
rais. Amerika gali tą karą į Bulgarų policija jį suėmė, 
pralaimėti ir šūvio neiššo- per 32 valandas be pertrau- 
vusi. Tas šaltasis karas vis kos kankino, tardė ir pri- 
labiau ir labiau artinasi vertė “prisipažinti,” kad jis 
prie kruvino karo. esąs Amerikos šnipas. M.

Gen. Donovan siūlo, kad Šipkovas kankinimais buvo
Amerikos vyriausybė geriau 
apsisaugotų nuo išdavikų 
viduje ir ypač saugotųsi 
nuo “velto galvojimo” 
žmonių savo tarnyboje, ku
rie nesupranta padėties ir 
gresiančio kraštui pavojaus.

GAISRE ŽUVO TĖVAS
IR PENKI VAIKAI

priverstas pasižadėti bulga
rų policijai, kad jis grįš Į 
Amerikos pasiuntinybę ir 
ten šnipinės bulgarų nau
dai.

Grįžęs į pasiuntinybę M. 
Šipkovas pasipasakojo, kaip 
jį bulgarų policija kankino 
ir kaip privertė duoti mela
gingus “prisipažinimus.” M. 
Šipkovas ilgame dokumen-

Streikas Kasyklose Pasibaigė; 
Sutartis Pasirašyta

372,000 Mainierių Grįžo į Darbą; Mainieriai Išsikovojo 
Uždarbių Pakėlimą po 70 Centų per Dieną; Mainie

rių Labdaros Fondas Gaus Papildomai po 10
Centų nuo Iškasamų Anglių Tonos

Teismas Išteisino 
Mainierių Uniją

Visoj Prancūzijoj komu
nistai pradėjo neramumus, 
streikus, sabotažą ir suirti 
tęs prieš Amerikos siunčia
mą ginklų pagalbą Prancū
zijai. Komunistai žada vi
somis priemonėmis trukdyti 
ginklų gabenimą į Prancū
ziją ir žada valyti sabotažą 
prieš Prancūzijos ginklavi
mąsi.

Komunistinės unijos visa
me krašte pradėjo protesto 
streikus. Visuose uostuose 
laivų krovėjai streikavo 24 
valandas, plieno pramonėje 
irgi buvo paskelbtas strei
kas. Prancūzijos parlamen
tas baigė svarstyti įstatymą 
prieš sabotažą. Įstatymas 
numato griežtas bausmes 
sabotažninkams.

TIKYBINĖSE RIAUŠĖSE
UŽMUŠTA 18 ŽMONIŲ

* Didžioji angliakasių ko- 
1 va dėl sutarties atnaujini- 
: mo baigėsi kompromisu.

Praeitą ketvirtadieni fe-,ri unija h. k kl 
deralmis teisėjas Rich-jk atstovaj tiesio Minžse de. 
mond B. Keech, Wash.ng-, bose Įėjo
tone paskelbė sprendimą b. buvo su.
mani,erių unijos byloje. Vy- raš nauja darbo j 
riausybe buvo iškėlusį mai-■ Kova mainose y
menų unijai bylą uz ne-jnesius
klausymą teismo įsakymo Mainieriai išsikovoj0 sau 
grąžint, savo nanus 1 ka- maž uždal.biu k<„ 
syklas prie darbo. , po 70 centų „į,. £

Teisėjas paskelbė, kad mainierių uždarbis bus vie- 
unija yra nekalta. Jis sa- toje $14.05—$14.75 dienai, 
ko, kad jam nebuvo patiek- Mainierių labdaros fondas 
ta įrodymų, jog unija nesi- gaus papildomų pajamų po 
stengė teismo įsakymą iš- 10 centų nuo kiekvienos iš
pildyti. Iš unijos patiektų kasamos anglių tonos. Iki 
pasisakymų ir skyriams pa-t šiolei į tą fondą kasyklų sa- 
siųstų telegramų teisėjas sa-’vininkai mokėjo po 20 cen- 
k-osi gavęs įspūdį, kad unija! tų nuo tonos. Iš labdaros 
bandė savo narius grąžinti fondo mainieriai gauna
į darbą, o vyriausybė neįro
dė, kad uni ja tik dėl svieto 
akių tokius įsakymus davė. 
Teisėjas nesako, kad unija 
yra visai nekalta, bet jis pa
brėžė, kad jam nebuvo pa
tiekta įrodymų, jog unija 
yra kalta. Todėl jis ir pa
skelbė sprendimą, kad uni
ja nėra baustina.

Kovo 7 d. Kairo mieste, 
Egypte, prasidėjo Amerikos 
diplomatų pasitarimai, kaip 
sustiprinti “Viduriniųjų Ry
tų” (arabų kraštu) atspa
rumą prieš bolševizmą ir 
kaip pakelti tų kraštų eko
nominį gerbūvį. Diplomatų 
konferencija tęsis penkias 
dienas, joie dalyvauja apie 
50 Amerikos diplomatų iš 
įvairių Europos, Azijos ir 
Afrikos kraštų..

Mirė Lebrun, Buvęs
Prancūzijos Prezidentas

Campton, N. H., šeštadie
nio vakare kilo gaisras C. 
A. Smith namelyje. Gaisre 
žuvo šeimos tėvas, Charles 
H. Smith, 32 metų vyras, ir 
jo penki vaikučiai, kurių 
vyriausias buvo 10 metų, o 
jauniausias 2 metų. Išliko 
gyva tiktai motina, kuri tą 
vakarą su savo motina vėlai 
buvo išvykusi lankyti kai
mynų.

“LAISVA EUROPA”
SIUNČIA ŽINIAS

Indijos Bengali provinci
joj tikybinėse riaušėse tarp 

te išdėstė visą jo tardymą, mahometonų ir indusų žuvo 
kankinimus ir nežmonišką: 18 žmonių, 10 buvo sužeis-
policijos elgesį.

M. šipkovas dabar yra 
Bulgąrų policijos rankose ir 
gal jau yra ir nukankintas. 
Bet jis, rašydamas savo pa
rodymus apie jo kankini
mus komunistinėj policijoj, 
sakėsi norėjęs išgelbėti sa
vo gerą vardą, garbę ir pa
rodyti pasauliui, kaip žmo
nės yra išniekinami ir kan
kinami bolševikų diktatū
ros kraštuose.

ta ir 95 žmonės areštuoti. 
Taip praneša Indijos vy
riausybė.

Vokietija Protestuoja
Dėl Saaro Krašto

Buvęs Prancūzijos res
publikos prezidentas, Al- 
bert Lebrun, mirė šį pirma
dienį sulaukęs 79 metų am
žiaus. Lebrun prezidenta
vo karo pradžioje ir pasi
traukė iš pareigų 1940 me-karėj, New Yorko jaunųjų kada'nraneuzu armiiasocialdemokratų organiza-1 į318’ kadd prancūzų armija 

.. . - . ? buvo sumušta ir ant vokisna turės savo nanų susi
rinkimą Atletų Klube, 168 
Mrrc^ Avė.. Brooklyne. 
Kviečiami nariai ir prijau
čiantieji.

kų durtuvų iškilo į prezi 
dento vietą maršalas Pe- 
tain, kuris dabar sėdi kalė
jime už šalies negynimą nuo 
vokiečių.

Nauja radio stotis, pasi
vadinusi “Laisvoji Europa/’ 
pradeda siuntinėti žinias iš 
Vakarų Europos į kraštus 
už “geležinės uždangos.” 
Per tą radio stotį bus per
duodamos įvairios žinios ir 
per ją kalbės Rytų Europos 
vadai, kurie pabėgo nuo 
bolševikų persekiojimų. Kur 
naujoji radio stotis yra, lai
koma paslaptyje, kad ap
sunkinus rusams tą stotį su
sekti ir jos perdavimus 
trukdyti.

AMERIKA ATMETA 
VENGRŲ REIKALAVIMĄ

Prancūzija susitarė su 
Saaro krašto valdžia dėl 50 
metų ekonominio bendra
darbiavimo ir užtikrina 
Saaro kraštui plačią politi
nę autonomiją. Ūkio žvilg
sniu Saaro kraštas bus mui
tų unijoj su Prancūzija.

Prieš ta Prancūzijos ir 
Saaro susitarimą vakarinės 
Vokietijos vyriausybė griež
tai protestuoja ir sako. kad 
vokiečiai “nebegalės pasiti
kėti” Amerikai, Anglijai ir

pensijas senatvėje ir para
mą nelaimėje ir lie^oie.

Mainierių unija sutiko iš 
darbo sutarties išbraukti 
nuostatą, kad angliakasiai 
dirba; kai jie “gali ir nori 
dirbti,” nes toks nuostatas 
leido unijai kiekvienu metu 
darbininkas atšaukti iš dar
bo, o todėl darbdaviai prieš 
tą nuostatą protestavo. Uni
ja sutiko tą nuostatą iš su
tarties išbraukti po to, kai 
teismas atrado, jog toks 
nuostatas sutartyje yra prie
šingas įstatymui. Sutartis 
pasirašyta ne metams, bet 
28 mėnesiams.

Mainierių kova tęsėsi 9 
mėnesius, o visuotinas 
minkštųjų anglių kasyklų 
streikas tęsėsi nuo vasario 
8 dienos. Mainieriams ko
va dėl sutarties kainavo la
bai brangiai ir ta kova pri
darė nuostolių visam krašto 
ukiui, nes dėl anglių truku
mo nukentėjo ir kitos pra
monės šakos.

Pasirašius sutartį vyriau
sybė nebeprašys kongreso 
įgaliojimų perimti kasyklas

Anglijos naujasis parla- * 33X0 ran*cas- 
mentas pradėjo posėdžiauti c v ... ...
šį pirmadienį. Parlamentą.benal® *on"s,J» Uz 
formaliai atidarė karalius’ '

12 PROPAGANDISTU 
NEGAVO JAV VIZŲ

Valstybės departamentas 
atsisakė duoti vizas įva
žiuoti į Ameriką dvylikai 
bolševikų propagandistų, 
kurie čia norėjo atvykti ir 
įteikti kongresui peticiją 
(prašymą) uždrausti ato
minį karą ir taikintis su Ru
sija. Tarpe tų 12 Maskvos 
“taikos” apaštalų yra: me
nininkas Pablo Picasso, 
“raudonas džiakonas” Hew- 
lett Johnson, Ivor Montagu, 
Max Cosima ir.kt

Anglijo* Naujasis
Parlamenta* Susirinko

Amerikos vyriausybė at
metė Vengrijos bolševikiš
kos , valdžios reikalavimą ...
sumažinti savo diplomatų'Prancūzijai, nes esą vokie- 
skaičių Vengrijoje. Ameri- čiams buvo pažadėta Saaro 
kos vyriausybė sako, kad klausimą spręsti taikos su- 
vengrų suruoštas teismas tartyje. Dr. Adenauer, yo- 
prieš amerikietį R. A. Vo- kiečių ministerių pirminin- 
geler buvo neteisingas teis- kas. sako. kad Saaro klau- 
mas, jo prisipažinimai buvo simo sprendimas be Vokie- 
išgauti smurtu, o jo nuteisi- tijos sustiprins vokiečių na
mas buvo be pagrindo. cionalistus.

George. Jo atidarymo kal
boje, kurią surašė C. Attlee 
vyriausybė, buvo sakoma, 
kad šiais metais vyriausybė 
susilaikys nuo leidimo gin
čytinų įstatymų dėl neaiš
kios politinės padėties kraš
te.

Parlamento atidarymo 
dienai Anglijos unijos Man- 
chestere paskelbė pusę die
nos streiką. Streikavo 146,- 
000 metalo darbininkų. Vi
sa eilė unijų sako, jos rei
kalaus uždarbių pakėlimo. 
Jau 4,000,000 organizuotų 
darbininkų iškėlė reikalavi
mą jieržiurėti uždarbius ir 
pritaikinti juos prie pabran
gusio gyvenimo.

Bolševikų Registraciją

Senato teisių komisija, «S 
balsais prieš 1, nubalsavo 
įstatymo projektą, pagal 
kurį visi komunistai krašte 
turės registruotis ir duoti 
apie save žinias justicijos 
departamentui. Įstatymą tu
rės dar svarstyti senatas ir 
atstovų rūmai.

Komunistų iššauktas Pa
ryžiaus miesto susisiekimo 
darbininkų streikas parali- 
žavo visą miestą. Streikas 
yra politinio pobūdžio, ko
munistai jį iššaukė protes
tuodami prieš parlamento 
svarstomą įstatymą apie 
baudimą sabotažninką ir 
šalies išdavikų.
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UŽTEMPĖ ISTORIJĄ , paskyrė V’. Kap suką komi- 
ANT SAVO KURPALIO sarų tarybos pirmininku.

--------  ' Aišku, kaip giedriausioje
Musų bolševikiškoji spau- dienelėje, kas visus tuos 

’T‘ ’ • veiksmus darė ir kas Mask
vai šiame darbe padėjo. V. 
Kapsukas buvo aklas Mask
vos Įrankis. Ir kyla klau
simas, kur čia tie nuopelnai. 
Lietuvai ir jos žmonėms?

Jei V. Kapsukas ir jo 
bendrai nebūtų nukrypę 
nuo savo krašto ir savos 
liaudies interesų, tai, ano į 
meto sąlygose, pats Lietu
vos atsikūrimas butų Įgavęs: 
kitokią krypti. Atsiminki 
me, kad iki 1920 metų Lie 
tuva buvo kare su Rusija, 
kati V. Kapsukas su savo 
komisarais vis dar laukė ka
da gi bolševiku ginklai

da minėjo Vinco Mickevi 
čiaus-Kapsuko 15 metų mir
ties sukaktį. Nieko čia blo
go, kad paminėio mirusi 
žmogų, kurs vaidino šiokį 
tokį vaidmenį Lietuvos isto
rijoj. Tačiau blogumas ta
me, kad toji spauda, bemi
nėdama V. Kapsuką, kaip 
paprastai, ėmė ir sufalsifi
kavo visą eilę faktų. Šitoks 
elgesys jau ne tik kad ne
leistinas, bet stačiai smerk
tinas. “Laisvė,” pavyzdžiui, 

rtno reikalu rašė:
“1913 m. prasideda IJetu- 

voje proletarinė revoliucija. 
Revoliuciniam judėjimui va
dovauja komunistu partija. 
1918 metu gruodžio mėnesio 
pradžioje Vilniuje slapta; bu

vo sudaryta laikinoji revoliuci
nė darbininkų ir darbo vals
tiečių valdžia. Drg. Kapsu
kas buvo vienbalsrai išrink
tas tos valdžios pirmininku.”

čia kas sakinys, tai gryna 
netiesa. 1918 metais jo
kios proletarinės revoliuci
jos Lietuvoje nebuvo. Ko
munistų partija jokiam re
voliuciniam Lietuvos žmo
nių judėjimui nevadovavo, 
nes pati “partija,” jei ji 
tuomet egzistavo, dar vys- 
tyklose tebegulėjo ir Mask
vos žinduką stropiai čiulpė. 
Jokia darbininkų, ypatingai 
valstiečių valdžia Vilniuje 
nebuvo sudaryta ir nieks 
Vilniuje V. Kapsuko tos 
valdžios pirmininku nerin
ko.

Visas šis reikalas va kaip 
atrodė: Kai vokiečių ka
riuomenė, metusi karo fron
to pozicijas, pradėjo trauk
tis iš Lietuvos, vokiečius 
Įkandin sekė bolševikų dali
niai ir užiminėjo vokiečių 
paliktas vietas. Rusai bol
ševikai, kad pridengti savo 
gruoboniškus užsimojimus 
ir nepažeisti tautų apsi
sprendimo principų (jie 
tuomet dar turėjo šiek tiek 
gėdos ir skaitėsi su vyravu
sia viešąją opinija), siekė 
lietuvių vardu užimti Vilnių 
ir visą Lietuvą. Tuo tikslu 
Maskva buvusį Pskovo pės
tininkų pulką pavadino pir
muoju lietuvių pulku (Per- 
vy Litovski Polk) ir su šita 
ginkluotąja jėga užėmė Vil
nių. Tą pulką sekė Mask
vos ištikimas tarnas ir jos 
užsimojimų vykdytojas V. 
Kapsukas, Dimanšteinas, 
Aleksa ir visi kiti Lietuvos 
tuometiniai valdovai iš 
Maskvos malonės. Tai ši
taip reikia aiškinti ano me
to įvykius. Dabar aišku, 
kad V. Kapsukas tuomet at
likinėjo Maskvai naudingą

ir,
vėl praskins jam kelią i val
džią. Jei V. Kapsukas ne
būtų suskaldęs Lietuvos de
mokratinių jėgų, krašto vi
daus susitvarkymas butų 
pasukęs kitu keliu. Ties ši-Į 
tais klausimais tesustoja ir 
tepagalvoja kiekvienas kam 
rupi anų laikų ir šių dienų 
Lietuvos tikrovė ii' jos žmo
nių ateitis.

GĖDINGA TVARKA

Vasario 28 d. Amerikos 
Darbo Federacijos atstovė 
Tony Sender UN ekonomi
nės ir socialinės komisijos 
posėdy paskaitė dokumen-Į 
tais paremtą pranešim apie 
vergu darbą Sovietu Rusi- 
joj. Įrodymui, kad Rusijoj 
tikrai egzistuoja vergija, 
kad tuo nelaisvu darbu re
miasi Rusijos ūkis, p. Sen
der patiekė jokių abejonių 
nekeliančius dokumentus. 
Įrodyta, kad vergai dirba 
miškuose ir medžio pramo
nėje, kad nuo 1938 metų 
trys ketvirtadaliai Rusijos,

Tuomet Maskva ir V. 
Kapsukas prasilenkė 9U kil
niais, jų pačių skelbtais tau
tų apsisprendimo princi
pais, juos išdavė, išniekino 
ir jų vietoje pastatė melą 
ir užgrobimą.

“Laisvė” rašė toliau:
“Kada buvo užkariaata ta

rybų valdžia Lietuvoje ir 
įsteigta Socialistinė Tarybų 
respublika, d. M icke vičius- 
Kapsukas buvo paskirtas 
Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininku” (pabraukta mu
su).

O čia, per neapsižiūrėji
mą, tikriausia teisybė paša*

KINIEČIAI EINA NUSILENKTI LENINUI

Kiniečiu komunistų delegacija, kai derėjosi Maskvoje dėl 
karo sąjungos su Stalinu, ėjo nusilenkti bolševiką Švento
jo kaulams. Nuotrauka rodo juos prie Lenino mauzolie
jaus. kur laikomi bolševizmo kūrėjo palaikai.

tuvė sustabdoma dėl anglių 
brangumo ir dėl anglių pri
statymo netikrumo. Jis sa
kė, kad dirbtuvė galėtų ga
minti sintetinį aliejų iš ang
lių, jei anglių pristatymas 
butų visada užtikrintas ir 
jei anglių kainos,butų pi
gesnės. Didelės viltys, dė
tos į naują rinką anglims, 
šiuo tarpu taip ir nuėjo nie
kais.

Kitą pavyzdį duoda Oak 
Ridge atominės ‘dirbtuvės, 
kurios perėjo prie kūrenimo 
natūralini gazą ir aiškina 
tą perėjimą tuo, kad anglių 
pristatymas nėra tikras, 
dažni streikai kasyklose ku
ro pristatymą trukdo, o 
atominėms dirbtuvėms esą 
reikia turėti tikrumą, kad 
jos kuro visada turės ikva- 
liai. ... •

Kas Savaite
ja ir seilėmis taškosi iš pik- 

. 11 ūmo.
Anglijos teismas praeitą Vadinasi, turime lietuviš-

Dr. Fuchs Nuteistas

savaitę nuteisė mokslininką j.a 
Dr. Klaus Fuchs kalėti 14
metų kalėjime už salies is-

I davimu. Dr. Fuchs bylosi .
ii ‘ .„.s.; .»,» Maskvos vyriausybe pa-klausvmas tęsėsi liktai pu.- . J F

Dr Fuchs! kele rublio kursą. Ji pa- 
Mask- skelbė, kad dabar rublis 

atominiu*^ vertas ne 19 ameriko- 
’PųJ. aiškų centų, bet 25 centus! 

Vienu plunksnos pabrauki-

Maskvos Rublis

antros valandos, 
prisipažino davinėjęs 
vai žinias apie 
ginklų gam\ bą nu 
metų. Žinias jis davė Mas
kvos agentams Londone,) 
Nevv Yorke ir Bostone.

Dr. Fuchs teisme "darė

mu rublio vertė pakelta. 
Praktiškai rublio vertės

kėlimas ar mažinimas nieko 
nekeičia, nes rusiški rubliaiatgailą” ir sakė, kad jis no-. . .

rįs savo judošvste išnnkti!uzs,eniu0^ nėra pardavmė- 
tuo, jog išdavęs anglų poli- Maskva neleidžia

Atominės dirbtuvės var-įcijai kitus šnipus, su kuriais;pinigų is svetur i Kū
jis turėjęs reikalų.
Fuchs "atgaila"’ ir
vieną kitą šnipą susekti.! Maskvos patvarkymas yra

toja labai daug elektros, 
kurią galima gaminti kūre
nant anglis, arba kokį kitą 
kurą. Tų dirbtuvių perėji
mas prie kūrenimo natūra-j padaryta

(lai D r. 'kla įgabenti. 
padės1 Ūet mums lietuviams tas

bet, bendrai, to judošiaus dar vienas smūgis
nuostoiis nėra1, dabar siųs

Jei kas 
amerikoniškus

linį gazą žymiai sumažina'atitaisomas ir anglų spauda J dolerius į Lietuvą, tai Mas-

Mainierių Kova
Amerikos mainieriai ve-’, industrija ir gyvena sunkų 

da sunkią kovą už darbo su- krizį, jos rinka mažėja, 
tarties atnaujinimą ir už iš- Yra kelios priežastys, ko- 
siderėjimą geresnių darbo dėl anglių vaitojimas eina 
sąlygų. Mainierių kova tę- ’ mažyn. Angliakasiams pa- 

aštuonius mene- vvko iškovoti sau žmoniš-siasi »au
sius, nuo pereitos vasaros kus uždarbius, o todėl ang- 
vidurio. Kad paruošus dir- lių kainos turėjo pakilti, 
vą darbo sutarties atnauji- Kūrenimas anglimis dabar 
nimui angliakasių unija pa- mažai bėra pigesnis, kaip 
tvarkė, kad mainieriai dirb-> kūrenimas aliejumi ar na
tų tiktai tris dienas per sa-i turaliniu gazu. Tuo tarpu 
vaitę. Tuo budu mainieriai skystas kuras ir gazas dau- 
tikėjosi sumažinti anglių: geliu žvilgsnių yra patoges- 
atsargas ir vėliau lengviau n is, kaip anglis. Ypač na
priversti kasyklų savinin
kus patenkinti mainierių 
reikalavimus. Bet pasiro
dė štai kas: per tris darbo

mams šildyti aliejus yra 
daug patogesnis, mažiau 
reikalauja priežiūros, yra 
daug švaresnis ir todėl po 
karo namu savininkai masi-dienas savaitėje mainieriai

Žka?amo aUkf»'parmintai Į’rik,aSŽ tiek,an«*i«’ k.ad >Į"Į?i.m«fei i namų šildymą 
1 kio kuro trukumo krašte ne- aliejumi, 
buvo! Tas faktas geriau,. Pramonėje anglis irgi no- 
kaip kas kitas rodo, kokioj i ri “išeiti iš mados.” Iš toli-

vergų.
T. Senders priminė, kad 

dar visai nesenai Sovietų 
delegatas pareiškė,’jog Ru
sijoj vergų stovyklų nėra, 
kad tenai esančios pataiso
mosios stovyklos. Šito ofi
cialaus Rusijos atstovo pa
reiškimo visišką melagingu
mą T. Senders įrodė doku
mentais.

sunkioj padėty yra ne tik 
anglių kasėjai, bet visa an
glių industrija.

Amerika turi milžiniškas 
akmens anglių atsargas že
mėje. Tų atsargų gali už
tekti 2,000 metų! Bet an-

mos Tesąs ir kitų tolybių 
į Pennsylvanijos mainų sri
tį dabar yra nutiestos di
džiulės dūdos, kuriomis ga
benama natūralinis gazas į 
dirbtuves. Tos dūdos sieks 
net į Bangor, Me. Daugelis

glių vartojimas krašte eina! pramones įmonių perėjo į 
mažvn ir daugelis pramo- kūrenimą gazu ir aiškina 

įima perėjimą tuo, kad anglių 
prie pristatymas dėl dažnų strei-

kyta. Kai Maskva uškaria-1 siima visi, visi be išimties, 
▼o Lietuvos dalį, ji įsteigi kurie šį režimą remia ar 
“socialistinę respubliką” ir jam pataikauja.

Willard R. Thorp, JAV
valstybės sekretoriaus pade-1 nes įmonių meta kūrenimą 
jėjas, pareikalavo, kad anglimis ir pereina 
klausimas butų įrašytas į
tarybos darbų tvarką. Bos- 
toniškis žurnalas “Darbas”
Nr. 1 (8), straipsny “Ver
gams Gaminti ir Juos Nau
doti Trustas,” plačiau tuo 
reikalu šiaip rašo:

“Rusijos vergų liogeriuose 
skaitoma apie 15 mifconu ver
gų, reiškia, tas NKVD ir 
GULAG trustas sutaupo vals
tybei dešimtis bilionu rubliu i 
metus. Taigi ‘Vergų Trustas,’ 
toks kokio pasauks dar nema
tė, yra pelningiausia Įmonė pa
saulyje. šis nepaprastas ‘trus
tas’ egzistuoja po šiai baltai 
dienai, žinios apie jį prasiver
žė pro visas ‘geležines uždan
gas’ ir dabar viešai diskusuo- 
jamos pasaulio spaudoje. Per 
šį ‘trustą’ perėjo ir Lietuvos 
“buožės” (ūkininkai), kurie 
valdė daugiau 15 hektarų že
mės; per jį eina visi kas ap
šaukiamas ‘kenkėju,’ režimo 
priešu, kas. kurių nors priežas
čių dėlei, neįtiko vietos parei
gūnams.”

Šios gėdos dėmės niekas 
niekados nuo bolševikų ne
nuplaus. Atsakomybę pri-

kų nėra pastovus ir daug 
geriau esą turėti kurą, ku
rio visada galima gauti.

skysto kuro arba naudoja 
natūralinį gazą. Kasyklo
se įvedamos naujos maši
nos ir įvairus pagerinimai,! pora pavyzdžių parodys, 
todėl vienas angliahasis da-!kaip anglis ««geįna £ ^a- 
bar daugiau anglių iškasa !dop„ pįttsburgho didžiulė 
negu seniau. Anglių varto-jangjjų kompanija Consoli- 
jimas mažėja, o vienas an-idated ir Standard Ofl Com- 
giiakasis gali daugiau an-, panv prįeš da metus Libra- 
glių iškasti, todėl anglių ry> - pa miestelyje buvo 

atidariusios vieną bando-
ŠALTIS NE JUOKAS

į New Yorkų » Kalifornijos 
ir pateko į didelį speigą. Jis 
sako, kad toks speigas, tai ne 
juokas, o kad anaiMdptą, jis 
prisiglaudi prie grattoa »*• 
giotėe ir apsivyniojo antklo
de. « • •

mąją dirbtuvę perdirbti an
glis į gaza. o gautą gazą į 
sintetinį aliejų. Bandomoji 
dirbtuvė dirbo per porą me
tų pagal vokiečių dirbtuvių 
pavyzdį ir žymiai pagerino 
vokiečių vartotus budus 
dirbti aliejų iš akmeninių 
anglių. Tos bandomosios 
dirbtuvės atidarymas buvo 
labai iškilmingas ir mainie
rių vadas, John L. Lewis, 
to atidarymo iškilmėse gyrė 
tas kompanijas, kad jos už
tikrina anglims rinką, o sa- 
darbininkams užtikrina pa
stovu darbą.

šiais metais sausio 6 d. 
ta bandomoji dirbtuvė Li- 

Ibrary, Pa., mieste sustojo 
veikusi. Tos dirbtuvės vir
šininkas aiškino, kad dirb-

anglių rinką.
Dabartiniu laiku 

tųjų anglių kasyklos su 
400,000 darbininkų gali 
j»er mėnesį iškasti apie 60 
milionų tonų anglių. Bet 
kraštas gali suvartoti per 
mėnesį tiktai 40 milionų to
nų anglių. Todėl visi mai
nieriai ir visos kasyklos ne
gali dirbti visą laiką. Jei 
mainieriai nebūtų tyčia su
mažinę iškasamųjų anglių 
kiekį dirbdami tik po tris 
dienas per savaitę ir pakar
totinai visai sulaikydami 
anglių kasimą, tai dabar 
anglių sandėliai butų per
pildyti ir derybose mainie
rių pozicija butų itin sunki. 
1948 metais Amerika suvar
tojo 600 milionų tonų ang
lių, o 1949 metais anglių 
buvo iškasta tiktai 450 mi
lionų tonų ir jokio anglių 
trukumo nebuvo.

Didžiausią konkurenciją 
anglims dabar daro natūra
linis gazas, bet anglių rin
ką mažina ir aliejus. Žino
vai sako, kad rinka anglims 
ir ateityje trauksis ir mai
nieriai negalės iškovoti sau 
pastovų darbą, nes ang
lims rinka yra sumažėjusi. 
Dabartinėse derybose ang
liakasiai reikalauja garan
tuoti jiems tam tikrą skai
čių darbo dienų per metus, 
bet kompanijos su tuo ne
nori sutikti, nes jos nėra 
tikros dėl anglių pardavi
mo. Sunkios derybos dėi 
darbo sutarties rodo anglių 
pramonės “nesveikatą.”

Didžiausieji anglių varto
tojai yra elektrainės, plie
no pramonė ir gelžkeliai. 
Bet ir tie ištikimiausieji 
anglių vartotojai bando pa
bėgti nuo priklausomybės 
nuo anglių, daugelis elek
tros gamyklų jau pereina 
prie skysto kuro. Juokda
riai sako, kad geriausias na
tūralinio gazo ir aliejaus 
“selsmonas” yra mainierių 
vadas J. L. Lewis. Bet tik
renybėje anglių industrija 
serga dėl normališkos kon
kurencijos ir dėl nebuvimo 
jokio ūkiško plano.

Mainieriai savo sunkią 
kovą laimėjo. Jie gavo ge
resnę darho sutartį, geres
nius uždarbius ir daugiau 
pajamų Į “labdaros fondą.” 
Bet pagrindiniai anglių in
dustrijos negalavimai, ku
rie čia paminėti, lieka tie 
patys, kaip ir buvę ir net 
dar daugiau reikšis, kaip 
iki šiolei.

'teisingai vadina ta žmogui kva dar labiau tokius siun-
minkš- šunimi, kuris kanda ji pri-Į tėjus apvogs ir už pasiųstą

glaudusią ranką. į dolerį Lietuvoje žmonėms
išmokės tik keturius rublius,

Mūsiška Vienybė į vietoje 5 rublių 30 kapeikų.
X1. • . , • . i Maskva, kartu su rublioMinint Lietuvos neini-1.. * ,,, _ • , reforma, patvarkė, kadklausomvbes paskelbimo su- , . . . \ ,

, . . • .. • . • o , i kai kuriu prekių kainos bu-kaktuves siais metais Kosto- •i • tu nupigintos. Kainu su-ne vienas kalbėtojas paša- - .. .* , xi- i i t - . ~ -j mažinimas butu gera nau-ke. kad Lietuvos žmones .. . . , . - «> ,. • , - j _ jiena, jei kainos butų sude-neatsisake nuo savo demo-!J. J . . * . ~
kratiniu teisiu net ir tada.' "nt.OS par
kai Lietuvoje' valdė dikta- £ia,s: l”".' dab^‘P!>J
toriška “tautos vado“ už-T“^08, 2m,on‘W “garbių 

kainos ten lieka pašėlusiai 
aukštos ir žmonių skurdui

rinki- gal° nesimato-
prita- W

Anglijo* Vyriausybė

grobiko valdžia, nes Sme
tonos vyriausvbė niekada
neišdrįso laisvuose 
muose ieškoti tautos 
rimo savo režimui.

Pasakyta teisybė. Prie Anglijos socialistinė vy- 
Smetonos Lietuvoje laisvų į riausybė persitvarkė ir, at
rinkimų nebuvo, o Smeto- rodo, ji net ir savo progra- 
nos vyriausybė buvo dikta- rr.ą kiek pakeis. Praneši- 
toriška, tautai ginklu už- mai iš Londono sako, kad 
karta, o ne tautos rinkta. C. Attlee vyriausybė šiuo 
Ta vyriausybė buvo į pur- tarpu atsisakysianti nuo ce- 
vą pamynusi Vasario Še«io-! mento, cukraus ir kai kurių 
liktosios deklaraciją. kitų pramonės šakų socia-

Eet koki ermyderį kelia' iizacijos, bent iki naujų 
kai kurie lietuviški “demo-l rinkimų, kurių laukiama 
kratai*' dėl šito pasisakv-’ gal dar šiais metais, 
mo! Vienas bloznas redak-Į Anglijos rinkimai, nors ir 
torius, “Dirvos” \. Rašte-; davė darbiečiams daugumą, 
nis, rado net reikalo kalbė- bet tokią nežymią, kad rin- 
tojui grasinti “sovietišku kimus galima laikyti pasi- 
roju.” , baigusius “lygiomis” ir nau-

Juokingiausia yra tas, jas jėgų bandymas, per bal- 
kad musų visuomenės visos. savimus, atrodo neišvengia- 
srovės lyg ir yra susitaru- mas.
sios kovoti už atstatymą de
mokratinės Lietuvos. Susi
tarimas yra. bet kas io pai
so? Kai kurie lietuviški

Vyriausybės persitvarky
mas po rinkimų didiesnių 
pakeitimų kabineto sąstate 
nepadarė. Nepasikeis nė

“demokratai” garbina Fran-; vyriausybės užsienių politi
ko, Salazarą, dar kiti išgir-! ka. 
dę demokratiją piestu sto-‘ w
------—------------------------------ ! Protingas Pasiūlymas

Amerikos aukštasis ko- 
misionierius Vokietijai pri- 
žiurėti, John J. McCloy, 
padarė įdomų pasiūlymą 
dėl Vokietijos suvienijimo. 
Jis siūlė padaryti visoj Vo
kietijoj laisvus rinkimus ir 
leisti vokiečiams patiems iš
sirinkti sau vieną vyriau
sybę.

Žinoma, iš to pasiūlymo 
praktiškos naudos nebus jo
kios, nes Rusija niekada ne
sutiks leisti savo zonoj lais
vai žmonėms balsuoti. Bet 
tas pasiūlymas turi didelę 
propagandos reikšmę. Ru
sai varo propagandą už Vo
kietijos suvienijimą ir kurs
to vokišką nacionalizmą, o 
Amerika rodo kelią, Kaip 
demokratiškai galima Vo
kietiją suvienyti. Jei rusai 
nori . . . prašom.

Ret rusai nenori. Jie J. 
J. McCloy pasiūlymą, per 
savo vokiškų lėlių spaudą 
atmetė, kaipo “nedemokra
tišką.” .. . —j. o.

LIUDIJA APIE ŠNIPUS

Neamerikinės veiklos tyrinėji
mo kongreso komisija klauso 
svarbaus liudininko, John L. 
Skerman, vadinamo ir Henry 
Chase, apie Maskvos šnipų 
veikimą Amerikoje ir Toli- 
muose Rytuose. Liudininkas 
| daug klausimų atsisuki at
sakyti, kad save neįpainiotų 
i bėdą.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Hartfordo Naujienos

Lietuviška* Radio , viską ištirti ir raportuoti ki- 
tame susirinkime. Nuo sa-

Jau virs metų laiko yra VęS patarčiau visiems radio 
ti ansliuojama, Lietuvių Pi- rėmėjams lietuviams, rem- 
iečių klubo vardu, lietuvių kite tag radio programas,

Pusva^an(^js j3, kurios viską pildo, kaip'
KMB stoties sekmadienių Įstatymai rodo. Nevv Bri-;

Llubo nariai ir,ta;n> Conn., yra V. Žalnie- 
Jciti lietuviai rėmė šį pusva-j raičio vedamas pusvalar.- 
landį, ne» manė, kad taijdjg įg VFKMB stoties. Kitas 
yra klubo duodamas, ka-, transliuojamas iš lietuvių 
dangi buvo visiems taip sa- mokyklos svetainės jk/ 
k>ta. Bet >tai, paskutiniu WONS stoti sekmadienių 
laiku paaiškėjo, kad Lietu- rytais nuo li iki 12 dieną,; 
vių Piliečių Klubas nieką-|Vadjnasį “Polka Time,*’ ją 
da neturėjo savo radio pus-, tvarko lietuvis automobilių 
valandžio ir visai neturi._ pardavėjas Balčiūnas, pardavėjas

asmenys sąmonm-j (Bakh) įš YVarehouse 
;rai mulkino narius, sakyda- Loįnt Visokių varduvių,: 
mi, kad klubas turi radio gimimo ir kitokių sukaktu- j 
pusvalandį. įvių pasveikinimus pasiuski-'

Prieš pradedant tą pus- te jam, pranešdami, kad* jus' 
valandį visi lietuviai pagei- Rausote jo valandos, jis' 
cav o, kad kas nors pradėtų pagarsins tuos vardus be 
duoti lietuviškas radio pro-.atlyginimo, tik parašykite’ 
gramas, bet nebuvo kam.1 atvirutę ar laiškuti i ta sto
vėliau dauguma pradėjo 'd „azvmint Balch Polka 
sakyti, kad Piliečių Klubas Time. '

kodėl jis’ ’ _ o__
Tas buvo

Bu trvs

VALSTYBĖS SEKRETORIUS AIŠKINASI SENATUI

Valstybes sekretorius Dean Acheson aiškinasi senato 
vienai komisijai apie jo pareiškimą dėl Rusijos šnipo lliss 
reikalo. Valstybės sekretorius sakė, kad jis nemano at
sukti nugarą savo buvusiam draugui, kurs šnipinėjo Mas
kvos naudai, bet tai komisijai jis pridėjo, kad jis jokiu 
budu nepateisina šnipinėjimo ir nehaltina Alger lliss pa
sielgimo.

mybės šventės minėjimas' 
praėjo su dideliu pasiseki-Į 
me. I muzikalės bendrovės! 
svetainę šiais metais susi
rinko tokios minios žmonių, 
kokių ta svetainė senai be
buvo mačiusi. Matomai, 
littudai rimtai išsijudino į 
kovą už savo senosios tėvy
nės laisvę ir tas kelia 
džiaugsmą kiekvieno lietu- 
\ io šiidvje, o Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadams ten- 
!a t.a:bė, kad tai kovai va

dovauja.
Via musų mieste visokių 

t.tiotikių, tiek tarpe musų 
senųjų, jau surambėjusių, 

diek ir tartie naujųjų atei
vių, kurių čia jau 
apie tūkstantį visokio 
"j lauko” ir visokiausių pro
fesijų. Naujieji ateiviai į 
trumpą laiką spėjo suorga
nizuoti kultūrinę veiklą, tu
ri puikiai išlavintą chorą, 
tautinių šokių grupę ir la
bai gražiai pasirodė Lietu
vos šventės minėjime.

Joseph Y&nkus.

KAS SKAITO. RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

t

I

Kas Girdėt Chicagoje
ko sausio mėnesio pabaigoj, 
o vasario mėnesio pabaigoj 
jų dar nebuvo namie. Chi- 
cagoj tuos klebonus kai ku-

Frof. M. Biržiškos 
Atsilankymas

Vasario šešioliktosios mi
nėjimo programos svarbiau- rie kritikuoja. Sako, kad, 
S?'kalbėtoju buto prof. M. gjrdj, jiems, matyt, nerupi 
Bu ziska, atvykęs iš Vvater- šventieji metai, nerupi vyk- 
buiy, Conn. Pasu odė, kad d j f>o,ra gauti atlaidus ir 
jis ten negras, kad jis čion palPatyti popiežių. Bet ta 
at\vko pakeliui į Los Ange- krjtika ar nebus peranksty- 
les kur yra apsigyvenus jo va. .luk klebonai turi ir lai- 

sU šeima. Prof. Rii-. k(> jr pabuvoti Floridoj 
žįska užtruko ( hieagoj, nes.j,- kjįu tarpu vvkti i Romą. 
,am buvo suruošta eilė pa-i o kritikos žodis va kur tin-
skaitų. Prof. Biržiška kal
bėjo naujieniečiams, mar- 

turime ; gutiečiams, draugiečiams,
Lietuvių Studentų Klubui j nors pagerbtuves, tai suge- 
n (iai keletai gi upių. Pub- |)a surengti ir didelį bankie- 
hkos skaičium geriausiai ta ge!a guma pinigų do- 
pasirodė naujiemečių su- .-anoms pajėgia surinkti. O 
įuostos paskaitos, o m*z^r'andai kai rengė vienuolyno 
mausiu pasirodė draugie- kapelionui bankietą jo pa
čiai. Jų paskaitose žmonių kėlimo j praIotus proga, tai 
tebuvo apie tuzinas. G pa-idovanomg i)UVO surinkta 
skaitos tema buvo įdomi ir net 500 su viršum. O šiai 
svarbi. Draugas rašė,jkaj atVyko Chicagon trem-

ka: ,
Kai katalikai pasistato 

surengti klebonui kokias

stovi gana gerai, 
negali tą atlikti, 
pageidauta ir iš New Bri 
tain, Conn. Atsirado vedė-

Klubo Reikalai

Šiame mieste lietuvių

doleri'kad viena kita 
į nyti, dar kiti lenda, 
i iridėje savo rankas

JK*1-
kad

apie tą Gamų šventę ir apie 
tą Karklėnų bažnytinį cho 

prie ra. “Keleivis' teisingai
kokio nors darbo vėliau ga- nurodė i komunistu maklio-

, . .. A . ... lietų vaikščioti ir visiems rystes. Man kilus iš tosNevv Bntain ir susitarus su siu lietuvių organizacijų; ghtig yo Ba yra i žemaitij03 vietog? kur tie
Piliečių Klubu buvo prade-, kaip nanų skaičiumi taip; didelis gkaičius ku.J Karklėnai yra, ir gerai pa
tą programa. Bet vėliau n turtu. Turi savo a ai dj,.|ja dgj klubo iš mei- žindamas ta vieta noriu pri- 
stoties savininkai pareika- gražų namą, kuris —• > - -

jas, p. V. Zalnieraitis iš klubas yra viena iš didžiau-

kad prof. Biržiškos paskai 
ta bus ypač įdomi kuni
gams, advokatams ir ateiti-

tyje išvargintas žilos senat
vės sulaukęs ir labai daug 
tautai nusipelnęs prof. M. 

ninkams, tai yra, katalikiš-, Biržišku, tai katalikų veikė 
jai nei krust, kad ką nors 
didesnio suruošus tam vei 
kėjui. Toliau čia katalikai 
nei krust dėl prisidėjimo

EASTON, PA.

Minėjo, Bet Ką?

Vietinis lietuvių klubas 
vasario 18 d. turėjo savo 
naujo pastato atidarymo iš
kilmes. Dalyvavo 450 žmo
nių. Kalbėjo adv. Charles 
Paulis iš Kearny, N. J.

Pono advokato kalba nu-

turtu. Turi savo labai ne
neturi i . . _. ,. , , . . ... . les, ne atlieka viena ar ki- dėti ir savo tngrasi prie to.-jokių skolų, b.zmsKu atzviU darbą> ka{| h.

b k?-’ i jaučiasi patenkinti. Tie Karklėnai kadaise yra _ . . .
* —e a ’’ižmonės yra nuoširdus, tikri buvę Kaltinėnų parapijos: stebino klausytojus. Jis nė

dio įstatais, užtat jie parei- auga. Paskutiniu laiku bu-1 * 1 1 * =

lavo iš radio pranešėjo Žal- 
nieraičio, kad iš klubo pu- giu irgi 
sės neviskas derinasi su ra- narių skaičius

gerai

kalavo, kad klubas tą pa-. vo ištaisytas pirmas auss- 
taisytų. Žinoma, klubo vai-, tas, tai kiubruiiiiis bus per= 
dininkams, kūne tą viską! keltas ant pirmo aukšto, 
pradėjo, tas nelabai patiko,; taip pat kiti kambariai irgi 
tai jie patarė V. Žalnierai-; yra ištaisyti labai gražiai, 
čiui, kad jis vienas vestų1 Galima sakyti, kad nė vie
tą pusvalandį. Taip buvo Inas lietuvių klubas ar kita 
ir nndarvta. viskas ėio organizacija Conn. valstijoj

■ filija, bet dar mano laikais 
susirin- buvo sukurta mažutė Kark-

kai jaunuomenei. Paskaitos 
tema buvo byla dėl šv. Ka
zimiero. Mat prof. Biržiš
ka, Vilniuje būdamas, reda-
gavo laikrašti ir jin įdėjo i prje atitraukimo iš tremties 
straipsnį apie šv. Kazimie- daugiavaikių šeimų. To
rą. Lenkai paskaitė, kad 
tas straipsnis buvo šv. Ka-

seimų.
kiuose šalpos darbuose ka
talikai nuopelnų nemato.

ir padaryta, viskas ėjo ge
rai, kol niekas nežinojo 
kaip reikalas yra.

Kaip aukščiau buvo sa
kyta, du ar trys asmenys- 
pasitarę paėmė pusvalandi 
nepaaiškindami nariams, 
kaip tikrai yra, pradėjo fi
nansuoti privatų žmogų klu
bo pinigais.

Bet štai po naujų metų 
buvo išrinkta nauja radio 
komisija iš J. Medonio ir P. 
Labeskio. Šie komisijos 
nariai sužinojo, kad klubas 
niekada savo radio progra
mos neturėjo, nors nariams 
buvo kitaip sakoma. Taigi 
dėka naujos komisjos pasi
darbavimo, tas dalykas išė
jo į viršų ir nuo dabar klu
bas neturi nieko bendra ir 
neima jokios atsakomybės 
už tą pusvalandį.

Pereitame susirinkime bu
vo karstų diskusijų ir Įne
šimų, kaip nubausti tuos 
žmones už jų sauvaliavimą. 
Bet nieko nebuvo nutaita, 
tik buvo išrinkta komisija

organizacija vonn. valstijoj 
tokių puošnių klubo kamba
rių neturi, priskaitant ir 
svetimtaučius.

Naujų klubo kambarių ir 
baro atidarymas bus kovo 
(March) 12 d., sekmadienį 
po pietų, su meniška pro
grama, tautiškais šokiais,

; dainomis, kalbomis ir tt. 
Hartfordo ir apielinkės 
tuviai neturėtų užmiršti tosj/J^ 
dienos, bet visi atsilankyki 
te į šį klubą pamatyti, kaip 
gražiai yra viskas Įrengta 
ir pasiklausyti gražios pro
gramos. O vėliau, kurie 
myli šokti, turėsite gerą 
progą pasilinksminti prie 
vienos iš geriausių orkestru.

zimiero įžeidimas. Patrau-, jjerns išrodo, kad nuopelnu 
kė prof. Biržišką teisman ir pag Dieva turės tik kunf. 
jam grėsė trys metai kalėji- gamg turtas kraudami, vie
nio. Skundikai bylą pra- nuolynus statydami ir žva

vienu žodžiu neužsiminė 
Lietuvos šventės Vasario 
Šešioliktosios, lyg tarsi to
kios šventės iš viso nėra, 
bet kalbėjo apie lietuvių 
kalba ir kitokius dalykus.

klubo nariai.
Praeitame klubo

kime paaiškėjo, kad tam'lėnų parapija 
tikras skaičius iš klubo va’- kad “Keleivio” rašytojas 
dyfcos ir direktorių pasiel- nerado Karklėnų Lietuvos 
gė savavališkai ir leido klu- žemėlapyje, nes Karklėnuo ,
bo pinigus savo reikalams’se gal yra iš viso kokios aš- Žmonės Klausia vienas kitą, 
be narių pritarimo. Štai tuonios ar devynios mažu- 
ivienas pavyzdys. Klubo tęs gritelės, o kad suvary-

Nenuostabu.

valdvba
Kalėdas

kam tas kalbėtojas patai
kavo, jei apie Lietuvos ne- 
piikiausomybės atgavimą 

nu gyventojus, tai vargu už , v’sa* neužsiminė ir jei jis

laimėjo ir gavo dideię gė
dą. Taigi paskaita buvo 
įdomi ir svarbi. Nesupran
tama, kodėl katalikai ne- nr/> iz
paisė susirinkti apie tai pa-i24“*^ 
siklausvti.

kes uždegiodami.
Laisvamanis.

ir direktoriai prieš ’tum i krūva visus Karklė-1 isusirenee sau puo-
Keturi Dideli Parengimai

Chicagoj kas sekmadienistą su dovanomis, kuri kai; tektų vienam menkam cho- nedipo piote.tuoti piie. nniz.i;
na vo apie $400, be visų na- rui sudaryti. . dabai bolševikų vyKuomus . ; ,,
lių pritarimo. Skaitant klu-! Kad ir ne Vilniaus lai-• Lietuvoje žmonių trėmimus
bo konstituciją pasirodo, tedrą ar Kauno baziliką im-ll Sibirą ir kitas tolimas vie- 
kad tik visų narių extra su- ti pavyzdžiu, tai nors Var-'tas prie prievartos darbų, 
sirinkime ir didžiuma balsų nių, Kražių ar Kaltinėnų. Pernai, kada tas pats ad- 

parapijos galėtų pasirodyti'
su bažnytiniais chorais, jei 
ten tokie via, bet Karklė
nai su savo choru, tai tik

parengimą. Bet sekmadie
nis vasario 26 buvo tuo ypa- yjass «5t • i • i i : ‘ V

Gervickui Gydyti
Nuo vasario 15 iki 25 d. 

į drg. Gervickui gydyti 
fondą aukojo:

J. Lakas. Northampton,

Kalbant apie klubo gerą
ją nusę, negalima nutylėti 
ir klube vykstančių bloges
nių reikalų. Būtent, kada 
organizacija finansiškai 
stovi gerai, tada visokie ele
mentai skverbiasi į valdy
bos ir kitas vietas. Taip yra 
ir klube. Vieni lenda ieš
kodami garbės, kiti lenda,

ą nrų,
nubaisavus galima skirti pi- 

virš $25. Kitaip sa- 
ant, direktoriai ir valdy

bos nariai negali skirti savo 
puotoms tokios sumos pini
gų be visų narių prkarimo.

Štai kitas pavyzdys. Pa
sikalbėjus su direktoriais 
pasirodo, kad šeštadienių 
vakarais yra rengiami šo
kiai. žinoma, teikia dar
bininkų, net tų darbininkų 
yra skiriama daugiau, kaip 
kad y ra darbų. Kai kurie 
asmenys suėję dirba su sa
vo žmonomis ir dar savo 
draugus mėgina padėti i 
tuos darbus.

Žinoma, nariai dažinoję 
dtuos dalykus pradada pro-

•vokatas kalbėjo 10 metų 
klubo sukaktuvių iškilmėse, 
tai tuoj po to minėjimo mu-

__ _ ____  _ sų klubo čyfai suorganizavo
tinka bolševiku propagan- į klubo vardu busą į 
dai, bet ne dainavimui. !nįst^. lalkrascl° ‘ Lalsve

Todėl aš ir noriu patvir- ,r,’kn'ka' 
tinti “Keleivio’’ rašytojo 
pasakytą nuomonę, kad

Klubo iškilmėse tarė žodį 
majoras Joseph Morrison 
apie lietuvių pasiekimus 
Eastone, o Mrs. Celia Mc- 
Clav gražiai padainavo, 
akompanuojant J. Parkams 
kiui.

bolševikai meluoja, kada 
kalba, jog Lietuvoje yra są
žinės laisvė ir net bažnyti
niai chorai dalyvausią “dai
nų šventėje.’’

Per metų metus bolševi- pennsylvanijos guberna 
kai bjauriojo kunigus už jameg ’H Duff, Va
mekhorišką pinigų vilioji-! safio šešioliktosios 
mą iš žmonių, o dabar ^iišieido proklamaciją .

pasidarė d-0, gyventojus ir paskelbė 
P^riigų! Į^jg^yvos Respublikos Die

ną. Deja, musų klubas į 
gubernatoriaus proklamaci-

tys bolševikai 
meklioriškiausieji

Anffliihd • Lietuviškas Žodynas

a’ testuoti. Bet, kaip pasiro- kaulytojai, toli pralenkda-
;dė, didelėmis galvomis jxi- —----- «-• -
i nai tų protestų nemyli, bei
vistiek dar elgiasi savotiš 
kai. Aš tikiu, kad ateityje 
visi nariai kreips daugiau

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 6V2 formato, kaina $3.00.

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

dėmesio i tuos reikalus ir 
bus viskas sutvarkyta, kaip 
turi būti.

Korespondentas. 

PHILADELPHIA, PA.

KELEIVIS
So. Boston 27, M«m.

tingas, kad įvyko net Ke
turi stambus parengimai. 
11 vai. ryto Įvyko naujie- 
niečių rengtoji prof. Biržiš
kai paskaita, o po pietų Lie
tuvių Teatro vaidinimas 
“Gyveno Keturi Draugai,” 
o vakare įvyko metinis ban- 
kietas šv. Kazimiero vie
nuolyne ir Birutės vaidini
mas “Grafas Luksembur- 
gas..” Visi parengimai ge
rai pavyko.
Žiemos Vakacijos

C. Mozūras. Cicero. III., Si. 
M. Vaitkunas. Metheun, 

Mass., S5.
A. Andriunas, Duanesburg, 

N. Y., $6.
Cibulskių šeima. Stamford. 

Conn., $3.
LDD 7 kuopa, Brooklyn. N. 

Y., $25.
LSS 71 kuopa. Cambridge. 

Mass.. $15.
A. Bašinskas. I»ridjrwater, 

Mass., $10.
E. Pliupelis, Broklyn, N. Y.. 

$10.
1 R. Burokas. Philadelphia.

Nemažas pasiturinčių cbi-.,>a- 
cagiečių skaičius dabar žie
mines vakacijas leidžia Flo
ridoj. Jie ten gali turėti 

progai Pas’tenk’n’mo yi)ač dėl to 
i vals- kad vasario pabaigoj čia la

bai atšalo ir temperatūra 
nukrisdavo iki zero. Pažy

$5.
V. Kalvelis, Brūkly n, N. Y..

Iš viso $87.
Aukojusiems širdingai dė

kojame. Aukas prašome 
siųsti šiuo adresu: J. An- 
drews, 144 Herbert Rd.,

mi ir pačius apsukriausiu: 
klebonus. “Laisvė” be Pa-^a nekreipė jokio dėmesio, 
liovos ubagauja pinigu, tai turėj0 ?av0 namo iškil- 
preso šriubeliams, tai kam 1 mes 0 apie Lietuvos reika- 
kitam ir, tur būt, baigs jku-!,u?”t0 klubo čyfai visai ne
rimu fondo apsigynimui, į.dvoja
nuo^ “dipukų,” o kai pradės ‘ §enas Eastonietis.
prašyti pinigų “liaudies na- j________ _______
mo” toilet popieriui, tada
žinosime, jog bolševikai SURINKO 
priėjo prie paskutinio galo.

-—O
Gaila, kad iš Philadelphi- 

jos nepasirodo daugiau ži-

mėtina, kad tų vakacijantų Arlington, Mass.
tarpe yra keletas Chicagos K. BIELINIS. Kom. Pirm.
lietuvių klebonų. Jie išvy- N. JONUšKA, Sekretorius.

dr. SANDĖR IUI GINTI

Apie vidurį vasario skai 
čiau “Laisvėje,” kad Vil
niuje raošiama “dainų 1’^ "Keleivyje,”’ kSris” čia 
stentė ir toje šventėje da- turi gražų būrį skaitytojų, 
lyvausiąs net vienas bažny “ '

Manchester’e, N. H., tei
siamam daktarui H. N. San- 
der ginti jo draugai, kaimy
nai ir ivairųs simpatikaijau

ATSTATYK1ME
Susivienijime Lietuvių Amerikoje

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

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

tinis choras 
nų.

iš Karklė-
Pavyzdžiui, turėjome gražų , sudėjo G.OOO (1° eri'h ^in,‘ 
Vasario šešioliktosios mi- gai dar plaukia į Dr. San- 
nėjimą, bet dar jis nebuvo der gimimo fondą. 7

du
Kelias dienas vėliau ran- aprašytas. Tenka pasakyti, 
' keleivyje pastabas kad Lietuvos nepriklauso-

žmonių padarė Įmokėjimus 
i ta fondą.

Juozas Taurinskas. 
B. Organ. 359 Kuopos. 

15 Trimont St..
So. Boston, Mass.

Alex I.ucas, 
Pirm. 175 Kuopos. 

161 Ashmont St.. 
Dorchester. Mass.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Tai tu, vaike, rokuoji, apie generolo Bulotos kepu- 
kad iš tos kepurės negalima rę ir žydukus subyrėjo i 
biznio padaryti? į nieką ir visi žmonės žino,

—Galima, tėve, bet jei kad tai buvo melas.
nori “bizni” daryti, tai turi; iz • - * -i
meluoti ir žmones apgaudi- .. . V, , . , . . .i._._ iis tavęs siektas biznierius ir

Iš Australijos
tavęs 

menkas 
ivk

nėti, kaip tą darė smetoni 
ninkai, o aš skaitau, kad 
meluoti yra nepadoru ir to- 
delį, tą tavo btznĮ nemanau J nenutuksL

—Ale, vaike, voc rong 
biskučiuką pasukti tą tavo 
teisybe, jei patriotai už tai 
pinigus mokės? Juk poli
tikoje, vaike, be melo nė 
žingsnio neisi.

Anglija ir Australija

Australija

idoneb gyvena gerai ir turi 
demokratine valdymosi sis-

politikierius. Vie- 
man, vaike, tu mirsi 

ir iš patriotizmo

—Aš ir nenoriu nutukti, 
tėve.

—Okei, vaike, aš rasiu 
kitą partnerį kepurei gar
binti, o tau iš pelno nieko 
neskirsiu, tada žinosi, kaip

—Tėvas labai klysti. Pa- musų tautiškas šventenybes 
don politika negali remtis, niekinti, 
melu. Dabar tu pats ma-! —Sudiev, tėve, eik geriau 
tai, kad smetonininkų melai išsimiegoti.

Drg. Kaminsko Žodis
gyvenime.

yra vienas iš >tema 
kraštų, kurs daugiausiai yra ‘ i'^įdn vii australu reiš- 
jsileidęs Europos tremtinių, i Ria pa?kįalvlį karaliaus pa
žinomą, Australija tai da- VdWiniu, pasidaryti probri- 

tišku ir galų gale—aukš
čiausias tobulumo laipsnis

bolševikiškų eiliuotų juokų, 
o tarpais ir piktų barnių. 
Knygutėj yra vykusių sati
nų, bet yra ir išprakaituotų 
eilučių. Juoko efektą auto
rius dažnai bando pagamin 
ti sugretindamas panašiai 
skambančius žodžius, pav. 
kaip "asmenys ir ašmenys,” 
"kūmas ir lietuviškumas” ir 
pan. Bendrai knygutė ne
nuobodi. \ ienas musų ben
dradarbis. Ku-Ku, iš Brook- 
lyno, prisiuntė mums tokia- 
eiliuotas pastabas apie tą 
knygutę:

Pasaulio Keliauja Žmogus
Iš Vabalninku Į Vokietiją . . . 
Ko jis ten bėgu?—Stalinas vijo. 
Iš Vokietijos, vėl i užjuri: 
Laisvai protauti čia laisvę turi. 
-Jani čia vaizduojąs ponai, šil

kai.
O jo tėvynėj—plėšrus vilkai. 
Todėl parašė jis tokią knygą: 
Laisvai jis rodo Stalinui špygą. 
Kas ją parašė? Tai faktas gry

nas.
Kad ponas Runcė, pats Dandie- 

rinas. . . .
Ku-Ku tau reiškia pagarbos žo

di. kad toji knyga nėra nuo
bodi.

Ku-Ku.
X

"Lietuviu Dienos.’’ Tokiu

re ir daro, turėdama savus 
išskaičiavimus. Visų pir
ma, prieš kalbant apie ši 
mažai mums ’ pažįstamą 
kraštą, reikia paliesti jo po
litinę padėtį—jo susirišimą 
su Anglija.

Kai kam gali atrodyti, 
kad šiais laikais, kada ko
lonijų gadynė baigėsi, tuo 
labiau negali būti baltųjų 
kolonijų. Nesenai skaitėme, 
kad Indija iš visų viešų vie
tų šalina Anglijos karaliaus 
ženklus, nors unija su Ang
lija lieka galioje. Austra
lija šiuo atveju liko daug 
ištikimesnė Anglijai ir, 
greičiausiai, bus tokia ir at
eity.

Australija yra “British 
Commonvvealth of Nations”

—pasidaryti britu.
Karaliaus simboliška val

džia matyti visose gyveni
mo smulkmenose.

Nuėjus i kiną. visų pirma 
reikia pagarbinti karalių. 
Ant ekrano pasirodo jis 
pats, o plokštelė sugriežia 
Anglijos himną: "Dieve, 
saugok karalių.” - • . Šokiai 
visados baigiasi tuo pat 
himnu. Sunku Įsivaizduoti 
juokingesnę sceną, kai grie
žiant himną girtus stengia
si palaikyti ant kojų ne taip 
girti. Kiekvieno koncerto 
pirmasis numeris visados 
yra Anglijos himnas.

Be pagarbos minėti ka
raliaus ir visos jo giminės 
vardus yra didelė šventva
gystė, kurios nedrįsta papil
dyti joks australas. Syd- 
nev miesto centrinės gatvės

Nevenkime 
dalyvaukime jame.

Oakville, Ont., socialdemokratų -jog 
Kaminsko vardu kuopos metinėms ” 
sukaktuvėms, drg. J. Kaminskas at- JO 
siuntė sveikinimą, su kuriuo pravar- i.„-tu susipažinti ir visiems pažangiems kaip ITlUms pi idei 3 >-U S3-
lietuviams. Todėl laišką dedame iš- vo nUSlStatymU ir Savais UŽ- 
tisai.—Red. ______ daviniais. Sąmoningai ver- T •
Mielieji Draugai, tinkime šiandien taip uoliai narys- Iki siu dienų Aus

Jūsų metinių proga svei- propaguojamą tautinės vie-

ir

—Elau, vaike, pasirodo- rolui Plikavičiui. kad jis 
vykim apie vieną bizni. man tą cudauną kepurę par-

—Gera diena, tėve, apie duotų, o tu, vaike, tučtuo- 
kokį “bizni” tu kalbi? jau pradėk kolektą musų

—Vaike, man atėjo i tautiškai kepurei pirkti, 
galvą laki mislis, kaip ga- Paskui, Malke, mudu sugar- 
lima dolerių užsidirbti ir nizuosim tokią spulką, ke- 
lietuviška partijonizma iš- purę padėsime i šapą ir lei-

kinu jus su visu nuoširdumu nybės suki. Uoliausiais jo 
ir linkiu jums dviejų svar- skelbėjais yra tie, kurie vi- 
biausių dalykų—jauno, ne-

šką partijonizmą 
bustinti.

—Klausau, tėve, pasakok 
tą savo “laimingą minti.”

—Žinai, vaike, kad į Me
tiką atplaukė jenerolas Pli- 
kavičius, tas pats, katras 
buvo suvaręs į ožio ragą vi
sus Lietuvos cicilikus, di- 
mokratus ir bulšius.

purę panešime į šapą 
sime visus norinčius i ją 
paveizėti. Už Įėjimą imsim 
po nikeli, už kepurės pačiu 
pinėjimą po

pailstamo pasiryžimo musų 
visuomeniniame darbe ir 
gražios jame sėkmės.

Žinau iš savojo patyrimo, 
kad visuomeninis darbas 
tik tuomet bus vaisingas, 
jei i jį dedama širdis ir hu
maniškas žmogui jausmas. 
Musų socialistų veikloj tas;

-j ypatingai svarbu. Esame!

sus nori apjungti tik apie 
save ir apjungtiems vado
vauti. Šiuo mums tragišku 
laikotarpiu ir mes esame už 

1 visų jėgų apjungimą kovai 
i už musų vyriausi tikslą— 
i Lietuvos išlaisvinimą. Bet 
ir i tą kovą derintiną mes 
turime įsijungti sąmonin
gai. pasilikdami visuomet 
socialdemokratais ir neuž-

kvoterį, o už 
po visa pjbli- 

nę. O kai ateis kepurės pa
veizėti Bostono smetoninin
kų čyfas, panie J. K., tai 

i nuo jo nulupsime visa šim-

no KnAi a im a

. . • j- i tinę žaliukų, ba jis turi dau-
. , 1 tė'e» 35 . &11 yė-i giau doleriu, kaip razumo,
jau. kad perversmininkas ;ai £a;i m„kėlj Kaip tukad
Plechavičius 
Ameriką.

—Ale tu, vaike, nežinai,

gan
misiini, vaike, ar iš to ne
galima padalyti bizni ir ar

, , . , .. mudu nenusipelnvsim pat-
kad jenerolas atvažiavo nc riotu pavožonės? ‘ 
tuščias, jis čia atsivežė tokią
cudauną jenerolo kepurę, -

atvažiavo i

—Aš, tėve, į toki "biznį’ 
neisiu ir tai žyduko api

naujos santvarkos kovoto
jai ir kartu musų idėjų skel
bėjai. Esame žmonijos ge
resnės ateities pionieriai. 
Kad kitus veiktume, patys 
turime būti giliai įsitikinę 
musų siekimų kilnumu ir tą 
Įsitikinimą turi visuomet ly
dėti širdies šiluma. Kad ir 
kovosime už musų siekimų 
Įgyvendinimą, ir į tą kovą 
turi būti nešama siekiamo 
idealo aistra. Ir visų pirma 
mes patys turime būti verti 
kilnių musų siekimų.

ekzektli tą pačią, katrą 
Kauno senamiestyje žydu
kai buvo apipaškudiję. Tai 
vot, vaike, ta kepurė nėra 
prasčiokiška, ale unarava ir 
daro tikins cudus. Kaip tik 
koks padriotas tą kepurę pa
mato, tuoj ima šluostyti 
ašaras ir yra gatavas mo
kėti visą doleri, kad tik ga
lėtų ja pabučiuoti. Iš to. 
vaike, aš misliju padaryti 
lain bizni. 1 buvo, ar tą kepurę žydukai

—Tėvas, tur būt, kalbi! neapipaškudijo? 
apie generolo Bulotos kepu- —Tėvas girdėjai tas pa-
rę, kurią kadaise vienas žy- čias smetonininkų pasakas, 
dūkas bandė nublokšti nuo Buvo taip: 1926 metais, po 
to generolo galvos ir apie į seimo l inkimų, kada Lietu- 
kurią smetonininkai Lietu- voje buvo dar krikščionių 
voj labai daug verkšlenda- demokratų valdžia, o nau- 
vo. i jas seimas nebuvo nė susi-

—Eskiuzmi, Maike. kai rinkęs, komunistai buvo šu
lu šneki apie tą kepurę, tai j rengę Kaune mažą demon- 
nusiimk savo jermolką. ka straciją. Demonstrantams 
ta jenerolo kepurė nėra maršuojant vienas jaunas 
) avšedna, ale tikrai jenero- žydas prišoko prie generolo 
liška ir dar žydukų apipaš- Bulotos ii- pareikalavo, kad 
kudyta, o vedlug to ir labai jis nusiimtų kepurę prieš

Jau dešimt metų baigiasi, 
riauriotai kepurei jpirkti pi-1 kaip musų kraštas yra taip 

žvėriškai žlugdomas, kaip 
niekuomet savo istorijoj. Ir 
po tiek pakeltų smūgių mes 
šiandien, kaip ir Lietuvą 
apleisdami, tebesto v im 
prieš neaiškią ateitį. Mus 
palaiko gyva viltis, kad ko
vą laimėsime. Mes tikime, 
kad išsilaisvinusi Lietuva 
naujai kursis musų siekia
mais pradais, pasekdama 
Vakarų Europą. Be to, mes 
turime išeiti nepalaužti iš 
to bandomojo laikotarpio ir 
per jį pasiruošti musų atei
ties uždaviniams ir kietai 
kovai, kuri musų namie lau 
kia. Ji bus reikalinga be
sąlyginio pasišventimo, kie
tos ištvermės, pasitikėjimo 
savo jėgomis ir savo sieki
mų teisingumu. Taigi ir 
jums, mielieji draugai,— 
pasišventimo, ištvermės ir 
pasitikėjimo savo jėgomis!

Tikras visuomeninis dar
bas, Įgaudamas ir partini

įgų ncrinksiu. Tėvas vi 
sai nežinai, kad smetoni
ninkai su ta kepure darė 
iykščią apgaulę. Jie sa
rdavo, kad “prie Griniaus 
valdžios žydukai genero
lams Kaune kepures daužė, 
j todėl ir reikėjo nuversti

riniaus valdžią.”
Maike—8ei, ar taip ne-

\ozna. Tu, vaike, gal ne- bolševikų nešamą sovietiš- 
žinai, ale man vienas Kau- ką vėliavą. Generolas tą pobūdį, tėra galimas savam 
no ponstvos diligatas išklu- žydeli pasiuntė gulti ir tuo krašte, savoi aplinkoi, gy-
močijo, kad amžinatilsi viskas pasibaigė. Bet 
Smetona buvo ant tos ke- tonininkai, .kada jie rengė 
purės užsisėdęs ir nulėkė savo perversmą, pradėjo 
stačiai i prezidento palocių. meluoti, kad “prie Griniaus 
1 aip ragana ant šluotkočio valdžios” žydukai genero- 
; įsisėdus. Tokią vožną ke- lams gatvėse kepures dau- 
j urę reikia pavožoti, o ge- žę. Pagrobę valdžią sme- 
liausias pavožojimas yra ją tonininkai apie tą generolo^me pastatyti 
pabučiuoti.

—Tėvas kalbi nerimtai, melavo, o perversmininkas 
bet aš vis dar nesuprantu, Plechavičius apie tą kepurę 
kokį “bizni” tu nori su ta kalbėjo ir Clevelande lietu- 
1-cpurę padaryti. vių susirinkime. Toki, tėve,

—Lisen, vaike, aš einu j yra teisybė apie tą generolo 
j.a.tą mušti tiligramą iene- kepurę.

sme- vam, Įprastam gyvenime. 
Kas dabartinėj musų būklė 
mums labiausiai turėtų rū
pėti, tai pasiruošimas musu 
ateičiai. Tas pasiruošimas 
nėra lengvas. Išlaisvinta 
Lietuva, kartu ir mes, busimi prieš naujus

Bulotos kepurę dar daugiau! ūkinius ir socialinius užda
vinius. Tremties ir emigra
cijos metus uoliai išnaudo
kime tam pasiruošimui. 

Raskime mums tinkamus
uždavinius ir mums tinka 

įmą vietą pačiam emigraci-^

miršdami, kad tai vienybei 
ateis galas, kaip tik grįši
me Lietuvon ir imsimės ją 
atkurti. Ir toms ateities 
imtynėms turime jau dabar 
ruoštis. Turime stiprinti 
musų vienminčių gretas, 
tiek pasiruošimu, tiek ir di
dindami jų skaičių. Nuo
širdžiai jums linkiu, kad, 
minėdami sekančias meti
nes, galėtumėt pasidžiaugti 
kuopos narių padvigubintu 
skaičium, o dar geriau pa
trigubintu skaičium.

Ajvsvarstykite* draugai, 
savo tarpe dar vieną reika
lą. Kanados lietuvių tarpe 
yra ir vadinamų komunistų. 
Kokie jie daugumoj komu
nistai, ir mes žinome. Į 
Stalino garbintojų eiles jie 
dažniausiai nuklydo, kad 
Lietuva, ir ypač vadizmo 
laikais, buvo jiems pamotė 
ir kad natikėjo čigoniškai 
bolševizmo propagandai. 
Bet eilinis lietuvis komunis
tas, jei tik jis turi sveiką 
protą ir žmonišką širdį, ne
gali nematyti į ką išvirto 
Stalino bolševizmas ir ką 
jis yra atnešęs musų kraš
tui. Bandykite kiekviena 
proga eiti ir prie jų su nuo
širdžiu noru padėti jiems 
praregėti. Išlaisvintoj Lie
tuvoj mes atsistosime prieš 
naujas galimybes, ir kiek
vienas. atsipalaidavęs nuc 
komunistinio kvaitulio, ga 
Ii būti laimėtas musų atei
ties darbui, ’

Dabar, beveik vienišas 
vis labiau tuštėjančioj Vo 
kietijoj. nieko taip nenorė
čiau, kaip kad galėčiau 
bent keletą valandų pabūt' 
jūsų, draugai, tarpe. Deja 
tai tėra nuoširdus noras. li
to noro kupinas, siunčiu 
jums mano geriausius lin
kėjimus: Bukite jauni, bu
kite pasiryžę kilniam musų 
darbui, kaip tik jaunystė 
moka. Bukite visuomet 
žmoniški, kietai ištvermin
gi ir savo tarpe vieningi.

Jūsų,

tralija, būdama Europos di
dumo ir turtingas gamtos 
turtais kraštas, surinko vos 
7 milionus gyventojų, dau
giausiai atvykėlių iš Angli
jos, Airijos, Škotijos. At
rodo, kad čion nevažiavo 
pilni energijos ir trokštą 
nuotykių bei praturtėjimo 
galimybių Europos žmonės, 
kurie išugdė JAV. Pirmie
ji Australijos gyventojai 
buvo kaliniai, jų prižiūrėto
jai ir. bendrai, žmonės, ku
riems Anglijoje nebuvo vie
tos. Jie persikėlė kokiu 
nors budu į Australiją ir 
aptingo. Aplamai, lėtumą 
galima laikyti svarbiausiu 
Australijos gyventojų būrio 
bruožu. Tačiau ištikimybė 
Anglijai liko.

Australijai Anglija ir da
bar tebėra metropolija. 
Australijos federaciją suda
ro 6 valstijos (steitai). 
Kiekvienas steitas turi savo 
parlamentą ir ministerių 
kabinetą. Prie kiekvienos 
tokios steito valdžios yra 
karaliaus vietininkas, gu
bernatorius, kuris tvirtina 
įstatymus. Federalinė val
džia Canbenoj turi specia
lų gcneral-gubernatoiių M r. 
W. Meckott.

Tik paskutiniųjų 10 metų 
bėgyje Australija pradėjo 
rūpintis Įkurti savo atstovy
bes. Anksčiau jai visur at 
stovavo Anglija. Daugiau 
laisvės australai turi užsie
nio prekybos sutarčių suda
ryme, tačiau Anglijos inte
resai neturi nukentėti. Pa
vyzdžiui, kraštas, kuris gi
riasi turįs aukščiausią gyve
nimo standartą pasauly, 
niekaip negali nusikratyti 
racionavimo — gazolinas, 
sviestas ir arbata tebėra ra 
cionuojami. Gazolino klau
simas, atrodo, nulėmė ir 
darbiečių pralaimėjimą pra 
ėjusių metų gruodžio 10 d. 
rinkimuose. Liberalai ke
tino racionavimą panai k in 
ti, tačiau vis dar neįstengia 
to padaryti, nes anglai sa
ko “ne.” Reikalas toks 
kad australams neužtenk? 
gazolino, kurį jie gali pirk 
ti už sterlingus, o jų finan 
sinė priklausomybė nuc 
Anglijos yra tokia, kad te 
Anglija neturi dolerių, ta' 
ir Australija jų neturi 
“Turtingiausias pašau! y 
kraštas” negali užsimokėti 
už gazoliną. ‘

Tačiau negalima pasaky
ti, kad australai savo vi
daus tvarkymesi nebūtų vi
sai nepriklausomi. Jie tu
ri savo teismus (tačiau pats 
vyriausias teism.-is yra Lon-

pavadintos visos karališkos;vardu pasivadino seniau 
šeimos vardais. į Los Angeles mieste ėjęs

Laikraščiuose prie pavar-J "Kalifornijos Lietuvis.
Hon..” vadina- Žurnalas keta eiti didesnis 

kilmingasis. Australai! ir ieskos skaitytojų ne tik 
iš karaliaus mielai priima, Vakaruose, bet po visą 
titulus ir jais labai didžiuo-i Ameriką. Angliškame sky- 
jasi. Skaitydamas laikraš- riuje redaktoriai sako: “. . . 
ti. negali nusikratyti ispu- there is no reason why 
džio. kad esi kur nors Ang- ’Lithuanian Days’ can’t be- 
lijoj. įcome the leading spokes-

Visa auklėjimo sistema j man for the Lithuanian 
eina Anglijos pavyzdžiu, j people.” Kaip matome, už- 
vaikams kalama Į galvą.; simojimas nemažas, bet žur- 
kad anglai tik-tik ne išrink-i nalo dvasia lieka ta pati, 
toji tauta, kad reikia gar-1 parapijinė, o žurnalo pasi- 
binti karalius, kad beveik mojimas “garbės leidėjus” 
kiniškai paini anglų matų! (Įmokėjusius stambesnę su- 
sistema yra nediskusuotinai mą) plačiai aprašyti ir iš

garsinti. prie tos parapiji 
nes dvasios prikergia ir pi
gų biznieriškumą.

šiaip žurnalas išleistas 
gražiai, su daug paveikslų. 
Kaina metams S3.

“Valio.” Juokdarvbos

džių mirga
?i.

geriausia pasauly ir tt.
"The Empire first,’’ pasa

kė naujasis Australijos fe
deracijos ministeris pirmi
ninkas Menzies. tik laimė-! 
jęs rinkimus. “. . . the com.-į 
pietely British character of į 
Australian natior.hood be-1
ing established."

Musų ex-DP tai reiksmin-j naujas, mėnesinis juoku 
gi žodžiai, nes susiduriame! laikraštis, leidžiamas Phila- 
su anglišku šio mums nau-| delphijoj, BMV leidyklos, 

• 813 So. 2nd St. Kaina me
tams $2.

x
“Lietuvių Kelias.” savai

tinis laikraštis, leidžia to 
i paties vardo bendrovė, 368

veiksnių organas nr. 1. Tai

jo krašto nacionalizmu.
Roželė,

Nauji Leidiniai
dainoŠILKAI IR VILKAI, 

vietinės ir sovietinės, 
šė Runcė Dandierinas.
Balys Pavabalys. Brooklyne,
1950 m. 62 pusi., kaina ne
pažymėta.
Šita Runcė?

Para- Podney St., Brooklyn 1J. N. 
išleido Y. Kaina metams $4.50, 

užsieniuose $5. Kiek gali
ma spėti iš pirmo numerio 
laikraštis bus liaudininkiš- 

Dandierino kos pakraipos. Pirmas nu-
knygutė yra rinkinys anti- meris daro gerą Įspūdi.

ANGLIŲ MEDŽIOKLĖ STREIKO SRITYJE

Mainiervs 
ir 6 melu.

Juozas Hermanas, su savo dviem vaikais. 2 
rankioja anglis Junetion ( oal kompanijos jar

de. I>ėl streiko daugelis mainieriu yra dideliame 
\aikams tas darbas yra tik
toks pajamų šaltinis.

varge, 
tai šiokspramoga, bet tėvui
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MANCHESTER, N.TT" .Trakimienė, P. Česnakas,! 
--------  P. Žukauskienė, J. Vaičių-į

BALF’as vasario 12 d. nas, D. Taparauskas; $1.50 
surengė čia Lietuvos ne- aukojo K. Tvarejonienė. 
priklausomybės minėjimą.1 Po $1: M. Zubaitienė, A. 
Publikos prisirinko apie 70, Mikšis, I. Pronckunas, T.

musų kolonijos, 
pildė naujieji at-

tai pusė 
Programą 
eiviai.

Pirmininkas Jonas Vai
čiūnas pradžioje programos J tienė, 
pasakė, kokiu tikslu

Vainalavitienė, K. Stelmo- 
šauskienė, J. Zdanaitis, J. 
Maciulevičius, J. Zdainis, • 
V. Simonaitis, K. Simonai-J 7
' L. Šemežis, O. Mro-į 

K. Sakalauskienė,’mes • zyniene,

žytė, L. Gadeikis, V.Jonijoje: ir perstatė S. Dau
gėlienę, Kauno operos dai- kienė, A. Tautelienė, 
nininkę. Mrs. S. Daugelie-j Trakimas, V. Matulis,

čia susirinkome: tai pirmasĮZ. Tvarejonas, V. Tvarėje-; 
toks susirinkimas musu ko- nienė, B. Kikutytė, S. Šerne-;

Lauč- J.l 
J.

ne pasirodė ant estrados • Masovičius, J. Jaronis, P. 
tautiškuose rūbuose ir su-jAndrejunas ir K. Bernotas; 
dainavo dvi daineles. Pub-1M ~
lika 
gaiš

jai dėkojo griausmin-j 
aplodismentais.

Batys 50c
P. A. Andriejunas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

PITTSBURGHO BAŽNYČIA PO GAISRO
■»

Gaisrininkai apžiūrinėja Central Christian bažnyčią Pitts- 
burghe. Beiiefield rajone. Didelis gaisras tą bažnyčią iš
degino ir tik paliko jos griaučiai, nuostoliu padaryta apie 
200.000 dolerių.

BROOKLYN, N. Y. 

LSS 19 Kp. Susirinkimą

į pats asmeniškai paaukojo 
didesnę sumą pinigų, bet ir 
paragina visas bažnytines

Puslapis Penktas

tolimas. Neskaitydamas lie
tuviškų laikraščkj. negali jis 
žinoti apie lietuvių vargus,

, . . . . | organizacijas? Gal nuošir- kančias ir bendrai jų gyve-
ku°P°s aUsn* . |džią ir rūpestingą propa- nimą. Ar nebus teisingiau

1 gandą pravedė apie reikalą pasakius, kad klebonas,
i.«j\o 10 d. 4:30 vai. vaka-, auj<otį BALF'ui? perleisdamas per savo ran-
* ,.* *'?,Llu >o patalpose,) Atrodo ar nebus apsirik- kas dideles sumas pinigų, 

.xaic\ Avė. N anai n tag Klebonui bendrai lie- nėra prisidėjęs prie gelbėji- 
tuvybė mažai rupi. Jam tas mo žudomos lietuvių tautos, 
klausimas yra svetimas ir Irgi Springfieldietis.

prijaučiantieji 
i daly vauti—bus 
:> kana

kviečiami 
Įdomi pa- 

ir pranešimų.

SLA 303
—o
Kp.

Sekretorius.

Susirinkimas i Naujienos is Kanados

Kalbėjo inž. K. Daugėla 
apie pažangą nepriklauso
moj Lietuvoj. Antras kal
bėjo M. Balys apie Lietuvos 
istoriją ir apie Amerikos 
tvarką. Trečias kalbėjo S. 
Gadeikis; pasisakė, kad jis 
pumą kaitą išėjęs prieš 
publiką, tai ir kalbėti daug 
ką negalįs, tik papasakojo 
savo pergyvenimus prie 
bolševikų. Sakė, turėjau 
pasistatęs namelį; kai bol
ševikai atėjo, tai namelį iš 
manęs atėmė ir apšaukė 
buržuju ir nieko neatlygino 
Paskui įdomiai papasakojo 
savo patylimus prie įvairių 
darbų pas bolševikus, ypač 
kai jam teko su lietuviško
mis karvėmis nuvykti į Ru
siją, kur matė didelį skur
dą ir tamsumą.

Po nrakalbu dar buvo— -w- £ -
p.c įstatyta padainuoti Mrs. 
S. Daugėlienė. Ji padaina
vo keturias daineles ir 
klausytojams labai patiku 
Dainavo ir ponios Daugėlie
nės jaunutė dukrelė, pen
kių metelių, ji padainavo 
vieną dainelę, o žmonės 
šneka, kad mažutė jau eina 
mamos pėdomis ir prana
šauja jai dainininkės karje
rą ateityje.

Inž. K. Daugėla rodė pa
veikslus, kuriuos jis turėjo 
nufotografavęs Lietuvoje ii 
tremtyje. Paveikslų

TOLEDO, OHIO

Toledo gyvena apie 200
lietuvių, bet apie pusė iš jų
sulenkėję ir apie lietuvišką 
kilmę nė kalbėti nenori.

Čia nuo 1917 metų vei
kia SLA 193 kuopa. Metai 
iš metų narių skaičius ma
žėjo, o 1948 metais buvo 
belikę vos 24 nariai, susi
rinkimai jau buvo praveda
mi anglų kalboje. Bet štai,
1948 metų pradžioje į kuo
pą įsijungė buvusio tremti
nio Janulaičio šeima. Gy
venimas kuopoje jau pradė
jo gyvėti. Buvo pasiųsta 
siuntinys į Vokietiją Augs- 
burg - Haunstetten vaikų 
darželiui, pirmą kaitą kuo
pos istorijoje pasiųsta iš 
kuopos iždo BALF’ui $25.
Kai kuriems nariams ši pa-i . 
kaita nelabai patiko, nes jįe į ošinta
, i » - 1 - • 1 . . . .

Lietuvos pažangą 
ir abidvi paskutines okupa
cijas ir pabaigoje kvietė vi
sus vienybėn ir kovon prieš 
rusišką imperializmą—ko- riotinės
munistus. I šventiškai

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLA) 303 kuo
pa (buvusių tremtinių) sek
mai.ieni, kovo 12 d., 3 vai. 
po pietų, Atletų Klubo pa
talpose, I6č> Marcy Avenue, 
Brooklyne, šaukia savo na- 
įių ir norinčių būti nariais 
usirinkimą.

SLA 303 kuopa išeina iš 
anksčiau buvusių tremties 
jaunimo rėmų ir savo veik
ią praplečia, priimdama 

__________________ naujais nariais bet kokio
amžiaus lietuvius, gvvenan- 

kurybą per radio stotį į čia esančius čius Nevv Yorke ir' apielin-

Jo kalbą išvertus į anglų tojus, kurie su ypatingu ma- 
kaibą buvo sugiedota Ame- •. lonumu klausėsi pirmosios

lietuvius buvo prabilta gim- kėse.
tosios kalbos gyvu žodžiu. Visi tautiečiai maloniai 
Plokštelėmis patiektos pat- kviečiami dalyvauti.

dainelės tikrai * Valdyba,
nuteikė klausv-________ :________

l ikos ir Lietuvos himnai.
Po to Petrui Janulaičiui

pasiūlius susirinkimo buvo 
priimta rezoliucija smer
kianti tautų naikinimą ir 
prašanti kongresą priimti 
genocido konvenciją. Re
zoliucijos pasiųstos Ohio 
gubernatoriui Frank Lau-imas 
sche ir Lietuvos ministeriui 
Povilui Žadeikiui.

Susirinkusiems buvo per-

buvo klaidingai Bimbos nu
šviesti.

Po metų laikų kuopos 
veidas pasikeitė, Maskvos 
garbintojų skaičius sumažė
jo. Paskutiniame susirinki
me Vytautui Janulaičiui pa
siūlius buvo nutarta rengti 
Vasario šešioliktos minėji
mą. Minėjimas įvyko va
sario 19 d. International In
stitute patalpose 2 vai. po 
pietų. Prieš tai iš lyto ka-j 

lietuvistalikų bažnyčioje 
buvo! kunigas J. Kidykas, S.J., at- 

įdomių ii- širdį giliai jaudi
nančių. Įdomus paveikslai 
iš Lietuvos nepriklausomy
bės metų. o labiausiai grau
dingi ir širdį judinantys pa
veikslai iš bolševikų paliki
mo; prišaudytų lavonų ka
lėjimu kiemuose ir prišau
dytų krūvos lavonų miškuo
se.

LOS ANGELES, CAL1F.

lietuvių radio valandėlės U Socialdemokratų 
transliacijos. Susirinkimo

Vėliau šv. Baltramiejaus;
salėje vyko iškilmingas mi-į Vasario 25 d. įvyko lie- 
nėjimas ir koncertas. 1tuvių socialdemokratų 28

Pilnutėlė salė prisirinku-! kuopos susirinkimas drg. 
šių lietuvių rodė, koks dide-į Šereikių name. Susirinki- 
lis yra tautos meilės jaus- me dalyvavo gana daug 

* Amerikos lietuvių šir-; žmonių, kurių gal būt di-
dyse, savo kenčiančios tėvų’^nę pusę sudarė buvusie- 
žemės tėvynainiams, einan-įJ1 tremtiniai, 
tiems sunkų Golgotos kelią. Sąryšyje su įvykstančiu

Ohio gubernato-j Minėjimo pradžioje kal
naus P. Lausche sveikini-’bėjo prof. Girnius apie He
mas, adresuotas musų minė- tuvių kančiąs po žiauriu ;
nine rengėjams.

Po to specialiai tai šven- 
1 tei sudarytas choras padai
navo keletą lietuviškų dai
nų. Šį chorą sudarė ir pa
rengė Petras Janulaitis. 
Akordionu keletą klasinių 
kurinių išpildė Vito Sutkai- 
tis.

Tiek senieji tiek jaunieji 
lietuviai programa buvo su 
žavėti. Ne vienam lietuviš-

okupantų jungu.
Kun. Baniunas kalbėjo 

apie partizanų kovas Lietu
voje.

Po to buvo patiekta įdo
mi meno programa, kuri 
per dvi su puse valandų ža-

_ • a • 1 • 11*1 U-’ Iii ti i •

vėjo susirinkusią publiką:

daina ašarą išspaudė.

ir kovojančius už 
laisvę partizanus. Pasakė 
labai patriotišką pamokslą. 
Pamaldų metu giedojo iš 
tremtinių ir vietinių lietu
vių choras lietuviškas gies
mes Petrui Janulaičiui var-

Lietuvos tam
Vasario pradžioje į musų 

kuopą įsijungė dar Juozas 
Šukys. Valė Šukienė, Taut 
vydas Janulaitis, Vincas Jo
mantas ir Olga Jomantfenė. 
tai visi buvę tremtiniai. 
Kuopos organizatoriausBuvo aukos renkamos, gonais palydint. fTlarba dirba Vvtautas Tanu-Nurinkta $71. Aukojo po' Minėjimą atidarė kuopos^aibą raiba Vytautas Janu 

$5; J. Lazauskas, M. Za-i pirmininkas John Sutkus.
lembienė ir J. Razumas. sekretoriavo kuopos sekre-

Po ?2- J. Pakultinis, P. torė Mrs. Salomėja Janulai
tis. Šventei pritaikintą kal
bą pasakė Juozas Šukys. Jis 
savo kalboje palietė Lietu
vos istoriją, nepriklausomos

Krikščiūnas, J. Nakutis, P 
Jakutis. A. Antanaitienė. J 
Sviatyka, V. Mikšienė. A 
Kukutis, J. Olkovekienė, A

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 
SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGAIAIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

” spaustuvė padarys tamstoms viską 
eičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 Ea*t Broadway, South Boston 27, Ma**.

“Keleivio 
ir nusiųs

laiti?

SLA 19:
John Sutkus.

Kp. Pirmininkas

LEWISTON, ME.

Lietuvos Nepriklausomybe* 
Minėjimas

“ linkite 
rytoj rytą

tikri, kad kaip 
vėl saulė tekės,

Socialistų Kaminskiečių 
Metinės Oakvillėje

Sekmadieni,

: travo plačiais duomenimis 
iš politinio, kultūrinio, eko
nominio ir socialinio svar- 

gyveni-
mo.

Dr. Ancevičiaus referatas

. „ . i biausių valstybiųd., rrenzelvnes lietuviška-' 
me kaime Oakvillėj įvyko)
Plof- Juozo Kaminsko val'jsukėlė daug diskusijų ir pa 
do lietuviu socialdemokra- klausimų. Susirinkimas nu

tarė skaitytam referatui pil
nai ir visapusiškai išgvil- 

Įspudinga denti skirti atskirą diskusi
nį susirinkimą. Ir, bend
rai, aptariant tolimesnio 
veikimo gaires nusistatyta 
per mėnesį kartą ruošti dis
kusinio pobūdžio susirinki
mus, kad tuo budu ugdyti ir 
stiprinti savo narius idėjiš
kai. Be to nusistatyta ir 
toliau palaikyti su prof. Ka
minsku korespondencinį ry
šį, kad tuo keliu aiškintis 
su juo įlipimus ideologinius 
klausimus. Nes prof. Ka
minsko laiškai, kaip teisin
gai vienas iš draugų pažy
mėjo, daugeliu atvejų atsto
ja gerą referatą ar knygą, 
jeigu tiktai juos visapusiš
kai išgvildenti. Be to ka- 
minskiečiai savo ateities 
veikloje nutarė visokeriopai 
remti ir globoti Frenzelynėj 
vedamą drg. Ancevičienės 

idėjs simpatikų) prof. Kaminsko vardo lie- 
J, Černiauskas. I tuvišką mokyklėlę, kuri yra

tų organizacijos metinis su
sirinkimas. Tas susirinki
mas buvo labai 
tos organizacijos metinė 
šventė į kurią atvyko ne tik 
organizacijos nariai, bet 
idėjos draugai ii- simpatikai 
kaip iš Toronto, taip ir iš 
Hamiltono. Organizacijos 
gi patronas prof. Kamins
kai prisiuntė metinių proga 
specialų laišką, kurį kamin
skiečiai. kaip svarbų ir įdo
mų laiko dokumentą, nuta
rė paskelbti spaudoj. To
dėl su šia korespondencija 
siunčiu “Keleiviui’’ ir prof. 
Kaminsko laiško nuorašą.

Be prof. Kaminsko svei
kinimo, padariusio į susi
rinkimą labai didelio įspū
džio, kaminskiečius žodžiu 
sveikino Toronto socialde
mokratų organizacijos var
du drg. J. Novogrodskas,

Sąjungos dvimetiniu suva
žiavimu, nutarta šaukti Los 
Angeles mieste visų Kali
fornijos lietuvių socialde
mokratų konferenciją ge
gužės 21 dieną.

Kuopos valdyba yra nu
mačiusi 1950 metų bėgyje 
sustiprinti kuopą ne tik na
riu skaičiumi, bet ir ideolo-

Todėl numatoma
, . . . , . ?.* į suruošti eilę paskaitų ir dis-dviem atvejais dainavo mis-, .u R rfbose 
,us choras. vadovaujamu Su;irinUimu metu suri„k. 
vienuoho Kornelijaus Gai- u (|oleriu ,, Gervicko 
galo; tautinių šokių grupe.
vadovaujama Laimutės Še- gydvmui.

Susirinkimo pabaigoje
™ėtajtės, pašoko tris jokius L Mačėnas įspūdingai
- blezdingėlę. žiogeli ;paka,Mjo apie New Yorku
ir “lenciūgėlį”; p. Julija 
Bartkuvienė ir Laimutė Še- 
mėtaitė dviese padainavo 
“Bijūnėli žalias” ir “Vaka
ras” (M. Petrausko): pat-
notinius eilėraščiu padek- 2^ įįįį 
amavo Arlena Bikulsyte.
Dalia Bartkutė, Gražina

socialdemokratų veiklą.
Į kuopą įstojo 5 nauji na

riai. visi buvusieji tremti
niai. Tai vis daugumoje 
buvę organizatoriai social- 

Vo-
Į kietijoje.

Po susirinkimo visus nuo
širdžiai pavaišino šeiminin
kai drg. šereikiai.

Narys.

Hamiltono 
cialistinės 

tlrtr.VOVflllT UI V «

socialistu ir so-

Drg. A. I renzelis sveikino 
kaminskiečius susirinkusius 
jo pastogėje savo ir drg. 
FYenzelienės vardu. Be to 
raštiškai kaminskiečiai bu
vo pasveikinti draugų La- 
vinsku iš Brooklvno.

Po to buvo Dr. Piano 
Ancevičiaus paskaita tema 
“Socializmas Tarptautinėje 
Plotmėje.” skirta demokra
tiškojo socializmo ir bend
rai socialistinių pradų gvil
denimui. Drg. Ancevičius 
savo daugiau valandos už- 
trukusioj paskaitoj supa
žindino susirinkimą su so- 
cialistiškų idėjų plitimu vi
same pasaulyje, pabrėžda
mas, kad socializmo iškelti 
postulatai toje ar kitoje for
moje skina sau kelią į viso 
pasaulio darbo žmonių šir
dis ir protus ir kad, kam pa

pasistačiusi sau tikslu mo
kinti lietuvių kalbos ir is
torijos, kiek tai sąlygos ir 
galimybės leidžia, kad tie 
mažiausieji nenutautėtų. 
Drg. Ancevičienės vadovau
jama mokyklėlė labai gra
žiai pasirodė ruošiant lietu
vių vaikų kalėdinę eglutę 
Frenzelynėj ir su atskirų 
vaikų vaidinimu dalyvavo 
Vasario 16-tos paminėjime 
Oakvillėj. Bet apie tai pa
rašysiu atskirai.

Sekantiems metams orga
nizacijos vadovybe išrinkta 
iš .šių asmenų: pirmininkas 
—B. Balys, sekretorius—G. 

iStanienas ir iždininkas- P. 
Ancevičienė. Organizacijos 
adresas: P. O. Box 365, 
Oakville, Ont., Ganada. 
Šiuo adresu prašoma kreip
ti^ visais kaminskiečių or
ganizacijos reikalais.

SPR1NGFIELD, ILL. 

Ar Nebus Apsirikta?

įtinka ar nepatinka, bet su 
: tais postulatais privalo skai- Kaminskiečiams linkiu 
tytis ir kapitalistiniai vals- šiuo keliu kuo didžiausios 
tybės vyrai. Savo paskai- sėkmės jų kilniame idėji- 
tos tezes prelegentas ilius- niame darbe. —K-s. 

PRIIMA KARIUOMENĖS PARADĄ TOKIO MIESTE

Amerikos karo \adai. jungtiniu štabu viršininkai, priima 
Japonijoj Amerikos armijos paradą prie Japonijos impe
ratoriaus paloeiaus. Paveiksle matytis (iš kairės i deši
nę) "tn. Omar Bradley. gen. Hoyt S. Yandcnherg. uen. 
Laulon ( ollins ir admirolas Forrest Sherman.

Stepaitytė ir Povilas Gri- 
goliauskas.

Ypatingą pasisekimą tu
rėjo tautinių šokių grupė, 
kurią sudarė: Laimutė Se 
mėtaitė, Arlena Bikulčytė.
Marija Stasiulytė, Rūta 
Huntley, Dalia Bartkutė.
Gražina Stepaitytė, Skir-; “Drauge vasario 24 d. 
mantė šemėtaitė, Albinas Springfieldietis, rašydamas
Palubinskas ir Ramutis še- apie Vasario 16-tos dienos

minėjimą Springfielde, pa
minėjo šv. Vincento ir Po
vilo lietuvių parapijos kle
bono kun. Junkerio rūpės

mėta.
Šis puikiai pasisekęs mi-

taip musų i rangi Lietuva ir nėjimas davė pelno auko
vėl bus laisva ir nepriklau
soma. kurioje klestės lais
vė, gerbūvis ir meilė.”

šiais žodžiais Lcuistono 
T remt ir.iams Apgyvendinti 
Komiteto pirm. Aleksas Že
mėta, per Levvistono radio 
stotį, atidarė Vasario šešio
liktosios minėjimą. Baigda
mas per radio savo žodį, 
kalbėtojas jautriais žo 
džiais kreipėsi į Lietuvos 
giriose kovojančius partiza
nus, radio bangomis siųsda
mas jiems pačius nuošir
džiausius sveikinimo žo
džius.

Pirmą kartą Levvistone

mis 164 dolerius.
Ta pati Lewistono menoitingą globą LALF.o sky-

mėgėjų grupė vasario 12 d. riui. ..............
Vasario šešioliktosios mi- Butų malonu išgirsti is t< , 
nėjimą pravedė Rumfordo; straipsnio autoriaus konki e-) 
lietuvių kolonijoje, kur bu-ičių davinių, kuo ir koku. 
vo išpildyta ta pati progra-, budu pasireh-kia ta iupe>- 
ma. Ir čia Lietuvos laisvės|tinga globa ? Visiem." zi- 
reikalams buvo gauta 86jnoma, kad BALr a> via 
doleriai aukų. • šalpos organizacija. Todėl
‘Kaip Levvistone, taip ii į ir tos organizacijos iu|»es- 

Rumforde programai vado-i tinga globa ir lėmimą? 
vavo Aleksas šemėta.

Aleksas Smeltyniškis.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams $3.

o

tu
rėtų pirmiausiai pasireiKšti 
taip pat šalpa. Gal klebo
nas ta sekmadienį, vietoj 
rinkliavos bažnyčiai, rink
liavą aukojo BALF”o sky
riui? Gal klebonas ne tik
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Moterų Skyrius
SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELS0N1ENE

MUZIKA, KURI ŽUDO MUZIKANTUS

tetika. kaip liudija jos 
vardas, yra patetiška, liud-

Kurie Turi Aukštą 
Krauju Slėgimą

- -- Į

Normalaus žmogaus pul
sas turi 72 mušimu per mi
nutę, nors daugelis dalyku 
gali šitą skaičių padidinti 
be rimto pavojaus sveika
tai. Kas daug ruko, geria

----------- 7 . . daug kavos, arbatos, arba
Anglijos muzikų sferose darosi Runas, ketas tempai persidifba> greitai bėgda-I 

susidarė Įsitikinimas, kad veikia piiomgai. arba tindamas lainrni^
rusų
kovskio
“Patetika 
muzikos
rie ją groja. Garsiosios 
Nottinghamo Orkestros ve
dėjas visai išbraukė ją iš na muzika
savo repertuaro, nes kada —j------
tik “Patetika” buvo jo or
kestros išpildyta, visada mi
rė vienas jo muzikantų.

Kai kam šitoks anglų nu
sistatymas prieš šitą Čai
kovskio simfoniją išrodo 
nerimtas. Švedijoj, Stoek- 
holmo Koncertų Draugijos 
direktorius Johannes Norr- 
by pavadino ji stačiai prie
taru ir, kad Įrodžius, jog 
muzika negali muzikantų 
žudyti, pasišaukė anądien 
laikraščių reporterius ir pa
reiškė ruošias Čaikovskio 
šeštosios simfonijos koncer
tą “Mes, švedai, muzikos 
nebijom ir netiki m, kad nuo 
muzikos galėtų kas nors 
mirti,” paaiškino jis spau
dos atstovams.

DRĄSĄ IR 
PASIRYŽIMAS
Drąsa ir pasiryžimas, tai 

trvvenimo ramstis. Perbė-

jeigu sirais muša 
daugiau kaip 80 kartų peri 
minutę ir taip tęsiasi ilgą 
laiką, tai būtinai reikia nu
eiti pas gydytoją, kad nu
statytų priežastį.

Jeigu gydytojas atras, 
kad kraujo slėgimas yra 
peraukštas, tačiau pavojin
gų ligų dar nėra, tokių kaip 
kraujagyslių sukietėjimas,

gus praeities laibus ii juo.-: č^dies ar inkstų sukrikimas, 
palyginus su dabartiniu, taĮ patartina laikytis šitų
moterų gyvenimu, matosi 
didelis skirtumas. Seniau 
mergina kiek galėdama; 
vengdavo likti
nes bijodavosi 
vardo.
Dabar
merginos vienišo gyvenimo 
nesigėdi ir nesibijo. Maty
dami vedusių šeimų nepa- 
vyzdingą gyvenimą, vien
gungiai nesiskubina tuok
tis.

viengunge, 
senmergės; 

Šiandien taip nėra.; 
kaip vyrai, taip ir

Merginos pasiekusios
• i i • u mokslą jaučiasi, kad jos sa- Koncertas įvvko kaip bu- .-J, ,,. * • - vo gabumais ir pasiryžimuvo skelbiama. Žmonių pri- e 1 *

patarimų:
1. Gyvenk kaip gailina 

ramiau. Venk rūpesčių, ne
rimo, susijaudinimų..

2. Jei vartoji svaiginan
čius gėrimus, tai mesk juos 
gėręs. Geriau ir nerūkyti.

3. Gerk mažiau kavos ir 
arbatos; geriau visai jų 
vengti. Taip pat reikia 
vengti stiprių prieskonių, 
kaip druska, pipirai ir kt.

4. Valgyk lengvą ir pap
rastą maistą, daugiausia 
daržovių. Mėsos nereikia

Bet tinginiauja ir girtuok-

Iki
klojosi
vidun vienas klarnetistų 
nuvirto nuo kėdės. Iš au 
dijencijos subėgo šeši dakėgo šeši dak- liauja ne vien tik musų Vy
tarai, tačiau negalėjo nieko rai; tuo užsiima ir daugelis 
padaryti ir paskelbė, kad musų sesučių. Jos nežiūri, 
klarnetistas jau negyvas, kad padėjus vyrui koki cen- 
Jis vadinosi Ludwig War--tą sutaupyti senatvei ar li- 
schewski ir grojo toj orkes-gai. Jos, kol vyrai gyvi, 
troj per 30 metų.

Apie tai praneša United 
Press žinių agentūra.

smagiai sau leidžia gyveni
mą. Joms niekas nerupi ir

tiena arba veršiena, ir švie
žia, nesūdyta ir nerūkyta. 
Ir nepersivalgyk. Daug 
sveikiau nedavalgyt.

5. Jei turi daug nereika
lingo svorio, bandyk ji su
mažinti. Mažiau valgyk 
bulvių, duonos, makaronų 
ir kitokių miltinių daiktų. 
Nevalgyk aiskrymo, svies

nieko netaupo. Vienas vy- to, binzų, pynacų, donacų 
Dabar kyla klausimas, ar, ras dirba kiek gali ir visą’ir bendrai jokių “keikų,“ 

iš tikrųjų* ta Čaikovskio,uždarbi ant mylimos pačiu-į jokių saldumynų, nes visi

supuolimas? ir aimanuoja, kas joms rei- 7. Pasivaikščioti ar pa-
Duoti aiškų atsakymą kės daryti, kad vyras jokio i žuvauti yra sveika, tik ne- 

niekas nenori. Vis dėlto turto nepaliko. Kaip jos ‘ reikia niekur skubėti, nerei- 
yra žinoma, kad muzika dabar vienos galės gyventi, kia sunkiai irklais dirbti,
smarkiai veikia žmogaus Tokios pavydi toms, kurios; nereikia nuvargti, 
dvasią. Laidotuvių muziką kartu su vyru dirbdamos irt 8. Venk susierzinimo ir 
girdint norisi verkti, o gir- taupindamos, dabar, vienos. piktumo, nebūk suniuręs ir 
dint griežiant “polką,” no- likę, nesibijo ateities. To- nusiminęs. Sveikatai labai 
risi šokti. Melancholiška kioms aš pasakysiu: “Ką, j reikalinga linksma nuotai- 
bažnytinė muzika turi slė- sesės, sėjote, tą dabar ir:ka. juokai.
gianti efektą. Visa tai pri- piaunat. Jaunos būdamos Jei taip darysi, ilgiau gy- 
klauso nuo muzikos tempo, tingėjote padirbėti ir vyrui vensi.
kuris visada veikia žmo- padėti, tai dabar senatvės. --------------- -----------
gaus širdį. Kuo greitesnis sulaukę turėsit kur nors; 
tempas, tuo greičiau plaka grindis plauti arba pašalpos! 
žmogaus širdis, tuo greičiau prasyti.
varo krauia ir tuo judresnis Bridgewaterietė.

MOTINA NORI BŪT
STERELIZUOTA

SANDER KOVOJA DĖL SAVO GARBĖS

Daktaras Herman N. Sander Manchester, N. H., teisme 
kovoja dėl savo garbės ir laisvės. Jis kaltinamas “iš mie- 
lasirdystčs” nužudęs vieną ligonę, bet daktaro liudininkai 
sako. kad ligonė jau buvo mirusi, kada daktaras jai Įleido 
į gyslą oro. Paveiksle daktaras nutrauktas teisme su 
savo žmona.

'Keleivio’ Knygos
1 MONOLOGAI IR 

DEKLAMACIJOS
MPRhė kurcM Lietuve* prizeoenlas

Lu. Kazys Grisius. i Si«j* ki>yK<ue telpa daugybė n*o-
Tai yra stora, puslapių knyga, jų, labai gražių ir j .okingų nionUo- 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentą-, gų ir tiekiama.-1 jų. Visokios temos: 
rai.. apie lietuvių tautinį atbudimų, darbininkiškos levobucionieriskun, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa- tautiškos. humuristisKos ir laisvaum- 
pasakoja daug linksmų ir i.iomių uiškos. Visos skambios, visos geru*.

Atsiminimai ir Minty*,

nuotykių iš savo patvii.oų. Tų knv 
gų vi.-i lietuviai turėtų peis. auyt

Tinka visokiems apvaikši-iojimanis. 
baliams, koncertams ir 1.1. Antra

Kaina $2.00 Į pagerinta laika. Kama

Bar galima gauti “Keleivio”
Kalendorių 1950 Metams

Tai yra 96 puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina .................................... 50 centų

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RLSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Kusi- 
ių. Visiems kyla klausimas kodėl 

į Rusija nesusiatria su kitomis raišty- 
; bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
: iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi ? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar spali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistų knygų. 
9d puslapių didumo. Kaina 50 centų.

25c

SAKO. VYRAS YRA ‘JEKYLL IR HYDE”

Mrs. Jean Browning, Camden. N. J„ (eisme aiškina, kad 
jos vyras esąs kaip “Dr. Jekyll ir Mr. Hyde,“ iš pavir- 
giavs geras, bet pasiutusiai Uogas, kai jis yra vienas su 
savu pačia. Vyras ją apskundė j teismą dėl divorso ir 
pristatė tabėjui fotografijas savo žmonos su kitu vyriškiu malonioj pozoj. Tai kasdieninis įvykis Amerikos di-

telsinuose.

DŽIAK BAMBOS SPYČIA1
Ir kitos foijės. Daugiau juokų, Uo

gų Amerikoj, munšamo. šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bamboe 
epyčiai.” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristišl.i straipsniukai ir juokai 
Antra pagerinta laida. Kama 25c
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiai* 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25e 

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą varo Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. __ Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kairia —. $1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS , 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų gartoiai- 
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? K.del žmones 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus

DELKO REIKIA SMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas _ _
mažiau? Delko žmogui teikia cuk- tuos klausimus gai'-si atsakyti pa-

ŽEMES PASAKA
HEINRKH HEINE

Aš vieną kartą pamačiau
dainuojančią merginą.
Netikras baisas, o tačiau
man širdį sugraudino.
Tarp žemės vargo, sakė ji, 
turėkim skaisčią viltį.
Kitam pasauly, ten aukštai, 
turės skausmai nutilti.
Džiaugsmai šioj žemėj dingsta greit, 
čia ašarų pakalnė.
Tik tas gal džiaugtis amžinai, 
kas dangų užsipelnė.
Dainavo ji tyrais jausmais 
dangaus mums epopėją, 
kad džiaugsis tas, kurs čia žemai 
tik skarmalus dėvėjo.
Žinau gerai aš giesmę tą,
Jie geria vyną paslapčia,
jos autorius pažįstu.
vandens mums siūlyt drįsta.
Aš naują dainą jums. draugai, 
šiandien sukurt svajoju.
Mes norim skurdo žemėj šioj 
įrengti liaudžiai rojų.
Mes norim čia laimingi būt 
ir nebemirt iš bado.
Gana storpilviams viską ryt, 
ką darbščios rankos daro f
Užauga duonos čia gana, 
pakaks visai žmonijai 
ir rožių, ir mirtų, ir džiaugsmų, 
kodėl tat vilkt vergiją?
Kai bersim sėklą, žels javai 
ir bus pakalnės žalios.
Lai dangų laikos angelai, 
paukštytės ir paukšteliai.
Jei po mirties užaugs sparnai, 
galėsim skrist į rojų 
ir pasidžiaugt, kaip jie linksmai 
be darbo sau ulioja.
Aš naują dainą jums, draugai, 
geresnę dainą traukiu.
Jau trupa priespauda, vargai, 
žmonijos laisvė laukia.
Su -laisvės genijum tikru 
mus žemė sužieduota.
Jie’ranka rankon žengia jau, 
bus greit kančia nušluota.
Nesiųs palaimos kunigai, 
mums tos garbės nereikia.
Drąsiai dainuokime, draugai, 
drąsiau į priekį eikim!

Vertė KAZYS JAKUBĖNAS.

raus, draskos ir kitų panašių daly 
kų? Kodėl jam reikia riebalų? bi
tuos klausimus suprasi tįktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ........................................ 15c

skaitęs šia knygų. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.90 
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos daiie>s 
apie musų tauta, apie šeimynų ir 
apie darba. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo dar!>o valandas. IH-

_ _____ ______ delio formato. 223 puslapių knyga,
rišiąs dvasiš- kurioje yra daug visokiu eilių ir Aii- 

*’ ’ “ 00

KUNIGŲ CELIBATAS 
Si knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- 
ia, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- kurioje yra daug visokių eilių ir d
kijos nupuolimas. Šių knygų turėtų’ nM- Kaina .................................. $1
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas' 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne

SAPNININKAM
. . Didysis Lietuviškas Sapnininkas

papukų į tokia kunigų globą. Para- su Salemono gaiva. Išaiškinti visokieakių__ _ _ „_ _____
i šė kun. Geo. Toamsend Fox, D. D , j_ ___ ________
i sulietuvino Ferdinand de Samogitia. i 30«i puslapių knyga. Kaina 

žvaina ...»... 25c
pnai visokiais atsitik imu is. Virš - - - - jj.oo

JUOZAS STALINAS 
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis jftijo valdžią ir pašalino savo bu-

__ _ ____  vusius draugus. Labai įdomi knyga.
mo moteris, mažai mokslo išėjssi, | Kaina................................................. 25e
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip'
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. KODĖL AŠ NETIKIU 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai-

l DIEVĄ?
_  . laisvamanis čia pasako, kodėl jis

Žemaitė pastebėjo daug dalykų,’ ku- negali tikėti. Pin.a argumentų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos rių nesumuš joks jėzuitas.......... 29c
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raitus parašy- GRAMATIKA 

Pritaikyta

LIETUVIŲ KALBOS

tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi. .
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- ;U_
žiai pajuokia ir gražiai pagiria inu- t,nKa al 1>rr 

bodų

Amerikos lietuviams, 
lietuviško jaunimo nori 

šmokti savo tėvų kalta, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoįi- 
mų. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių k»|- 

rr.aitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-Į knyga, 141 pusi.
las žemaitės kartu su Andrium Bu- Ka,na t,k ...........................L•»

sų gyvenimo būdų ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašo, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias že-

lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiaa 
riai nužadė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 50c

PAPARČIO ĖIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1> 

Neužsitikintis Vyra; (2J Žydinti Gi-1

LYTIŠKOS LIGOS 
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c
TAVO KELIAS I 
SOCIALIZMĄ,

zo. - i-v i- , parašė L. Biumas. Trumpas ir aiš-Klaida; (4) Korekta. Jose jjUS socializmo aiškinimas.......... 25c.
• nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 

j visokius prietaras, burtus ir tt. 15c *rKAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "išvirkščias Mo-

ANGLIŠKA1-LIETUVISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. . _________ ___
Mes kasdien girdime daug angliški: kslas, arba Kaip Atsirado Kalbės.’'

j žodžių, bet dažnai nežinome, kaip Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c
.tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam ' czw,f o
i reikalui yra reikalingas geras žody- dUVIALIaMAo IK RELIGIJA 

Taipgi kas turi giminių Eurupo- Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
je ir nori jiems pagelbėti angliškai klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek-

i išmokti, tai geriausiai jiems pasi-i vienas katalikas ir socialistas. Pa
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai rašė E. Vandervelde, verte Yardu-
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny- i nas. Karna ........................ ii>e
ga, su ištarimų nurodymais. $3.001

Čia dar viena įdomi žinia 
Anglijos. Motina, 28 

metų amžiaus moteris, nori 
būt sterelizuota, kad nega
lėtų turėti daugiau vaikų.
Ji vadinasi Mrs. Doris Kin- 
(’.red ir gyvena Birmingha- 
rro mieste.

Nors ji dar jauna mote
ris. bet jau turi šešetą vai
kų. .Jos vvras dirba kaip 
miesto išmatų vežikas ir už
dirba tiktai $14 per savai
tę, todėl sunku su vaikais 
pragyventi. Abudu jie bu
vo patraukti teisman . dėl 
prasto vaikų maitinimo.
Teisėjas iuos išbarė ir pri
pažino kaltais, tačiau palei
do be bausmės, kad “pasi- 
taisytų.” Moteris paprašė 
teisėją, kad jis pasakytų, 
kaip už $14 galima duoti 
geresnį vaikams užlaikymą.
Teisėjas atsakė, kad tai ne 
jo dalykas. Tada Mrs. Kin- 
dred ir pareiškė, kad ji tuo
jau eisianti ligoninėn ir 
prašysianti, kad ją rtereli-, daugiau šeimynos, tai ji ga- kalėjimą.

: iš
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Sj intri

TABAKAS
kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para-*- ,įnaguojant) politiskai-ekoromiskų klau- se K. Stiklelis. Kaina ............ 25c

sima aiškina ganusis Vokietijos so-
ciaMemokratų teoretiką. Kari Raut- Wb B*oadway,c 
sky. Kaina ................................... |0c So. Boston 27. Mass.

Mamytė Labai Dėkinga
M

■Zuotų. Ji bijosi, kad jos lėtų tuos daktarus traukti 
už “nuosto-nepadidėtųšeimyna 

daugiau
Anglijoj nėra įstatymo, ------------------------

kuris tokią operaciją draus- KOMUNISTŲ
tą. Katalikų bažnyčia. zi-( VADAS GRIŽO NAMO
noma, stcrehzaciją smer- ___ _
kia; bet protestoniška Ang-’ Maskvos radio praneša, 
lijos bažnyčia kol kas savo kad kinų komunistų vadas 
nuomonės šituo klausiniu Mao Tze-tung apleido Ru- 
nėra pasakiusi. Anglijos > siją ir grįžęs į Pekiną. Mao 
advokatai sako, kad (lakta- derėjosi su Stalinu Maskvo- 
rai gali tokią operaciją mo- je beveik keturius mėne- 
teriškei padaryti, bet jeigu sius. Buvo net kilę gandai, 
ji vėliau įsimanytų turėti kad Stalinas jį uždaręs į

dar atsakomybėn 
liūs.’’

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.“ 
ji labai dėkinga ir sako:

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

kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jusi) ma
mytei per čiehn metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėlcinga mano mamytė. Adresuokit taip:

K ei ei c i 9
•30 C. Brosdway, So. Boston 27, M
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ils Plataus Pasaulio
Kinijos Prezidentas i 251 Derybos

Nacionalinės Kinijos pre- Derybos dėl taikos sutar- 
zideato pareigas nuo 1949 ties surašymo Austrijai bu- 
metų pradžios eina Li vo vedamos 251 kartą. Ke- 
Isung-jen, kuris dabar gy- turiu didžiųjų valstybių 
dosi New Yorke. Pereitą Įgaliotiniai tiek kartų buvo 
savaitę generolas čankaiše- susirinkę surašyti tą taikos 
kas Formozoje pasiskelbė, sutarti, bet susitarti vis ne- 
kad jis vėl perima prezi- gali ir dabar patys tie iga- 
dento vietą. Li dėl to pa-. liotiniai sako, kad vilties 
skelbė protestą ir vadina nebėra susikalbėti su Rusi- 
Čankaišeką uzurpatoriu. t ja.

Amerika Skolina
Amerikos Eksporto-Im-

Saužuoystė Čechijoj
Čechoslovakijos vyriau

sybė praneša, kad aukštas porto Bankas sutiko duoti 
ministerių kabineto parei- Jugoslavijai naują paskolą 
gunas, Milan Reiman, nusi- 20,000,000 dolerių. Tokią 
žudė po to, kai policija pra- pat paskolą tas bankas da- 
dėjo ji tardyti dėl dingusių vė Jugoslavijai jau kiek se- 
slaptų valstybės dokumen- niau. Pinigai bus naudoja 
tų. Cechų valdžia duoda mi pirkti mašinų dalis, alie- 
suprasti, kad tas valdinin- jų ir kitus reikmenis Jugo- 
kas buvo šnipas ir, pagau- slavijos pramonei ir žemės 
tas, pats nusižudė, kad ne-kukiui.
reikėtų atsakyti teisme. . , “—~Jugoslavija Grasina

Jugoslavijos vyriausybė 
skelbia, kad Albanija var
toja “teroristines” priemo
nes prieš Jugoslaviją ir 
grasina, kad “Jugoslavija 
bus priversta imtis reika
lingų priemonių apsaugoji
mui savo piliečių teisių Al
banijoj.” Kokios tos “prie 
monės” bus, Belgradas ne
skelbia.

Italijos Valstiečiai
Pietinės Italijos 30,000 

bežemių valstiečių padarė 
“bado žygiavimą" iš savo 
kaimų i penkius didžiulius 
Kalabrijos dvarus ir juos 
okupavo. Valstiečiai sako, 
kad vyriausybė nenori pra
vesti žemės reformos, o to
dėl jie patys nutarė pasida
linti didžiųjų dvarininkų 
žemes.

sneliui apie gen. Plechavičiaus 
kalba Clevetande, ponas Raste
nis neiškentė neatsiliepęs. J‘s 
reikalauja per smetoninę “Dir
vą“ duoti jam pavardes sugau
dytųjų Tauragės sukilimo daly
vių 1927 metais Lietuvoje. 
Man keista, kad šį klausimą ne
gali atsakyti pats “Dirvos“ re
daktorius, arba kodėl jis negali 
pasiklausti tų savo sėbrų, kurie 
tauragiškius darbininkus šaudė. 
O gal “dideli“ žmonės užmiršo 
tokias “smulkmenas,“ kaip dar
bininkų šaudymai?

1927 metų rugsėjo 13 d. Tau
ragėje buvo sušaudyti šie suki- 
imo dalyviai: seimo atstovas 

Mikulskis (socialdemokratas), 
^ekavičius (socialdemokratas), 
3umeckas (socialdemokratas), 
tulikas (socialdemokratas) 
Kazlauskas (socialdemokratas), 
Milkeraitis (nepartinis) ir ke- 
etas kitų, kurių pavardžių aš

dabar nežinau, bet galėčiau vė
liau ir jas paduoti.

Aš tikiu, kad p. Rastenis pa
sitenkins šiomis pavardėmis ir 
nebesigilins į kritas “smulkme-

daktarai liudija sander byloje

New Yerko daktaras Milton Helpern (kairėj) ir Dr. 
Kaipti MiUer. New Hampshire gydytojas, buvo pašaukti 
Rodyti Dr. H. N. Sander byloje dėl tariamo nužudymo 
vienos ligonės iš gailesčio. Sander byla sukėlė daug kal
bų ir ginčų spaudoje ir tarp žmonių.

ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS
Dvi Našlaitės

_ . . ,, i vieniusPnes porą metų Monte- ,

MARGUMYNAI FLORIDOS LIETUVIŲ DOMESIUI
Išdirbant namams ir darželiams 

cciiivnlinius vazonus, FONTANUS, 
stovyla.; ir kitus panašius papuoša
lus. Kreiptis: tll)

A. t liekna.
2129 Edison Avė., 

Jacksonville I, I la., 
Telefonas 75152.

Ėalaputrio Matematika
1— Parašyk savo buto nu

meri.
2— Padaugink ji iš dvejų. -—

! paieškojimai
5—Pridėk savo amžiaus

, metus.
Į 6—Pridėk 
Į dienas, 365.
: 7—Atimk
'dienas, be sekmadienių, be 
religiškų ir nacionalių šven
čiu—615. i Ąš, Petronė Dapkunicnė, buvusi

- z, • •• • ; Marcinkevičienė, pjrieškau Stasio8-- GaUSlS I piimi numeiiai Marcinkevičiaus, gyvenusio Brook-
bus tavo gyvenamojo namo l.\n- N- J- Prašau atsiucpti sia>. . . adresu: St. Oapaunas, 4209 Luclutnumeriai, o paskutiniai—ta- (Avė., naitimore 29, m<i.

į Paie.škau mano kaimyno Antano 
i Ročio, kilusio iš Žarėnų („trapi jos, 
• pakalniškių sodžiaus, mes kartu vy- 

\lCnU metų kome iŠ Lietuvos į Ame riktą. Jis 
i pats, ar ku jį žino, malonėkite pa- 
» rašyti man, už k-t busiu labai dė-

dvejų metų kmša.
Barliora Grusdailė Kloinis,;m»T Pine Street,

Kulpntont, Pa.

vo amžiaus metų skaičius. į 
Pabandyk, o “pranašvs-.

tė” išsipildys.
APSU ĖDIMAI

I Taunis. ! Paieškau moters, neviršaus 40 
. ’ metų, kuri norėtų gyventi šiltam“

___ _  _ metu krašte. Prašau ir paveiksląINCOME TAKSŲ RAPORTAI Kstk kuri
WOR(ESTERE »yti:

Įso j atalpinti, su M. Krupa- 
parašu, YLIK’o

kaip. kas t» vWeo>j lmi’ž Oni Tautų .,r-
sušaudymą orp»nteavo. £»£ Wt4 Jakubauskienė, palik-i ga,“2il,:IJaL 
aktyviai prisidėjo ir jvykde.Į ___ __________-_dama nubudime ir nežino- Ponui Vaivuškui ir ko.
Jeigu jisai norės, mes galėsime!11. , baisiai nenatinka Yikonis,
ir šį dalyką paskelbti spaudoje, mai ®į®‘clal savo vlt",nteIt i Kiasinskas’ Miklovis, Gum- 

_8. s. 13 metų dukrelę Santą Gik fe jr ,jetu.
Cleveland. Ohio. I pnes pat Kalėdas mirė kita viaj veikžjaj ku,.je bj_

lietuve, Adele Meliunaite
v • i Tuekienė, palikdama varge 

M..k» a- Te». I nuliftdime 15 metu dtik-

lšpildome income taksų ra
portus. federalinius ir valstijos, 
nuo 9 vai. rvto iki 9 vai. vakaro

Prašau
bus sugrąžintas. ftu-

(15)
\1 r. Z. R. -L.

4',-27 W. Conmierce,
Sun Amonio, Tt-xas.

I’aieskau gyvenimui draugės uki- 
mžiaus. Kat- 

ir darbi-ir sekmadieniais visa dieną, 165 nmkes, apie metų um> i“ui reikalingas ataugas
Green St. 
Worcestere 
Kalbame 
Rasimas akaunteris

prie Kelly Sq.,' įlinkas, prašau atsišaukti. Platesnių
Telefonas 3-8376'—, įteiksiu i^r .laišką.

lietuviškai. Adolfas 5:527 chenceik'r St..
Philadelphia 30, Pa.(10)

Ulsteris Atmeta
Šiaurinės Airijos (Ulste- 

Maskva Kaltina no) vyriausybė atmetė Ai
Rusijos vyriausybė pa- rių respublikos pasiūlymą

na Lietuvos okupantų. Tie 
lietuviai visuomet ėjo ir eis

. . . i , r. su visais tais lietuviais, ku-
Šie musu takruščio dnuKo., relę Kenytę. H k už iiilai,.vinimą

atsinaujindami prenumeratų ,rl * . ’ . , . . ■■ , - r>
užsisakydami kalendorių, pri- Kol motinos buvo gyvos, Lietuvos is raudonojo Ru- 
siuntė dovanų laikraščiai su-1 tos dvi mergaitės buvo ap-?1Jos imperializmo vergijos, 
stiprinti: rūpintos ir neblogai auklė-j Musų komunistai keikia pa-

4. Mackunas iš Darbv, Paujamos. Be palikus be mo-'dorius lietuvius, o garbina

PARSIDUODA GERA VIETA
Parsiduoda IX kambarių namas 

su pusantro ekerio grynos žemės, 
yla keli vaisiniai medžiai, gražioje 
virtoje. Kreiptis šiuo adresu:

J. Kučinskas, (l’»)
T10 Washingtoti St., 

Stoiight»n, Mass.

SUTINKA PATARNAUTI
Geriausis Amerikoje Susipažinimų 

Klubas sutinka asmeniškai patur- 
riauti pavienėms moterims ir vy
rams. Turi nariu iki visų šalį (daug 
turtingų). Rašydami įdėkit dešim
tukų, už kurį gausit adresų ir nuo
traukų. Susirašinėjimas vien tik

------ j angliškai. H<dlvw<xel " ioo” Club,
M. ŽUKA1CIO KNYGŲ IR i •’ <>• n.diyw^ a.

ŽOLIŲ SANDĖLIS
335 Dean Park, Spencerport, X. V.

skelbė naujus kaltinimus 
prieš mažiukę Suomiją ir 
sako, kad Suomija sulaužiu
si "taikos sutarti" ir suomių= 
rusų “draugiškumo ir savi
tarpinės pagalbos sutarti” 
tuo, kad nesutinkanti iš
duoti Rusijai 300 karo kri
minalistų .“sovietiškos kil
mės.”

suvienyti šiaurinę ir pietinę 
Airiją Į vieną federalinę 
valstybę. Airių respublika 
žadėjo garantuoti Ulsterio 
gyventojams plačią auto
nomiją ir visišką tikybos 
laisvę. (Ulsterio gyvento
jai yra protestonai.) Ul
sterio tas pasiūlymas nepa
viliojo.

prisiuntė $2.50 “kad pypkė ne- tinų, jų ateitis yra miglota:>av0 šventuosius, kokią kny
užgestų, tabakui pirkti.“ P® ir nežinoma. Tiesa jos tu- ta* Melnikaitę ir Brazilijos patį skelbėją. 
$1.50 prisiuntė Mrs. J. Stankus L.j gjojęįug tokius tėvus, bet
iš Easton, Pa., ir B. Stepoms - nalieka tėvu n vnnč iš Hartford, Corta. teVas P^neKa ° y.Pa5

mergaitėms, leko patilti.
Po 50c atsiuntė: A. Andriu- kad vienos iš jų sužinoję 

nas iš Duanesburg, N, Y., A. giminės, teta gyvenanti 
Herman <š Sheboygan, Wis„ A. į jAy įr dėdė Kanadoj, su- s 
Pat riek iš RiKrifG?d. SS€. (S©C),Į į = = ui.:__ ! žiaus

PAAIŠKINIMAS: Dėl žemiau 
knygų prašome kreiptis j 

“Keleivio” adminlst- 
, 'racija jų nepardavinėja.

VV. Mikulskis iš Racine, Wis. Įsirūpinę jos iIKiinū ir paSi-Įę

avantiūristą ir nesenai su
sišaudvme SU Brazilijos po- Ramybės šaltinis, didoka knyga, di

delis drukas, stiprus apdarai .. >4 
Vainikėlis, maldų Knyga, :yw> pusi., 
paveiksluotos mišių maldos papras
tais apdarais 75c. Ta pati minkštais
apdarais ....................................
kantičkos, giesmių knygos ..
Aizopo pasakęs. pasakų
Nedoras žydas, kupciavojotėm .............................

licija žuvusi .Marmą, apie 
kuri iau kelintas mėnuo 
kaip “Darbas” rašo. Žmo- 

sako. kad tai 20-to am- 
bolševikų Marija

KAS MUMS RAŠOMA
Kaip Baigėsi Greitos Vedybos o kai grižo, tai išsirūpino doku- 

‘ mentus ir greitu laiku sulaukė 
Vienas musų kaimynas, My-:savo jauną pačiutę čia Ameri-

kolas P., tarnavo Amerikos ka-, koje.
riuomenėj. buvo išvežtas i Vo-Į Kar- tik atvažiavo ta gera 

mergaitė, tai pirmiausiai pra
dėjo ieškoti darbo. Sako. nie
ko taip nenoriu, kar.p eiti dirbti. 

1 Darbą susirado kitame miestu- 
rašinėti laiškus jau iš Australi- j ke Q kaj vjena vakarą grižo iš 
jos. Laiškai ėjo vienas po ki-1 darbo, tai pasakė: Viskas gerai,

kietiją ir ten susipažnio su vie
na “dipuke.“ Trumpą laiką pa
draugavo. o paskui mergaitė, 
gavusi jo adresą, pradėjo jam

M. ČeplinskM U Chie^M, m|V»« « a*limti pas save 1 
Barkauskas iš OakviHe, Conn..|t’

Pastaroji irgi turinti pa-ir J. Jasiunas iŠ E. Hartford, 
Conn,

Visiems draugams tarime j 
širdingą ačiū. l

JUOKAI
Čechiį Kalėjime

siturinčią tetą čia pat Uru
gvajuje. Bet, kaip dauge
lis čia lietuviškų tetulių, 
taip ir ši pastaroji: jei jos 
paprašytų aukų koks Stali
no agentas, tai tuojau ir 
mielu noru jam duotų ko
kią dešimtinę, bet priglaus
ti vargšę našlaitę, tai kits

to ir rjt gražus laiškai, puikiai (yra. tik nepatogu važi- Jonaity

Anądien viename če-1 reikalas. Ar nevertėtu vie- 
chų kalėjime susitiko du tos lietuvių spaudai ir vi- 
prieteliai, kurie buvo nesi-Į su o menės veikėjams ma- 
matę jau du metai. Seniau žiau reklamuoti naujus na- 
sėdintis kalėjime klausia mUs, automobilius ir nuola- 
naujai atvykus): tinius balius, o daugiau su-

pakliuvai, Į sirupinti šių ir kitų vargšių 
našlaičių likimu, kol dar n

Magdalena ir šventas Pily
pas

parašyti ir vis su skundais, kad n-tj todėl i<eisiuos arčiau prie 
Australijoj baisiai nuobodus darbo Pasiėmė savo daiktus 
gyvenimas, kad ten lietuvių nė- ir įvažiavo j kitą miestelį, net 
ra, kad ji gera mergaitė ir pa- sudi€V nepasakius.
mokyta lietuvaitė. į jaj tokia pamoka iš greitų

Mykolo motina pradėjo su ta vestuvių
mergaite susirašinėti ir para
gino savo sūnų. kad jis važiuo Paulsboro. N. J.

Susiedas.

tų j Australiją ir ją ten vestų. 
Matyt ir sūnaus buvo tokia 
nuomonė. Taigi, sėdo Į orlaivį, 
nuskrido i Australiją, ten vedė.

Nežino Kairė. Ką Darė Dešinė

Aną sykį. tilpus mano straip-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiau»ia Lietuvių 
Organizacija Pa»aulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,300,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. _
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali 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.
Tajk.Sasivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kropę >rha i Centrą adre- 
sr.odamas:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30tb St- York 1, N. Y.

(H)< alif.

TREJANKA
Musų T rėja n ka yra 
pasaulinė Trejanka. 
M ūsų Trejankos šak
nys ir kiti dalykai su
rinkti nuo saulės te
kėjimu ligi saulės nu- 
sileiiiimo. Japonijoje 
pirmučiausiai saulė 
teka , ir musų Tre
janka prasideda iš 
Ja|«onijes, Kinijos, In- 

x5^S!do-Kinijos, iš Persijos, iš Egypto, 
‘ n‘: Prancūzijos. Ispanijos, Vakarų In

dijos. Pietų Amerikos, Centralinės 
Affierikos. Mexico, šiaurės Ameri
kos, Canartos—ir čia saulė leidžias, 
(merk Trejanką į ruginę ir gerk po

.$1.35

.$8.50

panai
• •

Duktė Marių, graži apysaka... .Z3>c 
| Pasaka apie kantriąją Eleną ..35c
, Gn<orms, prirakytas ant . alos 1. , vJso pasauiįo perą mišinį.---- . cerKUtę viso pasaulio

Kuomet Kremliaus ban-! ™ "iiitoi: :i&! »«■ "ŽJfa:
ditai šimtus ir tūkstančius 
išskerdė ir dar vis skerdžia 
visai nekaltus žmones, tai 
Maskvos davatkos nei 
šnipš. Bet kada jiems ten
ka. tada jiems baisus skan
dalas.

M. Krasinskat.

“PANELE FLORIDA“

O- !
—Ąš pagyriau Tito, pa- vėlu. 

sakiau, kad jis yra geras Gal kas nors pasakvs, 
vyras, uz tai ir atsidunau kad tai ne musų dalykas, 
kalėjime. _ betgi jos yra lietuvių moti-
. beista, — atsihepe jo nų dukros, o Drie to mes tu-
draugas.-pnes du m«t» a» rime g praeities prityrimų,! 
pasakiau kad Tito yra su- kur toki našIaiži£ ’ nJ_ 
va ir uz tai pakliuvau , ka- gildžiusiu (Raususkaitė), 
^J'mą .r. ka.p matai, dabar patekusių į pataisos namusl 
dar tebesedziu. . . . I (Gūreinaitė)' o kitos paii-

kusios be motinų nuėjo blo- 
įgais keliais.Irgi

Viena jaunavedžių pora | 
vestuvėms gavo daug dova
nų. Tarp kitokių dovanų! 
buvo du teatro bilietai ir

-o-
Bolševikų Šventieji

Stalino saulės garbintojų 
Darbas” ir jo redaktoriailaiškelis, kuriame buvę pa-L.^i-^ . . ,' . • ...

rašyta tiktai tiek: “Abįd- " kabl"e'as* l’1'1.'“
kit, kas jums tą dovaną £:.! • demokrati-
siunčia7” ’ niai nusistačiusių vietos lie-

Jaunavedžiai nespėtojo, unjpb^’ 
bet bilietuose nurodytą die-Į k »
ną išėjo j teatrą. Kai jie i ‘ Lietuv i>. Kam jis dn- 
grižo namo, jie rado butą

-X'
orazi mergiotė Shirley 
Rhndes šiais metais išrinkta 
• Miss Florida” ir žaidžia pa- 
jurv su didele hole.

Kūrykla su sanamono n<^*- ; o tr<s pakebai $2.00. B#t jeigu no-
Savlės Ratas ir visos planetos Į ritc ?auti C. O. I)., tai $2.25.
nurodymu, kaip jos keliauja— .5©c ,
Velnias ir kapitonas. 3 tomų..$1.75 
Francijos L1URDES apsireiškimai,
500 puslapių, stebuklai patvirtinti 
dvasiško sosto, su paveikslais ir ap
darais ........................ •_................ $3.75
Pranašavimai apie svieto pabaigą jr
ancikristo atėjimą .................. <1.2o
Lietuviška gaspaainė su drfuR nau
dingų receptų ..........................
Meiliški ir kriminališki aprašymai 

75c
' Talmudas žydą ir jo slaptybės .. 25c 

Raktas į laimingesnį gyvenimą 1.00 
Jonas ir Alenutė, graži pasakaitė

Isaimė ir planetų nuspėjimai 25e 
Karvės ir gerų šorių darymas 25c
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE

1 Visos žolės yra paskirais pakeliais.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadaay 

South Boston 27.. Mass.

NUO UžSISENĖJUSlV. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjuaioa žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudė j imą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomai 
ypatybės palengvina jūsų skaudėje

su lietuviškais ir angliškais nurody- J ir galėsite ramiai miegoti naik-
mais, kaip jas vartoti 

i Nervu pataisymui naudinga arba
ta ............................................ ............$1

Nuo kosulio, dusulio bei mainų 
astmos. Palengvina atkasėti.... 75c 

Nebūk nutukęs, eik kudyn ....$1 
Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo 75c 
Plaukų tonikas, prašalina pleiska

nas. stabdo niežulį, sulaiko slinkimas 
ir p ra žilumą ir ugdo plankos. ,75c 

Palangos Trejanka. dėl ariel
kos .................................................... 75e

tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASI9L 
Taipgi pašalina perštėjimą ligoa 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tąrppžršcių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džinsiančios ir •oskilnstea 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
IO Ointment suteiks 
jums pagelha nuo nu-i Kanapių sėklos, pakelis 4 unc...35c _

Vyriškumo pataisymui Oh boy, ge- i perftamų ir
rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- np-žiančių kojų. Legulo
dukėms tinginį paakstina ___ 1.25

Į Orderius išsiunčiame tuojau, kaip 
! gauname užmokesnį. arba pasiunčia- 
j mc C. O. D., tai užsimokėsit, kaip 
, pačtorius atneš.

<13) orderi į: ii! «)
i M. ŽURAlTfB. LEGULtr. »»egt. 1
335 Dean Tark. Speneerpnrt. M. T. 4A47 W. I4tk Street,

CICERO S*. II.L.

Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Cbicagoie ir apylinkėse 
arba atsiųskite money

visiškai išvalytą, visi bran
gesni daiktai iš jo buvo din
gę, o ant stalo buvo laiške
lis, kuriame buvo parašyta: 
“Dabar jau žinote, kas 
jums siuntė teatro bilietus.”

Laika, ažsbekyti “KeUįJ 

via” Kalendorių 1M0 rm- 
tara». Dauff skaHyaą| ir imi 

formacijų. Kaina 80 e«ntų.|

Ar Juxų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gą šlonumą. .Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 

z lieka kūne ir jusu krau.mr- -lei tunte sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnu turit keltis, jei galva 
svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargi, jei ju>ų 
paakiai patinę, vnrtokir

tOf.IŲ ARBATĄ SAMTIS NO- 1««
Kaina $l.W su pri^iuntimu. M'isu žolių arbata yra 
eksportų mdaryta remiantis ilg" rietu patyrimu.

Užsakymu.- su pinigais adresuokit taip:

SANITAS HERBS (11) 
1128 Milwaukee Avė., Chicago, III.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Raaijot Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs 4. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dą 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 gryną faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke
leivio" knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27, Mass. J

r
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Vietinės Žinios
DR. SANDER BYLA 
ĮDOMAUJA VISUOMENĘ

DAVID E. LILIETHAL 
KALBĖJO BOSTONE

Nuo vasario 20 dienos ei
na daktaro Herman N. San- 
der’io byla Manchester, N. 
H., prisiekusiųjų teisme. 
Daktaras kaltinamas nužu
dęs “iš gailesčio’’ vieną li
gonę, Mrs. A. Borroto, ser
gančią nepagydoma vėžio

Buvęs atominės energijos 
komisijos pirmininkas, Da- 
vid E. Lilienthal, praeitą 
ketvirtadieni kalbėjo Bosto
ne apie atominius ginklus 
ir krašto saugumą. Kalbė
tojas griežtai smerkė kai 
kurių žmonių dabar rodo
mą isteriją dėl atominio

DAKTARO SANOER KALTINTOJAI

Daktaro Sander byla vis dar eina Manchester, N. H. Pa
veiksle matytis kaltintojas, valstybės gynėjas William 
L. Phinney (kairėj) ir apskrities daktaras Robert E. Bi
ro". kuris pirmas, peržiūrėjęs Mrs. A. Borroto mirties 
rekordą, padavė skundą prieš Dr. Sander.

< vo narius kelti doriniai, 
protiniai ir gaivinti bei stip
rinti juose Tėvynės meilę, 

i šių tikslų siekdama, draugi

knygas, rengs paskaitas ir dantis: V3'

RAD1O PROGRAMOS
Lietuvių Radio Korp. ra- 

dio programas šį ateinantį. 
sekmadienį per stotį WBMS ^z,?r k™utuv 
1090 kil. (netoli WBZ sto-

liga.
Byla sukėlė nepaprasto ginklavimosi lenktynių ir 

susidomėjimo todėl, kad' pasmerkė “pasaulio galo”
Dr. Sander yra žinomas,' pranašus, kurie nešiojasi su 
kaipo sąžiningas gydytojas'mintimi, kad musų žemei Į“ 
ir geras savo amato specia-: ateis galas, jei nebus susi- ŠI SEKMADIENI

prakalbas, darys tautos ir 
tautiečių atminimui apvaik- 
ščiojimus” ir tt.

Taigi, tikslai, kurie bet 
kuriam geros valios lietu
viui priimtini.

4. Draugija per gana il
gą savo gyvavimo laiką yra 
išleidusi virš 55 įvairių lei
dinių. Daugelis jų yra pa
siekę ir Lietuvą, kada tenai 
buvo “ir tamsu ir juoda.” 
Keletą aš paduodu pavyz
džių:

Dr. Vinco Kudirkos raš-

PARDUODAMA
Solydiškas 3 šeimynų namas Dor- 

chestery, netoli Uphanis Corner, 18 
kambarių, 3 atskiri šildymai, kieto 

Netoli susisieki
mas ir krautuvės. Kaina $11,500. 
Pigos pirkimas.

Frank Ivas,
545 E. Broadway. So. Boston, Mass. 

Tel. SO 8-0605.

Pagavo 10 Drabužių Vagių
listas. Daktaro kaimynai ir Į tarta su Maskva dėl atomi-j DIDELIS KONCERTAS --------
jo profesijos draugai liūdi- nės energijos kontrolės. -------- į Policijai pasisekė sugauti
ja apie jį, kaipo pavyzdin-! D. Lilienthal pasisakė už Lietuvių Radio Korpora-ilO vagių, kurie buvo pavo- 
gą daktarą ir gerą, gailės-! tarptautinę atominės ener- cijos metinis koncertas busgę iš Cambridge ir Bostono 
tingos širdies žmogų. j gijos kontrolę, bet kol toki! šį sekmadieni. 3'vai. po pie-irubų siuvyklų už 50,000 do-

. i kontrolė bus sutarta. Ame-1 tų. Patrick F. Gavin mo-: leriu drabužių. Pavogti dra-Dabar byla jau eina prie .............................. .... ’ • ~ ~ • — i. .
galo. Visa eilė liudininkų
iš ligoninės sakė, kad miru
siai ligonei oras i gyslą bu
vo įleistas, kada ji jau bu
vo mirusi. Todėl, klausi
mas apie tai ir sukasi, ar li
gonė buvo numarinta, ar ji tautos” jėga? j Stasė Krikštolaitytė, daini-
pati mirė. j Ypatingai Įdomiai D. E. j ninkai Vladas Ivanauskas ir

. Ši pirmadieni ir antradie-1 Lilienthal papasakojo apie Julius Kazėnas ir aktorius 
nį pats Dr. Sander ir jo atornjnės energijos svarbą!jumoristas Vitalis Žukaus- 

visam krašto ukiui. Dabar,!kas. •
kai kalbama apie atomus, Į Tuoj po koncerto, 6 vai. 
turima galvoje tiktai gink-)vakare. Lietuvių Piliečių 
lai, o tuo tarpu atominė, Draugijos svetainėje, South

kykloj So. Bostone. Ta mo- bužiai buvo,atrasti Malde- 
kykla yra kampe F, 7th ir j ne, viename garažiuje. Va- 

reikalingi. bet ginklai nėra Dorchęster gatvių, netoli i gys buvo susekti, kai bandė 
viskas. Svarbesnis daiktas Carney ligoninės. • parduoti pavogtus drabu-
krašto apsaugai yra pasiti- Koncerte dalyvauja stip-! žius Quincy mieste.
kėjimas musų idėjomis, į rios meno pajėgos: daini-:--------------------------
ekonomis gerbūvis ir mora-Jninkės Alė Kalvaitytė ir Šeštadienį Kultūros

Rėmėjų Susirinkimas

rika turi ginkluotis, kad bu 
su pasiruošusi. Ginklai yra

žmona duoda savo parody
mus. Juos apklausinėja 
valstybės gynėjas. \Villiam 
L. Phinney, kaltinamojo 
daktaro jaunystės ir mokyk
los draugas.

Mirusios ligonės vyras ir 
duktė liudijo už daktarą

ŠĮ šeštadieni, kovo 11 d.. 
Lietuvių Kultūros Rėmėjai 
Bostone turės savo susirin
kimą pobažnytinėj svetai-

tai—6 tomai; Kultūros Is-įton, Ma 
tori ja—3 tomai; Pasaulio 
Istorija—3 tomai; Psicho
logijos Vadovėlis; Dailės 
Milžinai; Lietuvos pasakos 
—2 tomai; Princas ir Ele- 
geta; Lenkai ir Lenkija;
Lietuvių Protėviai; Algis—
Kęstučio Išlaisvintojas; Lie
tuva Didžiajame Kare, ir tt.

Paskutiniu laiku buvo 
bandoma pirkti išleistus lei
dinius Vokietijoje, nes taip 
pigiau atsiėjo, kaip tai, Do
vydėno “Pavasario Belau- 

jkiant,” Dr. Griniaus “Atsi
minimai ir Mintys.” Bet 
dabar, kai musų tautiečiai 
iš Vokietijos išvažinėjo, vėl 
atsiras gyvas reikalas spau
sdinti knygas Amerikoje, 
kaip didžiausioje lietuvis^ 
koje išeivijos kolonijoje; o

1— Muzika.
2— Alė Kalvaitytė, mez

zo-sopranas, buvusi Kauno 
Operos artistė, iš Chicagos.

3— Vladas Yvanauskas, 
tenoras, buvęs Kauno Ope
ros artistas, iš Brooklvn, 
N. Y.

4— Vitalis Žukauskas, ko
mikas, iš Brooklyn, N. Y.

5— Pasaka apie Magdutę.
Po programų! prašome

parašyti laiškeli ar atvirutę 
į stoti WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos

ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus

Ar Žinot Kur Kų Gonti!
Mea pranešam, kad turima 

sų krautuvėj visokių maitini B- 
randavojimui. kaip tai Floor San
ders. Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turima vi
sokių pentų, varnišių, siaaoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

<28 E. Broadvay. Sau
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ma S M < 

Ir ma T M * 
546 BROADWAY 
•O. BOSTON. MASS. 

SOUtk

energija greit įsibriaus Į .Bostone, bus vakarienė, ku- 
musų kasdienini gyvenimą,! rioje svečiai turės progos su Susirinkime bus pranešta

nėj. W. Fifth St., So. Bos 
tone. Pradžia 7 vai. vaka- be t0’ šiuo metu Amerikoje 
re randasi gana daug musų ra-

kaipo naujas energijos šal- menininkais 
tinis ir turės nepaprastos Ziiiti.

arčiau susipa-

Sąnder ir sakė, kad jis ją Į svarbos visam ūkiškam ša- 
gydė rūpestingai ir jie ne- lies gyvenimui, 
mano, kad daktaras pagrei
tinęs jos mirtį

“Kas Nori Eiti į Laisvę?’

apie lituanistikos mokyklos, 
teatro ir vaikų darželio rei
kalus ir bus išklausyta su
sirinkusiųjų pageidavimai. 
Bus ir trumputė meno pro
grama.

šytojų ir poetų..
5. Draugija ima metams

tik S2 ir už tai duoda dvi 
lietuviškas knygas, kurias 
šiaip perkant, atsieitų daug

PARDUODAMI NAMAI
So. Bc.-ton, City Point, prie juros 

luksusinis namas 3 šeinių po 7 kam
barius su štimais, voniomis ir kt. 
patogumais, 2 butai be OPA. par
davėjas tuoj išeina, metinės pajamos 
$2.468, kaina $13,000, mažas įneši
mas.

Dorchester. St. Margarette rajo
ne 3 šeimų po 5 kamb. su šiluma 
thot water heat>. su voniomis ir kt. 
patogumais, kaina $6,300.

Dorchester. Field Corner rajone 
gražioj vietoj 6 šeimų po 5 kamb. su j 
voniomis, baltomis sinkomis ir kt. 
patogumais, kaina $6.500.

Mattapan. gražioj vietoj 1 šei
mos 6 kamb. moderniškai įrengtas, 
kaina $6.800, ir daug kitų namų ir 
biznių parduoda

Antanas Juknevičius 
545 Broaduay, So. Boston,

Tel. SO 8-0606.

KAMBARIAI ANT RENDOS
Išsinuomoja trys kambariai, 

kreiptis i savininkę. Mrs. Stan- 
auhite. 44
Dorchester.
A V 2-7269.

Tek SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447Bro*dway
SO. BOSTON, MASS.

Aspinwall Road, i 
Mass. Telefonas!

PARSIDUODA NAMAS

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

DORCHESTERIO Praeitą sekmadienį anks-
Dramatiškame liudijime I SUSIRINKIMAS ,,tj rvt^ j Worcesterio kalėji-

daktaras mėžtai užginčijo Dorche-terio klubo susi-m3 įsilaužė buvęs to kalėji- TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ daktaias griežtai užginčijo,, uoicnesteno kiuoo u*i . v v e Du 1 DRAUGIJOS REIKALU
kad jis nužudęs ligonę ir, linkimas įvyks si penktadie-; K viuina c,. uu į _____
sakosi nesulaužęs įstatymo, nį, kovo 10 d., klubo patai-, ”eau--sėdėjęs ten uz auto
Kodėl jis įleido jai oro į pose, 1810 Dorchester Avė.; mobilių \ogimą. Jis atsta 
gyslą, daktaras sakosi tik-1 Pradžia 8 vai. vakare. Vi- revohen, suvarė

Mūrinis, keturių šeimų namas, ne- 
, . ... .... , ša per mėnesį $90 rendos, parsiduo-
bl'angiaU. 1 ik išleidžiant da už $4.oon su mažu įnešimu. Na

mas Koxburyje, prie Dudley stoties. 
Yra tušti ruimai. Kreiptis j savi
ninkę:

Mary Jonaitis,
373 K Street.

South Boston. Mass.
Tel. SO 8-6269.

rai ir pats nežinąs, nes “rei-, si nariai kviečiami dalyvau-
kėjo ką nors daryti.” ti. Valdyba.

Nedėlioj, Kovo (March) 12
Lietuvių Radio Korporacijos 16 Metų Sukak

tuvių Koncerte ir Bankiete Dalyvaus
Keturi Operos Artistai—

Juzė Krikštolaitytė, Alė Kalvaitytė, Vladas 
Ivanauskas ir Julius Kazėnas.

Tai bus pirmą sykį Bostone
RIGOLETTO KVARTETAS

Alė Kalvaitytė, mezzo-sopranas, 
buvusi Kauno Operos solistė, iš Chicagos.

KONCERTAS įvyks nedėlioj, Kovo (March > 
12-tą, Gavin F. Mokyklos Salėj, kampas 
F, 7-tos ir Dorchester gatvių. So. Bostone, 
3-čią vai. po pietų. Tikietai $2.00 ir $1.50.

3A N KIETAS Lietuvių Piliečių Salėj,, E ii 
Silver Sts., So. Bostone, 6-tą vai. vakare. 
Tikietas $2.00. ,

Kiekvienam žmogui išlai
kyti savo tautybę yra Įgim
ta. Ypač svarbu mums lie
tuviams, kai Tėvynėje vyks- 
sta toks baisus, istorijoj ne
girdėtas. tautos naikinimas. 
Tada kiekvienas tautietis

ketu-
rius sargus į vieną kalėjimo 
kamerą, išleido iš kalėjimo 
savo prietelių, Gerard J.
Richards, ir pasiūlė visiems 
kaliniams, kurie nori lais
vės, eiti su juo. Bet norin- lieka lyg lietuviška tvirtovė 
čių neatsirado. Iš vienos 
kameros pasigirdo balsas:
“Lauke labai šalta, čia ge- 

• riau.”
Buvęs kalinys Dubeau 

gerai žinojo kalėjimo tvar
ką ir todėl žinojo, kaip už
klupti kalėjimo sargus iš 
netyčia. Jis pagavo vieną 

' kalėjimo sargą lauke, o ki
tus tris kalėjimo viduje. 
Nuginkluoti ir uždaryti ka
lėjimo sargai buvo: Wil- 
liani Shilale, Charles Pau
lauskas. Herbert Buss ir 
John Mothcruay. Viskas 
tas Įvyko 1:45 vai. iš ryto.

Buvęs kalinys su savo iš
vaduotu frentu, išėję iš ka
lėjimo, “pasisamdė” su re
volverio pagalba taksiuką 
ir nuvažiavo į Aubum, ten 
jie taksiuką paleido ir pa
gavo du keleivius su karu ir 

į privertė juos nuvežti bėg
iuos netoli Sturbridge, prie 

■ Connecticut valstijos sie- 
jnos. Ten jie išlipo ir din
go tamsumoje. Policija da
bar daro didelę medžioklę 

i tvos drąsius “išsivaduoto- 
jus” pagauti.

Raudonojo Kryžiau* Vajus

didesnį knygų kiekį galima 
jų kainą nužeminti. O tai 
galima, būnant garantuo
tam, kad išleistos knygos 
bus išplatintos. Taigi, tu
rėtų kiekvienas lietuvis bū
ti TMD nariu.

Šiuo tarpu itin dėmesys 
kreipiamas į naujai atvyku
sius. Juk jie dar taip nese
nai iš Lietuvos, juk jie nuo-1 
širdžiai Lietuvą mylėjo, tai
gi, ir TMD darbas turėtų 
būti artimas.

Bostone yra TMD kuopa. 
Greitai ji numato visuotiną

palaikyti tautos gyvybei iki 
jos prikėlimo.

Kiekvienam aišku, kad . .... re
organizuoti išeiviai visados narĮ^ susirinkimą^ 
lengviau tai palaikys negu
palaidai išsimėtę svetimųjų 
juroje. Tuo reikalu trali 
būti steigiama įvairių orga
nizacijų ar draugijų, vieną 
?.r kitą kimesni tikslą išryš
kinant.

Šiuo tarpu aš norėčiau 
paminėti Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją, nes:

1. Ji Įteigta Amerikoje 
1896 metais, taigi, prieš 54 
metus. manau, kad ne
daug ras: e tokiu senu lie- 
tuviškų ganizacijų. Tai
gi, reikia manyti, turi senų 
tradicijų. urėjo ir turi pa- 
sišventu.'-’i žmonių, kurie 
šiose ne'c gvose aplinkybė
se ją išla ė, išsaugojo.

2. Senieji amerikiečiai, 
kurie Į tą irganizaciją Įdėjo 
daug savu triūso, pinigų ir 
iaiko, b< • kurie dabar jau 
sensta, m ietų matyli, kad 
jų pramistu keliu žengia 
jaunoji I ietuvos karta; kad 
jų draugija nemiršta su jais 
kartu.

3. Dažnam gali kilti min
tis: o kokios pakraipos ta 
draugija: ar joje dalyvau
damas n< .ažeisiu savo Įsiti-

Am e r i kos Raudonasis Akinimų. Tuo reikalu atsa- 
Kryžius, vadovaujamas ge- į kyšiu vien sakiniu, paimtu 
nerolo G. C. Marshall, pra-,iš jos statuto; “Šita draugi- 
dėjo nO visą kraštą savo'ja stato au tikslu platinti 
vajų. Bostono kvota yra apšvietą ir lietuvišką litera- 
$1,244,746. ( ,tur3- Di ugija stengsis sa-

prašome sekti spaudą ir 
TMD susirinkime gausiai 
dalyvauti.

TMD Bostone Valdybos 
Narys.

Šį pirmadienį kilo ir pa
sibaigė Lawrence autobusų 
šoferių streikas. Bušai ap
tarnauja plačią apielinkę ir 
jais naudojasi 130,000 ke
leivių. Ginčas dėl darbo 
sąlygą bus sprendžiamas 
trečiųjų teismo (arbitražu).

“KELElVlO’
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
rių jau pasiuntėme, naujus 
užsakymus tuoj išsiunčiame. 

“KELEIVIS”

(10)
PEREIKIT PRIE ŠILDYMO

ALIEJVM DABAR!
Thomas D. McGregor 

Acme Home Heating Co., 
Home Heating Engineers,

397 K St., 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.

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

Jonas J. Romanas ir Sunūs 
kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
valandos, ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare, 
bus Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Posto No. 317 name. 
265 C St., South Bostone, pa
dėti tiems, kuriems bus reika
linga pagalba išpildyme minėtų 
apyskaitų. (10)

APSIDRAUSK NUO Ll 
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi Ii 
goję $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalai? 
kreipkitės į (nuo35’)

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

SO 8-2483

South Boston 27, Mass.

Lietuviška Aptieka
Savininkas II. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tek SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
wt Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

A. J. NAMAKSY
ĮSTATE * IN8URANC1

400 W. Broadway 
8OUTB BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948!«. 91 OR1OLB ^TUBT

TeL PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

LietaTH Gydytajas ir Chirargu
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Treamit SU. Kimtol BmlSag 

.... Kambarys 205
BOSTON. TeL LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Darė Kraujo Patikrinimą Ssnt—ksi

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato torik*, vyną ir viso- 

kioe rūšies alų baliams, vestu
vėms i namus Ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Tetephone: SO 8-3141

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

APDRAUSTI

S2S BR0ADWAT.
SO. BOSTON. MASS. 
SOnfh Rmtm, IU4S1S

Kreipkitėsles pas uknMKsSah7ja.,
toM.lmri.




