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Stalinas Sumušė Savo Suktų 
'Rinkimų’ Rekordų

Sako, Rinkimuose Dalyvavo 99.96 Nuošimčiai Balsuoto* 
Stalinas “Susirinko” 100% Balsų; Visi Bolševiz*

mo Tūzai Patys Save Perrinko; Rinkimų Ko* 
mediją Ėjo Kartu su Žmonių Išnaudojimu

Kovo 12 d. Sovietų Rusi- nistų * partijos sarmatlvva 
joj buvo “renkamas” aukš-į vietą. Visas likusias 357 
čiausias sovietas, arba er- dienas įstatymus leidžia so- 
zac parlamentas. Kandida
tais buvo išstatyti tiktai bol
ševikų partijos činauninkai

vieto prezidiumas iš 31 de
putato.

ir tiktai vienas sąrašas, taip Berlynui Gresia
jog žmonės dargi tarp ko- Nnnins Pamins
munistų kandidatų negalė- ^OUJOS rūVOJUS
jo pasirinkti. Bolševikai gi- . 7
riasi, kad rinkimuose daly-: Praeitą savaitę Rytinės 
vavo veik visi žmonės,' VokletiJ°s bolševikai buvo 
99.96 balsuotojų! Bet dik- sutelkS savo komunistinio 
tatorius Stalinas skelbiasi' Jaunimo būrius rytinėj Ber- 
gavęs visus 100 procentų Į dalyje. Kariškai or 
balsų! Jis pats savo sukty-1£anizu°ti komjaunuoliai, 
bes subytino. ... ! kurstomi žinomojo Eislerio,

'buvo įsiveržę | vakarinę to

PREZIDENTAS PRIIMA JAUNUS SVEČIUS

Prezidentas Trumanas savo ofise priėm* jaunosios Amerikos delegaciją, kuri 4-H 
klubų vardu atvyko į Washingtoną pasiimi mėti ir pasveikinti šalies aukščiausią 
tareiguną. Jaunieji su dideliu smalsumu žuri į prezidento stalą, kurs yra apkrautas 
visokiais “suvenirais.”

Senatorius NcCartky. Išvardija 
V. Departamento ’Komunistus’
Liudija Senato Tyrinėjimo Pakomisijoj; Sakosi Turjs

Vardus 80 Komunistų ar Komunistuojančių Tarnau
tojų; Kol Kas Išvardijo Tik Kelis ir Tie Patys 

Protestuoja Prieš Kaltinimus '

Kas Yra Priešingas i Senatorius joseph r. m c 
Ligonių Kasoms? Ca,thy ,epublikonas i

Oscar R. Evving, federali 
nės “security” administra-

Wisconsin, vienoje kalboje 
sakė, kad valstybės depar
tamento tarnautojų tarpe 

’ esą ne mažiau, kaip 205 ži-
torius, praeitą šeštadienį i nomi komunistai.. Tas jo 
vienoje kalboje griežtai tvirtinimas sukėĮė Uidelę 
kaltino reakcinguosius re-inguosius
publikonų vadus ir sava
naudžius daktarus už jų ko-
vą prieš įvedimą priversti-l^y kaltinimus tyrinėti. Vė- 
no di audimo ligoje. Ame- (kau senatorius “komunistu”

audrą. Senate buvo suda
lyta viena pakomisija, kuri 
ėmėsi senatoriaus McCar-

Prieš rinkimus buvo ve
dama nepaprasta rinkiminė 
propaganda.' Ir per spaudą 
ir mitinguose visa gerkle 
buvo šaukiama apie parti

miesto dal| ir po susirėmi
mo su policija pasitraukė.

Gegužės 28 a. komunis
tai žada sumobilizuoti savo 
komjaunuolius iš visos Ry-

jos didybę, apie Stalino tinės Vokietijos ir keta 
“eenialuma” ir io neDan- j vakarinę Ber-

Orlaivio Nelaimėj Nedarbas Krašte 
Žuvo 80 Žmonių Dar Padidėjo

------------------------------- i . —h".

Praeitą sekmadieni pava-j Vasario mėnesio viduryje 
karėj vienas orlaivis su 78‘Amerikoje buvo 4,684,000 
keleiviais ir 5 žmonių įgulai žmonių be darbo, užsiregis-

JAV Diplomatai
Sutarė Planus

jenialumą" ir jo nepap
rastus sugebėjimus. Nors 
linkimuose buvo tik vienas 
sąrašas ir visi kandidatai 
savi žmonės, bet rinkiminėj 
propagandoj ir perkūniško
se agitatorių kalbose buvo 
kalbama ir grąsinama “bur
žuazijai ir jos rėmėjams.” 
Nors komunistų pastatytieji 
kandidatai visi išrinkti, kas 
visiems aišku, kaip diena, 
bet rinkiminis kermošius 
ėjo tam, kad svietas maty
tų, kad ir Sovietuose yra 
“rinkimai.”

Amerikos žmonės tačiau 
nežino, kad komunistiniai 
biurokratai rinkimus išnau
doja tam, kad iš darbo žmo
nių išspausti devynis pra
kaitus, tuo tikslu, rinki
mams atžymėti, skelbiami 

' lenktyniavimai ir “varžy
bos.” Lenktyniauja fabri
kas su fabriku, dirbtuvė su 
dirbtuve. Tikslas—kas dau
giau pagamins gerybių ko
munistų vadams. Per pas- 
taruosius tris mėnesius Ru
sijos darbininkai išlaikė net 
tris lenktyniavimus, būtent: 
lenktyniauta, atžymint eili
nę spalių “revoliucijos” su
kakti: švenčiant Stalino 70 
metų amžiaus jubiliejų ir 
dabar buvo lenktyniaujama 
“rinkimų” proga. Darbi
ninkai ir darbo ūkininkai 
ilgomis darbo valandomis

zy anuoti- V --
lyno miesto dali “padalyti 
tvarką” ir nuversti miesto 
rinktą valdžią. Jei ameri
kiečiai, anglai ir prancūzai 
nepasitiks tuos įsiveržėlius 
su kulkosvaidžiais, yra pa
vojus, kad komunistų gau
jos tikrai bandys vakarinę 
Berlyno dalj Įjungti i Stali
no valdomą Rytinę Vokieti
ją*

Munšainas Yra
Didelis Biznis

Munšaino gamyba Ame
rikoje dabar vėl Įėjo į ma
dą ir pasidarė daugelio mi- 
lionų biznis. Alkoholio tak- 
savimo agentai peniai me
tais sugavo 8,649 slaptas 
degtinės varyklas ir arešta
vo 9,498 žmones už nelega- 
lišką snapso gaminimą. Tie 
skaičiai rodo, kad munšai
no gamyba didėja. 1948 
metais buvo atrasta 7,550 
slaptų degtinės valyklų ir 
buvo areštuota tiek pat 
žmonių. Nelegališko snap
so 1949 metais buvo pagau
ta 126,852 galionai, o 1948 
metais tiktai 109,203 galio
nai.

Prancūzų Streikai 
Eina Mažyn

apmoka rinkiminės mugės Komunistų sukelti strei-
visas išlaidas. Nieks nedrĮ 
so atsisakyti nuo tų varžy
bų, bijo Sibiro ir priversti
nų darbų.

Vyriausias sovietas ren
kamas 4 metams. Jis ren
kasi du kartu 1 metus ir po
sėdžiauja tik keturias die
nas. Tuo budu 1 metus šis 
“Įstatymų leidėjas” dirba 
tik 8 dienas. Sovietas tvir
tina tuos Įstatymus, kuriuos 
Sovietų vyriausybė skaito 
lyg ir reikalingu jam pa
tiekti. Tuo budu vyriau
sias sovietas yra tik fygos

Amerikos diplomatų kon
ferencija Kairo mieste, kur 
dalyvavo diplomatai iš 14

rikos daktarų organizacija 
kovai prieš ligonių kasas iš
leidžia 3,000,000 dolerių ir 
agituoja visomis išgalėmis 
prieš prezidento Trumano 
pasiūlytą Įstatymą apie pri
verstiną žmonių draudimą 
ligoje.

O. R. Evving kalbėjo! ™eną buvusią valstybės de- 
Amalgameitų unijos su-! partamento pareigūnę, Do-

skaičių departamente suma
žino iki 81, o dabar jau kal
ba tik apie 57.

Tyrinėjimas prasidėjo 
praeitos savaitės gale ir tę
siasi šią savaitę. Pirmą ty
rinėjimo dieną senatorius 

t McCarthy išvardijo tiktai

nukrito Anglijoj prie Car- 
diff miesto ir susikūlė. Ne
laimėje žuvo 80 žmonių, o 
3 išliko gyvi irJiiiiu-padėti

pininka-į valstybių, po keturių dienų 
vimo Įstaigose, arūa 200- pas įtarimų .-ūda; e edę 
000 daugiau,, kaip sausio planų, kaip sustiprinti “Vi- 

VisAj eilėj vietų dūriniuose Rytuose,” nuo

travusių darbo tarj

menesj
bedarbių skaičius siekia 
127 dirbančiųjų ir tokioms

1 ligoninę. Orlaivis gabe
no iš Dublin, Airijos sosti
nės, žmones, kurie buvo nu-1 sritims vyriausybė planuoja 
vykę pasižiūrėti futbolo duoti rimtesnę pagalbą ivai
įungtynių. Cardiffo nelai
mė skaitoma didžiausia or
laivio nelaimė, nes niekada 
dar tiek žmonių nėra žuvę 
vienoje orlaivio nelaimėje. 
Orlaivis nukrito žemyn 150 
jardų atstume nuo aerodro
mo bėgių, o tą nelaimę ste
bėjo daug žuvusiųjų drau
gų ir giminių, kurie buvo 
susirinkę pasitikti savuo
sius.

riais valdžios užsakymais. 
Dabar daugiausia bedarbiu 
yra Toledo, Ohio, Cairo. 
Ilk, Huntington, W. Va., 
Bennington, Vt., Atlantic 
City, N. J., ir kai kuriose 
Michigan ir Pennsylvanijos 
vietovėse.

TIK KETVIRTADALIS
SKAITO KNYGAS

rengtose iškilmėse, kiurių 
metu jam buvo Įteikta Sid-

ris Kenyon, kad ji priklau
santi ar priklausiusi prie 28

ney Hillman vardo dovana1 lvainU Komunistinių non-v i 11 . , . S 1 1 a -

kai Prancuzijoi eina ma 
žyn. Vyriausybė kai ku
riuos streikuojančius darbi
ninkus mobilizavo prie dar
bų, būtent geso ir elek
tros darbininkus Paryžiuje. 
Transporto streikas Pai-y- 
žiaus mieste pasibaigė uni
joms susitarus su strytkarių 
kompanija, susitarimą pasi
rašė visos nekomunistinės 
unijos, .o todėl ir komunis
tų vedamos unijos nutraukė 
streiką. Plieno pramonėje 
streikuojantieji darbininkai 
I ra deda grįžti i darbą, nors

AJV Propaganda 
Šio To Išmoko

Amerikos programa per 
radio Rytų Europos kraš
tuose paskutiniu laiku vis 
dažniau pabrėžia skirtumą 
tarp- pavergtųjų tautų ir 
toms tautoms primestu bol
ševikiškų režimų. Ta pro
paganda skelbia lenkams, 
rumunams, vengrams ir ki
tų tautų žmonėms, kad jų 
vyriausybės yla Maskvos 
Įrankiai ir ruošiasi karu; 
prieš Ameriką ir prieš t: 
tautų gyviausius interesus. 
Amerikos propaganda 
griežtai pabrėžia, kad Ame
rika veda draugingą politi
ką link visų pavergtųjų tau 
tų ir joms linki išsivaduoti 
iš bolševikiškų smurtininkr 
diktatūros.

Chicagos Universiteto 
mokslinnikas, Bemard Be- 
relson, sako, kad Ameriko
je tiktai ketvirtadalis suau
gusių žmonių skaito vieną 
ar daugiau knygų per mė 
nesi, o kiti pasitenkina laik
raščiais, magazinais ir radio. 
Tik vienas iš dešimties su
augusiųjų rečiau ar dažniau 
naudojasi viešosiomis bib
liotekomis, sako tas pats 
mokslininkas.

KINIJOS PREMJERAS

Graikijos iki Irano ir arabų 
kraštuose, “taiką ir ekond- 
minj gerbūvi. Diplomatai 
mano, kad prezidento Tru
mano programos “ketvirtas 
punktas,” kurs numato kel
ti ekonominiai silpnų kraš
tų ūki, gali pasitarnauti tų 
kraštų sustiprinimui. Dip
lomatai aptarė ir išvietintų- 
jų arabų liūdną padėt j. 
Apie 900.090 arabų, išvary
tų iš Izraelio, labai skursta 
ir tik didelio užsimojimo 
ūkiški planai gali jiems su
teikti darbą ir pragyveni
mą.

Rytų Vokietijos
Kariuomenė

už gerą pasitarnavimą vi
suomenės interesams.

Belgų Karalius
Gavo 57% Balsų

Balsavimas Belgijoj dėl 
buvusio karaliaus Leopoldo

to” organizacijų. Advokatė 
Dovis Kenyon tuoj pat atsi
liepė, kad senatorius yra 
“melagis” ir griežtai užgin
čijo jo kaltinimus.

Šią savaitę senatorius, 
tęsdamas savo parodymus, 
išvardijo dar keturius tik
rus ar tariamus komunistus 
valstybės departamente. Jis

lapas, kad pridengti komu-1 susitarimo ir neprieita.

RUSIJA STIPRINA
SAVO AVIACIJĄ

N. Y. “Times” praneša, 
kad Rusijoj per 1949 metus 
buvo padirbta nuo 36,000 
iki 42,000 orlaivių, tame 
skaičiuje ne mažiau, kaip 
12,000 karo orlaivių. Po 
visą Rusiją ir rusų paverg
tuose kraštuose statoma 
daug aerodromų ir plečia
mas oro susisiekimo tinklas.

Kare pagarsėjęs generolas 
Chen Cheng paskirtas nacio
nalinės Kinijos ministerių 
pirmininko Formozos saloje. 
Kinijos nacionalistai sako. jie 
tęs karę prieš ją krašto oku
pantus bolševikas.

Iš Rytų Vokietijos ateina 
patikrintos žinios, kad va 
dinamoji “Vokiečių Demo
kratinės Respublikos” vy
riausybė ruošiasi karui. 
Kaip žinome, šią “vyriausy
bę” pastatė ant kojų Rusi- 
a. tad ir pati karui muoša 

vyksta su Maskvos žinia ir 
paskatinimu. Pirmon eilėn 
ovietai Rytų Vokietijoj su 

organizavo gerai ginkluot* 
oliciją galinčią atstoti ka

riuomenę : dabar gi kuria
ma sneciali armija. Šiuo 
metu tos armiios esama iš 
45.000 gerai išmiklintų ir 
ginkluotų vyrų, gi šių metų 
<rįde toji armija busianti i 
75,000 vyrų. Šios armijos 
vyriausias tikslas padėti 
Maskvai, jei Vakaruose kil
tų karas.

Lavins 300,000
Nacionalinės Gvardijos

Ne mažiau, kaip 300,000 
nacionalinės gvardijos na 
riu visose Amerikos valsti

grąžinimo į sostą praeitą . kį' d f Hal(lore į ; 
sekmadieni davė uz Rara- vjeno - sval.besniųjų

departamento pareigūnų, 
kad jis nuo 1938 metų esąs 
susirišęs su komunistų veik
la. Virš to senatorius iškė
lė vardus Mm. Esther Bru- 
nauer ir Owen J. LaUy 
more, buvusio prezidento 
Roose velto patarėjo Kini
jos klausimais.

Valstybės departamentas 
jau paskelbė užginei j imą 
dėl Mrs. Brunauer ir Hal- 
dore Hanson, kurie ir pa-

iaus grąžinimą 577 balsų,
jrieš—437 . Karalius sa
kė, jis griš j sostą, jei 557 
balsuotojų pasisakys už jj. 
Bet tą klausimą dar turės 
spiesti parlamentas.

Už karalių Leopoldą bal
savo didelėj daugumoj fla- 
manų gyvenamos sritys, 
prieš jį balsavo prancūziš
koji Belgija ir svarbiausieji 
pramonės centrai. Sostinė 
Briuselis pasisakė 307
dauguma prieš karalių. Už tys paskelbė, kad senatorius

juos Įtaria ir teršia jų var
dą be jokio reikalo.

Senato tyrinėjimo pako
misija yra nusistačiusi leisti 
apkaltintiems tuoj pat pa
siaiškinti toie pat komisi
joje. Tyrinėjimas tęsiamas 

Jugoslaviškosios Makedo-|ir tariamų komunistų skan- 
nijos ministerių pirminin-ldalas .valstybės departa- 

‘ mente yra nemaža sensaci
ja.

karalių pasisakė 2,933,382 
balsai, prieš—2,151,881.

Pati Skaudžioji
Balkanų Vieta

kas, Lazar Koleševski, vie
noje rinkiminėj prakalboj 
sakė, kad Maskva ir jos ve
damas kominformas deda 
dideles pastangas sukelti 
neramumus jugoslaviškoj 
Makedonijoj ir siūlo make- 
doniečiams “išsivaduoti iš 
Jugoslavijos jungo” ir dėtis 
prie Bulgarijos. Sugriovus 
Jugoslaviją Maskva tikisi 
Įgyvendinti Rusijos caru 
svajones valdyti visas Bal
kanų tautas ir kartu su gro
biu užsipelnyti “išvaduoto
jų” vardą.

MOKINA BEŽDŽIONĘ 
“ŽMOGIŠKAI” KALBĖTI

Iš Jacksonville, Fla., pra
neša, kad ten Yerkes Labo
ratories mokslininkas. Kari 
Spencer, ėmė mokyti iaun*'. 
gorilos vaiką kalbėti. Ma
ža beždžionė, sako, jau iš
mokusi ištarti tris žodžius, 
kūne esą panašus i žmo
gaus žotlži’is. Bczdžiom- 
kas yra auginamas labai n»- 
|>estingai ir vis dar mokė

jose 1950 metų vasarą daly- Pakalbinkite kaimynus ir mas. bet kas iš to “moksle” 
manevruose ir ivai-j draugu* užsisakyti “Kelsi- išeis, mokslininkas sakosivaus

liuese pratimuose ▼i" Kaina metams $3. neturįs supratimo.
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PASAKĖLĖ VIS IŠ , pareiškęs, kad, jo manymū, 
PRADŽIOS pasus Lietuvos piliečiams

• --------- įgalėtų išdavinėti tam tikras
Bolševikiškos dvinukės, biuras. Tas pats biuras at-

“Vilnis” ir “Laisvė,” nuola- likinėtu ir visus kitus Lie
tos prakaituoja ir Įrodinėja,'tu vos piliečių reikalus Yo- 
kaip dabar džiaugsmingai kietijos valdiškose istaigo- 
gyvena lietuviai ir kaip jie se.
noriai eina baudžiavą Mas-! VLIK’o delegatai buvo 
kvos chanui, štai M. Ged-, aplankę Vokietijos parla-, 
vilas rašo “Lietuva Sočia-, mente didžiausių grupių, 
listinių Tautų Šeimoje” ir į socialdemokratų ir krikščio- 
kartoja seną melą, kaipįnių demokratų, frakcijų va-' 
Lietuvos žmonės nuvertė dovus. Ir čia delegatai bu

vę maloniai sutikti.“kapitalistų ir dvarininkų 
valdžią, kad liaudies seimas 
paskelbė Lietuvos Tarybų 
Respubliką ir

“Sujungusi savo senąsias 
žemes vienoje valstybėje. Ta
rybų Lietuva Įstojo i broliš
kąją TSR Sąjungos šeimą.”

Štai čia nemokamas prie
das, dar vienas melas. Pa
gal 1920 metų liepos 12 d. 
sutarti, Lietuva ir Rusija 
buvo nustačiusios tikras 
Lietuvos sienas, bet Į šj su
sitarimą rusai net dėmesio 
neatkreipė. Jie, okupavę 
Lietuvą, nustatė jai tokias 
sienas, kokias vieni patys 
panorėjo.

Tilžės kraštas daugeliu 
atvejų buvo lietuviškesnis 
už Klaipėdos kraštą. Til
žėje ėjo musų spauda— 
laikraščiai, knygos ir kt.;

VLIK’as yra padaręs žy
gių. kad gauti atitinkamus 
pasimatymus pas prancūzų 
komisarą ir kad jo delega
tai pasimatytų su -JAV oku
pacinės valdžios atsakin
gais viršininkais kad ir čia 
išsiaiškinti lietuvių reika
lus, ypač tų, kurie negalės 
emigruoti.

Šios informacijos sako, 
kad lietuvių reikalus Euro
poje VLIK’as sprendžia iš 
esmės ir iš pagrindų. Jei 
panašiu, čia minimu budu 
pavyktų išspręsti lietuvių 
reikalus Vokietijoje, toks 
sprendimas butų visai tei
singas ir priimtinas. Ta pa
čia proga tenka pažymėti, 
kad visuose kraštuose, kur 
tik yra lietuvių, lietuvių na
cionalinius reikalus taip pat

KARALIUS KVBUNGAS NOM SOSTO

Buvęs Belgijos karalius Leopoldas visus pokarinius metus 
norėja grįžti vėl į sostą, nors Belgijos vyriausybė jį už 
pataikavimą Hitleriui ir už pasidavimą rokirtią armijoms 
nesusitarus su sąjungininkais skaitė kviuMngu. Kovo 12 d. 
Belgijos gyvntojei balsavo, ar tam karuauvotam kvislm- 
gui gražinti sostą; 57% pasisakė us grąžinimą.

prieš demokratiškąją visuo
menės dali ir gudriu “ba
lansavimu” tarp Įvairių 
Lietuvos visuomenės grupių 
ir srovių. Mažuose, savo 

j režimo išlaikvmo reikaluo- 
i se, trumpažiuris Smetona 
Į buvo kytras ir suktas poli
tikierius. Liberališkesnius 

Į Lietuvos žmones jo agentai 
gąsdindavo—ar norit, kad 
vėl grįžtų krikdemu vai-

Kas Savaite
Prancūzija Ginasi daktaras butų išteisintas...
" .. , I Byla pasibaigė išteisini-

ono v-1 • - - -tnu, bet eutanazijos klausi-393 balsais prieš l«Sb ko į ... , • ,• * ii .-...ir-. i ! ”tas lieka, kaip buvo- munistų balsus, piaeitą >u-. ,
vaitę priėmė Įstatymą apiejuz’ 1 P ' 
baudimu sabotažninkų

-vieni

džia. Katalikus j kurstytoju prieš kariuome- Ožio Ragas
kairiųjų koalicija ir taip, nę Parlamentas Įstatymą! Su naujaisiais ateiviais
siundydamas vienus pneš 
kitus, papirkinėjimais ir ko- 
ruptuodamas minkštakaulę 
inteligentiją, jis “laimin
gai” laikėsi soste iki atėjo 
laikas pakuoti čemodanus 
ir, pasiprašius valiutos, va
žiuoti i Clevelandą. . . .

Smetonos režimo vienas 
"palikonis” yra ir tas S. 
Mockus. Buvęs ilgametis 
sandarietis, aktingas visuo
menininkas, jis vieną gražų 
vakarą gavo Gedimino blė- 
ką ir jo sandarietiška širdis 
sutirpo. . . . Tokių sutirpu
sių širdžių Smetonos reži
mas prigamino daug, o

svarstė audringame posėdy-’ pasirodė gyvumas ir lietu
je, kuris tęsėsi 70 valandų. | visko j sjiaudoj. Jam tikras 
Komunistai dėio didžiau-į skaičius at\ykusių žurnalis- 
sias pastangas riksmais ir tų prisiglaudė Amerikos lie-
kumštimis parlamento pose- tuviu spaudoje, bet visi ne-
di suardyti ir sutrukdyti to sutilpo. Todėl pradeda gim-
istatymo išleidimą.. jti naujiJaikraščiai — Tėviš-

Demokratinė Prancūzija kės Žiburiai, Lietuvių
turėjo toki griežtą Įstatymą! Dienos, \ alio, Eglutė,
priimti, nes komunistai? pa- - Lietuvių Kelias,” “Nepri-
gal Maskvos ukazą, prade- klausoma Lietuva.’
jo po visą kraštą kelti riau ! “Vienybė” dėl šitokio
šes, politinius streikas ir at-i laikraščių derliaus sako,
virai šaukia savo šalininkus kad "dar turės pasirodyti
ardyti karo pramonę ir ne-!‘Nemunas,’ ‘Musų Kelias’ ir
ileisti i kraštą iš Amerikos . . . ‘Ožio Ragas.’» * *■

Yla ir Kavalieriai

gabenamų ginklų prancūzų, Ožio ragas> be abej0? pa_
sirodys tada, kada Įkurtus 
laikraščius reikės per ilges
ni laika išlaikyti. Laikraš-

armijai sustiprinti. Prancu- 
dktai g 
penkto

toms širdims dabar ir nepa- ■ z’Ja tiktai ginasi nuo ruask- 
tinka kalbėti apie palaimin-1 vos penktosios kolonos ir 
tuosius medalių ir karo lau-
ko teismų laikais.

S. Mockus trumpame ra
šinyje išsigudrino ne tik iš
klaipyti žinomus praeities 

i faktus, bet ir lietuvius so-
Minint Bostone Lietuvos prisidėję prie nelemtos at- į cialistus išpeizoti. Jis pra

eities nežino, todėl drožia 
iš peties kaltinimus ir rodo 
pirštu i save, kaipo geriausi 
patriotą. S. Mockaus gal
vojimo būdą rodo toks jo

nepriklausomybės šventę minties diktatoriško režimo
man teko priminti, kad Lie- palaikymo, ar prie jo patei-
tuvos žmonės neatsisakė sinimo. Bet kodėl musu -1teisių „ė srovės pasistačiusios sau

------j»_- —•=>..?. s, . i - e tada, kada nepriklausomoj tikslą kovoti uz atstatymą
Lietuvoj valdžią buvo pasi- nepriklausomos ir demokra- pasakojimas:pavadino rusiškais vardais. į organizacijos sukūrimo, nes

.Dabar Tilžė jau neegzistuo
ja, ji paVauinta SuVictsk a“ 
Krasnoarmeisk. Tai kur čia 
Lietuva tas “savo senąsias 
žemes vienoje valstybėje 
sujungė”?

Arba tas pats M. Gedvilas 
ir M. Šumauskas giriasi 
kiek procentų viršytas ūkiš
kas planas ir kokiais pro
centais pakilo gamyba, bet 
tie pagirų puodai niekur ir 
niekados nepasako pagrin 
dinės skaitlinės nuo kurios 
tie procentai skaičiuojami. 
Jie to padaryti negali, nes 
tuomet bent dalinai paaiš
kėtų jų melas.

“Lietuva” aprūpina savo 
pramoniniais gaminiais bro
liškąsias TSR Sąjungos res
publikas,” giriasi šumaus-

tik bendrinės organizacijos 
pagalba sugebėsime įveikti 
didžiuosius musų uždavi
nius.

Jtio ii griežčiau ginsis, juo tj jkurlj palyginus, lengva, 
greičiau Maskvos priešakį-, žmonės su patyrimu ži- 
nis bures krašte bus aplam- no kad iaikraščio išlaiky- 
dytas. | mas vra nesibaigiantis ru-

I pesnis? Todėl ir laikraščius, 
Kainos Rusijoj į kaip įr viščiukus, reikės ru-

Maskva patvarkė, kad ra- i deni paskaičiuoti. O to 
siškas rublis dabar bus!spaudos derliaus po metelių 
“vertas” 25 amerikoniškus, kitų belaukiant, palinkėsi- 
centus. Besiruošdami rin- me naujagimiams, kartu su 
kimų komedijai bolševizmo {“Vienybe.’’ "palankaus vė- 
vadai paskelbė ir kainų nu-j jo.”
piginimą kai kurioms pre-i
kėms. Štai kaip atrodo tos Mr. Lie Dirba 
nupigintos piekės, isvei-j .Jungtinių Tautu užvetuo- 

tus jas į dolerius pagal nau- u organizacija girgida, bet
ją kursą; nejuda iš vietos. Maskva

Juoda duona xilogiamasjteikia5i ją .<boikotuoti„ joi
oO centų. prono litelis atstovas nesilanko saugumo 
centų, šokoladas nuo 16 d°-,tarvbos k. kjt tarvbu jr ko_ 
lenų iki 2o dolerių uz sva- miįju ^,ži kol na.
rų; jautiena mėsa S4.ajl uz,cionaįin& Kinijos atstovas 
kilogramą; kumpis S.o.60 vra oreanizacijoje. o 
uz svarą; muilas ,0 centui^, kinu ats(ovas to_
uz gabalą: moteriški ceve- kia tXet0 teise.” kaip ir 
lykucia. nuo 63 iki 134 do-| H jo Stalino atMO¥ag,

grobę gruodžio nakties per- tiekos Lietuvos, turėtų tą 
versmininkai ir Lietuvai bu- ššš . . . Ššs poiitikėię dabar 
vo užkartas “tautos vado” praktikuoti, to aš jokiu bu- 
diktatoriškas režimas, kuris du negaliu suprasti.
Vasario šešioliktosios dek
laraciją buvo sumynęs i 
purvą

“. . . šalia manęs sėdėjo so
cialistas. kuris nieko nedavė 
(aukos). Tai tau ir patrio
tai!”

Vadinasi, socialistai nėra 
patriotai. Čia S. Mockui 
atsitiko, kaip tam anglui; 
kuris nuvažiavo Į Prancūzi
ją, ten susidūrė su vienu 
piktu raudongalviu prancū
zu muitininku, kuris jo la
gaminą išknaisiojo. Supy
kęs tas anglas grižo namo 
ir savo pačiai paskelbė: 
“Visi prancūzai yra raudon
galviai ir pašėlusiai pikti 
žmonės.”

“Pas mus jau biskį pasi-įkė i pašonę, arba bent Į ^įGirdi, ? vieno *°cia]is^; kuf?S
keitė. Kai kurie paliko vietą, pne kurios Smetonos | kalti kataHkai kuriu buvo turėjo garbes sėdėti salia 
z’_ iv , . • - -.«• - .i-.-z----  -— v— —i----- i - medaliuoto pono, S. Moc

kus padarė išvadą, kad visi

“JAV” IR “KUL”
Vienas Amerikos lietuvis,: 

kuris gyvena Pennsyl vani-įmo kava Iieriai, to režimo 
joj, bet kurio pavardė čia apdo\anoti medaliais, dėl 
nepaduodama dėl supranta-! š.ito istorinio fakto paminė- 
mų priežasčių, gavo aną-’J™0’ skaudžiai užsigavo, 
dien charakteringą laišką, *enas to^s kavalierius, S. 
nuo savo giminiu iš Lietu-; *’^oc^us’ nusiskundė Vie

nybėje,” kad J. Januškis 
“išlindo , kaip yla iš maišo.” 

S. Mockus nesako, bet at-

giminių uiciu-i
vos.

Aiškindamas kaip kas da
bar Lietuvoje gyvena, laiš
ko autorius rašo:

S. Mockaus nusikundimą 
dėl “ylos” galima butų pa
likti ramybėje, jei jis ne- 

Kai kurie Smetonos rėži-: bandytų savaip išaiškinti 
visą smetoninį Lietuvos is
torijos laikotarpi. Jis sako:

“Smetoną katalikai pastatė 
ir jie galėjo ji pašalinti. J. 
Januškis gerai žino. kad Lie
tuvoje buvo didžiuma katali
ku.”

Šitais žodžiais S. Mockus 
bando smetoniškas utėles

lerių už porą: vyriški čeve-
rykai nuo 50 iki 117 doleriu! Išeina užburtas ratas. Ir 

i tegu butų tas ratas užburtas

rodo. kad ta yla jam patai- su,eisti j katalikų kaiiinius

uz porą.
Tokios yra

kainos, apie kurias Mask-!nos, kam čia koks nuosto- 
vos propaganda prieš rinki-j lis? Bet ponas Trigve Lie,

nupigintos j iki paskutinio teismo die-

į (kul), bet ne visi. Mes irgi į atstovas jam buvo prisegęs “didžiuma.” 
kas. Tai ko gi vertos tos kol kas palikom, tai kol kas’garsiąją Gedimino biėką.

turim arkli. dvi karves ir du1 S. Mockus sako:broliškos respublikos, jei 
karų ir okupacijų nuniokuo- 
ta Lietuva jas aprūpina pra
monės gaminiais? Aiškus 
pasigyrimas! Kad Lietuva 
savo laiku, 1940 metais sa
vo sviestu, bekonais ir sū
riais penėjo Maskvą, tai bu
vo tikra tiesa, bet Lietuva 
už tai gavo siemečkų ir ke
lis vagonus arbūzų. O 
triukšmo buvo daug, kari 
broliškos respublikos pri
statė Lietuvai“ “siemečkų ir 
arbūzų.”

TEISINGU KELIU

Kaip pranešama iš Vo
kietijos, VLIK’o delegacija 
buvo apsilankiusi Vakarų 
Vokietijos valdžioje ir te
nai tarėsi dėl liekančių Vo
kietijoje lietuvių likimo. 
Tų pasitarimų rezultatas 
esąs visai geras, nes Vokie
tijos vyriausybė pritarianti:

(1) Kad liekantieji Vo
kietijoje lietuviai butų ap
gyvendinti tautinėmis gru
pėmis ir (2) kad šiem lie
tuviams butų pripažinta sa
vivalda, t. y., kad jie ga
lėtų bendruomeniniai tvar
kytis.

Vokiečių valdžios atsa
kingas asmuo ta proga esąs

bekonu. O kiti, kurie jau, 
tai ne. Pranas gyvena ne
kaip, nes jau. Stasys gy
vena pusėtinai, nes paliko 
(kul). Juozas nekaip, nes 
jau. . . .”

Kas dar “kul,” tas dar 
gyvena neblogiausia: bet 
kas “jau,” tam prastai.

Laiško rašytojas, matyt, 
nedrįsta aiškiai pasakyt, 
jog kas dar neperėjo Į kol
chozą, tas dar gyvena ne
blogiausia, bet toks dabar 
turi “kul” (“kuloko,” “buo
žės”) vardą.

Jei turi arklį, dvi karves 
ir porą paršų, tai jau esi 
“kulokas,” “liaudies prie
šas.’’

Bet kas jau perėjo i kol
chozą, tas “ne.” Reiškia, 
tas neturi nei arklio, nei 
karvės, nei paršo. Todėl 
laiško rašytojas ir sako: kas 
“jau,” tas gyvena “nekaip.”

Pavyzdinga sovietų “lais
vė,” kad žmogus negali pa
sakyti savo minties aiškiai.

—S. M.

“Jeigu J. Januškis pripa
žįsta Vasario 16 deklaracijaI. ...ir ją pasirašiusius asmenis, 
tai jis turi pripažinti ir Sme
toną, nes jis ne tik ją pasi
rašė. bet buvo Tarybos pre
zidentu iki rinkimu.”

Nežinia ar S. Mockus per 
dideli gudrumą, ar per dar 
didesnę ignoranciją šitokį 
tvirtinimą pasiuntė Į laik
rašti. Bet ir vienu ir kitu 
atveju tvirtinimas yra ne
teisingas.

“Katalikai,” ar teisingiau 
Įsakant politikuojančioji

Reikalas eina ne apie Į klero dalis, daug prisidėjo 
“pripažinimą.” Aš iškėliau į prie Smetonos režimo Įve- 
faktą, kad Smetona, jo pa-jdimo. Politikuojanti kuni- 
ties pasirašytą Vasario 16 Į gija sudalė krašte pervers- 
deklaraciją sumynė Į purvą'mui palanKų ūpą. t

socialistai yra blogi patrio
tai. Na, o kodėl S. Mockus 
nepagalvojo, kad gal tas so
cialistas jau buvo davęs au
ką anksčiau? O gal tas so
cialistas pinigų neturėjo 
(yra juk ir tokių)? O gal 
jis toks tik ir socialistas, 
kaip S. Mockus sandarie
tis?

Anas anglas savo išvadą

mų komediją rėkia, kaip 
apie didžiausią stalininės 
eros laimėjimą. O tuo tar
pu paprastas darbininkas 
Rusijoj uždirba per mėnesi 
250 i-ublių, arba 63 dole
rius, o kvalifikuoti darbi- 
nin ten uždirba nuo 500 iki 
1,000 rublių per mėnesi ar
ba nuo 126 iki 250 dolerių.

Kaip Rusijos darbininkai 
suduria galą su galu, to ir 
stalinizmo talmudistai neiš- 
aikins.

><
apie prancūzus paskelbė sa- Dr. H. N. Sander

Laikas užsisakyti “Kelei- 

Kalendorių 1950 me- 

Dauf skaitymų ir in

formacijų. Kaina 50 centų.

▼io”

ir per 13 metų valdė Lietu
vą PRIEŠ Vasario 16 dek
laracijoj paskelbtą dėsni, 
kad Lietuva bus “demokra
tiniais pamatais sutvarky
ta.” Jei už deklaracijos

Liud
niausiąs lietuviško klero at
stovas, pralotas Alšauskas, 
buvo vienai iš didžiausių 
kurstytojų prieš demokra
tišką Lietuvos valdžią. Bet
gi perversmą padarė ne

pasirašymą Smetona yra “katalikai,” o dalis karinin- 
vertas kokio tai “pripažini- kų, kurių priešakyje stovėjo 
mo,-’ tai ko jis yra vertas pagarsėjęs majoras Plecha- 
už tos deklaracijos sumin- vičius. Tuoj po perversmo
džiojimą Į purvą?

Minint Vasario šešiolik
tąją nepaminėti tų musų 
tautos nenaudėlių, kurie tos 
dienos deklaraciją sunieki
no, butų neleistinas nutylė
jimas. Dabar yra madoje mėnuo tęs 
apie praeitį tylėti, “nekelti 1927 metų p 

- nemalonių dalykų,” praeiti 
pro taip vadinamo “vadisti- 
nio” režimo šunybes tylo
mis. Toki nutylėjimo poli-'

“katalikai” džiaugėsi, o 
tam. Ki-upavičius bėgo bu
čiuoti Smetoną, kai tas 
žmogus buvo nelegališkai 
įlaipdintas j prezidento kė
dę. Vienok tas medaus 

ii neilgai ir 
, „vasarį “katali

kai” pasitraukė iš vyriau
sybės ir palaipsniui perėjo 
į opoziciją.

A. Smetonos režimas Lie-

vo žmonai, kuri papasakojo 
kaimynams ir taip tas ang
las pasidarė pavyzdys klai
dingo apibendrinimo. S. 
Mockus savo atradimą apie 
socialistus paskelbė laikraš
tyje ir tuo parodė, kad jis 
iš anglo pavyzdžio nieko 
nepasimokė.

Dėl kitų S. Mockaus sam
protavimų apie socialistus 
gal prie progos dar teks pa
kalbėti.

J. JanužkU.

tika patinka tiems ponams, tavoje laikėsi karininkų 
kurie vienaip ar kitaip buvot durtuvais, ep r e s i j o m i s

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st, Chicago, UI., ar vietos 
ALT skyriui.

Manchester, N. H., pri
siekusiųjų teismas išteisino 
Dr. Herman N. Sander dėl 
jam iškelto kaltinimo nužu
džius iš gailesčio vieną li
gonę. Teismo sprendimą 
klausytojai pasitiko su 
triukšmingu pritarimu.

Dr. Sander byla staiga 
buvo pasidariusi “cause ce- 
lebre” dėl ginčvtino “euta
nazijos” klausimo. Visuo
menėje yra griežtas nuomo
nių pasiskirstymas dėl da
vimo daktarams teisės pa
greitinti nepagydomųjų li
gonių mirtį. Užtad, kaip 
tik buvo iškeltas kaltinimas 
prieš Dr. Sander, visuome
nėje prasidėjo brazdėjimas 
—vieni už, kiti prieš. Dak
tarai ginti greit surinkta 
virs 10,000 dolerių fondas, 
kai kuriose bažnyčiose bu- 

lyo laikomos pamaldos, kad

generalinis sekretorius, ma
no kitaip. Jis pasiuntinėjo 
“privačią notą” saugumo 
tarybos nariams ir srulo įsi
leisti Į UN vetuotą mašiną 
dar vieną veto meisteri, Ki
nijos komunistų atstovą.

Ar saugumo tarybos na
riai šitam Lie šmugeliui pri
tars? Amerika, bent iki 
šiol, nerodo noro galutinai 
peržengti per nacionalinės 
Kinijos lavoną, o todėl ir 
generalinio sekretoriaus 
“privačią notą” padėjo į 

' lentyną.

Šnipas Važiuoja
Praeitą savaitę teismas 

baigė klausyti dvejų šnipų, 
Judith Koplonaitės ir rusų 
inžinieriaus Valentino Gu- 
bičevo^ bylas, šnipams bu
vo priteista 15 metų kalė
jimo. Bet teismas, po pa
sitarimo su justicijos ir val
stybės departamentais, da
vė šnipui Gubičevui pasi
rinkti, ar jis nori sėdėti 
Amerikos kalėjime 15 me
tų, arba važiuoti į Rusiją...

Šnipas pasirinko Rusiją, 
o ne Amerikos kalėjimą, ir 
dabar pakuoja savo čemo
danus į matušką Rasėją, o 
Amerikos spaudoje girdisi 
daug protestų prieš tokį 
sprendimą. Juk leidimas 
šnipui išvažiuoti yra skati
nimas šnipinėti!

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Kriaučiai Turi Budėti

Pereitų metų gruodžio 14 
<L rinkimus 54 skyriuje 
Joint Board nepripažino ii* 
sena valdyba eina savo par
eigas iki naujų rinkimų, ku
rie gali Įvykti kovo pabai
goje ar balandžio pradžio
je. Tai ateičiai bus gera 
pamoka visiems siuvėjams. 
Jau buvo musų rašyta ir 
anksčiau, kad siuvėjai turi 
reikalo ne vien su delegatu 
Kundrotu, pirmininku Za- 
vecku ir vadinama “tauti
ninkų” kompaniją, bet už 
jų nugaros stovi Maskvos 
agentai “Laisvės” pastogėj. 
Ši gengė vien tik ir galvo
ja, kaip apgauti siuvėjus, 
tam jiems visos priemonės 
leistinos, kad tik pakenkus 
lokalui ir lietuviškiems rei
kalams.

Reikia pasakyti, kad iki 
šiol skyriuje tokio sauvalia-’ 
vimo nėra buvę, kaip da
bartinės valdybos ir delega
to Kundroto. Jie šeiminin
kauja, kaip savo farmoje, 
intriguoja ir svetimtaučių 
akyse žemina ir šmeižia lie
tuvius. Tai musų darbinin
kų ir visos tautos piktšašis, 
su kuriuo Įmanoma kova tik 
organizuotai. Pagaliau tu
rim suprasti, kad musų ap
sileidimas savų reikalų gy
nime yra paskatinimas vi
sokiems prieplakoms ir po-

gali, savo galią panaudoja 
prieš naujai atvykusius. 
Pavyzdžiui, senus kriaučius 
perkelia iš svetimtaučių 
dirbtuvių i naujai atvykusių 
vietas, o pastaruosius atlei
džia. Tokiu budu atleis
tiems uždaromos lietuviškos 
dirbtuvės, o i svetimtaučių 
jiems dar sunkiau bus Įeiti.

Toliau. Vasario 17 d. 
Įvyko Lietuvių Kriaučių Ne- 
prigulmingo Klubo metinis 
susirinkimas. Į ši klubą tu
ri teisę be jokios išimties 
priklausyti kiekvienas 54 
skyriaus narys, tačiau “tau
tininkas” L. Šerkšnys pasiū
lo, kad “dipukus’’ neįsileisti 
i klubą be 5 metų. Moty
vas: apsaugoti 54 skyriaus 
kriaučių pinigus! Tai be
gėdiškas pasiūlymas, pada
lytas žmogaus, kurs pats 
dar visai nesenai šiame 
krašte gyvena.

Tokie susmulkėję žmo-( 
giukščiai, niekuo nesivaržy
dami, žengia komfašistų 
pramintu vieškeliu, ir už ne- 
sapnuotus nusikaltimus kal
tina ir baudžia. Nelaimė 
jų, kad čia neturi Sibiro 
ir vergų stovyklų.

Šių faktų šviesoje tenka

DAKTARAS SANDER PO IŠTEISINIMO

Praeitą ketvirtadienį prisiekusiųjų teismas Manchester, 
N. H., išteisino daktarą Herman N. Sander dėl jam iškel
to kaltinimo nužudžius vieną nepagydoma liga sergančią 
ligonę. Teisėjai nusprendė, kad jis “nėra kaltas.” Dak
taro draugai ir kaimynai teismo sprendimą sutiko su di
deliu pasitenkinimu.

New Yorko Lietuviai 
Minėjo Vasario 16tą

šių melų Vasario 16 d. 
minėjimą New Yorko lietu- 
riU.a visuomenė atšventė 
sekmadienį, vasario 19 d.,
V.'e'< ster Hali, New Yorke,! paskelbė 
kur didžiulė salė prisirinko 

utiečių. Ofieialinėje

ir atatinkamą išvadą pada-ituo metu, kuomet visa tau- Brooklyno
ryti. Delegato Kundroto,1 ta žūtbūtinėje kovoje muš- Socialdemokratai

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAIO

Kas Girdėt Chicagoje

litiniams moneinffikaffis kil-į 
ti Į viršų.

Delegatas Kundrotas, pir 
mininkas Zaveckas ir ko. 
Įrodinėjo Joint Boarde, kad 
visą maištą prieš juos sukė
lusi katalikų juodoji ranka, 
atseit, kunigai. Jie suorga
nizavo iš naujai atvykusių 
visą reakcingiausią fašistini 
elementą prieš unijistus ir 
prašo, kad socialistus J. 
Buivydą ir F. Vaitukaitį 
nubaustu. Vienu šuviu no-

ir ko. i ta. yra didžiulis prasižem 
be pėd

sakų. —J. Z.
—o—

Svaibios Prakalbos

provokuojantis! mas, kuris neišnyks
Zavecko, Hermano 
Įžūlūs ir
darbas paverčia niekais jų 
visas “patriotiškas” kalbas 
ir leidžiamą melą, kad jie

j kovoja tik prieš socialistus 
ir “katalikiškus fašistus.”
Tai yra bolševikiškos klas
tos priedanga—suskaldyti 
lietuvišką atsparesni ele
mentą. Nors jų “patriotiš
kos” skraistės liko tik sku- *^n8la 
teliai, pro kuriuos matosi 
plika Maskvos agentų gen
gė. tačiau kai kurie nusipo
litikavę lietuviški visuome- . t
nininkai negali nuo jų atsi- ^um/ų 

a,, cKvihiVr. talonusnuudUMU. vienu suviu no-;, , . • * j-i, ... , kratyti. Ar dėl stikiiuKo,reta nušauti du zuikiu: ka- f. .... . , . .. . . ar biznio sumetimais, jietankus apšaukti fašistais, o 
socialistus išmesti iš kovos 
lauko ir tuo palaužti kriau
čių kovos atsparumą, kad 
dabartiniai valdovai vėl ga
lėtų be kontrolės bosauti lo- 
kale. Tačiau suvis pro šalį.
Kaip jie besimaskuotų, de
guto statinė iš tolo dvokia.

Tuo jie nepasitenkina. 
Lietuviški maskoliai grie
biasi pačių šlykščiausių 
priemonių šmeižti ir provo
kuoti naujai atvykusius per 
laikrašti ir per agentėlius 
visose dirbtuvėse, o ypač 
žydiškose dirbtuvėse, kad 
n ustačius svetimtaučius 
prieš naujai atvykusius, 
kaip prieš kokius nusikaltė
lius

Kunigai ir Tauto* Reikalai įkūrimą ypač rėmė “Margu
tis” per savo radio valan
da. Pažvmėtina, kad kovo

.. . tų? kun.e 6‘d. Dr. Vinikas, SLA sek-
\ asario Sesioliktosios mi-

“Nauiienos”

i pilna t.
; a’yje kalbas sakė Įvairių

, n ūsų pelitinių srovių atsto
vei ir kiti žymus asmenys. 
Pirmas kalbėjo, atstovauda
mas lietuvius socialistus, 
drg. Jonas Pakalka, giliai 
r esminiai nušviesdamas 

i ietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo raidą ir reikš
mę. Minėjime atsilankė ir 
etu.ias sveikino JAV kon- 
:eso narys Klein, iš New 
orko distrikto. Minėjimo 

i lietu išnešta pageidavimas 
A V valdžiai priimti geno- 
ido istatvma. Ypatingai 

...na aukoto lygio mi
di? o meninė piograr.«a 

Korespondentes.

MIAMI, FLA.

Klaidos Pa tąsymas
Miamės korespondenci

joj, kuri tilpo 9-tame “Ke
leivio” numery, 5-tame pus
lapy, per klaidą buvo išleis
tas iš aukotojų sąrašo p. 
Rožėno vaidas. Minėjant 
čia 16tos Vasario šventę, 
lietuviai sudėjo $519.50 au
kų. Korespondencijoj tu
rėjo būt pasakyta, jog, be 
kitų, p. Rožėnas aukavo pir-

klubo patalpose Įvyko LSS mu atveju $5, 0 paskui dar 
19 kuopos mėnesinis susi- p, įdėjo 823.50. Tas buvo 
rinkimas, kuriame ••alyvavo įčieįsta. Todėl, atitaisyda- 
gausus narių ir nrijauėian- mas ta kiaįdą, p. Rožėną at-

l Fenktadienj, vasario 10 
d. vakare, Lietuvių Atletų

Kovo 25 d., 7:30 vai. va
kare, Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje, 
280 Union Avė., bus svar
bios prakalbos. Prakalbas

Lietuviu

ir “Draugas” 
kurie

retonus,nejnno parengime prisidėjo ve(iamos 
aukomis tautos reikalams. į kima ir nau<(a. 
Chicagoj ir apielmkėse yra '
virš pusės šimto kunigų, bet . Vargšo Mirtis 
aukotojų sąraše teesąs, kaip 
ir kitais metais, tik vienas 
kunigas, būtent J. Pruns- 
kis, aukavęs $5.

kalbėjo apie savo 
organizaeij<»s vei-

Nominacijų Eaisavimai

Tarp didelio skaičiaus 
Chicagos lietuvių pasitaiko 
įvairių laimių i)- nelaimių. 
Pasitaiko iškilti, pasitaiko 
ir nusmukti net į visuome-

_ , . . nės dugną. Žinomaą dide-
Ltilandzio 11 d- Chicagoj didžiuma išsilaiko vidu- 

nominacijų oaLavi-i tjnį/koje aukštumoje. Į pa- 
RepubliKonų pairtija; (jul>nes nugrimsta dėl ivai- 

pastačius ou lietuviu—

vyks 
na:.
ra pastačius du 

A. Lapinską ir Peters—i 
eisėjus, o adv. Joną Bren
dą i county treasurer. Adv.

. Brenza yra Metropolitan i 
kate Banko Įkūrėjas ir joj 
re identas. Jo bankas bu-i 
o

rių nepasisekimų, dėl girty
bės, dėl apsileidimo. O kar
tais atsitinka, kad žmogus 

i nusmunka be ypatingos re
gimos savo kaltės. Vienas 
iš tokiu buvo Jenas Mišei-

įnentas. jo umicas du- k5s> kiięs iš Eutar;jų kaimo, 
taip geiai \ ėdamas, kad; Eržvilko parapijos. Jaunas 

s nei nesusrutėjo ana)s jg Lietuvos atvykęs buvo
lepresijos metais, kai labai 
iideli bankai griuvo vienas 
po kitam. . Jis turi dabar 
gerą šansą laimėti aukštą 
.elitinį postą.

Ne Visi Tepasinaudojo

pilnai normalus. Maždaug 
prieš 15 metų dėl kokios tai 
priežasties ėmė protiniai 
silpnėti. Sublogėjo tiek, 
kad pasišalino iš savųjų tar
po. Maitinosi, kaip Dievo 
paukštelis. Nesenai jis su 
šiuo pasauliu persiskyrė vie
noje “flapauzėje.’’ Jei ne 
pilietinės popieros, kurias 
jis su savim turėdavo, jo se- 

ai 1 nieji draugai nebūtų apie 
jo mirti sužinoję. O gavę 
žinią, sumanė nelaiminga
jam duoti katalikišką palai-

Darbininku ra• I

ėjų ska.'-v -I usiriiikb-i.a 
praėjo labai darbingoje 
nuotaikoje. Naujų nai ?, 
Įstojo į 19-tą kuopą, ne t:l

siprasau.
Miamietis.

uju ateivių, bet ir seni 
Draugijos 7 kuopa, nes šiais Amerikos gyventojų. Ste- 
metais sukanka lygiai 20 phen Briedis, kuris, kaipc

Į Michigan Formas

metų kaip 
ei ja įsikūrė.

toji organiza-( Dariaus-Girėno Nev/ York<
Lietuvių Dar- paminklui statyti koimsijo: 

Draugijos organi- narys, susirinkimui plačia 
buvo L. Pruseika. referavo paminklo statyme 

Aišku, jis dabar gailisi savo reikalą. Pagal pranešimi;
randa galimu palaikyti “ge
rus” santykius su tokiais 
žmonėmis. šiandien, dėl ■ 
JAV nepalankios bolševi-• Ja
kams politikos, nesisako sa-' 
vo tikrojo vardo nei Andru
lis, nei jam panašus, tai ką 
jau bekalbėti apie tuos, ku
rie turi būti užmaskuoti ju- 
došiškam darbui savų tau
tiečių tarpe. Bet “V ieny- 
bės” pastogėje žiūrima ki
taip ir negali iškentėti ne
pridėję piršto, nors “nekal
toje” formoje. Prigimtis 
neatleidžia.

protingo žygio. L 
ka LDD 20 metų si 
neminės, prakalbos nesa- 

Tai atliks drg. J. V. 
Stilsonas, bostonietis.

Pruser- 
sukakties

LDD atsiradimas yra la
bai reikšmingas, nes to dė
ka sustiprėjo ir atgimė LSS, 
kuri dabar vadinasi Lietu
vių Socialdemokratų Sąjun
ga. Drg. J. V. Stilsonas 
padarys peržvalgą to 20 
metų atgal Amerikos lietu
viuose persi laužimo.

Kova prieš bolševikišką 
hydra ne vien kliaučių rei
kalas’, bet visos lietuviškos 
visuomenės, visų padorių 
lietuviu. Betkokis toleravi-

Ix)kalo vadovybė, kur tik mas bei talkininkavimas

Angliukai ■ Lietuviškas Uodimas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/-» formato, kaina $3.00.

Žodynas išteistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herbiitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
, So. Boston 27, Mass.

Antruoju kalbėtoju bus 
drg. J. Buivydas. Jis kal
bės apie kovą siuvėjų uni
joj, kuri dabar eina 54 sky
riuje ir kodėl. Komunistai 
per 9 metus buvo 54 sky
riuje sugniuždyti, o dabar 
su visokių oportunistų ir 
karjeristų pagalba atbunda 
ir ardo lietuvių vienybę Lie
tuvos nepriklausomybės by
los reikale.

J. Buivydas musų lokale 
veikia virš 35 metų. Tiesa, 
jis kadaise ir pats buvo ko
munistas, bet savo klaidin
gą kelią suprato ir nuo ko
munistų nusigręžė. šian
dien jis yra tikras lietuvis 
socialdemokratas ir aiškins 
tikrąja padėti siuvėjų loka
le.

Tad prakalbos bus Įvai
rios ir Įdomios. Užtad visi 
Brooklyno ir apielinkės lie
tuviai prašomi Į jas atsilan
kyti.

| Kriaučių*.

Kai prof. M. Biržiška su 
žmona buvo atvykęs Chica- 
gon Vasario šešioliktosios 
proga, tai jis čia užtruko 
apie desėtką dienu. Kl * 
kurios chicagiečių grupės 
gerb. veikėjo buvimu pasi
naudojo ir jam surengė ke
letą pobūvių. Prof. M. Bir
žiška yra gilaus mokslo vy
ras, vienas iš didžiausių li
tuanistų. Kas kas, o Mari-į Nuėjo Į kleboniją dėl 
jonų Seminarija ir Šv. Ka- nytinio patarnavimo, 
zimiero Akademijos vado
vybė privalėjo ji pakviesti 
ne su viena, o keletu pa
skaitų. O tos lietuvių mok

Šiomis dienomis BALF’o 
centras gavo iš Vokietijos 
30 lietuvių ūkininkų sąrašą, slo Įstaigos tą pagarsėjus

Nev/ Yorko miesto valdyb; 
sutikusi leisti Lituanicr 
aikštėje Brooklyne Įmuryt 
grindinyje tik paminklini 
lentą, lygią su . aikštės pa 
viršiumi. Šitoks paminklu.' 
butų beveik visai nemato 
rr.as, ant jo vyktų nonnaivs 
gatvės judėjimai, gi žienv 
lenta butų uždengta snieev 
Savaime aišku, kad 19-to. 
kuopos nariai su tokios ru 
sies monumentu nesutiko it 
po diskusijų išnešė Nev 
Yorko miesto valdybai ad 
resuojamą rezoliuciją, at
metančią duotą pasiūlymą'1 
ir prašančią leisti statyt: 
tikrą paminklą musų tautos! 
narsiesiems sunams pagerb- mul 
ti. Paminklas turėtų išsi
kelti iš žemės paviršiaus ir 
būti matomu iš tolo.

Paminėtinas dar kuopos 
švietimo vadovo Dr. Jono 
Valaičio patiektas švietimo

Visi šie ūkininkai bus siun 
čiami tiesiai į Michigan val
stybę, kur jie bus tuo jai 
įkurdinti. Šie ir kiti lietu
viai ūkininkai laukiami at
vykstant į Jungtines Ameri 
kos Valstybes kovo mėnesio 
pabaigoje.

BALF'ui sutikus apmokė- 
i kelionės išlaidas atvyks- 
antiems lietuviams ukinin- 
ams į Michigan valstybę 

<>s valstybės Displaced Per 
ons Commission sutiko Įsi 

leisti dar bent 10 daucia 
vaikių šeimų, tokiu budi 
dabar Michigan vaistyta 
sutinka įsileisti iš viso 16( 
ūkininkų šeimų arba iš visi 
apie 640 asmenų.

Kaip jau skelbėme, šian 
lietuvių ūkininkų perkeli 

‘ į Michigan vaistyta 
reikia apie $20,000, o ik 
šiol gauta tik $2,014.98.

Nors vedant derybas sv 
DP komisija buvo pastaty
tos sąlygos, kad garantija 
apmokėti lietuvių ūkininkų 
kelionės ’ 1

jaunuomenės auklėtoją vi
sai ignoravo. Vasario 26 d. 
šv. Kazimiero vienuolyno 
rėmėjos vienuolyno audito
rijoj turėio metini bankie- 
tą. Pritiko ir į tą bankietą 
pakviesti prof. Biržišką su 
žmona.. Tai butų buvę žy
mi atrakcija. To nepada
rė. Be tokios ir be kitokios 
atrakcijos bankietas Įvyko 
ir nepavyko taip, kaip tikė
tasi. Keletas paruoštų sta
lu liko neapsėsti. 
Naujakurių SLA Kuopa

Kovo mėnesio pradžioj 
Chicagoj posėdžiavo SLA 
Pildomoji Taryba. Keletas 
iš tremties atvykusių lietu
vių, suprasdami tos organi
zacijos naudą, sumanė ta 
proga Įkurti “dipukinę” 
SLA kuopą. Tą ir padarė. 
Lai gyvuoja ir lai savo skai
čium ir savo veikla viršija 
visas senesnes tos organiza
cijos kuopas. Tos kuopos

dojimą. Graburiu? sutiko 
patarnauti už $150. Eržvil- 
kiečių būrelis tiek sudėjo.

baž- 
Kle-

bonas dar nebuvo grįžęs iš 
Floridos, o jo pavaduotojas 
paklausė apie velionies 
“spaviednę.” Eržvilkiečiai 
pasakė, kad kol jis buvo 
pilnai sveiko proto, tai bu
vo geras katalikas, o prot- 
iige susirgusieir.s sakramen
tai juk nėra teikiami. Ta
da klebono pavaduotojas 
pareikalavo $30. Eržvilkie- 
čiai pasakė neturi ir primi
nė, kad graborius suteiks 
nemokamą patarnavimą, 
nes $150 nepadengs jo iš
laidų. Klebono pavaduoto
jas pakartojo, kad be $30 
katalikiško patarnavimo ne
bus. Velionio draugai ap
leido kleboniją. Pasitarę, 
sumanė sudėti penkis do
lerius ir grįžti i klebonija. 
Tą ir padarė. “Jei už tiek 
nesutiksi atlaikyti laidotu
vinių mišių, tai žinosime, 
kur kreiptis su skundu,” ta
rė vargšo draugai. To pa
grūmojimo užteko.

Laisvamanis.

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

išlaidas turi būti
l>ei kultūrinės veiklos pla-įduota iki s. m. kovo 1 d., 
nas, susidedantis iš (1) j BALF’o vadovybė, nors ir 
kuopos narių saviauklos neturėdama tam tikslui lė- 
įvairiais informaciniais šų, savo raštišką garantiją 
klausimais bei programinių davė. pasitikėdama, kad 
socialdemokratų gairių-tik- Amerikos lietuviai reikalą 
slų išdėstymu, (2 > rengi- supras, Įvertins ir visomis 
mu paskaitų bendrai aktua- išgalėmis parems savo au- 
liomis temomis ir (3) Įvai-! komis.
rių reikšmingesnių Įvykių Michigan Displaced Per- 
bei Įžymesnių asmenų pa
minėjimų rengimų. Ypatin
go pritarimo kuopoje rado 
saviauklos-savišvietos klau- 
simas, nagrinėjant svarbes- kad BALF’ui pavyko šj rel

inius politinius ir socialinius kalą sutvarkyti teigiamai, 
dienos įvykius. i B ALF Valdyba.

sons komisija praneša 
BALF'ui. kad Michigan jau 
daro žvgius lietuvius apgy
vendinti. Kartu džiaugiasi,

“1

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!

Juozas Taurinskas, 
B. Organ. 359 Kuopos. 

15 Trimont St..
So. Boston, Mass.

Akx Lucas. 
Pirm. 175 Kuopos, 

161 Ashmont St., 
Dorcbester. Mass.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Maike.

1950 Metų Cenzas
Šiais metais, balandžio stengiasi surinkti skaitlines 

mėnesį, Amerikoje bus vi- apie Amerikos gyventojus 
suotinas gyventojų surasi-j ir butus, kuriuose jie gyve
nę j imas. Tą darbą atliks' na. Skaitlingi kiti klausimai 
prekybos departamento| taip pat bus klausiami, kai 
cnetralinio statistikos biuro kurie apie mokyklinį išsila 
pasamdyti žmonės, kurie
lankysis namuose. Preky
bos departamentas apie vi
suotiną gyventojų surašinė
jimą duoda gyventojams 
eilę patarimų, kuriuos deda
me į “Keleivį,” kad skaity
tojai susipažintų su tais pa
tarimais. *

Patikrinkit Surašinėtoju*

Kai Jungtinių Valstybių 
statistikos surašinėtojai pra
dės belsti į duris balandžio

pasi- plėsti ir pristatyti naujo
kams visokiu forničiu už

—Koman, 
kalbėkim.

—Gera diena, tėve. apie regli praisą. 
ką tu nori pasikalbėti? { —Aš pradedu suprasti,

—Aš, vaike, sugalvojau tėve, tavo sumanymą, 
pasidaryti žmonių geradė-i •
ju, noriu su gerais darbais 
nusipelnyti unarą ir dole
rių.

—Įdomu išgirsti tėvo su 
manymą.

—Negana, vaike, išgirsti, 
man reikia pamočninko tam 
skymui pravesti.

—Tai sakyk, tėve 
tas tavo sumanymas.

koks

—Veidiminit. vaike, aš 
dar nebaigiau. Kad musų 
geras darbas butų visai klyn 
ir be jokių pričepkų. aš pa- 
sistorosiu gauti iš mano 
frento zakristijono blago- 
slovenstvą. o tu, vaike, pa
sakyk savo cieilikams. kad 
jie nebūtų tokie stindži. 
kaip tas cicilikas, ką sėdėjo 
šalia tokios vožnos asabos

—Well, Maike, tu žinai, Lietuvos minėjimo iškilmė- 
kad dabar į Menką atva- 5e nedavė nė cento. Pa- 
žiuoja daug grinorių. Aš. sakyk jiems, kad atidalytų 
kaip senas amerikonas, o j savo delmonus ir paremtų 
tu, vaike, šitam kontre gi- mielasirdingą darbą. O
męs ir augęs, turime tais 
grinoriais apiekavotis. Tai 
vot, vaike, aš Įnešu, o tu pa
remk tokį musų biznį: tu 
ruošk šurum bunim. šakar

man, vaike, paskui už mano 
didelius nuopelnus tu su
rengsi didelį bankietą Mai
kio Tėvui pagerbti, su
šauksimi svietą iš toli ir arti

i
11 d., pirmas dalykas, kun 
jie turi daryti duris atida
rius, tai persistatyti ir pa
rodyti savo kredencialus.

Šeimininkai, kurie galėtų 
įtarti atsilankančius keturių 
savaičių bėgyje, pradedant 
balandžio 1 d., galės pap
rastu budu įsitikinti, kad 
statistikos surašinėtojas yra 
tikras. Kiekvienas statisti
kos surašinėtojas turės kor
telę, kuri įrodys jo, kaip 
vyriausybės agento, tapaty
bę. Jis taip pat turės tam 
tikros rūšies žemėlapį ir ki
tų popierių, kurie pašalie
čiams, bendrai paėmus, ne
prieinami.

Kiekvienas pretenduojąs 
būti statistikos surašinėto
jas. kuris negali patiekti ta
patybės kortelės, bus apga
vikas, kuris gali būti areš
tuotas ir kalinamas už per- 
sistatymą vyriausybės agen
tu.

Amerikos lietuviai, natu- 
ralizuoti ar ne, yra ragina
mi Jungtinių Valstybių cen- 
tralinio statistikos biuro at
sakyti į visus klausimus 
greitai ir teisingai. Sutei
kiami statistikos surašinėto
jui duomenys yra konfiden
cialus ir jam įstatymu drau
džiama juos bent kam ati
dengti.

vimmą.
Ypatingos reikšmės Ame

rikos lietuviams ir jų socia- 
lėms ir kultūrinėms organi
zacijoms turės surinkimas 
tikslių duomenų apie skai
čių lietuviais gimusių asme
nų, tiek pirmos tiek antros 
generacijos, gyvenančių 
Jungtinėse Valstybėse. Tai 
tegalima bus patirti tik ben
dradarbiaujant su statisti
kos surašinėtojais. ,

Vi^į duomenys suteikia- Į 
mi statistikos surašinėtojui Į 
yra konfidencialus ir negali į 
būti atidengiami jokiam as
meniui ar valdžios agentu 
rai.

BALANDIS VETERANAS

Armijos signalizacijos korpu
se veteranas, laiškanešis kar
velis, buvo atrastas Chicagos 
gatvėje beveik visai nušalęs. 
Miss June Carter gyvulių 
globos draugijoj tą veteraną 
sušildė, pašėrė ir vėl pastatė 
į kojas.

SuvažiavimoKlausimu
Amerikos Lietuvių So- minčiai, ka<Į balandžio 26 

: cialdemokratu Sąjungos (L. d. renkasi ( h icagos rajono 
suvažiavimas konferencija. toje konfe- 
Gegužės 27- rencijoje dalyvaus Chica- 

- gos, \Vaukegano, Rockfor- 
ir pirmaeiliai žmonės do (III.), Indiana Haiboi, 

susirinks Bostone, kad ap- bary (Ind.), Kenoshos, Ra- 
' tarti visus musų sąjūdžio'cine (Wis.) ir visa eilė kitų 

eilinus klausi- vietovių atstovų. Panašią

S. 
ne 
28 ( 
vai

S.) eilinis 
už kalnu.
i Są ungos kuopų atsto-.^v

esminius ir
m u Jau du metai praėjo! rajoninę konferenciją orga-
nuo paskutinio musų Sąjun-Į nizuoja musų 
gos suvažiavimo, tad per tą
laika i ridrinko nemažai ap-- -

Los Angeles 
organizacija. Ši konferen
cija apims Kalifornijos ra- 
oną. Greitu laiku susirinks 

konferencija Paterson’e, N. 
.J., žodžiu tariant, ruoša ar-

Aukos Draugui V. Geruickui Gydyti
Nuo kovo 4 

fondą aukojo:
iki 11 d.

makar ir ciamci liamei pa- ir brač paūšim. Vad jų sei, 
res pekečiams siųsti ir gri- j Maik ?
noriams aprėdyti, o aš, vai- suprantu, tėve, tu
ke, jau turiu apveizėjęs vie- nori pradėti labdarybės ra- 
ną flapauzę, kur mudu ati-|Letą ir is naujai atvažiavu- 
darysim grinoriams uteli.
duosim lovą ir burdą ir im
sime nuo galvos, nuo mažos 
ir nuo didelės ekzektli po, 
du doleriu ir 49 centus už

siu lietuvių nori pasipelny
ti. I tokį reikalą aš, tėve, 
nesidėsiu ir tau patariu tn 
nedaryti.

—Sei. vaike, ar gri noriai
vieną dieną. Dirbsime. vai-į nėra reikalingi apiekos? 
ke. gerą darbą ir į skylę ne-: —Be abejonės, tėve. nau-
sėsim, ba aš jau išfigeria- jai atvykusiems žmonėms 

pagelbėti. Jei gali.vau, kad už musų gerą dar- reikia
bą liks ir komišino. Tik padėk vienam kitam surasti 
kai tu, vaike, ruoši savo viš-Į darbą, jei žinai kur butą,

Duokim Teisingu* 
Atsakymus

Visi svetur gimę asme
nys. gyveną Jungtinėse Val
stybėse ir jų teritorijose, 
yra raginami einančio cen- 
tralinio statistikos biuro di
rektoriaus pareigas, Philip 
M. Hauser, suteikti teisin
gus atsakymus statistikos 
surašinėtojui, kuris atsilan
kys į jų namus balandžio 
1 d., kad vykdyti septynio
liktąjį dešimtmetinį gyven
tojų ir butų surašinėjimą.

tarinų ir spręstinų klausi-
, mų. Nors Sąjungos C. K. 
jau pasiūlė suvažiavimui
dienotvarkę, bet tai nereis-jtėjančiam suvažiavimui .au 
kia. kad vietos kuopos arba prasidėjo, 
atskiri draugai negalėtų jos Atrodo greitu laiku turė- 
papiidyti. Kokiais klausi-itų pajudėti ir kiti musų or- 
mais suvažiavimo dieno-į ganizacimai rajonai. La- 
tvarkę reikėtų papildyti, pa- giname visus musų drau- 
kalbėsime sekanti kartą, gus imtis darbo ir skubiai. 
Tuo tarnu mums rupi kiti įimtai ir nuosekliai ruoštis 
nemažesnės svarbos daly-'rajoninėms konferencijoms, 
kai. jo per jas ir Sąjungos suva-

Amerika plati ir didelė žiavimui. \ isas reikalingas 
šalis. Susisiekti organizaci-!informacijas suteiks Sąjun
gos reikalais sunku: tam rei- gos C. K. sekretorius. Lin
kiu daug lėšų ir nemažai ] kime draugams geros nuo- 
laiko. tad visai gerai suma- taikos ir pasisekimo. Bu- 

turėjo nyta prieš suvažiavimą pa- dingesniems nutarimams

širding;i i Aukojusiems 
ačiū.

Zu k' Law i Kadangi ligonis
'jatsigulti į ligoninę, komite- daryti visą eilę konferenci- musų laikraštis nepašykštės 

tas prašo visų tų, kurie v ra jų atskiruose rajonuose. Vž, vietos. K. B-nis.
nusistatę jam padėti, tuojau tai, kad tokios rajoninės i —
siųsti aukas adresu: J. An- konferencijos būtinai turi KblKALALJA 
dreves, 144 Herbert Rd., įvykti, kalba ir tas faktas, 19,151.50 Dolerių
Arlington, Mass. kad paskirų vietovių kuo-, --------
K. BIELINIS. Komiteto P iro. pos turi tam tikrų vietos “Keleivyje’’ jau buvo ra- 
N. JONVšKA. Sekretorius. pobūdžio klausimų, kuriuos; šyta apie bręstantį skanda-

Wis..

Mis. R.
rence, Mass.. J'2.

J. Merkei, Beloit,
SI.

Adv. K. J. Bagočius. So. 
Boston, Mass., $1.

SLA 226 kuopa, Chicago. 
III., per Mrs. E. Ascilla, 
$10.

LSS 28 kuopa, Los An
geles. Calif., sulinko pas at
skilus aukotojus ir narius 
$15.

Iš viso $29.

geriausiai aptarti vietose, Į lą Katalikiškame Lietuvių 
; ———— va(j įuo pačiu suvažiavimui Susivienjiime Amerikoje. 

Laikas užsisakyti “Kelei- paliktų didesnės svarbos ir j Tas skandalas atsirado, kal
vio” Kalendorių 1950 me- bendro pobūdžio klausimai. į po konversijos palikimas, 
tams. Daug skaitymų ir in- Šia proga tenka painfor-, Dabar skandalas išėjo į teis- 
rormaciiu. Kaina SO centu, muoti musų draugai ir vien- mą.

__ __ —Astuoni LRKSA nariai,
per advokatu

Mes pratiname 
tūkstančius jaunų 
žmonių prie 
taupumo
Neleiskit niekam sakyti, kad 
senovifkos taupumo ir pasitikėjimo 
savimi dorybės dabar išėjo is mados.

“Ypatingai svarbu natu- 
ralizuotiems piliečiams ne
sakyti. kad Jungtinės Vals- 

basų bankietus ir kitokius i siems, bet tu nori juos iš-ltybės yra jų gimtinis kraš- 
kultur ingus parengimus, vi- naudoti, o sau už tai nori tas,” pasakė Dr. Hauser. 
sada atsimink pats kasą pa-į nusipelnyti geradėjo vardą. “Rezultatai klaidingų pa- 
rėtkavoti ir neleisk niekam Tokių labdarybės raketų, reiškimų, kiek tai liečia

tų pares, silkių balius, kil- dvok žinoti naujai atvyku-

po stalčių su pinigais mau- tėve. Amerikoj yra daug. 
joti, o aš, vaike, grinorius bet žmonės greit atskiria 
širdingai priimsiu ir jiems geros širdies darbą nuo iš- 
už kiekvien utelyje peržie-į naudojimo. Todėl ir tu su

gimtąjį kraštą, gali iš kar
to neišrodvti aiškus, bet po 
20 ar 30 metų bendros 1950 
metu skaitlinės gali turėti

mavotą naktį bilukę para- savo tuo skymu toli neva-i negeistinų pasėkų imigraei-
šysiu ir iškolektuosiu, o ma- žiuosi, vieną kitą rtaujai at- 
gai-yčioms pasakysiu, kad, vykusi lietuvį gal ir ap- 
vėliau, kaip jie apsibus šia
me kontre, tai tegu neuž
miršta savo geradėjų. Ką 
tu misliji, vaike?

—Aš vis dar klausau, tė
ve.

—Okei, vaike, aš matau, 
kad tu nori su manim eiti 
i tą gerą biznį. Tai 
syk, vaike, toliau

statysi, bet greit visi žmonės 
sužinos tavo darbų “ge
rumą” ir i tave pradės piri
tais rodyti, kaip į išnaudo
toją. Ar tu to nori, tėve?

—Nausa, vaike, aš nelai-jo 
kinu, kad į mane kas piri

tais rodo, ale aš. vaike, no
kiau- riu savo zemliokams pama- 

Vargšai čyti šitame kontre, kas čia

jos kvotoms.”
Atsakymai į statistikos

surašinėtojo statomus klau
simus turėtų būti suteikiami 
laisvai ir be išsisukinėjimo. 
Statistikos surašinėtojas tik

nieks piritais nerodo.
—Parodys, tėve, jei dar 

nerodo.
—Okei, vaike, jei nenori 

su manim mielaširdystės 
biznio daryti, tai paskolink 
kvoterį.

—Apie tai, tėve, pakalbę-

r ri noriai atvažiuoja be' nie- blogo? 
ko, jiems reikia forničiu iri —Blogumas tame, kad tu 
kitokių rakibolų, o aš jau nori ne tiek jiems padėti, 
žinau vieną džonkjardą, kiek iš jų pasinaudoti. sim kitą kartą, 
kur yra plenti visokių senų —Tu, vaike, viską išverti —Yes, vaike, kitą kartą,
džonkų. Vedlug to, Maike, į glogą, o mano vienas fren- o man jau dabar gerklė iš- 
musų geradėjystę galime iš-, vus tenai tokį biznį daro ir džiūvo.

Massachusetts valstijoj tūkstančiai 
vaikų pratinasi taupyti—tokiame 
įmžiuje, kada pamokos lengviausiai 
sminga į galvą. Jie deda pinigus 
eguliariškai į 190 Taupymo Bankų 
ioj valstijoj—nikeliais, dešimtukais 
r dolerinėmis.

Virš 1CO,OCO vaikų dalyvauja 
mokyklų taupymo būreliuose. Kiti 
deda indėlius tiesiai j banką . . . 
sąskaitose, kurios buvo tėvų ar 
senelių atidarytos vaikams gimus.
Tai yra geras ir senas Massachusetts 
paprotys.

Jei jūsų sūnūs ar dukrelė nesipratina 
taupyti, tai kodėl neatidaryti banke 
sąskaitą vaiko vardu? Neužmirškite 
pažiūrėti, kad banko varde butų 
žodžiai “Savings Bank” arba 
‘Institution for Savings.’*

The

Savings Banks
of Massachusetts

Ch»ft«rM by IM
Oi MttSOChuttttS

J. R. Verbali 
ir T. C. Moore, iškėlė bylą 

į prieš to Susivienijimo par- 
! eigunus ir reikalauja grą- 
ižinti Susivienijimui virš 
j $19,000. Byla iškelta prieš 
i Susivienijimo pirmininkų L. 
Šimutį, prieš sekretorių Y.

I Kvetkų, prieš iždo globėjus 
i G. Venslovą ir W. Abro-
• maiti ir prieš iždininką B. 
i Krasauską.

Skundikai yra LRKSA 
nariai F. Kaulius. W. Los- 

į coskis, W. Savage, S. Gali- 
į nas. J. Venslauskas ir E. 
j Valibus.

Skundas sako. kad Susi
vienijimo sekretorius Y. 
Kvetkus, pravešdamas kon
versiją, kuri Susivienijimui 
kainavo apie 80.000 dole
rių, su kitų keturių pildo
mosios tarybos narių prita
rimu, pasiėmė už triūsą virš 
16,000 dolerių ir neteisingai 
informavo Susivienijimo 
seimą apie konversijos pra
vėdintą.

Skundas dar sake, kad Y.
' Kvetkus ėmęs didesnę algą,
! negu buvo nustatyta seimo 
ir turėjęs papildomą tarny
bą Luzerne. Pa., kauntėj, 
nors Susivienijimo tvarka 
draudžia sekretoriui turėti 
kitą tarnybą, nes jis turi vi
są laiką dirbti Susivieniji
me.

Prieš kitus pareigtmus iš
keltas skundas. kad jie lei
do V. Kvetkui sauvaliauti 
ir patys paėmę iš iždo už 
Įvairius savo patarnavimus 
daugiau pinigu, negu ^emio 
tarimai leido tą daryti. Vi
so skundikai priskaito Susi
vienijimui padarytu nuosto
lių iš permokėjimų algų ir 
atlyginimų $19,151.50.

Ypač nemalonus kaltiir-
• mai keliami prieš V. Kvet
kų, kad jis davęs seimui 
melagingus raportus kur ir 
kiek pinigu išleista. Skun
das išvardiia visą eilę V.

| Kvetkaus neteisingai pa
tiektų skaičių seimui.
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KorespondencijoS
MANCHESTER, CONN. 

Lietuvos

i triūso padėjo surengimui, o' 
: ypatingai Onai Kaminskie- 

Nepriklausomybės nei, nes jinai daugiausiai
Minėjimas darbavosi. Taipgi dėkui, 

draugijoms ir draugijų at
stovams. Nuoširdi padėka 
priklauso Manehesterio Lie- 

, tuvių Bendrovei už suteiki
at naą svetainės dovanai susi- 
j rinkimui, repeticijoms ir pa

rengimui.
Gerbiamieji, atleiskite, į

kad visų dalyvių vardus ne
galima suminėti, nes raštas 

Dar kar
tą visiem ačiū.

A. Biretta.

\ asario 18 d. lietuvių 
svetainėje įvyko Lietuvos 
nepriklausomybės paminė
jimas. Visos draugijos ben
drai dalyvavo. Surengime 
n programos išpildyme' 
daugiausiai pasidarbavo at-; 
v\ kę lietuviai iš Vokietijos.

Programą atidarė J. Už
upis, pasakė reikšmingą'butų labai ilga 
prakalbėlę pritaikytą šiam!
parengimui. Amerikos ir 
Lietuvos himnus A. Abi ai-! 
tis skambino, o susii inkų-1 
šieji visi giedojo.

Tolimesni p r o g r a m o s 
tvarkymą J. Užupis perlei
do Onai Kaminskienei, ku- Savo 
ri paaiškino tikslą šito su-Į

BROCKTON, MASS.

Artimo Meiles Pavyzdys

sirįnkimo ir perstatė kalbė
ti prof. Kaži Alminą. Gerb. 
kalbėtojas papasakojo apie 
Lietuvos žmonių gyvenimą, 
kada Lietuva buvo nepri
klausoma, ir po tam kada 
tušai okupavo Lietuvą, kaip 
žmonės kentėjo ir kenčia 
skurdą, vargą ir kančias. 
Gerb. K. Almino kalba bu
vo aiški ir Įdomi.

Po to piano solo skambi
no gerb. Dvaronaitė-Mike- 
nienė. Buvo perstatyta vie
no veiksmo drama “Paslap
tingos Žinios.” iš partizanų 
gyvenimo. Vaidinimas pui
kiai atlikta, režisieriu buvo 
P. Šimkus. Po to jaunuolis 
Vytautas Kaminskas dekla
mavo “Lietuvių Skurdas,” 
o jo sesutė Aldona Kamins
kaitė grojo akordionu 
Audronė Dragūnaitė dekla
mavo ' Debesėliai.’’ Daini 
ninku oktetas padainavo 
keletą lietuviškų dainų n> 
vadovybe P. Petkaičio. Dai
nos tikrai buvo žavėjančios. 
Deklamavo Nijolė Gulbi- 
r.aitė. Šokėjų grupė, apsi
rengė tautiškais rūbais, šo- 
ko tautiškus šokius po va
dovybe Reginos Raikaitės. 
Algirdas špakauskas dekla
mavo ‘‘Tėvynės Ilgesys.” 
Rezoliuciją skaitė Dr. Mi- 
kis.

Po to kalbėjo 
čius rinkliavos reikalu. Jau
smingai apibudino lietuvių 
skurdą ir jų be vilties liki
mą po žiauriu komunistiniu 
despotu. , Aukų surinkta 
$179.30.

Po to gerb. O. Kamins-

laiku, aprašant, 
Brocktono Lietuvių Bakū
žės Įvykusią paroda, buvo 
patalpinti adresai organiza
cijų ir žmonių atstovaujan
čių organizacijas Bakūžei. 
Tas aprašymas buvo pasiųs
tas laikraščiui “Musų Ke
lias” Vokietijoje. * Kores
pondencijos pabaigoje bu
vo pažymėta, kad adresai 
paduodami atstovų ne pro
pagandos tikslu, bet norint 
sudaryti ryši tarp tremtyje 
ir Amerikoje esančių lietu
vių, nes tai buvo 1948 me
tais, kuomet dar nebuvo pa
kankamai užsimezgę ryšiai 
su Amerikoje gyvenančiais 
lietuviais, kad gavus dides
ni skaičių darbo garantijų. 
Toje korespondencijoje iš 
Brocktono, tarp kitų, buvo 
pavardė ir Adomo Jazuke- 

oio. viėiaus, Sandaros klubo at
stovo i Bakūžę. Viso pa
vardžių buvo virš dvejų de
šimtų. Užsimezgė gyvas 
susirašinėjimas tremtinių su 
korespondencijoje tilpusiais 
adresais.

Tame skaičiuje atsiliepė 
ir tremtinė Račkauskienė, 
gyvenanti tremtyje su 3 
mažais vaikais. Paminėti’ 
tremtinė kreipėsi Į Adomą 
Jazukevičių pasiskųsdama 
jam, kad norėtų emigruoti 
Į Ameriką, bet neturinti jo- 

! kių vilčių išemigruoti turė-

KELEIVIS, SO. BOSTON

KINIJOS KOMUNISTAI ŽYGIUOJA

Rusijos fotografai išsiuntinėjo į pasaulio spaudą šitas 
nuotraukas iš kinu komunistų armijos žygių. Viršuj ma
tytis. kaip komunistai atakuoja nacionalistų pozicijas. Vi
duryje komunistų kareiviai su kulkosvaidžiu, kuris esąs 
Amerikos darbo, apšaudo nacionalistų apkasus. Apačioje 
matytis, kaip kinų raudonarmiečiai įžygiuoja Į Kantono 
didmiesti.

Beinoriui. Dar tik keli mė
nesiai kaip Jonas atvažiavo 
iš Vokietijos kempių, bet 
„au .'pėįo suorganizuot ir iš- 
lavint gražų mišrų, vyrų ir 
vaikų chorus, kurie žavėjo 
klausytojus gražiomis dai
nomis, o ' pač vaikučių cho- 

•. as puikiai pasirodė.

platino lapelius ir dėjosi! Sekmadienį, vasario 19 
Į pogrindžio kovą prieš na- d. buvo iškilmingos pamal
dus. ’ dos lietuvių šv. Kazimiero

bažnyčioje. Pamaldų metu 
klebonas išvardino užpirk-Apie komunistus sako:

Eiliniai nariai tai vra tikri, ... , ... , . .
dvasios ubagai, įsitikinę ; jmišių skaičių, perskaitė 

‘ rastą dėl gavėnios pasnin-vieną partiją, nieko toliau 
nematydami eina Į civiliza
cijos sutemas, o viršūnių

kų, užsakė dvi 
vieną parapijai,

rinkliavas, 
kitą Indi-

tokių išlaidų apie $100. Ir 
štai po 5 mėnesių vargo 
Račkauskienė pasiek i a 
Amerikos krantus Ne\v Yor- 
ke ir iš ten autobusu tiesiog 
Į Brocktoną. Čia ją pasi-

Tai matot, per kokias 
“valyklas” kartais turi pra
eiti “dipukas,” kol pagaliau'č-įu*' 
jis nugali tą nelemtą buto ; 
klausimą.

Čia dėl pavyzdžio pami
tinka nurodytoje vieto K. į nėšiu Montellos amerikoną 

it be n d romis: lietuvį. A. StrumskĮ, kuris.Jurgenunas ir 
pastangomis apgyvendina 
ją su 3 vaikais jaukiame bu
telyje iš 3 kambarių. Jos 
vaikai yra 9, 8 ir 6 metų 
amžiaus. Nelaimingos be Iriai atremontuotus butus

>ejo Dr. B. Matulio
nis. adv. Giedraitis iš Hart
ford. Conn. Jo kalbą bu- 
\o sunku girdėt ir suprast, 
r.es bufetas savo ergeliu 
trukdė klausytis.

Kalbėjo vienas kunigas 
profesorius, ragino visus 
i albėt rožančių, melstis, 
šauktis prie Marijos ir su
• agalba Marijos iškovot 
Lietuvai laisvę. Nejaugi tas 
profesorius mano, kad su
ožančium ir Marija pabau-

• insime Staliną, o tas “tuč- 
u<;j' pliupt ir atiduos mum 

Lietuvą? Tai yra siauras 
mokyto žmogaus protavi
mas.

B. Blinstrub.

Susipažinimo Vakaras

Vasario 25 d. Amerikos
Lietuvių Piliečių Pašalpinio 
Klubo patalpose Įvyko pa- 

! gerbimo ir susipažinimo va- 
■ karas su Dr. Baliu Matulio- 
! niu.

Svečių susirinko gražus 
i būrys, liko užpildyta visi 
'stalai. Vakarienė pagamin
ta namuose, pagal lietuviš
ką paprotį namie keptas 
kumpis, namų darbo dešros, 
kopūstai, o "dzūkiškų kvie- 

(grikių) pyragas virši
jo viską.

Vakaro nuotaika buvo 
maloni, draugiškai

Gaspadorius Jonas Ada- 
monis pradėjo vakaro pro
gramą pakviesdamas B. Si- 
monavičių pirmininkauti.

valdininkai iš to naudojasi', i misionieriams. Tremti- 
mams patarė užeiti Į klebo
niją dėl išsamesnio paaiški
nimo apie gavėnioje prisi
laikomus pasninkus, “nes 
būdami kempėse jie to ne
žinojo,” ir pagaliau pareiš- 

Balys Matulionis kė, šad dar mielai jis no-

Ragino visus nepamiršt 
savo Tėvynės Lietuvos, iš
laikyt jos kalbą, papročius 
ir padėt kiek galint savo 
darbais jos išlaisvinimui.

Dr.
kaip tik spėjo atvykt į New į rėtų tarti keletą žodžių ne- 
Yorką tuoj buvo patiktas; priklausomybės šventės su-
specialės komisijos ir pa
kviestas užimt daktaro vie
tą Wallum Lake sanatori
joj. Daktaras sutiko ir 

J* šiandien jis ten dirba.
Turiu tart padėkos žodį 

musų geroms gaspadinėms, 
gerbiamoms Stražnickienei,

kaktuvių proga, bet jau ne
besą laiko. . . .

Šiandien, kada visas jė
gas sukaupę kovojame už 
musų tautos laisvę, tas žmo
gus, kuris dar skaitosi lie
tuviu esąs ir vadovauja lie
tuviškai parapijai, neturi

Adamonienei, Urbonienei! jaj|iO kelių žodžių pasakyt 
ir panelėms Adomaitytei if j net musų iškilmingiausios 
Urbonytei. Joms visoms į šventės proga. O iškilmin-
ačiu už gardžių valgių pa
gaminimą ir patarnavimą. 
Ačiū B. Bartusevičiui už 
duoną ir pyragą 
visiem, kurie tik prisidėjo 
su darbu bei dovanom, kad 
vakarą padarius sėkmingu. 

B. Simonavičius.

PATERSON, N. J

proga.
gų pamaldų metu aukos 
renkamos Indijos misionie
riams užmirštant musų tau- 

ir kitiem tiškuosius misionierius. Jis 
net minėjimo metu. vasario 
18 d., išsėdėjęs keletą mi
nučių pas duris pranyko. 
Turbut renkamos aukos iš
vijo.

Švikas.

Minėjome Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventę

Svarbus Pranešimas

tėvo šeimos išlaikymu dau
giausia rūpinasi Adomas 

ir Briedienė.JazukevičiuF

butų reikaluose suktų, dvi
prasmiškų klausimų nesta
to, rekomendacijų nereika- Buvo pakviesti sekami sve- 
iauja. o savo namuose šva-įčiai tarti keletą žodžiu ir

pasveikinti daktarą: B. Bar
tusevičius, E. čiočis, B. Va
laitis. Deklamavo draugas 

nuo 1950 mę„tų pradžios jau Jreveckas. A. L. P. P. Klu-

mielai išnuomoja. Tas mu
su tautietis A. Strumskis

Tos šeimos tėvas yra din- savo namuose apgyvendino no pirmininkas V. Baluko- 
gęs Vokietijoj prie apkasų 3 naujų ateivių šeimas. Gal

ionas Vii-Į dama 3 mažus vaikus. Ja- 
zukevičius pasiuntė jai vie
ną kitą siuntinuką, o vėliau 
ir darbo ir buto garantiją, 
nors nebuvo jai pažįstamas 
nei kaimynas. Konsulatas 
Vokietijoje jos neleido vyk
ti ir pareikalavo 1.000 dole-

kienė pakvietė visus vaka-jrių piniginės garantijos jos kviesta 
žemutinėje svetainė- ir vaikų išlaikymui.

kasimo.
Tad tokios širdies žmo

nių tikrai labai mažai ga
lim rasti. Jei daugiau to
kių butų. tikiai šiandien nei 
vieno lietuvio tremtinio Vo
kietijoj jau nebūtų. Deja, 
dar ių ten yra gerokai.

Kviečiu seniau atvyku
sius ir naujakurius nepalik
ti tiems geraširdžiams vie
niems naštos užlaikant at

meti na su mažame
čiais vaikais ir prisidėti ša

be jam.
Montelietis DP.

PROVIDENCE, R. L

nis tarė keletą žodžių ir
; Įteikė piniginę dovaną dak
tarui. kaipo ženklą draugiš
kumo..

Kalba Dr. Balys Matulio
nis. mažo Lietuvos ukinin-

Lietuvos Nepriklausomybės ' nu\’ ^Ulnesenai via 
latvvkęs i šia sali is vckie-Minejimas

Nelai
minga moteris, nedrįsdama; vo broliška parama, 
prašyti tokios garantijos,

i ier.ė, Klementina Karpus-j tik pranešė Jazukevičiui. 
kienė ir Konstancija Žilins-! kad ji negalėsianti prisius-j turime, 
kienė. ta jai darbo sutartimi pasi-'

Po skani£ valgiu svečiai naudoti dėl papildomos ga
rantijos reikalingumo. Ado
mas pampina ir tą garanti- 

Širdinga padėka priklau- ją, uždedamas 1,000 dole 
so komitetui kurs tiek daug riu ir

riene
te. Skanius valgius paga
mino gerbiamos Ona l žu-

Ibėiosi. o jaunimas dai 
navo lietuviškas dainas.

J/£.S ATLIEKAM . ..
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
•o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Brcadway, South Boston 27, Mass.

Garbė mums broektonie 
čiams. kad tokių lietuvių 

eurie tikrai broliš
kai užjaučia tautietį atsidū
rusį nelaimėje.

Koresp.

Vasario 19 d. buvo ap
vaikščiota Lietuvos nepri
klausomybės šventė pobaž- 
nytinėj svetainėj.

Publikos dalyvavo virš; kaip 
400 žmonių. Aukų į Tarv-į tėvai 
bos
$300
nugirdau.

Šis apvaikščiojimas pasi
žymėjo tuo, kad R. I. vals
tijos gubernatorius. John O.

į tijos kempių. Jo kalba įdo
mi. aiški, daro didelį įspū
dį i klausytojus.

Susipažinimui, perbėgo 
savo gyvenimo istoriją,

lankė mokyklą, kaip 
norėjo, kad jis eitu i

fondą surinkta apie kunigus, bet is to nieko ne-
—tikros skaitlinės ne- išėjo: kaip jis turėjo apleist 

galėtųnamus, kad galėtų tęs 
mokslą, prie ko jo širdis 
traukė. Dar prieš pirmą pa
saulini karą Dr. B. Matu-

Kaip visiems žinoma. į
umokėdamas dar ki-i Brocktoną. o ypač į Mon- 

Itello 1949-1950 metais pri
važiavo nemažas skaičius 
iš Europos lietuvių tremti
nių. Čia ne visiems “dipu- 
'kams” pasisekė lengvai su
rasti sau darbą. Čia ne visi 
lietuviai “dipukams’’ užjau
čia. ne visi vienodai musų 
reikalą supranta.

Kad bent kokį darbą ras
ti tenka praeiti, atvirai pa
sakius, kryžiaus kelius. Bet 
čia tik viena medalio pusė 

1 —darbas. Nemaža 
tenka turėti, kol čia surasi 
sau buteli. Vieni butų bei 
namu savininkai sako, ne
turim ličnų ruimų, nėra for- 
nišių, o kiti atvirai pasisa
ko. kad, kad jei jus turėtu
mėt iš atatinkamos “įstai-

Visiems seniems ir jau
niems socialdemokratams 

kad kovo 26 d. 
įvyks socialdemokratų kon
ferencija. Vieta 27 North 
Main St., Patersone. Kon
ferencija prasidės 10 vai. iš 
ryto. Po konferencijos, 3 
vai., bus prakalbos. Kal
bės J. Buivydas, jauna veik
li socialdemokrate draugė 
Garliauskaitė, neseniai at
vykusi iš tremties, ir trečias 
Balčiauskas arba Dr. Valai
tis. Taigi visi ir visos bu
kit prisirengę tai dienai. 
Po prakalbų bus vakarienė.

Svečių turėsim iš Brook- 
lyno, New Yorko, Cliffsi- 
dės, Mayvvoodo, Newarko, 
Elizabetho, Lindeno, Easto- 
no ir Philadelphijos.

Tokio susiėjimo senų 
Amerikos socialistų ir nau
jai atvykusių iš Europos 
draugų šioje apielinkėje dar 
neturėjom. Taigi visi, ku-

Vasario 18 d. visų lietu
viškų organizacijų išrinktas j P1 anesam^ 
komitetas surengė Lietuvos
nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties minėjimą, ku
riame, be gausios visuome
nės, taip pat dalyvavo ir 
sveikinimo kalbas pasakė 
Patersono miesto atstovas 
Joseph R. Brumale ir dažy
tojų profesinės sąjungos vi- 
ce-prezidentas Louis Cap- 
pucio. Išsamią kalbą pasa
kė J. Kubiliūnas. Po to bu
vo priimtos rezoliucijos, ku
rias nutarta pasiųsti JAV 
prezidentui, atstovų rū
mams ir senatui.

Meninę programos dalį 
išpildė solistė J. Skiparytė 
akompanuojant M. Kepa- 
laitei, Patersono mišrus ir 
vyra chorai vadovaujami 
vargonininko J. Justo, jau
nimas pasakė keletą eilė-, 
raščių ir pašoko kelis tauti
nius šokius.

Minėjimo metu ALT su-!ne matysit šį pranešimą, 
rinkta auku $267.70, di-Į nepraleiskit progos, nesigai-
džiausią auką $40 davė di-'lėsit dalyvavę.
delis musų tautos patriotas Kviečia—
p. F. Saranka. LSS 65 Kp. Komitetas.

Pastori. paskelbė vasario j lionis įstojo į didžiąją rusų 
16 Lietuvos Respublikos karo medicinos akademiją 
Dieną ir jo proklamacija | ir ją baigė su aukščiausiais 
buvo plačiai aprašyta ang į pažymėjimais. Pirman pa
lų spaudoje. į sauliniam karai užėjus ir

Lietuvai atgavus nepriklau-1 
somybę daktaras grįžo Lie-į 

ir dėjosi prie atsta-į 
darbo. Daugiausiai į

uPats gubernatorius 
miesto majoras, Dennis L 
Roberts, atsilankė į susirin- tuvon 
kimą ir pasakė atatinkama- į tymo 
kalbas Lietuvos išlaisvinimo dirbo sveikatos srityje, bet:

jam t upėjo ir krašto apsau-1
kun. ga. Jis ėmėsi darbo ir ten į 

daug už ką užsitarnavo’pulkinin-

klausimu.
Vietinis klebonas 

Jonas Vaitiekūnas • | • • •prie šio svarbaus darbo pri- ko laipsni
antrąjį pasaulinį 

P>. Matulionis buvo
sidėjo, už ką jam tenka d i- Per 
dėlė garbė. - įrą Dr

Kiek kartų man teko lan-1 komunistų suimtas ir jam 
vargojkyti Providence Vasario 16: grėsė mirtis, bet karo fren- 

minėjimą. niekad tiek pu‘>- tui artinantis pasitaikė jam
likos neatsilankė kaip 
kartą. Praeityje, iei atsi
lankydavo apie šimtas yna. 
tų, tai jau būdavo daug. Už 
sutraukimą daug publika- > 
•šias prakalbas reikia d ta

ši į proga pabėgt. Jo seseris ir 
brolį bolševikai kur tai iš
vežė.

Sako. buvo priverstas 
niaktikvot mediciną prie

KA RA LIŪS SVEIKINA PREZIDENTĄ

Prancūzijos prezidentas. Vincent Auriol. darbininko ke
pėjo sūnūs, dabar lankosi lx>ndone. kur jį pasitiko Angli
jos karalius Jurgis šeštasis. Prezidento atsilankymas 
turi tikslo susitarti su Anglija dėl bendro gynimosi Azi- 
joje.

vokiečių okupantų, bet, sa
gęs” rekomendaciją, tai gal,kreditą naujiems ateiviam.- ko. I
būt ir gautum. ir jų vaf.ui, muzikui Jonr

•idiių lietuvių nepamir- 
ii požeminiais keliais



ž*udapis šeštas
Įgriuva, viskas apnešta kora
lų dulkėmis. Bet Pan- 
American orlaivių linija pa
laiko čia savo stoti "lėktu
vams, kurie skrenda per 
vandeny ną, *ir vien tik dėl 
to šitoj nuplikusioj saloj 
yra žmonių. Yra keletas 
palmių ir kitokių medžių, 
kurie buvo importuoti iš ki-

------------— tur. bet ir tie labai nususę,!
Oš v. Trumais Laiško) dar daugiau didina skurdų

Nelabai senai šiame sky- sustoti, ji tuojau apkrauna Į šitos salos vaizdą, 
riuje tilpo straipsnis apie siuntiniais, kad nuvežtų ki-j Tai taip išrodo Pietų van-j 
Vytautą Braževičiu-Truma- ton salon. nes tai vieninte- denj.no salos, kurios taip 
ną, lietuvi rašytoją, kuris lis "paštas,” vienintelis su- vaizduojamos ju-
pasistatė Havvaii’ų salose sisiekimas tarp tų salų..
laivą, atsisveikino su saus- Nuo Palmyros iki \\ ash- 
iemiu ir leidosi su savo ingtono salos tiesia linija
žmona ir sunumi jurų ke- yra 120 mylių, sako \ ytau-
lionėn,kurioj jis tikisi išbūti tas Trumanas. bet jam teko -
iki penkių metų. Dabarti- keliauti 4 paras ir padaryti VAIKO BĖDOS ŽIEMĄ
niu laiku jo laivelis, "Kua- net 252 mylias, iki jis ją su- Vaika< pirko ro&utcs
loa,” plaukia Australijos rado. Tos salos viršininkas

Moterų Skyrius
T

ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

Pietų Vandeny no Salose

džių filmose. Vienos jų tik
ros pelkės, o kitos nykios ir 
tuščios, net medžiai neau
ga.

. . . l Važinėt po sniegą,
kryptimi, sustodamas prie pasakęs, kad jos "tokia jau* Va—sniegas tirpsta i
įvairių salų, kurios pasitai- laimė.” kad laivai negali i Vandeniu nubėga, 
ko pakeliui. ją pataikyt, "šita sala yra)

Apie Pietų vandenyno' tikras raistas,’’ sako Trumą-
salas (South Sea Islands) nas; "apaugusi kokusinė-
amerik iečių literatūroj yra mis palmėmis, tropiškais
prirašyta daugybė fantastiš- medžiais ir paparčiais.
ku pasakų, o tomis pasako- „ , u .....t . , u n Bet baltveidziai gyventomis pasiremdamas Hollv- . . , i k.-, , . , e . i jai tose salose esą labaiwoodas kuria dar fantastis- ....

ir

Nėra sniego kupetą. 
Vargas čiužinėti;
Vėsu. drėgna kambary— 
Kur čia pasidėti. . . .

kesnes filmas “judžiams.” draugiški ir svetingi. Ne-

Ir dar bėda: tų anglių 
Sunku gaut šiandieną. 
Eina streikai mainose— 
Paprasta naujiena.

SĖDĖS 13 MEŲ-KALĖJIME Ui ŠNIPINĖJIMĄ

BriMiklynielė. 26 metų Judith Coplon, praeita savaitę bu
vo nuteista kalėti 15 metų už šnipinėjimą Itusijes naudai. 
Su ja kartu nuteistas rusas Gubičev išvažiuoja i Kuriją, 
o ta mergiotė, kuri tarnavo justicijos departaracaiv i. 
dirbo Stalinui, turės kentėti už išdavyste.
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'Keleivio’ Knygos
, DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO pradai

MONOLOGAI IK 
DEKLAMACIJOS

labai populiari ir naudinga šių . Šioje knygoje telpa Cflugyhė nao- 
khisU suprasti knygute. jų.

Kaina ...................
DĖL LAISVOS LIETUVOS

1 s;»l* Užsienių Organizacija- ra.-- 
tai ii ili.kumvti.ai, .-uJaiyu u.: bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. --o.

_.........<ų ir deklamacijų.
darbininkiškos revoliucionieriško*, 
tautiškos, hunioristis! <>s ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros, 
liuką visokiems apvaiksėiojimama, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta kuka. Kaina ........... 2&c

SOCIALDEMOKRATU A IR
BOLŠEVIZMAS

Pugrul K. Kaut>ky 
į žiniomis

knygutė.
TIKRA TElSYBt APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūrą faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodui Rusija nenori jaileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
upie dabartinę Įdėt u vos padėtį. Ko
kia Idetuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

naujesnio nu- 
tuo klausimu Išpildyta
Kairia..............

„ , . , - - ... 'mate per ilga laika svetimoKam teko tokiu judziu ma- „ - 1 .. ...*. .. . -- - : .. . žmogaus, jie vaisina svečiatyti. tas neišvengiamai issi- .. J,, J. . ...• i-ii* n- * ir padeda jam, kuo tik gali. nese įspūdi, kad tos Pietų * ...... . .. *
vandenyno'salos, tai tikrai l’altveHiz.a. tena, žinoma,
rojus, pasakiški vaizdai. I-V,a -tejunau <laa-?lau?“a 

* ‘tarnautojai ir valdininkai
tų valstybių, kuriom tos sa
los priklauso.

Vytautas Trumanas rašo: 
"Žmonės mums draugiš

ki visur, kur tik mes susto
jam. Čia, Cantono saloje, 
yra amerikiečių ir nauja- 
zelandiečių, ir abiejų vėlia
vos plevėsuoja. Jie gražiai 
sugyvena ir yra labai malo
nus žmonės. Mums čia su
stojus. kasdien buvo ruošia
mi musų garbei baliai, poki-Į 
tiai ir išsigėrimo vakarėliai.

Tie. ką turi pinigų.
Kur šilta važiuoja. . . . 
Antaniukas—vargšas jis— 
Skundžias ir dejuoja.

Oi. toks orus. negerai— 
Sniego jis neduoda!
Mums, vaikeliams, kambary 
Laukti nusibodo. . . .

Vaikas turi rogutes,
Vaikas laukia sniego.
Bet va—sniegas tirpo ir 
Vandeniu nubėgo. . . .

IL Gundttenė-Kruzinienė.

Kitaip tačiau apie tas sa
las raš© Vytautas Truma
nas, savo akimis jas pama
tęs ir savo kojomis po jas 
pavaikščiojęs. Jei dirstelė
sime į žemėlapi, tai daugu
ma tų salų plačiame vande
nyne pažymėtos tik tnažys 
čiais juodais taškeliais, kaip 
aguonos gludais. Laivui 
net sunku kurią nors tokių 
salų atrasti, todėl žmonės 
tenai gyvena atskirti nuo ci
vilizacijos ir kartais per 6 n«? n Saumvliai neturi laiko
menesius negauna nei lais- Gėrimų būdavo tiek, kad; .a . ♦, dauidau mastvti 
kų, nei laikraščiu, nes neat-lmusu ‘Koaloa’ galėtų plauk-’ P. ., • . &
eina laivai n- neatveža pas- t.. Ir jie prašę kad mes, jr tt^aža laiko, ka(,
t0- ?.a Pab“t»me ,lkl Kale.(1«- patenkinus visokias savo

Jie jau dovanojo musų lai-!. T- _ _•

SAUMVLIAI IR
TINGINIAI

Štai ką Trumanas rašo 
savo tėvams Braževičiams i 
Floridą iš Cantono salos, 
kuri randasi Phoenixo saly
ne, Pietų Pacifike:

“Lapkričio 1 dieną mes 
išplaukėme iš Palmyros sa
los j Cantono salą. Pake
liui turėjome sustoti Wash- 
ingtono saloj, kad iškrauti 
tenai dėžes su knygomis,

.... ... į užmačias. Jie mėsrsta ilgaivui du inkaru, pnpvle gazo-; . .. , ..
lino ir alvvos." mleFotl’ ga>-dz.a. pavalgyt,,

. . • gražiai pasipuošti, tai irTa, t,ek ap,e žmones .J diskas. Tiesa jie eina dirb-
Bet pat, Cantono sala ,tjk d , „iHa

rodo visai kitaip. Canto-' . ., . [pinigų, nes uz
aro s egiancio įspu į njej<0 ne(|U0(}a< Tokie daž-

vvtautas. Los- . , ., , , , _nai atsidusta, kad jiems

Atsiminimai ir Mintys,
' parašė buvęs Lietuvos prizedentas

rienę pagaminu. Tokios, Poa. Tik maži taikai vai-; “t,^.SSfSio i™rta,
nuo, tinsima vimo gvdami neori valo kalbėti buvę* Lietuvos prezidentas

, , - . . • , ’ ‘,af o apie lietuvių tautini atbudimą,nes tada maistas drimba apie senesnių laikų veikėjus ir pa- 
...... 1-..., o____ _ • pasakoja daug linksmų ir įdomiųI Jiei hma.vl ą. . t -1 Igęs Žmo- nuotykiu iš savo patyrimų. Tą kny- 

i gus visada gali kalbėti, jei ■«5».visi lietuviai turM*» Perslaį71lj;! .. , , ° . . ’ J ; Kainu ........... *................ ąJ.iHI
[jis turi ka pasakvti.! * ’ DELKO REIKIA ŽMOGUI

. , . . . . , GERT IR VALGYT?Ar leistina one stalo nau-
I dotis peiliu, ' kuomet vie- ***“ to- **
į nom šakutėm negalima

turbut, nu© 
pavargsta.

A. Uutkienė.

VALGIAI
Bandutės su Razinkom

2 puodukai miltų.
4 šaukštukai baking pauderio. maisto užkabinti?
Puodukas cukraus. žinoma, kad galima, sa-
Puse šaukštuko druskos. i.^ d ♦ b - i •»•Puodukas razinku. ko1E™,1>. Post' , Paim.k
2 šaukštai sviesto. * asmeniu
Išplaktas kiaušinis. žemyn, ii prLaikv k maistą,
Puodukas pieno. kad jis negalėtų nuo šaku-

.4ia pabėgti. Tik niekad ne- 
Porą karty persijok kartu1 dėk peilio burnon.

miltus, cukrų, baking pau- _ o__
deri ir druską. Sudėk ra- Ką reiškia raidės RSVP, 
zmkas ir išmaišyk. Išplak- kurios dažnai būna padėtos 
tą kiaušini sumaišyk su pie- spausdintų laiškų apačioje, 
nu ir ištirpintu sviestu. Su-, kuriais kviečiama i vestutu- 
pilk viską i persijotus mil- ves, bankietus ir tt?
tus ir lengvai išmaišyk, bet 
neplak. Ištepk formas rie
balais, sudėk j jas tešlą ir 
kepk 400 laipsnių karštyje.

Tos raidės prancūzų kal
boje reiškia: "Prašome at
sakyti,’’ ar dalyvausite.

Kepta Žuvis

Paimk tokiais gabalais

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogų.-. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko viena? 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui teikia cuk
raus, draskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaiba tik ....................................... 15c

KUNIGŲ CELIBATAS
Si knygelė parodo, kodėl Komo* 

popiežiaus kunigai nesipaciūoja. vis 
išaiškinta visa jų bepatystės istori 
ja, jos pasekmės ir doriškas 
ki'

dvasiš-
ijoš nupuolimas. Šią knygą turėtų 

perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tosvnsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius šį intri
guojantį |»ilitisivai-c anuo mišką klau
simą aiškina trarsusis \ok ietį jos so- 
cialuenK.kratu teoretikas kari Kaut- 
sky. Kaina ................................... Ibc
SOCIALIZMO TEORIJA

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstoto nužudymą caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 23 ypatos. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Paraše kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Komos Katalikų 
bažnyčios autoi itetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 221 pusi. Kaina .— $1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę ? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šia knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00
SI EI JIS BALSAI

Gražios eilės ir dainos, čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darini valandas, in
delio formato. 22-’, puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dili
nu. Kaina ................................... $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva, išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsilikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Kazbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis {gijo valdžia ir pašalino savo bu
vusius draugus. Inbai įdomi knyga. 
Kaina.................................................. 25e

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-

KODEL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitą®...........20e

25c i LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo n<>r»

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar i tinkamai išmokti savo' tčvy kall-A. 
žinote, kad ji buvo paprasta kai- o senimas irpi dažnai nori pagilint 
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, savo raštišką lietuviu kalbos žinoji- 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip mą. šita gramatika yra tinkama vi- 

milionai kitų moterį,. > y-ems, kas nori y i .;.i lietuvių krl- 
ėmė apysakas rašyti. |,ą išmokti. Didelė ki.vga, 111 pusi.
yra tikras gyveninuis,, Kama tįk ................ ...............ą»jK»

kurj tūkstančiai žmonių gyvena, bet
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- LYTIŠKOS LIGOS 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juo?aprašė. Žemaitė yris daug raštų pa-i - Ir-^'P -S > nugoti. Parars
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke-

Nuvargęs kurias • ra kibai tūkstančiai ir . i - i - , - ,. Į O paskui jii palanki dirva visokioms u- jos apysakos
atsparumas 
Tairi ven-

goms. nes jo 
yra sumažėjęs.

tankesni duoti 'stalan. Pa-Iklte ™ovarg,o 
mirkyk kiekvieną gabalą 
gerai pasūdytam piene, su
maišytu su išplaktu kiauši
niu. Tuomet pavilgintus 
gabalus pavoliok duonos 
arba kiekių trupiniuose ir 
sudėk Į keptuvę, kurioj bu
vo ištirpyta du šaukštai rie
balų. Riebalai žuviai ge
riausiai tinka nuo spirginto 
bekono. Kepk 400 laipsnių 
karščio pečiuje kokią 40 
minučių.

„ ti, bet tik dėl to, kad reikia, . x ......
Cantl> pinigų, nes už dyką niekas ™P;aa«y:« ZUVJ’ kok,e J[a'

džio,’’ rašo Vj 
tas yra aplestas ir užmirš
tas senovinių Polinezijos

magazinais ir dovanomis 
nuo Palmyros gyventojų.” Karo metu čia buvo Įrengta!

trūksta draugų. Supranta-
c . , ma. kad niekas saumylio ne-dievų. Stoka vandens yra *

prigimta tos salos nelaimė. mėgsta ir nuo jo šalinasi. 
Kartais pamąstai ir nesi

nori tikėti, kad tūli moks-Vadinasi, jei tik paeitai- prieplarfta ir pristatyta na-Į į d . .
ko pne kunos tų salų lairu, mų: dabar v.skas pūva irįv)> pašvenčia,

SANDERIENĖ TURĖJO SKAUDŽIAS DIENAS

Dr. H. N. Sander žmona. Mr». Alke Sander, kada ėjo jos 
vyro byla Manehestcr, N. H„ teisme visą laiką buvo teti
kima vyro palydovė. Dabar ji ir jos vaikai džiaugiasi, 
kad vyras ir tėvas išteisintas. Laike Dr. Sander tardymo 
ir teismo šeima turėjo pakelti daug baimės ir skausmo.

•kad patobulinus ir pageri- 
; nūs gyvenimą visai žmoni
jai. Jiems visuomet laiko 

j stinga. Jie skaito ne tik 
metus, bet mėnesius, dienas 

' ir minutes, kad tik galėtų 
savo darbą užbaigti, užsi
brėžtą tikslą pasiekti. Jie 
apie save neturi laiko rū
pintis. Tokie anksti keliasi 
ir vėlai gula.

Bet su saumyliu ir pap- 
: rastu tinginiu jau kitaip. Jie 
tik svajoja, kaip ilgiau pa
miegoti, o vakarais paulia- 
voti. Jiems visuomenės rei 
kalai svetimi. Tokie visur 
ir visuomet žiuri, kas jiems
bus iš to.

Galiu pasakyti, kad sau- 
mylyste moterys daugiau 
atsižymi negu vyrai. Jos iš
tekėję už gero vyro galėtų 
būt ne tik pačios laimingos, 
bet ir visa jų šeima. Bet 
kur tau! Ta nelaba sau- 
mylystė jas verčia vyrą ap
krauti visokiais darbais. 
Vyras dirbtuvėj sunkiai 
dirbdamas uždirba pragy
venimą visai šeimai, o mo
teris dar reikalauja, kad jis 
parėjęs iš darbo padėtų 
skalbinius išskalbti ir vaka-

Kiaiisinius reikia virti 
ant lėtos ugnies. Srnarkus 
virimas ir didelis karštis pa
daro juos tampriais, neska
niais.

Kad šviežią duoną ar py
ragą butų lengva raikyt, 
peili reikia pašildyti.

Burokėliai su Smetona

Išvirus nedidelius buro
kėlius nulupk ir smulkiai 
sukapok. Padaryk karštą 
sosą iš puoduko rūgščios 
Smetonos, 2 šaukštukų uk- 
suso, kupino šaukšto miltų, 
druskos, pipirų ir sviesto. 
Užpilk karštą ant burokė
lių ir duok prie bile kiaulie
nos ar jautienos.

Keletas Pastabų iš 
Etiketos

Etiketos autoritetu Ame
rikoje via laikoma Emily 
Post. Ji duoda per spaudą 
patarimų bei nurodymų, 
kaip reikia elgtis prie stalo, 
socialiuose pobūviuose ir tt.

Viena mergina klausia 
jos, ar tie>a, kaip daugelis 
mano, kad etiketą draudžia 
prie stalo kalbėti, kuomet 
kramtoma.^ maistas?

Nonsensas, sako Emily

GRAŽUMAS PAKENKĖ

šilą jauna. 25 metą mergai
tė. June Sanders, dirbo, kaipo 
kasininkė viename Hollywoo- 
do restorane. Bet dėl jos gra
žumo apie kasą tiek daug vy
rą stovėdavo, kad bosas ją iš
varė iš darbo, sako. perdaug 
graži. . . . Dahar la bedarbė 
gražuolė užsiregistravo darbo 
tarpininkavimo ofise naujam 
darbui.

Dr. F. Alatu'ait'S. Aatra, peržinreta 
.... 25c

tus Amerikoje, kada. ji čia lankai J JAVO KELIAS J 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-| 4
se raštuose ji gražiai aprašo, gra-1lAL,lZ,f*lĄ, 
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu-1
sy gyvenimo būdą ir musų papro-' ku? 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik-

Lietuvoje aa mmctntvrt;. i • ’ ■ x- •leivis” pardoooa jos raštus parašy-! r P*Pll<!>ta 'amą. R una

ražiai pagiria mu- parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš-
?»k ializmo aiškinima?............ 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbas.“

šiai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiuręio. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Sulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 6®^ Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... D>c
ANGLMKAI-LIETUVMKAS į SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
ŽODYNAS !. laibai įdomi knygutė šituo svarbiu

Dažnas nori pasižiurėtf, kaip t ar 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
įMes kasdien girdime daug anglišku 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalu, yra reikalingas geras žody
nas. Taipąi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su Ištarimų nurodymais. $3.«0

klausimu. .Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vamlervcblc. vertė Vardu- 
nas. Kaina ................................... I«rc
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pa-ai A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ...............
“Keleivis,” 636 Broadway,

So. Boston 27. Mass.

M a my t e Labai Dėkinga
~ —\f

Mainytės gimtadienio pro- \
fa užrašiau jai “Keleivį.” * 

i labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomias 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka 'Keleivis’ — 
ačiū, aukrele, ačiū”...

_____________ kodėl jums taip nedaryti? Už
3 doleriui “Kaleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per Melus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėlcinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis

CM E. Bro«dway, So. Bo«t«m 27, M

denj.no


|lš Plataus Pasaulio
KELEIVE, SC BOSTON Puslapis Sep^ntas

Airių Republikonai Prancūzijos Streikai

Atsisakius siaurinei Airi-j Prancūzų policija ašari- 
jai (Ulstcriuij dėtis i bentl- nėmis dujomis išvaikė ko
lą valstybę* su airių resjiub- m u n i s t ų demonstrantus 
lika, teroristinė "airių re- Rombas ir Moulins mies- 
publikonų organizacija tuose. Komunistai vedė 
pradėjo švaistytis bonibo- streikuojančius saviškius Į 
mis Vistelio teritorijoj. Jau prefektūras protestuoti, bet 
iš dvejų kartų teroristai me- susidurusi su policija minia 

išsisklaidė. Neramumai tę- 
• siusi visoj Prancūzijoj.

tė bombas i Belfasto [Milici
jos nuovadas.

Vengrija Vis Smarkauja Šipkovo Likimas

Vengrijos bolševikiška’ Bulgaras Mykolas Šipko- 
valdžia vėl reikalauja, kad vas, kurs tarnavo Amerikos 
Amerika sumažintų savo pasiuntinybėj Sofijoj ir il- 
diplomatų skaičių tame game dokumente išaiškino, 
krašte ir ypač prisispyrusiai kaip komunistai kankini- 
reikalauja, kad Amerika mais ji privertė “prisipažin- 
atšauktų iš Vengrijos savo ti” prie nepapildytų prasi- 
kariškus atstovus, kurie, kaitimų, dabar nuteista? 
girdi, esą šnipai. (bulgarų bolševikų teismo

.15 metų kalėti už “šnipinė
Anglijos Socialistai ,'jimą.”

Velijantis jums visa geriau
sia. senas •‘Keleivio” skaityto
jas

Bonifacas Citrina.
Exeter, N. H.

Anglijos parlamente kon-', 
servaforiai pasiūlė išreikšti 
vyriausybei nepasitikėjimą Jugoslavijos diktatorius 
dėl vyriausybės pasižadėji-į Tito sako, jis gali derėtis su 
mo nacionalizuoti plieno ir j Rusija dėl santykių pageri- 
geležies pramonę. Parla-. nimo, bet pirma Sovietų 
mentas pritarė vyriausybei. Rusija turi jo atsiprašyti už 
ir išreiškė jai pasitikėjimą visus šmeižtus ir niekini- 
”10 balsų prieš 296. t mus. Be atsiprašymo Tito

-------- nemano kalbėtis su Maskva.
Skraidančios Lėkštės ----------

_ . „ . . Rusai ir A-BombaPrieš porą metų Ameri
koj buvo pagarsėjusios Maršalas Vorošilov, kal- 
“skraidančios lėkštės,” ku- bedamas prieš rinkimų ko- 
rios pasirodė fantazijos pa- mediją, aiškino rusams, kad 
daru. Dabar praneša, kad Rusija turi atominę bombą 
Pietų Amerikoi, Gili res- ir nebijo nieko. Molotovas 
publikos pietuose, žmonės savo kalboje sakė, kad “tik- 
pradėjo matyti aukštybėse tai kvailiai” gali manyti, 
“skraidančias lėkštes.” Po-i kad Rusija yra užbaidoma

Tito Reikalavimas

Geri/amas Maikio Tėve! Pri
siunčia doleri, prašau priimti 
ir lankyk mane ir už tiek. Tu 
senas ir aš sena, biedna našlelė, 
gyvenu ant pašalpos, tai taip 
trumpa su pinigais, kad dau
giau neišgaliu. Buk toks geras, 
pasitenkink su tiek, tik vienu 
doleriu. Ar bus gerai? Jeigu 
taip, lauksiu tavęs kas savai
tė.

Liekuosi gerbdama tavo se
natvę.

IL Degutienė.
Elizabeth, N. J.

Gergiamas p, Redaktoriau. 
Tūkstančiai lietuvių, išblaškytų 
po tolimiausius pasaulio kraš
tus, visi jie su skaudančia šir
dimi šiandieną mini Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 32 
metų paskelbimo sukaktuves 
prisimindami pasilikusius bro
lius ir seseris, vargstančius tė
vynėje po tironijos jungu. Tos 
šventės minėjimo proga užsisa
kau visiems metams jūsų p. re
daktoriau redaguojamą laikraš
ti “Keleivi.” Aš pilnai tikiu, 
kad netolimoje ateityje vėl tė
vynė bus laisva, išvaduota iš 
tironijos jungo. Tada vėl su
plevėsuos Gedimino kalne tri
spalvė šaukdama priglausti sa 
vo vaikus pas save.

Amerikoje esu išgyvenusi 30 
metų.

Jeigu yra galimybės atsiųs
kit ir praėjusius šių metu nu
merius. Laikraštj siųskite nu
rodytu adresu.

Su pagarba.
Audė šaltis.

Detroit, Mich.

Maikio ir Touo Kraičiui

PAVOJINGI KARO MANEVRAI

Amerikos karo laivai ir orlaiviai manevravo Meksikos 
įlankoje. Viršuje matytis, kaip karo laivas, naikintuvas 
“Noa,” sunkiai grumiasi su milžiniškomis bangomis ku
rios Karibų juroje dažnai vargina laivus. Apačioje 
matytis, kaip orlaivis nusileidžia i orlaivių nešiotoją aud
ringoje juroje ir laivo deni pasiekė keistai pakrypusioj 
pazicijoj.

licija tyrinėja tų 
“matvmus.”

žmonių atominėmis 
bombomis..

ar vandenvlio

KAS MUMS RAŠOMA
Katalikai ir Mahometonai droš kalbos.

Jei Romos katalikai sudarys
Katalikiškoji spauda skelb.a. projektuojamą bendrą frontą 

kad esąs planuojamas bendras gu mahometonais. tai mahome- 
frontas tarp katalikų ir maho- tonaj gaj tada padės Romos 
metonų kovai prieš bedievišką- katalikams savo tarpe Įvesti 
ji komunizmą. Pasitarimai esą tokj sugyvenimą. koks yra ma- 
daromi Vatikane. Skeližarna I hometonų tarpe.
kad Vatikanas esąs Įsitikinęs, 
kad 300 milionų mahometonų 
sudarysią žymia jėgą “pasauli
nei taikai palaikyt:.”

Romos katalikų visame pa
saulyje yra 450 milionų. Reiš
kia. Romos katalikai bendra
me fronte turėtų žymiai dides
ni svori. Bet ta:p nebus. Ko
dėl ? Todėl, kari mahometonai 
yra vieningi. Mahometonai su

J. Naujokas.
Chicago, III.

Skaitytojų Balsai
Gerbiama “Keleivio” Redak

cija i
Dovanokit man kad pavėli

nau prisiųsti savo prenumeratą 
mahometonais nekariauja, o už “Keleivi.” nes kartais pri 
Romos katalikai savo tarpe yra trūksta pinigu. Dabar jau ne
turėję baisiu skerdynių. Prisi-įdirbu fabrike, visi meta; skau-

ir

nimis pas save sunaikinsime Floridos lietuvi v dėmesiui
. . . « Išdirbant nair.a.us ir darželiamsblUIOKfatlZmą, kurs cementinius vazonus, FONTANUS,
žiais žiedais žvdi Sovietuo
se.”

KELEIVIO’ 
KALENDORIUI

Musų Kalendorius 1950
Metams jau baigiamas iš-

stovylas ir kitus panašius papuoša
lus. Kreiptis: 1.11)

A. Olek.na,
2L3t> hdi. nu A ve.,

Jaeksonv ilk* 1, Kla., 
Telelonas

PAIEŠKOJIMAI
Puieškau Prutici.škaus ltapaiitio ir 

Marcelės M&cikaites, jie paeina iš 
Švėkšnos parapijos, įauragčs ap- 

, skrieto. Prašau juos |iačius ar kas
į parduoti. Norintieji Įsigyti ja--.- žino man pianešti, už ką busiu 
įprašomi paskubėti. JĮ gali-.ue^‘;£;ra R^miiaitė-Makauskienž, 
ma užsisakyti kartu su pre-j
numerata ar skyrium. j

189Niw 1-erry St„ 
ilavcn, Cuim.

(12)

mink'me lietuvių 
tykius. Dabar prisiminkime, 
kad šiais laikais Prancūzijos 
valdžios viršūnėse yra Romos 
katalikai. Tas pat yra Vakarų 
Vokietijoj. O tarp tu tautų

lenku san- dėjo man ilgai koją, jau nela

visgi nėra sutarimo, nėra ben- kalendorių.

bai jaunas, baigiu 69 metus, 
tai pasidaviau ant pensijos, vi
so gaunu per mėnesį $25. Da
bar prisiunčiu jums money or
deri ant $3.50 už “Keleivi ir

L

Kalendoriaus 
tokia pat, kaip 
tais—50 centų, 
atskirai siunčiant galima 
prisiųsti ir pašto ženkleliais 
po 3 arba po 5 centus. Tik 
prašom nesiųsti oro pašto Į 
ženklelių, ir nesiųsti pašto 
ženklelių iš Kanados, nes1 
mes negalim jų suvartoti. I

Užsisakiusiems kalendo-į 
rių jau pasiuntėme, naujas! _ 
užsakvmus tuoj išsiunčiame.!

~ “KELEIVIS”
636 East Broadway

South Boston 27, Mass.

I Paieškau savo seserų Veronikos yra Elsakov gini. Slep-naiciuiės ir Ma- 
rėš Ste)>onaičititės, tėvo vardas En- 

.įdricju.-. Kilusios iš Vilkaviškio ap- Uzmokestį skrities, llementiškių kaimo. Išva-
• žiavusios prieš didįjį karį. Prašau 
jas pačias, ar kas apie jas žino, man 
parašyti, už ką busiu labai dėkin
gas.

Jonas Steponaitis,
12i> Atou'tiie Street, 

Piu.-.burj'h, l’a., USA.

kaina
kitais

Paieškoma Mary Maiiošiutė, kilusi 
iš Melioniškiu kaimo, Perlojaus pa
rapijos. Jo< ieško John ISęy. Ji 
,.ati ar ją žinantieji malonėKit at
siliepti i "Keleivio” administracija, 

f <<2)i
APSl V ĖDIMAI

MEDUS i”
farmų

Paieškau moters, neviršaus 40 
nutu, kuri norėtų gyventi šiltame 
pietų krašte. Prašau ir paveikslą 
atsiųsti, kuris bus sugrąžintas. Ra
šyti:

M r. Z. B. J.,
1927 W. Commerce, 

San Autonio, Texas.

(15)
Gardus, 100 O Michigan

medus. Pirkėjai patenkinti visose į__________________________________
valstijose. Galionas $4 su prisiunti- . *r* t dm t i'Tl
mu. 5 erai. 00 svarų kenas S9. Siųs- *"** liIvlvA r AI AKJvAl) II 
kit cash ar money orderius su už- i Geriausis Amerikoje Susipažinimų 
sakymu. Pristačius pirkėjas apmo- ■ Klubas sutinka asmeniškai patar 
ka siuntimo išlaidas (mažiau ?2 iki
5-tos mms). Adresas: (II)

Rimkevičius, Jadvyga Rudavi- Lietuva yra, bet jis yra to 
čius, Sčmas Rutkauskas, V ytau-; Lioj griežtoj Maskvos val

dovų kontrolėj, kad iš Lie-

GEORGE M. OI.OWA< II 
RPI» 1

Custrr 2, Mich.

šie laikraščio draugai, atsi
naujindami prenumeratą, pri
siuntė dovanų laikraščiui 3U= 
stiprinti:

B. Yonaitis iš Chicagos at
siuntė $1.25. Po 50c atsiuntė: 
B. Balevich <iš Ląwrence, Mass., 
J. Pronskus iš Philipsburgh, N. 
J.. A. Petronis iš Manchester. 
Conn.. M. Tynanes iš Danbury, 
Conn., U. Petrušunąs iš Bridge- 
ton, N. J., L. Riauba iš Chica
go.s. V'. Ruikys iš Franklin 
Park. N. J., K. Salokas iš 
Southbr'dge, Conn., W. Yaku- 
bauskas iš New Britain, Conn., 
A. Garbauskas iš Georgetown. 
III., ir C. Yuska iš Cicero, III.

Visiems draugams tariame 
širdingą ačiū.

tas Sabaliauskas, Vladas šatei- 
kis, Veronika Šidlauskas, Vla
das Sirautas. Sofija Skerstonas, 
Olga Slepavičius, Berta šneide- 
raitienė, Julija Stanaitis, Anta
nas Stanevičius. Emilija Striu- 
gienė, Pranė Sulgaitė. Stasys 
Surantas, Petras Totoraitis. 
Pranas Urba, Kazys Vasiliaus
kas, Jonas Visockis ir Vincas 
Skladaitis.

M. 2UKA1Č1O KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS
Dean Park, špencerpart, N. Y.

sutinka
nauli pavienėms moterims ir vy
rams. Turi narių įm» visą šalį <dauK 
turtintrų). Rašydami įdėkit dešim
tuką, uz kurj paūši! adresų ir nuo
traukų. Susirašinėjimas vien tik 
angliškai. Hollyw<M>d “400” Club, 
P. O. Box 2319-15, ll<dlyw«od 28, 
Ualif. (H)

tuvos gauname tiktai tokias 
žinias, kurios kokiais tai su
metimais Maskvos valdo- PAAIŠKINIMAS: Dėl žemiau

ntvnrin “nonovniTn- knyCT prašome kreijĄia j\ am. u.. 0(10 ne,)a\0Jin ip^tį skelbėją. “Keleivio” admmist-
gos” praleisti.

JEI STALINAS

335
TREJANKA

racija jų nepardavinėja.

Naujieji Lietuviu 
Traaspertai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TI RTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir ix>mirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. __
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kvopą arba j Centrą adre
suodamas:

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

Kovo 9 d. laivu “General Her- 
sey” i New Yorką atvyko 73 
lietuvių šeimos. Atvyko:

Kazimieras Abaravičius, Pet
ras Abartis, Vincas Astašaus- 
kas, Antanas Aukštuolis, Juo
zas Baltrūnas, Eustachijus Ba
nys. Stefa Černiauskas, Jonas 
čėsna. Jonas Ctegis, Irena Da
gienė, Anatolijus Dagys, Jur
gis Gedminas, Petras Giedri- 
mas, Vytautas Girnius, Bro
nius Gladkauskas, Jonas Grėb
liu nas. Aleksandras Gubiles, 
Antanas Gudaitis, Gediminas 
Gudėnas, Kazimieras Gudėnas, 
Mikas Gusarovas, Juozas Gry
bauskas, Bonevanturas Jablon
skis. Vytautas Jarašunas, My
kolas Jasinskas, Kazys Jatužis, 
Pranas Kazlauskas, Jonas Ka- 
merzunas, Jurgis Kežys, Jonas 
Kibelkštis, Kazys Kilikauskag, 
Kadis Kinstleris, Mindaugas 
Klygis, Jonas Kučinskas,^ Ona 
Laumytė, Elzbieta LukaŠtunai- 
tė. Sergiejus MalašiČevas, Vy
tautas Marcincikas, Edvardas 
Martišius. Petrė Mateivienė, 
Antanas Matonis, Jonas Migli
nas. Juozas Naujokaitis, Stasys 
Neįmanąs, Silvestras Navickas, 
Saliomėja Palionis, Mikas Pa- 
naras, Pranas Paulauskas, Vy
tautas Petravičius, Marijonas 
Pūkelis, Pranas Puonas, Alek
sandras Račkauskas, Balys

M ūsų Trejanka yra 
pasaulinė Trejanka. 
Musų Trejankos šak
nys ir kiti dalykai su
rinkti nuo saulės te
kėjimo li)?i saulės nu
sileidimo. Japonijoje 
pirmučiausiai s^,u^

; Ramybės šaltinis, di«l<»ka knyga, di- 
I delis drukas, stiprus apdarai .. $4 
; Vainikėlis, maldų knyga, :MH) pusi., 
paveiksluotos mišių maldos papras-. . .. . . .. . \ i — t«ka , ir musųtais apdarais roc. Ta pati minkštais UI janka prasįdeda iš
apdarais ......................................... J;ų»onijos, Kinijos, In-
Kantiekos. do-Kinijos, iš Persijos, iš Eitypto,

AT - , m-, i iv-j 5,zTpo | Prancūzijos, Ispanijos. Vakarų In-
Marsalas TltOj kalbeda- Nedoras žydas, kupeiavojo pa^įdijos. Pietų Amerikos, Centralinės

Į - ’ u ’.......... '' ‘.’.JJč.’—: Amerikos, SSndee, Šsaares Ąmen-Į Duktė .Marių, graži apysaka.... 25c Canad<>s_ ir čia saulė leidžiae.
“Gandai, kad esame pa- r^^ai_aP‘^r,^Ctt1^.J41ntenllos'3]>7 b”erk Trejanką į ruginę ir gerk po I prirakytas ant salos 17 ferkutę viso pasauiįo perą mištnj.

...........i r” i Musų Trejanka 75 centai už pakeli,
•Ii>c o trys pakeliai $2.00. Bet jeigu no-

prisiuntė mums laišką iš nei kalbėti su Sovietais, 'ši5??1 aUt* (’ ''
r y \ elnias ir kanftonas, 3 tomu. . $ 1.4 0 , <• rviwnrD»C

RI>ES aosireiškimai. A L te XA INO t-K O VVF.

ATSIPRASYS

IMias is Lieiūvos i „.
"Sių.k Streptomicino” i mas Splito mieste, pasakė:-------pa_

Mask- 
Pirm

“Keleivio” skaitytojas J. 
Gudas iš Michigan valstijos

Lietuvos. Laiške rašo tiktai 
tiek:

siryžę susitaikyti su 
va, neatitinka tiesai.

mes pareikalausime, kad

G ri gorias.
metų ......................................... .. .
Burykla su Saliamono nosimi 
Saulės Ratas ir visos planetos su 
nurodymu, kaip jos keliauja.. . .50c j
» =- kapitonas, * ------ -ti-tr.i

LIUVelnias ir
Franci jos

Maskva, kaipo vyriausias
«»<• i v v. tv - , i Jugoslavijos šmeižikas, atsi-“Mielas broli! Prašau la- Jprasytų

“Pareiškiu čia viešai, kad 
Vengrijos premjeras Rako-

berkulozinis streptomicnas. | Ra,u mini?teris Ona Pauker, 
Tik nenupirk kuškio strep-, Bul’ rijo? ministeris pirmi- 
tomKino, nes yra .r kitokio į nin£a? Cervenkov> Cecho_ 
Reikalinga apie 62 arba 60 5,ovilkijos pvezidentas Got- 
gtąmq Jei tiek negautum, i xraj(| j=panu komunistė Bo
tai siųsk, kiek gausi. Ame- įburi.’ via melagiai,
riktu vienas gramas jų kai-j.|iilužioja p|.ieJ Maskvą jr
nuoja, rodos, 1 doleris. J«’!neturi drąsos pasakyti tei-i 
neturėsi pinigų, siųsk apdė- cvb
tu mokesčiu, mes užsimokė- '*• ..įef vienj tu,.;me komu.
uim« Pag;!t ba, tavo bro- njstjnįP drąsos. Mes su šak- 
ils M. G. į '_____________

bai, jei gausi, parsiųsk man 
Į Lietuvą amerikoniškų 
vaistų, kurie vadinasi tu-

Adresas paduotas Litov- 
skaja S. S. R., Vilnius.

Tai visas laiškas. Tokių 
laiškų ir telegramų prašan 
čių streptomicino iš Lietu
vos dabar ateina daug. To
kie laiškai praeina, rusų 
cenzūra jų nesulaiko. Iš to 
matyti, kad streptomicino 
prašymas turi Maskvos dik
tatorių palaiminimo.

Keista vienas dalykas, kad 
žmonės, kurie nerašė per 
daug metų, staiga siunčia 
skubius laiškus ir telegra
mas^ ir kalba tik apie strep- 
tomiciną ir nieką kita. Tas 
rodo, kad “susisiekimas” su

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TARS nuo Kaumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu. 
Arthritis ir >’euritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tuks- 
taniių virš 25 metų.
|(Vh\l SKAITYTOJAMS ŠIO 

LAIKRAŠČIO
Mes kvė piame jus pabandyti juos 
!«• mokesčio. Daleiskile atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ- 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (K’)
Itnssc l’rndurls Co.. Dept. x-9 
2708 I ar»rll Avė.. Chicago 45. III.

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kūne ir jusu kraujuje. Jei tunte sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargi, jei jūsų 
paakiai patinę, vartoki!

ŽOLIŲ ARBATĄ SAMTAS NO. 101
Kaina $1.10 su prisiunlimu. Mun žolių arbata yra 
ekspertų sudaryta remiantis ilgą metų patyrimu. 

' Užsakymus su pinigais adresuokit taip.
SANITAS HERBS (11) 

1125 Milwaukee Avė., Chicago, III.

500 puslapių, stebuklai patvirtinti 
dvasiško sosto, su paveikslais ir ap
darais ............................................ $3.75
Pranašavimai apie sviete pabaigą ir, ——
ancikristo atėjimą ................... $1.25
Lietuviška easpadinė su daug nau
dingų receptų ........................... $1.25
Meiliški ir kriminališki aprašymai 

75c
Talmudas žydų ir jo slaptybės .. 25c 

Raktas į laimingesnį gyvenimą 1.00 
Jonas ir Alenntė, graži pasakaitė

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

411 W. Broadaay 
South Boston 27.. M

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Visos žolės yra paskirais pakeliais, 

su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, Kaip jas vartoti. •

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

Nuo kosulio, dusulio bei mainų 
astmos. Palengvina atkosėti.__ 75c

Nebūk nutukęs, eik kudyn ... .$1 I stabdo
Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo 75c'

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUD2IŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimte 
miegoti, nes jų užsisenėjusioe žoia- 
dos niežti ir skauda. Kad pašaHotf 
tą niežėjimą ir spaudejimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydoiBM 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak* 

1 tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą ligoe 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su

džiūvimą odos ir perplyšiiuų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos

Plaukų tonikas, prašalina pleiska
nas. stabdo niežulį, sulaiko slinkimus 
ir pražilumą ir ugdo plaukus, ,75c

Palangos Trejanka, dėl ariel
kos ......................................................75c

l Kanapių sėklos, (takelis 4 une.. .:15c 
į Vyriškumo pataisymui Oh boy. ge

rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- _
dukėms tinginį paakstina .... 1.25. Oiiitnient yra nar.luo-

Orderius išsiunčiame tuojau, kaip' damas po 75c., $1.25 ir 
gauname užmokesnį, arba pasiunčia-! $.ljįo. pirkite vaistinėse 
me C. O. D., tai užsimokėsit, kaip Chicagoje ir apylinkėse 
padorius atneš. arba atsiųskite ir’'1'*’’

__  (13) orderį į: (l’-li
M. ŽUKA1TIS. i LEGULO. Dr^t. X.

3.35 Dean Park, Spencerport. N. Y. 4*47 W. I4lb Street.
CICERO 50. ILL.

toti nuo Jžiastančios ir 
odos. Jos yra gero« gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niekiančių kojų. I^gulo

auskilindaą

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis ruhavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, si: dalu. ivetų ir var
du 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?

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

KELEIVIS
South Boston 27, Maaa.

t » t
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IS KULTŪROS RĖMĖJŲ 
susirinkimo;

POLICIJA DAR 
IEŠKO BRINKO PINIGŲ

71 KUOPOS Lankėsi Artistas
IR CAMBRIDGE Vitalis Žukauskas

KOMITETO POSĖDIS ______

BUVO PUIKUS
RADIO KONCERTAS

BOSTONE VEIKS
BALETO STUDIJA

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 71 kuopos na
rių susirinkimas įvyks sek- 

i madienį, kovo 19 d., 2 vai. 
1 po pietų, Lietuvių Klube, 
823 Main St. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo komiteto na-

Musų įstaigoj pirmadienį; Praeitą sekmadienį pp. 
lankėsi Vitelis Žukauskas, t Minkų radio koncertas pra-
artistas, rašytojas ir “Brook- 
lyno kriaučius.” Sveči f da
lyvavo pp. Minkų koncerte 
sekmadienį ir daug prisidė-

ejo labai dideliu pasiseki
mu ir pelnytai sutraukė 
gausingą publiką į Gavin 
mokyklos erdvią svetainę

jo prie koncerto paįvairini-j Koncerte pirmą kartą musų 
mo ir pagyvinimo. Protai- mieste dainavo dainininkai 
piais tarp dainų, p. Žukaus- Alė Kalvaitytė iš Chicagos 
kas publikai nedavė nuobo- ir Vladas Ivanauskas iš

Kultūros Rėmėjų kovo 11 j 1,200.000 dolerių pavogti 
d. susirinkimas buvo gan: Brinko įstaigoj per garsųjį 
gausus. Valdyba davė vi- plėšimą, vis dar tebėra vą
šą eilę paaiškinimų. Po to gių kišenėse. Bet policija 
sekė atskirų sekcijų prane
šimai. Teatro tvarkytojai 
dirba su dideliu pasiseki
mu; teatro studijos dalyviai 
mokosi vaidybos; ruošia
mos originalios dekoracijos, Į Stoughtono viename džonk- Balandžio 23 Dieną 
siuvami kostiumai.' Šiame jarde, supiaustytas į mažus Statoma Operetė “Čigonai”
darbe daug kas dirba sava- į gabalus, su visais fabrikos --------
noriąis—dailydės, siuvėjos numeriais išdildytais. Bet; Gabijos Choras uoliai 
ir kt. Teatro atidarymas; policija išaiškino, kad sunk-i i uošiasi prie pastatymo ba-
gegužės 7 d. Bus pastatyti: vežimis buvo pavogtas vie ’iandžio 23 d. operetės “či ... . . (
du originaliniai veikalai:! noje firmoje ir dabar, sąry-į eonai.” Visas choras atsi-įlietuose ir pobūviuose gir- artistą komiką Vitalių Žu-
“Šilkiniai Pančiai” ir “Sek-Įšvje su tuo atradimu, ieško dėjęs dilba. Operetė bus dėtų prakalbų, kurios daž- kauską pajuokauti. V. Zu-

uoliai dirba ir jau susekė ta prašomi susirinkti toje pa-
sunkvežimi, kuri vagys pa
naudojo pinigams išvežti 
(virš tonos pinigų!). Sunk
vežimis buvo atrastas

riai (draugijų atstovai) džiauti ir prikrėtę daug są-į Brooklyno. Skambaus bal-* • • • 1 x • • • • i t- • i ' - T — JI 1 •

Buvę Kauno valstybės 
baleto artistai, T. Babuški- 
naitė ir A. Liepinas, atidaro 
So. Bostone baleto studiją. 
Pamokos eis Stepono Da
riaus posto patalpose, kam
pas Broav av ir C St.

Susitarti' galima kasdien 
nuo 2 iki 4 vai. po pietų ar
ba telefonu: TA 5-3175.

PARSIDUODA PEČIUS
Cray enamel comhination pe

čius virtuvei parsiduoda tuoj 
pat. Kreiptis į Mrs. S. Yanus, 
3 Evandale, Dorchester, Mass. 
Tel. GE 6-7595.

cioje vietoje, 2:30 vai. po 
pietų, užbaigti atskaitas.

J. Andrews.

mojmgų juokų. Kai ku
riuos io juokus teko vėliau 
girdėti klausytojus vienas 
kitam kartojant. Vakare p. 
Žukauskas dalyvavo susi
pažinimo bankiete ir pasa
kė satirišką spyčių, kuris 
privertė klausvtojus grieb
tis už pilvų iš juoko. Jo 
“prakalba”, bankieto daly
viams priminė šimtus ban-

so dainininkę J. Krikštolai- 
tytę jau turėjome malonu
mo Bostone girdėti per di
dįjį Lietuvos nepriklauso, 
mybės minėjimą ir pažįsta
me Cambridge-ietį baritoną 
Julių Kazėną. Visi daini
ninkai susilaukė iš publikos 
karštos padėkos. Koncerto 
rengėjai gerai padarė, kad 
dainų protarpiais pakvietė

Tėvynė* Mylėtojų
Draugijos Susirinkimas

minių Vainikas.” j apklausinėjimui vieno bu-įstatoma So. Bostono High
Lituanistikos m o k y k 1 ąį vusio kalinio. Brinko pini-'School auditorijoj.

lanko per 60 mokinių. Mo- gų medžioklė tęsiasi ir va - Į Gabijos Chorą dabar 
kvkloje dirba šeši mokyto-Įgys niekada negalės ramiai į įsijungė nemažai naujų dal- 
jai. Mokyklą lanko tik vie-! ant pavogtų pinigų maišų I nininkų, kaip vietinių, taip mas 
nas čia gimęs lietuviukas. ' miegoti. i ir naujai atvykusių iš Euro- Į

Rūpinamasi įsteigti vaikų.;------------------------- į pos. Todėl choras pasiro-į

mausiai yra, Kaip ta daina 
be galo ir turinio.

Musų įstaigoj svečias lan
kėsi p. V. Končiaus lydi-

kauskas per visą koncertą 
sugebėjo palaikyti publikos 
budrią ir linksmą nuotaiką.

Vakare buvo susipažini-
________________ mo bankietas, kuriam są-

SLA 359 Kp. Whist Pari “ojingai pirmininkavo Di.
darželis, bet vargas su pa
talpomis, būtinai reikia po
ros kambarių, kad darželis
galėtu veikti. Darželio ati-, ... ... . .
darvmo laukia tie tėvai, ku-i b- Plima(Leni musų Įstai

goj lankėsi dainininkas

Lankėsi Dainininkas
Vladas Ivanauskas

dvs su

riems išėjus į darbą nėra \ 1 a d a s

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turima mu

sų krautuvėj visokiu mašinų i* 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanuers ir kitų. Taipgi turime vi
sokiu pentu, varnišiu, sienom* po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite*

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

628 E. Br*ad«ay. Sa.
TeL SO 8-4148TMD, apie kuria praeitą 

savaitę buvo plačiau rašy
ta, turi Bostone iš seniau 
gyvuojantį skyrių, kurio su
sirinkimas įvvksta šį šešta
dienį, kovo 18 d., 7 vai. va
kare, So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetainė
je, 309 E St. Visi nariai ir 
norintieji prisirašyti kvie
čiami atsilankyti. Susirin
kime bus išdalinta pirmoji 
knvca, L Dovydėno “Žmo- 
gus Ant Vieškelio.”

Susirinkime bus aptarta 
veikimo planas, o valdyba 
išduos atskaitą.

Valdyba.

RADIO PROGRAMOS
Lietuvių Radio Korp. ra-; 

dio programas šį ateinantį; 
sekmadienį per stotį VVBMSi 
1090 kil. (netoli VVBZ sto-j 
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry-j. 
te bus sekantis: 4

1— Jono Shurilos orkes-l 
tras.

2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę. j
Po programų! prašome;

parašyti laiškelį ar atvirutę! 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos-; 
ton, Mass., o biznio reika-j 
lais rašykit ofiso adresu:' 
502 E. Broaduay, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkys

LAISVAS KAMBARYS 
Išsinuomoja patogus, geras

kambarys vyrui. Kreiptis į 
Mrs. S. Yanuš. 3 Evendale. 
Dorchester. Tel. G E 6-7595.

DR. D. PILKA
.. Ofiao Valandos: aaa t iki 4 

U aaa 7 iki I
546 BROADWAY 
•0. BOSTON, MA88.

Telefonas: SOUth ~ *

Tel. SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Bro*dway
SO. BOSTON, MASS.

Landžius-Seymour. Po ke- ■ 
lis žodžius pasakė Mrs. A. 
O. Shallna, Dr. F. Galinis.Į 
dainininkas V. Ivanauskas, j

naujomis jėgomis ir
neapvils klausytojų. Kitos i Dorchesterio SLA 

i organizacijos prašomos ba-Ge^^a \vhist parę
landžio 23 d. nieko nereng- i šeštadienį, kovo 18 (L. Dor- daininin-ichesterio Lietuvių Klubo mz- T• \ įzgiida, daimmn j 

patalpose, 1810 Dorchester Kalvaitytės gijni-.
Avė. Pradžia 7 vai. vaka-j nal?ai Ponai. Llkaį 
re. Bus daug ir vertingų1 P- aRienė, artistas Žukaus- 
dovanų, gardus užkandžiai, į kas *r k*
o išsigert—kiek tik kas no- Vakaras užsibaigė tradi-

kuopa;

ti.
išl “Čigonai*Operetė bus

3 vai. po pietų, 
atsiminti diena ir

Ivanauskas 
lydimas p. S. 

Svečias sekma-
kur palikti vaikų.

Projektuojami lituanisti
kos kursai. Dėstytojų vraj ... ... ...
kiek reikia, tik reikia patai- dldel,u Pykintu
pų ir kursų lankytojų. Apie1 ( aA v a’v 0

Brooklyno,
Minkaus.

statoma
Prašome
laika.

Lietuviu Radio Choro Valdyba.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAO 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

cine “linksmąja dalimi? ....
Rep.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Kviečiame musų kuo- 
visus apielin- 

at-į
silankyti ir pasilinksminti. '

Komitetas.

res.
tuos kursus reikėtų jau (ja_ ■ K°i poi acijo> koncerte Ga-, §250,000 Lietuvai vaduo- P°s narius n 
bar informuoti visuomenę. 'ln ?aieJe’ ° \a’;ti nebus didelė suma, i« kės lietuvius skaitlingai

1-----uu\ uSUSinfiKimui 
staigmena, kai jam prisista
tė jaunas vyras, Juozas Bu 
ga (musu kalbininko

ulr *•«» liiu a,

K.

Kare kalbėjo pokoncertinia-1 
me bankiete menininkų 
vardu. Dainininkas V. Iva
nauskas nuo 1932 metų dai
navo Kauno operoje, o

jei
Tu, Tautieti, prisidėsi savo 
gera auka!

Būgos giminaitis) ir piane-į Amerikoje per kelis mėne- 
šė, kad jis per labai trum-įsius jau spėjo aplankyti 
pa laiką, kurį gyvena Ame- koncertuodamas visą eilę
rikoje, tarp senos emigraci
jos musų tautiečių jau su
rinko apie 3,000 liaudies 
dainų, padavimų, sakmių, 
burtų ir k. Užtikęs jis ir 
tokių, kokių Lietuvoje ne
tekę girdėti. Yra moterų, 
kurios jam suteikusios apie 
100 dainų tekstų. Svarbu 
užrašyti tų dainų melodijas, 
bet tam reikia šiek tiek lė
šų. Kultūros Rėmėjai pa
žadėjo ši reikalą paremti.

Tokius svarbius ir įdo
mius klausimus svarstė Kul
tūros Rėmėjų susirinkimas. 
Geros jiems sėkmės iu dar
be. —K.

lietuviškų kolonijų.

Šį Sekmadienį SLA
Apskričio Bankietas

SLA antras apskritis ren
gia vakarienę buvusiam ap
skričio sekretoriui Juozui, 
Arlauskui pagerbti, kuris 
per daug metų buvo apskri
ties sekretorių ir su pasi
šventimu ėjo savo pareigas.

Vakarienė bus sekmadie 
jiį, kovo 19 d., Lietuvių Pi-j 
liečiu Draugijos svetainėje. 
So. Bostone, 309 E St. Pra
džia 6 vai. vakare.

Programa bus įvairi. Dai-

‘Pavasario Valymas Yra Džiaugsmas 

SU ROYAL DULKIU VALYTOJŲ

ROYAL galingas siurblys valo ii sykio 

—h gus traukimas per visas žiotis valo 

švariai kiekvienu brūkštelėjimu—žiočių 

didumas pritaikomas storiems ir plo

niems divonams—nosyje įstatyta šviesa 

rodo, ką jus darote—Royal yra lengvu

tis ir pats pasitepa.

A. J. NAMAKSY
BBAL B8TATE B IN8UBANC«|

406 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bea. 87 ORIOLE STRRR 

Wwt Bezbary. Maaa. w
TeL PArkvvey 7-1283 W

------------------------- i nų programą išpildys Mrs. j
Bostono Biudžetas Į M. Butvitienė ir Miss M. J

88 Milionai Dolerių : Anesta. Grieš geras orkes-
--------  Į tras. Visi SLA nariai ir

Bostono miesto taiyba šią draugai kviečiami atsilan-
savaitę pradėjo svarstyti 
majoro patiektą miesto biu
džetą ateinantiems metams. 
Biudžetas suvestas $88,- 
406,024 sumoje. Miesto ta- 
įyba nedaug ką tame biu
džete gali pakeisti. Tokios 
miesto -įšlaidos ir pajamos 
yra didžiausios miesto isto
rijoj. Majoras sako. kad jis 
ir jo padėjėjai nukirpo 9 
milionus doleriu nuo ivai- 
į
tų išlaidų.

Dr. H. N. Sander Išteisintas

kyti.
A. C. Butvitis,

SLA 2-o Apskr. Sekr. |

Pagavo Worcesterio
“Išsivaduoto jus’

Buvęs kalinys Charles E. 
Dubeau, kurs užpraeitą sa-' 
vaite “išvadavo" iš Worces- 
terio kalėjimo savo priete-

ių miesto tarnybų planuo-p’V Gerard J. Richards, ne
ilgai džiaugėsi laisve. Jie 
buvo pagauti netoli Stiur-; 
bridge, o kartu su jais pa į 
kliuvo dar du jų prieteliai.į 
kurie padėio jiems jų drą- į 
šiame žygyje.

PARSIDUODA KALCIS
Naujai apdarytas studio 

Į couch, galima naudoti kaip lo
vą. parsiduoda tuoj pat. Kreip
tis tarp 5 ir 6 vai. vakare, sek
madieniais visą dieną Į Mrs. 
Kasin. 110 P St., So. Boston. 
Mass. (12)

Praeitą ketvirtadieni pri
siekusiųjų teismas Man- 
chester, N. H., paskelhė 
sprendimą Dr. H. N. San
der byloje. Jis rastas ne
kaltas. Tuoj po to N. H. 
valstijos daktarų draugija 
irgi panaikino skundą prieš 
tą daktarą. Dabar daktarui 
dar reikia pasiteisinti prieš 
Hillboroueh, N. H., dakta
rų draugiją ir tada jis vėl

GELŽKELIAI VEIKIA
JAU NORMALIŠKAI

Kelios dienos no anglia
kasių streiko galo visos 
gelžkelių linijos krašte pra
dėjo dirbti normališkai. Vi
si traukiniai į Bostoną ir iš

.. IR PARANKUS. TAUPUS 
OREŽTUVAS-SKALBTIVAS

Tas ganus popui erų s modelis 
Easy turi automatišką pompą. 
Paima 8 iki 9 svarų drapanų ir 
išmazgoję puikiausiai kiekvieną 
kartą—bet švelniai—Naujas pa
gerintas gręžtuvas yra pritaikin
tas saugumui—Pamatykit tą gar
sųjį Easy.

At Boston

PEREIKIT l’RIE ŠILDYMO
ALIEJUM DABAR!

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

397 K St., So. Boston,
Tel. SO 8-6190

Pečius su kontrole, pilnas įtai
symas $250.

' (Visoks šiklymas Įtaisomas, 
garu ir karštu vandeniu.)

Geso Įtaisymas, garo įtaisy
mai. ’

Šildymo taisymai visokios 
rūšies.

Visoks darbas garantuotas.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės i (nuo35)

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

SO 8-2483

Bostono eina pagal tvark- 
galės praktikuoti mediciną, raštį, nustatytu laiku.

1

BOSTON EDISON COMPANT

Lietuviška Aptieka
Savininkas II. CABIT

100 Dorchester Street
SOLTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149 .
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus: 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

r
— , 

Tel. SO 8-2712 arba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-BAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
334 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
,t St, Kimbal Buildint 

.... Kambarys 203
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimu Snntnokni

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

18 Ti

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

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

e

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 .

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI
f

»

Ou put ta- į tu-

826 BR0ADWAT.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOath Rm«uw

Kreipkite pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

i




