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Cen. Bradley Sako 280,000 
Kareivių Kaujasi Korėjoj

Prie to Prisideda apie 90,000 Jurininkų ir Nemažai
Aviatorių; Mūšiai Korėjos Fronte Sumažėjo dėl Pa

vasarinio Purvo; Kiniečiai Fronte Traukiasi; 
Mūšiai Apie Seoulą ir HoenKsong

Liudydamas kongrese, at-1 Dvikovoj ŽUVO
stovų rūmų karo pajėgų ko- j Priešininkai
misijoj, jungtinių štabų vir- rneSUUnKOl
šininkas generolas Omar N.. _ m „
Bradley šį pirmadienj sakė, . Du Texas gyventojai, Ru- 
kad Korėjoj dabar “už šią ,Ub Diouning ir Joe Hen- 
tautą ir už musą poziciją ?ers?n’ b“v0.senai susipy-
pasaulyje” kaujasi 250,000 ,r ,"“taFe sav.° 
Amerikos kareiviu. J t.dvikova. Jie atsi-
skaiėių neįeina karo juri- f“J° ™naS "uo .k,t0 pe,r 

• „i- i i , • i 10 pėdų, įssitrauke revol-mnkai, kurių, pagal kai ku- • • , j - • r»1 6 venus ir paleido suvius. Po
šūvių abudu paliko gulėti 
negyvi.

Šitokia “senos stailos”

KARO LAIVYNO NAUJAS LĖKTUVAS

Pagerintas ir labai greitas karo laivyno dvejų varykliniu motorą bomberis dabar pra
dedamas masiniai gamintu

Kainų Kilimas

KELEIVIS 
Lithuanian VVeekly

Representa over 75,000 Lithuaniana in 
Nev England and about 1,000/000 

in the United State* 
KELEIVIS

636 Broadvay, So. Boston 27,

Atskiro Numerio 
Kaina 7 Centai 46 METAI

įsigaliojo 22-rasJungt. Valstijų 
Konstitucijos Pakeitimas

36 Valstijos Jau Ratifikavo Konstitucijos Pakeitimą, 
Pagal Kurį Prezidentas Negali Būti Renkamas Dau
giau Kaip Dviems Terminams; Konstitucijos Pakei

timą 80-me Kongrese Pravedė Republikonai

Bus Pasirašytas 
“Pacifiko Paktas

nuos pranešimus, Korėjos 
vandenyse yra apie 90,000 
vyrų, ir neįeina karo avia- 
C1JOS kanai, kūną irgi yra dvikova įvko šį pi,.madie 
nemažas skaičius. ni> Mi„eola miestuke, Tex

Gen. Bradley liudijo apie

Jau Sulaikytas
Amerika Siekia Įsileis 44,000

Garbingos Taikos Išvietintų Vokiečių
Federalinis kainų admi- Prezidentas Trumanas,] Amerikos imigracijos val- 

nisti atorius, Michael V. Di- sveikindamas Am e r i c a n dininkai dabar skubina at-

jaunų vyrų šaukimą i karo 
tarnybą. Jis sakė, kad ka
ro vadovybė sutiks su kon
greso patvarkymu, kad i 
kariuomenę butų šaukiami 
vyrai sulaukę 18 su puse 
metų, nors pradžioje karo 
vadovybė prašė kongresą 
leisti šaukti 18 metų vyrus. 
Senatas jau ir nutarė šaukti 
18 metų vyrus, bet atstovų 
rūmai greičiausiai nutars 
šaukti tik 18 su puse metų.

as valstijoj. Šitą dvikovą 
stebėjo tik viena moteris, 
restorano patarnautoja 
Mrs. Kate Womack. Žu
vusieji dvikovininkai buvo 
vienas 55, kitas 45 metų 
amžiaus. Vienas jų buvo 
gyvulių augintojas, kitas 
gelžkelio konduktorius.

Taftas Pranašauja 
Amerikai Bankrotą

Šalie, kalbėdamas Cleve- Association for United Na- 
lande praeitą šeštadienį sa- tions suvažiavimą Chicago- 
kė, kad kainų stabilizavi-1 je praeitą šeštadienį pareiš- 
mas eina gana sėkmingai.'kė, jog Amerika ieškos vi- 
Paskutinis kainų rodyklis,1 šokių kelių garbingam su- 
paskelbtas vasario 20 d./sitaikinimui su kitomis tau-
jau rodo, kad kainų kilimas Į tomis ir kastu sakė, kad in- kiečių. Pirmenybę turės 
yra sulaikytas. Kai kurie Červenei ja Į Korėjos karą žmonės mokantieji įvairius 
maisto produktai jau šiek gal prisidės prie atbaidymo darbus, kuriems dirbti čia

ranką įsileidžiamųjų į 
Ameriką išvietintųjų vokie
čių iš kraštų anapus geleži
nės uždangos. Valdininkai 
sako, kad galima bus įsi
leisti iki 44,000 tokių vo-

tiek ir atpigo. Tiesa, kai-' agresorių nuo kitų imperia- 
nos dar nėra nusistovėju-Cistinių pasikėsinimų, 
sios ir jos dar svyruos, bet! Prezidentas, sveikinda-

pradeda trukti darbininkų. 
Vokiečių imigraciją į JAV 
finansuoja ir vakarinės Vo-

Iš Japonijos po penkių 
savaičių derybų grįžo nepa
prastas Amerikos ambasa
dorius, John Foster Dulles. 
Jis sako, kad jo derybos pa 
dėjo pamatą Pacifiko sri 
ties tautų susitarimui dėl 
bendro gynimosi prieš bol
ševikišką agresiją, o taikos 
sutartis su Japonija irgi 
greit bus pasirašyta.

Pacifiko Paktas, kaip ir 
Atlanto Paktas, jungtų tau
tas bendrai kovai už laisvę 
prieš Maskvos imperializ
mą. Derybos dėl surašymo 
taikos sutarties su Japonija 
tęsiamos. Jose dalyvauja 
visos suinteresuotos valsty
bės, kurios kariavo prieš 
Japoniją, išskyrus Rusiją.

K ore joj praeitą savaitę) Senatorius Robert A.
'Taft šį pirmadienį senate 
sakė, kad Amerika neturėtų 
pasižadėti siųsti savo ka
riuomenės Į Europą, iki pati 
Europa nesukels užtenka
mai armijos, kuri galėtų ru
sams priešintis. Taftas sa 
kė, kad pradėjus siųsti ka
riuomenę, ją reikės nuolat 
didinti, ir gal net pasiųsti 
18 divizijų. Įsitraukus į 
Europos gynimą Amerikai 
grės bankrotas.

Tais sumetimais Taftas 
siulo, kad senatas uždėtų

nuolatinis kainų kilimas, 
kuris reiškėsi per paskuti
niuosius penkis mėnesius, 
jau yra sulėtintas.

amerikiečių ir sąjungininkų 
pradėta priešo naikinimo 
ofensyva tęsiasi, bet pava
sarinis purvas ir kiniečių 
stiprus pasipriešinimas vie
tomis pirmyn ėjimą sulaikė. 
Ofensyvos tikslas buvo iš
naikinti kiek galima dau
giau priešų.

Kruvini mūšiai šiuo metu 
eina ties Seoulo miestu ir 
vakarinėj Korėjos dalyje ir 
apie Hoengsong miestą cen
traliniame fronte. Karo va
dovybės pranešimai sako, 
kad kiniečiai koncentruoja 
dideles jėgas ties Seoulu ir, 
spėjama, bandys ginti Han 
upės liniją.

Korėjos pakraščiais karo

Amerika Turi 
Dabar Apsispręsti

mas draugijos suvažiavimą,; kietijos vyriausybė, kuri 
vėl pakartojo, kad Jungti- jau paskyrė tam reikalui 
nių Tautų organizacija yra vieną milioną markių.
geriausia pasaulio taikosį -------------------------
viltis ir pridėjo, jog dargi
Sovetų Rusija turėtų žinoti,

savo “veto” ant kariuome
nės siuntimo į Europą pre
zidento ir karo vadų nuo
žiūra. Bet senate aiški dau
guma yra kitokios nuomo
nės, ir pačių republikonų

laivai, o visame fronte ir Taft0 pažiura mažaj
užfrontėje gyvai veikia ka 
ro lėktuvai, kurie daugiau
siai nuostolių priešui prida
ro.

Svarsto Šv. Lauryno 
Kanalo Kasimo Klausimą

teturi šailninku.

ATOMINE JĖGA
VARYS LĖKTUVUS

Kongrese ir vėl iškilo rei
kalas iškasti šv. Lauryno 
kanalą (tarp Amerikos ir 
Kanados), kuris jungtų Di
džiuosius Ežerus su Atlan
to vandenynu ir leistų di
diesiems vandenynų lai
vams atplaukti į Chicago, 
Duluth ir kitus Didžiųjų 
Ežerų uostus. Visa eilė žy
mių karo vadų ir vyriausy
bės narių tvirtina, kad tas 
kanalas yra butinai reika
lingas ir padidintų Ameri
kos gamybas pajėgumą, kas 
išeitų i gera ir karo pramo
nei. Prieš kanalo kasimą 
protestuoja Atlanto vande- 
ir no uostai, anglių kasyklų 
savininkai ir įtakingos gelž- 
ke’ių kompanijos.

Atominės Energijos Ko
misija praneša, kad tuoj 
pat bus pradėta praktiški 
darbai pakinkyti atominę 
energiją lėktuvams varyti. 
Per kelis metus ėjo teore- 
tiški apskaičiavimai ir pa
siruošimas, o dabar atrasta, 
kad praktiškai galima ato
minę energiją panaudoti 
orlaivių motorams varyti ir 
bus einama prie praktiško 
darbo. Bet kada pirmieji 
lėktuvai pakils į orą atomi 
nės jėgos varomi, tas tebė 
ra dai tik spėliojimų reika 
las.

Paul Henry Spaak, Bel
gijos socialistų vadas ir Eu
ropos patariamojo parla
mento pirmininkas, ši pir
madienį kalbėjo New Yor- 
<e ir sakė, kad Amerika 
turi dabar apsispręsti, ar ji 
nori ginti Europą ar ne. Jei 
Amerika mano, kad Euro
pą reikia ginti, tai ji turi 
am gynimui skirti ir savo 
ėgas neribodama jų, nes 
ik tokiame atsitikime gali

ma tikėtis pergalės galima
me kare. Europos tautos 
irgi galės ginkluotis ir mo
bilizuotis, jei jos žinos, kad 
Amerika rimtai žiuri į Eu
ropos gynimą.

Jeigu Amerika mano Eu
ropos neginti, tai ji turi da
bar pasakyti ir nesuvedžioti 
Europos tautų, kurios neno
ri būti bolševikų okupuotos, 
naikinamos, o vėliau išva- 
duotog. Jei Europa žinos, 
kad iš Amerikos ji negali 
laukti pagalbos, ji gali ban
dyti kitaip išsigelbėti nuo 
rusiškos okupacijos.

Franko Žada Duoti
Petain’ui Prieglaudą

kad JT organizacija duoda 
progos tautoms savo prie
šingumus išspręsti taikiai, 
nesigriebiant ginklo. •

MASKVA SUTINKA 
DERĖTIS SU ANGLIJA

Clementis Prahoje 
Esąs Areštuotas

Pasklidusios žinios, kad 
Dr. Vladimir Clementis, bu
vęs Čechoslovakijos bolše
vikų valdžios užsienių rei 
kalų ministeris, esąs pabė-

Deivey vėl Pasisakė 
Prieš Izoliacininkus

New Yorko gubernato
rius, Thomas E. Dewey, bu
vęs republikonų partijos 
kandidatas Į prezidentus, 
griežtai pasmerkė tuos re- 
publikonus, kurie norėtų se
nate suvaržrti prezidento 
galią siųsti kariuomenę į 

uropą ar kur kitur. T. E. 
)ewey kviečia republiko- 
nus “nusveriamai” atmesti 
izoliacininkų pastangas ir 
aikyti Amerikos kariuome
nę visur, kur ekspertai ma
no ją reikia laikyti.

Prieš kiek laiko karo lai 
vynas padarė kontraktą su 
laivų statymo viena firma 
dėl padirbimo atomonio 
motoro povandeniniams lai 
vams.

Ispanijos diktatorius 
Franko pareiškė, kad Ispa
nija duotų prieglaudą pran
cūzų maršalui Henri Phili- 
pe Petain’ui, jei prancūzų 
vyriausybė paleistų ji iš ka 
Įėjimo. Maršalas Petain sė
di kalėjime už šalies išda

-jvimą ir bendradarbiavimu 
su Hitleriu per karą.

ARMIJOS VADAS

Armijos vjriahsio.io stabo 
viršininkas cen. .1. Lawton 
Collins liudijo senate už ar 
mijos siuntimą į Europą.

Šį pirmadienį įsigalėjo 
22-sis Amerikos konstituci
jos pakeitimas, kurį 1947 
metais 80-sis kongresas pri
ėmė ir pasiūlė valstijoms 
ratifikuoti. Šį pirmadienį 
Utah ir Nevados valstijos 
konstitucijos pakeitimą ra
tifikavo ir kadangi jau trys 
ketvirtadaliai valstijų tą 
pakeitimą patvirtino, tai jis 
įsigaliojo.

Naujasis konstitucijos pa
keitimas numato, kad nė 
vienas asmuo negali būti iš
rinktas šalies prezidento 
pareigoms daugiau negu du 
kartu, o jeigu kas tiesiogi
niai neišrinktas eis prezi
dento pareigas virš dvejų 
metų, tai toks asmuo galės 
būti renkamas prezidentui 
tikta vienam terminui.

Bet šitas konstitucijos pa
keitimas netaikomas prezi
dentui Trumanui, kuris ėjo 
prezidento pareigas virš 
dvejų metų ir paskui vieną 
kartą buvo išrinktas toms 
pareigoms. Jei prezidentas 
Trumanas norės, jis palės 
kandidatuoti prezidento 
pareigoms ir 1952 metais.

22-sis konstitucijos pa-gęs į užsienius, nepasitvir
tino. Čechoslovakijos pre- keitimas buvo iškeltas re-Maskvos vyriausybė at

siuntė notą Anglijai ir toje 
'notoje sako, kad Rusijos ar
mija nesanti nė pusės tiek 
didelė, kaip vakarinių “tri-
jų didžiųjų” armijos. Kar- h. Rad . Rjs mctus
tu irisai sakosi non derėtis „_j__ _______
ir išlyginti visus savo skir-

zidentas, Klement Gott-lpublikonų po to, kai prezi-
wald, vasario 25 d. viešai 
paskelbė, kad Vladimir 
Clementis esąs “išdavikas”

tumus su Anglija.
Rusai sako, kad Anglija, 

Prancuzija ir Amerika da
bar turinččios 5 milionus 
vyrų ginkluotose pajėgose, 
o rusai sakosi neturi nė pu
sės tiek, kas reikštų, kad 
rusų armijoj nėra pustrečio 
miliono vyrų. Amerikos se
nate šias dienas buvo kal
bama apie rusų armiją ir 
liudininkai sakė, kad rusai 
turi 4 milionus vyrų kariuo
menėje, o Kinija turi 3 mi
lionus vyrų armijoj. Tuo 
tarpu “Vakarų” armijos to
li gražu^nesiekia 5 milionų 
skaičiaus.

Į Vakarų notą dėl susiti
kimo kovo 5 d. Maskva dar 
neatsakė.

vadovavęs sąmokslui prieš 
Maskvą, už “imperialisti
nius” Vakartis. K. Gott- 
wald buvo asmeninis V. 
Clementis’o draugas ir jo 
viešas pasisakymas prieš 
Clementį aiškinama, kad V. 
Clementis yra padėtas į ka- 
ėjimą ir bus teisiamas, kai

po “šnipas” ir “išdavikas.” 
K. Go1£wald dar sakė, kad 
“Čechoslovakija nebus ant
roji Jugoslavija.

Apie V. Clementis areštą 
uz “šnipinėjimą” jau pa
skelbta viešai.

CECHAI RACIONUOJA 
DUONĄ IR MILTUS

VILNŲ AUDYKLŲ
STREIKAS TĘSIASI

70,000 tekstilės darbinin
kų unijos narių dar tęsia 
streiką audyklose. Wash- 
ingtonas dar nieko neiš
sprendė dėl kainų ‘lubų’ pa
keitimo vilnoniams išdirbi 
niams, o dėl tos priežasties 
derybos tarp darbdavių ir 
darbininkų yra nutrukusios, 
šią savaitę į streiką įsitrau
kė Newton ir Neponset, 
Bostono priemiesčių vilnų 
audyklos.

dentas F. D. Rooseveltas 
buvo ketvirtą kaitą išrinktas 
prezidento pareigoms. Įsi
galiojus dabartiniam pakei
timui niekas negalės būti 
prezidentu ilgiau dvejų ter
minų. Tokia tradicija Ame
rikoje buvo pasilikusi nuo 
prezidento Jurgio Wash- 
ingtono laikų ir tik prezi
dentas Rooseveltas buvo tą 
tradiciją sulaužęs.

TOGLIATTI GRĮŽO
“GELBĖTI PADĖTĮ”

Dėl nuolatinio duonos ir 
miltų trukumo Čechoslova
kijos vyriausybė vėl įvedė 
tų produktų racionavinrtą. 
Duona ir miltai bus parduo
dami žmonėms pagal kor
teles.

Siulo Sudaryti
Viduriniųjų Rytų Paktą

New Yorko kongresmo- 
nas Jacob K. Javits, išrink
tas republikonų liberalų 
balsais, siulo, kad Amerika, 
Anglija, Izraelis ir Arabų 
kraštai pabandytų susitarti 
dėl sudarymo “Viduriniųjų 
Rytų Pakto,” Atlanto Pakto 
pavzdžiu, dėl bendro gyni
mosi prieš Rusiją.

Italijos komunistų vadas 
Palmiro Togliatti, vadina
mas Ercoli, grįžo iš Rusijos 
į Italiją. Rusijoj jis buk 
tai gydėsi. Togliatti grįži
mas rišamas su krize italų 
komunistų partijoj, iš ku
rios dabar tūkstančiai na
rių bėga.

Anglijos Gelžkeliečiai
Jau Grįžo Darban

Anglijos geležinkelių tar
nautojai praeitą savaitę bu
vo pradėję “laukinį strei
ką” ir buvo sulaikę visą ei
lę traukinių. Savaitės gale 
su gelžkeliečiais susitarta, 
jų uždarbiai pakelti ir na
cionalizuotieji gelžkeliai tu
rės algų pakėlimams per 
metus išleisti papildomai 12 
milionų svarų sterlingų. Dėl 
tos priežasties ir kelionė 
traukiniais bus šiek tiek pa
branginta.
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BURBULAS
Anot “Laisvės” (Nr. 31), 

Lietuvos Ministrų Taryba 
(tuo vardu vadinama vy
riausiųjų okupanto agentų 
Lietuvoje klika) svarstė 
“Kaip Lietuvos žemės ūkį 
toliau vystyti.” Po to svar
stymo bolševikinė spauda 
prapliupo rėkti apie milži
niškus “pasimojimus žemės 
ūky.” Taigi, anot tų rėks
niu:

gyvenimo reiškinius vertin
ai ir aiškinti. Taigi kritiš
kas žodis turi liesti visas 
gyvenimo sritis ir aiškinti 
skaitytojui, kaip juos ge
riau suprasti.

“. . . Turi būt; žymiai padi
dintas galvijų, kiaulių, avių, 
paukščių skaičius respubli
kos kolūkiuose. Kolūkiuose 
iki 1955 metų pabaigos gal
vijų skaičius turi pasiekti 
800 tūkstančių, tame tarpe 
karvių—390 tūkstančių, kiau
lių skaičius—iki 800 tūkstan
čių, avių iki 200 tūkstančių 
ir paukščių iki 4,200 tūks
tančių.”

1939 metais, kai Lietuva 
tvarkėsi be Maskvos alkanų 
globėjų, ji turėjo štai ko
kius gyvulių skačiius:

Melžiamų karvių — 805 
tūkstančius ir 500 galvų, o 
galvijų laikė 1 milioną 199 
tūkstančius galvų.

Kiaulių—1 milionų 192 
tūkstančius, gi avių—1 mi
lionų 279 tūkstančius.

Paukščių — vištų, ančių, 
žąsų—Lietuva laikė tiek, 
kad ir skaičiuoti jų nebeap
simokėjo. ,

Taigi dabar palydinkite 
ką Lietuva turėjo 1939 me
tais ir ką ji, suvaryta į kol
chozus, turės 1955 metais.
Be to, klausimas, ar ji dar 
turės, tik dar manoma, kad 
turės. Iš tų skaitlinių visai,.... .. 
aišku, kaip Lietuva skursta; .;.auPeJ;o^e 

vargšai yrair kokie 
žmonės.

NORI ŠVENTOS 
RAMYBĖS

ŠALIŠKAS 
BEŠALIŠKUMAS

Naujienose” (Nr. 27) 
tilpo tūlo J. Cg. straipsnis 
“Bešališkai Žiūrint.” Ka
dangi tame straipsnyje pa
teisinami 1926 metų gruo
džio 17 nakties “divyriai,” 
tai tą rašinį ištisai persi
spausdino “Dirva” ir uždė
jo jam stambią antraštę: 
•‘Politiniai Sušaudymai Lie
tuvoje.” Straipsnyje kal
bama apie K. Požėlos, Gie- Mrs. 
drio ir kitų “teismą” ir jųįConn., 
po
Be

UNIJŲ ATSTOVAI TARIASI SU VYRIAUSYBE
g

Didžiųjų Amerikos unijų vadai dabar tariasi su vyriausybe dėl darbininką tinkames
nio atstovavimo įvairiose valdžios kuriamose ukio kontrolės įstaigose. Paveiksle ma
tytis (iš kairės į dešinę): VYilliam Green, George M. Harrison. ukio stabilizacijos 
viršininkas Eric Johnston. Emile Rieve, george Leighty ir A. J- Hayes.

Lenktynės su Saule
Anglų greitasis, 

varykliniais motorais varo 
Imas bomberis “Canberra,

t “taikos gelbėjimo reikalą’
dviem ir» Sal bul’ surasti koki nors 

sprendimą vis labiau didė
ja n t i e m s priešingumams

Ipraeių triadini atlėkė iš “P E^ “ didžiųjų <le- 
šiaurinės Airijos i Kanadą Sraunių valstybių.
be nutūpimo ir negaudamas Daugelis žmonių klausia, 
kuro kelyje. Lėktuvas pa- | kokiems galam? Vakarai 
darė 2,100 mvliu per 4 va-j5U^nka su ru9ais kalbėtis, 
landas ir 43 minutes. Tai peš visi juk žino, kad susi- 
buvo pirmas toks greitas ;ka^^ su Jais visvien ne 
skridimas per Atlantą
rykliniu lėktuvu.

Lakūnai, pakildami

va_ pasiseks. Rusai dar nerodo 
jokio noro ieškoti pastovios 
ir teisingos taikos. Jie vi
sai neturi nė mažiausio no-

įs

Pakistano Gyvenimas
(Laiškas iš Rawalpindi, Pakistane)

iš Waterbury. kodami, šluoja primityviau- 
pridavė -laišką. Įsiu budu pagaminta iš vienoms

perversmo sušaudymą, rašytą vienos šiauliečių šeimos !nos šakelės šluota tą pati
to, “Dirva” žada pa- ^linao Pak-*tano- Latake, bulvarą, šiukšles plikomis 

asmeninius ^ianj<omįs sernia į įg vyteliųskelbti ypatingų duomenų ap!eK?žiant ,šeimos reikalus, randame ido-
VISUS

apie “Suvalkijos ūkininkų 
šaudymus.”

Jei gruodžio perversmą 
kai kas motyvuoja ir patei
sina generališkos kepurės 
istorijėle, tai Suvalkijos 
ūkininkų egzekucijos patei
sinimui vargiai susiras net 
ir kepurinių “argumentų.”

J. Cg. “Bešališkai Žiū
rint” straipsny pasakyta:

“Karo a p y s t o v ų teisme
1926 m. pabaigoje buvo tei
siami 5 komunistų vadai . . - 
teismo posėdis vyko Ka;;nc- 
Šančiuose pusiau viešai, t. y., 
kaipo žiūrovai posėdyje galė
jo pasiklausyti kariai-kari- 
ninkari, puskarininkiai ir ka
reiviai. . . .”

. .. nupintas kasės ir vėliau, uz-toh- . * . , . ,o i . v ;sideję tas kasės ant galvų,majame Pakistane, kuris prieš 
du metus atsiskyrė nuo 
jos ir Indijos ir gyvena nepri 
klausomu gyvenimu, 
skaitome:

mų aprašymą

šiaurinės Airijos, buvo pa .
. simoję pralenkti saulę. Jie i1 o grąžinti laisvę jų paverg- 

ir randasi visos krautuves) tikėjosi nusileisti “anks- toms tautoms, o negrąžinus 
i _• čiau” negu pakilo. Jei jie laisvės milionams žmonių,

butu lėkė po 600 mvliu peri Kaip galima kalbėti apie 
valandą, jie butu pralenkę pastovią ir teisingą taiką?

Tad koks butų tokio susiti
kimo ir pasikalbėjimų tiks
las?

į šitą savaime kylantį 
klausimą atsakymas via tas, 
kad diplomatai tam ir vra 
laikomi, kad jie “kalbėtų
si,” aiškintųsi priešingu
mus, ieškotų taikių sprendi
mų ginčams. Susitikimas 
su rusais butų dar vienas 
bandymas pakreipti pasau
lio įvykius į taikos kelią. 
Ar toks bandymas butų sėk
mingas, tai yra kitas reika
las, bet bandymas, mano
ma, reikia daryti.

x
Propagandos Klausimas

Ką rusai atsakys į Vaka- 
imtųiru pasiūlymą susirinkti, dar 

nėra žinoma. Rusai pirmie
ji iškėlė susitikimo klausi
mą. bet jie siūlė kalbėtis tik 
apie vakarinės Vokietijos 
“militarizaciją.” Vakarai 
sutinka kalbėtis, bet sako, 
kad reikėtų kalbėtis ne tik 
apie planuojamą ir visai

tai kas tai baisaus. Ten at 
sidurug žmogų šiurpas tik 
ima ir skubi kuo greičiau
siai nėšintis iš ten 
ir smarvė nepakeliami. Ge
rai, kad čia tokia sistema, 
jog visos kariuomenės da
lys randasi toliau už mies
to, atskiruose kvartaluose,
vadinamuose “canton- 
ments.” čia gatvės plačios

/ Angli- neprilaikydami ranko- ir asfaltuotos, daug žalumo,
i nenri- neša tas šiukšle? kur medžių ir net gėlių. Čia. ir

l aiške tai toliau. Arba, štai, eina j krautuvės yra didelės ir 
Isau ramiausiai virtinėlė sto- švarios ir jose galima visko 
Irų, tipingų karvių (Europo-'gauti, kaip ir Europoje. Iš 
:je kiekviename zoologijos maisto jose galima gauti 

Kaip gyvename’ Tikrai darže galima buvo matyti i importuotų dalykų iš kitur, 
kaio tose pasakose iš 1001 Indijos karvę, tai juodai bet tiktai konservuoto, dė- 
naktie*’ Ot rodos ėmėm*P^kos spalvos, keista oda žutėse, bet užtat čia labai 
ir per vieną naktį ant le-5l pakilusiu sprandu gyvu-(brangu viskas, tiesiog no
kiančio kilimo iš tos gražios laistCMlrėlana bul- įperkama.
Romos atskridome čia, i tą-varą,, o dažnai ir trąšomis]

.. ___ j . - .r - nutoalrn O naclnn tas kur- KainOa C1Hgražių pasaitų tėvynę, 
stas įspūdis. Rodos gyve
ni, bet kai apsidairai į ap
linkumą, sunku pačiam pa- ----' ir veik įdomauja ir niekas

Tūkstantis ir Viena Naktis

I J. Cg. straipsni tose pat 
(Nr. 42) at-

. siliepė P. B. atskiru rašiniu, i j 
užvardintu “Šališkas Įverti
nimas,” ir visu

“Draugas” (Nr. 38) įžan
giniame rašo apie tai, kokia 
rimta yra katalikiškoji 
spauda ir kokios gausios 
katalikų organizacijos. Vis
kas tam laikraščiui atrodo 
gražu ir gera, tik nelabai 
malonu,, kad turime spaudą 
besiverčiančią “tuščia kriti
ka,” primenančią “praei
ties” ir kitokias nemalonias 
sąskaitas. Laikraštis rami
nasi, jog
“. . . jau pastebimas lietuvių 
tarpe stiprus pasisakymas 
prieš tą Amerikos lietuvių 

spaudos dalį, kuri nori dau
giau verstis negatyviu veiki
mu, Įvesdama tuščios kriti
kos, asmeninių straipsnių, 
praeities sąskaitų suvedinėji
mo. . . .”

_ pataško. O paskui tas kar- i--’ . - Įves eina moterys nešinos

Įtikėti, kad gyveni.
'nomės gimnazijoj ir vėliau 
patys skaitėme įvairiose 
knvgose, kad buvo kadaise

Bradas j 5aulę ir, skaitant pagal vie 
tini laiką Airijoj ir Kana
doj, jie butų nutupę anks
čiau, negu jie pakilo į orą. 
Bet pasitaikė stiprus vėjas, 
kuris lakūnų greitumą žy
miai sumažino ir greitasis 
lėktuvas saulės nepralenkė, 
nors šiaip jau bandymuose 
tas lėktuvas d<yo virš 600 
mylių per valandą.

Dabar iš Nevv Yorko į 
Londoną reikia lėkti apie 9 
valandas. Su varykliniais 
lėktuvais šita “ilga” kelio
nė bus sumažinta veik per 
pusę. Naujasis anglų karo 
lėktuvas atlėkė į Ameriką 
ne rekordus mušti, bet pa
sisiūlyti, kad Amerikos ar 
Kanados pramonė jį 
masiniai gaminti Atlanto 
Pakto šalių armijoms. Tai 
dar vienas įspėjimas Mask
vos diktatoriui. . . .

x
Ekspertų Nuomonė

Senato užsienių 
komisija jau kuris

netvarkomos, 
europietį, taipamaiu

ant gaivu pintines ir pama- užsipraso 4 ar 5 kartus dau- 
nutvškusi kart ės 8iau- Niekas tuomi nesi- 

už tai
mušdamosi skuba kiekvie- nebaudžia. Lupikauk ir 
na greičiau į savo kašę ran-' sukčiauk, kiek širdis valdo
komis mėšlą susemti. Vė- Ja- tave apgavo, nie-
liau. kai kašė jau pilna, mo-ikam nepasiskųs:, nes atsa-

ciusios

u ei

reikalų
laikasti vairių žmonių gyvenimo 

akmens amžius, 
amžius, vėliau ge- 

muzė-

i stadijų. 
zhI v h rio

tinim® ir kartojam® P>ąri-:kžies. Matydavome 
manymus apie anų laikų, ivairia®i® inaąi®,
padėt, Lietuvoje sukerta t iritnkius • •

suvaro juos į ožio ragą. *
Tarp kitko P. B. visai tei-

J. Cg. tvir

singai sako:
“Pasisakyta, kad teismas 

lyg buvęs pusiau viešas, bet 
i jį galėjo įeiti kariai-karinin- 
kai, puskarininkiar ir karei
viai. ... Ir nieko nepasakyta 
ar teisiamieji turėjo gynėjus, 
ar jiems buvo leista turėti to
kius ir kartu ar turėjo teisę 
pasikviesti liudininkus. Nu
tylėta. nes. tur būt. nebuvo 
kas pasakyti.”

Keturių komunistų vadų 
sušaudymas Lietuvoje tuoj 
po gruodžio 17 d. pervers
mo buvo ŽMOGŽUDYSTĖ, 
o ne koks ten teisingumas. 
Buvo sušaudvti žmonės, ku- 
rie perversmo nedarė ir tuo

ir įrengimus is 
įvairiausių žmonijos istori
jos periodų. Kartais susi- 
domėdavom. kartais sunku 
būdavo patikėti, kad žmo
gaus gyvenimas kai kuriais 
laikotarpiais mažai kuo

terys čia pat atsisėda ir 
rankomis minko tą mėšlą ir 
daro rankos dydžio paplot- 
kėlius, kurie yra rankos for- 

s mos su visų penkių pirštų 
įspaudomis. Tai vėliau nau
dojama kurui. . . .

Neretai pamatysi tokią 
moteriškę čia pat ant gat
vės su dar nepilna kaše to

kymas visada tas pats: 
“Durnius buvai, kad leidai apklausinėja liudininkus dėll^ar . nevykdomą vakarinės
save apgauti, o durnių visi A m e r i k o s kariuomenės į okietijos ginklavimą, bet
apgauna ir durnių reikia 
bausti, kad kitą kartą man- 
dresnis butų.”

Jei reikia ką pirkti, tai 
apeini visas krautuves. De
riesi ir perki ten, kur pi
giausiai gauni, bet ir tai esi

taip brandaus turto, belau- * tikras, kad permoki, nes pa- 
skyrėsi nuo gyvulių gyveni- kiančią kokios geradarės i nėjus tarnas pasako, kad jis

laiku jo neruose, o juos su- 
Laikraštis norėtų, kad vis- šaudę žmonės, kurie patys

mo.
Na, o dabar atsidūrėme 

lyg didžiuliame muzėjuje. 
kur yra įvairiausių žmonių 

į laikotarpių įnagiai ir žmo
nės. Ir iš tikro, kartais 
žmogų suima toks jausmas, 
kad ne gyveni, bet tik po 
didžiulį muz^jų vaikštai. 
Čia matai asfaltuotas gat
ves; liuksusinius limuzinus 
jomis skriejančius: įvai
riausias krautuves su įvai
riausiomis prekėmis—auto-

kas šventoje ramvbėje tū
notų ir joks kritiškos min
ties vėjelis nedvelktų. Lai
kantis tokios tvarkos, lietu
viškoji Amerikos spauda 
neturėtų rašinėti, kaip baž
nyčiose nutautinami geri 
parapijonai lietuviai, arba 
nieks neturėjo Clevelando 
incidento su kun. Vilkutai- 
čiu liesti, arba, pavyzdžiui, 
nieks neturėtų priminti 
Lietuvos valstybinio gyve
nimo negerovių, atseit, ku
rių sąžinė dėlto nerami,

mobiliais, dviračiais, elekt- 
ką tik buvo sulaužę savo,ros įrengimais ir panašio- 
šalies konstituciją ir nuver- mis prekėmis. Nieko nau-
tę teisėtą vyriausybę. Bet 
perversmininkai apkaltino 
bolševikų vadus, kad šie 
“rengę perversmą” ir juos 
te viešumos, be gynėjų, be 
liudininkų “nuteisė” ir su

yrašaudė. Toks teismas 
žmogžudystė ir tą žmogžu
dystę papildžiusieji unifor
muoti karininkai turėtų būti baisiausius 
baudžiami kaip kriminalis 
tai.

ja, kaip buvome įpratę ma
tyti visur, kur buvome dvi
dešimtame amžiuje.

Priešingumai

Tačiau čia pat matai pus
nuogius, purviniausiais sku
durais gėdingas vietas apsi- 
dangsčiusias žmogystas;

gyvenamus ur-

karvės iš kur nors ateinan
čios ir tomis pat brudnomis 
rankomis bevalgančią “če
pati” ir bemaitinančią savo 
kūdikį, “čepati” jų mėgia
miausias valgis. Tai ant 
anglių ar ugnies iškeptas, 
aprūkęs naliesniko formos 
paplotėlis, kuris padalytas 
iš blogiausios rūšies miltų, 
sumaišius su vandeniu ir 
druska.

Miestai

Čia jų vadinami miestai 
—city—tai kas tai baisaus, 
šiukšlynas, beformių lūšnų 
ir įvairiausių apgriuvusių 
pastatų prigriozdintas plo-

galė-per pusę pigiau butų 
jęs nupirkti. Bet 
viską perka, tai 
apstato, tik nusuka žymiai 
mažiau. Visus valgomus 
daiktus, kaip mėsą, miltus, 
daržoves, vaisius ir kitus 
reikia “cantonment’o” ba- 
zare pirkti. Žinoma, čia 
šiek tiek švaresni bazarai, 
negu pačiame mieste, bet ir 
čia ištisos gatvės apstatytos 
landynėmis ir pilnos tokių 
pat driskių ir apiplyšėlių. 
Visi valgomi daiktai susta
tyti gatvėje ant purviniau- 
sių lentgalių, o viduryje, 
pakišęs kojas po sėdyne, sė
di brudnas ir apsiškarmala- 
vęs .pardavėjas. Kai pase

jei tarnas, 
irgi tave^ -

siuntimo į Europą. Tarpe 
liudininkų buvo ir karo va
dai ir visi tie vadai vienin
gai pasisakė už siuntimą 
kariuomenės į Europą, kad 
nedavus į-usams pagundos 
pulti ir okupuoti Europą 
pirm negu Europos kraštai 
bus pajėgus gintis nuo mo
bilizuotų ir paruoštų rusų ir 
jų pavergtųjų kraštų armi-

Įdomiausias liudijimas 
praeitą savaitę buvo gene
rolo LeMay, karo sunkio
sios aviacijos viršininko. Jis 
sakė, kad ne kelios divizi-

apie lytinės Vokietijos jau 
senai vykdomą militarizaci
ją, apie Austrijos taikos 
sutarties surašymą, apie ru
sų grasinimus Jugoslavijai 
ir kitus klausimus, kurie 
kelia nerimą ir gresia tai
kai.

Jei įvyks keturių didžių
jų konferencija, tai turėsi
me puikų propagandos 
spektaklį. Višinskis giedos 
apie vakarinės Vokietijos 
ginklavimą, o Vakarai kal
bės apie lytinės Vokietijos 
“liaudies policiją.” apie ni
šų gobšumą ir vagiašiavi-

jos Europoje sulaiko Stali- mus Austrijoj, apie pavojų

vus; primityviausiu budu 
Įgaminamą valgį; važiuo-

Kad sušaudytieji buvo jant primityviausiomis prie- 
kad nieks jos jiems ne- komunistai, žmogžudystės įmonėmis; dirbant primity

viausiais įnagiais, dažniau-drumstų; žodžiu, laikraštis ištiek nepateisina. Sar-
norėtų, kad musų gyveni- mata yra, kad tos zmogzu- 
mas virstų pažaliavusia ba- Vystės teisinto jai drįsta iš- 
la. Toks galvojimas yra eiti viešumon ir net spaudo-
neteisingas

Spaudos vyriausia užda
vinys yra ne tik sekti ir už
registruoti faktus, 
riausioji prievolė

je žmogžudžius ginti.

Pakalbinkite kaimynus ir 
jos vy- draugu* užsisakyti “Kelei- 
visokius vj.” Kaina metam* $3.

tas. O brudo, tai ir apra................. .....
syti sunka. O žmonių siau- ml >s. Plntles Į“ sauJa O'21,“5
rose ir purvinos#* gatvėse 
daugiau, kaip skruzdėlių 
skruzdėlynuose. Ir visi jie 
pusplikiai, brudnais, api
plyšusiais .skudurais apsi- 
dangstę. Reikėtų gerai 
plunksną valdyti ir didelį 
talentą turėti, kad galėtum 
tą vaizdžiai aprašyti. Mu
sų Šeduvos ar Tryškių mie
steliai, palyginus su jų

ar kitas gerybes, tai sunku 
ir pačiam pasakyti, kas per 
produktas čia, iš tikrųjų, 
yra. Apie 50' < rasi Įvai
riausių priemaišų: žemių, 
dulkių, smulkių akmenėlių 
ir visokių kitokių gerybių. 
Kai tarnas parneša, pavyz
džiui, ryžių į namus, tai vė
liau veik visą dieną “ritinė
jasi” po juos, iki išvalo ir

ną nuo puolimo, bet Ame
rikos galingoji karo aviaci
ja, kuri Ralėtų išdaužyti vi
sus Rusijos pramonės cen
trus ir kariškos pajėgos šal
tinius. Bet ir tas generolas 
sakė, kad be kariuomenės 
Europoje rusai gali susigun
dyti pulti ir nors jų pralai
mėjimas butų neišvengia
mas, bet vien su aviacija 
Europos negalima apsaugo-; 
ti nuo okupacijos.

Mes senai spėjome, kad 
Stalino “išminties šaltinis” 
yra Amerikos pramonės pa
jėgume, o ne jo “taikingu
me.” LeMay tą patvirtina. 

x

v įaucjaio inauiaic, uaz/inau* J't' .i *• i

šiai tik rankomis. Eini gra- Į miestais, kuriuose miiionai ,a^n ryžius nuo i ų
žiu bulvaru. Įvairiausi pa- gyventojų gyvena, tai labai

svarus ir gražus miestai ir 
prilyginti negalima butų. 

Bazarai ir Prekyba

O jų bazarai (tai vietos,

statai gražiai tuno tarp pal
mių ir įvairiausių medžių.
Puikiausieji automobiliai 
skrieja vienas paskui kitą.
O čia pat būrys pusnuogių 
žmonių, keturiomis repeč- kuriose vyksta visa prekyba

priemaišų.
(Bus daugiau)

Laika* užii»akyti “Kelei
vio’’ kalendorių 1951 me
tam*. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

Kodėl Kalbėtis?
Vakarų valstybės pasiūlė 

Maskvai atsiųsti savo dele
gatą į Paryžių kovo 15 d. ir 
ten pasitarti, kada kviesti 
“keturių didžiųjų” užsienių 
reikalų ministąrių konfe
renciją ir ypač pasikalbėti, 
ką tie “didieji” ministeriai 
suvažiavę turėtų aptarti.

Reiškia, “Vakarai” sutin
ka dar kartą su rusais susi
tikti ir bandyti išsiaiškinti me!

Balkanams ir tt.
Vakarai mano, kad pro

pagandos imtynėse rusai 
pralaimės. Tad ir tuo su
metimu susitikimas su ru
sais butų naudingas Vaka
rams, o ne Maskvai. 

x
SLA Vaju*

“Keleivyje” jau trečia sa
vaitė dedame Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje at
sišaukimą dėl “SLA Tautos 
Stiprinimo Vajaus.” Atkrei
piame dėmesį į tą atsišau
kimą ir į patį reikalą.

SLA yra didžiausia musų 
draudimo organizacija. 
Svarbu visai lietuviškai vi
suomenei, kad ta organiza
cija butų stipra ir vis stip
rėtų. Prie tos organizaci-" 
jos stiprinimo mes kiekvie
nas galime prisidėti.

Galime prisidėti įsirašy
dami į ją nariais, jei dar 
nesame to padarę. Galime 
paraginti kitus įsirašyti. Ga
lime atremti prieš organi
zaciją keliamus Įvairius 
priekaištus. Pasidarbuoki-

D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis Trečias

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuvių Gyvenimas
Worcesterio Naujienos

Minėjome Lietuvos Šventę
Vasario 16 d. dėka “The 

Evening Gazette” kores
pondento Edmundo Vaskas, 
jaunojo J. B. Krasinsko ir 
p. O. Pakštienės, minimas 
dienraštis įdėjo platų veda
mąjį straipsnį, “Lithuani- 
ans Mark 33d Anniver- 
sary,” su Dr. C. Kazio Cir- 
tauto paveikslu.

Ta pat dieną vakare, 
8:20 vai. per WNEB radio 
stotį dešimti minučių buvo 
perduodamos adv. A. Mil- 
lerio ir lietuvių prietelio, 
kongresmono Harold D. 
Donahue, kalbos. Tuomi 
pasirūpino musų veikėjai 
A. Salasevičius, J. Dvarec
kas, M. Žemaitaitis, P. 
Aukštuolis, J. Vizbarą.

Vasario 18 d. kaip 3:30 
buvo masinis lietuviu susi

jus, kurios tapo priimtos: 
vienbalsiai. Visi karštai 
plojo.

Pakviestas kalbėti nauja
kurės prof. Pranas Pauliu- 
konis; jis pasakė gražią 
kalbą, publika karštai dė
kojo.

Pertraukoj aukų rinki
mas. Surinkta $327.67.

Antroj programos daly 
kalbėjo doc. Dr. Kazys Cir- 
tautas, trumpai, bet visiems 
patiko jo kalba.

“Vasario šešioliktoji Tė
vynėje” deklamavo Gražina 
Pauliukonvtė, palydint pia
nu Babrai Dvareckaitei. 
Publika kaistai plojo toms 
jaunoms mergaitėms.

Moterų chojas, vedamas 
M. Meškienės ir deklamato- 
rės Angelos Vaišienės, iš
pildė “Muzikinė Apysaka

KAIP KALINYS PABĖGO Iš KALĖJIMO

Joseph Holmes, 39 metu negras, kurio paveikslas matosi kampe, sėdėjo Maryland 
kalėjime. Jis šsikasė iš kalėjimo požeminį tuneli 70 pėdu ilgumo ir pabėgo į laisve.

1 laisvę.Paveiksle matyti, kaip jis tą tunelį “išved *** iš savo kameros

Kas Girdėt Chicagoje
nieji biznieriai 
nalai.

ir profesio-Sophie Barčus—
Pavyzdys Kunigams

I Visuotinas Chicagos lie- Kas Drumsčia Vandenį? 
.tuvių Vasario Šešioliktosios §v. Jurgio parapijos laik- 
minėjimas, suruoštas Chica- raštelis “Musų Parapija” 

vasario 18 d. laidoje turė-cos Lietuviu Tarybos vasa
rio 11 d. Ashland Blvd. Au- jo editorialą pavadinimu
ditorijoj, buvo pirmutinis, “Drumsčia Vandenį.” Įro- 
bet ne vienintelis. Vieno dinėja, kad tą darą kiti, bet 
I arengimo ar vieno minėji- pamatysime, kad yra kaip 
mo, kad ir labai didingo, sykis atb.ulia: vandeni 
butų permaža pasaulio lie-(drumsčia tas, kuris minėtą 
tuvių sostinėje.

Visos lietuvių radio va
landos turėjo atatinkamas 
Lietuvos nepriklausomybės

rinkimas Lietuvių Piliečių Apie Lietuvą,” parašytą 
Klubo svetanėje. Publikos Angelos Vaišienės. Be ga- 
prigužėjo pilnutėlė svetai-lo, visiems patiko, nes ten 
nė, daugelis turėjo stovėti buvo apsakyta ir apdainuo- 
pasieniais. ta lietuvio gyvenimas tėvy-

Lietuvai Remti Draugijos nėj nuo lopšelio, “Mažas 
skyriaus pirm. M. piemenėlis,

Žemaitaitis pakvietė visų lis." Taipgi buvo »P<W-ižu& ikslus.
pirmiausia Lietuvių Moterų nuota gražios lankos, siene- 
Klubo chorą, vedamą M. ! lis, apie rūteles, rugelius,
Meškienės-Jablonskytės, su-' bernužėli, gražius miškus, 
giedoti Amerikos ir Lietu- lakštutę, gegutę ir kitus

pirmo

jant, sudainavo dvi Šim- kau tik parvykusį su žuvi- 
ikaus daineles, “Devyni Bro- mis, dar gyvomis, vyrą, Pet
reliui ir “Kur Bakūžė Sa- ią Bagdžį. larvykau namo Vasario 18 d. Tuynell's 
manota.” Publika nesigai- su 24 colių gyva lydeka, gražioj rezidencijoj įvyko

LOS ANGELES, CALIF.

.... ,. . Įėjo jai karštų katučių. Į Pirmą kartą mano gyveni
didis vargdiene-, Naujakuris Povilas Gra-'me mačiau tokią lydeką.

Tremtinių Ratelio choras, 
vedamas muziko Snarskio, 
sudainavo keletą dainelių.

i Rep.

MANCHESTER, N. H.

vos himnus. Lietuvių karo paukštelius iki išvvkstan'Dainavo dar ir vyrų grupė,

Lt1-j drumsčia tas, kuris 
(editorialą parašė.

Dalykas tame. .Visuoti
nojo Vasario šešioliktosios 
minėjimo programoje skel
bimų tarpe buvo Įdėtas Dr. 
Margelio veikalas “Šliup
tarniai.” Tas skelbimas ir 
užkliuvo minėto parapiji
nio laikraštėlio redaktoriui. 
Rašo: “Tarp kitų skelbimų 
pateko didžiausio šlamšto 
— Šliuptarniai — reklama. 
Ta knygpalaikė atpiginama 
neva todėl, kad lengvaiu 
butų įgijama dypukams.”

Panašiu senesniųjų laikų 
kunigų tonu niekinama mi
nėta knyga, jos autorius, 
Dr. šliupas ir jo sekėjai. 
Girdi: “Tos knygos auto
rius garantuotai gali gauti 
‘tėvo’ Stalino aukščiausi ra
šytojo ordiną.”

Ar minėto editorialo ra
šytojas nežino to fakto, ar 
prieš tą faktą užsimerkia, 
kad Chicagos Lietuvių Ta- 
rvbos suruoštame Vasario 
Šešioliktosios minėjime po 
publiką sukiojosi katalikiš
kos spaudos platintojas su 
Draugo” numerių ir kata

likiškų knygų glėbiu? Taip 
pat keletas vyrukų sukiojo
si po publiką su glėbiais jė
zuitų laikraščio “Laiškai 
Lietuviams.” Tas jėzuitų 
laikraštis buvo platinamas 
ir ušrašinėjamas. Apie tai 
ir nuo estrados buvo pa
skelbta.

To viso akivaizdoje ko
kia čia padėtis susidaro? 
Ogi tokia: kunigų žvilgs
niu, bendrame mitinge pla
tinti kuniginę spaudą valia, 
o kitokių pažiūrų tautie
čiams nevalia savo knygos 
nei už pinigus programoje 
skelbti. i

Tai va kokia kunigų ly
gybė ir kokia jų toleranci
ja. Dabar ir aklas mato, 
kas drumsčia vandenį, kas 
ieško priekabių.

Galop dėl staliniško me
dalio. Tokio medalio už
sipelno ne “Šliuptarnių” au
torius, o minėto parapijinio

paskelbimo programas. Net 
ir jėzuitai savo valandėlę 
vasario 15 d. skyrė tam rei
kalui. Bet prisieina pri
minti, jog jėzuitų pamoksli
ninkas neužsiminė, kad ko
vai už Lietuvos išlaisvinimą 
reikalingos ir piniginės au
kos. Jėzuitai neprisiverččia 
paraginti savo klausytojus 
aukoti kovai prieš Lietuvos 
pavergėjus.

Buvo skelbiama, kad kai 
kuriose bažnyčiose bus mi
šios už Lietuvos išgelbėji
mą. Apie aukų rinkimą ta 
proga nebuvo užsiminta.

Visai kitaip elgėsi tame 
reikale Sophie Marais, lie
tuvių radio programų vedė
ja. Ji daug sykių yra pa
rodžiusi ypatingą uolumą 
artimo meilės darbuose ir 
lietuvių tautos gelbėjimo 
reikaluose. Ji per keletą 
dienų savo radio programo
se turėjo Vasario šešiolik
tosios minėjimus ir vis ta 
proga klausytojus ragino 
gausiai aukoti kovai už Lie
tuvos išlaisvinimą paremti. 
Tegu Sophie Barčus būna 
jėzuitams ir kitiems kuni
gams pavyzdžiu.

Kalbos, kad ir gražiau
sios, maldos, kad ir ilgiau
sios, bus tik burnos aušini
mas, jei jos nebus paremtos 
aukomis ir darbais. Tą ži
no Sophie Barčus, tą žino 
laisvamaniai, eretikai, libe
ralai, šliuptarniai, tik jėzui 
tai ir kiti kunigai dar to ne
žino.

nuostabi parė. Tarp arti
mesnių svečių ir draugų bu
vo atvykęs jų brolis Mikas 
Tuinila ir jo žmona iš Ka
nados, jie ten turi tabako 
bi2nį, tas jiem gerai sekasi. 
Taipgi buvo svečių iš Pasa- 
denos, Mr. ir Mrs. Bendri- 
kai.

Besivaišinant paaiškėjo,

BALF 53 skyrius vasario 
jiems akompanavo Olga'll d. ukrainų svetainėj mi- 
Keršytė. Dainos visiems pa- nėjo Lietuvos nepriklauso-
tiko. Užbaigė programą su'my bes 33 metų sukaktu ves, f, , - . . _ . _

daina “Namo, broleliai, na- Publikos susirinko nedaug, 1 u- neI1 Pa
mo.” Publika nenoriai skir- virš penketo desėtkų; mat
tesi, nors išsėdėta ir stovėta čia tokia maža kolonija, 
virš 4 valandų.

ruošė tą pokilį savo vyro 
Vinco 76 metų gimtadienio 
proga. Visi linkėjo Vincui

veteranų postas, nešini vė- Amerikon su daina “L’žau 
liavas, palydint bubnų ir gau kaimely pas savo tėve- 
trimitų orkestrui, užėjo ant IĮ.” Buvo dar apdainuota 
estrados. Sugiedojus him- ir Amerikoj gyvenimas, 
nūs buvo pagerbti žuvę už,Toje apysakoje dalyvavo 
laisvę, liūdnai trimituojant, kaipo solistės Bronė Šim- 
Vadovaujant Julei Sinkevi- kus, Jennie Ankštutytė-
čiutei ir mokytojui A. Jo- Hegberg, Fianees Geidaus- YVorcestery tuo pačiu lai- 
džioniui. orkestras sugrojo kienė-Sargiuniutė. Užbai- ku buvo parengimai trijose 
“Vilniaus kalneliai, sveiki- gus joms buvo iškeltos ova-j vietose—dvejose parapijos 
name jus” ir k. 'cijos. Tikrai vertos pagar-(salėse ir klubo svetainėj.

M. Žemaitaitis vakarą bos už tokią pažangą ir Sėkmingiausias buvo klubo 
vesti pavedė Jonui Vizba- naujoviškumą.
lai. Pakviestas kalbėti adv. Vietos lakštutė, buvusi 
Antanas Milleris; jis. paša- Vilniaus Operos solistė Ju- 
kė karštą kalbą ir perskai- zė Krištolaitytė, Babrai 
tė abiem kalbom rezoliuci- Evareckiutei akompanuo-

Skyriaus pirmininkas, ati- ir Barborai laimingai dar il-

SLA TAUTOS STIPRINIMO VAJUS
KVIEČIA VISUS SĄMONINGUS LIETUVIUS Į

BENDRĄ DARBĄ TAUTOS GYVYBEI 
IŠLAIKYTI

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji 
Taryba nutarė paskelbti naujų narių Įrašymo į SLA 
vajų ir išrinko tokio vajaus pravedimui komisiją: 
prezidentą W. F. Laukaiti, vice-prezidentą Povilą 
P. Dargi ir sekretorių M. J. Viniką.

SLA Vajaus Komisija, atsižvelgdama Į lietuvių 
tautos bei Lietuvos valstybės tragingą padėtį, kuomet 
aziatišku žiaurumu pasilaikantis rusiškas komuniz
mas grūmoja išžudymu lietuvių, kuomet tarptauti
nių santykių stovis yra pavojingai Įtemptas, nutarė 
jungti su šiuo Vajumi lietuvių tautinės sąmonės 
stiprinimą, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą, 
remiant Jungtinių Amerikos Valstybių pastangas 
žmonijai taiką užtikrinti, demokratinėms laisvėms 
išlaikyti ir jas Įgyvendinti visame pasaulyje. Šių 
gyvybinės reikšmės tikslų atsiekimui, nutarta visų 
šiame Vajuje prisirašiusių narių dalis mokesčio skir
ti tiems tikslams atsiekti, todėl nutarta ir ši Vaju pa
vadinti: TAUTOS STIPRINIMO SLA VAJUS.

Šis reikšmingas Tautos Stiprinimo SLA Vajus 
prasideda Vasario 16 Dieną, šiais metais. Šio Va
jaus laiku įstodami į SLA ne tik turit progą paleng
vintomis sąlygomis apdrausti savo gyvybę ir svei
katą, bet kartu įsitraukiate į tautos gelbėjimo ir stip
rinimo veiklą ir savo mokesčiais paremiate tą gy
vybinės svarbos veiklą. Tokis SLA Vajus iš viso 
yra pirmas visoje SLA istorijoje.
• Vajaus Komisija nuoširdžiai kviečia visus geros 
valios lietuvius be atidėliojimo patapti SLA nariais 
ir prisidėti prie didžiųjų tautos gelbėjimo ir stipri
nimo darbų. Kartu prisidėsite Įgyvendinimui visų 
kilniųjų SLA fraternalių tikslų ir užtikrinsite sau ir 
visiems SLA nariams praktiškas fratemales naudas. 
Įstojimo į SLA reikalais informacijas suteiks SLA 
kuopų organizatoriai ir kiti veikėjai, arba rašykite 
SLA sekretoriui: , 1

DR. M. J. VIN1KAS
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

daręs susirinkimą, perstatė 
jo tikslą ir perdavė vesti 
programą naujakuriui inži
nieriui K. Daugėlai, kuris 
paaiškino, kad iš toliau kal
bėtojų neturime: o progra
mą pildys vaikučiai, nuo 
5 iki 11 metų amžiaus, 
Rūta Daugelytė, Radvilai
tė, V. Sakalauskaitė ir Rad- 
vilaitukas.

Kalbėjo naujakuris M. 
Bolis apie Lietuvą ir jos is
toriją. Po tam pasirodė ir 
vaikai estradoje, nuo ma
žiuko iki didžiuko. Jie pa
sakė po dvi deklamacijas, 
tai dienai pritinkančias, o 
vėliau visi sudainavo dai
nelę, akompanuojant B. 
Daugelytei. Dar kalbėjo 
ukrainų kunigas angliškai 
apie lietuvių ir ukrainų san
tykius.

Pertraukoje buvo aukų

salėje, nes čionai buvo žmo
nių simpatija.

Po apvaikščiojimui buvo 
suruoštas pobūvis J. ir M.
Dvareckų gražioj rezidenci
joj, 46 Ames St. Ten da- 
yvavo prof. Pranas ir žmo
na Pauliukoniai, jų dukrytė 
Gražina, solistė Juzė Kriš
tolaitytė, muzikė M. Meš- 
kienė-Jablonskytė, M. Vaik- 
šnorienė, K. Zurlis, J. Pup- 
ka, J. Krasinkas, D. Mažei
ka, M. žemaitaitis, K. Pet- 
rukaitis, J. Donikienė, inž.
K. Vagelis, J. Vizbarą, P.
Aukštuolis. A. Petrauskis,
Ona Pakštienė, K. Juškie
nė, M. Pajaujienė, A. Sala
sevičius. V. ir M. Mitrikai.
Geroj nuotaikoj praleido
kelias valandas diskusuo-innVinias' ’Aukų surinkta 
jant apie sėkmingai pavy- $76> Paskui buvo rodomi 
kusi apvaikščiojimą. paveikslai iš Lietuvos, carų

if nepriklausomybės lai
kais. Galop išnešta rezoliu
cija už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą. Rezo
liucija pasiųsta JAV prezi
dentui, senatoriams ir kon
gresmenams, o Pennsylva
nijos Universiteto preziden
tui Stassenui pasiųsta padė
ka už jo prielankumą pa
vergtoms tautoms. Užbai- 
gėm Lietuvos himnu, “Lie
tuva tėvyne musų.”

BALF 53 skyriaus pas
tangomis praėjusiais 1950 
metais sukelta Lietuvos rei
kalams visokiais parengi
mais ir aukomis $354.95.

Išmokėta: BALF $131, 
ALT $36, vietoj svetainė 

teris buvo nuvykęs aplanky-'^lS, pikniko išlaidos $118.- 
ti gero bičiulio sergančios (74, kun. J. Vainauskui pa- 
žmonos. Ji sunkiai susižei- remti $50, viso $350.74. 
dė paslydusi ant laiptų. Tai Balansas $4.21.
Uršulė Bagdžienė. Ūžti-1 p. Andrejunas.

Šiuom tarpu Worcestery 
labai daug yra sergančių 
lietuvių. Buvęs policijos 
daktaras, Pranas Vaikšno- 
ra, tik parvykęs iš šiltos 
Floridos, susirgo. Randasi 
Memorial ligoninėj.

“Keleivio” skaitytojai 
ūkininkai Venciai iš Rock- 
dale, Mass., atvykę Į ap
vaikščiojimą dėkojo jūsų 
bendradarbiui už žinias iš 
YVorcesterio. Jie aukavo 
$10 Lietuvos išlaisvinimui.

Naujakuris prof. Pranas 
Paulikonis taip pat aukojo 

($10.

Vasario 11 d. jūsų repor-

gai gyventi.
Tuynells yra seni ameri

kiečiai, pasekmingi biznie
riai. Lietuvos nepriklauso
mybės laikais jie abu po po
rą sykių lankė Lietuvą, per 
savo ilgą amžių jie turėjo 
ir turi Lietuvą prie širdies. 
Jie yra nariai ir rėmėjai 
Labdaros ir Kultūros Klu
bo ir Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo.

Tuynells via plačių pa
žiūra ir geros širdies žmo
nės. Kai tautiečiai buvo su
manę pasibudavoti namą su 
sale, Tuynells buvo gatavi 
aukot grynus pinigus ir dar
bą. Gal sumanymas ir bus 
įvykdomas.

P. Atko.

SENATAS TYRINĖJA
FINANSINĮ SKANDALĄ

Senato viena komisija 
apklausinėja liudininkus 
dėl tikro ar tariamo skan
dalo Reconstruction Fi- 
nance Corporation, val
džios įstaigoje, kuri teikia 
paskolas pramonininkams. 
Sako, RFC vadai duodavo 
paskolas savo draugams ir 
šiaip šeimininkavę netvar
kingai. Tyrinėjimas tęsa- 
si. Liudininkai pasakoja 
nemažai įdomių dalykų, bet 
ar bus kas apkaltintas, dar 
nėra žinoma.

Margučio” Parengimas
Sekmadieni, vasario 18 d. 

iš ryto buvo debesuota, o 
vakarop, kai reikėjo eiti į 
parengimus, tai pradėjo 
smarkiai lyti. Iš didžiųjų 
tą dieną Įvykusių parengi
mų didžiausias buvo tradi
cinis “Margučio” banketas, 
ruoštas vidurmiesčio dide
liame viešbutyje, Vasario
šešioliktai paminėti. Ka-;laikraštuko redaktorius ir 
dangi to banketo tikietai (tie kunigai, kurie nepasiro- 
paprastai iš anksto ispar-(do Vasario šešioliktosios 
duodami, tai lietus jam tur minėjimuose ir nepasirodo 
būt nepakenkė. Tikietai į aukomis kovai už Lietuvos 
uos banketus būna bran- išlaisvinimą. Ar daug iš lie- 

gųs. šiemet buvo po $6 tuvių kunigų yra tokių, ku- 
asmeniui. Aišku, kad i tuos rie neužsipelno staliniško 
banketus renkasi turtinges- ordino? Laisvamani*.

Pirkite M. Gudelio 
:;00 puslapių knyjrų

LIETUVIAI GYNĖ
SAVO MIŠKUS

Siųskite du doleriu 
(Money Order ar Postai Note)

LITHUANIAN BOOKS 
1S58 HnmboMt Boalevard 

ChieaRO 47, Illinois

Biznieriams geriausia rie
tą pasiskelbti “Keleivyje?

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapiu kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau siuntinėjamas. Pats laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė dabs su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

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



*

Puslapis Ketvirtas

—Tai tėvas pataikei i sa
viškių šokius gavėnioj?

JgįįĮV^SOBOSTON Nr. 9, Vasario 28, 1951

Dr. Pranas Matulaitis ! dą “blogo daktaro,” kuris 
'“nemoka” surasti li«os. Jei 
i pas j j ateidavo žmogus su 
įsivaizduojama liga, dakta
ras Matulaitis patardavo“Sietyno” Bylos Dalyvis; Viatkos Tremtinys; Garsiojo 

Vonsiackio Auka; LSS Veikėjas; “Keleivio”
Bendradarbis; Socialistas Rašytojas

Clevelande sausio 31 d. kėjas,” o antrojo pasaulinio 
mirė daktaras Pranas" Ma- karo pradžioje pakliuvo i pats “ligonis, 
tulaitis, sulaukęs 75 metų Amerikos teisingumo ran-
amžiaus. Daktaro Matulai- kas, kaipo vokiškų nacių ir 
čio asmenyje Amerikos lie-Japoniškų imperialistų sėb-1 kokių nors pilių, tikrai pa
turiu visuomenė neteko vie-'ras ir buvo nuteistas kalėti • sveikdavo, nes jam nieko ir 
no iš senosios kaitos veikė- penkis metus. ‘netruko. Tokie neva ligo-

tokiam “ligoniui” eiti išsi
miegoti ir, sakė, to užteks, 
kad tu pasveiktum. Tas 

nuėjęs pas 
kitą daktarą sumokėdavo 
rieboką honorarą ir, gavęs

—Sveikas, Maike, ko tu 
žiuri i mane. kaip Į vilką?

—Gera diena, tėve, aš 
žiuriu, kad tu, rodos, buvai 
kautynėse?

—Nausa, vaike, aš tik nu
kentėjau už vierą šventą.

—Kaip tas atsitiko, tėve?
—Well, vaike, tu žinai tą 

naują lietuvišką kliubą, kat
ras visą Saubostoną šviečia. 
Vot. vaike, aš
jau tą kliuba aplankyti, ale 
per dideli pamilką pada
riau mažą misteiką, patai
kiau ne į tas duris. Nagi 
žiuriu, vaike, prieš ma
ne dideli aukšti stepsai, 
kaip ant pikčeriaus kar
tą mačiau, tad tokiais 
stepsais Jokūbas lipo Į dan-

—Ką tu, vaike, mynini, 
saviškių? Aš šokių per 
šventą gavėnią nerengiu. 
Aš taip ir pasakiau tam po
naičiui. katras man išklu- 
močijo, kas
mo dorybė.
vaike, svietas dabar taip su-

pasistanavi- ,!lad ir sugėdinti
„u nebegalima. As baruosi, o 

apie mane apstoję jauni šo
kikai juokiasi ir vienas sa
ko: “Ir ,tu, seni, žiuri j 
jaunas mergaites, kaip ka
tinas i lašinius, tai ko tu 
pyksti, jei mes jas meiliai 
apkabinam ir pašonkinam?”

jo, “sietyniečio varpinin
ko, socialistinio judėjimo 
veikėjo ir kultūrininko.

Dr. Pianas Matulaitis gi
mė 1876 metais kovo 16 d.
Stebuliškių kaime, Liudvi
navo valsčiuje. Jis mokėsi 
Mariampolės gimnazijoj, 
kur per eilę metų (1881- 
1889) mokytoju buvo Pet
ras Kraiučiunas, vienas iš 
pirmųjų lietuvių tautos ža
dintojų. Mariampolės gim
nazija. P. Kriaučiūno ir ki
tų aušrininkų pastangomis, 
buvo virtusi jauno lietuviš
ko judėjimo lizdu. Ten be
simokydamas ir Pranas Ma
tulaitis Įsitraukė Į tautinį 
judėjimą, kuriame jo brolis, 
gydytojas Petras Matulaitis 
(gyveno 1865-1900 metais), 
jau buvo iki ausų pasinėręs.

1896 metais Pianas Ma
tulaitis, baigęs Mariampolės 
gimnaziją, išvyko Į Mask
vos Universitetą mokytis, o 
kai po metų mokslo, 1897 
metais grižo atostogų na-

Amerikoje Pianas Matu- niai ir manė, kad daktaras 
laitis kurį laiką dirbo “Vie- Matulaitis “blogai gydo.” 
nybės Lietuvninkų” redak- Bet jei pas jį ateidavo rik
ei joj, kada tas laikraštis bu- rai sergąs žmogus, daktaras 
vo vedamas socialistinėj nesigailėjo triūso žmogui 
dvasioj, paskui Baltimorėj padėti.
išėjo gydytojo mokslą ir Daktaras Pranas Matukai po gydvtojas vertėsi sa-ų ... . , .vo įrofSdja Bostone, vėliau !al,t,s,buvo geras gydytojas.

jis nenorėjo ir nemokė
jo iš daktaro darbo daryti 
biznio, o todėl ir pinigais 

Jo širdingumas 
ir idealizmas kenkė jo kar-

judėjime, ypač daug dirbo >rai: .^5 £ Pa
socialistinėj spaudoj. Per zmojus.ej. ffe.be ji, ka.po 
eilę metų velionis rašinėda- ^inmgą ir patikimą amo

—Ar
,9

NEW YORKO SPORTO SKANDALAS

Viršuj, viduryje, matytis geras krepšinio sportininkas.
Ed Roman, kuris prisipažino ėmęs kyšius iš gemblerių ir 
lošęs taip. kad gembleriai daugiau pinigų iš žmonių iš
melžtų. Dėl kyšių ėmimo apkaltinti penki, patys geriau
sieji universitetų krepšininkai. Kyšiu davėjai irgi trau

kiami atsakomybėn už sukčiavimą, už jaunų žmonių tvir
kinimą ir už apgaudinėjimą.metų ^etDetroite ir nuo 

Clevelande.
Amerikoj Pianas Matu

laitis aktingai dalyvavo lie- neapaugo, 
tuviskame socialistiniame

1932

gų ir gydytoją.vo straipsnelių Į “Keleivį 
bendrais socialistinio judė
jimo klausimais ir sveikatos 
klausimais. Daug rašė į 
socialistinį “Pirmyn” Balti
morėj ir bendradarbiavo
LSS leidžiamoj "Kovoj'’ -Kairio" kalendorių’'1951 
Philadelphijoj. Jis yra pa
rašęs visą eilę knygučių 
sveikatos klausimais, kaip

Senas Socialistas.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Musų skaitytojai, atsinaujin

dami laikraštį ir užsisakydami 
me

tams, prisiuntė dovanų laikraš- 
čui paremti. Prisiuntė:

Anglija Ginkluoj asi

tai, “Džiova ir Alkoholis,” 
jo parašyta knygutė “Lytiš
kos Ligos” dar ir dabar 
“Keleivio” pardavinėjama, 
be to, jis yra išvertęs keletą

neTegIliiku”oįaniMcf-kl,yg« i lietuvių kalbą ir 
yra parašęs knygutę “Socia
lizmas ir Darbininkiškas 
Klausimas.”

mo. jis įkliuvo į garsiojo
yra “susilaiky- žandarų rotmistro Vonsiac-

Ale aš sakau,‘kid iškeltą lietuviams bylą I w uz
jų kūrimą
siackis, atkeltas iš Varšuvos 

Suvalkiją, suuodė, kad lie-

ZandaraS \ Gn-

V. Valentis iš Ansonia. 
Conn.. $2 ($1 Maikio knygoms 
ir $1 Tėvo puspadžiams).

Po $1.50—Mrs. D. Intas iš 
Mt. Vernon. N. Y., ir Mrs. B. 
Tuynell iš Los Angeles. Calif. 
B. Shimas iš St. Charles. III..
aisiurue Ž1I

jis ne tiesą sakė. te
gaus karalystę. Pamislijau, ve 
eiti ar neiti, ale išgirdau —Nausa, vaike, aš jau
muzikę ir sakau, eisiu pa- norėjau braukti tiems jau- 
veizėti, kokie nedoriarkos nikliams per marmūzes, ale 
gavėnioje muzikę čirškina, tas linksmasis jaunikaitis

—Nuėjai, tėve, į svetimą 
puotą pasižvalgyti?

—Užlipau stepsais, vaike,
ir pamačiau čiudna daikta. , ir- 1 . . : burna pavilgyti. As sakau.Švento] gavemoi sale pnsi- , . . ,, . „ . . . soglasnas, einam grieka nu-kimsusi jaunų ir senu bala-i ® .. ., . - , . . ... 'mazgoti. Na ir numazgo-mutų ir šoka visi susilę, net &
prakaitas jiems varva nuo
l aktų, kaip pirtyje. Įėjau 
ir žiuriu akis pastatęs. O

man sako: einam, seni. prie 
baro, ten tau jokio papik
tinimo nebus, ba ir viera 
šventa dazvalija gavėnioje

Na
jome. vaike. Viskas buvo 
okei, mano širdies rūstybė 
biskį atlyžo, ba kaip čia 
barsies, jei jauni frentai iš 
visų pusių tik fundija ir se
niui už jo dorybes kampe- 
lenktus sako. Ale neščėstis 
pasitaikė, kai reikėjo tais 
Jokūbo stepsais žemyn nu
lipti. Kvaraba žino, kaip 
tas Jokūbas iš dangaus nu
lipo, ale aš tai nusiritau sta
čiai žemyn galva, ba tie 
stepsai platus ir nėra už ko 
užsikabinti. Tai vot, vaike, 
vedlug to aš ir atrodau 
kaip iš kautynių grįžęs 
nors muštis man neteko ale 
visvien esu nukentėjęs už 
vierą šventą, ba norėjau 
jaunus nedoviarkas atvesti 
i gerą kelią.

—Patariu tėvui gerai išsi
miegoti ir pagysi.

—Gudbai, vaike.

(Laiškas iš Londono Oro Paštu)

Tik nuskambėjo po visą riausybės atstovai parla- 
šalį Anglijos parlamento mente nurodė, kad Anglija 
balsavimas dėl plieno pra- ginklavimosi reikalams iš- 
m o n ė s nacionalizacijos, leidžia 7 ir du dešimtadaliu 
kaip konservatoriai tuoj su- nuošimčių visos savo ūkio 
rado naują priekabę ir iš- gamybos, tuo tarpu kai 
kėlė parlamente nepasitikė- Amerika tam reikalui išlei- 
jimo klausimą vyriausybei, džia tik apie 6 nuošimčius. 
Šį kartą dėl tariamai neuž- Prancūzija 4 ir du dešimta- 
tenkamo ginklavimosi aki- daliu, Kanada apie 3 ir 
vaizdoje didėjančio pavo- Australija 6 nuošimčius, 
jaus iš Maskvos agresorių Ginklavimosi sunkumai 
pusės. j ir Anglijoj yra nemaži.

Debatai parlamente ėjo Sunkiausiai išsprendžiamas 
tarpais labai pikti. Angli- klausimas yra darbo rankų 
jos socialistinė vyriausybė trukumas. 1939 metais

Anslija turėjo arti pusant
ro miliono bedarbių ir, pra
sidėjus karui, tie bedarbiai 
buvo Įtraukti į ginklavimo
si pramonę. Dabar visoj 
Anglijoj bedarbių jau ke
linti metai nėra ir visoj pra
monėj jaučiamas darbinin
kų trakumas. Todėl gink
lavimosi pramonei teks ver
buoti darbininkus iš “nees
minių” gamybos šakų. Bet 
ginklavimasis bus vykdo
mas, nes tai vra laisvės ir, 
gal būt. taikos vienintelė 
garantija.

—L. G.

pati buvo įnešusi i parla
mentą pasiūlymą išleisti 
ginklavimosi reikalams 4,- 
700.000,000 svarų sterlingų 
bėgyje 3 metų. Dėl tos 
programos parlamente ir 
buvo ginčijamasi. Konser
vatoriai sakė. kad tokia gi- 
nlavimosi programa esanti 
neužtenkama ir siūlė nu
versti vyriausybę, bet parla
mentas 308 balsais prieš 
287 konservatorių balsus 
išnešė vyriausybei pasitikė
jimą. Po to balsavimo vi
sas parlamentas, neišski
riant nė konservatorių, pri
tarė vyriausybės pasiūlytai 
sumai.

Karo pavojus Europoje 
didėja. Anglijos socialisti
nei vyriausybei, kurios rė
mėjų tarpe yra nemažai pa
cifistų ir miglotų “taikos 
ieškotojų,” tenka aiškintis 
su saviškiais ginklavimosi 
būtinumą ir parlamento de
batuose vyriausybė nurodė, 
jog taikai pavojus gali bet 
kuriuo metu iškilti Balka
nuose. Jei Rusija ar jos 
pavergtos Balkanų šalys 
užpultų Jugoslavija, tai ga
lėtų būti trečiojo pasaulinio 
karo pradžia. Karo pra
džia greičiausiai butų ir 
Iranas, jei Rusija bandytų 
užgrobti Irano turtingus 
aliejaus šaltinius.

Konservatorių kalbėtojas, 
A. Eden, reikalavo, kad vy
ri a u s y b ė nedviprasmiai 
ispėtų Rusiją, jog užpuoli
mas ant Jugoslavijos butų 
karo pradžia. Bet vyriau
sybė tokio pareiškimo ne
darė, matomai, norėdama 
reikalą išsiaiškinti su Ame
rika, kur, pagal spaudos 
pranešimus, valstybės sek
retorius davė Rusijai supra
sti, kad užpuolimas ant Ju
goslavijos butų labai pavo- 
ingas biznis.

Anglijos vyriausybė, ne
įžiūrint savo taikingumo ir 
net pacifizmo, nutarė pa
skubomis stiprinti krašto 
ginkluotas pajėgas. Daug 
kas Amerikoj daro prie
kaištą Anglijai, kad ji ne- 

,siginkluoja. Anglijos vy-

Po $l—P. Žukas iš Chicago. 
Ilk. J. Palūpis iš Plains. Pa.. -J. 
Strumskis iš Sparr. Fla.. Mrs. 
M. Sterling iš Chicago. Ilk. I. 
Grėbliunas iš Cleveland. Ohio. ir 
Mrs. M. Marųuard iš Chicago. 
Ilk

Po 50 centų—K. Butvilas 
iš Chicago. Ilk, J. Starkutis iš 
Chicago. Ilk, M. Ceplinskas iš 
Chicago. Ilk. A. Mickevich iš 
Brooklyn. N. Y.. Mrs. P. Ged 

priemonė-j will iš Phoenix, Ariz..
kv iš Detroit. Mich..

Į
tuvių jaunojoj inteligentijoj 
eina slaptas judėjimas, pla
tinami draudžiami raštai, 
ris sumanė padaryti karje
rą ir “pasitarnauti carai,” 
iškeldamas bylą įtaria
miems lietuviams. 1897 me
tais Vonsiackis pradėjo 
areštuoti “Įtariamuosius,” 
per du metus ėjo suimtųjų 
tardymai, liudininkų ap
klausinėjimai, apie 40 žmo
nių perėjo per kalėjimus ir 
1899 metais teismas spren
dė “Sietyno” bylą. kurioje 
apie 35 žmonės buvo kalti
nami priklausę prie nelega- 
liškos organizacijos “Siety
no,” kuri siekusi atskirti 
Lietuvą nuo Rusijos ir pla
tinusi draudžiamus raštus. 
Kaltinamųjų tarne buvo ir 
broliai Matulaičiai. Petras 
ir Pranas. Abu buvo nu
teisti ištrėmimui trims me
tams ir abu buvo ištremit Į 
Viatkos guberniją. Ten vy
resnysis brolis, gydytojas 
Petras Matulaitis, 1900 me
tais mirė šiltine, o Pranas 
Matulaitis. atlikęs savo 
bausmę Viatkos gubernijoj, 
išvyko į Ameriką ir čia gv- 
veno iš pradžių Plymuoth’e. 
Pa., paskui Baltimorėj, Bos
tone, Detroite ir Clevelan
de.

Žodis apie tą “garsųjį” 
žandarą Vonsiackį, kuris 
pirmas iš caro žandarų pa
sižymėjo lietuvių tautinio 
atgimimo persekiojimu. Su
valkijoj Vonsiackis išbuvo 
4 metus, paskui buvo iškel
tas į Sibirą, o vėliau buvo 
nukeltas į Liepojų, kur jis 
ir vėl pasižymėjo iškelda 
mas didelę bvlą Žemaitijos 
lietuviams veikėjams. Jo 
antroj didelėj bvloj nuken
tėjo Dr. Vaineikis, jo žmo
na ir eilė kitų tautinio at
gimimo darbuotojų. Žan
daro Vonsiackio sūnūs, be- 

j e, “pagarsėjo” čia Ameri
koje. Jis, kaip “baltasis 

pateko į Ameriką ir 
‘vei-

Daktaro Prano Matulai
čio pažiūras į socialistinį 
judėjimą reikėtų vertinti 
skyrium, peržiurėjus jo raš
tus. Šiuo tarpu noriu tik 
pabrėžti, kad velionis buvo 
ryškus demokratinio socia
lizmo šalininkas ir griežtai 
buvo priešingas kai kurių 
tariamų socialistų pasimo- 
jimui diktatūros priemonė-:will iš Phoenix. Ariz.. C. Balas- 
mis nutempti pasaulį už au-Jky iš Detroit. Mich.. J. Križa- 
sų į socializmą. Toks smur-'nausl<as Beloit. Wis.. T. že- 
to ir prievartos “socializ-riait‘s Lincoln, N. H.. V. Gi
rnas” humanitariniu pažiu-:sockls ,s Shenandoah. Pa.. J.

Kondrad iš Ch’.cago. Ilk. Mrs. 
A. Kalashnikov iš Hartford.buvo

daktaras
la- Į-

Conn.. Kazlauskas iš Cicero. Ilk.
-J. Shukis iš Cleveland. Ohio. J. 

Pi_ j Antanaitis iš Baltimore. Md.. 
_,A. Domeika iš Hoosick Kalis.

N. Y., ir Eva Barris iš South
Boston. Mass.

prie manęs prieina jaunas 
vyrukas ir sako: “Ko žiū
rai. seni, kaip driežas į ge
gužę?” O aš sakau: Luk, 
arnikaiti. aš tau ne driežas 

ir tu man ne gegužė, o žiu
riu aš piktai todėl, kad jus 
šokinėjat šventoj gavėnioj, 
kaip zuikiai su voverimis 
ir ne tik svietą piktinate 
ale ir patys po grieką iki 
1 aklo braidote. Kokia čia, 
sakau, susaidė tokius bedie
viškus šposus krečia ir cici- 
likišką nešlovę visam Sau- 
1 ostonui daro? Ar jus, sa
kau, nežinote, kad gavėnio
je reikia susilaikyti nuo 
f rieko, mažai gerti, pasni- 
1 auti ir nešokti? Kur, sa
kau, jūsų susilaikymo dory
bė? O tas linksmas jauni
kaitis sako man šitaip: “Ži
rai.” sako, “seni mes tokia 
corvfce nesergame, ba ta su- 
;’?ikvmo dorybė yra tik at

sisakymas nuo tų dalykų, 
burių negali pasiekti, o kas 
’ėl musų susaidės,” sako,
“♦ri tu. seni, nesibliužnik,
b a čia tuos toncius suruošė Gabijos knygyne, 240 Union 
Rymo Katalikų Susigėdiji- Avė.
i imas su prabaščių laimini- A. Livoti, 264 Suydam St.
mu ir su zakristijono pama- Wichtel and Reinfeld. 2433 rusas,”
čiUr-toLvoc rong, seni?” Pitkin Avė. (10) čia buvo žymus fašistų

rų daktarai 
svetimas.

Kaipo žmogus 
Pranas Matulaitis buvo 
bai širdingas žmogus,
nigų jis negaudė ir jų ne 
turėjo. “Lupti” jis tikrai 
nemokėjo. Dėl savo širdin
gumo ir nenorėjimo žmones Visiems aukotojams už laik- 
išnaudoti, daktaras pas kai raščiui suteiktą paramą taria- 
kuriuos Žmones turėjo var- me širdingą ačiū.

“Naujieno»” Brooklyne
Dčenraštis “Naujienos“ Brook 

lyne parsiduoda šiose vietose 
(gaunamos kasdien):

J. Travinski, 180 Grand St. 
Valinski, Grand St. ir Union 

Avė. kampas.

KORĖJOJ JĖGOS ATAKUOJA

žemėlapy matome, kad mūšiai eina netoli Seoulo. Viso 
fronto sąjungininkai dabar atakuoja kiniečių komunistus 
ir daug jų iškeriu kanuolėmis ir tankais.

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

Vasario 26 d. laivu “General 
Blatchford” į New Yorką atvy
ko šie lietuviai:

Zigmantas Bagdonas, Marti
nas Brakas. Antanas Būga. 
-Juozas G:nka. Vitalis Damijo
naitis. Jonas Danauskas. Jonas 
Keiferis, Vytautas Gailevicius. 
Veronika Grėbliunas. Jeroni
mas Jankauskas. Jurgis Norei
ka. Tadas Kojelis. Jonas Mila
šius. Leonas Panavas. Benedik
tas Serapinas. Jadviga falinis. 
Jonas šneideraitis, Antanas 
Styra. Marija Valiunienė. Vy
tautas Valiūnas. Romualdas 
Veselauskas ir Albina žemavi- 
čius.

Vasario 28 d. laivu “General 
Taylor'’ j New Yorką atvyksta 
šie lietuviai:

Jonas Aukštuolis, Irena Ba
naitis. Juozas Bardzilauskas. 
Albinas Bepirštis. Julija Bul- 
kaitis, Anastazija Briedis, Oto
nas Daneris. Bronė Danieliūtė. 
Pranas Gudavičius. Paulina Ja- 
kimčienė. Vincas Jurkevičius. 
Danutė Gudavičiūtė. Antanas 
Jankevičius. Irena Kačionytė, 
Jonas Konstaitis. Marija Kro- 
nienė. Jonas Martyšius. Vale
rijonas Mikalauskas. Mikalojus 

INaumanas. Julius Panka. Pet
ras Polekauskas. Marinkė Sku
rlis. Juozas Slivinskas. Jurgis 
Slyteris. Vilius Trumpjonas. 
Juozas Verbyla ir Stasys Ziup- 
ka.

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį“. Kaina metams $3.
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Brooklyno Komunistų 

Šmugelis Kriaučiuose
IV

Per Šerengą Kremliaus 
Agentus

Maskvos propagandos 
malūnas, “Laisvė,” griežtai 
užsispyrė svietui įkalbėti, 
kad A. Jenkins nėra Amal-

Taipgi komunistai meluo
ja, kad Jenkins užpyko ant 
Brooklyno kriaučių. Jis ne
gali ant jų pykti, nes jis 
juos gina, gina jų sutaupąs 
ir garbę nuo Kremliaus 
agentų.

Skaitom toliau:
gameitų unijos narys, nėra “Pastebėjau, kad ir A 
tos unijos pareigūnas ir, Jankauskas (Jenkins) pla- 
kaipo tokis, neturi jokių tei
sių prie 54 skyriaus, neturi
teisės ginti to skyriaus na-jlyno kriaučius,” rašo "sū
rius, turtą ir tos unijos gar-vargęs” A. Bimba “Lais- 
bę. Ji rašo: Į vės” pr. 33.

“Smarkiai užpyko ant i “A. Jenkins-Jankauskas 
Brooklyno kriaučių A. Jan-į‘Keleivy” puola pažangiuo- 
kauskas - Jenkins, buvę*; sius Brooklyno kriaučius ir 
Amalgameitų Unijos orga- sako: ‘Gyvenant ir dirbant 
nizatorius . . .” (“laisvė”[toli nuo Brooklyno tiesiog 
Nr. 32..) .nėra galimybės jiems padė-

“A. Jankauskas yra pasi- ti.’ O ką gi Jankauskas ga- 
traukęs iš dalyvavimo loka- lėtų jiems padėti? Brook- 
ie jau apie 30*metų.” (“Lai- lyno kliaučiai Jankauską

ciai atidarė savo burną 
prieš tuos vargšus Brook-

KELEIVIS, gO. BOSTON

MUSŲ flALIKS KARO VADAI SENATE

Jungtinių štabų viršininkai tariasi senate su šen. Kenneth S. VVherry. Paveiksle ma
tytis iš kairės j dešinę: šen. Wherry, karo aviacijos viršininkas gen. Hoyt Vanden- 
berg. armijos štabo viršininkas gen. J. Lawton (ollins ir admirolas Forrest P. Sher- 
man.

kartus nufotografavo dai-;ris padainavo Amerikos ir 
nininkus, kalbėtojus ir pub- Lietuvos himnus, 6 paskui 
liką. dar keletą dainų.

I Dar kalbėjo J. Ramoška. Kalbėjo prof. Bend orius 
Jis pareiškė didelę padėką iš Brooklyno. Jis plačiau
rengimo komisijai, o dau
giausiai tai A. Gutauskui, 
kuris daugiausia rūpinos, 
kad parengimas įvyktų, 

i Neatsižvelgiant nepalan-

papasakojo, kaip bolševi
kiški okupantai šeiminin
kauja Lietuvoje ir kokiomis 
barbariškomis priemonėmis 
naikina musų tautą. Ragi-

kaus oro, didelių šalčių ir j no visus laikytis vienybės ir 
sniego, minėjimas įvyko ir dirbti Lietuvos išvadavimo 
buvo sėkmingas. į darbą. Paskui kalbėjo vie

tinis adv. T. Kubilius, kurisPaskutinis kalbėjo A. 
Gutauskas. Kaipo rengimo 
komisijos pirmininkas jis 
dėkojo komisijai už gražų 
kooperavimą.

Ačiū M. Sebastinienei, P.

kalbėjo angliškai ir ragino 
prie vienybės ir pasiaukoji
mo Lietuvos vadavimo rei
kale.

Paskui kalbėjo jaunas 
kun. Bansevičius. Mes visi, Baranauskienei, V. žente- žjno kaį kuni , kalba. 

lienei, E. Trumpiekienei V. Kvip,_ ., fhajĮn£ia mp,5. 
T. Neverauskui ir A. Gu-
tauskui už paaukotą maistą 
rengiant pietus clevelandie
čiams: dėkojo M. Levulie- 
nei, O. Zdanienei ir J. Ra
moškai už paaukavimą ver
tingų dovanų leisti ant lai-

Kvietė eiti į bažnyčią, mels
tis, aukoti bažnyčiai, o ge
rasis Dievas, sako, padės 
mums atgauti Lietuvai lais
vę, o tada visi busime lai
mingi. Dar kalbėjo vienas 
nesenai atvykęs misionie-

~ rius (pavardės nenugir-mejimo, O. Zdanienei uzjj.

svė” Nr. 23.)
Mes sakom, kad "Laisvė”

rašo netiesą, kad Kremliaus 
agentai sąmoningai meluo
ja. Jenkins kaip buvo taip

gerai žino ir nuo jo šalina 
si, kaip nuo . . .” (Editoria- 
las “Laisvės” Nr. 34.)

Šalinasi, kaip nuo ko? Ar 
jau pritrukote keiksmažo-

kins “plačiai” savo bumą “—Gal turite draugas ‘Kelei- jauskas, A. Masronis, M. Dzo- 
buvo atidaręs, rodo, kad jis v>»’ norėčiau ir aš pamatyti, valienė, A. Chesna. J. Arbo- 

čius, K. Kaupinis. Geo. Calla-tiek nusibankrutinęs, kad kas parašyta._ x__ “ ___ . • . i nuniL' on

ir yra 54 skyriaus, Amalga- džių? Juk visi žino, kad
komunistai plūdimosi eks
pertai. O ką jiems padė
čiau? Visų pirma jiems pa
dėčiau pikietuoti “Laisvę.”

Ne kliaučiai, bet komu
nistai nuo Jenkinso šalina
si. Ar žinot dėlko? Jis, 
kaipo demokratinio nusitei
kimo žmogus, priešingas te
rorui, priešingas terorizavi
mui unijos narių, kad ir ko
munistus suspenduoti, iš
braukti pavieniais ar ištisus 
lokalus, kaip pereitais me
tais išbraukta iš CIO daug 
komunistuojančių narių, 
komunistų kontrolėj esamų

meitų unijos, narys; kaip 
buvo taip ir yra Amalga
meitų unijos organizato
rius. Tą gali patvirtinti ir 
biznio agentas 'C. Kundro
tas, ir Joint Boardo sekre- 
torius-iždininkas Abraham 
Miller, arba bile vienas uni
jos darbuotojas.

Bet, kadangi jie taip la
bai užsispyrė, tai jiems duo
sim gerą propoziciją. Kaip 
žinoma, Bimba labai gašlus 
ant svetimų pinigų, kad net 
užsimanė sulikviduot 54 
skyriaus iždą ir mano, gal 
ir jam teks nors biskis. Jei 
Bimba su visais savo čiso-Unkalų ir vienuolika taip-

neturi geresniu argumentų. I Nagi nueik ant Grandstry- han. N. Penkus. G. Laukaitis, 
’ '.čio ir nusipirk.—pastebėjo vie- J. Zautra, M. Dvareckas, P.

Kas Girdėt Brooklyne? nas kriaučius. Bagdonas, J. Jurkšta, J. Suslin.
“—Buvau, bet kad jau nėra, Julia Kindaras. M. Stakionis, 

išpirkta kaip hot cakes.—nusi- X. Pajerskas. A. Stundza, J. 
minusiai atsakė komunistas. Raskow. J. Zablackas. C. Bal- 

"Man išrodo, kad jūsų straip- čius‘ B‘ Czyzus’ R‘ žuromskas-

Apie tai, ar mes atmena
me, kas dėjosi prieš 30 me
tų, ar mums išgaravo uni-

niukais priparodys, kad 
Jenkins-Jankauskas buvo 
bent kada pasitraukęs iš 54 
skyriaus, Amalgameitų uni
jos, ir jei jis bent kada bu
vo pasitraukęs iš Amalga
meitų organizatoriaus vie
tos bei iš generalinio ofiso, 
kaipo unijos atstovas, jis 
gaus šimtą dolerių ($100).

Dar ne viskas. “Laisvė” 
rašo:

“Smarkiai užpykęs ant 
Brooklyno kriaučių A. Jen
kins, buvęs Amalgameitų 
Unijos organizatorius, ‘Ke
leivy’ sausio 24 d. lieja kro- 
kodiliaus ašaras.” (“Lais
vė” Nr. 32.)

Mes sakom, kad jie ir 
čia meluoja. Jenkins nega
lėjo “krokodiliaus ašaras” 
lieti, nes Vermonte kroko- 
dilių nėra, čia peršalta, tai 
ir tų “ašarų” nėra kur pri
melžti. Rašant šiuos žo
džius termometras rodo 18 
žemiau zero, tokiam kli
mate tie gyviai atlaikyti ne
gali. Bet jei Bimba pripa
rodys, kad Vermonte yra 
krokodilių ir kad Jenkins 
paliejo iu ašaras, tai mes
.1___ f — rvt-Yvl/O ir

tautinių unijų. Štai ir 54 
skyriuj neteisingai ir tero
ristiniais metodais suspen
duoti seni unijos darbuoto
jai, Buivydas ir Vaitukaitis. 
Galite būti tikri, jei Jenkins 
būt buvęs Brooklyne, ar ar
ti, tas nebūt įvykę. Kai 
Beckeimano laikais 18 ko
munistuojančių 54 skyriaus 
narių buvo suspenduoti, tai 
Jenkinsas iš tos gėdos ir 
pažeminimo juos išgelbėjo. 
Tai va, ką Jenkins jiems 
gali padėti.

Jenkins sako, kad komu
nistus reik supliekti unijos 
viduj, taip kaip jis juos su
pliekė New Brunswick, N. 
.J., lokale 190, 1933 metais; 
Bostone, “šypskinų” lokale, 
1934 metais: Montreal, Ca- 
nada, Joint Boarde, 1941 
metais, ir kur tik jam buvo 
pavesta apvalyti uniją nuo 
to brudo, visur taip sklan
džiai pravesta, kad nei vie
nas narys nebuvo suspen
duotas, nufainuotas, iš
brauktas ar kitaip terori
zuotas, o vien tik komunis
tai supliekti, supliekti am- 

komunistai

jizmas, kaip komunizmas,^ <Keleivvje> sukėlė nemaž^ -L Stulg.nskas P. BaRuskoms, 
laisviecių overkotai, pnsi- ^s^ėjimo kriaučiuose. vpač Raupin‘s’ J '
dėjimas prie raudonųjų' raudonuku tarpe, jie atrodo la- Xan*gas Bete^ ,Bell‘ J GaIva- 
“profsojuzų,” milioninė ru-’bai pritrenkti ir nežino už ko "a“skas‘ * * ^le'',tC.h; Mrs- T- 
sų naudai korporacija ir griebtis. Labai gerai, drauge. BalcI“s’ Mrs‘ S*™11?8; 
kaip iš to išsigydėm, komu-jkuo daugiausia tokiu raštu mu į*. Asme^a- kaupinis, 
nistai prašyte prašosi apiesu spaudoj. ... ' Pinutis X
tai pakalbėti. Gerai, prie j "Dar pora žodžių apie Bikul- Kibirkštis. Mrs. J. Kibdldis, A. Kupns’ 
progos pakalbėsime atltin-čiaus laišką. Ta ką jis jums Bennušius, Mrs. T. Bennušius. 
kamam straipsny. Dabar rašė. tai nėra L K- N. Klubo j. Baliukonis, M. Cilcius. A. 
norėčiau parodyti, kas de--nuomonė. o tik jo paties išgal- Gideika. B. Kibildis ir V. Aksti- 
dasi Brooklyne. Turime ke- vota nesąmonė. Ir kur tu gir- nas. viso aukų surinkta $96. 
lėtą įdomių laiškų, vieną deja:, jo supratimu, jei kas ne- 15 jr visi siunčiami i Ameri- 

dirba dirbtuvėje, o eina unijos kos Lietuvių Tarybos centrą.čia paduosim. 
"Perskaičiau jus

vado pareigą, tai tas jau negali 
straipsnį-jr j musų uniją priklausyti. Tai

M. STAKIONIS.

atydžiai. kuris man labai pati-;kokia ten gali būti unija be va- 
ko. tik gal nereikėjo minėti:du. arba su vadais priklausan- 
G-inkaus su Tvsliava vardus,'gaiš kitoj, pagal .Bikulčių, ko- 
nes gali kai kas susidaryti nuo- kio j ten baltakalnierių unijoj? 
monę. kad mes ir prieš juos'. . . Ar jus matėt toki glušą? A. L. Tarybos skyrius pa
kovojome. Bet is viso straips-1 Bet su juo neapsimoka argu- minėjo Lietuvos nepriklau- 
nis labai geras ir nemažai pi- mentuoti. nes iis man išrodo somvbės diena Minėjimą1 
piru užpylė ant nugaros komu- „edaperėUs. atsibuvo vasario 4 diena,
n,stam, ,r ju agentams. j -Riek man atrodo, tai komu- Kalbėtojai buv0 užk*vies.
nan^KbkLtrtusirinTrnemT 2ltė'iamS « * Clevelando, A. Mikuls-
papolitiKauti, susirinkę nema- bet musų Jenkins įstrigęs ger- , . . . .
žai kriaučių, o daugiausia tai klėj.” . . 11 ^tampuzis, Į1 vie"
raudonukų. Visi kalbasi, kas . . .. tinis kun. Bartis. Daininin-
* Keleivyje’ parašyta, o raudo- Komentaru prie laiško ne- kai buvo iš Clevelando,
nukai bėgioja tai prie vieno tai reikia, aiškus kaip diena, 
prie kito žmogaus ir klausia: I A. Jenkins.

AKRON, OHIO

Minėjome Lietuvos Šventę

padaiymą savo lėšomis 
įžangos ženkliukų, ir aukų 
rinkėjoms—O. Kirtiklienei, 
O. Zdanienei, A. Aleknie
nei ir V. Žentelienei, o pub
likai už ramų užsilaikymą ir 
aukas. Didžiausias ačiū tai 
clevelandiečiams už pasa
kytas gražias kalbas ir už 
gražias dainas.

Vasario 4 d. parengime 
aukavo:

N. Trumpickas $25.
J. Salasevičius ir LSS 20 

kuopa po $10.
V. Sliesoraitis ir Mr. ir Mrs. 

Grigas po $6.
A. Gutauskas, Mr. ir Mrs. 

J. Milickas. Mr. ir Mrs. K.
M. Drosutis. J. Jan

kauskas :r Mr. ir Mrs. J. Zda- 
nis po $5.

A. Papeika $2.50.
Po $2 aukojo: J. Pulkus, A. 

Limpickas. A. Krazan, Mr. ir 
Mrs. C. Puishis. O. Darulienė 
ir J. Ramoška.

J. Kruelski $1.50.
Po $1 aukojo: A. Gataviac- 

kas. J. Navickas, M. Mačeraus- 
kienė, Mrs. Nevelienė. Mrs. Ta
mašauskienė. K. Vaiviackienė, 
S. Mockus, A. Zaloga. A. Kic- 
tiklienė. M. Levulienė, V. T. 
Nevarauskas. J. Sebastinas. M. 
Eigirdienė D. Milickienė, HJ 
Pulkienė, M*. Andruškevičie- 
nė. Mrs. Moeller, A. žentelis, 
Mrs. Ritsko, G. Rokas. V. Žcn- 
telienė. A. Aleknienė ir Mrs.

Čiurlionio Ansamblio cho
ro.

Minėjimo iškilmes atida- 
ji'ė rengimo komisijos pirm.
: A. Gutauskas, pakviesda
mas choristus ir visą publi-

--------------- Iką sugiedoti Amerikos him-
LAWRENCE, MASS. personalo narys J. V. Stil- ųą. Taipgi pakvietė korės-

KorespondencijoS

isonas ir trumpas kalbeles pondentus V. T. Neveraus- 
ka ir B. Yarašiu užimti ko-Lietuvos Šventės Minėjimas pasakė Mis. -M. Zautra ir

Lietuvos nepriklausomy- ^r?- N. Penkus. 
bės minėjimas, surengtas . Nors diena buvo prasta, j kęs Įžanginę kalbą, pakvie- 
per Lietuvių Piliečių Klubą petinga, bet publikos pnsi-|tė kun. Barti, kuris tik pa- 
ir Amerikos Lietuvių Tavy- rinko nemaža.. simeldė.
bos Lavvrence skyrių, įvyko Rengimo komisija >uda- Kalbėjo M. Drosutis iš 
vasario 18 d. lietuvių sve-,*®* Jonas Uibonas, M. Sta- Clevelando. Jo kalbą pub-

respondentų vietas. Pasa-

__ ___, žinai. Todėl
duosim Bimbai pypkę ir ei- Jenkinso bijosi ir šalinasi
buką. Ar gerai bus? Bimbos pasaka ,kad Jen-

LENGVAS BUDAS . ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus kran- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

B*

Iau), kuris trumpai papa
sakojo savo pergyvenimus 
prie bolševikų.

Lietuvos vadavimo reika
lams buvo surinkta $459.55. 
Įžanga buvo po 25c. Žmo
nių minėjime buvo apie 
700.

Baigiant programą nau
jieji ateiviai perstatė vaiz
delį iš lietuvių partizanų 
kovų prieš bolševikiškus 
okupantus.

Masinis lietuvių susirin
kimas priėmė rezoliuciją, 
kuri bus pasiųsta preziden
tui Trumanui ir kitiems val
džios pareigūnams. 
Saužudystė

Sofija Nevardauski, 45 
metų lietuvė, kuri gyveno 
94 Kelsey St, prieš kuri lai
ką kur tai dingo. Per dvi 
savaites jos niekas nematė. 
Vasario 17 d. jos brolis už
lipo ant aukšto ir rado ją 
pasikorusią. Kodėl atsiti
ko šita šiurpi tragedija, nie
kas tikrai nežino.

Dzūkelis.

HAMILTON, ONT.

Kazimierinių Vakaras

Visi seni ir nauji lietuviai 
ateiviai yra maloniai kvie-

Dambrauskienė. Parengimo pel- čiami atsįlankvti i socialde- 
nas $40. Viso $166.

V. T. NEVERAUSKAS.

kionis, Mrs. N. Penkus. |lika palydėjo gausiu delnų 
Miss I. Akstinas ir Miss A-!plojimu. Vėliau, uždangai 
Jumesky. Po prakalbų už-jpasįkėlus, pasirodė ant es- 
kandžių pagamino Mrs. M.j(ia(jos gvupė jaunų, gražių 
Pajerkas, Mrs.. N. Penkus,!vy^ čiurlioniečių; jie su- 
Mrs. L. Laukaitis. Miss A. (iaįnavo tris daineles: “Ne- 
Jumesky, Mrs. M. Rudis ii jmunėlis,” “Pasėjau kanapę 

kos parapi jos choras, kuris i Shimkonis. iant marių krantelio ir
sugiedojo Amerikos ir Lie- Buvo renkamos aukos dėl [“Augo kieme klevelis.” Po 
tuvos himnus ir padainavo
dar kelias dainas, po vado-

tainėj. Minėjimo programą 
atidarė ir vedė, pasakyda
mas trumpą kalbą apie tos 
dienos reikšmę. Lietuvių Pi
liečių Klubo pirm. Jonas 
Urbonas. Pirmiausia buvo 
pakviestas lietuvių tautiš-

NEW BRITAIN, CONN.

mokratų organizacijos ren
giama linksmą šokių vaka
rą. Vakaras įvyks kovo 3 
d., 7 vai. vakare, lenkų sa
lėje, 644 Barton St. E.

Lietuvos nepriklausomy- Šio vakaro visas pelnas 
bės minėjimas čia Įvyko va- bus skiriamas Vokieijoj, 
sario 18 d. kaip 2 vai. po džiovininkų sanatorijose 
pietų Lietuvių Svetainėje, esantiems lietuviams Diep- 
352 Park St. Atidarius su- holz'o gimnazijai ir vietos 
sirinkimą lietuviai legionie- kultūriniams veikalams, 
riai ir jų pagalbinė moterų Gros geras lietuviškas or- 
organizacija imaršavo su kestras Aidas, bus įvairių 
Amerikos ir Lietuvos vėlia- gėrimų, o prie jų musų šei
vomis, o programą atidarė mininkės ruošia ir geros 
šv. Cecilijos choras, veda- lietuviškos užkandos, 
mas varg. Marijošiaus, ku- Rengėjai.

Lietuvos vadavimo. Auka-(kiekvienai dainai gausus 
vo sekamai: delnų plojimas publikoje.

Anthony Balčius $5; J. V. i Sekantis kalbėjo princi- 
Stilsonas $3. palis kalbėtojas J. Stampu-

Po $2: J. Savulionis. P. Kai- žis. Jo kalba tikrai atitiko 
vynas, Anthony Lapinskas, K.-minimą dieną ir momentą. 
Kraučiunas. A. Janukaitis. k.Vėliau buvo renkamos au- 
Lapinskas, M r. r Mrs. A. I’il- kos.
velis ir A. Burre.ka. , j . dainjninkai svt>.

monas Th°mas J Lane, ,^ Aniu Jurac,k}, Pačins. aineje sudarė ir su-
adv. Vincent P. Stulgis, kas, P ^brėnas, M. Amšiejie- Aviete publiką. A. Mikuls-
ĮJohn Stundza, nesenai at- nė, J. Janukaitis Joc Stravins- kiui skambinant pianu, dai-
vykęs iš tremties A. Janu- kas. C. Bmzauskas. M. Galu navo visokias lietuviškas
kaitis, vienas iš “Keleivio” bickas, M. Gietaitis. G. Ma- dainas, o kun. Bartis kelius

vybe M. Pauliukaičio. Per 
pertraukas padainavo law- 
renciečių mylimi daininin
kai, Kazys Valungas ir 
Mrs. Kibildis. Gražias kal
bas pasakė miesto majoras 
James P. Meehan, kongres-

MES ATLIEKAM . . .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mats.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MlCHELSONIENfi

Argi Moterys Kaltos?
gyvenimoDėl ‘ Keleivio” 2 numeryje prasti šeimyninio 

Įdėto p. O. Kubilienės straips- sunkumų ir nenorinčių pri- 
nio yrai Kaltina Moteris,” ^Įtaikinti prie gyvenimo po
navome eilę atsiliepimu iš mo
terų. kurios griežtai nesutinka 
su vienpusiškais to mokyto vy
ro kaltinimais, čia ir dedame 
tuos pasisakymus.

roję sąlygų.
Nekaltinant visų vyrų, 

pažiūrėkime, kaip kartais 
yra gyvenime. Sako. vyrai 
nemėgsta tokių moterų, ku
rio? iškrato vyrų kišenes. 
Bet kaip yra su tomis mote-

Dėl Moterų Apkaltinimo
“Keleivio” 2 nr. O. Ku

bilienė kviečia moteris apsi- rimis> kurios visai rank^ ne
ginti prieš vvrų kaltinimus kiša > v>’^ kišenes ir nieko 
ir paduoda 10 priežasčių, tose kišenėse neieško, pil
dei kuriu, kaip vvrai sako, niausiai pasitiki savo vy- 
jie pameta savo žmonas. rai?’ bet vyrams visvien ne-

Bet man atrodo, kad to- patinka ir. jei ne už kišenių 
kios
vyrams, —..
Noriu kalbėti tik apie vieną Juk- Jei vyras nori rūstauti, 
priežastį, kad esą vyrams lai priekabę visada susiras.
nepatinka tokios moterys,1 Sako, vyrai nemėgsta mo- 
kunos savo vyią pneš kitus terų, kurios skaito ju laiš- 
žmones žemina, arba klau- kus Tas tik do; kad
smėja kitų žmonių, kaip jos
vyras elgiasi su kuo. ką jis 
kalba ir tt.

EEtETVT?, ?0. BOSTON

gavo įoo.ooo dolerių palikimą

Mrs. Sylvia H. (ieib, 75 me 
(ų senulė, linksniai šypsosi, 
nes ji gavo 100.000 dolerių 
palikimo iš Mrs. Bet t y 
Green Wi.ks turto. Senu- 
? gyvena farmoj. prie Buf- 
'a!o. N. Y.. su savo vyru 
SI rr.eta amžiaus.

c man atrooo, Kan to- r“1-*“"“ 
priežastys tinka taip kratymą, tai už ką nors kita 

ns, taip* ir moterims, susilaukia vyro rūstybės?

tokie vyrai nori ką nors pa
slėpti nuo savo moterų. Jei 

, ... .vyras neturėtų kokių nors
Bet juk via tokių n neiejstinų paslapčių nuo

kurie savo motens laiko;moters, tai jam butų nei šil- 
kvailesnėmis uz save, pras- ta nei^aĮta, ar moteris kada 
tesnėmis uz kitas moteris ir
visur bando savo moteris1 
pažeminti. Ar mums tokie 
vyrai gali patikti? Aišku, 
kad ne! Mano manymu, 
nei vienų nei kitų negalime 
dėti į kišenių. Man dau
giausiai nepatinka tokie vy
rai, kurie kiekvieną, kad ir 
mažiausį nesusipratimą na
muose tuoj pasipasakoja sa
vo draugams ir kaimynams, 
žinoma, save visuomet tei
sindami, o kito kaltę bando 
padaryti didesnę. O tokių 
yra ir vyrų ir moterų.

Jei šiandien daug porų 
skiriasi, tai tas nereiškia, 
kad vien vyrai pameta savo 
žmonas. Juk daug ir mo
terų pameta savo vyrus ir 
ieško laisvės. Yra ir labai 
rimtų priežasčių, dėl kurių 
žmonės skiriasi. Bet tie, 
kurie susituokia iš meilės, o 
paskui dėl menkniekių ski
riasi, tai tas atsitinka todėl, 
kad jie nenori ar nemoka 
viena? kitą suprasti ir iš 
mažo nesusipratimo išpučia 
didelį skandalą. O jei kiek
vienas pagalvotų, kad ne
reikia daryti kitam to, kas 
pačiam nepatinka, tai daug 
tokių nesusipratimų butų iš
vengta.

Mano manymu, moterims 
joks apsigynimas nėra rei 
kalingas. Kaip negalima 
girti tokias moteris, kurios 
prieš kitus juodina savo vy
rus, taip negalima pasiirti 
nė tokių vyrų, kurie, išėję 
iš namų, užmiršta, kad 
žmonos ių laukia, ir sėdi 
kur nors iki vėlumos. Ma- 
nykit, kaip norit, bet aš taip 
manau.

Luckienė.

pažiūri į jo gautus laiškus 
ar ne. Ir moteris, kuri gali 
pilnai pasitikėti savo vyru, 
neturėtų jokios pagundos 
nei reikalo vyro laiškus pa
sislėpusi skaityti.

Sako, vyrai nemėgsta mo
terų. kurios, nors ir gavu
sios visą pėdę, visvien ieš
ko “banko knygutės” ir vis 
įtaria, kad vyras dalį savo 
pinigų praleidžia su kito
mis moterimis. Toks kalti
nimas skamba keistai. Vy 
rų uždarbi
tarp vyro ir 
malus ir draugiški, nėra juk 
jokia paslaptis, ir jei vyras 
visą “pėdę” parneša namo, 
tai įtarimams nebegali būti 
vietos. Bet gyvenime pasi
taiko. kad vyrąs žmonai vi
sai nesako savo uždarbio ir 
liepia žmonai eiti į krautu
ve ir imti maista “ant knv- 
gutės” ir tai dar liepia ne-

Jei moteris klausosi, ką arba apsiseiliojęs nugriuda- 
vyras kalba telefonu, tai vo kur į kampą, tai koks 
vyrui ir vėl bėda, nes mo- gyvenimas buvo moteriai? 
teris gali sužinoti jo didžią- Kai toks gyvenimas žmonai 
sias paslaptis. Tai toks pat pagaliau iki gyvo kaulo 
“kaltinimas,” kaip ir tų lai- įgriso, ji nuo vyro pasitrau- 
škų skaitymas. Ar moteris, kė. Ir ką ji turėjo daryli? 
klausosi telefono, ar nesi- Čia pasakoju tikrą atsitiki- 
klauso, jei ii turi akis, ji mą.
visvien greit pastebės, ar Tas parodo, kad ne tik 
jos vvras yra jai ištikimas vyrai moteris pameta, bet 
ar ne. Dė! “telefono reika- kaltais ir moterys, nepakęs- 
lo” noriu pasakyti vieną damos nežmoniško gyveni-, 
man žinomą atsitikimą. Vy- mo, su kruvina širdimi bėga 
ras (lietuvis) susirado sau nuo netikusių vyrų. 
“gražuolę” ir jai melavo. Dėl kišenių kraustymo 
kad jis esęs nevedęs, o na- noriu pasakyti, kad vyras, 
muose turįs tik “hauskyper- jei norėtų, galėtų po mano 
ką.” Kaną. vyrui nesant kišenes per. dieną raustis, 
namuose, “gražuolė” telefo- jei tik netingi. Kokios ten 
nuoja, atsiliepia žmona ir j gali būti paslaptys tose ki- 
klausia, ko reikia? Mote- senėse? O jei vyras bijo, 
rys pasikalbėjo telefonu, iš- kad kas į jo kišenę nepa
siaiškino visą vyro “gudru- žiūrėtų, tai, matomai, kas 
mą” ir, žinoma, po tokios nors tose kišenėse yra ne- 
paslapties atidengimo tvarkoje. Tokiems vyrams 
“vargšas” turėjo nemalonu- patartina kišenes laikyti 

ir su švarias. . . .
Frances Mituza.

jei santykiai i mo,Įr su. ^vo motena
moters vra nor-ta £iazuo ę;

Del vyro išgertu alučiu

Atsakymas Mokytam Vyrui
“Keleivio” Moterų Sky

riuje skaičiau mokyto vyroskaičiau mokyto 
kaltinimus prieš moteris dėl 
porų skyrimosi. Jei tokius 
kaltinimus keltų netašytas 
žmogus, galima butų numo
ti ranka, bet kai mokytas 
žmogus sakosi viską ištyręs 
ir tik tiek teturi pasakyti, 
tai norisi jam ir atsakyti.

Aš nenoriu kaltinti visus 
vyrus, kurių šeimos irsta, 
kad jie yra negeri. Negali
ma juk girti nė visų moterų. 
Iš abejų pusių yra nemo
kančių ar nenorinčių su-

padaryti perdaug didelę bi
lų. Tokios moters padėtis 
tikrai yra nepavydėtina, 
ypač jei ji turi šeimą mai
tinti ir namus tinkamai už
laikyti.

Sako, vyrai nemėgsta, 
kad moterys jų neleidžia 
niekur vienų eiti ir sekioja 
“kaip uodegos.” Dėl to rei
kia pasakyti, kad “viengun
giškos” laisvės poroje nega
li būti. Jei vyras vaikščio
ja, kur tik jis nori, ir žmo
na nieko nežino, kur jo ieš
koti, jei šeimoje kokia nors 
nelaimė atsitiktų, tai tas ro
do, kad yra kokios nors ki
tos nesutikimų priežastys. 
0 jei pasitaiko, kad vyras 
“eina, kur tik nori” ir pas
kui pakliūva į bėdą, tai to
kie vyrai ir vėl kaltina mo
teris, kad jų neįspėjusios ir 
nėjusios niekur kartu.

Vyrams, sako, nepatinka, 
kad žmona ima telefonuoti 
ir ieškoti vyro, kuris išėjo 
“su draugais” ir nepareina 
namo, kada jis turėtų būti 
namuose. Na, o jei moteris 
visai “nekėrina,” kur vyras 
eina ir su kokiais “drau
gais” jis vakare sėdi, tai vy
ras dažnai prikaišioja: “Tu 
manęs nemyli, tau visai ne- 
ru,J0M(« ir su kuo aš darau 
išėjęs.” Išėjimas su “drau
gais” yra tos pat rūšies da
lykas, kaip ir “ėjimas vie-

moteriai vargu Įdomu juos 
skaityti ir “spaviedoti” vy
rą. Mat, išgertas alkoholis 
pats pasirodo. Kai vyras, 
parėjęs namo, ima durna- 
voti, keiktis ir nebežino, ką 
daro, tada pasirodo, kiek
alučiu jis vra išlenkęs. To- , . 1 i i * , .gaudmeja zmonokio stiklu lankstvmo auka & •- w o*----- --- ----
yra tiktai moteris, kuriai Į? 
tenka su girtu turėti reika
lą. To nesupranta tik tas, 
kas nėra turėjęs reikalo su 
girtu žmogumi.

Noras pažeminti savo vy
rą ar savo žmoną yra blo-j 
gas dalykas tiek pas žmoną 
tiek ir pas vyrą. Kodėl Į 
skaityti toki blogą paprotį’

Geručiai Tie Vyrai . . .

Skaičiau kaltinimus mo
terims “Keleivyje,” bet ma
nęs jie neįtikino. Visi 10 
kaltinimų, tai vis kaltinimai 

‘ pro šalį. Jei vyras yra iš
tikimas. žmoniškas ir neap- 

nei pini
guose. nei kitokiuose reika- 

į Juose, tai tokiam vyrui visi 
iškeltieji kaltinimai prieš 
moteris yra beprasmiai. Iš
tikimas širdingas vyras ne
turi ko bijoti moters “per
sekiojimų."

Tiesa, ir mes, sesės, ne
same angelai ir kartais be 
priežasties užpykstame ant 
savo vyrų. Bet kur yra šir- 

tarp vyro ir žino

mai ateina ir praeina. Jei 
bandytume elgtis su savo 
vyrais, kaip elgiamės su 
jais iki vedybų, manau, gy
venimas butų kitoks ir di- 
vorsų tikrai butų mažiau. 
O divorsus ir valdžia turėtų 
padalyti sunkesnius, kad 
dėl menkniekių žmonės ne
bėgtų skirtis,

į Ifasė.
Brooklyn, N. Y.

Velykų Margučiai 
Vaikučiams Tremty!

Beveik kiekvienais metais 
kai kuriose Amerikos lietu
vių mokyklose vaikučiai 
prisimena tremtyje esan
čius lietuvius vaikučius ir 
stengiasi Velykų švenčių 
proga iuos apdovanoti ve
lykiniais margučiais—dova
nėlėmis, skanėsiais ir kitais 
daiktais.

šiemet artinantis šv. Ve
lykoms, neabejoju, kad 
Amerikos lietuvių mokyklų 
mokiniai taip pat prisimins 
ir esančius varge lietuvius 
vaikučius Vokietijoje, Aus
trijoje ir kituose Europos 
kraštuose.

Mielaširdingumas yra vie
na didžiųjų žmogaus dory
bių, kuri skiepija artimo 
meilę.

Jūsų broliukai ir sesutės 
užjūriuose nėra tokie lai
mingi. kaip jus šiame kraš
te; jie neturi ir negali šven
tėms gauti tiek skanėsių ir 
margučių kaip jus; jie 
džiaugiasi gavę sotų kąsnį 
ar šiltesni drabuži. Ju tė-* c- — Tt
vėliai negali juos aprūpinti 
būtiniausiais daiktais, nes 
patys neturi ir negali jų 
gauti.

Mokyklų vaikučiai, kurie 
pratę tarpusavyje gražiai 
bendradarbiauti ir žaisti, 
gali atjausti tuos, kurie 
vargsta ir skursta. Atsi
minkite, vaikučiai, kad ir 
mažutė jūsų dovanėlė pra-

nusidėjimu pas moteris ir, ,.
* 1 i (j inOTlTYj Ui

nutylėti panašų paproti pas & ‘ , .7 „ 1 * 1 • 1 nos, ten visokie nesusiprati-v yrus i ,
Veido tepimas einant ~

gulti tai dabar jau pasenusi 
technika, motervs to nebe
daro.

Katrė Juškienė.

nam.

Ką Moteri# Turėjo Daryti?
Skaičiau kaltinimą mote

rims “Keleivyje.” Iš savo 
patyrimo noriu pasakyti, 
kodėl viena moteris turėjo 
pamesti savo vyrą. Ji tai 
padarė ne dėl “kišenių 
kraustymo” ar kokių ten ki
tokių dalykų, bet dėl tos 
priežasties, kad vyras nie
kada pėdės Į namus nenešė, 
o jei ko nepragerdavo, tai 
žmonai visvien neduodavo, 
sako: “Tu dirbi, turi savo 
pinigus, tai kam tau mano 
pinigai?” Bet tas vyras no
rėjo namus matyti švarius, 
valgį pagamintą gerą ir vis 
manė, kad žmona savais pi
nigais turi tuo pasirūpinti. 
Kai girtas parėjęs imdavo 
rėkauti, keiktis ir grasinti,

VAKARINĖ SUKNELĖ 
■7- —7^

Senos bet nesekančios ma
dos vakarinė suknelė iš leng
vos medžiagos visada atrodo 
dailiai ir dabinančiai.

Apie Vėžio Ligą
Amerikos Kovai su Vėžiu kaminkrėčiai, dažytojai, ku- 

Draugijos direktorius, prof. rie visą laiką turi dirbti su 
C. Cameron, sako, kad ko- skystais dažais ir kitokio- 
voje su vėžio liga yra pa- mis cheminėmis medžiago- 
siekta labai gerų rezultatų. mis, verpvklų darbininkai 
Ketvirtadalį vėžiu susirgti- dažniau serga vėžiu, nesu 
siu jau galima visai išgydy- Litų profesijų žmonės.

-j Vėžys nėra užkrečiamas. 
- Tyrimai parodė, kad vieną 

ku kreiptųsi pas gydytoją ir gyvi užkrėsti vėžiu nuo kito 
galima tik laboratorijose, 
panaudojant dirbtinas prie-

visai isgy 
ti, o kitą ketvirtadali gai 
ma butų išgydyti, jei jie lai

neleistų vėžiui 
Kad apsisaugoti 
minėtas profesorius pataria mones; normalinėse sąlygo- 
atydžiai sekti tuos reiski-!se vėžys yra neužkrečiamas. 
nius, kurie gali būti vėžio VT A . . . , ,
ligos pradžia, būtent: I Netelsln?a nuomone kad

' 1. Visokios žaizdelės, gg8 .g*. sua<«u3il! 
kurios atsiranda ant gleiri-.bt vai^al Ja nešei ga. ^Vai
nių ir kitų kūno dalių (pav.j^31 laip pat serga vėžiu n 
ant lupu. ant liežuvio), jei!pinti su vėžiu, 
jos ilgai neužgyja. Daugiau vaikų miršta nuo

vėžio negu nuo vaikų para
lyžiaus. Tačiau, bendrai pa
ėmus, vėžiu serga žmonės 
daugiausiai tarp 40 ir Tu 
metų amžiaus.

Pastebėta, kad rūkantieji 
dažniau serga lupų ar bur
nos vėžiu negu nerūkantie
ji. Nuolatinis laikymas bur
noje pypkė? ar cigaretės, be 

durnai ir šilima daž-
ukelia lupų uždegimą, 
vėliau pasidaro vėžio

isirenėti. 
nuo vėžio,

2. Visokie tose pat vieto
se sukietėjimai ir skaudu
liai.

3. Kūno dėmės, karpos 
ir kitokie nekenksmingi už
augimai, jeigu jie pradeda 
keistis.

4. Ilgai besitęsiantis ko
sulys, užkimimas ar apsun
kintas maisto nurijimas. ,

5. Ilgai besitęsiantis vi-'t0’. ar 
durių užkietėjimas.

Tačiau ne vienas tų reis- . . . .
kinių neturi sukelti žmogui P1 lozartimi. 
baimės, nusiminimo ir pa-' Neteisinga via nuomone, 
njko<5 kad susirgimą? vėžiu reis-

Dažniausiai tie reiškiniai k*a neišyengja^9 mirti. Ve
nera vėžio pradžia, bet, sa- z/s ?al? butl ^gydomas, jei 
ko prof. Kameron, butų ge- laiku pastebėtas. i e 
ra, jei žmogus, pastebėjęs jiek sva*bY’ kaiP 'ėzvs g\- 
vieną tų reiškinių, laiku ^°^a^ ka*P kada pradėtas 
kreiptųsi pas gydytoją ir gydytu Kuo anksčiau jis 
neleistų tiems iš pradžių at- Įstebėtas, tuo 
rodantiems nepavojingais visai 1?ęYti.
reiškiniams virsti piktybi-'
niais Sveikatos patikrini- JŠVADAVO IR 
mas laiku daug ligonių iš 
gelbėtų nuo busimo susirgi 
mo vėžiu.

Vėžys nėra paveldimas, “Daily Herald” Nr. 10881 
tačiau šis klausimas dar nė- tilpo žinutė apie vieno auk- 
ra visai ištirtas. Pa veide ji- što anglų pareigūno bergž- 
mo kompleksas turi įtakos džias pastangas sužinoti ką 
į palinkimą sirgti vėžiu, nors apie dviejų žydaičių 
Manoma, kad galima pavel- likimą, kurios karo metu pa-

daugiau

NIVAI) AV0

«,ltemiUS.aZ“id™rgSda dėti ne pati vėžį. bet palin-
jie gaus jūsų dovanėlę— 
margutį Velykų šventėms.

Katalikų bažnyčios gal
va, Šv. Tėvas Pijus XII, 
gavėnios proga per radiją 
kreipėsi į Amerikos vaiku
čius, ragindamas juos būti 
gailestingais kenčiantiems 
ir vargstantiems vaikučiams 
tremtyje.

Kai kurios mokyklos su
kėlė tam tikras pinigų su
mas ir jau atsiuntė tam tik
slui BALF'ui. Butų labai 
gražu, kad kiekviena lietu
viška mokykla Amerikoje 
galėtų bent kukliai prisidė
ti prie mažučių sušelpimo 
tremtyje. Visas surinktas 
aukas malonėkite siųsti: 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., 105 
Grand St., Brooklvn 11, 
N. Y.

Kan. Prof. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

V. MOTIEČIAUS AUKA

Atsiliepdamas į “Kelei
vio” Nr. 6 tilpusį straipsnį 
“Mes Alkstame Spausdinto 
Žodžio,” draugas V. Motie
čius iš Waterbury, Conn., 
prisiuntė dešimt dolerių, 
apmokėti “Keleivio” prenu
meratą tiems, kurie, būda
mi užsieny, negali patys jo 
išsirašyti. Tokiu budu drg. 
Motiečiaus dėka siuntinėsi- 
me “Keleivį” trims asme
nims į užsienį. Už tokią 
duosnią auką drg. Motie- 
čiui tariame širdingą ačiū 
musų ir minėtų skaitytojų 
vardu.

kimą sirgti vėžiu. Pastebė- čių motina gyvena laisvaja- 
ta, kad kai kurių profesijų me pasauly ir jos pastangos 
žmonės ypač dažnai serga surasti dukreles iki šiol ne- 
vėžiu. Daktarai sako, kad davė jokių rezultatų.I

Minėtas pareigūnas, Sir 
Hartley Shawcross, vyriau
sias prokuroras, Užsienio 
Spaudo? Draugijai papasa
kojo tokią istoriją:

“Mergaičių motinai pa
vyko pabėgti iš nacių pra
garo. Praėjus karui, ji vie
name laikraštyje pamatė 
fotografiją, vaizduojančią 
grupę kalinių iš vienos kon
centracijos stovyklos Vo
kietijoje. Tą Vokietijos 
sritį užėmus rusams, kali
niai buvo nufotografuoti, 
kaip išlaisvinti iš kalėjimo 
raudonosios armijos dėka. 
Fotografijoje motina atpa
žino savo dukreles ir pradė
jo darvti žygius su jomis 
susirišti. Musų (Anglijos) 
ambasados pasiteiravimas 
Maskvoje apie mergaičių li
kimą nesulaukė jokio atsa
ko.

“Aš pats asmeniškai krei
piausi į Višinskį, kuris Ru
sijoje laikomas teisės žino
vu ir autoritetu. Višinskis 
žadėjo pasiteirauti, bet iki 
šiol į pakartotinus mano 
priminimus neatsakė nė pu
se žodžio.”

Užėmę rvtinę Vokietiją, 
tušai mielai fotografuodavo 
koncentracijos stovyklų ka
linius ir skelb.davosi esą jų 
išvaduotojais. Bet kur tie 

Miami Beach pajūryje jauna “išvaduoti” kaliniai vėliau 
mergaitė demonstruoja nau- atsidurdavo, apie tai rusai 
ją maudymosi kostiumą, o tyli.
rankose balionas laikomas A. Zamžickas.
tam, kad Žmonės j ją žiūrėtų. London.



Xr. 9, Vasario 28, i95i tSLETVTS, SO. BOSTON Puslapis Septintas

|lš Plataus Pasaulio
Šnipai Prancūzijoj

Įgyvendinti šiuos suma-, 
'nymus pirmiausia iniciaty-j 
vos ėmėsi Brocktono Lietu
vių Taryba. Po ilgesnių’ 

(diskusijų buvo prieita susi-į 
; tarimo minėjimą rengti 

Praeitą savaitę vėl daug Brocktono Lietuvių Tary-
Italijos Titininkai

Paryžiaus policija prane-' 
sa, kad kas tai pavogė iš Italijos komunistų pabėgo bos ir L. K. Federacijos 
prancūzų karo dirbtuvių iš partijos ir persimetė i vardu, Brockton Winthrop 
slaptus planus naujos, anti- V. Magnani id A. Cucchi'School salėje. Tas buvo 
tankinės granatos, kuri, sa- pusę. žymiausieji bėgliai įvykdyta. Apie minėjimą 
ko, galinti pramušti ir labai praeitą savaitę buvo keturi į buvo paskelbta “Brockton 
storus tankų šarvus. Vie- Mantua miesto komunistų Enterprise,” dalinai lietu
kas dirbtuvės užveizda su-vadai: G. Eonventi, A. Ber- viškoje spaudoje ir atski- 
imtas, jis įtariamas tuos(tazoni, C. Zanella ir P. Bei- iais lapeliais.

Minėjimas buvo pradėtas 
Amerikos himnu. Po to, 
Brocktono Lietuvių Tary
bos pirmininko, Dr. Vait
kaus pakviestas, kalbą pa
sakė Brocktono majoras 
Melvin Clifford. Toliau se- 

įkė Bostono lietuvių konsulo 
adv. Antano Šalnos kalba, 
o principinę kalbą atliko

planus davęs rusams. Ki-donne. Jie visi turėjo aukš
toj dirbtuvėj šnipai pavogė tas vietas komunistų ierar-
naujos kanuolės planus.

Rusijos Balsavimai

Maskva praneša, 
Rusijos Sovietų Respubli
koj Įvykusiuose rinkimuose 
į aukščiausią sovietą vasa
rio 22 d. balsavo 64,821,824 
balsuotojai, arba 99.98 nuo-

chijoj. Mantua kompartija 
paskelbė, kad tie vadai esą 
išmesti iš partijos “už neri- 

kad kusi elgesį.”

MacARTHl’R KORĖJOS FRONTE

JT karo pajėgų viršininkas, gen. MacArthur. praeitą sa
vaitę lankėsi Korėjos fronte ir davė įsakymą pradėti nau
ją puolimą prieš kitų bolševikus.

visuomenė s.u Lietuvos Ūkio PAIEŠKOJIMAI 
Atstatymo Studijų Komisi
ja, jos sąstatu ir uždavi
niais.

Balt gūdžių Central. 
Rados Sveikinimas

i --------
i Stanislava Venelauskienė, gyve
nanti U’aurbury, Conn., Box 5«7. 
paieško savo a. '.‘/iminės Kazimierus 

■ Caianytės. likusios Lietuvoje; tėvą 
I Vincentą Baganų-Bačai.ą ai’ Bokunį, 
kilusį iš Vidžių. Atvyko Amerikon 
apie 1903-4 metus. 19-10,

Matildė Mencas. pagal tėvus Leli-
______ imann, kilusi iš Kražių miestelio,

.. . j Raseinių apskrities, ieško savo gi-
nepriklaUSOmy-. minią, tėvo i.cn:nannaitės-

nrno-j -itcinn ’ Kundrotienė•«. jau mirusios, vaikų. 
I" keturių sūnų ir vienos dukters. Jie

itė sveikinimą ir linkėjimus i*“y* ar ži.a.i.ue>; »i rašyti: 
i, . p Mrs- ^nelietuviams Baltglldzių Cen- rr, Monsion St.,

West Ccxsackie, N. Y. (10;

Lietuvos 
bės sukakties

tralinės Tarybos viršininkas 
Jury Sabaleuski. Jo laiš
kas (baltgudžių kalba), ad- Amerikoj 
resuotas Amerikos Lietuvių 

i Tarybos centro
Dr
turinio:

Paieškau Dominika Karavecko gi
miniu ar pažįstamų gyvenančių 

r kur k.tur. Dominika* 
Karaveckas mirė ir paliko nemažai 

£ turto niekam nepaskyręs. Giminės 
sekretoriui tur* P‘rmeryhę. Norintieji sužinoti 

. ... . , . apie paliktų 1). Karavecko nuosavy-P. Grigaičiui, vra tokio bį prašom rašyti: (10)
M. Buinickas,

10i> llalsey St., 
Northampton, Mass.

Sovietų Maršalai

Du sovietų maišalai, So-
koloyski ir Konev, Y’a.““Pa“

šimčiai turinčiųjų teisę bal-!gas kalbas. Jie drąsiai už- 
suot ir 99.76 nuošimčiai tikrino genialųjį Staliną, 
balsavo už komunistų par- kad sovietų armija galinti 
tijos kandidatus. Pagal sudaužyti bet koki “impe-
1939 metų cenzą Rusijos rializmą” į šipulius. Mar- 
Sovietų Respublikoj yra šalai kalbėjo raudonosios 
108 milionai gyventojų. armijos Įkurtuvių minėjimo 

proga.

pildomąjį žodį tarė tremti
nys adv. Petras Viščina:

pratimo ir pasirengimo ga- Į(„ įinote Apie 
Įėjo būti turtingesnė. * —r

“Didžiai germiamas Pone 
Daktare,

“Baltgudžių Centralinės
5 mkKAI MIŠKO

Argentina Antarktikoj
, I Nacių Kriminalistai

Perono vyriausybė pa-*
siuntė i pietinio ašigalio’ Praeitą savaitę amerikie- 
šal tąsias žemes mokslinę čių kariškos okupacijos vir- 
ekspediciją. Ta proga pats' šininkai paleido iš Lands- 
Peronas pasakė kalbą, ku-ibergo kalėjimo Vokietijoj 
rioje karštai reiškė preten-idar 4 nacių karo krimina- 
zijas i Antarktikos didelius listus. Iš viso šiais metais 
plotus, kaipo “natūralinę jau 43 naciams karo krimi 
Argentinos teisę” Į tas že- nalistams bausmės buvo su- 
mes. Pagal visų valstybių' mažintos ir jie paleisti į lai- 
susitarimą ginčai dėl Ant-'svę. Vokiečių tarpe didėja 
arktikos plotų buvo sutarta ! agitacija už visų karo kri-

x • *• ; rtrirtnii’nrn -- ----atidėti ateičiai.

M iškas randasi prie East Bridge- 
.Tarybos vardu jūsų asme-5-,-^-; 
įnyje, didžiai gerbiamas Po- jimo. Platesnių žinių duosiu per 

tLCF'”- "5" *» ne Daktare, sveikinu Lietu- to“» “*•Triušius ir Žmones! viy Taut, didžiosios jūsų 
tautinės šventės dienoje,

šką. 
, resu: (10)

M r. John Saviškis, 
104 Garfield Avė., 

Lincoln l’ark 25, Mich.Minėjimo pravedimas kai1 
kuriose vietose irgi šlubavo.;
Žiūrovui į akis krito vadovo buvo atgabenti pirmieji 
kažkoks išsiblaškymas, ne- triušiai (kralikai). Iš kelių 
susigaudymas programoje i porų triušių ten jų prisivei-
ir rkorrolioil I, 1 1 j 1 Ase tiek, kad dabar Austra

lija turi vesti neatlaidų ka-

1859 metais į Australiją1 per iškovotos jūsų valstybės
KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ

REUMATIZMO
ARTHRITIS

Meninę dalį atliko vietos 
lietuvių šv. Roko parapijos 
choras, solistai Juozas Sa- 
lučka ir Adomas Baraus
kas, tautinius šokius ir de
klamacijas—parapijos mo
kyklos vaikučiai. Progra
mą vedė kun. Aloyzas Kli
mas.

Vertinant minėjimą pa- 
Kal užsibrėžtą tikslą tenka 
pripažinti, kad jis pavyko 
tik dalinai. Gana gausi 
Brocktono ir jo apylinkių 
visuomenė nepajėgė pilnai 
užpildyti salės, kurioje tel
pa apie 500 žmonių. Tie
sa, apatinė salės dalis, apie 
300 veitų, buvo užpildyta, 
bet balkonas liko pusiau te- 
isnaudotas. Priežastis šiam 
reiškiniui — nepakankamas 
ir pavėluotas minėjimo iš
garsinimas.

Kalbant apie pagarsini
mą dar tenka pareikšti už
metimą tiems asmenims, 
kurie redagavo korespon
denciją į vietos anglišką 
spaudą—“Brockton Enter
prise.” Šie Lietuvos istori
jos “žinovai” apie Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą 
šiaip nukalbėjo: “It will 
mark the anniversary of 

i Lithuania receiving its in-
_____  ’dependence from Russia in

Vasario 16 Minėjimas į 1918, an independence
!which it again lošt to Rus- 

Vasario 16-tos minėjime sja jn 1944.” Reiškia, ne-

minanstų amnestavimą.

Korespondenci j oS
SUNDERLAND, MASS. pažinčių ir yra visos apie

linkės gerbiami. Tas irgi 
padėjo jaunam kandidatui 
patekti į asesoriaus vietą 
dviem metam. Vėlinu gero 
pasisekimo naujam aseso
riui. ų

L. Dabrikienė.

Lietuvis Išrinktas Asesorių

Vasario 10 d. musų “town 
meeting” išrinko jauną lie
tuvį. Juozą Bagdoną Jr., 
miesto asesorių. Rinkiminė 
agitacija buvo gana karšta.
Lietuvių čia nėra daug, 
lenkų čia nepalyginamai 
daugiau ir, paprastai, len
kai remia savo tautos žmo
nes Į įvairias vietas. Bet šį
karta rinkimus laimėjo lie- ,. • ‘ Brocktone įvyko vasario 11 oriklausomybė buvo gauta
tuvis- [d., 3 vai. popiet. Kaip jau F

Laimėjo todėl, kad jis spaudoje buvo skelbta, šių 
malonus žmogus ir, be to, metų Vasario 16 minėjimas

BROCKTON. MASS.

ir, pagaliau, užbaigus mi
nėjimą, nepakvietimas su
giedoti tautos himną nepa
teisinamas. Vėliau tas bu
vo atitaisyta iniciatyva pa
čių dalyvių.

Aukų Lietuvos laisvini
mo darbui remti buvo su
rinkta virš 180 dolerių.

Dalyvis.

Laisvės Mobilizacijos Vajus

Laisvės Mobilizacijos Va
jus Brocktone vykdomas 
gana stropiai. Jau keli vie
tiniai pašalpiniai klubai yra 
paskyrę po 100 dolerių. Va
sario 16-tos minėjimas da
vė S186 ir Brocktone apsi
gyvenę tremtiniai, Įsiparei
goję skirti vieno? dienos už
darbi, iki šio laiko surinko 
apie S500.

Vajus dar nėra baigtas, 
vykdomas toliau ir galuti
ni duomenys bus paskelbti 
vėliau.

Nors specialaus vajui 
pravesti organo vietoje ne
sudaryta, bet tam darbe ini
ciatyva daugiausia reiškiasi 
per Brocktono Lietuvių Ta
rybą, ypač jos aktyvesniuo
sius narius.

Brocktoniškis.

nepriklausomybės sukaktu
ves.

“Sunkiosios išbandymo 
dienos dėl plėšikiškos ir Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 

, .. . į skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Scia-svetimos okupacijos jūsų tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos,
tontna ir vlenc T 7P. s4nir'M sustingimo. Neuritis. I’oda-tautos ir \įsos Lietuvos ze-,<r-Į. jr tu pasandjUit kabe tab-rą prieš triušių antplūdį.

Taip greit tie gyvulėliai vei
siasi
Australijoje rveieivio Ka-(ja cementuojančiu pagrin-, tiktai savw var(k> ir adres,; mes
lenuonuje 1901 metams yra tolimesnėms padintoms iums tu°j pasiųsime tabletėlių. vi
labili idnmn« atrainenie Iriu-! . - • i- . |si nurodymai ant pakelio. Niekiįaoai Hiomib straipsnis, kui pastangoms uz visos lietu- jums meiėsuos, jei nepatiks. <n>
iškeliama ir žmonių daugi-.viu tautos laisvę ir nepri- °’
mmasis pašalyje. Verta kiausomybę. ” •

“Tegyvuoja ir stiprėja ju
sų pastangos!

aip greit tie gyvulėliai vei- mgS kurioje laisvę pakeitė ' LETS dėl gerų pasekmių. Mes no- •jei Aniii trinčii, J rim, kad jus pamėgintumėt KAPEa. i. Apie tiiu.ių plegą pnespauda, tegu patamau-tablets (Bandomąjį kiekį) be jo. 
ustrahjoje “Keleivio” ka-c1JmPnt,ini:(nėin naarin- ki.V lėsų jums-. Nes.ųskit pinigų ®

paskaityti tą straipsni.
Šių metų kalendoriuje

Rochester 5, \ew York

ŽALIOJI META

nemažai pasidarbavo prieš 
linkimus. Jis pats ir jo 
broliai, Leonas ir Jonas, 
plačiai važinėjosi, kalbino 
žmones, agitavo ir, kaip 
matyti, darbas nenuėjo nie
kais.

Jaunojo asesoriaus tėvai 
Bagdonai yra pasiturintys

buvo pasiryžta pravesti pla
tesniu mastu siekiant dvie
jų tikslų: pirma, kuo dides
nį susipratusių lietuvių kie
kį sutraukti į minėjimą ben
dradarbiaujant visoms sro
vinėms grupėms ir. antra, 
surinkti galimai daueiau 
auku ALT Laisvės Mobili-

ūkininkai, jie turi plačių zacijos Vajui.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
z Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pr-šalpu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir priraiyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
>07 30A St, Nmr York 1, N. Y.

iš Rusijos, o ne Lietuvos sū
nų krauju ir aukomis iško
vota. Jeigu jau taip, tai 
nėra ko stebėtis jeigu rusai 
1944 metais tą nepriklauso
mybę atgal atsiėmė.

Principinė kalba, neblo
gai atlikta savo forma, savo 
turiniu vietomis nukrypo į 
pamokslą, tinkantį pasakyti 
bažnyčioje, skelbiant baž
nyčios mokslą. Kalbėtojo 
teigimas, jog partizanai 
Lietuvos miškuose šiuo me
tu kovoja vienoje rankoje 
suspaudę ginklą, o kitoje 
rožančių, kaip pagrindinį 
ginklą, vargu ar visus galė
jo įtikinti.

Kitas kalbėtojo teigimas, 
kad lietuviai esantieji šia
pus geležinės uždangos yra 
taip pat partizanai, kurie, 
kreipdamiesi į laisvojo pa
saulio sąžinę, žodžiu kovoją 
už savo tėvynės išlaisvini- 

|mą, gal ir teisingas, bet tų 
Į nuopelnų priskyrimas vy
čiams ir vien jų vardo iškė
limas yra savo rūšies ten
dencija. Praktikoje nevien 
vyčiai, bet ir visi susipratę 
lietuviai kelia balsą ir ko
voja už Lietuvos laisvės at
statymą.

Meninė dalis, atsižveN 
giant į minėjimo iškilmin
gumą, prie didesnio susi-

Geriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talini veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.

Neįrištas $12. Įrištas $14. 
Gaunama? pas:

DR. D. PILKA 
546 East Broadway 
So. Boston 27. Mass.

X K

via įdėtas įdomus straipsnis; “Tegyvuoja laisva ir ne- 
apie krintančias žvaigždes^riklausoma Lietuva! 
ir ugnies kamuolius, ’ ku-j “Baltgudžių Centralinės 
riuos kartais matome pa- Tapybos Kolegijos Viršinin- 
dangėse. Kalendoriuje yra kas*
ir daugiau visokių Įdomių’ (Pas ) “jurv Sabaleuski.”
skaitymų, informacijų, pa-:____ -
tarimų, yra paduota “pašto’ IEŠKAU 
tvarka” ir plati kalendorinė 
dalis su tautiškais ir bažny
tiniais vardais.

Kalendoriaus kaina 50 
centų. Užsakymus ir pini
gus prašome siųsti:

KELEIVIS 
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Atsiųsta Paminėti
LIETUVOS ŪKIO ATSTATY-’

MO STUDIJŲ' KOMISIJOS
DARBAI. Sąsčavinys 1. va
saris 1951 metų.
Šiame rotatoriumi spaus

dintame sąsiuvinyje iš pa
grindų svarstoma Lietuvos 
elektros ūkis. Dipl. inž. P.
Drąsutis duoda išsamų 
straipsnį — projektą, kaip 
Lietuvos aprūpinimas elek
tra ateityje turės būti tvar
komas, kur kokios elektros 
kurti, kokio pajėgumo ir tt.
Visiems, kurie tik Įdomau
jasi Lietuvos ekonominiu 
atstatymu, verta susipažinti 
su inž. P. Diąsučio rašiniu.

Be to, sąsiuvinyje įdėtas 
prof. J. Kaminsko įdomus 
straipsnis “Ištversime—Lai-, 
mesime” ir supažindinama'

FARMOJDARBO
Ieškau darbo ant farmos New 

irę valstijoj. Farmeriai iš
N. H. prašomi rašyti šiuo adresu 

Alės Stnlpin,
20 Ed?ewater Avė.,

Laconia, N. H.

PARSIDUODA
Parsiduoda 21 lotas žemės Orange 

City, Floridoj, labai prieinama kai
na. tai kaip dovana. Žemė lygi ir 
didelio pavėsio medžiai, prie didelio 
kelio. Parduodu iš priežasties, kad 
aš turiu Schenectady mieste narna ir 
negaliu jo apleisti. Dėl platesnių 
žinių rašyti: _ (H)

Mrs. Antoinette Shirmulis,
143 I.afayette St., _ 

Schenectady 5. N. Y.

Žalioji Mėta (Varlia- 
metė) yra ir buvo 
vartojama per šimt
mečius kaipo naminė 
gyduolė. Žalioji Mė
ta yra gera nuo šla
pumo susilaikymo ir 
nuo karščiavimo šla
pumo kanale. Gerai 
žaliųjų Mėtų gerti 
nuo nereikalingų vė- 

Yra taipgi sakoma, ksd JJ 
gera nuo akmeninės ir vandeninės 
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo 
kenksmingų gazų viduriuose, nuo 
traukimų, sukimų ir visokių nesma
gumų viduriuose. Pasidaryk arba-

mimų.

(12; t<>s iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik 
įnori. Svaras šitos Mėtos kainuoja

_____________ _ į $2.00, o pusė svaro—$1.00. Prision-
FLORIDOJ |čiam ‘ namus-

ALĘXANDER’S CO.
414 W. Broadaay 

South Boston 27, Mass.

DYKAI IŠBANDYMAS
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jas pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
iums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kinta® gaunama paga>ba; grųžin- 
kite likusia dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardų ir ad
resų greitai į: (2G)
Rosse Products Co_ Dept. x-9 
2708 Farwell Ave_ Okieagn 45, III.

NUO UŽSISENSJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS UGŲ

Tie. kurie kenčia nuc SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 

1 atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
; LEGULO Ointment. Jų gydomo* 
: ypatybės palengvina jūsų skaudėj)* 

mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 

‘ nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligoe 

1 vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džinstančios ir eoskitnsiee 
odos. Jos yra gare® gy-

1 duolės nuo visų išvirši- 
į nių odos ligų. LEGU- 
i LO Ointment suteiks 
i jums pagelbų nuo nu- 
j vargusių, perštamų ir 

niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., 51.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinė“®
Chicagoj. apylinkėse i:
Milvvaukee, arba siųsk 
pinigus į (11-1)

LEGULO. I>ept. X.
4847 H»h Street, 

CICERO 5t». ILL.

| Didžiąją SLIUPTARNIŲ Knygą
£ dar (alima gauti
« UŽ 3 DOLERIUS
* Numažinta kaina SLIUPTARNIŲ knygą daugiausia perka 
5 dipukai. Matyti, kad naujakuriams 5 doleriai yra labai 
« didek pinigai. Todėl paliekame numažintą kainą iki gejru- 
g tėa 1 d.
’ Kurie skaitėte laikraščiuose apie įvykusias Clevelande 
5 muštynes prie lietuvių bažnyčios dėl lietuvių kalbos, tai, 

šUVPTARNIŲ knygą, matysite, kas darėsiS skaitydami
8 gale 19 r.r pradžioje 20 amžiau*, kada lietuviai kunigai tik

lenkiškai tekalbėjo ir Varšuvą laikė antrąja Roma, taip 
5 labai brangi ir miela jiems tada buvo lenkų kalba.
| SLIUPTARNlV knyga labai gražiai atspausdinta; 652 di- * 
5 deli puslapiai: keti drobės viršeliai; dr. šliupo, kun. Demb- » 
5 skio ir “dėdės" šerno atvaizdai; o kaina tik 3 doleriai! At- ’

siutimo kastus apmokame. J
Reikalaukite šiuo adresu: 3
DR. AL. MARGERIS

3325 So. Halsted Street • Chicago 8, III. I

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 rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų nurodymais.

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

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

KELEIVIS
83< Broadvray, South Boston 27,
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Vietinės Žinios
VISUOMENINIS LIETUVIO į 

IŠEIVIO TEISMAS1
RADIO ŽINIOS

BUS RODOMOS
ĮDOMIOS FILMOS

KIEK VILTIES YRA
IŠSAUGOTI TAIKĄ?

----- -— ‘ Atvažiuoja iš Montreal,
Nukeliamas i balandžio S Kanados, linksmi Vincukai 

d., 3 vai. po pietų. Lietu- sekmadieni, balandžio 1 d. 
vių Kultūros Rėmėjų valdy- dalyvauti Lietuvių Radio 
ba jau susitarė su visa eile;Korp. 17 metų sukaktuvių 
lietuvių visuomenės veikė-'koncerte, 3 vai. po pietų, 
jų. kurie sutiko dalyvauti Gavin mokyklos salėje, So. 
viešame

BALF’o 17 skyrius kovo Dabartiniam neramybių 
10 d., šeštadieni, rodys la- pasauly tai yra labai rim
bai Įdomias filmas apie ato- tas klausimas, ar beliko 
minius ginklus ir kaip nuo vilties išsaugoti žmoniją 
jų saugotis. Filmos doku-
mentarinės. Viena pa va- _ 
dinta “One World or, įdomų pranešimą padarys 
None,” kita vadinasi “You i “Keleivio” redaktorius Jo- 
Can Beat the A-Bomb,” tre- nas Januškis LDD 21 kuo- 
čia “VVhere Will You pos susirinkime sekmadie

ni, kovo 11 d., 2 vai. popiet.

lietuvio išeivio 
Amerikoje teisme. Kaltin
tojais ar gynėjais bus adv. 
S. šalnienė, S. Mockus, adv. 
A. Juknevičius, adv. A. Ke-

Vizgirda, F. Razvadauskas, 
J. Vasiliauskas, A. Chapli- 
kas, Vincas Balukonis, Du 
Lietuviai Tremtiniai USA 
Kariuomenėj, P. ir ponia K. 
Vasiliauskai, F. Svilas.

J. Gmbutas aukojo $18; 
J. Raščiauskas $16, B. Ma
nys $15 ir B. Kalvaitis $11.

Po $10 aukavo: A. ir O. 
Jonišauskas, Bra-

Bostone. šiame koncerte 
dalyvaus pirmą kartą Bos- {vaškai, 
tone buvusi operos solistė ji<einis, J. Arlauskas, Vilnis* 
Juzė Augaitytė iš Philadel- kiai> R Svilienė, S. Jakutis,
phijos. Po koncerto bus

nuo treciojo 
saulinio karo.

visuotino pa- 
Šiuo reikalu

Hide?” Filmos bus rodo
mos L. P. Draugijos svetai-

turakis ir dar tariamasi su proga visiem sueiti, susipa- 
dviem advokatais. Teisėju žinti ir paviešėti su artis- 
sutiko būti adv. K. Kalinau-jtais Lietuvių Radio Korp. 
skas. Jury dalis: A. Čap- rengiamam šurum—burum 
likas. Mrs. Cunienė. J. Kas- Piliečių Klubo viršutinėj 
mauskas, Mrs. Namaksienė,! salėj.
Mrs. T. K. Tattan: kitus pa-Į --------------------------
skelbsime vėliau. Iš viso 
bus dvylika jury teisėjų.

L. P. Draugijos apatinėj 
nėję, 386 Broadway, pra- salėj, 368 W. Broadvray, S. Į 
džia 7:30 vai. vakare. Tą Bostone. Po pranešimo bus į ši vieša visuomenini 
pat vakarą bus BALF do- paklausimai ir diskusijos. 'teismą kviečiami atsilankyti 
vanų dalijimas. Vėliau seks eilinis LDD senieji ir naujieji lietuviai

-------------------- ------  21 kuopos susirinkimas. išeiviai Bostone, nes bus
BOSTONE KALBĖJO Į Kviečiami atsilankyti ue Į kaltinami ir ginami ir nau- 

PAUL BLANSHARD: tik 21 kuopos nariai, bet ii įakUriai ir jau seniau Ame-

Dorchesterio Klubo
Banketas šį Sekmadienį

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubo metinis banke- . . ,.
tas Įvyksta ŠĮ sekmadieni, ie UvlŲ

Krikščiūnas, Elz. Kleponis 
($4), C. Mališauskas, V. 
Jankus, Petras Aužupis 
(?), A. Ivas, V. Stelmokas, 
A. Juknevičius, W. Corey, 
W. Howard, P. ir ponia 
Kubilius, A. O. Shallna, M. 
Račkauskas, Kulbokas, S. 
Paura, G. Kruopas, P. Bal- 
trašiunas, K. Damušis, A. 
Karosas Jr., A. Nevera, 
Miss Žvinklytė, Steponavi
čius, B. Gerulskienė, Tamo
šiūnas, Kontautas Sr., Gal- 
gidas, Ulbienė, Urmauskie- 
nė, Matjoškienė, Gedminas, 
P. Bajerčius, A. Kalinaus
kas, Baltrušauskas, Joni- 
čauskas.

Už klaidas pavardėse pra
šom atleisti.

RADIO PROGRAMA

Sekmadieni Bostone Com- 
munity Church sakykloje 
kalbėjo rašytojas Paul 

apie katalikų.

šiaip publika kam tik įdo- rikoje Įsikūrę lietuviai, 
mu daugiau pasiinformuoti' 
visiems rupimu klausimu.

Valdvba.
Blanshard
bažnyčią ir katalikų politi-j AR GUB. P. DEVER 
nę jėgų- P- Blanshard. au-j BUS KANDIDATAS?
torius plačiai žinomos kny-! --------
gos “American Freedom Bostono demokratų tarpe

į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

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

sų krautuvėj visokių mašinų is- 
randavojimui. kaip tai Floor San- 

;ders, Wall Paper Removers. Boat 
'Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

€23 E. Broad»ay, So. Bostone
TeL SO 8-4148

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programa šį ateinantį! 
sekmadienį per stotį WBMS' 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekanti:

1— So. Bostono Lietuvių Į 
Piliečių Klubo orkestrą.

2— Dainos.
3— Pasaka apie Mazdutę.1•v . I
Po programos prašome; 

parašyti laiškelį ar atvirutę

Andrušaitienė, V. Vakau- 
zas, K. U. Vembrė, A., Ja
nuška, J. Kasmauskas, A. 
Užubalis, Kazlauskas, K. ir 
K. Mereškevičiai, J. Pet
rauskas, U. Šeduikienė, J. 
Staiinskas, J. Starinskas II,
S. Lūšys, Lutkonis, Rudaus- 
kas, Keturakis, V. Juzuko- 
nis, Šv. Kazimiero R. K. 
Paš. Draugija, SLA 365 kp., 
Dorchesterio L. Pil. Klubas,

Darbininkų Drau
gijos 21 kp., Šv. Jono Paš. 
Draugija, SLA 359 kuopa, 
Leonas Lendraits, K. Ta
mošaitis, Vac. Jendronis, 
William Šimkus (?), K. Vi
leišius, Liauba (?), Ona 
Balzerytė, Zauna, Kulbo- 
kaitė (?), Jonušaičiai (?), 
R. Budreika, K. Krikščiu
kaitis, V. Ščesnulevičius, J. 
Dačinskas, J. Okunis, J. 
Končius, A. Lapšys, T. 
Aleksandravičius, K. Dau- 
gudas, K. Nenortas, J. V 
Dabrila, A. Girnius, P. 
Lembertas, N. N., S. Moc
kus, A. J. Namaksv, Apoli
nara Treinis, S. Vaitkevi
čius, V. Strockis, J. S. Gėg- 
žnas, K. Merkys, A. Miza
ra. K. Balta.

S. Jurgelevičius $8.
Po $6: A. Skudzinskas, 

J. Kincaitis, kun. Švasždys, 
Kubilis.

Po $5 aukavo: Charles 
Kalinauskas, K. Škėma, U. 
Kubele, J. Januškis, V. 
Bakšys, kun. Kireilis, N. N.,
T. Vira, A. Jomantienė, V. 
Tamošiūnienė, J. Tamošai
tis, Morta Saparnis, Straz
das, A. Natkevičius, G. Juš-

Končius, Mučinskas,

kovo 4 d., klubo patalpose, 
1810 Dorchester Avė. Pra
džia 5:30 vai. vakare.

Klubo nariai ir prieteliai 
širdingai kviečiami i tą 
banketą atsilankyti. Šeimi-

_____  ninkės jau susitelkė svečius
Mrs. J. II. Tumaviėienė «aldžiai pavaišinti, o lengė- 

ir dukrelė Irena atsiuntė Paslrl4tlns ir kitokiais
Floridos. Miami miesto, šil- malonum?.ls" Tad iki pasi- 

sveikinimu. Sako ten mat-™o sį sekmadieni. Be- 
je, gnes orkestras, bus link
sma.

Rengėjai.

Sveikina iš Floridos

tu
and Catholic Povver,” griež- eina didelis spėliojimas, ar gražu ir šilta, o 
tai skiria katalikų tikybą ir dabartinis valstijos guber- pikčeriukas rodo, 
katalikų bažnyčios politinę natorius Paul A. Dever bus turi būti 
galią. Jis pataria Ameri-j kandidatas i gubernato- netrūksta,
kai saugotis Vatikano poli- l iaus vieta ateinančiais me- -------

atsiųstas 
kad ten 

ir sotu. bent vaisių 
Gero poilsio’.

tikos ir sako, kad iš Vati- tais, ar statys savo kandi-į 
kano butų reikalaujama daturą i senatą, prieš po- 
gerbti musų šalies instituci- puliarų republikoną Henry
jas (mokyklas), teismus 
(divorsų klausime) ir tt., o

Cabot Lodge. 
Praneša, kad i musu mie-

katalikų bažnyčiai,' kaipo sto politiką nori grįžti se- 
tikybinei organizacijai, jis Inas politikierius M. Curley, 
reikalauja visiškos laisvės, i jis nori būti majoru, 
kaip ir kitoms tikybinėms
organizacijoms.

ŽUDIKO IEŠKO 
LIGONIŲ REKORDUOSE

Arlingtonietės mergaitės, 
Ethel Ellard, žudiko polici
ja dabar ieško Veteranų 
Administracijos rekorduo
se. Sako, koks tai “psi- 
choneurotiškas” karys ar 
karo veteranas esąs nužiū
rėtas, kaipo galimas žudi
kas.

GERADARIAMS
PADĖKOS VAKARAS

Šį Šeštadieni 
Nepaprasta Whi*t Party

BOSTONIEČIŲ AUKOS 
LIETUVOS VADAVIMUI

Dirbantieji Seni Žmonės
Gali Gauti Pensiją g£*

leistiSočiai Security Adminis- 
tration Bostone praneša, 
kad seni žmonės, virš 
metų amžiaus, kurie

SLA jaunuolių kuopa 
,(365) šį šeštadienį, kovo 3 
d., Sandaros svetainėj, 124 
F St., So. Bostone rengia 
nepaprastą whist party. To 
parengimo tikslas yra su
kelti lėšų Dr. Jono Šliupo, 

kūrėjo, biografijai iš- 
Tą biografiją rašo 

Vi Biržiška.prof.
4 0 Pobūvyje bus gerų dova- 

dirba, nų ir užkandžių. Į pobūvį 
gali gauti senatvės pensi- atsilankys Dr. J. šliupo 
ją, nežiūrint kiek jie už- anūkė p-lė Hypatija Eglė 
dirbtų. Apdraustieji tarp Yčaitė ir papasakos sve- 
65 ir 75 metų. jei jie uždir- čiams prisiminimų apie sa- 
ba per mėnesį virš 50 do- vo senelį. P-lės Yčaitės mo
terių, senatvės pensijos gau- tina yra Dr. šliupo duktė, 
ti negali, bet senesnio am- Kviečiami SLA namai ir 
žiaus žmonės gali ir pensi- svečiai. Įžanga 50c. 
ją imti ir dirbti. džia 7:30 vai. vakare.

Šių metų Lietuvos nepri 
klausomyhės minėjimo pro
ga sulinkta aukų Lietuvos 
v adav in.o kovai paremti 
apie 2 tūkstančiai dolerių.
Dabar skelbiame aukotojus 
davusius stambesnes aukas. 
Smulkesnės aukos bus pa
skelbtos vėliau, kada bus 
gautas iš ALT skyriaus jų 
sąrašas. Aukavo stambes
nes sumas šie asmenys ir 
organizacijos:

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija—$100.

Po $50 aukavo: Amalga-įkėna
mated Clothing Workers P 
Joint Board ir inž. J. Mika
lauskas. Senųjų Kazimie- 
rinė Draugija—$36.

Po $25 aukavo: 
ros pirmas apskritis 

Pra- daros 7 kuopa.
Po $20 aukavo:

iš ir
Sanda- 

San-

T. J.

Apšega, N. Jonuška, J 
Romanas, Juschinskai 
($5.25), Lekšnys, Stepulio- 
nis, Jonas Grigalius, Bosto
no Skautų Viršininkija, 
Sandaros Moterų Klubas, 
Darbininkų Draugija, Bar- 
tašiunas, J. Venckus, Ant,

Geriausia vaikams dovana — 
vaiką mėnesinis žurnalas

Kaina: Amerikoje $3-00; kitur—$3.SO 
Pinigus Ir užsakymus siųskite: 

EGLUTĖ. P. O. Box 22, 
Montello Ststion, Brockton 68. Mass.

lisinuomuoja Kambarys
Išnuomuojamas penkių kambarių 

butas. Kreipkitės telefonu SO 8- 
9073 nuo o iki 6 vai. popiet. (8)

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 ROAD 

arti Upham's Corner
DORCHESTER, MASB.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aae S lU 4 

lr ubo 7 IU I
sas Hpmnu/AY D4O Dlwrvx  ̂r. 5

T*Ufon*«: SOUth Boston IUO į

Tremtiniai, norėdami nors i 
dalinai atsidėkoti savo ge
radariams, balandžio 7 d.. 
So. Bostono piliečių klubo 
salėje, rengia padėkos va
karą.

Tremtiniai, norintieji da
lyvauti su savo geradariais 
šiame pagerbimo vakare, 
prašomi iki balandžilo 2 d. 
užsiregistruoti pas Dr. B. 
Kalvaitį ar Lembertą, 545 
E. Broadvray, So. Bostone 
(Ivas namų pardavimo kon
toroje), įmokant avanso po 
$2 už kiekvieną asmenį.

Galutinis vakaro mokes
tis bus nustatytas vėliau, 
kaip paaiškės galutinės ren
gimo išlaidos.

Bostono Tremtinių 
Ratelio Valdyba.

Arlingtono Policininkas
Peršovė Bostonieti.

Arlingtono policininkas 
Henry Bradley nakčia iš 
pirmadienio i antradienį 
peršovė bostonieti, 24 metų 
vyrą John C. teoe, iš Rox- 
bury. Policijos pranešimo 
apie tą įvykį dar nėra, bet 
pasakoja, kad policininkas 
užtikęs jauną vyrą gazoli
no stotyje. Peršautasis nu
gabentas į ligoninę.

Kas jums dabar 
daugiausiai rupi?

Atominės bombos? Karas Azijoj? Be 
abejonės. jums rupi tie dalykai ir jus 
norit padėti savajam kraštui sunkioj va
landoj.

Bet galimas daiktas, kad jūsų didžiau- 
sias rupesnis dabar yra daugiau asmeni
nio pobūdžio . . . apie pinigus. Ar turėsit 
užtenkamai pinigų pasiųsti savo gabų 
vaika j kalidžių? Ar turėsit aprūpintą 
senatvę, ■ kai nebegalčsit dirbti?

-alil šį tą padaryti tame asmeni
niam*' reikale. Jus negalit sulaikyti karų. 
išvengti depresijų, bet jus žinote, kad 
žmogų' su pinigais padėtais j banką, bus 
visada saugesnis, kaipi žmogus be sutau- 
pų. nežiūrint kas atsitiktų.

Sumažinkit savo rūpesčius atidarydami 
taupymo sąskaitą Taupymo Banke. 189 
savitarpiniai Taupymo Bankai šioje vals
tijoje turi daug daugiau taupytojų, negu 
kurie kitokie bankai. Jsijunk į taupiųjų 
žmonių skaičių šiandien pat:

Savings Banks
of Massachusetts

AU depo- .ts tnvurcd m futl under

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.
. 7—Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

PARSIDUODA 
Senas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos Namas,
kuris randasi prie 309 E St., 
South Bostone. Kaina—$15,000. 
Kreiptis į South Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos valdy
bą: 368 W. Broadway, South 
Boston, Mass. ( ?)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kailio* nebrangios. Gyvename 
£ia jau 20 metų.

b

A. L NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Rea. $7 ORIOLE SI KERT 

West Roibury. M«m-
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Rimbai Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai 

Jei Reikia, Duoda Penciilino 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu 
7ėms į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 

TYTOJAI 
(Tnsured 
Rover*)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.
Saugi priežiūra,' kaina prieinama 

$2$ BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOatb Boston 8-4S18




