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GeneralinisStreikasBarcelonoj 
Supurtė Franko Režimą

250,000 Darbininkų Išėjo į Vienos Dienos Streiką; Mies
to Gyventojai Pritarė Streikuojantiems; Nepolitinis 

Streikas Sukrėtė Fašistinės Diktatūros Pama
tus; Falangistai Judošių Rolėj

Iš diktatūros valdomos Visoj Čechijoj
Ispanijos praneša, kad ten '----- J
didžiausiame Ispanijos mie
ste, pramonės centre Barce- 
lonoj, darbininkai išėjo Į 
generalinj streiką dėl ne
svietiškos brangenybės ir 
žemų uždarbiu. Kartu su

Dideli “Valymai
Iš čechoslovakijos prane

ša, kad ten areštuotas ge
nerolas Josef Pa vėl, komu
nistų partijos centro komi-

streiku iškilo ir riaušės, ku- teto narys ir krašto gynimo 
rias policija ginklais maiši- ministerio padėjėjas. Kitas 
na. (krašto gynimo padėjėjas,

Cenzūra ir susisiekimo generolas Bedrich Reicin,įr
sunkumai neleido užsienių 
žurnalistams suteikti dau
giau žinių apie Barcelonos^as generalinio stabo gene- 
kruvinus Įvykius. Po 1939 rolas_Kopold, irgi kaltina- 
metų gen. Franko diktatu-mas išdavystėje, \yriausy- 
ros Įsigalėjimo tai yra pir- bės pranešimas sako, kad 
mas darbininkų masinis ^’no mjesto komunistų^par- 
streikas prieš diktatūros po
litika. Barcelona nuo senu

PIRMIEJI ATOMINIAI ŠNIPAI TEISME

Neu Yorke federalinis teismas praeitą savaitę pradėjo svarstyti pirmą atominių šai
pų bylą. Teisiami Julius Rosenberg ir jo žmona EtheL kurie atvyksta į teismą mar
šalo Harry McCabe lydimi (viduryje). Dešinėj matosi trečias kaltinamasis, Morton 
Sobell. šnipai kaltinami šalies išdavyste. J iems gresia mirties bausmė.

J. Tautų Jėgos Korėjoj Artinasi 
Prie 38-tos Paralelės

Dideli Priešo Nuostoliai; Kautynės Ore; Kinų Komunis
tų “Išpustas Balionas” Sušliunka; Generolo Ridg- 

way Nuomonė; Korėjos Įvykiai Turės Milžiniš
kos Reikšmės Pasaulyje

Cechų Arkivyskupas 
Beranas Areštuotas

jau seniau areštuotas ir kai 
tinamas išdavystėj. Suim-

laikų buvo Ispanijos sindi- 
kalizmo centras ir ten opo
zicija diktatoriškam reži
mui visą laiką buvo stipra.

Vėlesnėmis žiniomis Bar- 
celonos streikas ŠĮ pirma
dieni buvo suparaližavęs 
visą miestą. Streikavo 250,- 
000 darbininkų. Visa mie
sto pramonė, prekyba ir su
sisiekimas buvo sustoję, tik 
uostas dirbo maždaug nor
maliai.

Darbininkai išėjo i strei
ką protestuodami prieš kai
nų 'kilimą ir ypač prieš pa
kėlimą gatvėkarių važtos. 
Streikuojantieji darbinin
kai bandė okupuoti ir sude
ginti miesto valdybos na
rna. bet policija prie to ne
prileido. Kilusiose riaušė
se buvo sudeginti keli auto
mobiliai.

Barcelonos fašistinis gu
bernatorius skelbia, kad 
streiką sukurstė “bolševikų 
agitatoriai,” bet tam strei
kui pritarė visi miesto gy
ventojai. Režimą palai
kantieji “falangistai,” fa
šistinių unijų nariai, bandė 
streiką sulaužyti, bet pasi
rodė bejėgiai, daugelis fa- 
langistų pritarė masiniam 
streikui, kaipo protestui 
prieš brangenybę, prieš val
dininkų sauvalę ir prieš re
žimo supuvimą.

Madrido vyriausybė “po
sėdžiauja be pertrūkio” ir 
tariasi kokių priemonių im
tis prieš kylant) darbininkų 
nepasitenkinimą ir didė
janti jų aktingumą kovoje mos 
prieš fašistinės diktatūros 
šėlimą.

tijos sekretorius Otto Sling 
esąs suimtas, kaipo “Angli
jos šnipas” ir kaipo bandęs 
nuversti dabartinę

Herbert Morrison Tito Juokiasi iš Senatas Pasisakė Vi 
Pakeltą E. Beviną Stalino Čiaudalo Draf tarimą 18 Metų

Praeitą penktadieni Ang- Jugoslavijos diktatorius. Senatas 79 balsais prieš 5 
Cecho-’lij°s socialistinės vyriausy- Tito, kalbėdamas sekma-,nubalsavo šaukti Į kariuo-

Visą praeitą ir šią savaitę 
Amerikos ir sąjungininkų 
kariuomenė Korėjoj darė 
“aprėžtą puolimą” ir nuva
rė priešą gana toli Į šiaurę. 
Paskutinieji pranešimai sa
ko, kad priešas bėga link 
38-sios paralelės. Fronto 
vadas, gen. Matthew B. 
Ridgway, sako, kad per še
šias dienas priešo nuosto
liai siekė, užmuštais ir su
žeistais, 33,000 vyrų. Są
jungininkų nuostoliai, paly
ginus su komunistų nuosto
liais, yra tik 1 prieš 60 ar 
net mažiau.

Gen. Ridgway sako, kad 
jei kinų komunistai nepa
jėgs išmesti JT jėgų iš Ko
rėjos, tai bus jų didžiulis 
pralaimėjimas. Jų “išpus
tas balionas” ir pasigyrimai 
pasirodys tikroje šviesoje ir

Čechoslovakijos vyriau
sybė praneša, kad ji pašali
nusi iš vietos Prahos arki
vyskupą Dr. Joseph Bera- 
ną, jis esąs išvežtas Į kokį 
tai kaimą ir laikomas “prie
žiūroj.” Kartu bolševikiš
ka vyriausybė skelbia, kad 
ji paskyrusi Prahos arkivys
kupijai valdyti vienos Pra
hos bažnyčios kleboną, 
kan. Antonin Stehlik, ku
ris, pagal Prahos vyriausy
bės pranešimą, esąs “drau
giškai nusistatęs” bolševi
kiškos valdžios atžvilgiu.

Arkivyskupas J. Beran 
savo paskutiniame viešame 
pasisakyme prieš virš metus 
laiko Įspėjo visus katalikus, 
kad jie netikėtų jokiems jo 
“prisipažinimams,” jei bol
ševikai kada nors tokius pa
skelbtų.

Aiškina Gemblerių,
Politikierių Ryšius
Senato komisija krimina- 

lizmui tyrinėti, vadovauja
ma šen. Kefauverio, ši pir
madienį pradėjo posėdžiau
ti New Yorke. Ji pašaukė 
duoti parodymus žymiuo
sius New Yorko “gemble- 
rius” Frank Costello, Joe 
Adonis ir kitus, kurie Įta
riami turėję rvšius su žy
miais New Yorko politikie
riais ir “užtarę” kai kuriuos 
kandidatus. Bus apklausir 
nėjamas ir buvęs New Yor
ko majoras O’Dwyer.

Pirmieji komisijos liudi
ninkų apklausinėjimai jau 
parodė, kad F. Costello “ta
ręs gerą žodį” už kai ku
riuos demokratų kandida
tus.

bės užsienių reikalų minis- dieni sakė, kad Jugoslavija menę jaunus vvrus prade-SloVakijuš vynausVbę.
tai partijos* ir kariuomenės teris» Ernest Bevin, pasi- yra pasiruošusi gintis nuo 
viršūnėse tęsiami. ,traukė iš savo vietos. Jis galimo puolimo, bet pati

A 1«ZU3.m co-
ut-

Turkijoj Statomi

PRŪDE NUSKENDO
KETURI VAIKAI

(lant nuo 10 metų. ±ą 
rimą dar turės priimti at-

Ipasitraukė dėl sunkios Ii- nemano nieko—puki ir visi'.stovų rūmai. Pagal dabar
gos. Jo vietą užėmė anglų tos rūšies kaltinimai pnes 
socialifetų vadas, Herbert ją yra grvna nesąmonė.

tinę tvarką Į kariuomenę 
imami tik 19 metų sulaukę

Dideli dcrtJmmni Morrison. Pasikeitimas An- Kaip Maskvoj išprusintas'vyrai. Prieš jaunų vyrųJ JL >• • * i ~ i ii* i •  i igajos užsienių ministerijos komunistas Tito sake, kad šaukimą Į kariuomenę bal-
vadovybėje nereiškia ąnglų “Rusijoj nėra demokrati- 
užsienių politikos pasikeiti- jos.”
mo. Šitaip pareiškė dar- Kalbėdamas apie dikta-

, .... .... biečiu vyriausybės pirmi- toriu Staliną Tito sakė, kaddromų, is kūnų sunkieji c?AttIeį c- „...jf «. '

Amerikos inžinieriai pa
deda turkams statyti Tur
kijoj nemažai didelių aero-

bomberiai galės pakilti ir 
per valanda laiko pasiekti 
Rusijos ir Rumunijos alie-

E. Bevin,'kada “Stalinas nusičiaudo, 
didžiausios Anglijoj trans-'tai Rusijos komunistai tą 
porto unijos vadas, vadova- nusičiaudėjimą paskelbia
vo Anglijos užsienių politi- dideliu Stalino indėliu Įjaus centrus. Turkijos aero- , - * ‘ ' i - , • - ij - , . .J . .. . kai nuo 194o metu, po Dar- marksizmo-leninizmo mok-dromai bus ne taip toli ir , , - i , „ -t ■ .dromai bus ne taip toli ir 

nuo Maskvos, tik 1,200 my
lių atstu, arba trys valan
dos lėkinao sunkiesiems lėk-' 
tuvams, kurie gali nešti 
atomines bombas. Iš Tur
kijos oro bazių Amerikos 
karo lėktuvai galės ne tik 
pulti Rusijos pramonės cen
trus, bet ir ginti Vidurinių-

bo Partijos laimėjimo rinki- slą.” Dėl Triesto miesto 
muse. Į Tito sakė, kad Rusija nori

'“keturių didžiųjų” konfe
rencijoj tą klausimą iškelti, 
kad suskaldžius Vakarų 
vienybę. Jis sakė, kad 
Triesto klausimą, laikui bė- 

praneša, kadi?ant’ Jugoslavija išspręs su

Pakorė Keturioliką 
Rusų Karininkų

Iš Berlyno ,
sovietų karo teismas Tor-įklija be Maskvos patai na 

jų Rytų aliejaus kasyklas gau mieste, rytinėj Vokieti- vimo- 
Irane ir arabų kraštuose. j°J» pakorė 14 sovietų ka-

_________________ rininkų už sąmokslą nužu-
Hartforde Įvyko ’dvti diktatorių Staliną. Pa-

.. Tremtinių Pasitarimas kartųjų karininkų šeimos
_____  išvežtos i prievartos darbų

Praeita sekmadieni Hart- stovyklas Rusijoj. Sovietu
ford’e, Conn., Įvyko rytinių karo teismas posėdžiavo la- 
valstijų buvusių tremtinių bai trumpai ir kiekvienas 
pasitarimas. Dalyvavo 50 kaltinamasis buvo apklausi- 
delegatų ir svečių'iš Įvairių nėjamas tik po kelias minu- 
Naujosios Anglijos miestų. Jes-
iš Philadelphijos, New Yor-j J sąmokslą priešu Stali- 
ko ir kitų vietų. Pirminin- ną Įtraukta nemažai ir 
kavo bostoniškis adv. Ke-i vokiečių komunistų. Dėl 
turakis. Buvo atstovauja-to sąmokslo jau esą suimta 
mos įvairios tremtiniu or-virš 200 antistaliniskų vo- 
ganizacijos, “rateliai.”* 1 kiečių bolševikų, su kuriais 

Nutarta šaukti New Yor-'rusų politinė policija irgi 
ke tremtinių suvažiavimą apsidirbs greitai ir griežtai, 
balandžio 15 d. ir aptarti
klausimai, kuriuos tas suva- Atominių šnipų byloje
žiavimas turėtų svarstyti. New Yorke, neviešame po- 
Svarbiausias referatas, lie- sėdyje, vienas buvęs rusų 
tuvybės išlaikymo klausi- šnipas papasakojo, kaip 
mu, pavestas paruošti Bos- atominiai šnipai davė ru

si pirmadienį Medford’e,
Mass., viename sename prū
de nuskendo 4 berniukai,!tono tremtinių ratelio skir-J sams žinių apie pirmųjų ato- 
kurie bandė pradą per-,tiems pranešėjams ar pra- minių bombų gaminimą ir 
plaukti su “namų darbo” nešėjui. Taip pat karštai jų surankiojimą dirbtuvėje, 

.plaustu. Išsigelbėjo tik vie-'diskusuota klausimas dėl Ex-šnipas papasakojo tech- 
nas 12 metų berniukas, o bendruomenės organizavi- niškas bombos surankioji- 
keturi, nuo 7 iki 9 metų am- mo. Tą klausimą irgi svar- mo priemones, kurios skai- 
žiaus vaikai prigėrė. stys suvažiavimas. tomos didele paslaptimi.

Keturi Didieji 
Paryžiuj Dar Tariasi

Keturių didžiųjų valsty
bių užsienių reikalų minis
terių atstovai visą praeitą 
savaitę tarėsi dėl darbo
tvarkės, kurią turėtų aj>- 
svarstyti patys didieji mi
nisteriai. Susitarti dar ne
pavyko. Rusijos Gromyko 
pasakė dautr propagandiniu 
kalbų. Vakarti atstovai ir
gi nemažai kalbėjo, bet su
sitarimo nepriėjo.

Šią savaite pasitarimai 
tęsiami. Spėjama, kad ra
sai, norėdami pavaryti pro
pagandą keturių didžiųjų 
ministerių konferencijoj, 
galų gale sutikt priimti tos 
konferencijos darbotvarkę.

—--------- |-----------------
Sesių Buvusių |

Prezidentų Šauksmas

Šeši buvę-ptnamos prejsako, kad atominiai bandy- 
zidentai šauki kraštą Į;mai bus tęsiami, atominės 
streiką prieš dabartinę vy- bombos bus sprogdinamos 
riausybę bet streikas ncjvy-

savo tik 5 republikonų se
natoriai. Kariuomenėje tar
navimo laikas nustatytas 24 
mėnesiai. Dabar tarnybos 
laikas yra 21 mėnuo, o vy
riausybė prašė, kad butų 27 
mėnesiai. Senatas kartu 
nubalsavo, kad šiuo metu 
vyrų skaičius karo pajėgose 
neviršytų 4 milionų. Da
bartinės vyrų skaičiaus “lu 
bos” yra 3,462,000.

Moteris Turėjo
Dvyliką Vyrų

Portland, Me., viena mo
teris, Mrs. Aileen M. Gup- 
till, 38 metų amžiaus, kalti
nama turėjusi visą tuziną 
vyrų. Jos dvyliktas vyras, 
kurio pavardę ji nešioja, 
iškėlė tokį kaltinimą ir da
bar policija “medžioja” jos 
kitus vyrus, kurie buk tai 
gyveną New Hampshire 
valstijoj ir Bostono did
miesty.

Kaltinamoji moteris sa
ko, kad ji negalinti atsimin
ti, kiek vyrų ji turėjusi, ir 
nenori apie savo vedybinius 
patyrimus pasakotis. Dvi- 
vyrystė, kaip ir dvipatystė, 
yra prasižengimas Įstaty
mams ir pasitaiko gana 
dažnai, bet dvylikvyrystė 
tai jau nepaprastas atsitiki 
mas.

BUS DAROMI NAUJI 
ATOMINIAI BANDYMAI

Atominės energijos ko- 
• misijos pirmininkas Dean

ko.
jurose,
laivų.

A. Hiss Galutinai Nuteistas

Aukščiausias teismas ši 
pirmadienį atmetė Alger 
Hiss prašymą peržiūrėti jo 
bylą. Jo nuteisimas yra ga
lutinus, nors jis gali dar 
bėgyje 15 dienų prašyti tą 
sprendimą peržiūrėti. Alger 
Hiss buvo aukštas valstybės 
departamento pareigūnas. 
Whittaker Chambers teis
me Įrodė, kad A. Hiss davė 
slaptas žinias rasų šnipams 
iš valstybės departamento 
veikimo.

Finansinis Skandalas
R. F. C. Eina Didyn

komunistų Įtaka A »-»■> iz\.n
žmonių milionuose turės su
mažėti, o tas turės Įtakos ir 
pasauliniams Įvykiams.

ŠĮ pirmadienį komunistai 
metė Į frontą 56 savo grei
tuosius karo lėktuvus. Iš 
dvejų kartų oro kautynėse 
priešas neteko dvejų grei
tųjų kovos lėktuvų. Bolše
vikai labai retai parodo sa
vo lėktuvus fronte, bet, 
kiek susirėmimų buvo, 
Amerikos lėktuvai pasirodė 
stipresni.

JT jėgos Korėjos fronte 
eina pirmyn labai atsargiai. 
Spėjama, kad kinų komu
nistai laukia lietaus sezono, 
kada Korėjoj keliai pasida
ro neišbrendami ir sunkie
ji ginklai Įklimps Į purvą, 
kad pradėtų savo kontrpuo- 
limą. Kinų nacionalistai iš 
Formozos salos sakosi suži
noję, kad kinų komunistai 
papildomai pasiuntę į Ko
rėją virš 200,000 vyrų, nes 
Korėjoj kinų nuostoliai tiek 
yra dideli, kad jie turėjo 
mesti ten naujas pajėgas.

UNIJŲ ATSTOVAI
TEBĖRA OPOZICIJOJ

Senato komisija, kuri ty
rinėja RFC (banko) veiklą, 
susekė daugiau Įvairių “ge
raširdiškų” paskolų ir “švo- 

iš lėktuvų ir karo'geriškų” biznių banko veik
ioje. Tyrinėjimas tęsiamas.

Pasitraukę iš Įvairių ūkio 
kontrolės ir stabilizacijos 
Įstaigų unijų atstovai dar 
negrįžta Į tas Įstaigas. De
rybos dėl darbininkų atsto
vų grįžimo eina, bet šiuo 
tarpu dar nesurastas kom
promisas. Ūkio stabilizaci
jos direktorius Eric Johns- 
ton tarpininkavo deryboms, 
bet šios savaitės pradžioje 
jis pripažino, kad pažangos 
nepadaryta. Darbininkų va
dai susilaukė gana griežtos 
kritikos iš įvairių ūkio va
dovų dėl savo pasitraukimo 
iš mobilizacijos priežiūros 
Įstaigų, bet unijų atstovai 
sako, kad jie vėl bendra
darbiaus su valdžios Įkurto
mis Įstaigomis tiktai tuo at
veju, jei dirbančiųjų inte
resai bus apsaugoti.

I
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tokius advokatus sutvarky
ti, kad jie pajustų, kad lie
tuviškoje visuomenėje jiems 
vietos nėra.

-Jei musų skaitytojai nori

TAI MAT KAME 
TIE SKIRTUMAI

Vasario šešioliktąją mi
nime, kaipo musų tautos ir 
Lietuvos valstybės šventę.
Atrodo visos pagrindinės:^0^1*’ ^u.r’ au>’s

suglaudusi, tupi musų lietu
viškoji reakcija, jie turi pri
siminti čia išdėstytus fak
tus. Juodnugai iškurnąs iš 
dešinės nemažiau pavojin
gas už bolševizmą iš kairės.

ant nepriklausomybės pa
mato stovinčios lietuviškos 
srovės šitą supranta ir Va
sario šešioliktąja primena 
musų visuomenei, kad ji 
musų tautos ’ siekimus žino
tų, nepamirštų ir už Juos| 
neatlaidžiai kovotų. Bet'T**1;1*k. J,, -
yra žmonių, kuriems musų 
tautos siekimai jokios netu
ri vertės. Na, pavyzdžiui,
Į ką panašu, jei Cambridge 
federantai ir parapijonys iš 
to šventės minėjimo išsi
skiria, kuomet organizuoto
ji katalikiškoji srovė daly
vauja ALT ir tenai savo 
veikloje separatizmo nero
do. Bet būna piktesnių da
lykų. Clevelande jau mums 
žinomas kun. Vilkutaitis, 
nors ir suruošė atskirą mi
nėjimą, tačiau tame minė
jime ne apie Lietuvą ir jos 
laisvę šnekėjo, bet liaupsi
no vyskupus Valančių ir 
Baranauską, kurie politinė
je kovoje už Lietuvos lais
vę rolės nevaidino. Arba, 
tame pat susirinkime kun. 
Rakauskas Įrodinėjo, kad 
Amerikoj reikalinga tik an
glų kalba ir lietuvių kalbos 
mokytis nereikia. ir ragino 
pasmerkti “Lietuvių Žinių” 
redaktorių S. Gabaliauską, 
kam šis savo laiku nenusi
lenkė Vilkutaičiams jų žy
gyje prieš lietuvišką mo
kyklą ir drąsiai už tą mo
kyklą kovojo.

Bet atsirado dar ir kitas 
“patriotas,” tūlas adv. čes- 
nulis, kuris tame pat susi
rinkime parodė visišką ne
sugebėjimą suprasti padėti, 
pademonstravo savo neiš
manymą ir visišką kai kurių 
dalykų nežinojimą, šis iš
vadino lietuvius tremtinius 
“baisiu šlamštu,” kurie ga
dina visus česnuliškus rei
kalus. Apie lietuvių kalbą 
tas tariamasai inteligentas 
pasakęs, kad lietuvių kalba 
yra neišvystytas, netobulas 
mišinys, kad tokio dalyko, 
kaip lietuvių kalba, galima 
sakyti, kaip ir nėra. tai nėra 
rekalo jos ir mokintis. . . .

Buvo “grupė,” kuri 
tiems pareiškimams smar
kiai plojo. . . .

Duonelaičio, Baranausko, 
Maironio, Kudirkos, Jurgio 
Baltrušaičio ir visos elės ki
tų lietuvių rašytojų vardų 
ir jų toje kalboje kurinių 
clevelandiečiams ignoran- 
tams “kaip ir nėra.” štai 
jums ir Vasario šešiolikto
sios minėjimas!

Rockford, III., klebonas 
Reikus, anot “Naujienų” 
korespondento, net nepa
skelbė, kada Įvyks Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
mas. Užtai jis pranešė, 
kad tą pačią dieną ketvirtą 
valandą popiet bus pamal
dos (o 3 vai. turėjo Įvykti 
bendras minėjimas). Rei
kus, nutylėjęs apie bendrą 
minėjimą, pasakė:

Susirinkit ir melskitės, 
kad Dievas duotų liuosybę.

SPAUDOS LAISVĖ
Jei diktatorių okupuotuo

se kraštuose egzistuotų 
spaudos tikra laisvė, tie 
raudoni, juodi ir rudi pada
rai, iš tamsumo ir melo ma
lonės neilgai valdytų. Už
tai žodžio. Spaudos ir pilie
čio laisvė diktatorinių reži
mų pirmasai priešas, štai 
Argentinoj ėjo liberalinis 
laikraštis “La Prensa.” Pe
ronas ir jo režimas pasiryžo į

PREZIDENTAS FLORIDOS PAJl RY

Prezidentas Trumanas išvyko trims savaitėms poilsio į 
Floridą. Jis matyti su savo palydovais pajūryje. ^P*>r‘ 
tiška* apsirėdęs. Ir poilsio metu prezidentas seka vals
tybės reikalus.

paskiių skyrių netikslumus. 
Tad tenka abejoti, ar 
BALF pirmininkas darė pa
tvarkymus vien tik iš ambi
cijos, už smukutę BALF’o 
“etiketę.” J. Gruštelis.

Gelbėkime Likusius

Ar VienTik Ambicija?

Šūviai Teherane •bendradarbių” 
dirbti.

išdavystės
AtominiuPraeitą savaitę 

/'tikybinis fanatikas'
viera darbui

Furnnai T™>m/;»i»ei'™'b>nis fanatikas' maho-;š,niP« bf!a dar kart« P“?* buropoj I remtim 5^ £.ioj Tehe,.a. kad komunistų partija
. 'ne nušovė Irano ministerių'Ąmenkoj, kaip ir kitose sa-

Lietuviy tremtiniu .pro-, . . ik R lyse, yra šnipų, išdavikų ir
ar (be žydų) i Ame- * * ;Maskvos propagandistų hz-

_ , ... , das. Neramiu, karo įsva-Teherano šūviai miškam- karf )aik toks 
52°^ labai Pavojingas.

porcingai
riką atvyko daugiau negu 
kitų tautybių, tačiau nema- 

lžas skaičius dar yra užkliu- 
! vusių, dėl nesveikatos, se- 
įnyvo amžiaus ir kitų prie- 
rašėių. BALF daro viską 
kas Įmanoma jiems pagel- 

i’oėti ir pagreitinti jų atvy
kimą i Jungtines Amerikos 
Valstybes. Iš kai kurių už- . 
kitavusiųjų federalinė vai- tlll£ 
džia reikalauja užstato 
|500 ar $1,000. Šios rūšies 
užstatus parūpinti jau pa
dariau atatinkamus žygius, 

i Todėl, jei kuris tremtinys 
Europoje dar yra reikalin
gas užstato, tesikreipia

dėl, kad jie pasigirdo labai ;ja“ jau" 'LyaviSu
degamoj pasaulio aalyje, komunistu kl.aJt juo (laul

aliejumi turtingame Irane, ! iau [ekkl.aujo ,ieti 
kuris aliejaus tun_ labai j,-. karižkame susikirti.
daug, bet neturi jėgų tą
aliejų apginti nuo artimų L‘ 
tolimų kaimynų karštų apė

mė. Tai priešas musų ei

M

Dabar kaip ir praeityje 
dėl Irano aliejaus ir dėl pa
ties Irano varžosi Anglija,

ii "Kalbasi’Didieji
Keturių didžiųjų užsienių 

ministerių atstovai Paiyžiu-

tą laisvos minties reiškėją Jau daug kaitų skaitėme vaisiais, t. y., tais, kurie g?* 
sunaikinti. Spauda prane-'tremties spaudoje apie Lie- vena stovykloje. Komite- 
ša, kaip tas reikalas buvo tuvos Raudonojo Kryžiaus ta> patai ė man kieipti? i 
atliktas* i netikslumus, o Amerikos LRK Ansbach o skyriaus

“Jau 45 dienos kaip “La 
Prensa“ neišeina, mat valdiš
koji spaudos platinimo orga
nizacija jo neplatina. Kai 
vasario 28 d. bendradarbiai 
ir darbininkai atėjo į redak
ciją laikrašti išleisti, valdžios 
samdyti huliganai juos už
puolė. Policija, vietoj su- 
draudus huiiganus. sąmOnni- 
gai neleido bendradarbių Į 
redakcijos patalpas. Huliga- 
nai vieną laikraščio bendra
darbi nušovė vietoje.

“Kad užmaskuoti policijos 
veiksmus, teisėjas nutarė, 
kad. ‘tvarkos palaikymui,’ 
joks pašalinis asmuo i redak
cijos patalpas neileidžiamas."

Tokiais Saliamono nuta
rimais laikraštis “La Pren
sa” faktinai buvo uždarytas!

BALF centrą (United Lith
uanian Relief Fund of 
America. Ine., 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.) ir 
viskas bus sutvarkyta. Su
sijusioms su šiuo reikalu iš
laidoms padengti bus rei
kalinga sumokėti kiekvie
nam po $20, bet jeigu trem
tinys Amerikoje neturi gi
minių ir pažįstamų, kurie 
galėtų tą sumą sumokėti,

Rusija o dabai- pradeda .!|je posėdžiauja. Jie tik u. 
tą reikalą kistis n- Amen-,,-Jj ie turįtu
ka. Bet koks sukrėtimas;,. f . , a ..T .. . tis susirinkę patys didiejiIrane gal. parauti ten vos Įministeriai. Btt dabar san- 
te,laikančia pusiausvy-itykiai „VakanJ jr Ry

. ... . tu” vra tokie, kad ir toksNušautasis ministerių pir-' j* , .. . , , T - 1 . techniškas ir paruosiamasismininkas buvo Irano neori- .. . *. .,, ..... - . pasitarimas virsta propa-klausomvbes salininkas ir, , . , . J ••, ,. , .• ..a- i gandos plepa!vne ir Rusijosbuvo linkės remtis v aka- y, * * -i , ,Gromyko daro ilgas ekskur-
lietuvių spaudoje vis dar pirmmmKą. 
rašoma apie LRK ir BALF LRK Ansbaeh o skyriaus 
nesutarimus. Iš diskusijų1 būstinėje rat au buvusi dar 
atrodo, kad LRK pasiimtą nepriklausomoje Lietuvoje 
uždavinį atlikdavo be jokių vieno laikraščio darbuotoją 
priekaištų—visai gerai. Tik p. Briedį, įturis pasisakė . 
tas “užsispyręs” BALF pir- esąs LRK Ansbaeh o sky- 
mininkas iš ambicijos prie- liaus pirmininkas. Aš jam 
kaištaųia LRK už smulku-:visas savo “bėdas išdėjau, mokėti vėliau, 
tę K ALi- o "etiketę. .-Jis, užsirašė mano adiesą.i r*p imigracijos Įstatymas

Mums sušelptiems tremti-pažadėjo viską sutvark^s.baigiasi š. m. birželio mė- 
niams buvo ne tas svarbu, man pranešti. nesi. todėl kiekvienam
ar tą pašalpą duodavo Lie- Grįžęs namo, laukiau me- trenitiniui galinčiam ir no- 
tuvos Raudonasis Kryžius nesĮ. laukiau antrą, taukiau 
ar BALF’as. nes mes aiškiai
žinojome, kad tas gerybes 
mums aukojo ir siuntė

rais” prieš Maskvos pasikė
sinimus. Jis buvo pasižy
mėjęs ir tuo,. kad jam va

Amerikos lietuviai. Ir už 
tai mes tik jiems buvome ir 
esame dėkingi.

Žvilgt e r ė k i m praeitin.
“visuomeninės rimties” mo-!-’-an begyvenant \ okietijo- 
tyvais. JG kaip visiems tremti-

* Žuvusį žurnalistą Rober-p’ams, teko pasirūpinti DP 
Nunera laidojo‘didžiulė Mentity Card. kuri suteik-to Nunera laidojo 

susikaupusių piliečių minia. 
Toji minia reiškė tylų pro
testą prieš Perono diktatū
rą.

sijas i Amerikos ir Angli
jos “nuodėmes” ir sutartus

dovaujant buvo įsblaskvtas / , , . , -• *
Irano šiaurinėj provincijoj, skelbia placia-
Azerbeidžane, i^isu sukur- ^ Pasauliu,, kaipo rasis- 

režimas ko taikin?rumo įrodymus.
nu- Vienas iš klausimu di- 
an-.džiųjų pasitarimuose yra 

duo rusiškam imperializmo Austrija, kurią dar 1945
malūnui. metais didieji sutarė išva-

: duoti. Na ir “išvadavo.” 
Kariuomenė Europon Austrija okupuota, padaly-

Po ilgų liudininkų ap- i zonas, nišai savo zonoj 
klausinėjimų ir po izoliaci- šeimininkauja, kaip išalkę 
ninku bandymų pasukti sąrančiai kviečių lauke, o 
Amerikos politiką Į “bėgi- didiesiems susirinkus ir is- 
mo” ir bailaus išdavimo ke- Kėlus tą klausimą. Gromy- 
lią. Amerikos senatas pasi- ko kU0J važiuoja i Triestą 

___ _________ , sakė už siuntimą karinome- siūlo suristi Austrijos fi
li joje dar neturi garantijos, i nės i Europą pagal karo va- kimą su “Italijos taikos su- 
skubiausiu laiku turi nra-du ir prezidento sprendi- tarties sulaužymu. \adi-

užstatas visvien bus parų tas bolševikiškas
pintas, o tremtinys atvykęs Ministenų pirmininko r 
i Ameriką galės tą sumą sį.jsovimas. spėjama, bus «

. . įir.čiam atvykti Į USA pri-
ir trečią. I Ketvirtą menesi valOm būtinai pasirūpinti 
gavau atvirą laišką su LRK darb0 buto garantiją ko- 
antspaudu, kuriame laso- vo mėnesį. Jei kuris trem- 
ma: “Prašau atvykti į ^RKį^ dabar gyvenantis Vo- 
Ansbach o sk atsiimti tam- Į.jetįjoje, Austrijoje ar Ra
stai skirtų miltų.

Nuvykau, bet duris ra laiku turi pra- du 
tai BALF cen-

, . , . * skubiausiu
. dau užrakintas Po neku- „^j a„ie 

ir visiems tremti- no laiko atsiradęs skyriaus Q musų organizacija
pirmininkas man paiodė jQekvįenarn kvietimą tuojau 
kampe st< mcią spintą n parUpįns. Užkliuvusieji dėl 
paprašė, kad atsidaięs Įs", neteisingų Įskundimų bei 
sipilčiau U nai=° man skn"!įtarimų privalo kreiptis Į 
tus miltus. Tiesa, centrą Europoje, 20
spintą joje miltuotą maišą Rauchstn? Munich, Ger- 
radau, bet .ame miltų buvo us Zone, arba j

davo teises i UNRRA, vė
liau IRO teikiamą paramą 
ir globą. Bet gyvendamas 
kaime, aš minėta parama 
nesinaudojau, nes buvau

Graži Auka
Lietuvių Gimnazijai1' vaikams o vėliau ir su- 

_ _____  ’ augusiems, kepures. Tas at-

Mes turime vienintelę 
laisvajame pasaulyje tikrai 
lietuvišką gimnaziją, kuri 
šiuo metu yra Diepholze, 
Vokietijoje. Ši gimnazija, 
būdama privati, turi būti iš
laikyta pačios jnusų visuo
menės. Nuo to. kaip mes 
Įvertinsime reikalą išlaikyti 
tą gimnaziją, kad apsaugoti 
musų jaunimą nuo nutauti- 
mo ir nepalikti jo be moks
lo,—nes Vokietijoje musų 
jaunimui gimnazijos, su re
tomis išimtimis, yra nepri
einamos,—pareis jos liki
mas. Reikia ne tik apmo
kėti mokytojus, kurie dirba 
pasiaukodami su labai ma
žu atlyginimu, bet ir išlai
kyti bendrabuti, kuriam? 
mokiniai gauna visą išlai
kymą, nes neturintieji tar

pajėgus rūpintis savimi. Iš tik tiek, kiek laikėsi dulkės BALF centrą Amerikoje* 
senų skudurų pradėjau siu- ant tuščio maišo. . Aš nenu-:Mums svarbu. ka(j Europo- 

maniau ką >u maišu dar\li.j . nepasiliktų nė vienas lie- 
Pirmininka.' pradėjo aiskin- ĮUVjg tremtinys norintis ir 
ti, girdi, matomai, ęiaka^ į kvalifikuotas atvyktikreipė ūkininkių akis. Nuo 

tada, man duonos netruk
davo.

Tik kai aš susirgau sun
kia skilvio liga, tada mano 
padėtis pasidarė tiesiog 
tragiška. Mat gydytojas 
nustatė griežta dietą, taip 
sakant ant nelemtos baltos 
duonos. Tada aš ir krei
piausi Į Ansbach’o stovyk
los lietuvių komitetą, kad 
duotų man paramą. Bet 
komitetas man sausai atsa
kė: “Mes rūpinamės tik ša

koti vienos dienos maistą ir 
paskirti gimnazijai. Teko 
matyti tų aukų lydrašti. 
Štai jis:

“Mes, Edmundsthalio sa
natorijos ligoniai, dabar
gyvenantieji Spakenberge, 

nybų tėvai neišgali užsimo-įsavo kuklųjį vienos dienos 
keti nei už savo vaikų išlai- pragyvenimą aukojame mu- 
kymą, nei už mokslą. įsų lietuviškajam jaunimui, 

Todėl labai džiugu, kad besimokinančiam Diephol- 
Pakartojo ir vėl kelis kar-'musų visuomenė giliai su-įzo gimnazijoj, su nuosta
tus, kad nei su kalbomis, pranta šį reikalą ir savo au- džiais linkėjimais stiprėti
nei su pinigais liuosybės ne- komis jį paremia. Kaip 
nupirksi. 'gražų pavyzdį galima nu-

Tokiomis kalbomis žmo-'rodyti vienos Vokietijoje 
nės buvę labai pasipiktinę.'esančios sanatorijos ligonių 
Bet pasipiktinti maža, rei- auką. Patys, nesenai išėję 
ketų patiems parapijonams iš sanatorijos ir reikalingi 
panašios rūšies klebonus ir paramos, jie nutarė paau-

kunu ir dvasia.” Seka 8 pa
rašai.

Kaip butų malonu, jei vi
si lietuviai butų taip parei
gingi. Musų jaunimo atei
tis butu užtikrinta.

—A. V.

prezidento sprendi- tarties sulaužymu. Vadi
mą. ‘ i naši, kalba apie Austriją ir

Šitas, savaime supranta- nuvažiuoja galas žino kur. 
mas. pasisakymas pašalina Toks "taikos gelbėjimas” 
kilusius abejojimus Euro- nėra vertas nė tų seilių, ku- 
poje dėl Amerikos užsienių rįas didieji ištaško beplepe- 
politikos pastovumo ir dėl riodami.
jos ryžtumo eiti pasiliktuo
ju keliu. Pasiklausius Hoo- Eisenhowerio Žodžiaiverio ir panašių izoliacinin- 
kų kalbų, daugelis žmonių
Europoje mano. kad Ame- ?enho\ver, kalbėdamas kon- 
rika “blaškosi.” vieną die- »r®se sakė, kad Rusijos va- 
ną skelbia griežtą kovą ru-’^ai butų “tikri kvailiai,” jei 

i'sų imperialistiniams pasi- Re pradėtų karą prieš Va- 
; kai*us. nes tame kare iio tik.

Generolas Dvvight D. Ei-

kas šeimininkavo, ir isšei- Ameriką, bet negalintis!mojimams, o kitą dieną karus, nes tame kare jie tik
mininkavo įsus miltus. . . -;vjen ^ėl to, kad neturi kvie-Į rengiasi bėgti iš Europos,ira* pralaimėtų.

Tai taip aš buvau šelpia
mas LRK per ištisus tris

timo ar užstato.
Musų organizacija smar-

iš Azijos ir palikti pasauli 
rusam? savaip “tvarkyti.”

metus Voki ti joje. O tokių kiai vykdė imigraciją nuo 
sušelptųjų buvo ne vienas, pat pradžios, o dabar nori-
bet daugiau.

LRK cen:-o valdybai ten
ka nešti atsakomybė ne 
vien tik už save, bet ir už

Senato pasisakymas paro
do, kad Amerika už du mė

mė šį svarbų darbą baigti į tus žemesnių taksų nesutiks 
sėkmingai. atiduoti Rusijai Vakarų Eu-

Kan. Prof. J. B. Končius, ropą ir Europos gynimą
BALF Pirmininkas.

DANŲ LIGONINfeS LAIVAS

Danija pasiunti f Korėją šitą laivą ligoninę, “Jutlandia,” 
kuris dabar pasiekė Japoniją padaręs 15,000 mylių ke
lionės i s Danijos.

ir
skaito pagrindiniu savisau
gos reikalu.

Atominiai Šnipai
New Yorke eina “pirma 

atominių šnipų byla.” Tei
siami Julius Rosenberg, jo 
žmona Ethel ir Morton So- 
bell. Jie kaltinami davę 
rusų šnipams informacijų 
apie Amerikos atominius 
ginklus ir kitokias paslap
tis.

Byla turės nemažos apsi
valymo reikšmės. Apsiva
lymas nuo rusiškų agentų ir

Kalbėdamas Europoje, 
kur dabar generolas vado
vauja Atlanto Pakto šalių 
armijai, jis sakė, kad Ame
rika nedvejodama pavarto
tų atominius ginklus prieš 
Rusiją, jei rusų armijos už
pultų Vakarų Europą. A- 
bombos pavartojimas, pa
gal ji, priklausytų tiktai 
nuo jos naudingumo, o ne 
nuo ko kito.

Generolas, be kitko, nu
rodė, kad Rusijos pavergtos 
tautos, kurias dabar Mask
va negailestingai išnaudo
ja, karo atsitikime butų Ru
sijos silpnumo, o ne jos pa
jėgumo šaltinis, nes paverg
tos tautos siektų išsivadavi
mo ir nenoriai kautųsi už 
savo pavergėjus.

Šitie Įspėjimai rusams gal 
nėra didelė naujiena, nesišdavikiškų niekšų yra pir- .. . . . .

maeilis savisaugos reikalas. R. ’ , pa ys genausiai
Bet kartu ta byla rodo, kad ?!"? **'2. Bet
šnipai buvo rekrutuojami', ui opos n Amen-
komunistų ir komumstuo- „žiai R da’” W-
janciu žmonių tarpe. Vy- , .___ . . U«,<1U
riausybės liudininkai jau Va?™1

! parodė, kad tarpe komunis- Rali Eu-
,tų atsakomingose vietose‘ kePur^is užmėtyt,”
• Rusijos agentai ieškojo —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

10 NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Kazimiero Šventė to tikėjimo mes nematome

Sekmadienis, kovo 4 d.,'i*asaul>'> tikro brolišku-'
buvo minėtinas keletu at- T ? <’« tukstan-
žvilgių. Tai buvo š.-. Kaži- 'teepatavo šventas
mieto šventė. Lietuviu ka- tlkeJ™as. o tikro broiisku-
talikų tarpe tai viena iš po- ra<į.“buv0’., _ ...
puliariausių švenčiu. Kuo T*1-1 --veikas plotas dik- 
airiams yra šv. Patrikas,
tuo lietuviams katalikams kia melst‘s talKOS, kataliku- 
šv. Kazimieras. ‘ kų tautu tarpe. Jei šventas

Lietuvos Vvčiai šv. Kaži- t““-’uaas < katalikybei Eu- 
miera vra apsirinkę savo r’!;'>? • u TI a“e^s 
organizacijos globėju. Tai- ta!k? u' ?! >
gi Chicagos vyčiai savo lal J“ but bfcSą 
globėjo šventėje visą dieną BALF’o Fasidarbavimas 
c-elebravo. Ryte šv. Myko
lo bažnyčioje bendrai ėjo' Chicagos BALF o skyrių 
prie komunijos, po to turė- sujungtomis jėgomis kove 
jo bendrus pusryčius, o va- ^* Ashland Blvd. audito- 
kare turėjo banketą. rij°j -ivyko masmitingas.

Šv. Kazimiero ‘ šventės Buvo Prakalbos ir meninė 
proga “Draugas” buvo Įdė- dalis- Ta Pr0?a tremtinių 
jes keletą atatinkamų raš- ponsonams buco Įteikiami, 
tų. įdėjo ir improvizuotą P^kos diplomai, 
maldą j šv. Kazimierą. Be1 Masmitingą atidarė kun. 
kitko šv. Kazimieras prašo-,P1 • Etiška, BALF o apskri- 
mas išminties ir energijos t^5 pirmininkas. Kalbėjo 
kovoje su musų tautos iri Lietuvos konsulas, Dr. P. 
dieviškosios tiesos priešųj^aužvaidis, BALF o centro 

; reikalų vedėjas Minkunas

LENKTYNĖS SU MIRTIM

. .Z
Musų kareiviai Korėjos fronte per sniegą neša sužeistą savo draugą į artimiausią 

ligoninę. Juo greičiau suteikiama pagalba, juo daugiau progų išlikti gyvam.

Wilkes-BarreNaujienos

klastomis. Taipgi prašo 
mas stiprinti šv. tikėjimą, 
nes, girdi, be švento tikėji
mo mes nematom pasauly 
tikro broliškumo.

Šv. Kazimieras yra pra
šomas gelbėti Lietuvą nuo 
bedieviškų priešų, nuo bol
ševikų. Na, o juk kiekvie
nas lietuvis žino, kad kata
likiškos Lietuvos priešų tar-

Doyle, kuri publikai persta
tė p. Nora Gugienė. Meni
nę dalĮ pildė Pakšto orkes
trą, Dainavos Ansamblis, 
S. Sodeikos vadovaujamas, 
operos solistas Algirdas 
Brazis, solistė Motiekaitie
nė ir kiti.

Žmonių nebuvo pilna ša
pe yra ir katalikiškoji Len- To priežastis, tur but, 
kija. Kodėl šv. Kazimieras buvo tame, kad rengėjai

kosios draugijos pasirodė viai, kurie yra pasiryžę iš- dyba ir suvažiavimas buvo 
gerai, o katalikiškosios duo- tiesti pagalbos ranką musų nutarę duot pinigus, su są- 
snume neprogresuoja. Iš troliams, Mažosios Lietu- lyga, kad L. Dovydėnas ap- 

ir NČWC atstovas kun. Tuzino turtingų Chicagos vos lietuviams, iki šiolei te- rašys apskričio veiklą. Val- 
lietuvių parapijų su auko- bevargstantiems Vakarų dyba, sužinojusi, kad kny-
mis Lietuvai nepasirodė nei Europoje, 
viena. Iš apie šešių dešim-' 
čių lietuvių kunigų su au
komis pasirodė tik jėzuitai, 
kurie pridavė dešimkę.
Tarp astuonių organizacijų,

Iniciatoriai.

PITTSTON, PA.

ga nepasirodys, sulaikė pi
nigus. Suvažiavimas už- 
gyrė valdybos žygį ir rašy
tojas pinigus gaus tik pasi
rodžius knygai ir aprašius

nėra prašomas sutaikyti tas 
dvi katalikiškas tautas? 

Kadangi lietuvių santy-

Skautų Sąju-
nepasirupino gauti visų sro 
vių pritarimą. Dar laimė, ganizacijų, aukavusių tarp 

$26 ir $10, tėra dvi katali
kiškos—ateitininkų kuopa

kad tą dieną pasitaikė labai
kiai su lenkais nebuvo ir gražus oras. Jei ne, tai but eTr>TZ. ,

išėję dar blogiau, negu kad ir SLRKA 160 kuopa 
buvo.

Vasario 25 d. SLA sep- veiklą, 
aukavusių virš S25, tėra vie- tintas apskritys turėjo su- gfe suvažiavimas nutane, 
na, kurių gailina pnskaityti važiavimų. Pirm. M. Rup- ka(, ateit je SLA tint0 
prie katalikiškų, tai yra ris atidarė konierencijų 3 krjiio vasaros iknikai
Akademinis Skautų Sųju-,vai. popiet Dalyvavo 14 J* programa, prakal
bs, aukavęs $30. Is 24 or- kuopų su 43 delegatais. bomls ir kulturižku pamar.

Stasys Vaičiūnas, pernai ginimu. Lietuviška veikla

■nėra nei broliški, nei krikš
čioniški, kadangi istorija 
rodo, jog veik per du tuks-Ką Atskaitos pasako 
tančių metų "Vakarų Euro
pos visos katalikiškos tau- Šių metų Vasario Šėlio
tos nesugvveno ir dažnai liktosios minėjimo atskaitos 
kariavo savo tarpe, tai ko rodo tą pat, ką ir praeityje, 
vertas pasakymas “Be šven- Kaip ir praeityje liberalis-

Buvo 13 organizacijų au
kavusių po $10. Taip jų 
katalikiškos tokios: ALRK 
Federacijos skyrius ir tėvai 
jėzuitai.

Po $5 aukavo 10 organi
zacijų. Iš jų tik dvi katali
kiškos—šv. Kazimiero Vie-

SLA TAUTOS STIPRINIMO VAJUS
KVIEČIA VISUS SĄMONINGUS LIETUVIUS Į 

BENDRA DARBĄ TAUTOS GYVYBEI 
IŠLAIKYTI

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji 
Taryba nutarė paskelbti naujų narių Įrašymo i 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 i lietuvių 
tautos bei Lietuvos valstybės tragingą padėti, kuomet 
aziatišku žiaurumu pasilaikantis rusiškas komuniz
mas grūmoja išžudymu lietuvių, kuomet tarptauti
nių santykių storis 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 Vajų 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
Į 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 fratemalių tikslų ir užtikrinsite sau ir 
višiems SLA nariams praktiškas fratemales naudas. 
Įstojimo Į SLA reikalais informacijas suteiks SLA 
kuopu organizatoriai ir kiti veikėjai, arba rašykite

j SLA sekretoriui: ,
DR. M. J. VINIKAS

307 We»t 30th Street New York 1, N. Y.

atvykęs iš Vokietijos, pasa
kė gerą kalbą už Įtraukimą 
jaunuolių Į SLA ir už va
davimą Lietuvos iš okupan
tų. Tai yra nuoseklus vei
kėjas lietuviškoje dirvoje, 
lavintas ir energingas vy
ras. Jis užims buvusio dė
dės Stasio Žukausko vieta. 
Gyvas būdamas Žukauskas 
daug darbavosi dėl SLA ir 
savo tautai. Mirė prieš po

nuolvno Rėmėjų Centras ir ra metu.
Labdarių 8 kuopa. i Apskričio užrašus iš pra-

Toks Amerikos lietuvių I eito suvažiavimo skaitė raš-
Romos katalikų pasirody
mas.
Sugrįžo iš Vakacijų

Su mažomis išimtimis 
klebonai buvo išvykę Į šil
tus kraštus žieminių vaka- 
cijų praleisti. Dabar visi 
sugrįžo. Mat, Velykos čia 
pat. velykinė kolekta be 
klebonų gali nebūti taip di
delė.
Kolekta Bažnyčiose

Kardinolo Įsakymu visose 
Chicagos bažnyčiose kovo 
11 d. turi but padaryta ko
lekta tremtyje esantiems 
šelpti. Surinktos aukos lie
tuviškose bažnyčiose eis ne 
BALF’ui ir ne kokiai kitai 
lietuvių organizacijai, o vy
skupų fondui. Lietuvių 
tremtinių šalpai lietuviško
se bažnyčiose kolektos nie
kada nėra rengiamos. Iš 
tremties atvykusieji lietu
viai tą privalo žinoti.

Laisvamanis.

Mažosios Lietuvos 
Bičiuliams

Mažosios Lietuvos Bičiu- 
jlių Sambūrio Chicagoje 
steigiamasis susirinkimas 
Įvyks kovo 18 d., 12 vai., 
Sandaros svetainėje, 840 
W. 33rd St Maloniai kvie
čiami dalyvauti visi lietu-

tininkas J. Maceina. Buvo 
laiškas nuo rašytojo Liudo 
Dovydėno. Reikalavo $50. 
1949 metais L. Dovydėnas 
buvo pažadėjęs parašyti ir 
išleisti knygą “Lietuviai po 
Pennsylvanijos Kalnais.” 
Jis sakė, kad išleis 1949 
metais. Tai apskričio val-

kiek pagyvėjo ir publika 
reikalauja programos prie 
valgių ir gėrimų.

Nutarta surengti koncer
tą ši pavasari. Artistai ir 
dainininkai kviečiami iŠ 
Piooklyno.

Suvažiavimą palinksmino 
dainininkas J. Januška, 
merginų trio, Ona Marazie- 
nė skambino pianą. Ap
skričio valdyba suruošė pui
kią vakarienę delegatams. 
Apskritys duos piniginę do
vaną už naujų narių Įrašy
mą Į SLA. Nutarė išleist 
lapelius kviečiant jaunimą 
stoti i SLA. Kitą suvažia
vimą sušauks valdyba.

J. V. Stanislovaitis.

ĮSPĖJA DĖL KAINŲ 
-

B. Carey, elektros dar- 
lijos vada*. įspėja 

vyriausybę dėl darbininku 
reikalavimą ir saka, darbi- 
"inkai imsis griežtį kovos 
priemonių, jei "Tiaasybė 
bandys atimti jiems išsiko
votus gyvenimo pasrerinimus.

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

Geriausias ir plačiausi 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai- 
da sa ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

East Broadvray
So. Boston 27.

i Lietuvių Progresyvių Klu
bas vasario 25 d. turėjo su
sirinkimą. Iš veikios komi
sijos raporto sužinota, kad 
balandžio 29 d. klubas tu
rės motinų dienos minėjimą 
su programa. Kalbėtoja bus 
Gražina Būgaitė iš Scran- 
ton, Pa. Tai žinomo kalbi
ninko K. Būgos duktė: ji 
čia gyvena su savo motina. 
Bus Moterų Klubo dainos 
ir juokingas monologas bus 
suloštas. Vakarienė Įvyks 
6 vai. vakare. Dovanos bus 
duodamos motinoms, kaip ir 
ipiimiau. Parengimas Įvyks 
i lietuvių tautiškoj svetainėj, 
206 Parrish St.

Anglių kasyklos iki šiol 
dirbo gerai, po penkias die
nas i savaitę. Bet nuo va
sario 27 d. pradėjo dirbti 
Įtik dvi dienas i savaitę. Tai 
•tik Glen Alden Coal C-o. 

• Minėta kompanija skaitos 
didžiausia pasaulyje kietos 
'anglies gamyboje. Nėra ži- 
!r.oma, kiek laiko ji dirbs po 
'dvi dienas. Kitos kompa
nijos dirba kiek daugiau. 
Anglies kaina dabar, pri
statytos Į namus, $13.60 ir 
daugiau. Dėl brangumo 
priežasties bus nedarbo. 
Kompetic-ija prieš anglį yra 
didelė iš aliejaus, elektros 
ir gazo. O antracitas dau
giausia vartojamas tik na
mu apšildymui.

Angliakasiai dabar gau
na mokesčio Į valandą 
apie $1.75. Dienos mokes
tis apie $14. Dirbama sep
tynias valandas per dieną, 
o 45 minutės skiriamos ke
liavimui po žeme. Tai, pa
gal unijos sutarti, reikia 
but pc žeme 7 vai. ir 45 mi
nutes. Bet tuksianti žmo
nių nuleist ir iškelt reikia 
laiko. Keltuvas ima tik 10 
darbininkų vienu kart. Tai 
pradeda leistis po žeme 6 
vai. iš ryto, o iškelia 2:50 
vai. popiet.

Angliakasiai gavo $1.60 
pakėlimo algos i dieną, bet 
viskas pabrango ir mažiau 
dienų dirba.

Vasario 11 d. SLA 115 
kuopa turėjo susirinkimą. 
Įsirašė A. Gruzdąs. Tai 
ketvirtas naujai atvykęs Į 
Ameriką Įstojo i kuopą.

Minėta SLA kuopa čia 
yra veikliausia, nes turi ne
mažai veiklių narių. Daug 
veikusių SLA eilėse dabar 
nepriklauso ir jokio pasi
teisinimo neturi, kodėl išsi- 
braukė. Ši kuopa, rodos, 
yra ir bagočiausia pinigais, 
ižde yra apie $1,600. Tai 
valdybos nuopelnas. Val
dybą sudaro: A. Ambrazai- 
is, J. Batvinskas, A. Mi- 

’iauskienė, A. Miliauskas,

Pirkite M. Gudelio 
oOO puslapių knygų

LIETUVIAI GYNĖ
SAVO MIŠKUS I

Siųskite du doleriu 
fMoney Order ar Postai Note) Į

LITHUANIAN BOOKS 
K»">« HuraboMt Boulevard

Chiea f o 47, IHisoia

M. Kupris ir M. Šaka.
$10 kuopa paskyrė išlei

dimui J. šliupo biografijos.
, Kuopa nutarė statyti sce
noje komediją “Ponas Dau
gailoj is.” Kultūriška veik
la atbudo. Radio valandos 
vedėjai surengė vasario 4 d. 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą.

J. V. Stanislovaitis.

LIETI VOS GENERALINIO 
! KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

Agie Bakaityt&?Jurgaitienė 
ir vyras Jonas Jurgaitis, gyve
nę VVaukegan, Ilk. ir jos sesuo 
Ona Baisa itytė.

Gertrūda r Ona Baltrušaity
tės iš Meištų km.. Rubleliu v., 
šakių apskr.

Antanas, Juozas ir Konstan
tinas Beliauskas iš Kiškelio 
km., Alytaus apskr.

Dominic Bolevičius (Bolys) ; 
jo tėvas kilęs iš Merkinės.

Jurgis čulkys iš Stankaičių 
km., Klaipėdos apskr.

Stasys Drasutis ir jo brolis, 
iš Ubagiškių km., Grušlaukės 
par., Darbėnų vals., Kretingos 
apskr.

Gįržudas.
Elzbieta Gružinskaitė-Pežie- 

nė.
Feliksas ir Vincentas Juška 

iš Sedos vak.. Domenų km.. 
Mažeikių apskr.

Aleksas ir Jonas Kahtževi- 
čius iš Domeikiemio km.. Aly
taus apskr.

Jonas Kart enk a {Skirtenko). 
gyvenęs Brooklyne.

Jurgis Krauza iš Dauglankių 
km., Tauragės vals.

Labunovskaitė.
Miniotaitės. dukterys Pran

ciškos Miniotienės-Ginčauskai- 
tės ir Juozo Minioto. Motina 
kilusi iš Šilalės par., Tauragės 
apskr.

Mockus, iš Naused; km.. Dar- 
l>enii vals.. Kretingos apskr., 
yra dirbęs anglių kasyklose.

Gottlieb ir Wiihelm Pilkow- 
ski, kilę iš Lietuvos, ar jų įpė
diniai.

Antanas šalnius.
Teresė Sankowski-Surkevi- 

čiutė iš Kėdainių apskr.
Konstancija Šidlauskaitė iš 

Reketijos km., Liubavo vals., 
M ariampolės apskr.

Hendrikas Skvrys iš Skaud
vilės.

Juozas Sunklis-Sunklaitis iš 
Čekiškės vals., Kauno apskr., 
gyvenęs Betygalos vals., Rasei
nių apskr.

Jukja Surkevičiutė.
Antanas Sventickas iš Mai

šymų km., Rudaminos vals.
Vladas (Walter) želvys iš 

Padubysio. Raseinių apskr.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liept? į:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

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

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapiu kalendorių. 1951 metu kalendorius 
jau siuntinėjamas. Pats laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metą kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė ddVs 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 Broadvray South Boston 27, Maaa.



SO. BOSTONPusląpis Ketvirtas

Bimba Išjuokia Bolševikus 1 Plytinių statyba nebuvo i 
užbaigta, nes birželio mė
nesi Lietuvą užplūdo antra-

" , sis musų krašto “išvaduoto-
- maišytuvo n engdavo —Hitleris su savo rud-

ba.ftJ° ;!??...Stral.P®,;LaIl! ^rmas’.,kunos duodavo Per, marškiniais—ir per trejisĮ 
f^nyf^'metus čiulpė kraštą, kaip ir 

hT(OS. P1*p-.bolševikai. Vokiečių oku-
nC ? tegalėjo duoti mazą'pacijos metaįs lietuvių pa- 
produkciją; piinntyuo* bangomis buvo užbaigta 
auko degyklos prarydavo ^vejų plytinių statyba, bol 

daug kuro, plytos išeidavo *

* Laisvės” Nr. 42 A. Bim- kio

murinės Lietuvos atstatymą 
ir plytines. Žinovu apsime
tęs, jis kalba apie dalykus, 
dėl kurių pats ne ką tenu
simano.

Lietuvos Plytinės menkoą rūšies. Jei apielin- 
kėje atsirasdavo pramoni
nė plytinė, tos plytinėlės tu
rėdavo užsidaryti. Ir kal
vis, kurs užsimanytų ran
komis kalti vinis, negalėtų 

fabriko.

1940 metais, kuomet bol
ševikai pirmą kaitą okupa
vo Lietuvą, pramoninės 
plytinės pagamindavo per 
metus 70 milionų plytų.
Plytinės buvo Įvairaus dy- nukonkuruoti vinių 
džio, nuo 2 iki 12 milionų Bolševikai, septynius metus 

į produkcijos. Pra m o n i n ė pašeimininkavę Lietuvoj, 
plytinė tai, galima sakyti, pasišovė statyti kolchozuo- 
plytų fabrikas, kur molio se tokias bėdos plytinėles, 
paruošimas, plytų formavi-' 
mas ir transportas atlieka
mas mašinų arba automatų,
plytų deginimas vyksta ka
merinėse krosnyse. Tokios 
krosnys tai stambus pasta
tai iš ugniai atsparios me
džiagos, kad išlaikytų karš
ti plytas deginant; jos turi 

! 14-18 skyrių, kamerų: i 
vieną kraunamos išdžiovin
tos plytos, gretimose kame
rose eina degimas, toliau 
plytos atšaldomos, paskui 

visai gatavos iškrauna- 
vai- mos- Tokiu budu klonis
baž-'jau

o A. Bimba dėlto džiūgau
ja.

Boltevikai ir Plytinės

Bolševikai 1940 metais 
užvaldę Lietuvą, stachano- 
viškais tempais “išlaisvino” 
visą kraštą nuo valiutos, 
maisto, pagamintų prekių, 
žaliavų, sandėlių ir nuo 
jiems nemalonių žmonių. 
Susidariusi bolševikų val
džia, nors ir nosį nuleidusi, 
pradėjo neva “kūrybini 
darbą.”

Tuometinis vietinės pra
monės komisaras šumaus-

—Tegul bus pagarbintas, vesiu i visas keturias 
vaike, važiuok su manim Į nyčias, o jei busi geras
Rymą! kas, tai aš po bažnyčios ta- veikia nenutraukiamai die-

—Sveikas, tėve, ar tu ve nuvesiu i vieną puikų n3 ii’ naktį. Geriau jreng- kas sudarė planą, kaip kel
rimtai kalbi apie važiavima pleisą, kur geri mano fren- plytinės tuiėjo kurui pa-jti Lietuvos plytų piamonę. 
Į Romą? ‘ tai, Barauskas ir Griliaus- duoti automatus, kurie per Maskvos “Gosplanas” (cen-

—Šiur, vaike, aš važiuo- kas. mudviem ir užfundys. pusę sumažino kuro suvar-
ju streit i Rymą. ale barge- Bus dūšiai spakajus ir ku- tojimą; kai kurios turėjo be
no keliais, o vediug to man nui malonumas. Ką misli- moderniškai Įrengtų oro
nereiks Bostono apleisti, ji, vaike? į džiovyklų dar mechanizuo-
galėsįu ir Ryme dėl atpus- —Apie kokius draugus tas
kų pabuvoti ir Bostone ta- Barauską ir Griliauską tu 
me pat čėse paulioti, su- kalbi, tėve? 
pranti? —Tai mano seni pažista-

—Nesuprantu, tėve. Jei mi, vaike, ale savo pavar
tų važiuoji Į Romą. tai tu dės jie suamerikino ir vadi- trifikuotų plytinių, kaip 
negalėsi tame pačiame lai- naši Bar and Grill. Vot, Amerikoje, Lietuvoje nebu- 
ke būti Bostone; dar nie- vaike, kai aš pas juos užei- v°» nebuvo jų ir Rusijoje, 
kas nėra buvęs tuo pat lai- nu, tai tuščias niekada ne-Įku,j technika yra smarkiai 
ku dvejose vietose, negalėsi išeinu, geri frentai, kalbos atsilikusi, palyginus su V a- 
nė tu, tėve. nėra.

—Nevermai. tavo “nega- —Suprantu, tėve, kas tai 
lesi,” vaike, aš turiu rastis- per draugai, o dėl to atlai
kus davadus, kad možna dų reikalo, tai tėvas perma- 
Rymo atpuskus gauti čia žai apie tai žinai, 
pat Bostone ir kaip tu drįs-' —O ką tu, vaike, apie tai 
ti sprečytis, jei tu nieko ne- žinai? 
žinai apie atpuskų bizni! i —Aš žinau, tėve,

—Gal paaiškinsi, tėve, bažnyčiai atlaidai yra di- 
tada nebus reikalo bartis. įdėlis pajamų šaltinis. Per

inai šventųjų metų atlaidai 
tu kainavo kiekvienam žmo

gui 990 dolerių, šiemet jie

džiovyklas, kur plytos 
dirbtine šilu-UZ-ltn įuainv

ma: ten džiovinimas nepri
klauso nuo blogo oro arba 
šalčio. Tokiu nilnai elek-

—Well, vaike, jei 
viežlybai prašai, tai aš
isfigeriuosiu, kaip čia j atpigo, nes praėjo sezonas,
kas yra. Musų parapijos Kadaise bažnyčia, kada jai

tau
vis

dvasiškoji načalstva paraše 
didelę gromatą geriems ka
talikams ir ten sako: “Ka
dangi dauguma katalikų 
negalėjo nuvykti Romon ir 
ten pelnyti Šventųjų Metų 
atlaidus, tai Šv. Tėvas pa
skelbė, jog Šventųjų Metų'^^7 "duod
ut Įnirtus buc crulimo nolnirti (-jjpl-sĮj

reikėjo pinigų šv. Petro ba 
zilikai statvti, atlaidus sta- 
čiai už pinigus pardavinė
jo: dabar tokios atviros 
prekybos vengiama, bet ke
liavimas i Romą kainuoja 

; pinigai, o ten nuvažiavęs

karais
70 milionų plytų gamyba 

buvo maža. jos vos užtek
davo miestų statybai ir val
stybiniams darbams. Jei 
rimtai kalbėti apie murinės 
Lietuvos statymą, plytų ga- 

kadimybą teiktų keleriopai pa
didinti. Be plytų, mūrų 
statybai reikalinga daug ki
tu statvbinių medžiagų ir 
labai stambių kapitalų; ply
tos sudaro tik nedidelę sta
tybos kaštų dali.

Pramoninių plytinių bu
vo nedaug, todėl tokiose 
vietose, kur jos sunkiai bu
vo patiekiamos, kūrėsi ma
žos, kaimo plytinės, kad pa
tenkinus vietos pareikalavi- 
ma

trinė visai sąjungai plana
vimo Įstaiga) užtvirtino 
Lietuvai planą pastatyti 
1941 metais 5 naujas plyti
nes po 5 milionus plytų 
kiekviena ir dastatyti esa
mose plytinėse dvi krosnis 
tokio pat pajėgumo. Ko
munistų centro komitetas 
Kaune siuntė i Maskvą spe
cialistus ieškoti užplanuo
toms plytinėms mašinų ir 
Įrengimų. Važiavo ir pats 
Šumauskas. Bet iš biznio 
išėjo špyga. Visasąjunginis 
sunkiosios pramonės minis- 
teris atvirai pasakė:

“Kaip jus galite gauti Lie
tuvai Įrengimus net pen
kioms plytinėms, jei visai 
musų didžiajai sąjungai 41 
metams užplanuota pagamin
ti tik 8 tokių įrengimų kom
plektai. Verskįtės patys, kaip 
galėsite.”

Padėtis buvo aiški: Rusi
ja ruošėsi antram pasauli
niam karai ir visa pramonė 
dirbo karui. Šiandien pa
dėtis yra panaši.

Plytinių produkcija Lie
tuvoj buvo reikalinga rau
donajai armijai, todėl ank
styvą pavasari 41 metais

atlaidus bus galima pelnyti 
visus šiuos 1951-sius metus 
ir visose katalikų bažnyčio
se.” Ale, žinoma, reik ži
noti kaip, kur ir kada.

tėve.

1951

Igor Trubeckoj, baltasis rusas, kuri Amerikos spauda va
dina “Lietuvos kunigaikščiu.” bylinėjasi su savo žmona. 
Woolwortb miiionų Įpėdine. Barbara Hutton. Meksikos 
teisme, žmona nori divorso, bet Trubeckoj nesutinka 
skirtis nuo turtingos žmonos. Jis iš Paryžiaus skelbiasi, 
kad nors jis ir yra ketvirtas tos turtuolės vyras, bet 
skirtis nenorįs.

ševikų laikais pradėtoji.
Į karo pabaigą plytinės 

nukentėjo nuo karo veiks
mų, kelias gi vokiečiai be
sitraukdami susprogdino. 
Tokiu budu plytų gamyba 
labai nukentėjo.

1944 metais sugrįžo pir
mieji “išvaduotojai” ir il
gesniam laikui Įsitvirtinę 
pradėjo šeimininkauti, kaip 
tikri barbarai, ir muilinti 
svieto akis visokiais paža
dais.

1945 metais M. Gedvilą 
(ministerių pirmininkas) 
per radio paskelbė bolševi
kų planus, ką jie duos Lie
tuvai per 5 metus: kiek bus 
priauginta gyvulių, kiek 
bus gaminama visokių ge
rybių. Sotus ir linksmi bus 
sovietų tėvynės gyventojai, 
labiausia vergų stovyklose 
ir kolchozuose, pridėsime 
nuo savęs. Tarp kitų ge
rybių jis pažadėjo, kad ply
tų gamyba bus pakelta iki 
150 milionų plytų Į metus. 
Visai nesunku butų tokią 
gamybą per penkerius me
tus pasiekti, jei skersai ke
lio nestovėtų planinga Mas
kvos kolonialinė politika, 
panašiai kaip ir carų laikais 

•—kuo daugiau išspausti iš
pavergtų kraštų ir galimai 
mažiau jiems duoti. Naujo 
karo ruošimas irgi trukdo. 
Aišku, kad plytų planas ne
išpildytas. Dėl vietos sto
kos čia nekalbėsime, kaip 
yra sudaromi ir vykdomi 
bolševikų gamybiniai pla
nai ir kaip skelbiami jų re
zultatai. Paminėsime tik 
tiek, kad sovietuose viskas 
daroma pagal planus: pla
nai yra valstybės paslaptis; 
despotiškos valstybės pa
valdiniai neprivalo žinoti, 
kaip Kremliaus valdovai 
sunaudoja pajamas, išlup
tas iš pramonės ir kolchozų 
darbininkų, kad alkani ir 
apdriskę nebruzdėtų. Ten, 
tau ne Amerika, kur kiek
vienas pilietis žino, kiek bi
lionų reikės sudėti mobili 
zacijai.

Tikrai nesužinosime, kiek 
1950 metais Lietuvoj paga
minta plvtų; kitaip Bimbos 
štabas visais savo bubnais 
apie tai bubnytų, o nerašytų 
tais reikalais visokių bala 
baikų. Geriausiu atveju bus 
paskelbta, kad 50 metais 
plytų buvo pagaminta daug

sos. Čia randame, kad Sunku pikčiau apjuokti 
pereitų metų rugsėjo mene- bolševikų darbus Lietuvoje, 

Dotnuvos rajono “Auš- negu tai padarė A. Bimba 
kolchoze Įvyko plyti- savo nerimtu rašiniu “Lais- 

ninkų konferencija, kurioje vėje.” Butų rimčiau, jei jis 
nustatyta, kad be “Aušros” butų pasižadėjęs iš “Lais- 
dar 4 kolchozai pasiekė di- vės” vajaus pastatyti dan- 
delių laimėjimų gaminant goraiži, kuriame Įsikurtų ir 
plytas savo jėgomis; tarp “Laisvės”* štabas, 
tų keturių buvo ir “Vilnie*”} Apsimetęs avinėliu A. 
išreklamuotas Zarasų rajo- Bimba stebisi iš kur atsira- 
no “Garbės Darbo” kolcho- do tie 24 tūkstančiai plytų, 
zas su 24 tūkstančių plytų Blogas štabo viršininkas, 
plytinėle, iš kurios spaudo- kurs nežino, kas rašoma jo 
je buvo ir pasijuokta. To
liau seka tušti plepalai mi
nėtų kolchozų valdininkų ir

si
ros”

kaimo statybos viršininko 
Povilo Variakojo, kuris ne 
tiek kalba, kas jau padary-

spaudoje.
“Laisvės” Redaktoriaus 

Dorybės Pamokos
A. Bimba skelbia jo gau

tą laišką, pasirašytą inicia-
ta, bet pasigiria, ką padarys lais I. ’l. Laiške rašoma.

kad kad sarmata draugams Bim- 
dabartinė Lietuvos bajorija bai ir Mizarai už niekų pa
mokės priversti savo bau- šymą apie Lietuvą,” ir 
džiauninkus kolchozuose “Laisvės*’ redaktoriai pava-
statyti kaimo plytinėles ir dinti nemokšomis, 
gaminti plytas, pavartojau. jjs nepaėmė i širdį kom- 
stipresnes priemones, negu pljmcntų, tik nepatenkin- 
anų laikų d\alininko lazda. kodėl laiško rašytojas 
Be plytų mūrinei statybai nepasirašė savo pavardės, 
reikalinga dai daug kitos kaip to reikalautų etika.
statybinės medžiagos ir ne
mažai išlaidų, kurias turės 
pakelti valdžios apiplėšti 
kolchozininkai. Utėlė, sa
ko, gali per parą nušliaužti 
30 jardų kelio, galėtų ir 
bolševikai per daug metų 
nušliaužti i murinę Lietuvą, 
jeigu juos taip ilgai Lietu
voj kas
priveisti

“Tikras ‘Keleivio’ auklėti
nis,” nusprendė Bimba. Pa
skaičius jo paskutinį straip
sni. daug kas pritars I. Y. 
nuomonei. Tik I. Y. netu
rėtų manyti, jog A. Bimba 
yra toks kvailys, kad nesu
pranta propagandinio melo, 
kuri jis skleidžia. Jis turi

laik\s. Jie galėtų j kaip jam gaspado-
daug bėdos plyti- rius įsako; o kas jo 

nelių ir pastatyti, siek tiek d0,.ju?_visiems žinoma.
muro pastatėlių kaimuose. 
Per 7 okupacijos metus nie
ko nepadarė, bet pasižada 
ateity daug padaryti. Kad 
bolševikai šios dienos dar
bais “tikrai rimtai” siekia1 
padaryti Lietuvą mūriniu į 
kraštu, gali galvoti tik ne-! 
išmanėlis.

Jis pasisako ir dėl atvirų 
ir begėdiškų melų apie šios 
dienos Lietuva:

“Už ką gi redaktoriai lai
ko savo skaitytojus? Nejau- 
g jie Įsivaizduoja, kad melas 
nebus pastebėtas ir iškeltas 
aikštėn?” klausia jis.

Gal skaitytojai pamanys, 
kad Bimba pelenais galvą 
apsibarstęs gailisi savo 

į“griekų.” Anaiptol — jis 
kalba ne apie “Vilnį” su 
/‘Laisve,*’ bet anie nepri
klausančius nuo Maskvos 
laikraščius, kurie negali 
pritarti komunistų propa
gandiniams pliauškalams, 
nerimtiems ir melagin
giems.

I “Kokie besarmačiai ir 
melagiai yra tie Lietuvos 
niekintojai. Jie purvus me
ta Lietuvai Į veidą,” rašo 
jis.

. Prancūzų karalius Liud
vikas sakydavo: “Prancūzi
ja—tai aš.” A. Bimbai 
Lieiuva yra maskolių ir lie
tuviškųjų pakalikų klika, 
kuri 1 ietuvą valdo. Jis yra 
( įdėlis “patriotas.” Ką gau
na už tai?

K. Vanagaitis.

Nemažai ių atsirado,buvo pradėta statyba visu 
pas ūkininkus arba šalia penkių plytinių. Teisybė 
miestelių. Tokios plytinė- reikalauja pasakyti, kad 
lės buvo primityviai irenę-Maskva suteikė keliastos. kai kurios buvo įšilai- šimtis vagonų iąnbatspa-|P1^“‘«^’«““ nKT„ 
siusios vietoj pagamintus rių plytų, iš kurių galima 
molio maišytuvus, arklių buvo statyti degimui kros- 
sukamus. Kartais prie to- nis.

i kam nors 
ar ne tiesa?

—Ale. vaike, dabar 
bargenas, tai kodėl tu 
nori tuo pasinaudoti?

—-Jei tėvas nori, aš 
raliu narduoti 
tiltą, tik mokėk

—Tai paaiškink
kaip, kur ir kada?

—Klausyk, vaike 
atlikti spaviednj ir 
komuniją, ale velykinė ne
siskaito, turi būti ekstra 
spaviednis. Reikia aplan
kyti keturias bažnyčias ir 
visur sukalbėti visus pote
rius, o kada tą viską pada
rysi, tada gausi zupelnus 
jubilėjušavus atpuskus ir 
busi Ryme buvęs. Ar aiš
ku, vaike?

—Kiek aš suprantu, tėve, 
tai Roma paskelbė atlaidų 
išpardavimą, taip sakant,
“sale,” po šventųjų metų
pabaigus. ___

Aš tau sakiau, vaike,
kad čia bargenas ir siulau Laikas užsisakyti “Kelei- 
tau nepražiopsoti progą at- vio** kalendorių 1951 me- 
siversti į gerą kelią. Ei- tams. Dau* informacijų ir 
nam su manim, aš tave nu- skaitymų. Kaina 50 centų.

Reik
priimt

uz-

yra 
ne-

tau
Brooklyno 

pinigus.
—Gana. vaike, tu jau nu

šnekėjai ir tik svietą pikti
ni ^tokiomis šnektomis.

—Jei nenori piktintis, tai 
baikim kalbą.

—Baikim, vaike, ba aš 
jau turiu pradėti tas ketu
rias bažnyčias lankyti ir 
dar turiu savo pomieti at
šviežinti, kad atsiminčiau 
visus poterius.

—Visa gera, tėve, tik už
ėjęs pas tą savo draugą Ba
rauską neužmiršk, kad eini 
atlaidų gauti.

DVINUKŲ VESTUVĖS

Du broliai dvinukai, Andrell ir Richard Pearson, susituo
kė su dvie mdvinukėm sesutėm, Lee ir Janke Pope, Bea- 
verly Hill. Caiif.. mieste.

metais, bet kiek buvo pa
gaminta, apie tai bus nuty
lėta. Kad iš plytinio plano 
išėjo muilo burbulas, maty
ti iš to triukšmo, kuri sukė
lė komunistų spauda dėl 
kaimo plytinėlių kolchozuo
se.
A. Bimba Tapo Plytininkv

Drąsiai, kaip tikras muri
nės statybos ir plytinių ži
novas, “Laisvės” redakto
rius Bimba rašo, “Pirmą 
syk Lietuvos istorijoje tik
rai rimtai siekiama Lietu
vą padaryti mūriniu kraš
tu” ir džiūgauja, kad “de
damos labai pasekmingos 
pastangos, kad savo plytinę 
turėtų kiekvienas didesnis 
’ olektyvinis ūkis.”

įrodymui, kad bolševikai 
rimtai galvoja apie murinės 
Lietuvos statymą, “laisvės” 
ledaktorius paduoda ilgą 
straipsnį iš vilniškės “Tie-

IŠGĄSDINO

l’olicija Calexiro. Calif.. lenk
tynių lauke apsupo Paul Salz- 
burg (parodytas iešmu), ku
ris sukėlė paniką arkliu lenk
tynių lauke su neva lai bom
ba. “Bomba“ pasirodė tiktai 
elektros batarėja. kurią jis 
pakišo turtuoliui Louis B. 
Mayer’iui į ložą.

keleivyje r»aorf
v | «> U 11 • • •kel-

nitnu» n |iAiicsk<ipniui.
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Šmugelis Kriaučiuose

Geria ii Priteršto Šulinio

Kada žmogus juokiasi iš 
kito kvailybių, tai būna 
juokas ir kitiems. Bet ka
da žmogus juokiasi pats iš 
savęs, tai j tokį žiūrima su 
pasigailėjimu, nes toks at

mena?” Taip, mes atsime
nam ne vien tą kvailybę, 
mes atsimenam labai daug 
kvailybių iš tų laikų komu
nistų darbuotės. Gal būt 
viena iš kvailiausių kvaily
bių buvo atėjęs Įsakymas 
tiesiai iš Maskvos kriau- 
čiams prisidėti prie raudo-

rodo, kriaučiškai tariant, nojo profsojuzų internacio
nalo. Prisidėjom. Bet kai 
atėjo Įsakymas mokėti di
delius mokesčius, tai mes 
nusispiovėm ant jų to inter
nacionalo, nes pirmiau bu
vo sakyta, kad komunisti
nėj tvarkoj pinigai bus ne
reikalingi, o čia pareikala
vo pinigų ir dalykai mums 

(pradėjo aiškėti. Prie to, 
mums pagelbėjo greičiau iš
sipagirioti iš komunistinių 
nuodų aštri kritika draugų 

iGlavesko, Tiškaus, Vaitu
kaičio, Žilinsko, Paškevi
čiaus, Zavecko ir kitų.

Kai atsisakėm profsoju- 
zams mokėti duokles, tai 
rudeniop atėjo kitas Įsaky
mas : “sudaužyt visas dar
bo unijas, kaip atsparą ka
pitalistinės tvarkos.” To 
mums jau buvo perdaug ir, 
vietoj daužyt savo uniją, 
mes sudaužėm Bimbos, Au

gale jo •drulio, Jukelio ir Kraucevi- 
čiaus komunistų kliką, kuri 
grėsė musų unijos gyvybei.

Tais laikas priklausyti 
prie komunistų ar juos sek
ti buvo labai madoj, o 
Amalgameitų unijos dar
buotojams buvo lvg ir par
eiga ir veik kiekvienas or
ganizatorius buvo jųjų žmo
gus. Tuomet mus unijos 

bu-
ykęs Maskvon ir par

sivežė komunistų užkartą 
jungą—sukelti milioną do
lerių Rusijos naudai. Tam 
tikslui buvo Įsteigta korpo
racija, milionas su kaupu 
sukelta ir tik vėliau, kai pa
matėm, kad Rusijos revo
liucija eina šuntakiais, kad 
revoliucjos vadai kemšami 
Į kalėjimus ir galabijami, 
kad mindoma tautų apsi
sprendimo teisė, asmens Įsi
tikinimų neliečiamybė, žo
džio. spaudos ir susirinki
mų laisvė: kai pamatėm, 
kad darbo žmonės Rusijoj 
dar labiau tapo suvaržyti ir 
pavergti—ta korporacija ta
po likviduota, žmonėms pi- 

nusidėjęs prieš migai sugrąžinti, su ta kvai
lių gauja ryšiai nutraukti, ir 
taip išsigydėm iš komunis
tinio svaigulio.

Labai apgailėtina, kad li
gi šiandien dar užsiliko to 
svaigalo kai kurių žmonių 
galvose, kurie vis dar sap- 

“revoliuciją už

“nedaperėtas glušas,” arba 
visai negudrus žmogus. 
Taip lygiai yra su mus ko
munistais. Kai atidengėm 
jų šmugeli Brooklyno kriau
čiuose, tai jie gatavi i žemę 
ilyst, kad bent ką susiradus 
ir mest mums i veidą. De
ja, visi jų sviediniai tenka 
jiems patiems. Jie rašo:

“Man prisimena 1920-21 me
tai. kai buvo 'manufekėieriu’ 
paskelbtas kriauėiams lokautas. 
Jankauskas buvo lietuvių kriau
čių streikierių pirmininkas. 
Diena į dieną susirinkdavom i 
svetainę, laikydavom susirinki
mus. Man ir šiandien dar jo 
žodžiai yra galvoje: 'Broliai 
kriaučiai. jau artinasi revoliu
cija, revoliucija jau už kampo.* 
Tai žodžiai A. Jenkinso. Ir 
šiandien kriaučiai pasikalba 
apie tuos laikus. . . .” (“Lais
vė” Nr. 32.)

Kad tie žodžiai
būti Jenkinso pasakyti, dėl 
to nesiginčysime, bet mus 
ima iuokas ir gailestis be
žiūrint i tuos “Laisvės” re
daktorius, kurie šiandien 
gena iš to paties šulinio, 
kuri jie patys prieš 30 metų 
prispiaudė. Jenkins iš pir
što tų žodžių neišlaužė. Pa
imkit “Laisvės” anų laikų 
kompletus ir ten rasite edi-

KELEIVIS, SQt BUSTOS

VETERANAS GRĮŽTA AKTINGO* TARNYBON

A merilu»s karo laivas “Wiseonsin” po karo buvo padėtas atsargom o dabar vėl plau
kioja juromis pašauktas aktingon tarnybin.

Pakistano Gyvenimas
o neturėsi rupij-s (Pakista
no pinigas), tai dienai rei
kalingos maistui, tai galėsi 

Ir dabar čia tokia tvarka, sau tuščiu pilvu ramiausiai 
kad tarnai tik centus gau- daineles dainuoti i beskrai- 
na, o maistą ir aprangą pa- dančius išalkusius vanagus 
tys turi pasirūpinti. Kai. bežiūrėdamas, čia ne:ma- 
karšta, tai žmonės puspli- noma tvarkytis ir šeiminin- 
kiai dirba ir rūbo nereikia, i kauti taip, kad namie turė

(Tęsinys)
Ponai ir Tarnai

Čia tame krašte žmogus tektų kalbėti, jei tai butų 
niekada neišgirsi neigiamo tik eilinė kokia paroda, bet 
atsakymo. Visur ir visi čia joje buvo parodyta tai, kas 
visko pažadės, maloniau- per 25 metų tylėjimo glu- 
siai šypsodamies pažadės dėjo tapytojo sieloje, 
atlikti visus patarnavimus1 Dailininkai, kurie matė 
tuojau pat. Bet tas “tuo-jo darbus anksčiau ir da-
(jau” tai visa begalybė. Jei 
tikėsi ir lauksi, tai gali ir 
šimtą metų laukti ir nesu
lauksi išpildymo. Jei rei-

bar, visai nebepažino. Vi
siems buvo nemaža staig
mena. Pirmiausia tai to
dėl, kad jo darbai atlikti 

kia ką pataisyti ar Įstaigoje'ne teptuku, o peiliu, ko mu-
kokius reikalus sutvarkyti, sų kiti dailininkai bemaž 
tai turi eiti Į dieną po de- nenaudoja. Kaip pažymė-
šimtį kartų, stovėti valan
domis ir kai jau neatsi
trauksi ir matys, kad vis
vien netiki jiems, galų gale 
atsieksi savo. Taip ir su 
tarnais. Ar jų klausi, ar 
jiems aiškinsi ką, ar jie su
pras tave ar ne, jie visada 
šu šypsančia mina atsakys 
“taip” (yes, sir).

(Bus daugiau)

jo Į parodą atvykę prof. I. 
Šlapelis, tapytojas Šileikis, 
amerikietis tapytojas H. 
VVarfield, tapytojo Pdutie- 
niaus tiek stilius, tiek tech
nika ir koloritas yra visai 
skirtingi nuo daugelio dai
lininkų. Visur spalvos 
minkštos, puikus jų darnu
mas traukia Į save žiūrovą.

Kaip vienas iš atsilankiu
sių tapytojų pareiškė,» jei 
parodos rengėjas ir toliau 
taip darys pažangą, tai jis 
po kurio laiko Įeis į tarp
tautinių dailininkų eiles.

Kiek buvo sužavėti lan
kytojai tąja originale kūry
ba liudija dar ir tas faktas, 
kad jie Įsigijo net 7 daili
ninko Pautieniaus kurinius. 
Dr. Račkus nupirko 2, ki
tus Cicero bankas St. An- 
thony Ass’n, o dar kitus se
nieji Amerikos lietuviai.

Malonu konstatuoti, kad 
netrukus šio dailininko ku
riniai bus išstatyti Chica
gos vienoje galerijoje, kur 
dalyvauja žymus tapytojai.

B. Kruvelis.

1 ai oati būna alkana ir kai 
išplėšia jos koki gardesnį 
šmotelĮ, tai pakelia toki 
triukšmą ir riksmą, kad pu
sė Ravvalpindi miesto 
skamba. Šaukia mane, 
skundžiasi ir plusta savo 
“priešus” lietuvių, vokiečių 
ir anglų kalbomis, kaip iš
manydama. Ir gavusi po to 
kitą kąsnį pirma ji sudoro- 
ja kamputyje ir tik po eina 
i verandą žaisti.

Tarnų Laikymas
Gyvename pusėtinai. Tu

rime, palyginus, gerą butą. 
(Turime tarną virėją ir tarną

Žmonių milionai, tarnų gali 
gauti šimtais už centus kas 
minutę. Tačiau matome pa
vyzdį iš užsilikusių čia dar 
senųjų valdovų, kaip jie el
giasi su šunimi ir su žmo-įmato sąlygų 
gumi. Užėjus šaltam »•- •
šuniui siuvami
švarkelis, kad jis neperšal-|jt.
tų, o tarnai tuo pačiu laiku, lkaip vabzdžių, skruzdėlių ir n supirkįnėti maisto, antra 
basi n sustvrę, šluoja kie- kitokių sutvėrimų apsisau-įtai £ kiimat0 sąlygos pa

goti, jei kur bute Įsitaisy- čjam neleistų susitvarkyti, o 
tum koki sandėliuką mais-«varbiausia> tai čia jau taip 
tui laikyti, o trečia—tai ii'iĮUrj būti, nes tokia tvarka 
su tarnais nesusitt arkytum, jeį padėtum pats visus 

darbus dirbti, tai sukeltum 
tokią revoliuciją, neapy- 

’ kantą, nepagarbą prieš sa-

tumei šiokias tokias maisto 
sutaupąs. Maistas čia per
kamas kasdieną, tų produk
tų ir tiek. kiek reikia tai 
dienai. Viena tai dėl kli- 

vra neimano-

Tapyba Peiliu
Pasisekusi Dailininko 
J. Pautieniaus Paroda

- X .................(šlavėją. Čia tokia tvarka,
.nKoKo,' ma Cia maistas ikeiau islai-(kar tarnus būtinai turi tu- 

2 antra-7tal sunku by.^,iėti. Viena tai, kad po tuos
nuo Įvairiausių svečių, (brudnus bazarus pats nega

* • i - prezidentas Hillmanastonalus parašytus Bimbom,,1 , ,, ,r, -i t- • , vo nuvykęs Maskvon irPruseikos, Tauro ir kitų, J v
kurie kasdien tą rašė ir kar
tojo, kad “revoliucija jau 
už* kampo.” Toks “moks
las” buvo privalomas kiek
vienam komtmistui, o Jen
kins priklausė prie jų ir 
jam tas irgi buvo privalo
ma.

Bet tas Jenkins pats pir
mutinis iškėlė kovą prieš 
tokias partijos ir jos orga
nų “Laisvės” ir “Vilnies” 
kvailybes, pats pirmutinis 
už tai jis buvo apšauktas 
“liaudies išdaviku." O kai 
andai mes paklausėm per 
jų vieną tarną J. Bikulčių, 
ką jie turi prieš Jenkinsą, 
kuomi jis
abelnus darbininkų reika
lus. tai gavom atsakymą, 
kad prieš jį neturi nieko, jis 
nėra niekuom nusidėjęs ir 
magaryčiom dar užakcenta
vo: “jeigu jus butumet nu
sidėjęs. tai Amalgameitai ir 
CIO unija būt jus per 26’nuoja apie 
metus nelaikius tame dar-į kampo.” 
be.” Antanas Bimba gali!
dar svkį atsigerti iš savo.—------------------------------
j ritcršto šulinio. į pakaibįnkįme kaimynus ir

Tam pačiam “Laisvės” draugus užsisakyti “Kelei- 
numery klausia, “ar jis atsi- vj”. Kaina metams $3.

mą, dulkina pono brangius 
kilimus. Tarnas porą kar
tų Į dieną eina porą kilo
metrų i bazarą šuniui mais
to parnešti. Juk vienos veis
lės šuva gali tik mėsą ėsti 
ir tik tam tikros rūšies, o ki
tas šuva vėl turi gauti ko
kio kitokio ėdalo. Tarno 
žmona ir vaikai miega ant 
sąšlavyno susirietę, susi
glaudę i kupetą, kad vienas 
kitą sušildytų, o pono 
nios- rasės šunelis iš tos ga
lingosios salos (Anglijos), 
smagiai išsitiesęs ant sofos 
prieš židinį šildosi. Ot tau 
ir dvidešimtojo amžiaus 
tikrovė. O tie valdovai sa
kosi, kad jie sielojasi žmo
gaus teisėmis, jo būklės pa
gerinimu. Juokas ir pasi
tyčiojimas iš žmogaus. . . . 
Nieko padėti ar pakeisti 
esarrioje čia padėtyje nega
li, nes pats žmogus esi tik 
mažas žemės kirminas. Bet

nes jie čia taip išmokyti, 
kad kas vra valgoma, tai 
tuoj suvartojama maisto
paruošimui, o kas lieka, ta? ve kaf| tuojau butum iškel- 
jau ir nematysi. Išgaruoja tas kiton ivieton. O jei ki- 
greičiau, kaip eterio lašelis. Į tur vėl taip bandytume!

Gamta čia labai skurdi ir tvarkytis, tai vėl kur kitur 
Todėl ir visi keltų ir taip sumaigytų tave 

su visa šeima, kad
k-j J nuskurusi.

paukščiai ar kiti gyvūnėliai 
peralkę ir nuolatinio bado turėsi nusileisti, 
kamuojami ir, jei kur pa
mato ar užuodžia sau tinka
mo maisto šmotelĮ. tai ir 
puola ir grobia nežiurėda-J ubagai 
mi jokių pavojų ir negalvo
ja apie kokias saugumo 
priemones. Jei vaikai išei
na ant verandos rankose tu
rėdami duonos šmotelĮ ar 
kitą koki valgomą daiktą, 
tai neįstengia atsiginti nuo 
Įvairiausių paukščių, kurie

kai pagalvoji, kad jei pa- bengiasi atimti is jų tą 
maistą. Nuo mažų pauks-čiam su savo šeima tektų Į 

ta skurdą atsidurti, tai šiur- 
pas nukrečia visą kūną.

Alkani Gyviai

A. Jenkins.

ILV6T4S 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 krau- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 36 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
$36 East Broadvray * So. Boston 27, Mass.

Tai, kaip matote, esame 
ponai, kurie net du tarnus 
turi. O tikrenybėje, esame 

Žmogus ir nežinai, 
ar čia iš tavęs pasityčioti 
nori, ar baikas krėsti. Tie
sa. dar pamiršau, kad ir 
skalbėją—dobi—turime. Jis 
ateina du kartus Į savaitę, 
paima baltinius nešvarius ir 
atneša išskalbtus.

telių jos (dukrelės) dar su 
geba atsiginti, bet nuo di
džiulių melsvai juodų var
nų ir nuo vanagų, tai neat- 

Jau nuo 15 d. kiekvieno sigina ir iie visada išplėšia 
mėnesio tik skaičiuojame, jų maistą iš rankų. Ir jos 
kiek kasdieną maistui gali- bėga atgal i kambarį veik
me išleisti, kad datraukus damos, kad vanagas ar var- 
iki pirmo. Jokių pašalinių na atėmė maisto šmoteli, 
išlaidų negalime daryti. Juk Vyresnei dukrelei kartais 
čia nepasiskolinsi iš niekur, patinka tokie “triksai,” bet 

NELAIMĖJE SUDEGĖ ŠOFERIS

Sunkvežimis su gazolinu atsidaužė j siena >r suliepsnojo.
Gaisras kilo taip 
vežimo ir sudegė.

greit, kad šoferis ne->p*jb iššoki i iš 
Nelaimė įvyko Gratton. Wis.

Tikrenybėje, čia. pagal 
ankstyvesnes tradicijas, rei
kėtų dar vieną tarną laiky
ti. tai taip vadinamą “bea- 
rer’Į,” kuris kambarius 
tvarkytų ir valgį stalan pa
duotų, bet kas tai pralaužė 
tą tvarką ir dabar visi nau
jieji europiečiai —“dipu 
kai”—Įvedė naują tvarką, 
kad virėjas atlieka kartu ir 
to “bearerio” pareigas. Jam 
daugiau mokama, bet visgi 
išeina pigiau, kaip du sam
dyti. Na, rodos, turi žmo
gus tarnus, tai pačiam ne
reiktų dirbti. Bet tikreny
bėje yra kitaip. Tie tarnai 
tai tik tarnais vadinami, o 
kaip jie dirba, tai sunku ir 
aprašyti. Jei kur pasisuka 
kambaryje, ar jei prisilie
čia prie kokio daikto, tai 
brudo palieka tiek, kad ir 
;š tolo pamatysi.

Jie (tarnai) visi skur
džiai, nuplyšę. Neturi nei 
padoresnio njbo nei apavo. 
O jau kokio nors suprati
mo apie švarą, tai nė už 
’apeiką! Čia, kad išsilai
kius sveikam, reikia labai 
prisilaikyti švaros ir higie
nos taisyklių, reikia visur 
ir visako dabotis: ir varto
jant vandenį, ir daržoves, 
vaisius ir tt. Na, argi gali 
bent kiek pasitikėti tais tar
nais? Ne. Juk jei vaikas 
norės gerti, jis paduos van
dens pasėmęs iš brudniau- 
šio indo ir nešvariausią, o 
paklausk, ar čia virtas, vi
sad bus atsakymas “taip.”

Dažnai girdėjome, kad 
tik jaunieji sukuria geriau
sias meno vertybes, kad kū
rėjų genijus pasireiškia tik 
jaunatvėje. Tačiau yra ži
noma, kad anais viduram
žio laikais jau pripažintas 
genijum tapytojas Ticija- 
nas tik sulaukęs 70 metų 
amžiaus sukurė geriausius, 
nemirštamus savo tapybos 
darbus. Yra jų tarpe ir 
muzikų. Musų lietuvių me
no šeimoje irgi turime Tici- 
jano amžiaus kūrėjų, kurie 
dar labai aktyviai dalyvau
ja meno pasaulyje. Kas at
mena tapytoją Petravičių, 
kuris pradėjęs devintą de- 

visūek j sėtką c
zėjuje kūrė piešinius, 
jaunesnis už ji, Italijoj pra-Jsiui 
leidęs ilgus metus tapytojas 
Mackevičius, puikiai kūrė 
iki 75 metų savo amžiaus.
O štai musų meno vetera
nai, Adomas Varnas, jau 
einąs bene 76 metus, o dar 
piešia vieną iš didžiausių 
istorinių paveikslų. O me
no istorikas I. Šlapelis irgi 
netoli atsilieka. Jis bene 
jau šiemet švęs savo 70-tą 
gimtadienį. Nepaleidžia jis 
teptuko iš rankos beveik 
kasdien.

desėtkus neblogų 
tapybos kurinių.

Ir va prie tokių kiek keistų 
tapytojų, kurie vėlai išeina 
i meno pasauli, priklauso ir 
J. Pautienius. Jis dalyvavo 
meno parodose prieš 27-25 
metus ir nuo to kart, taigi 
bene visą ketvirti amžiaus 
numetė teptukus i šoną, sa
vo gyvenimą
kitose srityse.

Pet Įgimtas meno žibu
rys neužgeso ir šis tapyto
jas staiga visus sudomino.
Dar Vokietijoje suruošė dvi 
savo meno parodas, o da
bar jau ir Chicagoje. Nė

JUOKAI
Visai Logiškai

L-avnr\ctx

je atelje 
aliejinės

Šeimininkai išv a ž i a v o 
Kiek žiemos metu vienam mėne- 

atostogų. Išvykdami 
jie užmokėjo savo jaunai 
tarnaitei algą už mėnesį. 
Kada jie grįžo namo, tar
naitė tuoj paprašė pakelti 
jai algą. Šeimininkė jai 
sako:

—Klausyk, Onut, tu ką 
tik gavai mėnesi apmokamų 
atostogų, nieko nedirbai ir 
algą ėmei, o dabar reika
lauji pakelti algą.

—Visai teisingai,—atkir
to mergaitė,—jus man mo- 

Turi savo kuklio- j kėjot algą už nieko nedirbi- 
mą, tai dabar, kada aš dir
bu, aš negi galiu dirbti už 
tą pačią algą, kurią gavau 
nieko nedirbdama. . . .

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Jonui Yudikauskui, Chi-
pašvęsdamas cagoje.—1892 metais Didy

sis Penktadienis buvo ba
landžio mėnesio 15 d.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’’ kalendorių 1951 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymu. Kaina 50 centų.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KOI! 

SPAUSDINT
«► LAIŠKŲ SU 

BET KOKIA
<► PROGRAMŲ

”'<IŲ
)KŲ

TGALVIAIS ’
PRAMOGAI BILIETŲ 

r PLAKATŲ

eieivio 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, Mass.

“K
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ

Mirties Stovyklos
(Tęsinys) liuotu vielų. Kas 60-70 jar-j

du stovėjo sargybų bokšte-' 
Svobodny Miestas kuriuose dienų ir naktį

Anksčiau jis vadinosi budėdavo sargybiniai, ap-! 
Aleksiejevsk, o dabar—'ginkluoti kulkosvaidžiais, i
Svobodny. Nuo jo apie 100 aprūpinti prožektoriais ir; 
su viršum mylių iki Kinijos telefonais. Iš oro ir iš vi-į 
sienos. Gyventojų šiame daus pusės palei sieną buvo; 
mieste apie tris tūkstančius, ištempta viela, prie kurios 

užsiėmimas—medžioklė pririšti sutemus be atvan
gos šokinėjo pikti ir dresi
ruoti šunys.

Kad mus Įleistų, tvarky
tojas paskambino izoliato- 

Ilgai lau- 
Pagaliau

Jų
ir žvejyba. Kai 1930 me
tais buvo pradėti tiesti ant
rieji Baikalo-Amuro gele
žinkelio bėgiai, Svobodno 
miestas virto Kaikalo-Amu- liaus viršininkui, 
ro (sutrumpintai BAMLA-įkėme prie vartų.

EELETVTS, SO. BOSTON

NELENGVA SVSITALP1MI SI TREJITT’KAIS

šeimos prieauglio, (riju vaikučių iš karto. Tokią šeimyną sutalpinti mažame butuke 
nėra lengva ir paveikslėlyje matome, kaip motina saikučius atsigabeno i virtuvę. 
Kad galėtų ir dirbti ir juos prižiūrėti.

Apie Baimę
46-tame “Keleivio” nu-panašus i Jančikienės Pra- 

merv skaičiau p. Ono Kubi-nuli. Kaimiečiai tada pra- 
licnės .straipsni apie baimę, dėjo garsiai pasakoti, kad 
o vėliau Frank Lavinskas popo raiste pi i riso “velnių”

‘velnio esąs lakai 
Jančiką.

lizdą”; ir kad vienas iu 
panašus į Praną

Vėliau abudu “velniai” 
išvažiavo Amerikon ir tada

nu e
tai; i ir aš {apasakosiu at
siminimą, kaip ’/js mus 
Lietuvoje “velniai’ ’ gąsdi
no merginas ir moteris. . . .. ,

I Frie pat Kapčiškių kaimo M *bra* «ple)>ejo visą pa- 
daižų prieidavo raistas, ku- b
ris priklausė kažin kokiam O kiek toms merginoms 
rusų popui. Per pati raisto buvo baimės: Viena jų vė- 
viduri ėjo ruožas kaimiečių liau sakydavo: “Buvau‘tiek 
žemės, skynimas, kur bernai nusigandusi, kad, rodos, 
ganydavo naktimis arklius, krisiu ir čia pat mirsiu’” 

i Už to raisto buvo pali-'
varkas, kurio savininkas 
Štabinskas samdydavo 
Kapčiškių kaimo merginas 

. ir moteris laukų darbams 
• vasaros metu. Darbą pa
baigtus, vakare joms duoda

Tai ve, kiek baimės ne
rimti žmonės pridaro vieni 
kitiems. O bėda visada ver
čiama tiems vargšams vel
niams. . . .

Viena iš to ’eurio.

GOj centru.' Tai tretysis atėjo sargybinis 
savo didumu Sovietu Rusi- mi nuėjome i

ir jo lydi- 
nuėjome i viršininko 

jos priverstino darbo lage- kambarį. Viršininkas pra
ris (stovykla). dėjo mane klausinėti, kada

BAMLAGAS tęsiasi nuo aš patekau i BAMLAGĄ, iš 
Čitos iki Chabarovsko, t. kur atvykau, koks mano už- 
y., apie 1,000 mylių. Svo- siėmimas, už ką nuteistas 
bodno mieste buvo vyriau- ir panašiai. Po apklausinė- 
sioji BAMLAGO valdyba: jimo viršininkas (jo pavar 
čia buvo sutraukti pulkai dė Ivanov) pasakė man, 
NKVI) sargybinių. BAM-'kad aš dirbsiu izoliatoriuje, 
LAGAS turėjo 22 skyrius.! kad griežtai privalau klau-i 
kiekvienas jų turėjo po 50 j syti

vo po korčiukę, o savaitės 
'pabaigoje visos eidavo su
tom korčiukėm

Nueidavo
pinigų gau- 
ir grįždavo

VIENIŠI LIETUVIAI

toj mašinoj, kurią vadinda-tas žmogus. Jei jus ji lyg- balso rinkimuose, jų parla- ti. nueidavo ir gnzuavo Prieš kuri laika <lame 
vo “juodąja varna.” Bu- tinai paleistume, mes susi- mentas atstovaus tik tautos per tą skynimą, kur bernai skvviu;e buvo livta anie 
davo atsitikimų, jog vežami tuoktume. Jis moka ama-pusei. Tai pirmyn Į parla- arklius ganydavo. į lietuviu* kurie negalėda-

.V?1}? vakarą joms teko;mj atvykti i Ameriką, gyve-tardymui tyčia bandydavo to, o aš turiu dvi dideles mentą.”
pabėgti, kad juos nušautų farmas. grįžti iš palivarko gana ve

ndetoje. Kartą vedė tardy- Šią savaitę tam tikra ta- T»jlokab tačiau nebuvo tamsu,
■ mui Amūro geležinkelio ryba peržiūrės Lindkisto 5 - Pailament3- Ino

viršininką. Supratęs, kur bylą ir spręs jo likimą.
jį veda, jis pradėjo bėgti, -----------------------

i 1 • • . — rv, ... Egypto Moterys

metu iš parlamento kiemo 
išvažiavo mašina, vartai bu
vo atdari ir moterys, leng
vai įveikusios sargybą, įėjo!vyresniojo darbininko, gvbiniai šaus. Taip ir į v v- d, 4 r>

stovyklinių punktų, tuo bu- Uniato, ūkio vedėjo Caples Vo. jj nudėjo vietoje. * * ' ariameniO KUmUOSC į parlamento ramus, 
du BAMLAGO žinioje bu- ir komendanto ~ *Smirnovo.
vo apie vieną milioną žmo- Baigdamas jis mane įspėjo, 
nių. kad niekuomet nė puse žo-

Tik čia, Svobodne, suži- džio neprasitarčiau apie tai, 
nojau, kad NKVD trijukės ką aš čia matysiu ir girdė

siu.nutarimu aš, kaip “sociali
niai pavojingas elementas” 
(SPD) buvau trims metams 
pasmerktas į ITL, kas reiš-

(Bus daugiau)

ŽIBUTĖ
Iš po sniego prieš saulutę 
Linksmai šypsosi žibutė,
O veideli sukinėja.
Kai vėjelis glamonėja.

šviesiai mėlynos akytės 
Tyros, skaisčios, kaip 

tės:
Prieš vėjelį užsimerkia. 
Siaučiant audrai gailiai verkia.

mergv-

—Įspėjimų ir pakartoji
mų nebus,—kietu balsu pa
reiškė viršininkas.—Iš čia

kė pataisos darbo stovyklą, nugabens į šlaitus (SOE).
Sekančią dieną mane pa-1 Tą pačią dieną Uniatas 
skyrė į 67-tą koloną, kuri paaiškino man, kad į mano 
kasinėjo sušalusią žemę ! pareigas įeina: piauti ir,
daržams. ; skaldyti malkas, išmesti Byra skaidrios ašarėlės.

Ištisą savaitę aš labai Į “parašęs” (išmatų kibirus)-Linksta lieknas liemenėlis 
stropiai dalbos pagalba i ir aptarnauti 10 prekinių ;Ir £alvutė ir lapeliai 
daužiau į akmenį sušalusią:vagonų, kurie buvo kimšte ^oja skubanč.am upeliui.
žemę. Kai mano rankos 
virto viena atvira žaizda,

prikimšti suimtųjų. 
Izoliatoriaus plote

iTai pavasario pirmoji 
Stove-'Gėlė—minių mylimoji.

mane dviem dienom atleido j jo du mediniai gyvenamie- Kaip svaja tyra. gležnutė

Kelis mėnesius Egypto 
sufražistės smarkiai kovo
jo. reikalaudamos sau lygiu 
su vvrais teisiu politiniame \"e. 11 .
gyvenime. Sąjūdžio vado- ° 
vės sumanė išsirinkti savo 
“parlamentą.” kad sėkmin
giau galėtų vesti kovą dėl 
moterų pilietinių teisių. 
Rinkimai i “moterų parla
mentą” įvyko š. m. vasario 
10 d. Moterų parlamentas 
susirinko savo pirmojo po
sėdžio Kairo mieste. Ame
rikos universiteto rūmuose, 
visai netoli nuo tikrojo pai - 
lamento rūmų.

Egypto sufražistės

Parlamento pirmininkas:
Abel Salam Fami Paša la
bai maloniai moteris priė
mė ir pasakė, kad jis 

jei parlamento 
kėdėse matys deputates 
moteris. Senato pirminin-

džiavo

nes gražiai švietė mėnulis. 
Eidamos per tą skinimą jos 
linksmai dainavo. Išgirdo 
naktigoniai bernui mergi
nas besiartinant ir nutarė 
jas pagąsdinti. Du iš jų 
nusirengė ir nuogi pradėjo

kas tuo metu sirgo,- tai mo- is 
teių delegatės pasikalbėjo 
su juo telefonu. Ponia Ša- 
fik pareiškė, kad moterys 
nori turėti visas pilietines 
teises.

prieš merginas 
vaikščioti, vartytis, straksė
ti ir kitokias “štukas’’ išda
rinėti.

Pas merginas, kaip sako- 
Įma, net ir “blusos pastipo

na pasisklaidė po visus 
kontinentus ir, būdami sun
kiose sąlvgose, negali išsi
rašyti laikraščių. Tose ša
lyse, kur lietuviu vra ne-•>7 *, «/
daug, jie jaučiasi ypač vie
niši. Labai sunki lietuvių 
būklė Prancūzijoje, nes ten 

. jų yra nedaug, jie nesūsi- 
galvomis sjek‘ia su kįtais lietuviais ir

baimės.” O “velniai” 
vis vartosi, rėplioja visom 
keturiom, stena ir tt. Mer
ginos susiglaudė į krūvą ir 
stovi drebėdamos.

Senato pirmininkas pa
sakė. kad jos pirmoj eilėj 
privalo apleisti parlamento 
rumus, bet moterys jam ka- 

s posė-įtegoriškai pareiškė, kad jos mos, jos parėjo
iŠ 1-^1 inc hiivn tnin

tie, kurie pakliuvo į kokį 
Prancūzijos kaimelį, jau
čiasi visai vieniši, čia pa
duodame vieno tautiečio 
laišką iš Prancūzijos:
Gerbiami laikraščio leidėjai! 

Prieš metus laiko gaudavau
jūsų laikrašti, kuris suteikdavo 
man daug žinių ir palinksmin
davo mano gyvenimą, čia. ta
me Prancūzijos užkampy, esu 

atskirtas nuo ma- 
tėvynės Lietuvos

ir visai nieko nešinau, kas de
dasi margame pasauly. Todėl 
širdingai prašyčiau jūsų. jei

nuo tų darbų. Trečios die 
nos rvtą mane iššaukė tvar
kytojas ir nuvedė į taip va
dinamą “žemutinį kalėji
mą” (izoliatorių). Apie šį 
kalėjimą sklido baisios kal
bos. Beeinant tvarkytojas 
mane ramino. . . .

Ti-umpai tą izoliatorių 
vadindavo CI-ZO—centra- 
linis izoliatorius Nr. 30. Jis 
užėmė 200 jardų plotą

jardų ii- Lietuvos 
Vėliau

ji barakai, po 50 
gurno kiekvienas, 
pastatė ir trečią baraką. Be 
to, ant geležinkelio bėgių 
stovėjo 10 vagonų. Čia bu
vo virtuvė, o viename kam
pe matėsi sukrauta krūva 
daiktų, kurie priklausė žu- 
vueiems suimtiesiems. Tie 
daiktai buvo skirti sudegi
nimui. Mes, “aptarnauto- 

gvvenome kalno pairijai,”
buvo aptvertas aukšta šie-Į šlaite je žemėje įrengtose 
na, kurios paviršium buvo j patalpose. Prie izoliato- 
ištemptos 5-6 eilės spyg- riaus dar priklausė pirtis ir 

karceris.
Vagonuose, kuriuose bu- 

Įvo įrengtos atskiros kame
ros, kalėjo svarbus “nusi- 
!kalteliai.” Čia kalėjo Toli
mųjų Rytų komunistų par
tijos komiteto sekretorius 
Krotovas ar Lavrentjevas, 
dabar pavardės tiksliai ne
prisimenu. vienoj kameroj 

Įsėdėjo BAMLAGO trans- 
iporto viršininkas, savo lai
šku labai žiaurus vyras (jis 
du kartu bandė pasikarti), 
sėdėjo čia ir BAMLAGO 
trečiojo skyriaus viršinin
kas brigados komandierius 
Davydovas ir jo padėjėjas 
Bogdanovas. Buvo ir pro
fesorių. Prisimenu profe
sorių Grobovą. Tūlas Žiro- 
vas pasikorė. Buvo du suo
miai. savo laiku perėję ni
šų tarnybon. Vienas jų su
šalo, o kitą paleido (tai bu
vo retenybė).

Izoliatoriuje gaudavome 
vieną svarą duonos ir sam-

PAVASARĖJANT

New Yorko geliu parodoj 
Jane Wuster braido po balą 
basa ir . . . rodo gražias ko-

mišky žibutė.
ZIG. GAVELIS.

tik kelias minutes.! iš ramų neišeis tol, kol ne 
;To sąjūdžio vadovė ponia Įgaus užtikrinimo, kad jų 
Šafik pasakė labai trumpą teisėmis bus susirūpinta, j
kalbą: Tuomet pirmininkas paža-

“Sesės, tai musų pirmasis; dėjo asmeniškai moterų tei-Į kas 
parlamentas. Jis atstovau-lsin klausimu susimninti. kali 

----------- i ja pusei tauros. Šiuo metu
valstijos kalėjime kaimynystėje posėdžiauja 

kitas parlamentas, kuris at
stovauja kitai tautos pusei.
Aš siuiau tuojau vykti i aną 
parlamentą ir ten pranešti

Užmirštas Kalinys
Iowa

jau 41 metai sėdi tūlas Er- 
nest Lindkist, pasmerktas 
kalėti iki gyvos galvos už 
policininko nužudymą.

Kalėjime Lindkistas skai
tėsi pavyzdingas kalinys. 
Jis niekad nenusižengė ka
lėjimo disciplinai ir bekabė
damas išmoko batsiuvio 
amato. Bet jis buvo labai 
vienišas. Atvykęs iš Švedi
jos į Ameriką, jis dar ne
spėjo įsigyti draugų, kai 
pateko į kalėjimą.

Praeitais metais kalėjimo 
laikraštukas parašė trumpą 
“užmiršto kalinio” istoriją 
ir pažymėjo, kad per 40 
metų Lindkist negavo jokio 
Kalėdoms ar kitokioms 
šventėms sveikinimo, jokios 
dovanėlės, ši žinutė pada
rė įspūdį.

1950 metų Kalėdoms 
Lindkistas gavo 400 laiškų 
su sveikinimais ir įvairiau
sių dovanėlių, kurias jam 
prisiuntė Io\va valstijos gy
ventojai.

Viena sveikintoją. 66 me
tų amžiaus našlė, Mrs. 
Jackson, išsirūpino iš kalė
jimo viršininko leidimą pa- 
s i m a t y t i su suimtuoju. 
Gruodžio 24 d. Mrs. Jack
son pareiškė kalėjimo vir

siu klausimu susirūpinti.
Moterys tuo pareiškimu 

pasitenkino ir taikingai ap
leido parlamentą.

Kai jau “velniams” nusi
bodo tuos šposus krėsti, jie vlsai v,enas 
pasitraukė į raistą. Pašto- n0 brangios 
vėjusios kiek laiko ir dau
giau “velnių” nematyda- 

namo. Bet 
jos buvo taip nusigandu
sios, kad kitos negalėjo nei 
žodžio namie ištarti. Na
miškiai negalėjo suprasti,

atsitiko. Tik vėliau, Taulieri, n ir5k> kad 
kaip jau baime praėjo, jos Tav0 K kraJtas _ Lietu. 
Padėjo PasaK°ti, kad vei- va yj-a svetimųjų pavergtas 
niai buvo pastoję joms ke- įr žiauriai naikinamas. Pri- 
lią tarp popo raistų. sidėk savo darbu ir auka

yni galimybės. ' prisiųsti nors 
retkarčiais “Keleivi.“ kad as 
galėčiau skaityti lietuvišką laik
rašti.

deputatams ir senatoriams.;
‘EGLUTĖ” VAIKAMS

kad tol kol moterys bus vi
siškai beteisės ir neturės

NYLONO APATINIAI

Moterys dabar vis daugiau ir 
daugiau nešioja iš nylono pa-

Pasirodė šių metų Nr. 2 
į vaikams skirto laikraštėlio 
(“Eglutė.” Laikraštėlis gra- 
Įžiai techniškai atliktas ir 
i pasižymi įvairia skaitymo 
I medžiaga. Daug eilėraščių, 
apsakymėlių, žinių iš Lietu
vos geografijos, istorijos, 

.atgimimo laikotarpio. “Eg
lutė” skiriama mokyklinio 
amžiaus vaikams, kurie ga
li patys skaityti, bet laik
raštėly daug eilėraščių, ku
riuos lengvai galėtų išmok
ti ir jaunesnio amžiaus vai
kai. Laikraštėlis gausiai ir 
gražiai iliustruotas. Adre
sas: “Eglutė,” P. O. Box 
22, Montello Sta., Broekton 
68, Mass.

“KELEIVIS” Į
NAUJĄJĄ ZELANDIJĄ

i Musų skaitytojas I. P. 
Masalsky iš Mexico, M e., 
prisiuntė $4 prašydamas 
siųsti “Keleivį” vienam jo 
pažįstamui į Naująją Ze
landiją.

' I. P. Masalskiui už prisi-

... x , . prie jo išlaisvinimo. Aukas
Viena tarp jų buvo jau gjųgti Amerikos Lietuvių 

nevisai jauna. Kastė vardu, Tarybai, 1739 So. Halsted 
ir ji gerai Į vieną “velnią” gt, Chicago, III., ar vietos 
įsižiūrėjo; jis buvęs labai ALT skyriui.

TEDDY MEŠKIUKAS IR MERGYTĖ

Prieš 50 metu pasirodė pirmieji “Teddy meškiukai,“ žais
lai vaikams. Jauna Susan Rooseveltaitė, trijų metų pre
zidento Theodore Roosevelt proanūkė, smalsiai žiuri į pir
mąjį “Teddy meškiuką,“ kuris yra išstatytas New Yorko 
žaislu parodoje.

tį “balandos”—skystos sriu- šininkui: “Tas žmogus išbu- 
bos. Be to dar duodavo ,vo kalėjime 41 metus ir jau! dirbtos apatinio* drabužius, dėjimą prie musų laikraščio 

Ivaisių arbatos. Tardymams senai išpirko savo kaltę. Aš kurie yra stiprąs ir labai ele- platinimo užsieniuose taria- 
suimtuosius veždavo deng-įskaitau, kad tai nepapras-i gantiSki. me ačiū.

A



^r. 11, Kovo 14, 1931

|lš Plataus Pasaulio
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Burmos Teismas

Burmos aukštesnis teis-' 
mas nutarė paleisti iš kalė
jimo amerikieti daktarą 
Gordon Seagrave, kuri že
mesnysis teismas buvo nu
teisęs kalėti 6 metus už da-

Irano Aliejus

Irano parlamento komisi
ja aliejaus klausimams 
spręsti po ministerių pirmi
ninko nušovimo, nubalsavo, 
kati visos Irano aliejaus ka
syklos turi būti nacionali-

vimą pagalbos karėnų gi- zuotos. Ar parlamentas tą 
minės maištininkams. Dr.įtarimą patvirtins, dar nėra 
G. Seagrave daug metų dir-į žinoma. Irano aliejų eks- 
ba Burmoje ir yra žinomas ’ploatuoja anglų kompanija. 
“Burma Surgeon” vardu.
Tuo vardu jis yra parašęs ir 
knygą.

Jugoslavija Kaltina

Jugoslavijos vyriausybė 
patiekia Jungtinių Tautų 
organizacijai ilgą, 481 pus
lapio kaltinimą prieš Sovie
tų Rusiją. Sako, Rusija 
ginkluoja ir siundo savo 
pavergtąsias tautas prieš 
Jugoslaviją. Dokumente su
rašyta daugybė Įrodymų

Nacių Generolas

Nacių generolas, Alexan- 
der von Falkenhausen, bu
vo teisiamas Belgijoj už ka
ro metu papildytus krimi
nalus. Belgu teismas ji nu
teisė kalėti 12 metų. Kar
tu nuteistas ir nacių civilis dėl Rusijos vedamos agre-į

ĮTARTAS ŽMOGŽUDYSTĖJE

Laszlo Pinter (kairėj). 40 metu vyras, apklausinėjamas 
policijos sąryšyje su nužudymu jo giminaičio Leonardo 
A. Heming. 17 metu vyro, ir sužeidimu jo žmonos, kurios 
paveikslas su vyru matosi dešinėj.

Belgijos valdytojas 
metu, Hans Reeder.

karo

Areštai Pakistane

Pakistano ministerių pir
mininkas Liaąuit Ali Khan 
paskelbė, kad Pakistano 
policija suėmusi visą eilę 
sąmokslininkų, kurie kėsi
nęs)' i Pakistano valstybės 
saugumą. Suimtųjų tarpe

singos politikos.

Australijos Komunistai

Australijos aukštasis teis
mas išnešė sprendimą ko
munistų partijos uždarymo 
byloje. Teismas nuspren
dė, kad Įstatymas, pagal 
kuri kompartija buvo užda
ryta, prasilenkia su konsti-

KorespondencijoS

ja ir Vytautas Janulaičiai 
pakvietė programos išpildy- 
tojus ir artimesniuosius pas 
save į butą asmeniškoms 
vaišėms ir gražiai visus pa
vaišino. Buvo susirinkę virš 
50 žmonių.

Smagu buvo rengėjams, 
kad jų įdėtas vargas nenuė- 
Ijo niekais, ir ta viltim va- 
idovaudamiesi tikimės, kadI 7
(sekantis minėjimas dvigu
bai geriau pasiseks.
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PADĖKA
i Reiškiame širdingą padė- 
i ką Detroito lietuviams 
skautams ir skautėms už 
taip gražiai išpildytą meni
nę programos dali musų su
rengtame Lietuvos nepri
klausomybės minėjime va
sario 25 d. Toledo mieste.

Jūsų duoti tautiniai šo
kiai, eilėraščiai, akordionu 
muzika, dainos bei giesmės 
tiesiog užburė musų senuo
sius Amerikos lietuvius.

Tegul bus leista atskirai 
padėkoti tautinių šokių va-

MELROSE PARK, ILL. -kalbą paliesdamas Lietuvos dovei P- Zaganevičienei,
--------  'praeitį ir jos geriausius kar- skautų vadovui p. Taryai-

Choro Reikalu žygius. Gale paminėjo Lie-

ra, Neseckas, C. ir K. Omans- APSIVEUJMA1
kai. Orentas, Peteukaitis, Pe- ■
nelis, Prantis. 1 etrulaitis, k. ‘ Paieškau gyvenini© ©raugės, nuo 
Pakštas, R. Pohl, J. Palaima. 40 iki a.0.4 amžiaus a. vyic.— 

n«s, i anuo s n- damos. Prašau ra- 
»yu: _ (ta)P. Pulkaunikas, P. IY.rejauskas.

C. G. W.,
120 Norih ot., -.i.iiord, Conn.

Petrulytė, Mrs. Pranašas, Pet-
rukaitis, Petrauskienė, Pazasis,
Pečiulis, Ramskienė, A. Rapo-’ Paieškau gyvenimo draugės nuo 
. - _ . ... 30 i.i o© a. vių, ncsvar-ju, nad u'lene, J. Remeika, Rasimavicius, našle, as esu :i» metų amžiaus.

tucija ir todėl negalioja.-reikalingi moteriški ir vy

Gražiame Chicagos prie- tuv?s išlaisvinimui daromus 
miestyje, Melrose Parke, žygius 
lietuvių choro padidinimui Po to Tadas Navickas sa

vais žodžiais pakartojo V.
esą daug armijos karininkų, Australijos vyriausybė bvlą 
jų tarpe generalinio štabo keta dar perduoti Britų Im-
viršininkas gen. Abkar perijos aukščiausiam teis-
Khan. Kariai norėjo Įvesti mui Londone, taip vadina- 
kariška diktatūra. mam “Privv Council’ui.”

KAS MUMS RAŠOMA
Lietuviška Bažnyčia Be 

Lietuvių Kalbos
gailisi net pamokslų ir giesmių 
lietuvių kalba. Liūdna.

Frances Mituza. 
Hartford. Conn.Gerbiamas redaktoriau! No

riu parašyti, kaip aš ėjau Į lie
tuvišką bažnyčią, bet lietuviš
kai negirdėjau.

Pas mane anądien atėjo dvi 
jaunos mergaitės ir prašė ma
ne eiti su jomis į lietuviška
bažnyčią, jos. girdi, dar nemal'skaitytojai prisiuntė į Tėvo ir vos 
čiusios lietuviškos bažnyčios, Maikio iždą

X I
'l prašauPetras Rusiejus, Rinkevičienė,.'3 *sietu'' a.»y. au » Kanąųą.

St.

rašyti, j uus&ą atsakysiu. 
t*i anas Matukas,
10 .« a r gėry A ve.,

Catneiii.v , oiu., e.anada.
U2>

IEŠKAU DARBO KARMOJ

V. Styga. J. Spirauskas, Stan
kus. A. Savickas, Shelakauskas,
Sidlevičienė, Mrs. Stakutis,
Mrs. Savilionis. Mrs. Simon, E.!
Skirskienė, M. Savickas, Sta-
siulis, Sapalis, šmaižys, Staka-Į ieįj(au darbo ant farmos New 
tis, Sinkys, Seiliunienė. St. Sin- Ha.i.^mre -ai-stijoj. rarmeriai is 

fi\. Aa. p-asocu x«u>y"ti šiuo adresui 
Aivx Stulpin,

lonis, Tileikis, V. Tvanauskie-
nė, Trainavičius, V. Tamulonis, 
Usevičius, R. Usevičius. V. Va
saris, Vitkins, Vaisauskienė,

20 rvugevia^-e. n. ve., 112 J
latcunia, N. 11.

PARSIDUODA FLORIDOJ
... .. . .. . .. .... j Parsiduoda 21 lotas žemės Orange\ alant-S. A. V alancius, K. V a- f City, r įorivoj, lacat prieinama kel
iantis, J. Vinciunas, Valunge- na- lai ka‘P dovana- žeme iygi ir 
... _ ... . 'Oiuelio pavėsio meoziai, prie eioeiio

vicius, B. \ alickaite, A. vesac- geno. i-arauodu is pnezasues, Kad
kas, Z. Vitkus, J. Verseckas, as ljriu Senenectauy .meste namą ir 

, _.. negaliu jo apleisti. Oei platesniųValickas, Verseckas, vaice- zmjiu rašyti: <n>
virs. Antoinette Shirmulis,

143 I-afayette St.,kauskas, Adelė Vardginskas, 
Leonas Venskus, Virbickas, Pe
tronėlė Vaite, Waitaitis. S. 
White, A. Wicenska, S. Wi- 
censka, J. Yakavonis, J. Zik- 
malis, Žitkus. Zuoza, Ziznaus- 
kas, V. Zitskus, Zukevičius, M. 
Ziurolienė, E. Flinas, M. Flinas, 
J. Jankūnas. Mrs. Krrmelevich, 
Povilaitis ir Šatas.

Seneneciany ;>, N. V.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 

skaudėjimo, Raumenų gėlimo, Scia- 
tikas, sirenų skausmų. Neuralgijos. 

' Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda- 
1 gros ir tt., par.andykit KADĖ TAB- 
1 L.ETS dėl gerų pasekmių. Mes no- 
I rim, kad jus pamėgintumėt KAI>E 
ITABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo- 

x ’kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o
į tiktai savo vardų ir adresą, tad mes 

Paieškau brolio Antano Luko, at- jums tuoj pasiųsime tabletėlių. \ i- 
vyko i Kanadą 1928 metais, dirbo si nurodymai ant pakelio. Nieko

niui ir p. S. Petrauskui, ku
ris tarpininkavo, tariantis Į 
dėl šios programos išpildy-' 
mo.

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo rengimo ko
misijos vardu,

V. Janulaitis.

PAIEŠKOJIMAI

jums nelešuos, jei nepatiks. (11) 
NORTHWAY PHARMACAL CO. 

439 N'orth Street. I>ept. 30 
Kochester New York

Wesleck. Altą., farmoje, 1930 me
tais išsikėlė į Edmonton, Altą. Nuo 
to laiko nebeturiu žinios. Jis pats 
ar kas jj žino malonėkite parašyti 
man, už ką busiu labai dėkingas. 
Turiu labai svarbų reikalą. (13) 

Mr. Joseph Lukas,
15 Hooper Rd.,

Dedham, Mass., USA..

Aš, Zuzana Dabašinskaitė, ieškau 
savo pusseserės Pranciškos Berešky- 
tės, kilusios iš Skirsnemunėlio 
miestelio, Raseinių apskrities. 1916 
metais gyveno Chicagoj. Miela se
sute, prašau atsišaukti, pati ar vai
kai.

Suzana Kolvitis,
Sunoco Gas Station, 

Meshoppen, Pa.

riški balsai. Pageidaujama Janulaičio sakytą kalbą an- 
dainavę choruose. Įsikuii-^^M kalboje. Buvo perskai- 
mo sąlygos geresnės vien- Lyti raštu gauti sveikinimai 
gungiams ir vedusiems be F- Lausche, kon-
šeimos. Suinteresuotieji įgresmono F. Reams, Toledo 
prašomi kreiptis į choro miest0 burmistro 0. Cze- 
valdvbą adresu: 903 No.dusta Žodžiu sveiki-
l'Jth Avė., Melrose Park. jRO LenkV Kongreso Toledo 

skyriaus pirmininkas kun. 
iLubitewski, o latviai Įteikė 
’gražią rožių puokštę. Bu- 
jvo priimtos atatinkamos re
voliucijos. Aukų sulinkta 
apie $95.

Meninę dali išpildė Det
roito skautai ir skautės. 
Buvo atlikta keletą dekla
macijų, išpildyta lietuviškų 
melodijų akordionu ir pa
šokta tautiniai šokiai. “Pol
ka” ir “Malūnas” taip visus 
sužavėjo, kad net teko 
“Malūną” pakartoti.” Šo
kiai buvo filmuojami vieti
nio amerikiečių laikraščio 
fotografo.

Programos svečiai buvo 
pavaišinti kava ir saldumy
nais. Vaišėmis rūpinosi Lil- 
lian Sutkaitis ir jos dukte
rys. Tai tikrai verta dė
mesio šeima, kuri visur, kur 
tik yra prašoma, prisideda 
prie lietuviško veikimo, 
puikiai kalba lietuviškai bei 
savo vaikus lietuvių kalbos 
išmokė.

Minėjimas pavyko labai 
puikiai, visi susirinkę tapo 
sužavėti ir prisispyrę prašė, 
kad kaip sekantis lietuvių

BOSTONIEČIŲ AUKOS 
LIETUVAI VADUOTI

Choro Valdyba. 

TOLEDO, OHIO

Vasario 16 Minėjimasi
Toledo mieste ir jo apy

linkėse gvvena vos 200 lie- 
Atnaujindami laikrašti ir už- tuviškos kilmės amerikie-'
Maikio ir Tėvo Kraičiui

sisakydami “Keleivio” kalendo- čių. Naujai atvykusių, iskai- 
riu 1951 metams, šie musu tan

ir širdingi!
nes einančios visada i anglišką, linkėjimų. Atsiuntė.
Sutarėm eiti ir išėjom ant 10' Dunaitis is Detroit, Mich.. 
valandos mišių. Oras pasitaikė $2; K. Poczesa is V\ .lsonville, 
labai blogas, airių bažnyčia po UL $1-
pat nosimi. bet mes einame

auku

Po 50c—J. Yuška iš Detroit. 
Mich.. A. Lakas iš Fairlavvn. N. 

P. Senkus iš Cleveland.

ir vaikus, suskaitome 
30 asmenų. Naujoji 

karta išimtinai yra sukuru- 
si mišrias šeimas, todėl ir 
nuo lietuviško veikimo yra 
daugiau ar mažiau atšalę. 
Dauguma jau spėjo pamirš
ti lietuvių kalbą ir papro
čius.

Čia Toledo veikia vienin
telė lietuvių organizacija,

daug toliau i lietuvišką.
Bet kaip mes apsirikomKailį’. . _ A . .. .,

jOhio, A. Petronis iš Manches- pradejo kunigas sakvt<; pamok- ’ ~ ,. ... . ......... ter. Conn.. G. Ambrose issla. tai ne vieno žodžio lietuvis-' , , T _ . ., . įCleveland. Ohio. J. Raiz:kai nepasake. Tiesa, lietuvis-; r t i ir V
ir'^sak^plnig^j^^duori^bet^dTu- 0̂"1.1,68!’ ^ana^* J. Muraus-jSeniau atvykusių lietuvių il
giau rv'eko. O ant tų mišių bu- k.as*s Chicago. BĮ.. F M ekas naujųjų ateivių. Dėka pas

us Chicago. IIL. B. Malinovsky Įa,^jų jau antri metai čia 
is Johnston City Iii., ir Gu- renfi^ama Lietuvos 
daitis iš Cleveland. Ohio.

is iš j SLA 193 kuopa, kuri turi 
narius, susidedančius išiš 29

giau
vo tik senutės ir senukai ir tik 
vienas kitas jaunesnis. O iš tų 
penesniųjų man žinoma, kadi 
daugelis angliškai mažai su-Į J. Andrevs iš Oakland, CaL. 
pranta. Kai prasidėjo kolekta. atsiuntė 15c. 
tai t'e senieji metė stambesnius j Visiems aukojusiems už laik- 
pinigus, o jaunieji, kiek jų bu- raščio rėmėmą tariame širdin- 
vo. tenkinosi nikeliais. Tą baž- gą ačiū.
nyčią lietuviai pastatė ir lietu-'-----------------------------------------
viai ją užla'ko. bet ta tariamai i Biznieriams geriausia vie- 
lietuviška bažnyčia lietuviams, ta pasiskelbti “Keleivy je.”

aa=

SUSIVIENIJIMAS UETIjVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
I-igoję pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubilieiinis 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 
307 W. SOth Su N<w York 1, N. Y.

rengiama Lietuvos nepri
klausomybės ir birželio 14 
d. paminėjimai.

šiemet minėjimas Įvyko 
vasario 25 d. Ji organiza
vo SLA 193 kuopa, pasi
kviečiant Detroito skautus 
i pagalbą. Rengimo komi- 

• siją sudarė Lillian Sutkai
tis, Vincas Jomantas ir Vy
tautas Janulaitis. Minėji
mas buvo pradėtas pamal- 

į domis. Kun. Petras Dzie- 
goraitis pasakė jautru pat- 

i’iotišką pamokslą. Pamal
dų metu giedojo Detroito 
skautai ir skautės.

2 vai. po pietų prisirinko 
pilna St. Francis De Sale 
parapijos salė žmonių. Vi
sų akis patraukė skoningai 
paruošta scena. Už gražų 
scenos paruošimą tenka 
ačiū pasakyti Tautvydui Ja- 
r.ukaičiui ir clevelandiečiui 
Vladui Čyvui. Minėjimas 

,buvo pravestas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Lietuviš
kai vedė Salomėja Janulai
tis, o angliškai Tadas Na
vickas. Buvo perskaityta 

jgub. Frank Lausche pro- 
iklamacija, sugiedoti Lietu

-vos ir Amerikos himnai. 
Ii Vytautas Janulaitis pasakė

(Atkelta iš 8 pusi.) 
kienė. Balčius, A. Balkus, Mrs. 
Baltrūnas, J. Banaitis, A. Bris- 
kvtė, V. Ra^bažiuna-g. V. Belio- 
nienė, Mrs. Balukonis, Budrys, 
Balčienė, J. Biknevičius, Bar
bara, Balčiūnas, Stasys Basevi- 
čius, Brontneris, Bauma, J. Bo- 
gužis, Dr. Budreika. P. Cha- 
pas, čebetorauskas, Chiras, 
Chaplikas, Ciegis. Danielius, M. 
Dilienė, Dilinmienė, Dravins- 
kas, Cibas Daumantas. Lyda 
Flinas, Gegužis, R. Gasunas, 
A. Grigalus, Gailiunas, A. Ged- 
raitis, Galinauskas, S. Gutaus
kas, A. Gesas, I. Grubčnskas. 
Gorskienė, Gerienė, Gaidienė. 
Henkitras (?), F. Jackūnas, 
Jurgelaitis. Jakevonis, Janus-1 
kevičius, Mrs. Jankūnas, A. į 
Jankūnas. A. Januss, D. Jan- Į 
čiauskas, Dominika Janskas. 
Jimienė. Ursula Jarosh, Kon- 
tautas, Kapočiunas, J. Kesis, 
C. Ravelis. V. Kirmelevįch, Ki- 
buris, Kvietkus, Kubirauskas, 
M. Kasys, Kurpienė, Kavaliaus
kienė, Karsokas. F. Kingrienė. 
Kazlauskienė, Kalemelė, Kon
trimas. A. Kancevičienė, R. 
Klimienė. R. Klimavičius, Lr.Be- 
liunas, Levickas, P. Lingnvs. 
Lizdenis, Leimonas, Latvins- 
kas. Mary Miler. Veronika 
Macliauskienė, V. Marcelionie- 
nė. Mrs. Medonis, P. Motis, Ma-

ŽALIOJI MĖTA
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 
Žaliąją Mėtą gerti 
nuo nereikalingų vė- 

Yra taipgi sakoma, kad ji
Ieškau Bronislovo Goštauto, girnų- į Jijrųt nuo vidurių išpūtimo ir nuo 

šio Raguvoj, Panevėžio apskričio. Į kenksmingų gazų viduriuose, nuo 
Amerika išvyko jbieš pirmąjį pa-1 traukimų, sukimų ir visokių nesma-
saulinį karą. Jis pats ar kas jį ži 
no malonėkit parašyti šiuo adresu: 

Mrs. Stefanija Minckien- 
Pusarauskienė,

5559 Esplanade Avė., 
Montreal, Canada.

Aš, Valė Keburytė, po vyru East
man, iš Didžiagrašių kaimo, Kupiš
kio valsčiaus, paieškau pusbrolio 
Antano Kairio, seniau jis gyveno 
Mt. Vernon. N. Y., dirbo Country 
Club’e. Jis pats ar kas jį žino ma
lonėkit parašyti:

Mrs. V. Eastman,
67 Gamer St.. RED 3, 
W. Glens Falls, N. Y.

(B)

minėjimas bus ruošiamas, tuijs v. Mizaras. M. Mockau- 
nepamiršti jų pakviesti, ža- tonis (?). V. Morkvėnan. S. 
dėdami ir savo draugus bei Mockus, 19kartų N. N.. J. Nor- 
pažĮstamus atsivesti. kūnas, E. Naujokaitis. K. Nau -j

Po šio minėjimo Solomė- džiunas, Norvaišienė, A. Neve- j

Didžiąją SLIVPTARNIŲ Knygą
dar galima gauti 
UŽ 3 DOLERIUS

« Numažinta kaina SLIUPTARNIŲ knygą daugiausia perka 
dipukai. Matyti, kad naujakuriams 5 doleriai yra labai
didei; pinigai. T-dėl paliekame numažintą kainą iki gegu
žės 1 d.
Kurie skaitėte laikraščiuose apie įvykusias Clevelandc 
muštynes prie lietuvių bažnyčios dėl lietuvių kalbos, tai, 
skaitydami štlllTARNIV knygą, matysite, kas darėsi 
gale 19 įr pradžioje 20 amžiaus, kada lietuviai kunigai tik 
lenkiškai tekalbėjo ir Varšuvą laikė antrąja Roma, taip 
labai brangi ir ir.ela jiems tada buvo lenku kalba. 
SLIUPTARNIŲ ciyga labai gražiai atspausdinta; 652 di
deli puslapiai; k-*>* drobės viršeliai; dr. Šliupo, kun. Demb- |

5 skio ir “dėdės” šerno atvaizdai; o kaina tik 3 doleriai! At- { 
fc siutimo kaštus .pmokame. į

Reikalaukite šiuo adresu:
DR. AL. MARGERIS

3325 So. Halsted Street Chicago 8, IH-

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiikų Skausmų 
Artkritis i

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 jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiusti 
jums siutinį 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į:
Rosse Products Co_ Dept. x-9 
2708 Farvell Ave„ Chicago 43. III.

gumų viduriuose. Pasidaryk arba
tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik 
nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja 
$2.00, o pusė svaro—$1.00. Prisiun
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

NUO UtSISENftJCSlŲ, ATVIBŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, j* 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą ^eną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkita 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jasu skaudėjk 
orią ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISl 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppiržčių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančino ir suskils 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusiu, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoj, apylinkėse ir 
Milwaukee, arba siųski* , 
pinigus į ( 11-1)

LEGULO. DepC 2,
<847 W. 14th Street. 

CICERO 50. ILL.

L

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 už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
<3< Broedw«y, South Boston 27, Maes.

’l
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Vietinės Žinios
J. BARTAŠIUNAS

IŠEINA į ARMUĄ

Jonas Bartašiunas, 22 me-

VIS, SO. BOSTON Nr. 11, Kovo 14, 1951

SĖKMINGAS LDD 
21 KP. SUSIRINKIMAS

Mirė Vincas Neviera

Ivaikienė* Palaidojo Joną $opį Dobilą
šokėjai Šokt Cambridge j ---------

---------  į Praeitą šeštadienį buvo
Ponios Onos Ivaškienės palaidotas iš Baracevičiaus

Itų southbostoniškis naujas vedama šokėjų grupė pasi- laidotuvių įstaigos senas
intymi liy id aiilinn Itulve Vaiiirksine crtiitH HrkCtrkrtičVic Tnnooateiv 

sūnūs
! 1949 metais, šį trečiadienį šventėje šeštadienį, kovo 31 ręs pnes

is, Antano Bartašiuno rodys Cambpdge Naujosios southbostoniškis, Jonas šo- 
s, atvykęs į Ameriką Anglijos liaudies šokių pis, vadinamas Dobilas, mi-

ka, J. Uždavinys, M. ir 0. Ka-' parašyti laiškelį ar atvirutę
P0**3*- |į stotį WBMS, Lithuanian

Po $1—Augustinaitis, Am- i Program> 35 Court gt., Bos-
S. Ambrose, M. Au- t Mass., o biznio reika- 

sukaitiene, Auskelis, Augunas,

Šį pirmadieni, kovo 12 r., 
Pereitą sekmadieni, kovo 11 vai. iš ryto mirė senas 

southbostoniškis lietuvis, 
Vincas Neviera. jis gvveno 
265 Gold St. Paliko"‘liūde
syje žmoną Marijoną, dvi 
dukteris, tris sūnūs ir de-: 
šimti anūkų. Pašarvotas C. j 
Casper koplyčioj. Velionis! 
mirė sulaukęs 70 metų am
žiaus.

Velionies šeimai liūdesio 
valandoje reiškiame širdin- 

užuojautos.

11, L. P. Draugijos svetai
nėje buvo sušaukta Lietu
vių Darbininkų Draugijos 
narių susirinkimas. Susi
rinkusiems referavo “Kelei
vio” redaktorius drg. Jonas 
Januskis. Referato tema 
buvo: “Kiek vilties yra iš
saugoti taiką?”

Gana ilgokoj ir Įdomioj 
kalboj drg. Januškis aiški
no santykius tarp Rytų ir 
Vakarų—Sovietų Rusijos ir 
demokratinių valstybių, su 
Amerika priešakyje. Trum
pai suglaudus, referato turi
nys buvo toks: taika dar 
neatsteigta ir nėra vilties 
ją atsteigti, nes bolševikų 
Rusijos imperializmo apeti
tai nepasotinami, anksčiau 
ar vėliau bus konfliktas, 
kurin busime Įtraukti ir 
mes, lietuviai. Turėsime au
kotis, remti demokratijų 
pastangas, kad apgint pa
saulio laisvę ir atsteigti tai
ką.

Po referato buvo paklau
simų ir sekė diskusijos. Su
sirinkusieji skirstėsi paten
kinti. Valdyba buvo Įpar
eigota ir sekamuose susi
rinkimuose turėti referatų.

Eilinio susirinkimo

išeina į Dėdės Šamo kariuo
menę. J. Bartašiunas yra 
baigęs lietuvių gimnaziją 
Vokietijoj. Jo motina mirė 
pernai lapkričio 4 d. South 
Bostone. Gero pasisekimo 
jaunam kareiviui 1

PAGERBĖ S. L. A.
ORGANIZATORIUS

Praeitą sekmadienį L. P. 
į Draugijos svetainėje SLA 
antras apskritys buvo su- 

: ruošęs iškilmingus pietus 
SLA vajaus darbuotojams 
ir organizatoriams pagerb-

_____ jti. Pirmą dovaną už pri-
Lietuviška radio progra- rašymą 44 naujų narių lai- 

ma vadovaujant Steponui ir niėjo Mrs. J. T. Tumavičie- 
Valentinai Minkams minės antrą dovaną^ už 34 nau- 
savo 17 metų sukaktuves su Jus narius gavo Stasys Moc- 
koncertu ir šuium burum. ikus, trečią dovaną už 12 

Koncertas Įvyks sekma- naujų narių gavo Mrs. M. 
dieni, balandžio (April) 1 Jurgeliunienė is Brocktono. 
d.. 3 vai. po pietų, Gavin Kitos dovanos teko M. Dab- 
mokyklos salėje, kampas r^ai iš \\ orcesterio, F. Kes- 
Dorchester. F ir 7-tos gat- loriui is Chelsea. J. \alka- 
vių. So. Bostone. {yičiui iš Lynn ir J. Jarus’ui

Po koncerto, tą pačią die- iš Lawrence.
po pietų bus sma-į Po vakarienės

gos

Radio Koncerto Žinios

vai. trumpojens. o
gus šurum burum. So. Bos- programoje, be minėtųjų 
tono L. P. Draugijos viršų- dovanų laimėtojų, kalbėjo 
tinėj salėj, kur bus proga K. Kalinauskas. J. Arlaus- 
sueiti ir susipažinti su kon- kas, J. Kasmauskas. J. Tru- 

buliauskas. S. Jokubauskas, 
A. Kriaučialis, J. Lekys, P.

certo dalyviais. Juze Augai- 
tyte, buvusia Kauno ir Vil-

3 savaites. Jis 
d. Jaunieji šokėjai šoks priklausė per daug metų 
2:30 vai. dieną, vyresnieji prie Darbininkų Susivieni- 
—8 vai. vakare, Rock\vell jimo, bet po jo mirties lai- 
Cage salėje, Technologijos dotuvėmis nebuvo kam ru- 
Institute. pintis. J. Varnas, V. Balu-

konis ir J. Taurinskas pa- 
Ona Riaukienė Jau Sveiksta rinko aukų jo laidotuvėms 

ir jį palaidojo šv. Mykolo
Musų laikraščio 

ja Ona Riaukienė 
kuri gyvena Somervillėj, 
157 Willo\v Avė., tris savai
tes sunkiai sirgo. Dabar li
gonė jau pradėjo sveikti. 
Linkime greit pagyti.

J. Arlausko Gimtadienis

skaiyto- kapinėse. Aukų rinkėjai dė- 
(Rocks), koja visiems aukavusiems.

Popieriaus Rinkimo Vajus

Aliulis, Marta Alciauska, Alpo- 
liauskas, S. Arlauskas, Baraus- 

(Nukelta į 7 pusi.)

RADIO PROGRAMA

lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadvray, So. Bos
ton 27, Mass. '

Steponas Minkus.

Kovo 13 d. žinomas So. 
Bstono biznierius Juozas 
Arlauskas mini savo gimta
dienį. Ta proga A. Sugz- 
dų, S. Jokubauskų. V. Ba- 
lukonių šeimos per 'Kelei
vį” siunčia jam "ilgiausių 
metų” linkėjimų. Prie tų 
linkėjimų ir “Keleivio” 
dakcija mielai dedasi. 

MUSŲ PADĖKA

re-

Bostono lietuviai skautai 
prašo South Bostono visuo
menės prisidėti prie organi
zuojamo nevartojamo po
pieriaus rinkimo vajaus. 
Kviečia kiekvieną rinkti 
perskaitytus laikraščius, 
žurnalus ir kitą netinkamą 
naudojimui popierĮ. Balan
džio mėnesio pabaigoj su
rinktasis popieris bus iš 
kiekvieno namo paimtas. 
Rinkdami popierĮ paremsi
te Bostono lietuvius skau
tus.

Atitaisymas

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

1— Muzika.
2— Dainininkas Stasys 

Liepas, buvęs Kauno Ope
ros artistas.

Po programos prašome

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Me» pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
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. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad»ay, So. Bostone
Tel. SO 8-4148

Už suruošimą musų su
naus, Anthony Joe. gimta
dienio ir išleistuvių Į ka
riuomenę proga šaunių vai
šių kovo 4 d. Sandaros sve-
tainėje, tariame musų šir-

.. dingiausią padėka pp. Flo-
> ei£ro ‘maus operų artlste’ ls Phi- Lapenas. Dr. A. Kapočius T , w.?i

= . - ., ® J lladelphijos. su “Dviem Vin- ir kiti svečiai. Svečius pa-21 kuopa nutarė pasveikinti ,T „ viu1 . . _ 1 jcukais iš Montreal. baleto linksmino dainininkai
jo o me ų gyva- goųgjom \anCy jr Ruth Ann da Anestaitė ir P. Lapenas,

Landžiutėm, Dr. .Juozo ir akompanuojant akordionu 
Birutės Landžių (Seymour) iM. Plutai. Vakarienės pro- 

' dukrelėm ir fleitiste Nancyįgramą atidarė apskr. pirm.
Plevokiute, biznierių Plevo-inž. A. Chaplikas, o progra- 
kų dukteria. Bus valgių.'mą vedė S. Budwitis. Po

“KeleivĮ” jo 45 metų 
vimo sukakties proga ir pa
siųsti $10 laikraščio para
mai. —S. St.

Šaukiamas Tremtinių
Susirinkimas Cambridge

Cambridge Tremtinių 
Ratelis praneša visiems 
Cambridge ir apylinkėj gy
venantiems lietuviams nau
jakuriams, kad kovo 17 d., 
7 vai. vakare. Lietuvių Ka
talikų Klubo patalpose, 163 
Harvard St., Įvyksta visuo
tinas Tremtinių Ratelio su
sirinkimas. Darbotvarkė: 
Atskaitinis pranešimas pra
eitų metų veiklos, naujos 
valdybos rinkimas ir kiti 
svarbus dabarties einamieji 
reikalai. Ratelio nariams 
dalyvavimas būtinas, pra
šome atsilankyti ir nena- 
rius, kuriems rupi lietuvy
bės aktualijos.

Valdyba.

ALT Nuoširdi Padėka

nan, Lena ir Helen 
liams, A. Galinskams. 
Galinskui, Mrs. Shouiia 
šeimai, M. La Corcia’i,

1 McDonough, J. Bielek. 
Naudžiunui, S. 
JokubauskUi, J.
A. Chaplikui,

gėrimų, laimėjimas dovanų,vakarienės svečiai ilgokai
ir gros Joe Anthony pilie
čiu klubo orkestrą.

dar linksminosi.
Rep.

LIETUVIU RADIO KORP. 17 METU

Koncerte ir Šurum Burum
Sekmadienį, Balandžio (April) 1 d., 

3-čią vai. popiet,
GAVIN MOKYKLOS SALĖJE

Kampas Dorchester, F ir 7-tos gatvės, 
South Bostone 

Dalyvaus

Cambridge Vasario 16 
minėjime, kurį suruošė ALT 
skyrius vasario 11 d. Rob- 
ers School salėie, aukavo 
dėl Lietuvos išlaisvinimo 
šie asmenys:

LSS 71 kuopa $10.
Po $5—J. Andrevv, P. 

P. Chapas, P. Luzac-kas. 
Leo Silkinis ir J. Zenis.

Po $2—J. Vinciunas ir 
A. Waleyko. Visi kiti po 
doleri ir mažiau. Viso $88.- 
89. Visi pinigai, išskaičius 
rengimo išlaidas, bus pasių
sti ALT centrui Chicagoje.

Cambridge ALT skyrius 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams už supratimą 
musų tėvynės Lietuvos rei
kalų ir tikisi, kad visi kurie 
dar šios pareigos neatliko 
prisidės. Aukas galima 
skirti per ALT Cambridge 
skyrių, būtent, V. Steponai
tis, 1 Carlisle St.. Cam
bridge 39, Mass.

ALT Cambridge Skyrius.

Juzė Augaitytė, iš Philadelphijos, 
buvusi Kauno ir Vilniaus Operų Solistė

Po koncerto, 5-tą vai. po pietų bus šurum 
burum S. B. Pil. Klubo viršutinėj salėj, bus 
daug laimėjimo dovanų, bus skanių valgių, 
gėrimų: gros Joe Anthony klubo orkestrą.

Koncerto Įžanga $1, $1.50. $2. 
šurum Burum įžanga 75 centai

Janu- 
A. 
ir 
P. 
S.

Chase. S. 
Arlauskui, 

S. Aliuko-
niams, J. Lane, W. Kesh- 
kiams, A. Ivanauskams, S. 
Anilioniams, V. Baluko- 
niams, P. Liaknickams, V. 
Vaitkams, J. Vaitkui, Mrs. 
Paledžus. B. Valūnams, J. 
Bielek, Onai Gegužienei. R. 
Arlauskams, A. Dispirit, G. 
Mozuraičiams, S. Zavads- 
kams, F. Kesleriams, J. 
Nausėdams, Mrs. Ph. Va- 
sill, Mrs. M. Kovai. J. Kir- 
melevičiui ir k. Taipgi ta
riame ačiū Sandaros 7 kuo
pai už suteiktas patalpas. 
Dėkingi

Anthony, Anna ir Sūnūs 
Anthony J. Sugzdai.

Tremtinių Susirinkimas

Ateinantį šeštadieni, ko
vo 18 d.. 7 vai. vakare, 309 
E St. (senojoj piliečių klu
bo svetainėj) šaukiamas 
svarbus Bostono tremtinių 
susirinkimas. Darbotvarkė
je numatyta: (1) tremtiniu 
geradariams rengiamo pa
gerbimo vakaro reikalai. 
(2) pranešimas iš Naujo
sios Anglijos tremtinių pa
sitarimo Įvykusio kovo 11 
d. Hartforde, (3) atstovų 
rinkimas Į šaukiamą lytinių 
valstijų tremtinių suvažia
vimą, Įvykstanti Nevv Yor
ke balandžio 15 d. ir (4) 
kiti reikalai.

Tremtinius kviečiame kuo 
skaitlingiausiai šiame susi
rinkime dalyvauti. Atskiri 
pakvietimai siuntėjami ne
bus.

Tremtinių Valdyba.

“Keleivio” Nr. 10 tilpu 
šioje žinutėje “Užsakė ‘Ke 
leivi’ Giminėms ir Priete 
liams” įsibrovė klaida. Pa 
rašyta, kad naujakurys 
Walter Gedwill iš So. Bos
tono užsakė laikrašti dviem 
skaitytojam Vokietijoje, o 
turėjo būti: “Naujakurys 
Vincentas Lucas, nesenai 
atvažiavęs iš Vokieijos, už
sakė dviem draugam Vo
kietijoje ‘Keleivį’.” Už klai
dą atsiprašome.

i Parduodama
So. Boto n, 1 šeini. 8 kamb. na

mas, c. šildymas, ant vandens šil
dymas, vieta garažui, netoli juros. 
$6,500.

Dorchester. 2 šeim. 6-9 kamb., e. 
šildymas, graži vieta. $10.800.

Jamaica Plain. 2 šeim. 4-5 kamb., 
c. šildymas, gražus sklypas, garažai. 
$6,500.

Dorchester. 3 šeimynų 6-6-6 kam
bariai. c. šildymas, geroj vietoj. 
$11,700.

Br. Kalvaitis 
545 E. Broadway 

So. Boston. Tel. SO 8-064*5.

Proga Įsigyti Nuosavus Namus
Dorchester: Gerame stovy 3 sei

mų namas po 5-5-5 kambarius. Vo
nios, baltos sinkos, centralinis šil
dymas. Pardavimo atveju savinin
kai išsikelia iš pirmo aukšto. Kai
na $9.500. Nuomos mėnesiui gau
nama $109.

City Point: Geram stovy 3 šeinių 
namas po 4-4-5 kambarius. Prie 
pat pajūrio, ramioj vietoj. Garažai. 
Gaunama nuomos mėnesiui $120. 
Kaina $8,500. {mokėti $1,500. Pa- 
siliuosoos 4 kambariai.

So. Boston: Vienos šeimos 8 kam
barių namas. Centralinis šildymas. 
Kaina tik $2.900. Įmokėti $600.

Turima užregistruotų pardavimui 
namų ir kitose Bostono apylinkėse. 
Kreipkitės dienomis ir vakarais į 
Bronių MikonĮ-Mickeviėių šiuo ad
resu: (12)

Lithuanian Agency 
345 East Broadway. So. Boston 27. 
Mass. Tei. SO 8-0605; bele tel. 
SO 8-1611.

Geriausia vaikams dovana — 
žurnalas

Pirmieji 
Šokiai ir

BOSTONIEČIŲ
LIETUVAI

AUKOS
VADUOTI

(Tąsa)
I’o $3—Anestų šeima, N. N., 

V. Kuras, V. Montvila, N. N.. 
F. Overka. A. Mozūras, Aukšti
kalnis, Valatkevičius, čekas ir 
E. Simonavičiutė.

Po $2—J. Markelionis. A. 
Chaplikienė. P. Peldžius. E. 
Butkevičienė. L. švelnys, J. 
Auduka. prof. Galinis, A. Zar- 
kauskas. V. Brazauskas, Z. An- 
tulionis, Sapalius. J. Paplaus
kas. N. N.. J. Tesnikas, N. N.. 
Lapenas, Žako Dobilo, P. Sau- 
cys. P. Tarutis. M. Barmus, V. 
Klemka. Arlauskas, šalna, Kon- 
tons. Mockus, Sužedėlis, P. 
Venskus, Ona Dauniene. Vaie- 
gienė. Grigalaitis, Mačiulis, 
Laurutis. Varikojis. M. B., Zic- 
kaitė, J. Norkuvienė, Čepas, 
Bendoraitienė, M. Petrauskas, 
Cirbuknas. Girnytė, J. Vover-

Ypatingi Pirkiniai
So. Boston, City Point. 2 šei

mų po 4 kambarius su krautu
ve už $2.800, mažas jmokėji- 
mas.

So. Boston, City Point, 3 šei
mų 5-6-6 kamb. su visais pato
gumais už $6.900, mažas įmo- 
kėjimas.

Dorchester, 3 šeimų po 5 
kamb. su centriniu šildymu 
(steam). 18 metų senumo mo
derniškas namas už $9,400. ma
žas Įmokė j imas, morgičius iš 
47'.

Daug kitų gerų namų leng
vomis sąlygomis parduoda

ANTANAS JUKNEVIČIUS
545 Broadway, So. Boston, 

Tel. SO 8-0605.

Pavakario Linksmi 
“Variety Show”

Įvyks kovo 31 d. L. P. 
į Draugijos didžiojoj svetai
nėj. Rengia SLA dvi kuo
pos, 308 ir 328. Išvysime 
daug visokiu nematytų da
lykų. Pradžia 6:30 v. vak.

CHARLES
SPORTSWEAR

(Sav. A. Krasnakevičias)
Priima užsakymus vyriškų ir 
moteriškų rūbų: ausiaustų Įtop- 
coats and overeoats). kostiumų 
(suits). sijonų (skirta), kelnių 
(pants and slacks) ir kitokių. 
Kreiptis:

515 Mashinfton Street 
Romus 721-722 
Boston. .Moas. «

Telefonas HA 6-9839

EGLUTE

Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$3.50 
Pinigus Ir utsakymu* siųskite: 

EGLUTt, P. O. Box 22, 
Montello Statlon, Brockton 68, Mass.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutiino 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.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui >12 per metus gausi ligoje 
$25* pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n3o)

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; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Biznieriams geriausia rie
tą pasiskelbti “Keleivyje.”

Te L SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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, MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nao S tU 4 

Ir nuo T (U t

546 BRGADWAY 
BO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boetoa 1S2O

A. J. NAMAKSY
?EAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Kta. $7 ORIOLE STRB1T 

tVeet Rnibnry. Mana
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 Buildinf 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą Snntooka* 

Jei Keikia, Duoda Pencillino 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms 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

TYTOJ Al 
* (Inaured 

Movan)

mmina
1?

Perkrauatom I 
čia pat ir į to-1 
limaa rietas. I 
Saugi -priežiūra, kaina 

>26 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOatk Rmton R-4SIS




