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Jungt. Tautos Tirs Prievartos 
Darbų Stovyklas Rusijoj

Penkių Asmenų Komisija' Rinks Medžiagą Apie Vergų 
Darbą; Nuo 10 iki 15 Milionų Vergų Dirba Rusijos 

Stovyklose; Bolševizmo Ūkis Remiasi Vergų 
Darbu; Maskva Protestuoja Prieš Jungti

nių Tautų Tarimą

Jungtinių Tautų ekono
minė ir socialinė taryba da
bar posėdžiauja Santiago 
mieste, Čili respublikoje. 
Šį pirmadienį, po ilgų gin
čų, ta taryba nutarė pada-

Raketierių “Vadai” 
Traukiami Teisman

Senato komisija krimina
lizmui tyrinėti nutarė pra-uų, ta laiyua uutai e uaua- *

ryti vergų darbo tyrinėjimą ^ad senatas nutariu
pasaulyje ir ypač taryba tu- Patra^^ti. teismo atsakomy- 

rin.-kn ‘bėn didžiuosius New Yorkorėjo galvoje vergų darbą 
Sovietų Rusijoj, kur, pagal 
patikimus pranešimus, nuo 
10 iki 15 milionų žmonių 
dirba vergų darbus milži
niškose koncentracijos sto
vyklose. Vergų tarpe yra 
labai daug, gal net šimtai 
tūkstančių lietuvių, išvežtų 
iš Lietuvos Į prievartos dar
bus plačios Rusijos įvai
riuose užkampiuose.

Nutarimas daryti tyrinė
jimą yra padalytas 15 balsų 
prieš 3. Prieš vergijos tyri
nėjimą balsavo Sovietų Ru
sijos, Lenkijos ir Čechoslo- 
vakijos atstovai. Sovietų 
Rusijos atstovas net protes- mą už iždo apgaudinėjimą, 
tavo prieš tokį tyrinėjimą. 
Rusija bijo, kad tyrinėjimas Pnsakoia Anie 
npnarndvt.il nasanlini musu — . .

raketierius, Frank Costello, 
Joe Adonis ir Frank Erick- 
son, už atsisakymą duoti se
nato komisijai aiškius ir iš
samius atsakymus į komisi
jos klausimus.

Visi didieji raketieriai, 
komisijos apklausinėjami, 
išsisukinėjo ar stačiai atsi
sakė į kai kuriuos klausi
mus atsakyti. Raketierių 
vadams gresia nemažos pa
baudos už kongreso panie
kinimą, o, be to, iždo val
dininkai dabar atsidėję ty
rinėja tų raketierių mokes
čių deklaracijas ir ieško 
progos patraukti juos į teis-

i

PRISTATO ORLAIVIAIS MAISTĄ, AMUNICIJĄ

Korėjoj transporto orlaiviai, C-119, atlieka uiūth darbą pristatydami tronto prieša
kyje ir kartais apsuptiems musų kareiviams maistą, amuniciją ir kitus reikmenis. 
Vaizde matyti, kaip orlaivis išmeta su parašiutais įvairias atsargas kareiviams apa
čioje.

Už 38-tos Paralelės
Jungtinių Tautų Jėgos Prisiartino prie Paralelės; Seoul, 

Korėjos Sostinė, Paimta, bet Griuvėsiuose; Žmo
nėms Įkyrėjo Nepabaigiami “Išvadavimai”; 

Kalbama Apie Karo, Paliaubas, Bet Lau
kiama Bolševikų Puolimo

Nori Nacionalizuoti
Svetimą Aliejų

“La Prensa”
Dar Nepavogta

Graikija, Turkija į 
Atlanto Sąjungą?

Popiežius Iškeikė
Prahos Režimą

neparodytų pasauliui musų 
laikų didžiosios gėdos, kaip 
Rusijoj milionai žmonių yra 
verčiami dirbti vergų dar
bus baisiai sunkiose, stačiai 
nežmoniškose sąlygose. Ru
sija bijo, kad pasaulis nesu
žinotų, jog Rusijos “socia
listinis” ūkis remiasi milio
nų vergų prievartos darbu. 
Atrodo, kad Sovietų Rusija 
neįsileis Jungtinių Tautų 
komisijos, kuriai bus paves
ta tyrinėti vergų darbą. 
Bet komisija ir taip turės 
progos tyrinėti vergiją Ru
sijoj, nes dabar yra daug 
gyvų liudininkų ir yra su
rinkta galybė dokumentų 
apie vergų darbą Rusijoj. 
Ypač darbininkiškos orga
nizacijos turi surinkusios 
galybę įrodymų apie vergi
ją bolševikiškoj Rusijoj.

Darbininkiškos organiza
cijos jau nuo 1949 metų rei
kalauja daryti vergų darbo 
tyrinėjimą Sovietų Rusijoj. 
Bet didžiosios valstybės ne
drįso to klausimo kelti? ne
norėdamos erzinti Maskvos 
diktatorius. Dabar Ameri
ka, Anglija ir kitos, valsty
bės nutarė daryti tokį ty
rinėjimą. Komisija iš pen
kių asmenų bus paskirta 
JT generalinio sekretoriaus 
Trygve Lie ir JT Darbo Or
ganizacijos (Intemational 
Labor Office) pirmininko 
David Morse.

Gengsterių Teismus
Buvęs New Yorko majo

ras, o dabar ambasadorius 
Meksikoj, W. O’Dwyer, šį 
pirmadienį liudijo senato 
komisijoj kriminalizmui ty
rinėti ir sakė, kad krimina
linis “pogrindis” turi savo 
“teismus” ir savo budelius, 
kurie “teismų” sprendimus 
revolveriais įvykdo. Gengs
terių “teismai” pripažįsta 
tik vieną bausmę, sako W. 
O’Dwyer—mirtį.

Buvęs New Yorko majo
ras kadaise buvo prokuroru 
ir pagarsėjo tuo, kad kalti
no gengsterių organizaciją, 
“Murder, Ine.” Senato ko
misijai O’Dwyer papasako
jo apie gengsterių organi
zaciją ir apie Frank Costel
lo vaidmenį raketierių tarp- 
pe. Bet ypatingų paslapčių 
komisija iš W. O’Dwyer ne
išgirdo. Komisija dar ap- 
klausinėja ir F. Costello.

Argentinos kongresas pa
skyrė komisiją, kuriai pa
vesta “tyrinėti” dienraščio 
“La Prensa” finansus, leidi
mo sąlygas, informacijų 
šaltinius ir tt. Dienraštis 
nuo šių metų sausio 26 d. 
yra užsmaugtas, jis negali 
išeiti dėl boikoto fašistinės 
laikraščių pardavėjų unijos, 
kuri, su Perono vyriausybės 
laiminimu atsisakė leisti 
laikraštį pardavinėti. Buvo 
laukiama, kad peronistinis 
kongresas dienraštį konfis
kuos, bet, matomai, dėl 
gausių protestų visame pa
saulyje, Perono režimas 
dienraščio pavogimą atidė
jo vėlesniam laikui, o šiuo 
tarpu nutarė jį tik “tyrinė
ti.” Bet dienraštis -vis dar 
neišeina. x

MASINIAI ŽUDYMAI 
VISOJE KINIJOJE

‘SCHUMANO PLANAS’ 
JAU SUTARTAS

Ilgai užsitęsusios derybos 
dėl sujungimo Vakarų Eu
ropos (Prancūzijos, Vokie
tijos, Belgijos, Liuksembur
go ir Olandijos ) plieno ir 
anglies gamybos po viena 
tarptautine vadovybe, pra
eitą savaitę pasibaigė. Su
sitarimas padarytas ir po 
sutartimi valstybių atstovai 
padėjo savo parašus. Dabar 
tą vadinamą “Schumano 
planą” dar turės apsvarsty
ti atskirų šalių parlamentai 

į ir, jeigu jis visur bus priim-

Iš Washingtono praneša, 
kad Amerikos vyriausybė 
linksta įtraukti Graikiją ir 
Turkiją į Atlanto Gynimosi 
Sąjungą, kad užkirtus kelią 
Maskvai pulti tuos kraštus. 
Jau ir dabar Atlanto Pakto 
šalių kariškas pasiruošimas 
daromas pasitariant su Tur
kija ir Graikija, kurios abi
dvi gauna Amerikos kariš
ką ir ūkišką paramą.

Įtraukimas Turkijos ir 
Graikijos Į Atlanto Gyni
mosi Sąjungą užkirstų kelią 
rusams veržtis į pietus, o 
jei rusai apsispręstų tas ša
lis pulti, tai jie žinotų, kad 
tuo savo žygiu sukelia tretį 
pasaulinį karą.

“NACIONALIZUOJA”’
SUEZO KANALĄ

Iš Vatikano praneša, kad 
“šventosios konsistorijos 
kongregacija,” kurios prieš
akyje stovi Romos popie
žius, iškeikė tuos Čechoslo- 
vakijos bolševikų režimo 
pareigūnus, kurie ištrėmė 
arkivyskupą Dr. Josef Be- 
raną iš Prahos, ir kartu iš
keikė visus tuos, kurie pri
sidėjo ar prisidės prie pat
raukimo arkivyskupo į svie
tišką teismą.

Į iškeiktųjų ar ekskomu
nikuotųjų skaičių įeina visi 
Prahos vyriausybės nariai, 
įskaitant ir prezidentą K. 
Gottwaldą, kuriam arkivys
kupas Beran prieš 3 metus 
davė palaiminimą, kada po 
bolševikiško perversmo 
Gottvvaldas pagrobė val
džią čechoslovakijoj.

Irano nacionalistai iškėlė 
reikalavimą, kad Irano vy
riausybė paimtų savo žinion 
Bahrein salą ir nacionali
zuotų tos salos aliejaus ga-i 
mybą, kuri per metus siekia 
pusantro miliono tonų. Bah
rein sala yra nepriklausoma 
arabų valstybėlė Persijos 
įlankoje Anglijos globoje. 
Tos valstybėlės aliejų eks
ploatuoja amerikiečių kom
panija. Irano nacionalistų 
pasišovimas nacionalizuoti 
aliejų, kuris nepriklauso 
Iranui, skaitoma politine 
demonstracija prieš “Vaka
rus,” kad išgavus geresnes 
sąlygas derybose su Angli
ja dėl atlyginimo Iranui už 
ten iškasamą aliejų.

4 Didieji Paryžiuje 
“Drapstosi Purvais99

Iš Hong Kongo praneša, 
kad visoj Kinijoj eina masi
nės įtariamųjų žmonių ek- 
zekucijos, šaudomi įtaria
mieji komunistinio režimo 
priešininkai. Daugely mies
tų perpildyti kalėjimai bu
vo patuštinti masiniais žu
dymais. Kinų nacionalistų 
vyriausybė sako, kad jau 
ne mažiau 3 milionų kinų 
esą žuvę nuo bolševikiškų 
budelių kulipkų.

Pagal Egypto spaudos 
pranešimą to krašto parla
mentas tuoj pradės svarsty
ti įstatymą apie nacionali
zavimą Suezo kanalo, kuris 
priklauso tarptautinei kom
panijai. Pagal sutartį ka
nalas tik 1969 metais bus 
perleistas Egyptui.

NEBŪK KVAILAS, 
GERK SNAPSĄ!

Detroito gydytojai

ANGLAI GAMINASI 
ATOMINES BOMBAS

Iš Anglijos praneša, kad 
anglų atominės dirbtuvės 
jau pradėjusios gaminti 
atomines bombas ir Angli
ja prašiusi Ameriką leisti 
atominių bombų bandymą 
daryti Nevadoj, kur nese
nai buvo bandomos ameri- 

Čias pasakys čia ir Kanado- koniškos atominės bombos, 
je apie 30 prakalbų. Su Sako, veikiausiai per metus 
juos vyksta jo žmona ir 29 laiko anglai jau turėsią ato- 
palydovai. minių bombų.

Prancuzijos prezidentas, 
Vincent Auriol, šį antradie
nį išplaukia iš Prancūzijos 
į Ameriką ir Kanadą, kur 
jis lankysis 11 dienų. Sve-

Du
skelbia, kad jie suradę, jog 
šnapsas yra sveika gerti 

i žmonėms po 40 metų am
žiaus. Jie sako, jog tas yra 
“kvailys, kuris po 40 metų 
amžiaus negeria.” Jie pa
taria gerti iki trijų uncijų 
“viskės” per dieną. Tie gir
tuoklių “geradariai” dakta
rai yra Dr. Harry E. Unger- 
leider ir Dr. Frederick A. 
Swartz. Tie daktarai sako, 
kad kvailas yra, kas geria 
snapsą prieš 40 metų am
žiaus ir kvailas, kuris nege
ria po 40 metų.

Keturių didžiųjų užsienių 
reikalų ministerių atstovai 
Paryžiuje jau trečia savaitė 
“tariasi” apie keturių di
džiųjų ministerių konferen
cijos darbotvarkę. Jie kal
ba apie viską, kelia aikštėn 
vieni kitų visokius tikrus ir 
tariamus prasikaltimus, bet 
darbų tvarkos sutarti vis 
dar negali. Spauda prane
ša, kad didžiųjų atstovai 
užsiima diplomatiniu mėty- 
musi purvais.

Šios savaitės pradžioje 
Maskvos atstovas Gromyko 
iškėlė daug kaltinimų prieš 
Ameriką ir Angliją, o Va
karų valstybių atstovai kal
bėjo apie bolševikų agresi
jas ir nesilaikymą susitari
mų.

Galimas daiktas, kad 
Maskvos atstovas, po ilgo 
išsipludimo, sutiks priimti 
didžiųjų konferencijos dar
bų tvarką ir tokia' konfe
rencija įvyks. Bet Gromy
ko tą padarysi, jei iš viso 
padarys, tik paskutinę va
landą, kada Maskva manys, 
jog jis jau užtenkamai išsi- 
pludo.

IŠVARDIJO ŠEŠIUS 
GENGSTERIŲ ČYFUS

Pašto vadovybė praneša, 
kad po kovo 31 d. visose 
pašto įstaigose sulaikoma 
“postai notes” pardavinėji
mą. Tai daroma todėl, kad 
po liepos 1 d. įvedamos tas, plieno ir anglies garny-1 
naujos “money orderių” ba pasirašiusiose šalyse bus. 
formos vienos įstaigos vadovybėje.

Linkime Musų Skaitytojams, Bendradar

Jungtinių Tautų jėgos 
j visai prisiartino 

prie nelemtosios 38-sios pa
ralelės. Penkios stiprios ko
lonos su artilerija ir sun
kiaisiais ginklais atsargiai 
eina pirmyn, bet kiek arti 
priėjo prie “paralelės,” pra
nešimai nesako. Bolševikai 
pabėgo už paralelės ir ap
leido savo stipriausią bazę 
centraliniame fronte, Chun- 
chon miestą, 8 mylios nuo 
paralelės.

Praeitą penktadienį JT 
jėgos įėjo į Korėjos sostinę 
Seoulą. Gyventojai, kurių 
ten iš pusantro miliono be
liko vos 200,000, rodo dide
lį nuovargi, jiems jau pa
kyrėjo nuolatiniai “išvada
vimai,” jų miestas išdaužy
tas ir visas griuvėsiuose. 
Seoulas keturius kartus ėjo 
iš rankų į rankas ir labai 
nukentėjo.

Jungtinėse Tautose, pri
siartinus sąjungininkams 
prie 38-sios paralelės, vėl 
kalbama apie karo paliau
bas, bet Jungtinių Tautų 
karo vadai Korėjoj neatsi- 
deda tomis kalbomis, jie 
laukia ir ruošiasi pasitikti 
galimą naują bolševikų 
puolimą. JT karo aviacija 
be paliovos daužo kinų bol
ševikų kariuomenę, bet di
desnių mušiu šiuo tarpu nė
ra. Manoma, kad kinų ko
munistai, gelbėdami savo 
apdaužytą “veidą,” dar 
kartą bandys išvaryti Jung
tinių Tautų jėgas iš Korė
jos ir tik gavę dar kartą 
skaudžiai lupti, pasidarys 
taikingesni ir norės kalbėti 
apie karo paliaubas.

VĖL KALBAMA APIE 
PALIAUBAS KORĖJOJ

ALBANIJOJ RIAUŠĖS, 
KARO STOVIS

Jungtinių Tautų organi
zacijos generalinis sekreto
rius Trygve Lie pradėjo aiš
kintis su diplomatiniais at
stovais, ar neatėjo laikas 
Korėjoj kalbėti iš naujo 
apie karo paliaubas, kai da
bar JT jėgos prisiartino 
prie 38-sios paralelės. Kol 
kas Kinijos komunistai dar 
nerodo jokio noro kalbėti 
apie paliaubas ir duoti Ko
rėjos tautai visišką nepri
klausomybę bei leisti Korė
jai laisvai tvarkytis.Bolševikų valdomoj Al

banijoj kilo neramumai. 
Vyriausybė paskelbė karo 
stovį ir areštuoja daug žmo
nių už riaušių kėlimą Svar
biausioji riaušių priežastis 
yra maisto trukumas ir at
viras rusų šeimininkavimas 
'krašte. Pagal vieną albanų 

Abner'opozicinį laikraštį, praeitą 
,Zwillman, Bugsy Siegal mėnesį Rusijos pasiuntiny- 
Į (nušautas), Charles “Luc- bėje Tiranos mieste buvo 

Stabas, ky” Luciano {išdeportuotas išsprogdinta bomba, kuri 
, . .. ___ į Italiją) ir Meyer Lansky. užmušė kelius rusus.

W. O’Dwyer, Amerikos 
ambasadorius Meksikai, liu
dydamas New Yorke apie 
kriminalinį pogrindį, išvar
dijo šešius gengsterių va
dus. Tie gengsterių bosai

FRANK COSTELLO
VĖL “GALI KALBĖTI”

biams, Platintojams ir Visiems Rėmėjams ^fiear Mo^^ AAbnž'
W 9 > • JT. w • r-v • 1Linksmų Pavasario Švenčių.
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Raketierių didžiūnas 
Frank Costello šį pirmadie
nį vėl liudijo senato komi
sijoj kriminalizmui tyrinėti 
ir pasisakė, kad jis nesąs 
“politikierius,” bet turįs 
įtakos į politikierius, tik 
pats nežinąs kodėl. į

npnarndvt.il


Puslapis Antras

5 APŽVALGA S
KOL KAS TIK i
“PROVIZORINIS”

ELTOS biuletenis (Nr. 
5) praneša, kad “turime 
provizorinį prezidentą.” Tai 
esąs nuo seniau mums žino
mas ir girdėtas tūlas Tauti
nis. Tas pats Tautinis save 
dar ir M. Gintautu vadina. 
Tas “provizorinis,” anot 
ELTOS, turi jo paties skir
tą atstovą Pietų Amerikai. 
Atstovo pavardė P. Šaci- 
kauskas. Tas ponas, “pro
vizorinio prezidento” pa
vestas, vietinėje švetimkal- 
bėje spaudoje esąs išdergęs 
lietuvių laisvės sąjūdžiui 
vadovaujančias organizaci
jas. Visą tai aprašyti bu
tų gana ilga istorija, kol kas 
Įsitėmykime tų “provizori
nių vadų” pasivadinimus.

Vis tik Įdomu, kas gi tas 
“provizorinis Lietuvos pre
zidentas” butų? Pasirodo, 
kad tai senas pažįstamas p. 
J. Gabrys, tikra pavardė 
Paršaitis, kuris pirmojo ka
ro metu, kai lietuvių tauta 
ryžosi numesti svetimą jun
gą, “vadavo” karštai Lie
tuvą markizo De Garliava 
vardu prisidengęs. Ir su
gebėk tu man! Palei Gar
liavą gimęs ir augęs papras
tas lietuviukas ėmė ir pasi
darė “markizu iš Garlia
vos” (De Garliava). Čia 
. . . arba galvoj negerai bu
tą, arba perdaug joje košės 
turėta. Gabių turime vyrų!

Ta pati ELTA dar papil
domai praneša, kad. kur tai 
yra susidariusi vadinamoji 
“rezistencinė santarvė.” Ir 
šitoji “santarvė” žada Lie
tuvą vaduoti. Anot ELTOS, 
Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui esanti tos 
“santarvės” sudėtis žinoma, 
žinoma esą kas pirmon ei
lėn Į tuos busimus “vadus” 
taikosi. Gaila, kad tokie 
svarbus dalykai slepiami. 
Bet visuomenė jautri, ji ir 
tai kas neskelbiama žino.

Su “vadais” mums seka
si. Stalinas Įsipiršo ne tik 
“vadu” ant lietuvių kuprų, 
bet ir “tėvu ir mokytoju” 
jau tapo, o Hitleris su lie
tuviškų tautiškų “nacių” 
pagalba irgi žadėjo mus 
suvaldyti. Turime savų bol- 
šių ir savų nacių. O savieji 
kai pradeda savus “vadus” 
perėti, tai ir galo jiems ne
simato.

Visokie šios ir kitokios 
rūšies “vadai,” kai lietuvių 
tauta tikrai vaduosis iš ne
valios, be abejonės, turės 
gauti per kepurę ir priimti 
paskutinį iš jos palaimini
mą, tada “vadų” ir rezis
tencinių prezidentų” gady
nė bus baigta.

i prikišama, kad jis būdamas 
tos draugijos pirmininku 
“nuolatos palaikęs ryšius su 
vyriausiu sovietų šnipu 
Pozdniakovu, Molockovu.”

Atsikirsdamas šiam prie
kaištui Krėvė-Mickevičius 
savo atvirame laiške jį ap- 
šmeižusiam “Laisvosios Lie
tuvos” laikraštukui (žr. 
“Naujienų” Nr. 58) rašo:

“Aš nemanau . . . polemizuo
ti, tik prašau 
artimiausiame 
numery šiuos 
mus: ‘Rusijos 
Pažinti Draugija’ buvo oficjozi- 
nė ir įkurta tuometinio Lietu- 

■ vos užsienio reikalų ministerio 
pono Lozoraičio iniciatyva. Į 

: užsienio reikalų ministeriją bu- 
. vome iškviesti aš, prof. M. Bir

žiška, prof. Lašas ir kiti. Visų, 
. kurie buvo drauge su mumis 

pakviesti, šiandien nepamenu. 
Ministeris p. Lozoraitis pasiūlė 

' susirinkusiems tą draugiją 
įsteigti, nes nepatogu, kad Lie
tuvoje dar nėra, kai visuose ki
tuose kraštuose, tame skaičiuje 
ir Pabaltijo valstybėse, pana
šios draugijos jau senai yra 
įsikūrusios. Panaši draugija 
yra reikalinga geresniems san
tykiams su Sovietais palaikyti.

“Ponas ministeris Lozoraitis 
čia pat pareiškė, kad visos iš
laidos, su draugijos veikla susi
jusios, busiančios visuomet Lie
tuvos užsienio reikalų ministe
rijos padengiamos.”

Kad palaikyti gerus su 
Stalino režimu santykius, 
lietuviškieji “vadai” buvo 
Įkūrę minėtąją draugiią ir 
iždo lėšomis ją laikė, iš jos 
narių paskui išsirito daug 
tai k i n i n k ų bolševikams. 
Anot Krėvės-Mickevičiaus:

“Draugijos nariais įsirašė, 
beveik išimtinai, valdininkai, 
mokytojai, profesoriai ir žur
nalistai, tame skaičiuje buvo 
ir oficiozų bendradarbiai.”

Graži ir dėmesio verta is- 
torijėlė. 
partijos,
Lietuvos nepriklausomybės 
ir demokratijos pamato, bu
vo aklinai uždarytos ir už
draustos, darbininkų orga
nizacijos be jokios laisvės 
ujamos, lietuviškoji spauda 
griežtai cenzūruojama, o 
Maskvos “Izvestijos” lais
vai buvo pardavinėjamos 
Kauno ir kitų Lietuvos mie
stų gatvėse, kad pačiam 
“tėvui ir mokytojui” pa
ruoštų kelią Į Lietuvą.

KELEIVIS, SO. BOSTON
UKRAINIEČIŲ VADAS '.sąjungininkas prieš Rusiją, 

tai yra aišku kiekvienam 
!politiniai galvojančiam 
žmogui.

t

tamstą paskelbti 
jūsų laikraščio 
mano paaiškini- 
Sovietų Kultūrai

Ispanijos žmonės iš Bar
selonos darbininkų gavo 
i pamoką, kaip kovoti prieš 
‘nekenčiamą fašistinę dikta
tūrą, kurią Hitleris ir Mus- 
' solinis užkorė nelaimingai 
; Ispanijai. Barcelonos dar- 
ibininkai parodė, kad tik 
nusukus fašistinei gyvatei 

te ai va IsDaniios žmonės vėl 
j bus laisvi ir galės kovoti už 
savo būvio gerinimą.

Nieko Nėra Amžina

Nr. 12, Kovo. 21, 19Ž1

“Barcelonoj Ramu”

Lietuvos politinės 
stovėjusios ant

BIMBINIS 
“SOCIALIZMAS”

“Laisvėje” (Nr. 43) 
Bimba ir vėl provija savo 
štukas, jis ten rašo:

“ ‘Demokratiniai socialis
tai’ valdo Angliją. Kiek ten 

to ‘demokratinio socializmo’ ? 
Nė su monarchija, nė su ka
ralium dar neapsidirbta.”

A. Bimbos “socializmas,” 
tai Rusijoj bolševikų val
džios Įkurtoji speciali Įstai
ga, kuri pagal planą sker
džia, tremia, naikina, žudo 
ir tt. O čia toj Anglijoj, 
kaip tyčia, per šešis Angli
jos darbininkų valdžios val
dymo metus nieks neištrem
tas ir nenužudytas, ir kara
lius dar laisvas vazojasi. 
Toks socializmas Bimbą 
stačiai į pasiutimą įvaro. 
Arba, anot A. Bimbos,
“per ištisą savaitę gali gauti 
nusipirkti tik šešias uncijas 
mėsos.”

O “socialistinėj” Rusijoj

A.

TAIP SENIAU “VADŲ” 
GADYNĖJE DĖJOSI

Nesenai lietuviškoje spau
doje kilo ginčų dėl prof. V. 
Krėvės-Mickevičiaus rašinio 
apie tai, kaip profesoriui 
sekėsi Lietuvos ministerių 
pirmininku būti tuo perei
namuoju metu, kada Mask
va jau buvo prasižiojusi sa
vo iltis, kad jomis užčiaupti 
musų krašto laisvę ir jo ne
priklausomybę. Tai buvo 
tuo metu, kada Lietuvos 
“vadas” jau buvo į saugią 
vietą pasprukęs.

A. Smetonos laikais Kau
ne veikė Sovietų Rusijos 
Kultūrai Pažinti Draugija, 
kurios pirmininku tūlą lai-’ 
ką buvo V. Krėvė-Mickevi- tai bent tvarka. Ten, pa
čius.—•

Mykolą Lebed, vienas iš ukrainiečių vadų, kurie vadovau
ja kovai prieš Maskvos bolševizmą, šitas vadas suor
ganizavęs platinimą nelegališkų atsišaukimų Ukrainoj 
prieš rusišką okupaciją ir bolševikišką diktatūrą.

Barcelonos Streikas

žmogus. Kad tas budelių 
reži-l’r n*ekšų režimas vadina 

- -Isave “socialistišku,” tai yra 
papildomas pasityčiojimas 
iš darbo žmonių siekimų.

Mažoji Lietuva
Lietuviškoj spaudoj už

tinkame vis daugiau straip
snių apie Mažosios Lietu
vos “klausimą.” Kalbama 
apie reikalą remti išvaly
tuosius iš namų Mažosios 
Lietuvos žmones, kurie 
skursta Vokietijoj. Kalba
ma ir apie Mažosios Lietu
vos ateiti, jos priklausymo 
prie Lietuvos bylą ir pana
šius reikalus.

Kruvinojo Franko 
mas Ispanijoj skelbia, kad 
“Barcelonoj tvarka atstaty
ta.” Policija, kareiviai, ju
rų pėstininkai ir gaujos šni
pų “tvarką” atstatė, šimtus 
ar tūkstančius “kurstytojų” 
sukišo Į kalėjimus. Fašisti
nės unijos streikavusius 
darbininkus nubaudė, strei
ko vadus ar Įtariamus va
dovavime išmetė iš darbų. 
Žodžiu, frankinė “tvarka,” 
bizunu ir policininko šautu
vu remiama, atstatyta.

Bet Barcelonos sponta
niškas ir visuotinas strei
kas, kuris persimetė Į visą 

, ispanų pajungtą , Kataloni- 
’ ją, supurtė Ispanijos fašisti

nės diktatūros pamatus. 
• Barcelona yra tik pradžia, 
i tik pirmieji kovingieji ispa-

Spauda praneša, kad Ja
ponijoje 250 metų sena 
dvejų artimų kaimelių 
žmonių nesantaika nuo 
dvejų jaunų žmonių karš- 

Itos meilės ištirpo kaip ledas 
'saulėje.

Toji neapykanta tarpe 
kaimelių Shingi ir Hanjo . „ „ „
žmonių prasidėjo 1701 me-|nų liaudies bandymai nusi- 
tais, kuomet vieni nuo ki- kratyti budelių, 1 
tų vogė žemę, 
gikomedija 
Amerikoje, 
Hatfields ir 
(kova).

Prieš kuri

I

Panaši tra- 
vra buvusi ir 
žinoma kaip 
Covs struggle

Atrodytų, kad Mažosios 
Lietuvos žmonių šelpimą 
galima butų vykinti per 
musų bendrąją šalpos orga
nizaciją, BALF'ą, neskirs
tant lietuvių i “didžiuosius” 
ir “mažuosius” lietuvius. O 
kas liečia ta “ateitį,” tai 
reikalas susiveda prie busi
mų Vokietijos sienų: Ar 
vokiečiai grįš Į senąsias or
dino žemes Rytprūsiuose, 
ar Rytprūsiai bus padalyti 
tarp jų tikrųjų šeimininkų, 
lenkų ir lietuvių?

Mažosios Lietuvos klau
sime Lietuvos ir Lenkijos 
interesai yra tie patys ir su
darymas aiškaus bendro

kratyti budelių, kardinolų 
ir parazitų režimą. To re
žimo likimas, Barcelonos 
Įvykių šviesoje, yra aiškus 
visiems norintiems matyti.

w 
Prievartos Darbas

Jungtinių Tautų 
minė ir socialinė taryba po
sėdžiauja Santiago mieste, 
Čili respublikoje. Ta tary
ba, Amerikos delegatui, Dr. 
Walter M. Kotsching pasiū
lius, nutaria pavesti komisi-; fronto tuo klausimu butų 
jai iš penkių asmenų ištirti1-----x----------------------
prievartos darbo praktiką 
pasaulyje.

Dėl to nutarimo galima 
tik pasakyti: Senai taip 
reikėjo padaryti! Rusijoj 
gibonai žmonių laikomi 
vergų stovyklose nežmoniš
kose sąlygose. Tūkstančiai 
liudininkų, galybė doku
mentų ir net pačios sovietų 
vyriausybės “Įstatymai” ir 
“patvarkymai” kalba apie 
vergijos praktiką “socializ
mo” šalyje, bet pasaulio, 
ypač galingųjų valstybių at
sakingieji vadai dėl tos di
džiausios musų laikų gėdos 
tylėjo ir nedrįso parodyti 
piritu Į Maskvos vergų lai
kytojus, kaipo didžiausius 
'žmonijos niekšus.

Pagaliau nutarimas pa
darytas. Reikia tik palin
kėti, kad paskirtoji komisi
ja nesustotų pusiaukelėje ir 
< nepabijotų didžiąją bolše-

•
Kovo 12 d. didžiajame tatoriai” sukuratė Barcelo- 

Ispanijos mieste, Kataloni-Įr.os streiką, nors tas pats 
jos sostinėj Barcelonoj, režimas giriasi “apsidirbęs” 
250,000 darbininkų metė! su bolševizmu, 
darbą dirbtuvėse ir išėjo Į'streiką sukurstė ne 
gatves protestuoti prieš: ten agitatoriai, 1__ _
skurdą, prieš 
brangumą ir prieš fašistinės' nesvietiškas skurdas, 
diktatūros plėšrumą. Gene- viešpatauja generolų ir kar- 
ralinis streikas vienai die- dinolų jodomoj Ispanijoj, 
nai buvo suparaližavęs visą Fašistinė diktatūra, po 12 

Su- metų viešpatavimo, kraštą 
krautuvės taip nususino, Įstūmė darbo 

susisiekimas ap- žmones Į tokį skurdą, kad 
mirė, o minios žmonių štur- ir griežčiausios represijos 

nebepajėgią užsmaugti mi
nių bruzdėjimą.

Barcelonos Įvykiai paro
dė visam pasauliui, kad fa
šistinė Ispanijos diktatūra 
negali būti joks demokrati
jų sąjungininkas kovoje 
prieš bolševikišką imperia
lizmą. Madrido diktatūra 
sėdi ant vulkano. Madrido 
diktatūra nepajėgia ir ne
nori susitaikinti su Ispani
jos gyventojais, negali ir 
nenori užtikrinti Ispanijos 
darbo žmonėms bent šiek 
tiek pakenčiamą gyvenimą. 
Ir Į Barcelonos žmonių 
bruzdėjimą Ispanijos dik
tatūra turi tik vieną atsa
kymą—represijas, - areštus, 
atleidinėjimus iš darbo, 
koncentracijos stovyklas! Į 
minių šauksmą duonos, dik
tatūra atsako bizunu. Kad;kultūringai išauklėtų asme-'gvjesą ° 
toks režimas negali turėti nu pasielgimas žmonių gy-|~ x
gyventojų pasitikėjimo, yra venimą pasuko į geresnę šunys jr žmonės 
savaime aišku. Kad toks pusę. , Į . . .
režimas negali būti rimtas J. D. Taunis. i Jungtinių Tautų eko-
_________ ... nommė ir socialinė taryba 

svarstė klausimą apie vergų 
padėtį Rusijoj, Mrs. Toni 
Sender patiekė liūdną do
kumentą, pačios rusų val
džios surašytą, pagal kurį 
Uchta - Pečoros prievartos 
darbų stovyklose uždary
tiems darbininkams Įsako
ma duoti maisto apie 1,300 
kalorijų per dieną, arba 
mažiau negu pusė normališ- 
ko ir sveikatai būtino mais
to davinio, 
stovyklose šiaurėje, 
naudojami prie darbo šu
nys, jiems ėdalo davinys 
nustatytas 1,183 kalorijos! 
Šunims ėdalo davinys yra 
normališkas, bet suvary
tiems į prievartos darbus 
žmonėms maisto davinys 
yra tik pusė normališko da
vinio.

Iš to ir bimbiniai glušai 
gali padaryti išvadą, kad 
Maskvos diktatoriams šuo 
yra brangesnis, negu įtartas 
neištikimybėje diktatoriams.

žinoma, laiką mokyte

gyvenimo;nes diktatūros plėšrumas ir' 
kurs

■ kokie Jas Sahura Shimizu, 24 me- 
bet fašisti- iš HonJu» mokytoja 

■ iHiroko Wada, iš kaimelio 
Shingi, susitiko, susidrau
gavo, Įsimylėjo ir rengėsi 
tuoktis.

ekono-

didmiesčio gyvenimą, 
stojo dirbtuvės, 
užsidarė,

mavo miesto valdybą. Pa
gal oficiališką pranešimą, 
trys žmonės žuvo nuo poli
cininkų kulipkų. Policija 
giriasi padariusi apie 300 
areštų. Kiek buvo sužeis
tų, policija neskelbia.

Po Barcelonos streiko se
kamą dieną visoj Kataloni- 
joj darbininkai metė darbą 
ir išėjo Į vienos dienos pro
testo streiką. Visos polici- 
cijos, falangistų ir diktatū
ros šnipų pastangos sulai
kyti darbininkus nuo strei
ko nuėjo niekais.

Plačiai nuskambėjo Bar
celonos darbininkų protes
tas. Madrido diktatūra, 
kaip tik išgirdo apie Barce
lonos Įvykius, tuoj pradėjo 
siųsti Į Barceloną orlaiviais 
ir specialiniais traukiniais 
policiją, nacionalinę gvar
diją, kareivius ir galybes 
šnipų. Penki karo laivai 
tuoj pat atplaukė Į Barcelo
nos uostą ir išlaipino jurų 
pėstininkus. Šautuvais gin
kluoti policijos patruliai 
saugo miestą ant kiekvieno 
gatvės kampo, o šnipai ir 
politinė policija daro obla- 
vas, krato Įtariamuosius ir 
daugybę žmonių kiša Į ka
lėjimus. Madrido diktato
riai Įsakė darbdaviams ne
mokėti darbininkams už 
streiko laiką, o kas nepa
klausys šito Įsakymo, tam 
gresia didelė pabauda. Fa
šistinės unijos davė Įsaky
mą darbdaviams atleisti iš 
darbo streiko vadus ir 
“kurstytojus.” Į darbinin
kų protestą fašistinė dikta
tūra atsakė naujais žiauru
mais ir pabaudomis.

Labai įdomiai skamba
Madrido diktatūros pasiaiš
kinimas dėl Barcelonos
streiko. Franko režimas
sako, kad “bolševikiški agi-

Išgirdę apie tai kaimelių 
senieji pakėlė didžiausį 
liarmą. Tarpe kaimelių pra
dėjo jie kurstyti keršto ug
nį ir pareikalavo, kad jau
nieji nutrauktų bet kokius 
turimus ryšius, kad atsisaky
tų ant visados nuo tolimes
nio romansavimo arba pa
darytų hara-kiri — saužu- 
dystę.

Bet jaunieji meilės idėją 
pastatė aukščiau, negu se
nųjų kaimo tradicijos. Jie 
griežtai atsisakė senių klau
syti. Seniesiems neliko nie
kas daugiau daryti, kaip 
šaukti susirinkimą, kad gin
čą išspręstų. Abejų kaime
lių seniūnai susirinkę nuo
dugniai reikalą apkalbėję, 
priėjo vienos nuomonės, pa
sidarė draugais ir nuspren
dė jauniesiems leist vesti ir 
juos palaimino.

Ką tas pasako?

i

i

I

kolchozininkas gauna 4 
svarus grudų ir ėsk išsišie-

y r | *

Taigi dabar Krėvei vyzdžiui, geriausiu atveju pęs, kad nori.

į savaime suprantamas rei- 
! kalas kiekvienam apie Ma- 
I žąją Lietuvą besisielojan- 
Įčiam lietuviui.

Kriminalistu Pogrindis

Senato kriminalizmo ty
rinėjimo komisija dabar po-

i

jnnejimo Komisija aaoar po- 
jsėdžiauja New Yorke ir pa- 
l šaukė liudyti įvairius gem
blerių cariukus ir krimina
linio pogrindžio “didžiu- nnūs.

Vienas iš gemblerių ka
raliukų, Frank Costello, 
klausiamas, kiek jis “ver
tas,” raitėsi, kraipėsi, bet 
savo turto nepasakė, nors 
prisipažino turėjęs per me
tus 187,000 dolerių pajamų 
iš visokių “šešėlinių” biz
nių; savo seife namuose jis 
sakosi laikąs “apie” $50,- 
000, savo banko sąskaitoj 
turįs tarp $90,000 ir $100,- 
000, bet “kiek vertas” ne
sako ir jau.

Kita liudininkė, Mrs. Vir- 
ginia Hill Hauser, visokių 
gemblerių, gengsterių ir pa
našių turtingų padugnių 
prietelka, pasigyrė komisi
jai gaudavusi po $30,000 
dovanų ir “uždirbanti” iš 
lažybų iki 30,000 dolerių 
per metus.

Kiti liudininkai atidengia 
prieš visuomenę margą, pi
nigingą, bet šviesos bijantį 
kriminalinį pogrindį, kuris 
šaukte šaukiasi išvalomas iš 
pagrindų. Tai 
kuriems išvalyti reikalinga 
pavartoti stiprus vaistai.

I

Tas pasako, kad dveją vizmo gėda išvilkti i saulės 
ilturingai išauklėtų asme-L?;.OQ

NAUJAS IRANO PREMJERAS

Po nužudymo Irano ministerię pirmininko, gen. Ali Raz- 
mara, Irano ministerių pirmininku paskirtas Hussein Ala 
(be kepurės), buvęs Irano pasiuntiniu Washingtone. Nau
jas premjeras esąs “Vakaru orientacijos.**

Tose pačiose
kur

piktšašiai,

—J. D.

IŠEIS “KULTUVE”
_______________ 1

Žurnalistas J. Petrėnas 
praneša, kad jis pradeda 
leisti Amerikoje juokų laik
raštį “Kultuvę,” kuri Kaune 
ėjo nuo 1922 metų iki bol
ševikų užpludimo. “Kultu
vės” adresas: “Kultuvė,” 
412 Bedford Avė., Brook- 
lyn 11, N. Y. Pirmas “Kul
tuvės” numeris Amerikoj 
išeis balandžio 1 d.
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Puslapis Trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gy venimas
Kas Girdėt Chicagoje

' Teismas prasidėjo po pie- 
O tą pat dieną vakare 

buvo rengiamas sandarie- 
čių metinis banketas. Man 
ir kai kuriems kitiems rūpė
jo ten būti. Todėl neteko 
išbūti iki teismo pabaigos 
ir neteko girdėti, ką gynė
jai pasakė.

TAS DUONOS NEPRAŠO

J ietuvvbes Klausimas
Ant Ašmenų tų.

Lietuvybės išlaikymo, 
klausimas Amerikos lietu
vių tarpe buvo ir tebėra gy
vas. Prieš lietuvybės gyvy
bę laisvoje Amerikoje prie
vartos nesirengia vartoti. 
Pavojus, kurs lietuvybei su
sidaro šioje šalyje, kyla iš Šaunus Sandariečių 
savųjų tarpo. Musų tarpe 
kaltinimai kyla ne šio kraš
to potvarkiams, o tiems sa
viškiams, kurie neriasi iš 
savo kailio.

Tokie kaltinimai nutau- 
tintojams buvo keliami 
spaudoje, o dabar Chicago
je sumanyta tą dalyti sa
lėj. Sumanyta tą daryti ne 
debatų pavidale, o formalio 
savitarpio teismo tvarka. 
Byla nagrinėjama lyg ir te- 
atrališku budu, bet labai “J?ualistiškai vaizduojama e3a.įatsilankiusieji apvilti, šie- 
moji padėtis.

Chicagoj pirmas toks tei
smas įvyko kovo 11 d. Lie
tuvių Auditorijoj. Iš skel
bimų plačioji visuomenė, 
matyt, nesusidarė vaizdo, 
kas, iš tikrųjų, ten bus. O 
buvo įdomiau, negu įsivaiz
davo ir tie, kurie iš anksto 
žinojo, kas bus. Kadangi 
tai buvo tikra naujenybė ir 
kadangi nedaugelis težino
jo tikrą dalyką, tai publi
kos neprisirinko pilna au
ditorija.

Kaltinimo aktą nutautin- 
tojams skaitė adv. R. Ski
pitis, buvusis Lietuvos vi
daus reikalų ministeris. Be 
kitų dalykų jis nurodė, kad 
lietuviškosios parapijinės 
mokyklos tik tiek yra lietu
viškos, kad jos lietuvių dar
bininkų pinigais pastatytos. 
Na, o bendrai imant, ar tas 
pasakymas netinka lietuviš
koms bažnyčioms, vienuo
lynams ir tų 
vams?

E anketas
Chicagos sandariečiai 

kasmet ruošia dvi pramo
gas. Prieš Kalėdas Chica
gos Lietuvių Auditorijoj 
būna metinis koncertas, o 
po Kalėdų puikiose, didin
gose Viking South Side 
Temple patalpose įvyksta 
metinis banketas. Į abi 
pramogas Chicagos lietuvių 
visuomenė mielu noru gau
siai lankosi ir niekada nesti

ATSARGIAI PER LEDĄ

J šiaurę nuo Han upės, kurią amerikiečiai peržengė, musu 24-tos divizijos kareiviai vel
ka korejietišką valtį per ledo laukus, žemose vietose Korėjoj ištisi laukai buvo už
lieti vandeniu. Užėję šalčiai laukus pavertė ledo laukais.

Tarp Lietuvių
Prasidėjo Kivirčai

“Keleivio” 10 Nr. buvo

Iš Saulėtos Floridos

met banketo rengėjai nu
jautė turėsią gausesnę pub
liką. Todėl šiemet banke
to rengėjai paėmė minėtų 
patalpų didesniąją salę. Ir 
neapsiriko. Didelė, jauki, 
graži salė prisipildė su kau
pu. Taigi sandariečiai pro
gresuoja. Vaišės buvo la
bai puikios—kugelis, kiau
liena, jautiena su grybais,, 
kilbasai ir visokie skanės
tai. Ir visų šių gerybių bu
vo gausu.

Svečių ir viešnių tarpe 
buvo Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis su žmona, SLA 
centro iždininkas adv. K. 
Gugis su žmona, teisėjas 
John T. Zuris ir tolimas ir 
netikėtas svečias Jack Shar- 
key iš Bostono.

Banketo rengėjus, sve
čius ir viešnias laiškais svei
kino Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius ir ALT 

v sekretorius, ir p. L. Šimu-
įstaigų va- tis, “Draugo” redaktorius ir 

ALT pirmininkas.

padėtį prie bolševikų ir ka- nis, C. Žilinskienė, Chižie- 
Įro metu ir kaip bolševikai nė, G. Kaunas, A. Žekaitis, 
Ibe pasigailėjimo lietuvius J. Biruttienė, K. Chiakus, 

.. xx«xx»x*xw. Į C. Kasevich, A. Kriaučių-
su pranešimai Komitetas, Buv0 bti žuvuaiejilnas> M Katkauskienė, J.
Dr. Jono Šliupo Biografijai' 
Leisti. Iš šalies žiūrint iš
rodo, kad tas reikalas turė
tų būt paspartintas ir dau
giau garsinamas. Ar ban
dyta gauti talkos iš lietuviš
kųjų radio valandų vedėjų? 
Svarbu ne vien kuo grei
čiausiai gauti didžiojo vei
kėjo pilną gyvenimo apra
šymą, o ir suteikti rašyto
jams darbo. Be to reikia 
priminti, kad pašaliečiai 
neprivalo perdaug atsidėti. 
ant komiteto. ’.’Ll 
jautresni ir greičiau atsi
liepkime į komiteto atsišau
kimus.

SLA TAUTOS STIPRINIMO VAJUS 
KVIEČIA VISUS SĄMONINGUS LIETUVIUS I 

BENDRĄ DARBĄ TAUTOS GYVYBEI 
IŠLAIKYTI

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

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

Vajaus Komisija nuoširdžiai kviečia visus geros 
valios lietuvius be atidėliojimo patapti SLA nariais 
ir prisidėti prie didžiųjų tautos selbėjimo ir stipri
nimo darbų. Kartu prisidėsite įgyvendinimui visų 
kilniųjų SLA fratemalių tikslų ir užtikrinsite sau ir 
visiems SLA nariams praktiškas fratemales naudas. 
Įstojimo į SLA reikalais informacijas suteiks SLA 
kuopų organizatoriai ir kiti veikėjai, arba rašykite 
SLA sekretoriui: ,

DR. M. J. VINIKAS
307 Wert 30th Street New York 1, N. Y.

Dr. Jono Šliupo 
Biografijos Reikalu

...Pa3ta.rU±.l?ikU„paS?.r°dė kank^Vnaikino. i
j Buvo pagerbti žuvusieji' 
; kovose už Lietuvos laisvę. 
; Eilėraštį padeklamavo p-lė 
iRauchaitė. Vieno akto sce
nos vaizdelį “Lietuvos At
gimimas” perstatė man- 
chesteriečiai; labai buvo 

l įspūdingas. Dėl to persta- 
j tymo daugiausia pasidar
bavo Antanina Kaunienė.

Minėjime dalyvavo orga
nizacijų atstovai: nuo S. L. 
R. K. A. 216 kuopos—K. 
Karpuškienė, nuo Moterų 

Visi bukime Sąjungos 57 kuopos—Mrs. 
i_'A. Hussey, nuo SLA 207 

kuopos—J. Užupienė, nuo 
L. S. ir D. Rraugijos antro 
skyriaus—A. Ignatavičius.

P. Garla, Lietuvoje buvęs 
mokytojas, prieš aukų rin
kimą pasakė karštą kalbą. 
Manchesterio bendrovės 
choras sudainavo penkias 
dainas pritaikintas tai die
nai. Tautiškus šokius pa
šoko grupė jaunuolių iš 
New Britain, Conn. Eilė
raštį padeklamavo p-lė Gul- 

Įbinaitė. . J. Vildžius paskai
tė rezoliuciją, kuri buvo 
priimta. Vaikai dainavo po 
vadovybe p-lės M. Zorskiu- 
tės. Pabaigoje choras dar 
giedojo giesmę.

Aukavo: V. Gacauskas 
$12.

Po $10—SLA 207 kuopa, 
L. S. ir D. Draugystės ant
ras skyrius, P. Kurelskis, J. 
Vildžius, Mr. ir Mrs. Mote- 
junai, A. Kleiza.

Po $5—Moterų Sąjungos 
57 kuopa, SLRKA 216 kuo
pa, A. Kaunienė, K. Kar
puškienė, Vadišius, K. Bo
čius, P. Garla, A Mekys, J. 
Sadonis, Milčienė. 
v Mesilienė $3.

Po $2—Mr. ir Mrs. Si- 
manskiai, Mr. ir Mrs. Jusai
čiai, J. Gudžiūnas, M. Kliu- 
kinskas, Mr. ir Mrs. Mitkai, 
Mr. ir Mrs. Kerbelis, A. Bi- 
retta, Žutautas, Kazevičie- 
nė, K. Sanson, Jesionienė, 
Bevardis, Danisevičius, 
Kvetkus.

Po $1—F. Kazevičienė, 
Kukas, Palažiejis, Palažie- 
jienė, M. Braunienė, Padals- 
kienė, Žilinskienė, Karve- 
lienė, Butėnas, Giedraitis, 
K. Karpuška, M. Buikaus- 
kas, B. Kvetkus, M. Baltru- 
kon&nė, V. Petraitienė, P. 
Spakauskas, L. Melieska, R. 

• Melieškienė, V. Zorkis, A 
į Bujavičius, J. Chižius, J. 

Kalbėtojas Kraugaitis, M. Kutaitienė, 
nušvietė Lietuvos žmonių S. Zinickas, Mrs.,A. Sado-

Kuo Rūpinasi ir Kuo Ne

Marąuette Parko lietuvių 
parapijos lapelis “Nativity 
Parish News” kovo 11 d. 
laidoje turėjo tokį praneši
mėlį :

“Vyskupija prisiuntė šir
dingiausią padėką visiems 
žmonėms už gausų misijų 
parėmimą. Aukų misionie
riams sudėjo 800 dolerių.”

Tai va kuo rūpinasi lietu- |tė rezoliucija,
• •• i • • Z“\ 1 1* J "viškieji kunigai. O tose lie

tuviškose bažnyčiose kuni
gai niekuomet nesurengia 
kolektos nei tremtyje varg
stantiems, nei Lietuvai lais
vinti. Tas kunigams neru
pi.

Dievo įsakymas skelbia: 
“Mylėk savo artimą, kaip 
pats save.” Suprantama, 
kad artimiausieji artimi yra 
savo tautiečiai ir jų šelpi
mas bėdoje turi būt pirmoj 
vietoj. O kunigams savieji 
visai negalvoj. Jiems rupi, 
kad misionieriai butų sotus.

Laisvamanis.

nas, M. Katkauskieriė, 
Kasiliauskienė, M. Bujavi- 
čienė, O. Roman, M. Užu- 
pienė, I. Lemežienė, M. Ja
nuškevičienė, O, Užupienė, 
S. Brazauskas, J. Januške
vičius, Z. Janson, J. Kasi- 
liauskas, A. Tvaronaitis, J. 
Kavaliauskas, F. Bočiunas, 
J. Kodzinskas, J. Baltulio- 
nis, K. Degutienė, Baltalio- 
nienė, K. Bastienė, O. Yur- 
kevičienė, Gulbinienė,- P. 
Stomas, M. Stomienė, J. 
Krauzaitienė, Zikienė, 0. 
Kasiliauskienė, S. Urbonas, 
O. Ambrasienė, Marcinke
vičienė, E. Zonskienė, B. 
Čemerkienė, A. Ignatavi
čius, P. Tamošaitis, Monse- 
vičius, A. Petronis, J. Užu
pis ir J. Vildžius dar $1 
pridėjo.

Aukų surinkta $228 ir 
smulkių $7.05, viso $235.- 
05. Aukos nutarta pada
linti lygiai dviem fondam, 
ALT ir BALE.

Po programos buvo pro
gramos dalyviai pakviesti į 
valgomąjį kambarį ir pa
vaišinti. Taipgi buvo bufe
tas. Dėl to daugiausia pa
sidarbavo O. Kaminskienė, 
J. Biruttienė, J. Užupis ir k.

Rengėjai taria širdingą 
padėką visiems aukoto
jams. Atleiskite jeigu keno 
vardas nepaminėtas arba 
klaidingai parašytas.

Renginio Komitetas.

Prasidėjo ginčai: vieni— 
Įmest, kiti—ne.
I Besiginčydami nariai taip 

jau Svečio rašyta, kaip Mi- 
amės lietuviai minėjo Lie- ’ 
t u v o s nepriklausomybės 
šventę. Aš gi noriu pridur
ti, kad nuo tos šventės ap-'P 
vaikščiojimo vietos lietuvių! 
klube prasidėjo nesutiki- j 
mai. Prašau manęs nesu- ^s’ 
prasti, kad dėlto buvo kal-Į in^a 
tas tos sukakties minėjimas. pams 
Vienybės tarp klubo narių j£oms- 
nėra jau senai; šešioliktoji !S_lYP.as _ zem^s 
Vasario davė progos tikį 
aiškiau ir griežčiau tiems j 
priešingumams pasireikšti, i

Buvo taip. Ruošiantis 
minėti Lietuvos nepriklau
somybę, vietinė SLA kuo
pa, BALF’o skyrius ir cho
ras paskyrė tai šventei aukų 
pagal savo išgalę. Taipgi 
buvo paduotas sumanymas, 
kad ir klubas paaukotų 
bent $10. Komunistai pa
sipriešino. Nors jų čia ne
daug yra, bet jie sukėlė ler- 
mą. Ramesnio budo žmo
nės ginčų nemėgsta, todėl, 
kad butu šventa ramybė, ir 
jie balsavo neaukoti.

Bet išėjo paradoksas. 
Vietoj “šventos ramybės,” 
klube pasidarė dar didesni 
kivirčai.
gus, 
kitus 
vos 
Vienas komunistas patarė 
patriotiškai nusiteikusiems 
lietuviams “įsikišti Lietuvos 
vėliavą į . . .”

Dėl šitokio Lietuvos vė
liavos įžeidimo patriotiškai 
nusiteikę lietuviai susitarė 
sekančiam klubo susirinki
me išmesti tą komunistą iš 
klubo. Kovo 12 d. įvyko 
klubo narių mitingas ir tuoj 
buvo padarytas įnešimas, 
kad tas asmuo butų pašalin
tas iš susirinkimo ir, kaip 
piktas lietuvių tautos prie
šas, išbrauktas iš narių tar
po.

ŽINOVO PATARIMAS

► susierzi
no, kad pradėjo stačiai ko- 
liotis. Pirmininkas net ap
siverkė. Galų gale nutarta 
'pavesti šį ginčą išrišti tre- 
Įčiųjų teismui.

Tai apgailėtinas reiški- 
Klubui būtinai reika- 
nuosava vieta pikni- 
ir kitokioms pramo- * 

Yra jau numatytas 
“ > parankioj 

vietoj, ir nesunku butų te
nai įsikurti, bet reikalinga 
vienybė. Kol klubas neap
sivalys nuo savo tautos 
priešų, nelengva bus tvir
čiau Įsikurti.

Korespondentas.

WORCESTER, MASS.

Prakalbos

MANCHESTER, CONN.

Vasario 16 Minėjimas

Manchesterio lietuviai 
gražiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. 
Apvaikščiojimas įvyko va
sario 25 d. Programą ati
darė ALT skyriaus pirmi
ninkas K. Bočius, namo 
bendrovės choras, vadovy
bėj Mrs. A Hussey ir pia
nistės Mrs. A. Kazemir, su
giedojo Amerikos ir Lietu- 

įvos himnus. Po tam K. 
I Bočius paaiškino tikslą šito 
i parengimo ir perstatė kal
bėti nesenai atvykusį Ame
rikon adv. Joną Giedraitį 
iš Hartfordo.

“Keleivyje” naudinga yr» 
daryti visokius biznio skel 
bimu* ir naii^lrniimn*

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da <»a ištarimo, dviem da
limis. •
Neįrištas $12, įrištas $14.

Gaunamas pas:

DR. D. PILKA 
54$ East Broadvay 
So. Boston 27, Mass.

Pirkite M. Gudelio 
300 puslapių, knygų

LIETUVIAI GYNĖ 
SAVO MIŠKUS 

Siųskite du doleriu 
(Money Order ar Postai Note) 

LITHUANIAN BOOKS 
1«3® Humbaldt BMlevard 

Chicago 47, minate
I

Mitingui pasibai- 
nariai pradėjo vieni 

pravardžioti Lietu- 
išgamomis ir kitaip.

Tėvas ketveriuku. Charles 
Henn J r., duoda patarimus 
kitam ketveriuku tėvui, Ed- 
ward’ui Pappas, kuris šiomis 
dienomis susilaukė ketveriu
kę Baltimorėj.

Kovo 11d. čia įvyko San
daros 16-tos kuopos sureng
tos prakalbos. Kalbėjo V. 
Sidzikauskas apie Lietuvos 
vadavimą ir aiškino, kaip 
šiandien Amerikos vadai 
žiuri į Europos ir kartu į 
Lietuvos likimą. Kalbėto
jas gražiai ir aiškiai išdės
tė Lietuvos bylos dabartinę 
padėtį ir žmonėms labai pa
tiko. Klausytojų buvo pil
na svetainė. Po prakalbų 
buvo renkamos aukos. Su
rinkta $121. Padengus iš
laidas, kas liks, bus pasiųs
ta Amerikos Lietuvių Tary
bai, kuri rūpinasi Lietuvos 
laisvinimo reikalais. Var
du Sandaros 16 kuopos ta
riu ačiū visiems aukavu
siems.

Worcesterio sandariečiai 
yra pasiryžę pasikviesti Ga
biją iš So. Bostono su ope
rete “Birute.” Ta pat pro
ga norima surengti ir va
karienė. Nepertoli ir San
daros pirmutinis pavasario 
piknikas.

Lietuviški Stalino garbin
tojai musų mieste sulindo j 
surpaipes ir laukia ^švieses
nės dienos.” Patartina 
jiems važiuoti į Rusiją ir 
ten šildytis Stalino saulės 
spinduliuose, nes laukimas 
čia geresnės dienos yra be
prasmiškas. Čia jie sulauks, 
tik dar tamsesnės dienos, 
nes visuomenė nuo jų šali
nasi, kaip nuo užkrečiamos 
ligos.

Prakalbose Buvęs.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jor 
skyriai.

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau siuntinėjamas. Pate laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė d£ws 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, Mm.
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KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 12, Kovo 21,. 1951

Rumunijos 
Turkestano

lamai
komitetų vei

stojus 
val- 

daugelyje Rusijos

*

Puslapis Ketvirtas

Pas Gen. Mannerheimą 
Prieš 34 Metus

tys. Rasi pletkininkų ir se
nųjų amerikiečių tarpe, ra
si jų tarp ateivių ir čia gi
musių. Tas paprotys yra 
užtinkamas pas visų tautų 
ir visokių spalvų žmones.

—Tai ką daryti, vaike, 
jei liežuvio piauti nemož- 
na?

—Pi
vaistų kaip ir nėra, tėve. 
Geriausiai numoti ranka ir 
palikti pletkininkus sau.

—Nesoglasnas, vaike!
—Su pletkais yra tas ne

gerumas, tėve, kad jie pa- 
sklysta tarp žmonių ir jei 
paskui pats pletkininkas įsi
tikina, kad jis kalbėjo ne 
tiesą, tai paleistų pletkų jis 
nebegali atšaukti. Tai ly
giai taip, jei paleistumei 
pavėjui plunksnų maišą— 
vėjas jas išnešios, bet jei tu
rėtumei plunksnas vėl su
rankioti, tai pri vargtumei 
galas žino kiek ir visvien 

jvisų nesurinktumei.
—Tas tavo priklodas, 

vaike, man priminė dar se
name krajuje buvusį atsiti
kimą. Bimbalynės para
pijoj kitąsvk buvo unaravas 

'klebonas Spikalkevič. Pas 
jį atėjo žinoma kaimo plet- 
kininkė, davatka Darata, ir 
per spaviednį pasisakė ap
lojusi Zablockiu Jurgiuką. 
Klebonas, ilgai nemierka- 
vodamas, įsakė davatkai 
sugauti dešimtį gyvų zuikių 
ir pristatyti į kleboniją, o 
kitaip, sako, tu, Stervą, pek- 

manyk,“ kiek žmonių”vaiki lloj d«8si- Išsigando davat- 
j_ika, eina namo ir mato be- 
j ga zuikis per dirvoną. Pra- 

platinęs "blogas '“pa"pro’t7s' dėjo vytis'.. .Yij?si> 
pletkais užsiima tamsus PayaI®°’ lsslzl?į> !!. 111; 
žmonės, kurie neturi jokio'1"* bepasake: Ak Dievu- 
rimtesnio intereso gyveni-!11’ kad buc pagavus būt dė
me, o dažnai pletkininkai vymų bereikeję. O zuikis 
turi nešvarų galvojimo bu-'Ye^° *! nu^ef?* ,AS’ va*e> 
dą, jie, jei pamato ką norsl!3. krajaus į Menką alpiau- 
su kuo nors, tai tuoj “išaiš
kina,” kad čia kas nors ne
gera darosi ir paskui pasa
koja visiems, kas tik pa
kliuvo, visokius purvinus 
prasimanymus.

—Vot, vaike, aš tą ilga
liežuvį dipuką ir pagavau 
bepasakojant, kaip tu sa
kai, visokius purvinus pra
simanymus, o kad jam pra
eitų noras pletkavoti, aš ir 
noriu jo liežuvį išklynyti. 
iki pat šaknų.

—Neužmiršk, tėve, kad 
pletkininkavimas nėra tik
tai dipukų blogas papro- ALT skyriui.

—Sveikas, Maike!
—Gera diena, tėve, ko

dėl taip vėlai šiandien?
—Buvau bizi, vaike, ėjau 

pas mano frentą Zacirką 
pasižičyti apeugas, o pas 
mano frentą' bučerį gavau 
aštrų peilį.

—Ką tėvas rengiesi da
ryti su replėmis ir peiliu?

—Vot, vaike, vedlūg to 
aš ir pas tave atėjau. Man 
reikalingas tavo parpačis, 
noriu padalyti vienam ilga
liežuviui dipukui opereiši- 
ną, tu, vaike, jį palaikysi, 
o aš su apeugomis ištrauk
siu jo ilgą liežuvį ir nuplau
siu.

—Ar tėvas vėl su 
profesorių susiėmei?

—Nausa, vaike, 
darysiu opereišiną
vožnesnei asabai, katra Lie
tuvoje visus Smetonos ne
prietelius į džėlą kišo, jis ir 
prapesorius gaudydavo ir 
kišdavo į lakupą.

—Tai, tur būt, buvęs 
žvalgybininkas, tėve?

—Dacit, vaike, žvalgybi
ninką pagavau už liežuvio 
bepletkavojant, tai ir pasi- 
stanavijau iam 
piauti.

—Tėvas kalbi 
riai.

—Aš, vaike,
rus, ale ką daryti su pletki- 
ninkais? Aš misliju, kad 
jiems reik liežuvius piauti 
ir dacol!

—Jei taip visi baustų 
pletkininkus, tėve, tai pa-

I

kokiu

dabar 
daug

liežuvį iš-

labai žiau-

nesu žiau-

čiotų be liežuvių! Pletki- 
ninkavimas yra -labai išsi-

-.•-.-.r----. V-.'-’’’!-'-*

Nesenai teko paskaityti politinę veiklą, 
laikraštinę žinelę apie Šuo- Tuo metu man teko, kai- 
mijos laisvės kovų didvyrio, po mobilizuotam karinin- 
maršalo Mannerheimo mir- kui, tarnauti 
tį. Ir matau jį kaip gyvą'fronte 20-to 
akyse—aukštą, laibą, ener-1 šaulių pulko adjutantu, 
gingo veido, bet dar rusų 
caristinės armijos raitelių 
generolo uniformoje. Nes 
prieš 34 metus teko ir man 
praleisti su juom vieną die
ną, dar vykstant Rusijos; 
Vokietijos karui ir man tuo 
laiku dar betarnaujant rusų 
armijoje.

Vyko tai 1917 metais. 
Vadinamai vasario mėnesio 
revoliucijai įvykus ir prie 
valdžios Rusijoje 
Gučkovo - Kerenskio 
dziai,. 
vietų prasidėjo ir vidaus 
kovos, puolant revoliucinę 
valdžią tiek iš dešiniosios, 
tiek ir iš bolševikų pusės, 
bet ši vis dar tebeatsilaiky- 
davo, nors kai kurie jos pa
skelbti potvarkiai stipriai 
palaužė Rusijos armijų 
frontuose moralę ir atspa
rumą. Norėdama tai nors

Musų pulkas tuo metu pri
klausė 9-tai rusų armijai.

Iškilus reikalui sudaryti 
armijos komitetą, buvo įsa
kyta kiekvieno pulko kari
ninkams išrinkti vieną kari
ninką ir kareiviams vieną 
kareivį ir pasiųsti juos į 
vykstantį tuo metu Rumuni- 
os miestelyje Romane ar

mijos suvažiavimą, sušauk
tą armijos komitetui išrink
ti. Musų pulko karininkai 
kažkodėl savo atstovu pasi
rinko mane. -

Po dviejų mitinginių kal
bų dienų, buvo pravesti rin
kimai į armijos komitetą. 
.Nusistatyta rinkti į komite
tą po du karininkus ir du 

■ kareivius iš visų kiekvienos 
divizijos atstovų. Ir vėl 

į prieš mano norą visi 3-čios 
• Turkestano šaulių divizijos, 
> kuriai priklausė ir mano 

iš dalies atitaisyti, valdžia j pulkas, suvažiavimo atsto- 
pasiryžo, tarp kito b". —’ "" 
įsteigti visuose frontuose 
vadinamus armijos komite
tus, sudarytus iš karininkų 
ir kareivių rinktų atstovų, 
ir jiems tarp kito ko pasta
tyti uždavinį “demokratiniu 
budu” palaikyti kariuome-

man pavedė visą kelių šim
tų tūkstančių armijos kultū
ros švietimo darbą ir tame 
darbe neturėjau jokių pa
dėjėjų—viską reikėjo vie
nam atlikti. Tačiau greitai 
po to mano divizija buvo 
permesta į 5-tą armiją, o 
kartu su ja ir šios divizijos 
armijos komiteto nariai bu
vome permesti į tos armijos 
komitetą, čia man darbas 
kiek pąjengvėjo, nes to ko
miteto priekyje stovėjo 
energingas štabo kapitonas 
Adrianovas, pats buvęs stu
dentas, eseras, kuris 1906 
metais Vilniuje dirbo rusų 
eserų slaptoje spaustuvėje 
kaip tik tuo pačiu laiku, ka
da ir man teko ten dirbti 
slaptoje elesdiečių spaustu
vėje (kaip vėliau paaiškėjo, 
musų spaustuvės viena apie 
kitą nieko nežinodamos dir
bo gretimuose namuose).

ko, vai išrinko ir mane vienu iš 
i keturių armijos komiteto 
narių. Mat, suvažiavusiųjų 
tarpe buvau bene vieninte
lis, baigęs universitetą, ka
rys ir dar turėjęs šiokį tokį 
revoliucinį stažą iš 1905- 
1906 metu, tai ir kitų divi-

Musų komitetui Įsikūrus 
Byrlade, kaip tik rusų ar
mijos pradėjo ruošti vadi
namą vėliau Kerenskio 
ofensyvą. Armijos vadas 
generolas Rahoza sugebėjo 
susitarti su armijos komite
tu, iškomandiravo jo visus 
narius prie kiekvieno dali
nio ir jiems pavyko trum
pam laikui agitacinėmis 
prakalbomis ir izoliuojant 
destruktyvinius elementus 
tiek pakelti drausmę, kad 
musų armija buvo beveik 
vienintelė, kuri sugebėjo 
Įvykdyti jai pastatytą kari
nį uždavinį. Tiesa, jis ir 
nebuvo labai sunkus, nes 
teko paimti tiktai vieną 
raktinį vokiečių fronto kal
ną. Na, o gal daugiausia 
čia nulėmė tai, kad armijos 
komiteto iniciatyva buvo 
sudarytas ir už armijos
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nės drausme ir priešpasta-1 zijų atstovai ragino musis- 
tyti, labiausiai per vokiečiųjkius mane rinkti, nes bijo- 
frontą einančiai bolševiki-jo, kad komitetui susida
rei agitacijai (vokiečiai pa- rius, nebus kam eilinio dar- 
tvs į rusu apkasus primes- bo komitete dirbti.
davo bolševikinės literatu-j Prasidėjo man tikros var-' fronto pastatytas specialu- 
ros) tam tikrą kultūrinę ir go diejiife, nes komitetas sis iš kazokų ir kulkosvai-

Svarą pasikalbėjimo prašau.
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bt,

kiau, iau ir pasenau, o Da
rata dar ir dabar zuikius 
tebegaudo.

—Tegu ji gaudo, tėve, o 
aš eisiu.

—Tegu gaudo, vaike, ei
siu ir aš.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu 
va yra svetimųjų pavergta^ 
ir žiauriai naikinamas. Pri 
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių
Tarybai, 1739 So. Halstedl 
st, Chicago, Iii., ar vietue*

Kiekvienam tenka kartais palaukti . . . 
ypač susikimšimo valandomis. Daugumas 
musų to nepaisome, jei tik gaunamas “sva
ras” yra geros rūšies ir . . . maloniai pa
tiekiamas. Į

Žmonės su bendru telefonu ypatingai su
pranta reikalą kartais palaukti. Lygiai kaip 
šeimininkė grosemėj susikimšimo valando
mis stengiasi greit atlikt reikalą ir užleisti 
vietą kitam kostumeriui.

Tai yra įdomus ir pu&us dalykas *u 
bendro telefono kostume- 
riais, kad jie visi žino, jog 
kiti žmonės turi draugu, 

su kuriais jie turi pasi
kalbėti ar atlikti reika
lą. Ir jie žino, kad tie

kiti kostumeriai turi teisę gauti greitą ir 
malonų patarnavimą, kaip ir jie patys.

Bendro telefono kostumeriai yra puikus 
kooperavimo pavyzdys—amerikoniško atsi
žvelgimo j kitus žmones. Didelė dauguma 
reiškia visišką pasitenkinimą bendruoju tele
fonu, nežiūrint kartais pasitaikančių nepa
togumų ir erzinimosi.

ŠIANDIEN DAR SVARBIAU
Žinoma, mes labai įvertiname šitą koope- 

ravimą, nes kaip tik dabar, kada krašto 
gynimas stato vis didesnius pareikalavimus, 
mes negalime visiems suteikti atskirą ar 
dvejų partijų telefoną, kaip mes norėtume.

Štai kodėl mes sakome “Ačiū bendro tele
fono kostumeriams už jų pastangas.”

Tta

NEW ENGIAUD Telephone i TELEGGAPM

Compony

dininkų būrys, kuriam bu- stančią Rusijoje revoliuciją 
vo įsakyta šauti į kiekvieną ir ypač neigiamai vertina 
savavaliai iš fronto besi- musų armijų 
traukiantį karį. Tai žinojo kimą. Bet mano šeiminin- 
ir visi fronto kareiviai ir kas nuduodavo lyg nežinąs 
velijo eiti į priekį, kur vis mano tikrosios padėties ir 
dėlto buvo šansų sveikam' vaišino mane, kaip lygus ly- 
išlikti, negu bėgti atgal,-gų. 
kur jau tokių šansų nebuvo.

Tik pasibaigus šiai ofen- 
syvai, prasidėjo nauja bė
da, vadinamasis generolo 
Komilovo sukilimas. Ar
mijos komitetas gavo iš 
Petrapilio skubų reikalavi
mą daboti, kad joks štabas, 
joks dalinys nemėgintų pa
laikyti aną sąjūdį ir prisidė
ti prie Komilovo akcijos, 
nors savaime aišku, kad se
nųjų kadro karininkų tarpe 
buvo nemaža aiškių naujo
sios revoliucinės santvar
kos priešų ir senojo cariz
mo šalininkų. Visi armijos 
komiteto nariai buvo su
skirstyti tarp atskirų armi
jos dalinių ir štabų ir sku
biai pasiųsti į frontą. Ma
ne su vienu mano divizijos 
kareiviu buvo nusistatyta 
pasiųsti į raitelių korpuso 
štabą. Mėginau nuo tos 
pareigos išsisukti, bet komi
teto pirmininkas primygti
nai reikalavo, kad važiuo
čiau, nes vis dėlto man, kai
po jau turėjusiam štabo ka
pitono laipsnį, esą patogiau 
kalbėtis su generolu, kaip 
kokiam jaunam praporšči
kui ar tam pačiam mano 
palydovui kareiviui.

Armijos štabo automobi
liu nuvykome dviese į tą 
Rumunijos kaimą, kuriame 
buvo to korpuso štabas. Tik 
čia atvykęs sužinojau, kad 
to korpuso vadas yra gene
rolas Mannerheimas—mat, 
beskubant važiuoti, man 
pamiršta buvo pranešti va
do pavardė, o šiaip su rai
teliais mes fronte mažai su- 
sidurdavom ir nežinojom jų 
vadovybės.

Prisistačiau generolui ir, 
mėgindamas išlaikyti kari
nės drausmės formas, ra
portavau jam mano atvyki
mo tikslą. Šaltai mano ra
portą išklausęs, jis staiga 
nusišypsojo, sudavė man 
per petį ir sušuko: “Mesk, 
kapitone, tas ceremonijas. 
Eikim pasikalbėti.”

Paėmęs mane po ranka, 
išvedė į kiemą ir čia kokią 
valandą vieni du vaikščio
dami aptarėm susidariusią 
padėtį. Susidomėjęs mano 
nerusiška pavarde ir suži
nojęs. kad aš esu lietuvis, 
jis užtikrino, kad galiu būti 
ramus dėl jo vadovaujamų 
dviejų raitelių divizijų. Esą, 
iam kaipo Suomijos švedui, 
lygiai kaip ir man, lietuviui, 
tos vidujinės rusų piovynės 
negali visai rūpėti. Kaipo 
laikinieji rusų armijos ka
riai, mes turime tiktai vie
ną priešą—tą, kuris prieš 
mus užima frontą, bet šiaip 
musų širdžiai visų pirma tu
ri rūpėti musų tėvynių— 
Suomijos ir Lietuvos—liki
mas.

Atėjo pietų laikas. Ge
nerolas pietavo kartu su vi
su savo štabu, o mane pa
sodino greta savęs, svečio 
vietoje, ir pats maloniai 
vaidino šeimininko rolę. 
Pradžioje jaučiaus labai ne
jaukiai. Čia vis dėlto buvo 
susirinkę seni kadro kari
ninkai, o aš, kad ir jau tre
jus metus buvau fronte, kur 
net tris karininko laipsnius 
buvau laimėjęs, bet iš vadi
namųjų atsargos praporšči
kų iškilęs, vis dar buvau i 
svetimas šiai karininkų at
mosferai. Kitą vertus, ge- 

!rai žinojau, kad daugumas 
(šių senų. karininkų labai 
(neigiamai žiuri į pačią vyk-

Pietums pasibaigus, jis 
vienam savo adjutantų įsa
kė nuvežti į vieną diviziją 
tą kareivį, kuris kartu su 
manimi atvyko iš armijos 
komiteto, o pats, įsodinęs 
mane į savo mašiną, kartu 
su manim nuvažiavo į kitą 
diviziją.

Šiai divizijai vadovavo 
vienas didžiausiųjų tuo lai
ku Rusijos turtuolių, vienas 
savininkų Lenos aukso ka
syklų, garsiosios kabareti
nės dainininkės Viaicevos 
vyras, generolas Biskupskis 
(vėliau emigracijoje Vaka
rų Europoje pasireiškęs vie
nu atkakliausių Rusijos mo- 
narchistų).

Dar anksčiau telefonu 
įsakytas, Biskupskis pats 
sušaukė visos savo divizijos 
mitingą. Generolas Man- 
nerheimas, su kiek ironiška 
šypsena lupose, pats iš ank
sto pasitraukė kiek į šalį, o 
man pavedė paaiškinti ka
reiviams susidariusią būklę. 
Nors nemėgdavau viešai 
kalbėti ir buvau menkas 
mitinginis kalbėtojas, vis 
dėlto turėjau pasakyti kele
tą žodžių ir paaiškinti, kad 
esu tikras, jog turėdami to
kius vadus, kaip kad jie tu
ri, jie gali būti ramus, kad 
čia negresia joks kornilo- 
viškas pavojus. Po to mi
tinginę kalbą pasakė pats 
generolas Biskupskis ir sa
vo griežtai demagogine, bet 
gražiai sukonstruota kalba 
taip paveikė kareivius, kad 
jie jo garbei pradėjo ura 
šaukti.

Kalboms pasibaigus, Bis
kupskis išrikiavo pulkus, 
pranešdamas, kad atvyko ir 

ipats korpuso vadas (šis vi
są laiką laikėsi nuošaliai). 
Dabar generolas Manner- 
heimas praėjo pro frontą, 
sveikindamasis su karei
viais, o iš jo šonų žygiavo 
generolas Biskupskis ir . . . 
aš, lyg ir kokis vožnas as
muo.

Po to vėl dviese susėdo
me į automobilį ir grįžome 
į štabą. Aš skubėjau atgal 
į komitetą ir generolas 
Mannerheimas, atsisveikin
damas, dar kartą pabrėžė, 
kad komitetas gali būti ra
mus—kol jis vadovauja 
korpusui, tai jam vieninte
lis priešas yra tas, kuris yra 
fronte. Ne karių reikalas 
kištis į užfrontės civilines 
kovas.

Abudu tie mano pasikal
bėjimai su generolu, kurių 
detalės, žinoma, per dauge
lį metų ir nubluko, vis dėlto 
įsmigo į mano atmintį ir 
juos prisiminiau, kada pra
sidėjo pirmasis bolševikų 
karas prieš Suomiją, kuria
me, kaip ir antrame kare, 
generolui, vėliau maršalui 
Mannerheimui teko suvai
dinti lemiamą vaidmenį.

Jam mirus, Suomij nusto
jo ne vien žymaus politikos 
veikėjo, bet ir savo žymiau
siojo kario, kuris žinojo, 
kad jo svarbiausioji, kaip 
kario, pareiga—ginti savo 
kraštą nuo kiekvieno už
puoliko ir kiekvienose ap
linkybėse. Kiek leido tos 
neskaitlingos, bet didvyriš
kos tautos pajėgos, jis tą 
savo pareigą gražiausiai at
liko, į Suomijos istorijos la
pus amžiams įrašydamas ne 
tik tų karų istoriją, bet ir 
savo vardą.

Vaclovas Biržiška.
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Brooklyno Komunistu
Šmugelis Kriaučiuose

VI tarta ir taip turi būt pada
ryta; truks plyš, kriaučių 
iždas turi būt sulikviduotas. 
Tai jau tokis komunistų 
ketvirto periodo planas.

Sudaužius ar bent apar- 
džius siuvėjų uniją, seks 
kitos lietuvių organizacijos 
Lietuvių Piliečių Klubas, 
Šv. Jurgio Draugija ir tt. 
Pas kriaučius jiems ilgokai 
ėmė prisikalbinti pilną am
bicijų, bet visuomet šlapią 
žmogystą, Bubnį. Kiek il
giau truko prisikalbinti Za- 
vecką, kuris sutiko atlikti 
riezninko ir graboriaus be- 

Ar jie žino 
ką daro? Abejotina.

Štai Ką Siuvėjai Rašo

“Nutarta: Visus pinigus

Apvogė Uniją; Vykdo Ket
virtą Periodą; Kas Seka?

Prieš 20 metų komunis
tai buvo pasimoję vykdyti 
“trečiąjį periodą,” būtent, 
sudaužyti darbo unijas, po
litinius klubus, savišalpos 
draugijas ir fratemales or
ganizacijas, kaipo piliorius 
bei atsparą demokratinės 
tvarkos. Mes sakėm, kad 
tai idiotiškas kvailių, netgi 
provokatorių darbas. Tas 
jų pasimojimas susmuko, iš 
to niekas neišėjo, tik apščiai. 
žalos buvo padaryta darbi-' gėdišką jiarbą. 
ninku judėjimui.

Nėr sviete žmogaus, kas 
nepadarytų klaidos, tik tas Į 
nedaro klaidos, kas nieko; 
neveikia. Sąžiniški žmonės kiek yra ‘cash’ išeikvoti, ant 
iš savo klaidų mokosi, kur 
galima atitaiso ir tolimes
nėj savo veikloj vengia 
klaidas daryti. Kas kita su 
komunistais. Jie nieko ne
išmoksta, nieko nesupranta, 
nuolatos tas pačias klaidas 
kartoja ir tą patį žalingą 
darbą varo tolyn. Prieš 20 
metų nevykęs kvailybių 
darbas pradėta iš naujo ir 
vėl vykdoma šiandien.

Užatakavo Siuvėjų Uniją

Vienintelė, stambiausia 
lietuvių ekonominė organi

zacija, užsilikusi nuo senų 
Įaikų, tai Brooklyno kriau
čių unija, kuri turi gražią 
praeitį ir kuriai dar lemta 
ilgai gyvuoti. Komunistai 
pasirinko ją pirmučiausiai 
sudaužyti. Sudaužyti, kai
po demokratinio surėdymo 
atsparą. Mes jau rašėm,' 
kad Kremliaus agentai nu
tarė išpustyti ir sunaikinti 
siuvėjų organizacijos sutau
pąs, jų manymu, unija pas
kui pati pakriks. Ar jiems 
pavyks galutinai savo judo- 
šišką tikslą atsiekti, ateitis 
parodys, bet jau savo pur
viną darbą pradėjo ir varo 
visais garais.

Suteršė Organizacijos 
Istoriją

Kovo 8 d. kriaučių isto
rijoj tapo įrašytas juodas 
lapas, kuris pasiliks nevien 
lietuvių, bet abelnai darbi
ninkų istorijoj, kaipo ne
garbingas, nešvarus ir be
gėdiškas įvykis. Labor Ly- 
ceum salėje, ne lietuvių pa
stogėje, ne unijos patalpose 
komunistai sušaukė mitingą 
ir riksmu, savo priprastu 
urmu, pravarė tarimą, sulik
viduoti siuvėjų unijos viso 
gyvenimo sutaupąs sumoje 
apie 47 tūkstančių dolerių.

Siuvėjų 54 skyrius turi 
arti 1,500 narių, bet komu
nistai duosią, kam reik ar 
kam nereik, apie penketui 
šimtų žmonių neva “pašai-,___________ ,
pas.” Taip komunistų nu- džios bondsus ir tuos pini-

VAIZDAS Iš KRIMINALIZMO TYRINĖJIMO

KELEIVIS, SO. BOgTOS . \

Pakistano Gyvenimas

F
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Senato komisija kriminalizmui tyrinėti dabar posėdžiauja New Yorke ir apklausinėja 
įvairius kriminalizmo didžiūnus, raketierius, gemblerius ir kitokius piniguotus suk
čius, kurių paprastas teisingumas nepajėgė pagauti į savo tinklą. Komisijai pirmi
ninkauja senatorius Estes Kefauver (A).

Velykų duoti, kam reik ir 
kam nereik, ‘pašalpas.’ Dar 
daugiau: Įgaliota komitetas 
atimti morgičių iš Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo, 
jei bus galima, tuojau, grei
tai, tai ir tuos išdalyti. Dar 
toliau: Įgaliota komitetas 
iškeisti valdžios bondsus, 
jei greitai bus galima, tai 
ir tuos išdalinti.”

gus išdalinti, tai už komu-;tų pinigų nunešti į Krem- ir visus kitus, kuriem pa-
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svetimais vietiniais tarnais 
turės visą laiką būti. Be 
to, jei čia pradėsi kolų nors 
darbą dirbti, tai tame “luo
me” visą savo gyvenimą ir 
liksi, atsieit, turėsi gyventi 
pusbadžiu ir būti pusplikiu 
visą amžių.

Šiuo momentu esame ap
rūpinti, nes žmona dirba. 
Bet kas butų, jei ji susirgtų 
ar jai pasakytų, kad ji ne
bereikalinga, tai baisu ir 
pamanyti. Kur dėtumės su 
vaikučiais, jei tektų atsidur- 

' ti gatvėje, tame mėšlyne ir 
; skurde, tarp puslaukinių 
. žmonių? Dažnai abu nak- 
Į timis nemiegame ir kartais 
’ suima toks nusivylimas gy

venimu, 
pasauliu, 
risi. . . .

Viena, 
šiai baugina, tai tas, kad 
čia nesi niekame užtikrin
tas. Čia net ir vyriausybei 
negali žmogus tikėti. Vie
ną jie žada, kitą daro. Juk 
mums buvo žadėta ir užtik
rinta, kad čia galima bus 
įsikurti, kad ne tik gydyto
jai, bet ir jų suaugę šeimos 
nariai, jei turės tik noro, 
gaus darbą. Na, o pasiro
dė visai kas kita.

Jūsų “Aziatai.”

(Galas)
Skalbėjai

Tarnams turi mokėti 
gą, bet naudos iš jų jokios 
nėra. Ką pats nepadarai, 
tas ir liks nepadaryta. O 
jau jų skalbėjas, taip vadi
namas “dobi,” tai tik vadi
namas skalbėju. Po jo skal
bimo ir stipriausieji balti
niai ilgiau dvejų mėnesių 
neišlaikys ir į skutus pavirs. 
Baltinius jie plauna šaltu 
vandeniu, paėmę skudurą 
daužo jį valandų valando
mis į didžiulį akmenį ar iš 
betono išlietą tam tikrą vie
tą ir taip, pamirkydami į 
vandenį, daužo iki visi ne
švarumai ir dėmės išnyksta. 
Na, o jei kokia dėmė be- 
daužant neišnyksta, tai 
'daužo tol, kol skylė atsiran
da toje vietoje, na ir tada 
skalbėjui ponas negalės po 
nosies pakišęs drabužį pa
rodyti, kad, va, nešvariai iš
plautas. Taip, matyti, ilga
mečiai šio krašto valdovai 
buvo juos išmokę, ar gal jie 
tokie turtingi būdavo, kad 
galėdavo dažnai naujus 
baltinius pirkti ir todėl to- 

. kį skalbimo būdą toleravo.

al-

žmonėmis ir visu 
kad tik mirti no-

kas mus daugiau-

galba reikalinga. Aplamai, 
ši staigi decentralizuotos 
“šalpos epidemija,” atrodo, 

lyra užsimojimas pakirsti to 
vai- 

Sąmo- siais tremtiniai maitinosi ir 
ningų lietuvių ir abelnai maitinasi.

Istorija liudija, kad nė Į biznierių skelbimai, kur se- 
vienas smurtas, nė viena'niau būdavo pilni du pusla- 
klasta niekam ir niekur ne
išėjo į naudą. Nebus nau
dingas nė šis komunistų ur
mu pravestas pas kriaučius 
smurtas. Komunistams ar
timi šiandien kalba:

“Dabar eina gandai, kad 
raudonieji, išsidalinę kriau
čių pinigus ir gavę čekius, 
suneš į ‘Laisvę,’ kaipo au
ką, nes kitaip jie iš kriau
čių gauti negali dėl sušelpi- 
mo to komunistų šlamšto, 
tai sugalvojo sugriauti mu
sų organizaciją ir nors dalį

nistų įnešimą balsavo jauslių.’
tik 145 ir prieš išdrįso jau} Amžinai iš to sotus ne- 
rankas kelt 85. Reiškia, iš bus, perdaug neprisisotins.
279 it kamparas sutirpo 134 Kad Kremliaus organui: 
balšai ir jau 85 pasisakė “Laisvei” atėjo badas, visi medžio šaknis, kurio 
prieš komunistų sufabrikuo- tą aiškiai matom.
tą smurtą.”

Galimas daiktas, kad vi
sa tai daroma ne blogais Man rodos, kad buvo gali-

Viską “greitai,” “tuojau” 
ir dar “greičiau, jei tik ga-. 
Įima.” Kodėl taip skubėti, 
kas veja? Jau tas begali
nis skubėjimas rodo, kad 
čia vykdomas blogas darbas 
—taip tik raketieriai, tik 
sukčiai elgiasi “skubos”prie- 
blandoj. Toliau skaitom:

“Čekių, po kiek pareis, 
kuris tik turi kriaučių klubo 
knygeles, o kas jas turi, tik 

/komunistams žinoma, to
kiems nereiks eiti ieškoti— 
atsiųs į namus.

“Visi trustisai ant vietos 
pasirašė reikalingas blan
kas pinigams išimti, 
kas iš kalno buvo prirengta 
ir blankos iš bankų ir vis
kas buvo ant vietos.
Nusimaskavo ir Pirmininkas 

su Delegatu

“Dabar kas ir kaip kal
bėjo: Už pinigų išeikvoji
mą ir sutaupų likvidavimą 
agitavo lokalo pirmininkas 
Zaveckas ir biznio agentas 
C. Kundrotas; po tam Stak
vilevičius, Kairys ir kiti. 
Uniją gynė: Vaitukaitis, 
Glaveskas, Hermanas—pa
stariesiem darė obstrukci
jas, komunistinis baublių 
choras staugė visais balsais, 
pilnai išreikšti mintis nelei
do, 
dais, 
279 
kriaučių iždą.

“Jeigu būt leista nariams 
rimtai dalykus svarstyti ir 
laisvai mintis išreikšti, prie 
tokio begėdiškumo nebūt 
prieita, nes kai buvo jau 
leista balsuot, ar keisti val-

I

Vis-'

Stačiai smurto meto- 
nachališkai pravedė 
balsais sulikviduoti

LENGVAS BUDAS .. .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvay So. Boston 27, Mass.

piai ko ne visai pranyko, norais bet faktas ilieka
tepaliko nežymus kamputis ifaktu Rad toks da,..
-du saliuncikai du grabo-|b smulkinimas irFskaldy. 
nai (ir tie ne iš Brookly-į J
no), vienas dentistas, 
nas okulistas, vaistinė—tai 
ir viskas. Jokis dienraštis! 
su tiek skelbimų gyvuot ne
gali ir dėlto jie desperaci
joj.

Sąžiniški unijistai nenu- i 
siminkit, mus unija nebus 
sugriauta, o, šmugelninkus 
siuvėjai tinkąmai įvertins.

_ A. Jenkins.

.- ;mas gali nešti tik blogus 
v ".vaisius. Praeitis jau ne 

kartą mums visiems parodė, 
kad tikrai efektingas šalpos 
teikimas gali būti atliktas 
tik centralizuotu ir koordi
nuotu darbu. Tokiam dar
bui nepakanka gero noro; 
visų pirma reikia visuome
nės pasitikėjimo, reikia vie
tinės valdžios pritarimo ir 
sutikimo, reikalinga atatin
kamas patyrimas, santykiai 
ir ryšiai su įvairiomis orga
nizacijomis ir valdžiomis, o 
visų labiausia, reikia turėti 
galimybę dolerio vertybę 
padidinti. Doleris išleistas 
šalpai per centralizuotą šal
pos organizaciją dažnai 
duoda dešimteriopai dau
giau, negu doleris pasiųstas 
privačiais keliais. Federa- 

llinė Amerikos valdžia 
mokykla vepta Amerikos BALF’ą pripažįsta, apmo- 
lietuvių paramos, tai vertos 
ir kitos, jei šelpiama viena, 
reikia šelpti ir visas kitas.

Panašiai yra ir su sanato
rijomis, ligoniais, seneliais 
ir visais kitais; šalpos dar
be negali būti jokių išimčių 
ar privilegijų, jeigu lietu
viškos įstaigos ir lietuviai 
tremtiniai Vokietijoje ar ki
tur Europoje reikalingi pa
pildomos paramos ir šalpos, 
ją turi gauti visi be jokio 
skirtumo, o tą galima pada
lyti tik per vieną visų Ame
rikos lietuvių sukurtą ir vei
kiančią bei remiamą šalpos 
organizaciją (BALF’ą). At
skirų fondų ir fondelių kū
rimas ir pavienių asmenų 
užsimojimai remti ir šelpti 
atskirus žmones ar žmonių 
grupeles yra ne tik klaidi
nantis, bet labai kenksmin
gas organizuotam ir centra
lizuotam šalpos darbui 
Amerikoje ir Vokietijoje. 
,Jau dabar Amerikos lietu-

Bukime ir Toliau Vieningi
Paskutiniu laiku Ameri- tojų. Amerikos lietuvis ne- 

kos lietuvių spaudoje pasi- noromis priverstas paklaus- 
rodė eilė atsišaukimų ir ra-’ti: jei šelpti vieną mokvk- 
ginimų prašančių aukoti lą, tai kodėl nešelpti ir ki- 
įvairiems labdaros reika-tas? O kaip su vaikų dar
iams : lietuvių tremtinių želiais ir su vakariniais kur- 
mokykloms šelpti, sanatori- sais? Ar jie neverti para- 
joms, ligoniams, seneliams mos? 
ir kitiems. Po tokiais atsi
šaukimais pasirašo “Krašto 
Valdytojai,” bendruome
nės, komitetai ir net atskiri 
žmonės. Vienas pasirenka 
kurią nors mokyklą finan
suoti ir šelpti, kitas sanato
riją, atskirus ligonius ar 
šiaip grupę tremtinių, kitas 
prašo visuomenės aukoti 
vienam žmogui po vieną 
dolerį, tas tuos dolerius ga
vęs, pagal savo nuožiūrą 
sušelps kitus. Vienu žo
džiu, staiga atsirado grupe
lės žmonių, pasinešusių va
duoti šalpos reikalinguosius 
tremtinius Vokietijoje.

Kas gi, pagaliau, tuo no
rima atsiekti? Paviršutiniai 
žiūrint atrodytų, kad tai ge
ras ir labai reikalingas dar
bas, veltas visuomenės pa
ramos, bet įsigilinus darosi 
aišku, kad šie individuali
niai “šalpos misionieriai” 
tikrenybėje skaldo, griauja 
ir smulkina lietuvių šalpos 
veiklą Amerikoje ir neabe
jojamai klaidina ir erzina i vių visuomenėje girdi pasi- 
Amerikos lietuvių visuome
nę. Imkime, pavyzdžiui, 
mokyklos šelpimą—prisis
pyrus reikalaujama ir mal
daujama šelpti Diepholzo 
lietuvių gimnaziją, kurioje

Aišku, jeigu viena

piktinimų ir nepasitenkini
mų nuolatiniais prašymais 
ir maldavimais tai vienam, 
tai kitam tikslui aukoti. 
Tuo tarpu Bendrasis Ame
rikos Lietuvių šalpos Fon- 

yra 95 mokiniai ir 10 mo-|das be išimties rūpinasi ir 
kytojų, bet tuo tarpu visai [šelpia visus reikalingus pa- 
pamirštama, kad šiandien šalpos: mokyklas, sanatori- « v « • • f •__ - ___T*_

ma žmones išmokyti ir ki
taip skalbti, ar bent mies
tuose skalbyklas įsteigti.

Suprantama, kad mes, 
nebūdami turtingi skalbi
niais ir musų atsivežtieji 
baltiniai jau geroko metų 
senumo yra, tai abu su 
žmonele vėlybais vakarais, 
kai tarnai išeina ir niekas 
nemato, visus geresnius sa
vo ir vaikų baltinius patys 
skalbiame susišildę van
dens. Juk jei paskutinieji 
nuplyš, naujų greit neį
stengsime įsigyti. Ypač, 
kad aš darbo iki šiolei ne
galiu gauti, žmona dirba 
viena. Čia ne Europa ir ne 
Amerika, į fabrikus dirbti 
neišeisi, nes jų ir nėra. Iš 
fizinio darbo čia ir pats tik 
sau vienam maistui neužsi- 
dirbtumei. Pagaliau neisi 
už kokius 5 dolerius mėne
siui pas kokį nors vietinį 
žmogų grindis rankomis 
blizginti. Įstaigose kol kas 
nevyksta susirasti darbo.

Darbas Įstaigose
Pakistaniečių įstaigose 

susirasti darbo, tai ir sva
joti netenka. Jose yra ar
ba aukšti pareigūnai, kurie 
gerai uždirba ir iš tokio at
lyginimo ir europietis ga-

t

Nauji Transportai
Kovo 13 d. laivu “General 

Stewart” į New Yorką atvyko 
šie lietuviai iš Europos:

Juozas Abraitis. Adelė Albai- 
tienė, Antanas Audzijonis, Kan- 
stancija Augaitienė, Juozas Au- 
gaitis, Feliksas Bačinskas, Pet
ronėlė Balčiūnas, Algirdas 
Breimer, Jurgis Bucevičius, 
Antanas Dambrauskas, Vikto
ras Giedraitis, Magdalena Gru- 
dzinskas, Jokūbas Ilgaudas, 
Anelė Jančiuras, Pranas Janu- 
levičius, Stasys Juodis, Gertrū
da Kistaitis, Sofija Klimaitis, 
Adomas Maciejauskas, Jurgis 
Menkeliunas, Bronius Mikėnas, 
Pijus Pažerunas, Bronius Pe
čiulis. Bronius Platakis, Marija 
Pupšis, Vaclovas Rutkauskas, 
Valentinas Skirgaila, Agutė 
Spelverytė, Ignotas Starkus, 
Rūta Stauskas, Zigmas Tarutis, 
Limas Ulozas ir Aleksas Vai- 
tiekonis.

ka už BALF’o siunčiamas 
į Europą siuntas ir dažnai 
nemokamai duoda didelius 
gerybių kiekius išdalinti 
tremtiniams Europoje.

Baigdamas noriu primin
ti, kad Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondas yra 
sukėlęs per tris milionus do
lerių pinigais ir gerybėmis 
ir. jais sušelpęs tūkstančius 
žmonių, įstaigų ir instituci
jų. Be to, dėka Amerikos 
lietuvių vieningumui ir ben
dradarbiavimui, pavyko į 
Ameriką atgabenti net 50% 
visų lietuvių tremtinių, taip 
pat aprūpinti juos darbo ir 
buto garantijomis. Visa tai 
labai gerai žinoma Ameri
kos lietuviams ir tremti
niams. BALF’as tuščiomis 
rankomis pradėjęs darbą iš
augo į vienintelę organiza
ciją, po kurios stogu gali 
sueiti visi lietuviai, nežiū
rint jų politiriių ir kitų įsi
tikinimų. BALF’o obalsis 
visuomet buvo šelpti ir gel
bėti visus pagalbos reika
lingus lietuvius, tuo obalsiu 
ir toliau vadovaujasi.

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

Liogys. 
Sigitas

Kovo 13 d. laivu “General 
Muir” į New Yorką atvyko šie 
lietuviai:

Ona Antanavičius, Ema As- 
chensachaitė, Vytautas Gavelis, 
Stefanija Gavrilovienė, Marija 
Iešmantas. Remigijus 
Antanas Juškevičius,
Kaunas, Jonas Kiškis. Mykolas 

Antanas Macevičius. 
Į Vincas Mardosas, Pranas Ma- 
tuzauskas, Ona Barbutaitienė. 
Kazys Nastonas, Povilas Nar- 

• vilaitis, Ona Norkus, Eugeni
jus Smilgys, Matilda Stefena- 
vičienė, Boleslovas Teličėnas,

lėtų išlaikyti savo šeimyną, I buitis, 
arba yra valdininkai, kurie 
per mėnesį uždirba po 15 
ar 20 dolerių. Na, o iš to
kio uždarbio tai sotus ne
busi, nes reiktų prie vaikų 
auklę samdyti ir jai visų sa- Aleksas Tomkus, Juozas Valiu- 
vo uždarbį atiduoti. Ir nau- nas, Vincas Viltrakis ir Anta- 
dos nebus ir vaikai vien su nas VaMušis.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

i

Pakalbinkime kaimynus ir

Vokietijoje yra 8 mokyklos jose ir ligoninėse esančius ^rausu* užsisakyti Kėlei 
su 500 mokinių ir 40 moky- ligonius, invalidus, senolius vj”. Kaina metams $3.

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

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

ir
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Mirties Stovyklos
(Tąsa iš Nr. 11)

Korpuso Nr. 1 Paslaptys

Per visą mano vagonų

*

kiekvieną daiktelį, kuris sa
vo laiku priklausė įniru
siems ir nužudytiems kali
niams. Nežiūrint Vasilen- 

apt a r n a v i m o laiką, nuo kos atsargumo ir paslaptin- 
1938 metų balandžio 15,gymo G* visuomet užra- 
dienos iki rugpiučio 15 die-(kindavo duris), per tuos du 
nai, L y., keturių mėnesių 
bėgyje, aš suskaičiavau, 
kad čia buvo atvežta dau
giau 16,000 suimtųjų. Per 
tuos du metus, kol aš čia 
buvau, beveik niekas nebu
vo paliuosuotas. Užtai mes 
kas dieną veždavome veži
mais suimtųjų daiktus į 
šlaitus, apipildavome juos 
žibalu ir sudegindavome. 
Naktimis, pradedant 10-11 
vai. vakare, į šlaitus važiuo
davo pakrauti sunkveži
miai. Vėliau jie važiuoda
vo į vietą, kurią vadindavo
me Bermano vasarnamiu.

1938 metų balandžio 15.2umo 0is visuomet užra- 
‘ 1 1----\ "----

'metus visko pasitaikydavo. 
Kartą vienas “aptarnauto
jas,” Žurba, papasakojo: 
“Kartą užtrukau ilgiau ne
gu paprastai ir nuspren
džiau, kad man dar pavyks 
perbėgti korpuso kiemas 
per atsarginius vartelius. 
Sargybinis praleido, be? 
lyg tik pasileidau bėgti per 
kiemą, kai žirniu—į maši
nas pakrauna žmones su su
rištomis rankomis ir kojo
mis. Krauna, nelyginant 
malkų plauskas. Nespėjau 
atsipeikėti nuo tokio ne
nelaukto vaizdo, kaip gir- 

Kiekvienas daiktas, jei ant-i^ziu, kad Bakunovas kad 
jo būdavo kraujo dėmių, susuks .“Atgal!” ir bjauriai 
nežiūrint kokios jis vertės [nusikeikė. Užmiršęs viską, 
bebūtų (pavyzdžiui, bran- šokau atgal ir galvojau, kas 
gių kailiukų kailiniai), kaip-^a^ar su manimi bus 
taisyklė eidavo į pirties 
krosnį. [ 
nueidavo visi suimtųjų če
modanai, krepšiai, laiškai, 
dokumentai, susirašinėji
mas. Pirtininkas ir kros
nies kurentojas ukrainietis
Vasilenko butų galėjęs ži- kuvo gėrę spirito ir matyt

Izoliatoriaus skyriaus vir-
Į tą pačią krosnį šininko padėjėjas Bakuno-

vas, storas ir tvirtas vyras, 
išsiskirdavo iš visų budelių 
savo nepaprastu žiauiumu. 
Zurbos laimei, Bakunovas 
ir jo padėjėpai darbo metu

noti tūkstančių žmonių gy-Į užmiršo nubausti “nusikal- 
vemmo paslaptis, bet, dėjaj^i; ” 
Vasilenko buvo visiškas be
raštis ir taip savo tautiečio 
ūkio vedėjo Čaplės įbaugin
tas, kad prie tų krosnių net 
musų, savo bendradarbių ir 
tokių pat suimtųjų kaip jis 
pats, neprileisdavo.

Korpusas Nr. 1 nedaug 
kuo skyrėsi nuo korpuso 
Nr. 2. Skirtumas buvo tas, 
kad korpusas Nr. 2 priklau
sė prie bendrųjų pastatų, gi 
korpusas Nr. 1 buvo atskir
tas aukšta aklina tvora. 
Prie korpuso Nr. 1 priklau
sė ir izoliatoriaus viršininko 
kabinetas, kuris susidėjo iš 
dviejų kambarių ir turėjo 
atskilą išėjimą. Į korpusą 
Nr. 1 net ir mums, “patar
nautojams,” be atskiro 
kiekvienam kartui leidimo 
buvo griežtai draudžiama 
įeiti. Už neklausymą grėsė! 
mirties bausmė. Už korpu-jVisa tai negelbėdavo, lavo- 
so buvo ūkio sandėliai ir nūs išmesdavo tiesiai į pur- 
pirtis, kur, kaip jau minė- vą, mašiną atitraukdavo at- 
jau, pirtininkas Vasilenko, gal, klampią vietą užvers- 
lyg koks burtininkas, ištiso- davo šakomis, rąstais ir vis- 
mis dienomis degino suim- kuo, kas po ranka pakliū
tųjų rubus, • čemodanus, davo, pakraudavo lavonus 
knygas, laiškus, žodžiu, atgal į masiną ir važiuoda-

tėlį.
Ne tik žinoti korpuso Nr.

1 paslaptis, bet ir matyti, 
kaip i šlaitus išveža nužu
dytųjų kunus, mums buvo 
griežtai draudžiama. Jei po 
10 vai. vakaro vyresnysis 
darbininkas Uniat užtikda
vo mus besikalbančius, 
žiauriai puldavo: “Ko ne
miegate, ar norite, kad aš 
ir jus į šlaitus pasiųsčiau?” 
Tokio grąsinimo pakartoti 
nereikėdavo—mes gerai ži
nojome, kad jau daug žmo
nių iš “aptarnavimo” rado 
amžino poilsio vietą šlai
tuose. . . .

Atsitikdavo, kad auto ma
šinos, veždamos lavonus į 
šlaitus, įklimpdavo molin
goje dirvoje. Šoferis pas
kutiniais žodžiais keikdavo
si, spausdavo ir taip jau 
kaukiantį motorą, bet kai

,■

KELEIVES, ŠO. BOSTON

TĖVAS IR MIRŠTĄS SŪNŪS

Seržantas Roy Honeycutt grįžo iš Korėjos fronto dar lai
ku į Kannapolis, N. C., kur jo šešių metų sūnūs, Michael, 
sunkiai serga ir, pagal daktarų pranašavimą, turįs greit 
numirti. A-

rovės ir iškankinti nežinoji-

vo toiiau. Musų, “aptar- smerktajam pranešdavo, 
nautojų,” buvo 25 vyrai, sa-'kad jis perkeliamas į etapą, 
vo žinioje turėjome 5 darbi- tai reiškia, siunčiamas į ki
nius arklius, tačiau nieką-[tą stovyklą. Nelaimingieji, 
dos musų nekviesdavo pa- atitrukę nuo gyvenimo tik- 
dėti įklimpusiai mašinai.

Nors korpuso Nr. 1 pas- mo, tikrai tikėdavo, kad jų 
laptys buvo griežčiausiai [ laukia geresnis likimas. Tą 
saugojamos, nors viršininko į viltį stiprindavo dar ir tai, 
“kabinetas” buvo slapčiau- > kad perkeliant kalinius į 
šia vieta, tačiau vistiek kas|CI-ZO, buvo bojama visų 
nors prasiskverbdavo. Mir-1 formalumų, kurie atlieka- 
ties dalgis tenai veikė be 
poilsio; budeliai bedirbda
mi nustodavo savo jėgų.

Mes turėjome palaikyti 
švarą kamerose, ] 
jas naujoms suimtųjų parti-b . . ......J. ’V1 . .... .? 1 • !kur gimę, ką veike prieš su- joms, atlikinėti kai kuinuos;.
remonto darbus, skirstyti i Y
daiktus, išvežti juos degini-p\as’ 
mui, laužyti čemodanus, Ivar 
krepšius ir kitokius didės- 
nius daiktus, reikėdavo ir 
kitokius darbus atlikti, gal 
todėl ir viršininkai negalė-i 
davo tiksliai pasekti, ar vi-; 
sos paslaptys yra išlaikytos.!

Visų suimtųjų likimas; 
buvo BAMLAGO 5-jo sky-[ 
riaus viršininko <_______
rankose. Gračevas išrašy-- 
davo įsakymus kalinius nu-; 
žudyti, bet pasmerktieji to i 
niekados nežinodavo. Pa-

mi, siunčiant kalinius eta
pu.

Kai suimtieji būdavo per- 
nanioštiJ kelti * CI_ZO’ Juos vėl aP‘ 

klausdavo, kuo jie vardu,

Patikrindavo 
šaukdavo pa- 

prie kiekvieno 
priklausančio 

. daikto, čemodano ar krep
šio, rūpestingai prisegdavo 
popieriuką su kalinio nume- 
iriu ir pan. Atlikus visus 
šiuos formalumus suimtuo
sius suvarydavo į kameras. 
Lyg tik paskutinės kameros 

C'rj>čpvnš^urys užsitrenkdavo, visus 
'daiktus pradėdavom ardyti 

’ j ir mesti į krūvą—viskas bu
vo skirta sudeginimui.

(Bus daugiau)

Dalgių Brolių Dainos
(1863 Metų Sukilimui)

VASARINĖ SKRYBĖLĖ

šiaudinė skrybėlaitė, su kilputėmis aukso ir abltos spalvų, 
šią vasarą puoš daug moteriškų galvų. Balta, taškuota 
vualė gražiai skrybėlę papuošia.

1
V ė j as—vė j as—vė j as. 
Vėjas neramus. 
Ko anksti atėjo 
vargas į namus?
Paklabeno langą, 
beldės į duris. ' 
Kas gi šitam vargui 
galą padarys?
Nedrebanti prieš skurdą, 
busim ąžuolais.
Gyvi mes, nors valgom 
duoną su pelais.

, 2
Jau iš pietų, iš arimų, 
girių pakraščiuos 
broliai rankon dalgius ima, 
laisvė veda juos. '
Ūžia medžiai, drasko vėjai 
jų žalius lapus.
Ką išbursite arėjui: 
laisvę ar kapus?
Pirmas žaibas gaisrą skėlė— 
vėtra greit dainuos.
Oi, daluž, tu dalužėle, 
tu dar vis kraujuos.

3 <
Ten pas girių gilumėlę

i

Mendono miestelis (Mi- 
chigano valstijoj) iš seno 
buvo žinomas kaip vienos 
partijos miestukas. Prieš 
rinkimus “miesto galvų,” 
gyventojai paprastai išsta
tydavo vieną bepartinį 
“progresyvių” sąrašą, ir rin
kimai eidavo be jokių nu
krypimų nuo senos tvarkos.

Bet per paskutinius rinki
mus moterys sumanė paį
vairinti apsnūdusį miestelio 
gyvenimą. Jos išstatė savo 
sąrašą, vadinamą “pilie
čių,” į kuri buvo įtrauktos 
net “miesto galvų” žmonos. 
Moterų rinkiminė akcija 
nesukėlė jokios baimės vy
rų tarpe. Iš astuonių šim
tų gyventojų moterų sąraše 
užsiregistravo tik 185. Vy
rai galvojo, kad jie yra sau
gus, bet kai pradėjo skaity
ti balsus, pasirodė visai ki
ti rezultatai.

Miestelio prezidentu bu
vo išrinkta buvusi Detroite 
mokytoja Mrs. Helen Hick- 
inont, kuri 77 balsais prieš 
43 nukonkuravo buvusią 
“miesto galvą,” Martin Dal- 
man.

Už visą “progresyvių” 
sąrašą balsavo tik 12 žmo
nių, už visą “piliečių” sąra
šą—43 žmonės, o 56 bal
suotojai pasirinko kandida
tus iš abejų sąrašų.

Mr. Dalman ne tik ne
buvo išrinktas, bet turėjo 
malonumo matyti, kaip jo 
žmona gavo miesto iždinin
ko pareigas. Taip pat Mrs. 
Mary Hale perėmė iš savo 
vyro miestelio “trustee” 
pareigas.

Po šių rinkimų Mendono 
vyrai pasimokė, kad reikia 
rimtai skaitytis su organi
zuotų moterų jėga.

MOTERS IR VYRO SUTVĖRIMAS
(Senovės Indų Legenda)

GAVOME “LIETUVIŲ 
KALBOS VADOVĄn

Gavome pardavimui “Lie
tuvių Kalbos Vadovą,” sto
rą 600 puslapių knygą su 
plačiu, 25,000 žodžių žody
nu. Kaina $4.50. Galima 
gauti “Keleivio” ofise, arba 
užsisakyti paštu, prisiun- 
eiant knygos kainą.

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

Sutvėręs gražiąją Indiją,,na ir prie manęs neprisi- 
galingasis dievas Mahadeva 
nusileido kartą iš dangaus 
žemėn, kad pasidžiaugtų 
savo naujuoju kuriniu. Pa
jutęs jo atėjimą, pradėjo 
pusti švelnus pietų vėjas, ir 
išdidžios palmės nulenkė 
ties Mahadevos kojom savo 
viršūnes. Kur tik Mahade
va pažvelgė, ten pražydo 
skaisčios, baltos lelijos. Ir 
nuskynė Mahadeva vieną 
leliją ir numetė ją jūron. 
Vėjas pradėjo supti krista
lines bangas, padengė leli
ją baltomis putomis, ir stai
ga iš putų iškilo moteris: 
švelni kaip lelija, lengvutė 
kaip vėjelis, apgaulinga 
kaip jura ir nepastovi ir ne
pagaunama, kaip juros ban
gos.

Pamatė moteris bangose 
save kaip veidrody ir sušu
ko: “Kokia aš graži!” Pas
kui ji apsidairė aplinkui ir 
tarė nustebusi: “Koks gra
žus pasaulis!” Tuomet ji 
išlipo į krantą ir pradėjo 
vaikštinėti pajūriu. Žemė 
nustebusi nuščiuvo: pradė
jo žydėti gėlės, danguje su
mirgėjo bilionai žvaigždžių, 
visų akys nuo susižavėjimo 
sužibo (nuo tada ir žvaigž
dės pradėjo spindėti). Auš
rinė net paraudo iš pavydo 
ir ėmė šviesti skaisčiau ne
gu kitos.

Moteris vaikštinėjo po 
nuostabiai vešlius miškus ir 
visur sutiko tą patį: visi ja 
nebyliai žavėjosi ir džiau
gėsi. Galop tas įgriso mo
teriai, ir ji sušuko: “Galin
gasis Mahadeva! Tu pada
rei mane tokią gražią, visi 
manimi gėrisi ir žavisi, bet 
kas man iš to, kad tas gėrė
jimasis yra tylus ir aš nega
liu jo girdėti?”

Kai Mahadeva išgirdo ši
tą skundą, jis sutvėrė gau
sybę paukščių. Visi paukš
čiai, susižavėję moters gro
žiu, pradėjo jai čiulbėti ir 
giedoti. Moteris klausyda
masi šypsojosi, bet po die
nos įgriso jai paukščių gies
mės, ir ji vėl pradėjo nuo
bodžiauti.

“Galingasis Mahadeva,” 
krepėsi moteris į dangų, 
“man visi čiulba ir gieda 
giesmes, kad aš graži. Bet 
kas man iš to, jei manęs 
niekas meilingai neapkabi-rustus vėjai kaukia. 

Kraujas musų brolužėlių 
ten upeliais plaukia.
Kruvinoji dalužėle, 
šitaip mus mylėjai, 
kad broleliams artojėliams 
mirtį prižadėjai.
Ir ne rožių patalėlį 
vargas jiems paklojo.
Dalgių broliai bernužėliai 
krito už rytojų.
Mirštant eglės jiems dainavo, 
pušys laisvę ūžė.
Vėjas širdį išbučiavo, 
apverkė dalužę.

4
Pušys girioje siūbuoja, 
šilas ūžia ir dainuoja.

Jau mužikų čia nėra— 
ošia mėlyna giria.

Tai dainuoja aukštos pušys, 
kad čia ėjo baisus mušis. 
Švilpė vėjas graudingai, 
laisvės saule, kur dingai?

Eglės gaudė čia nuo vėjo, 
dalgių broliai čia stovėjo.

Pušys mušės liemenim, 
krito broliai po pušim.

Lietus lijo, smarkiai griaudė, 
dalgių brolius čia sušaudė.

Krito broliai, ir su jais 
laisvė dažėsi kraujais.
KAZYS JAKUBĖNAS.

NAUJA MADA

šiemet įeina m a don tokios 
šaknelės sa elegantišku 
“priedu," kuris matosi vaiz
delyje.

glaudžia?
Tuomet Mahadeva sutvė

rė lanksčią, gražią gyvatę. 
Ji apsivyniojo apie moterį 
ir nusižeminus padėjo sa<o 
galvą ties jos kojomis. Dvi 
dienas moteris buvo paten
kinta, tačiau po to ėmė nuo
bodžiauti.

“Ach, Mahadeva,” skun
dėsi moteris, “jeigu aš, iš 
tikrųjų, bučiau tokia graži, 
tai kiekvienas stengtųsi ma
ne -.pamėgdžioti ir man pri
lygti, o dabar kiekvienas ei
na sau. Lakštingala suokia 
sau, o dagilis čiulba sau. 
Matyt aš nesu jau tokia 
graži!

Kad patenkinti moterį, 
Mahadeva sutvėrė tada 
beždžionę, kuri ėmė pa
mėgdžioti kiekvieną moters 
mostą, šešias valandas mo
teris buvo patenkinta, bet 
po to ėmė verkti:

“Aš esu tokia graži, tokia 
;graži,! Mane apdainuoja, 
mane glamonėja, man puo
la po kojom, mane pamėg
džioja! Bet taip pat man 
pavydi, ir todėl aš bijausi. 
Kas mane apgins, jei man 
kas iš pavydo norės padaly
ti ką blogo?”

Tuomet Mahadeva sutvė
rė stiprų ir galingą liūtą, ku
ris turėjo moterį saugoti ir 
daboti. Tris valandas mo
teris buvo patenkinta, bet 
po to pradėjo skųstis:

“Taip, aš esu graži! Ma
ne glamonėja, bet ką aš ga
liu glamonėti? Mane myli, 
bet ką aš galiu mylėti? Ai
tą didelį baisų liūtą, kuriam 
aš jaučiu tik baimę ir pa
garbą? Kokia aš nelaimin
ga!”

Vos tik ji ištarė tuos žo
džius, galingasis ir kantru
sis Mahadeva sutvėrė nuo
stabiai gražų šuniuką. 
“Koks žavingas padarėlis, 
kaip aš tave myliu!” sušuko 
moteris ir pradėjo šuniuką 
glostyti.

Dabar moteris turėjo vis
ką, ko norėjo. Nė vienas 
jos noras neliko neišklausy
tas. Bet kaip tik tas mote
rį erzino. Ji iš pykčio pra
dėjo mušti šuniuką, šuniu
kas sulojo ir nubėgo tolyn. 
Tuomet moteris ėmė mušti 
liūtą. Liūtas sumaurojo ir 
nušuoliavo į mišką. Mote
ris pradėjo kojomis min
džioti gyvatę, ir toji šnypš
dama nusluogė į krumus. Ir 
beždžionė pabėgo, ir pauk
ščiai išlakiojo, matydami, 
kad moteris pyksta.

“O aš nelaiminga!” sušu
ko moteris, laužydama ran
kas. “Mane giria ir myli, 
kai aš esu geroj nuotaikoj, 
bet lyg tik supykstu, visi iš
laksto. Galingasis Maha
deva, aš turiu dar vieną no
rą, patį paskutinį. Sutverk 
man būtybę, ant kurios aš 
galėčiau išlieti visą savo 
pyktį, visas blogas nuotai
kas, ir kuri tačiau neturėtų 
drąsos nuo manęs pasi
traukti. Sutverk man būty
bę, kuri visas mano nuotai
kas kantriai pakęstų!”

Susimąstė galingasis Ma
hadeva, pagalvojo, pagal
vojo ir sutvėrė moteriškei 
. . . vyrą.

UŽSAKĖ “KELEIVĮ”

Musų laikraščio skaityto
jas T. Kazakevičius iš Ver- 
dun, Canada, Velykų šven
tėms užsakė “Keleivį” savo 
giminaitei Mrs. Julia Tam
son, Verdun mieste.
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I
Argentinos diktatorius' Maskvos vyriausybė pa- 

gen. Peronas sušaukė Ar-skelbė, kad ‘Rusijoj išdalin- 
gentinos kongresą Į nepap-Jtas 141 “Stalino dovana” 
rastą posėdį. Kongresui bus mokslininkams 
patiektas klausimas, ką da- mėjimus 
lyti su dienraščiu “La Pren--srityse, 
sa,” kurį ta pati Perono vy- apie 11 
riausybė užsmaugė. Spėja- Daugumą

kad kongresas nutars mokslininkai, kurie pasižy
mėjo kariškais išradimais, 
o atominis mokslininkas D. 
Skobelcin gavo 200,000 
rublių už atominius tyrinė
jimus.

“La Prensa” Likimas Stalino Dovanos

už% pasižy- 
įvairiose mokslo 
Iš viso išdalinta 

milionų rublių, 
dovanų gavo

ma,
dienraštį nusavinti ir paim
ti į peronistų partijos ran
kas. 1

Rytinėj Vokietijoj

po t

Prancūzijos VyriausybėStiprus komunistinės 
licijos būriai rytinėj Vokie
tijoj buvo pasiųsti Į Tiurin- 
gijos kaimus, kur, pagal 
Berlyno spaudos pranešimą, uille, radikalų partijos va- 

griežtas nuomonių das, kuris vadovauja koali
cinei vyriausybei. Parla
mentas jo vyriausybę pat
virtino ir nutarė, kad atei
tyje rinkimai butų daromi bus. 
ne pagal proporcionalinę 
sistemą, bet atskiri atstovai 
bus renkami paprasta balsų 
dauguma.

iškilo “
skirtumas” tarp kaimų gy
ventojų ir komunistinių val
dininkų dėl atidavimo val
džiai priverstinų javų py
liavų.

Tibetas “Nusiramino”

JANKIAI KELIASI PER PER UPĘ

MĖTOS, 30.

Amerikiečių pėstininkai kariškais plaustais keliasi per Han upę Korėjos fronte. Ki
nu komunistai nepajėgė apginti upęs Han linijos ir bėga už 38-tos paralelės.

Puslapis SepthiUs

Kajokas ir žmuidrėnas. P. PAIEŠKOJIMAI
Kajokas trumpai prisiminė
Lietuvos istoriją ir dabarti
ne nadėti Plačiai kai- **1“ » Kanadą 19-28 metais, dirboIię job paaeų. riaciai k«*i tWesleek Aitą., Iarmoje, i9»o me-

Paieškau Erelio Antano Luko, at-

bėjo S. Griškevičius, buvęs tais išsikėlė i Edmonton, Alta. Nuo 
to laiko nebeturiu žinios. Jis pats 
ar kas jj žino malonėkite parašyti 

už ką busiu labai dėkingas, 
lahai svarbų reikalą. (13) 

Mr. Joseph Lukas, 
15 Hooper Rd., *' 

Dedham, Mass., USA..

Naują Prancūzijos vy
riausybę sudarė Henri Que-

Tibeto Dalai Lama (po
piežius) sutiko derėtis su 
komunistine Kinija dėl per
leidimo kinams “ginti Tibe
to sienas” ir “atstovauti Ti
betą užsieniuose,” palie
kant Dalai Lamai ir jo ku
nigams plačią vidaus auto
nomiją, 
kino ir 
baigtos.

Jankiai Gibraltare

Deiybos tarp Pe-
Tibeto dar nėra

I

Neramumai Indijoj

1,600 Amerikos marinų 
atvyko i anglų tvirtovę Gib
raltarą prie Ispanijos. Ma
rinai pakeičia seniau ten 
buvusius Amerikos jurinin
kus, dabar iškeltus į Korė
ją. Marinų atkėlimas į Gib
raltarą reiškia tik pakeiti
mą vienų karių kitais.

nežemiškoji jėga turi būt labai 
galinga. Ir va tos galios pasė
kos: Tą pat minutę, kai polic- 
monai apleido savo postus, hu- 
liganai, jų tarpe ir parapijonai, 
pradėjo savo vandališkus dar- 

Pasipylė plytgaliai, ak
menys, pagaliai į strytkarius, 
krautuvių langus. Alasas, dū
kimas. nepaisymas ramių žmo
nių. Dvasiški vadai su savo 
nežemiška galia bijojo pasiro
dyti gatvėse sudrausti dūkstan
čius huliganus.

Na, o tegu bet kur sustrei
kuoja, arba visai išnyksta ne
žemiškosios jėgos atstovai— 
kunigai. Ar kiltų koks nors 
huliganizmas? Nieko panašaus 
nebūtų.

Galop autorius primena po
piežiaus taikos pastangas, pri
mena jo penkis taikos punk
tus ir rašo: “Jei šiais Pijaus

DETROIT, MICH.

IŠ

Šiaurinėj Indijoj, Assam 
provincijoj, paskelbta ne
paprasta padėtis dėl kilusių 
neramumų, kuriuos sukėlė 
komunistai. Vienoj tos pro
vincijos dalyje, Sibsigar 
distrikte, policija suėmė 3,- 
000 “teroristų” ir atrado di
delius ginklų sandėlius. As
sam provincija yra netoli 
Burmos ir Kinijos sienų.

Irano Aliejus

Irano parlamentas nutarė 
nacionalizuoti visas 
jaus kasyklas krašte, 
aliejų krašte dabar kasa 
Anglo-Iranian Oil Compa- 
ny, anglų valdoma. Angli
ja pradėjo su Irano vyriau
sybe derybas dėl pratęsimo 
tos kompanijos teisės kasti 
ir toliau aliejų Irane.

alie- 
Visą

KAS MUMS RAŠOMA
Žemiška ir Nežemiška 

Galybė

Gerbiamieji,
Prašau suteikti man vietos 

pareikšti savo nuomonę apie 
raštą, įdėtą “Darbininke” kovo 
9 d. antrašte: “Pijui XII 75 
Metai.”

Autorius S. Suž. rašo: “Pa
saulio valdovą-: daugiausia var
toja priemones žemiškas: kur 
nepraeina geruoju, 
fiziška jėga, 
jėgos neturi.”

Bet popiežiai 
tūkstantį metų 
ir “nežemišką”
dvigubą valdžią ir turėjo laiko 
pasirodyti su darbais. O ką 
ypatingo nuveikė? Įvedė tarp-!sėtinai katalikiškas.

prasimuša 
Popiežius šitos

Į
ilgiau negu per 
turėjo žemišką 
galią. Turėjo

tautinę taiką katalikiškų tautų 
tarpe? Įgyvendino sociali tei
sinamu savo valstybėj ? Nieko 
panašaus.
. Toliau S. Suž. nurodo, kad 
nežemiška popiežiaus galia pra- 
vedusi šv. Sostą per visus lai
kus ir visus sąmyšius.

Judaizmas, bramizmas, hin- 
duzimas, budizmas, šintoizmas, 
o ir pagonizmas labiau gali di
džiuotis pergyvenimu visokių 
laikų ir visokių sąmišių, negu 
popiežiai, nes minėti “izmai” 
daug senesni už šv. Sostą.

Kad suprasti nežemiškos jė
gos vertę reikia prisiminti Bos
tono poliemonų streiką, įvykusį 
prieš apie 30 metų. Bostonas, 
o ypač South Bostonas yra pu- 

Todėl čia

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,560,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $6,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa są vaite j e $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą irta į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA
307 W. 30tb Su Naw Y«*k 1, H Y.

Lietuvoje teisėju. Jis kvie
tė visus vieningai dirbti ir 
kovoti už Lietuvos laisvės i t 
atgavimą, kvietė visus buti> 
patriotais ne žodžiais, bet' 
darbais.

Mes Buffalo lietuviai la
bai džiaugiamės, kad turi
me musų tarpe žymius mu
zikus, buvusius Kauno fil- 
armonijos narius, A. Motie- 
kaiti ir Laszlo Ha jos. Jų 
pasirodymas scenoje suža
vėjo visus. Dainininkė p. 
Sakevičienė, tautiškais 
bais pasipuošusi, 

•“Kur bakūžė samanota' 
“Drąsiai Keliaukim.” 
dentė
mavo 
listas 
navo 
“Avė

Visus artistus žmonės ne
norėjo paleisti nuo scenos 
ir griausmingais plojimais 
jiems dėkojo už suteiktą 
malonumą.

ru- 
dainavo 

” ir 
Stu- 

Bernotaitė padekla- 
“Lopšelį.” Gabus so- 
V. žmuidrėnas padai- 
kelias dainas, baigė 
Maria.”

APS1VEDIMAI
Paieškau gyvenimo draugės nuo 

40 iki 55 metų amžiaus, dailios ir 
meilios. Prašau rašyti šiuo adresu, 

apie save suteiksiu laišku: 
C. G. A„ 

125 North St., 
Milford, Conn.

žinių

(U)

Paieškau gyvenimo ciraugės, nuo 
40 iki 50 metų amžiaus ar vyres
nes, meilios ir dailios. Prašau ra
šyti: (12)

C. G. W.,
125 North St., Milford, Conn.

Paieškau gyvenimo draugės nuo 
30 iki 38 metų, nesvarbu, kad ir 

į našlė. Aš esu 38 metų amžiaus, 
• prieš 3 metus atvykau j Kanadą. 
Prašau rašyti, j laišką atsakysiu. 

Pranas Matukas, 
70 Margery Avė., 

Catherines, Ont., Canada.
(12)

st.

Ieškau Ruimo Wash. Valstijoj
Noriu važiuoti į Washingtono val

stiją, .......................... . ". ' .
Lietuviai Tacoma, Seattle ar kituose 
V/ashingtono valstijos 
katrie turi išrendavojimui 
prašau parašyti man, už kų 
dėkingas. Mano adresas:

Mr. B. Norbut, 
147—7(>th St., 

Brooklyn 9, N. Y.

bet neturiu ten pažįstamų.LSS Kp. Susirinkimo

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 116 kuopos su
sirinkimas Įvyko vasario 25 
d. Buvo sėkmingas visais 
atžvilgiais. Narių atsilankė 
nemažai iš senųjų ir iš nau
jakurių, kurių buvo net 6 
jauni ir energingi įstoję į 
Sąjungą ir be jokių išsisu
kinėjimų užėmė valdyboj ir 
komisijose vieną kitą vie
tą. Valdyba išrinkta iš šių 
narių: J. Pilka—pirminin
kas, F. Yuzėnas—vice-pir- 
mininkas, P. Bronskis— 
protokolų sekretorius, M. 
L. Balčiūnas—finansų sek
retorius, Vacys Viskantas— 
organizatorius. Atstovais į 
Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centrą išrinkti Alfon
sas Nakas, Pranas Brons
kis ir M. L. Balčiūnas; at
stovai į BALF’ą—M. Straz
dienė ir J. Pilka.

Paskirta aukų: ALT 16 
Vasario proga $10, BALF 
$5 ir drg. V. Gervicko gy
dymo fondui $10, o nariai 
dar tam reikalui sudėjo: F. 
Yuzėnas $5, J. Pilka $2, P. 
Bronskis $1, D. Kasparka 
$1, M. Strazdienė $1, A. 
Kulešienė $1, L. Balčiūnie
nė $1 ir B. Keblaitienė $1. 
Viso pasiųsta $23.

Sekantis LSS 116 kuopos 
susirinkimas įvyksta sekma
dienį, kovo 18 d.

B. Keblaitienė.

i 
I

miestuose, 
ruimą, 
busiu 
(13)

Reikia paminėti, kad mu
sų kaimyninės tautos—uk- j 
rainiečiai, latviai ir estai—I 
atsiuntė atstovus pasveikin-j 
ti lietuvius. Jų atstovai 
kalbėjo angliškai, bet bai
gė lietuviškai “Tegyvuoja 
Lietuva.” Musų kaimynai 
sakė, kad visos rusų impe
rializmo pavergtos tautos 
turi burtis ir vieningai už 
savo laisvę kovoti.

IEŠKAU DARBO
Ieškau darbo ant 

Hampshire valstijoj. 
N. H. prašomi rašyti

Alex Stulpin,
20 Edgewater Avė., (12) 

Laconia, N. H.

KARMOJ
farmos New 
Farmeriai iš 
šiuo adresu:

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 ve- 
taipgi sakoma, kad jiYra

standartinį laiką,” 
trumpomis bango-
19, 25, 31, 41 ir 
Geriausiai girdisi

apie atsilankymą pas preziden
tą Rooseveltą ir kitus aukštus 
pareigūnus, kurie nepripažino 
ir nepripažįsta bolševikų smur- : 
tu prijungimo Lietuvos. Šakė,; 
anksčiau ar vėliau Lietuva tu- . 
rėš būti laisva. Tokios kalbos, 
iš tikrųjų, jaudina klausytojus. 

Kovo 5 d. irgi labai aiškiai 
girdėjosi. Net keista, kai kam
baryje, gražia lietuvių kalba, 
pasakojama naujienos. Pirmas 
kalbėtojas, kuris pačioj pra
džioj sako naujienas, tai yra 
energingas ir labai tinka savo 
pareigoms. Toliau kalba p. 
Grinius, gražiai išpasakoja Sta
lino agresingus žygius. Kažin 
kodėl, kaip tik p. Grinius pra
deda kalbėti, tuoj kalba susilp
nėja, rodos, kad per kitą mi
krofoną jis kalba.

Mes Albertoj girdim, pagal 
mus “kalnų

Dvyliktojo taikos principais bu- '9 vai. ryto, 
tų pradėtas grįsti tarptautinis mis, 13. 16, 
gyvenimas, taika pati ateitų.” į49 metrų.

Su mažu “jei,” sako, esą ga-J19 metrų. Taigi patariu ir ki
limą visą didįjį New Yorką į tiems tautiečiams, kurie turi 
mažą butelį sukišti. Popiežius j radiją su trumpų bangų priėmi- 
skelbia “taikos principus” ir mu. pasiklausyti minėtas lietu
vei” tuos principus kas nors viškos programos. 0 “Amerikos 
įvykintų, tai butų amžina taika. I Balso” programos vedėjams 
Kodėl eiti į Romą ieškoti “tai-;linkiu geriausios sėkmės, 
kos principų,” jei mes turėjome Į 
visaj neblogus taikos principus, 
pavadintus Atlanto čarteriu ? 
Jei tas čarteris butų buvęs pa
dėtas taikos pagrindan, 
ir teisinga taika butų 
ainta. Visas reikalas 
gerą dalyką paskelbti, 
įgyvendinti, o tame reikale po
piežių istorija rodo visišką ban
krotą.

»•

pastovi 
įgyven- 
yra ne 
bet j j

S. Bostoniškis.

Mano Padėka

Grįžęs namo, po 7 savaičių 
atostogų Floridoj, noriu pareik
šti per “Keleivį” mano širdin
gą padėką pp. K. Tamašiunams, 
Zlatkams ir Onai Zogas už ma
lonų priėmimą ir parodymą 
Floridos grožybių, ypač širdin
gas ačiū p. Tamašiunienei už 
vaišingą priėmimą.

K. Alesiunas.
Newark, N. J.

“Amerikos Balsas” Girddėt 
Kanadoje

—A. V.

“Nesusipratimas”

Kovo 7 d. “Keleivyje” yra 
pranešimas apie rašytojų drau
gijos susirinkimą Bostone, į 
kuri iš Brooklyn, N. Y., buvo 
nuvykęs poetas Antanas Rimy- 
dis. Poetas susirinkime, girdi, 
kalbėjęs apie newyorkiečių lie
tuvių kulturinį gyvenimą, ku
ris, anot kalbėtojo, “nėra labai 
džiuginantis,” ir jisai net “ne
drįso spėti,” kada newyorkie- 
čiai tiek susidomėtų kultūros 
reikalais, kaip bostoniečiai. 
Kiek čia gerbiamo poeto tiesos 
pasakyta palikim nuošalyje, 
tiktai norėtumėm apie tą patį 
kalbėtoją tiek pasakyti, kad p. 
Tysliavienės “Vienybėje” tas 
pats Rimydis su J. Tysliava, J. 
Petrėnu, L. Dovydėnu viešai 
“užgiedojo,” kad Brooklyne ko
vo 11 d. buvęs surengtas lite
ratūros vakaras buvęs nema
žiau nedaugiau kai “nesusipra
timas.” Belieka dar laukti, kad 
tie patys kultūrininkai rašyto
jus Stepą Zaborską, Leonardą 
Žitkevičių, Nelę Mazalaitę, Kot
ryną Grigaitytę-Graudušienę ir 
O. Audronę-Balčiunienę, daly
vavusius tame iš viso pirmame 
Brooklyno literatūros vakare, 
“Vienybėje” pavadintų “nesusi
pratėliais.”

BUFFALO, N. Y.

Vasario 16 Minėjimas

Po minėjimo iškilmių te
ko girdėti žmones kalbant, 
kad jiems Vasario šešiolik
tosios minėjimas ilgai liks 
atmintyje ir bus malonus 
prisiminimas.

V. Jasaitienė.

MASPETH, N. Y.

Minėjo Kazimierines

Kovo 4 d. Lietuvių Klubo 
patalpose, 60-39—56th Dr., 
Kazys Bagočiunas minėjo 
savo varduves, pakviesda
mas savo draugus ir pažįs
tamus prie vaišių.

Kovo 7 d. mirė Ona Šer- 
mukšnienė. Palaidota kovo 
12 d. iš A. P. Š. bažnyčios 
į šv. Jono kapines.

Paliko nubudime vyrą 
Vincą, sūnų Juozą, dukterį 
Stasytę, seserį Marę Lu- 
činskienę ir tris anukus.

Velionė buvo gera šeimi
ninkė, Maspethe išgyveno 
virš 35 metus.

mimų. __ . „ .
gera nuo akmeninės ir vandeninės 
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo 
kenksmingų gazų viduriuose, nuo 
traukimų, sukimų ir visokių nesma
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.

Pas mus, Albertas provinci
joj, pirmą kartą pasigirdo lie
tuviškas žodis oro bangomis. 
Tai “Amerikos Balsas.” Iki 
šiolei, su mažomis išimtimis, 
lijetuviško žodžio oro bangomis 
beveik iš niekur negirdėjom. 
Aš turiu radiją su trumpom 
bangom jau 11 metų ir lietu
viškas žodis pasigirdo pirmu 
kart tik vasario 16-tą dieną 
šiais metais. Mums tai buvo 
didelė staigmena ir didelis 
džiaugsmas.

Visai gražiai girdisi, o ypa
čiai vasario 25 ir kovo 4 d. 
Kovo 4 d. dar trumpą pamoks
lėli pasakė, kad. Marija esanti 
karalienė ir dangaus ir žemės, 
ir New Yorke lietuviai turį net 
"Aušros Vartus,” kur meldžia
si tai karalienei. Po pamoks
lėlio tuoj buvo gražiai sugiedo
ta. .

Toliau kalbėjo apie bolševikų 
okupaciją Lietuvoj ir Lietuvos
žmonių vargus bei deportacijas, Arbor, Mich., A. Sakanas iš Chi-

Musų mieste lietuvių ko
lonija nėra gausi, bet gali
me ir mes pasidžiaugti savo 
darbais. Kovo 10 d. minė
jome čia Lietuvos nepri
klausomybės šventę, Vasa
rio šešioliktąją. Minėjimas 
vyko Intemational Institute 
patalpose, 610 Delaware 
Avė., 8 vai. vakare. Sve
tainė nėra didelė, bet buvo 
pilnutytė žmonių, kurių vei
duose matėsi džiaugsmas, 

l kad galėjo susirinkti savo
—T. V. tautos šventę paminėti.

Brooklyn, N. Y. Vakaro vedėjai buvo pp.

t

NUO UŽSISENĖJUSIŲ, ATVIRŲ 
Skaudžių Žaizdų 

IR ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimii 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomo! 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., 51.25 ir 
53.50. Pirkite vaistinėse

Lietuvių Piliečių Klubo 
vedėjas Vincas Kuras gavo 
gerą pagelbininką, Vincą 
Savicką, kuris jau pora sa- . . zi.

... , . . ,. / i pinigus i (11-1)vaicių smarkiai dirba. legulo, Dept. i,
Vielini* 4847 w- 14th Street,vietinis. CICERO 50. ILL.

r it m v i > v i i ic?* t- 
Chicagoj, apylinkėse ir 
Milwaukee, arba siųskit

suskilusiai

I
I

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Maikio ir Tėvo Kraičiui leago, III., A. Petronis iš Man-
Ichester, Conn., Mrs. O. Ras- 

kauskas iš Canton, III., J. Pas- 
koris iš Baltimore, Md., M. 
Barkauskas iš Oakville, Conn., 
ir S. Sakavičius iš Nashua, 
N. H.
‘ Visiems aukojusiems už laik
raščio rėmimą tariame širdingą 
adų.

šie musų skaitytojai j Tėvo 
ir Sūnaus iždą, jų įvairiems 
reikalams, sudėjo aukų:

V. Jakubauskas iš New Bri
tam, Conn., $1.15.

Po $1 atsiuntė S. Palubinskas 
iš Lewiston, Me., Mrs. C. Cita- 
vičius iš N. Hyde Park, N. J., 
K. Alesiunas iš Newark, N. J., 
ir I. Pieža iš Hainesport, N. J.,

Po 50c—J. Kamarauskas iš 
Detroit, Mich-, S. Kors iŠ Ann

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’* kalendorių 1951 me* 
tams, 
skaitymų.

ir
ina 50 centų.

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipąuskas, 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 j j nusineš?

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

KELEIVIS
Sasrth Boston 27, Mass.*



v*

Puslapis Ąątuntaa
/

Vietinės Žinios
V

KELEIVIS, SO. BOSTON
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IŠMOKĖJO DAUG I
PAŠALPŲ NETEISINGAI ----------

--------  . Į Du parengimai, koncertas

Nr. 12, Kovo 21, 1951
.."-r- ...a

NUOŠIRDI PADĖKA

Nedidelis tremtinių būre
lis, apsigyvenės Cambridge, 
Vasario 16 proga suaukojo 
254 dolerius Lietuvos Išlais
vinimo Fondui. Tai užgir- 
tinas aukojusiųjų suprati
mas musų tautos reikalų, 
kad pusę Cambridge skirtos 
kvotos užpildė šis mažas 
(30 pavardžių) tremtinių 
būrelis. Aukojo sekančiai: 

Po $25—J. ir B. Gali
niai.

Po $15—S. ir E. Šmitai 
ir NN (pavardės prašė ne
skelbti).

E. ir S. Kazlauskai $12.
Po $10—J. Černienė, A. 

ir C. Daukantai, A. Dovy
daitis, S. Durickas, P. Ei- 
dimtas, W. Kasinkas, A. 
Monkevičius, J. Nausėda, 
V. Norkevičius, B. Paliulis, 
A. Paliulis ir V. Steponaitis.

Po $6—J. Ambrozaitis, 
A. Černiauskas, P. Paliulis 
ir J. Šaras.

Po $5—V. Bendikas, M. 
Gavelis, A. Jakniunas, R. 
Jasiunas, S. Martišauskas, 
J. Markevičius, Z. Petraus
kienė ir K. Povydienė.

J. Freimanas $2, B. Kli
mavičius $1.

Tremtinių Ratelio valdy
ba džiaugiasi pravesto va
jaus rezultatais ir visiems 
aukotojams reiškia nuošir
dų lietuvišką ačiū.

Tebūna tai priminimas 
visiems pavieniams asme
nims ir kitoms lietuviškoms 
organizacijoms, kurios ran
dasi Cambridge, kad Cam
bridge’iui numatyta kvota 
($500) su kaupu butų išpil
dyta. Visi suaukoti pinigai, 
atskaičius pašto išlaidas, 
pasiųsti ALT centrui Chi- 
cagoje.

Tr. Ratelio Valdyba.

RADIO ŽINIOS PANAIKINO VEDYBAS 
DVEJŲ ŽMONŲ

RADIO PROGRAMA

Musų valstijos seimelis ir šurum-burum, rengiami 
pradeda svarstyti įstatymo paminėjimui Lietuvių Ra-!

geros širdies gelbėdama.! 
lietuvius tremtinius Europo-į£avo 
je. Jos pastangomis apie 
40 šeimų ir pavienių atvy
ko į šią šalį. Atvykusiųjų 
tarpe, deja, pasitaikė ir to
kių, kurie atvykę čia užmir
šo savo geradarei ir padė
kos laišką prisiųsti.

Mis. I. Martin nors buvo 
ištekėjusi už lenkų tautybės 
vyro (jau mirusio), bet sa
vo sūnų išauklėjo gera lie
tuviu, kurs puikiai kalba 
lietuviškai. Jaunose dieno
se Mrs. Martin buvo veikli 
lietuviškose organizacijose, 
dalyvaudavo choruose So. 
Bostone. Ji yra viena iš 
senųjų “Keleivio” skaityto
jų, skaito laikraštį nuo jo 
Įsikūrimo.

Linkiu ligonei greit pa
sveikti, susilaukti atsiku
riančios Lietuvos ir ten nu
vykus aplankyti gimtuosius 
Pumpėnus Lietuvoje.

Juozas R. Šaras.

pakeitimą apie mokėjimą 
bedarbiams pašalpų. Prieš 
svarstant tą bilių seimelis 
o_.j iš Štate Advisory 
Council pranešimą, kad 
musų valstijos pašalpų mo
kėjimo įstaiga išmokėjo ne
teisėtai apie du milionų do
lerių įvairių pašalpų bedar
biams ir karo veteranams. 
Iš tos sumos apie 700,000 
dolerių buvo atgauti, bet 
$1,344,313 dar tebėra neat- 
gauti.

Permokėjimai buvo daro
mi per klaidą arba stačiai 
neteisėtai. Permokėtų ir 
neišieškotų bedarbių pašal
pų buvo per du metus 
$447,671, o karo vetera
nams permokėta $896,642.

Suffolk teismo teisėjas F. 
J. Dillon šį pirmadienį pa
naikino vedybas pagarsėju
sio “vedybininko,” Nelson 
W. Moore, su jo trečia ir 
ketvirta žmona. Tas vyras 
tarp kitų buvo vedęs buvu
sio Bostono majoro sunaus,

i

PRADEDA SVARSTYTI 
PAŠTO SKANDALĄ

šį 
skilti 
kurie

ketu- 
dole- 
pašto 

ėmė 
arba

pirmadienį buvo pa- 
“grand jury” nariai, 
pradeda aiškinti 

South Postai Annex 
rių ar penkių milionų 
rių skandalą. Tame 
skyriuje tarnautojai 
algas nedirbdami,
dirbdami kitose įstaigose ir 
dirbtuvėse. Sukčiavimas ėjo 
ilgą laiką ir nesąžiningi 
tarnautojai pavogė iš val- 
džis kelis milionus dolerių.

Į teismą bus patraukti 
virš 100 tarnautojų.

Sutaupė Klubui $1,800

Bridgevvateriečių Aukos
Lietuvai Vaduoti

dio Korp. 17 metų radio 
programų sukaktuvių. Kon
certe girdėsime buvusę 
Kauno ir Vilniaus operų so
listę Juzę Augaitytę iš Phi- 
ladelphia, Pa., du Vincuku 
iš Kanados; grieš fleitistė Leo F. Curley, našlę, kuri 
Mary Plevokiutė ir šoks ža-!buvo jo trečioji žmona, 
vingos šokėjos Nancy ir,“Vedybininkas” Moore yra 
Ruth Ann Seymour. Kon- patrauktas į teismą už 
certas įvyks balandžio (Ap-daugpatystę, bet dabar yra 

ril) T d., 3 vai. po pietų, laisvas po bėla. 
Gavin mokyklos salėje, So. 
Bostone.

5 vai. po koncerto, tą pa
čią dieną, įvyks smagus šu
rum-burum S. B. Liet. Pil. 
Klubo salėj, kur gausime 
progą susieiti su draugais ir 
su viršminėtais artistais. 
Grieš Joe Anthony, klubo 
orkestrą. Bus duodama do
vanos.

Svečiai SLA Parengime

MAŽIAU TARNAUTOJŲ, 
DAUGIAU ALGŲ

MRS. I. MARTIN
SUNKIAI SERGA

Jau keli mėnesiai, kaip 
sunkiai serga Mis. Izabellė 
Martin, gyvenanti So. Bile- 
rica faunoje. Tai sena, jau 
82 metų lietuvė našlė, 
yra parodžiusi labai daug gijai.

Praeitame Lietuvių Pilie
čių Draugijos mitinge 
griežta iždininko inž. A. 
Chapliko kritika padalytos 
sutarties su architektu, pa
skatino architektą nusileisti 
ir jis sutiko nuo sutartos su
mos numušti 1,800 dolerių. 

'Ta suma yra grynos sutau- 
Ji' pos Lietuvių Piliečių Drau-

I

Lietuvos nepriklausomy
bės 33 metų sukaktuvių 
proga Bridgewater mieste, 
p. Adolfo Dilbos, kaipo 
ALT ryšininko iniciatyva, 
mielai talkininkaujant po
nioms Kušleikienei ir Deks- 
nienei, buvo pravestas aukų 
rinkimo vajus Lietuvos lais
vinimo reikalams. Aukos 
buvo renkamos važinėjant 
ir vaikštant po sąmoningų
jų ir Lietuvos reikalus at- 
jaučiančiųjų lietuvių butus. 
Pagal savo išgalę aukavo:

Adolfas Dilba $10.
Po $5—Jonas Kušleika, 

Kazys Švagždys, Kostas 
Jukna, Josie Walent, Alek
sandras Baginskas, Anta
nas Gailiunas ir Juozas Ra
manauskas.

Ona Beržinis—$3.
Po $2—Zenonas Linkis, 

Dan. Lapeikis, Kazys Sko- 
beika, Valerija Skobeika, 
Zig. Ralkevičius, Kostas 
Darbutas ir Adolfas Vedei- 
ša.

Po 
nis, 
Frank 
Laužikas, Kazim. Kocbors- 
kienė ir Jonas Salut.

$1—Veronika Deks- 
Albertas Deksnis, 

Deksnis, Povilas

Susana Šalnienė, 
Antanas Gustai- 

Tėvynės” redaktorius

Lietuvių Radio Korporacijos 17 Metų Sukaktuvių

Koncerte ir Šurum Burum
Sekmadienį, Balandžio (April) 1-mą

GAVIN MOKYKLOS SALĖJE
3-čią vai. po pietų, Dorchester, F ir 7-toj gatvėj,

SOUTH BOSTONE
Dalyvaus

Linksmi Du Vincukai

Iš viso surinkta aukų $68, 
kurie tuojau pasiųsti ALT 
Chicagoje.

Iniciatoriui p. Adolfui 
Dilbai, talkininkėms ir vi
siems aukotojams ALT spe
cialiu laišku pareiškė gilią 
padėką ir palinkėjo toli
mesnės sėkmės kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Dalyvis.

Adv. 
rašytojas 
tis ir 
M. Leo Vasil dalyvaus SLA 
parengime kovo 31 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakare, Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, 
So. Bostone.

Tai bus senųjų ir naujųjų 
ateivių susiartinimo šventė, 
kur atsilankiusieji svečiai 
ras malonią pramogą. Ypač 
kviečiamas Amerikoj gimęs 
ir iš tremties atvykęs jauni
mas, nes čia bus graži pro
ga susipažinti ir susidrau
gauti.

Programoje, be virš mi
nėtų asmenų, dar dalyvaus 
solistė Valerija Barmienė, 
kompozitorius Juozas Gau- 
bas, o jadnimą atstovaus 
Marytė Plevokaitė (fleitis
tė) ir Dalia Barmiutė (jai 
akompanuos pianu). Nau
jo ir seno stiliaus šokių me
tu bus duodamos vertingos 
dovanos. Įžangos kaina tik 
75c, už kuriuos galima bus 
laimėti gražią puošnią sta- 

. lo lempą $10 vertės. Tame 
> parengime bus daug margu- 
■ mynų, todėl visus kviečia 

dalyvauti
Rengimo Komisija.

Dabartiniu laiku Bostono 
miestas turi mažiau tarnau
tojų, negu turėjo majoro 
Curley laikais, bet tiems 
tarnautojams dabar išmo
kama daugiau algų, negu 
seniau. Iš $84,812,245 ben
dro biudžeto tarnautojams 
apmokėti per metus išeina 
$44,544,640, o šiais metais 
prie to dar prisidės $3,000,- 
000 numatytiems algų pa
kėlimams.

Šiais metais miestas turi 
21,664 tarnautojus, įskai
tant ir mokytojus, o 1950 
metų pradžioje tarnautojų 
buvo 21,994 asmenys, tame 
skaičiuje 5,867 asmenys 
dirbo mokyklų skyriuje. Al
gų pakėlimas padarytas 
miesto tarnautojams dėl gy
venimo pabrangimo ir dėl 
nubalsavimo duoti policijos 
tarnautojams penkių dienų 
darbo savaitę, dėl ko tenka 
padidinti policininkų skai
čius.

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

1— Muzika.
2— Dainininkė Juzė Kriš- 

tolaitytė,’ buvusi Vilniaus 
operos solistė.

3— Magdutės Pasaka.
r

Po programos prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

PARSIDUODA Už $4,600
Trijų šeimynų namas, geroj 

padėtyje iš vidaus ir iš lauko. 
3-4-4 kambariai su maudynė
mis, šiltas vanduo ir baltos sin- 
kos kiekvienai šeimynai. Ren- 
dų ateina $833 per metus. Dėl 
platesnių informacijų kreipki
tės pas A. J. Kupstis, 559 East 
Broadway, So. Boston. (15)

Proga Įsigyti Nuosavus Namus
Dorchester: Gerame stovy 3 šei

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 menesiui gau
nama $109.

City Point: Geram stovy 3 šeimų 
namas po 4-4-5 kambarius. Prie 
pat pajūrio, ramioj vietoj. Garažai. 
Gaunama nuomos mėnesiui $120. 
Kaina $8,500. Įmokėti $1,500. Pa- 
siliuosuos 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-Mickevičių šiuo ad
resu: (12)

Lithuanian Agency
545 East Broadway, So. Boston 27, 
Mass. Tel. SO 8-0605; buto tel. 
SO 8-1611.

Pranešimas Tremtiniams

Legionierių Išvažiavimas

Iš Tremtinių Susirinkimo

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

šų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders. Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnuiQ, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės 

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

628 E. Broadvay, So. Bostone 
TeL SO 8-4148

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 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: nuo S Iki 4 

ir nno 7 iki I

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1820

i

Koncerto įžanga $1.00, 
$1.50, $2.00. Šurum-Bu- 
rum įžanga 75c.

I

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

| V

H i

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 Antho- 

« ny, klubo orkestrą.

Cambridge kovo 17 d. 
įvyko vietos Tremtinių Ra
telio narių susirinkimas. Po 
pranešimų ir diskusijų per
rinkta valdyba, į kurią įė
jo: C. Daukantas, B. Paliu
lis, V. Steponaitis, E. Šmi
tas ir J. Saras. Revizijos 
komisijon įėjo: p. Ambro- 
zaitienė, Jasiunas ir B. Ute- 
nis.

Nutarta kviesti prisidėti į 
ratelį visus Cambridge gy
venančius naujuosius atei
vius. Nariai apsidėjo po 
25c mėnesinio mokesnio or
ganizacinėms išlaidoms pa
dengti ir tam reikalui su
aukota vietoje $11. Nutar
ta vienbalsiai remti ALT 
Cambridge skyriaus veiklą 
ir ALT centrą.

Ruošiamasi Cambridge 
surengti Motinos Dienos 
minėjimą gegužės mėnesį. 
Susirinkimui pirmininkavo 
C. Daukantas ir B. Utenis.

J. S. Aras.

Amerikos Legiono Stepo
no Dariaus postas Nr. 317 
praneša, kad jiems pasise
kė gauti Brockton Fair 
Grounds jų metiniam išva- 
važiavimui, kuris įvyks sek
madienį, birželio 17.

Tą dieną bus pagerbtas 
vienas iš musų lietuvių, ku
lis savo visuomeniniu dar
bu yra užsitarnavęs Ameri
kos Legiono medalio. Bus 
vėliavų pagerbimas; žuvu
sių už laisvę paminėjimas. 
Programos dalyviai bus pa
skelbti vėliau.

John J. Roman, Adj.

IŠ BALF VEIKLOS

BOSTON BALF buvo su- 
ruošęs kovo 10 d. Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje ju- 
domųjų paveikslų vakarą. 
Ta pačia proga BALF rė
mėjams buvo paskirtos lai
mėjimų tvarka dovanos. 
Pirmoji dovana, $15, atite
ko D. Sapaliui, 510 Center 
St., Nevvton; antroji, $10, 
buvo . laimėtojo užrašyta 
BALF naikiai ir trečioji, 
$5, atiteko P. Doyle, 55 
Cornelia St., Roxbury.

Bostono tremtiniai balan
džio 7 d. ruošia savo gera
dariams pagerbti vakarą. 
Kad rengimo darbas sklan
džiau eitų, pranešame:

Tremtiniai, norintieji da
lyvauti su savo geradariais 
(sponsoriais), turi iki ba
landžio 2 d. užsiregistruoti 
pas Dr. B. Kalvaitį, 545 E. 
Broadway, So. Bostone.

Registruojantis reikia pa
duoti kviečiamųjų sponso- 
rių vardus ir įmokėti $3 
nuo registruojamo asmens.

Yra spausdinami meniški 
padėkos diplomai, kurie 
bus įteikiami geradariams. 
Jų kaina bus paskelbta vė
liau, kai paaiškės spaudini- 
mo išlaidos.

Tremtiniai išvykusieji iš 
Bostono irgi gali užregis
truoti savo geradarius ir nu
rodyti, kur jiems pasiųsti 

. pakvietimus. Tremtiniai, 
kurių geradariai gyvena 
kur kitur, arba negalės dėl 

. kokių nors priežasčių daly
vauti pagerbimo vakare, ga- 

. Ii užsakyti jiems padėkos 
diplomus.

Parengime kviečiami da
lyvauti ir tie tremtiniai, ku
rių geradariai yra organiza
cijos, o ne paskiri asmenys. 
Tuo parodysime savo soli- 

• darumą ir dėkingumą.
! Parengime kviečiami da- 
■ lyvauti ir senieji Amerikos 

lietuviai, užsiregistruodami 
ta pačia tvarka iki balan
džio 2 d.

Tr. R. Valdyba.

Geriausia vaikams dovana — 
vaiką mėnesinis žurnalas

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Kės. 17 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mase.
Tel. PArkway 7-0402-M.

L

Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$3.50 
Pinigu* Ir užsakymus siųskite: 

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

VAISTAS “AZ1VA”
1— Vaistas nuo nudegimo ar 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ii' 
papirštėms.

5— Vaistas 
jimo.

6— Vaistas 
pagelbsti.

7— Vaistas 
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.

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 BROADVVAY, 

SO. BOSTON, MASS. 
_____ __________________________ I

nuo galvos niežė-

nuo kosulio. Greit

nuo inkstų skau-

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass. 
SO 8-1761 ir SO 8-2483Tel

I
CHARLES 

SPORTSWEAR 
(Ssr. A. Krasaakevičius) 

Priima užsakymus vyriškų ir 
moterišku rūbų: ausiaustų (top- 
coats and overeoats), kostiumų 
(suits), sijonų (skirta), kelnių 
(pante and slacks) ir kitokių. 
Kreiptis:

515 Washington Street
Rooms 721-722
Boston, Mass.

Telefonas HA 6-S83P

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviu
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

DR. G. L. K1LL0RY
18 Tremont St., Kimbal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą Santaokai 

Jei Reikia, 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

TYTO J AI 
(Insured 
Movera)

Perklaustom 
čia pat ir i to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama

126 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

▼•I ROntl. R-441S

Musų tėvų krašto Lietu

vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki, 
tautieti, tad jos darbus!




