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Lietuvių Delegacija Lankėsi 
Pas Prezidentų Trumaną

Įteikė Prezidentui Memorandumą; Sako, kad Bolševizmo
SulaiRymo ’ Politika Viena Nepašalins Geležinės 

Uždangos;* Rusai Lietuvoje Vykdo Tautžudys
tės Kriminalą; Lietuviai Reikalauja Tai

kos, Paremtos Teisingumu ir Laisve

Penktadieni, vasario 15 TrUS Didieji 
dieną, 12:45 vai., Ameri
kos Lietuvių Tarybos de-1 
legacija iš 10 asmenų lan-
kėši pas prezidentą Trumą- Pereitos savaitės gale ir 
ną Baltajame Name. De-£los ..pradžioje Amerikos, 
legacija iteikė prezidentui Anglijos d* Prancūzijos už- 
memoranduma, kuriame sienil* veikalų ministeriai 
reikalauja griežtesnės ir laresi Londone dėl Vokieti- 
aiškesnės Amerikos politi- -105 Įtraukimo j Europos gy- 
kos. Savo memorandume n apsvarstė Vokieti-
lietuviu delegacija sako, j°s statomas sąlygas to- 
kad neužtenka vesti vien kiam dalyvavimui. Vaka- 
tik “bolševizmo sulaikymo”!1 a valstybės susitarė savo 
(containment) politika, betitarPe 11 £los savaitės pra- 
reikia siekti taikos, parem- džioJe j derybas buvo 
tos teisingumu ir laisve. Įtraukta lr Vokietija, kurios 
“Sulaikymo” politika nepa- ministeriu pirmininkas jau

LIETI VIŲ DELEGACIJA PAS PREZIDEN 1Ą TRUMANĄ

Tarėsi Londone

Vasario 15 d. prezidentas Trumanas priėmė Baltuose 
rvbos delegaciją iš 10 asmenų. Delegacijos sąstate! 
T. Kvetkus. A. S. Trečiokas, Dr. P. Grigaitis. Miss^ 
J. Grigalus. Leonardas šimutis. William F- Laukaiti.-?

Ramuose Amerikos Lietuvių Ta- 
;o (iš kairės i dešinę): YVilliam 

•y KizLs. Mikas Vaidyla. John 
’aul Dargis ir P. Pivarunas.
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Maskva Nori 'Neutralaus* Balso 
Korėjos Paliaubose

Derybose Cinčijamasi, Kas Yra “Neutralus”; Bol ševikai
Jau Atsimeta nuo Senesnio Susitarimo; Fronte Eina 

Oro Kautynės ir Vietinio Pobūdžio Susirėmimai

Anglija Sprogdina 
Atominę Bombą

Korėjos paliaubų derybo
se šią savaitę bolševikai pa
siūlė Sovietų Rusiją, kaipo 
vieną iš “neutraliųjų” vals-

šalins geležinės uždangos ir 
negrąžins laisvės milionams 
pavergtųjų. į

Memorandumas nurodo, 
kad bolševikiški okupantai 
Lietuvoje vykdo tautžudys
tės kriminalą ir jau šimtus 
tūkstančių lietuvių išgabe
no iš Lietuvos prie sunkių 
prievartos darbų Rusijos 
gilumoje. Delegacija ragi
no, kad Amerikos senatas
patvirtintų “genocido kon-i mis. 
venciją,” kuri turi tikslo 
uždrausti tokią praktiką.

Svarbiausias'memorandu- CivOČS Apsaugos 
mo reikalavimas yra, kad 
Amerika vestų aktingesnę 
užsienių politiką, kad musų 
diplomatai griežčiau keltų 
Sovietų Rusijos politikos 
žiaurumus.

buvo atvykęs i Londoną į 
anglų karaliaus laidotuves.

Spauda praneša, kad Va
karų demokratijos susita
rusios savo tarpe ir vienin
gai atstovaus bendrą nuo
monę derybose su Vokieti
ja. Visi vokiečių reikalavi
mai nebus priimti, bet vė
liau Vokietijai žadama Įlei
sti ją i Atlanto Pakto narių 
skaičių pilno nario teisė-

Anghjos vyriausybe skel- L bi kuri turėt yėliau da. 
bia, kad ji išbandys atomi-l j ti sutart j paliaubų 
mus ginklus Australijoj priežiuroje. Aliantai ne- 
dai siais metais. Nei ban- pripažino Rusiją “neutra- 
dymo tikras laikas nei tiks- ]ja» vajstybe j,. bolševikų 
h \ieta neskelbiama. Spe_ pasiūlymą atmetė, bet bol-
jama, kad Anglija c^aL\s:ševikų delegatai tuoj pakė- 
ajommės bombos sprogdi- ,ė dėl to testa h. ?)arei;_ 
mmą, nors galimas daiktas,,Rė> Rad jie atsimįta nuo se- 
kad anglai tunu naujesnių, njau pa(jaryto susitarimo, 
atominių ginklų, vedamų Rad neutraliomis bus skai. 
bombų ar atominės artile- tomos tiRtai tQg valstybės>
njos granatų. j kurias abi šalys pripažįsta

Amerika buvct siūliusi neutraliomis. Dabar bol- 
anglams daryti bandymus; ševikai siūlo, kad kiekvie- 
Nevados bandomame lau-Įna kariaujanti šalis pati tu- 
ke, bet Anglija pasisakė uždėtų paskirti tris neutralias 
savųjų atominių ginklų iš-Į valstybes paliauboms pri- 
bandymą Britų Tautų Ben-ižiurėti ir kad kita šalis ne-

Paveiksle matyti, kaip p-lė M. Kižytė delegacijos vardu Įteikia prezidentui iš Lietu
vos atgabentą iš gintaro padarytą mažą laiveli. .Delegacija Įdavė prezidentui Truma- 
nui savo memorandumą apie bolševikų žiaurumus okupuotoj Lietuvoj ir siūlė Ameri
kos vyriausybei vesti aiškesnę ir griežtesnę politiką prieš imperialistinę Rusiją.

Pabėgę Lietuviai 
Lankė Senatorius

Stato Oro Laivyno 
Bazę Kipro Saloje

Baltieji Nenori 
Kiniečio Karininko

Pratimai Bostone

Delegacija įteikė prezi
dentui nesenai iš Lietuvos 
atgabentą mažą gintarinį ... 
laivelį, padirbtą iš Baltijosltls slėptuvėse.

Šį ketvirtadienį, vasario 
21 d. iš lyto nuo 10:10 iki 
10:25 vai. Bostono mieste 
vyks civilės apsaugos prati
mai. Per 15 minučių visas 
gyvenimas mieste apmirs, 
gatvėse žmonės turės slėp-

Pereitą penktadienį se- Amerika susitarė su An-
natorius Benton iš Connec-

senatorius Lehman iš 
Yorko ir senatorius

ticut,
Nevv
Blair Moody iš Michigan (rytinėj 
priėmė skyrium tVashing-į dalyje

glija ir pradeda statyti di-
dėlę oro laivyno bazę ang
lų valdomoj Kipro saloj,

Viduržemių juros! mieste, 
Oro bazė bus sta-i norėjo

Kinietis Sing Sheng, bu
vęs nacionalistų armijos 
karininkas, o dabar lėktuvų 
mechanikas San Francisco 

vedęs amerikietę, 
apsigyventi South-

cone tris pabėgusius iš Lie-;tomą netoli Nicosia miesto, vvoode, San Francisco prie
tuvos lietuvius, Grišmanau- Kipro salos sostinės. Ba-
ską, Kublicką ir Paulauską, zes 
kurie pereitų metų liepos 
mėnesį atbėgo su žvejų lai- 
vuku į Švediją ir pereitą 
savaitę atvyko į Ameriką.

juroj pagauto gintaro.
Prezidentas Trumanas 

kalbėjosi su lietuvių dele
gacija apie pusę valandos. 
Jis pareiškė savo visišką 
pritarimą “genocido kon
vencijai” ir sakė, kad Ame
rikos vyriausybė rems Lie
tuvos laisvės reikalą viso
mis priemonėmis, bet Ame
rikos vyriausybė stengiasi 
išvengti trečiojo pasaulinio 
karo ir tikisi pasiekti pa
vergtų tautų laisvės be ka
ro.

Pirmas signalas bus duo
tas 9:45 ryte. Staugs 60 
civilės apsaugos sirenų. 
Tai bus ženklas ir civilės 
apsaugos pareigūnams ir 
publikai pasiruošti prie 
aliarmo, išnykti iš gatvių, 
užsidarinėti butus ir susi
rasti slėptuves. 10:10 pra
sideda puolimo pratimas, 
signalą duos sirenos. Iki 
10:25 visi turi būti slėptu
vėse ir nesirodyti gatvėse.

pastatymas kainuos 
apie 15,000,000 dolerių. 
Oro bazėje bus apie 3.000 
amerikiečių kareivių, kurie 
ją aptarnaus.

„ . . ., - Iš Kipro salos Amerikos
Senatoriau įdomavosi^gy- sunkieji bomberiai. per

Turkiją, lengvai galės pa
siekti Rusijos pramonės 
centrus.

venimu Lietuvoje bolševi
kiškoj okupacijoj ir plačiau 
teiravosi apie bolševikų
siautimą Lietuvoje. Kartu __________ _______
su naujai atvykusiais lietu-j
viais pas senatorius lankėsi TYRINĖJA NEW YORKO 
ir ALT delegacijos nariai,] MOKESČIŲ ĮSTAIGĄ
kurie penktadienį lankė: ---------
prezidentą Trumaną. Apie 100 mokesčių įstai-

jgos tarnautojų Xe\v Yorke 
n - r t j i • !bus tyrinėjami, o 200 turi Davė Labdarybei paduoti pareiškimus apie 

30 Milionų Dolerių jų turimą turtą ir iŠ kur tą 
turtą gavo. Dėl pradėto

miestyje, kur gyvena tiktai 
balti baitkalnieriai. Kinie 
lis pats pasiūlė Southvcood 
gyventojams nubalsuoti, ar 
jie nori, kad jis, kinietis, ir 
jo balta žmona su kūdikiu 
apsigyventų jų tarpe, nes 
jis ten turi užpirkęs namą. 
South\vood gyventojai bal
savo ir dauguma balsų pa
sisakė prieš įsileidimą gel
tono žmogaus į baltųjų 
baltkalnierių tarpą. Iš bal
savusiųjų skaičiaus 28 suti
ko, kad kinietis gyventų jų 
tarpe, bet 174 pasisakė 
prieš.

Tūkstančiai Partizanų
Puola Bolševikus

druomenės teritorijoj ir jau 
turėdama išbandytų ginklų 
ji derėsis su Amerika dėl 
pasikeitimo atominėmis pa
slaptimis.

Du Aliejaus
Laivai Dingo Juroj

Dėl nepaprastos audros 
Naujojoj Anglijoj ir juroje 
du aliejaus laivai (tanke- 
riai) sudužo juroje. 32 ju
rininkai iš vieno tankerio 
jau spėta išgelbėti iš aud
ringos juros, bet apie 40 
vyrų dar nėra surasti.

Tankerial “Fort Mercer” 
ir “Pendleton” dėl audros 
ties Cape Cod suaižėjo. 
vien tankerio, “Pendleton,” 
dalis buvo atrasta juroje ir 
iš jos buvo išgelbėti juri
ninkai, o kita dalis užtikta 
prie Pollock Rip švyturio, 
bet žmonių jame nepaste
bėta. Bijoma, kad jau 12 
ar daugiau vyrų yra žuvę 
juroje. Kito laivo vyrai ieš
komi.

Gelbėjimo darbą per dvi 
dienas dirba pakraščių sar
gybos laiveliai ir lėktuvai.

Suėmė Nr. 1 Banditą Sutton

galėtų pasiūlytųjų valsty
bių atmesti. Tai yra aiškus 
atsimetimas nuo jau prieito 
susitarimo. Jei bolševikai 
ir daugiau tokių atsimeti
mų nuo sutartų punktų da
rys, tai Korėjos paliaubų 
derybos dar gali ilgai tęs
tis.

Kad Sovietų Rusija nori 
įsipiršti į “neutraliųjų” val
stybių skaičių, nėra jokios 
abejonės. Manoma, kad 
vėliau Sovietų Rusija norės 
būti viena iš “suinteresuo
tų. valstybių,” kuri panorės 
dalyvauti ir politinėj kon
ferencijoj sprendžiant Ko
rėjos likimo klausimą.

Korėjos fronte visą per
eitą savaitę ėjo oro kauty
nės ir fronte keliose vieto
se Aliantai darė vietinio 
pobūdžio puolimus.

RUSAI SAKOSI
BEISBOLĄ IŠRADĘ

Prasidėjus polimo signa-į 
lui. 10:10 vai. visi skuba į 
slėptuves; automobilistai 
pastato mašinas prie šaly- 
gatvių, bet ne prie vandens 
siurblių, policijos stočių ir 
ligoninių. Dirbtuvėse visi 
seka nurodymus iš dirbtu- 

Lietuvių delegacijoj da- vės vadovybės. Mokyklose 
lyvavęs adv. J. Grigalius i ir kitose - viešose vietose 
sakė mums, kad preziden- sekti civilės apsaugos par- 

nurodymus.

Prezidentas širdingai dė
kojo lietuvių delegacijai už 
dovanėlę ir sakė gintarinį 
laivelį atiduosiąs savo duk
teriai Margaret.

Bostono muilo fabrikan- 
įtas G. R. White, mirdama? 
1922 metais, įrašė į savo 
testamentą, kad iš jo dirb
tuvių pelno du trečdaliai 
butų skiriami labdarybei ir 
kad apie tai butų skelbia
ma tiktai po 30 metų.

.yrinėjimo daugeli 
čių įstaigos tarnautojų pa
davė pareiškimus, kad jie 
pasitraukia iš tarnybos.

PRANCŪZIJA BIJO 
VOKIEČIŲ

mokės- šiaurinėj Korėjoj už bol
ševikų nugaros veikia daug 
tūkstančių partizanų, ku
riuos Aliantai aprūpina 
ginklais. Partizanai prida
ro bolševikams didelių nuo
stoliu ir neduoda ramybės

tas Trumanas lietuvių dele
gaciją priėmė labai malo
niai ir gyvai įdomavosi tiek 
lietuviu įteiktu memoran-

etgunų
Kas trukdys civilės 

pratimus, gali
ap-

buti
Vi-
ko-

saugos
durnu ir tiek ir delegacijos nubaustas 500 dolerių, 
pasakojimais apie padėtį S1 gyvent°Jai prašomi 
Lietuvoje. Prezidentą suį- operuotu
domino ir jam įteikta gin-
tarinė dovanėlė, mažiukas Kreipkitės pas tuos, kurie 
lietuviško gintaro laivukas. skelbiasi “Keleivyje.”

Vasario 17 d. suėjo 30 Prancūzijos parlamenta?, 
metų po G. R. White mir- P°. SU debatų, lyg ir pri
dės ir dabar pranešama. [ar® yokiečių armijos įtrau- 
kad per 30 metų to fabri- kimui 1 Europos gynimo jč 
kanto paliktos dirbtuvės iš- £as’ vokiečių armijos
mokėjo iš savo pelnų lab-j °.rga?lzavimą apstatė ivai-

ARMIJOS ret toli už fronto esantiems 
kiniečių ir korėjiečių dali
niams.

CECHŲ KONSULAS 
PRAŠO PRIEGLAUDOS

pasiun-darv>:ei 30 milionųdoleriį|ri.°"?is lygomis. Ypač so-! Čechoslovakijos 
‘ icialistų partijoj vokiečių tinybės prekybos 

ginklavimasis kelia labai! (konsulas) Šveicarijoj, 
daug abejonių ir kai kurie Karei Stern, prašo šveica- 
socialistų atstovai balsavo rų valdžios duoti jam prie- 
prieš bet koki Vokieijos ap- glaudos teisę, nes jis nebe- 
ginklavimą. įnori tarnauti bolševikams.

Be šitos labdarybės tas 
pat fabrikantas mirdamas 

j dar paliko 5 milionų dole
rių fondą įvairiems labda
rybės reikalams.

atašė”
Dr.

Beisbolas yra anglų ir 
amerikiečių sportas, bet ru
sai sako, kad labai panašų 
į beisbolą sportą išgalvoję 
rusai prieš kelis šimtus me
tų. Taip bent rašo Sovietų 
didžioji enciklopedija, kuri 
visus pasaulio išradimus sa- 
vinasi kaipo rusų išrastus 
ir kitų tautų iš rusų pavog
tus, pasiskolintus ar nuko
pijuotus.

Surastas Naujas
VVashingtono Paveikslas

Nevv Yorko policija suė
mė pagarsėjusį bankų plė
šiką Willie Sutton. skaito
mą banditu Nr. 1. Per pen
kis metus banditas slapstė
si Nevv Yorke, netoli polici
jos centro ir tik pripuola
mai buvo pastebėtas iš poli
cijos mašinos, kai banditas 
ėjo į garažių apmainyti sa
vo batarėją. i Škotijoj viename sename

W. Sutton 1947 metais.'dvare atrastas škoto daili- 
po kelių bankų plėšimo bu-jninko Archibald Robertson 
vo suimtas ir pabėgo iš Phi- pieštas George VVashingto- 
ladelphijos kalėjimo. Perjn’o paveikslas. Per ilgus 
ištisus penkis metus polici-,metus paveikslas buvo 
ja jo ieškojo po visą kraštą skaitomas “nežinomo juri-. 
ir negalėjo užtikti. Suim- ninko” paveikslu, iki eks- 
tas banditas apklausinėja- pertai surado, kad paveiks
imas ii dėl Brink apiplėšimo las yra Jurgio \Vashir.gto- 
Bostone. ino.
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LAISVA VALIA AR 
PRIEVARTA?

l!

. Rusija per karą davė apie 
' milioną tokių “išdavikų,” 
kurie permainė uniformas 

Korėjos paliaubų dery- ir kariavo prieš savo sali 
bose vienas iš sunkiausiai šalia priešo. Toks didelis 
išsprendžiamų klausimų yra skaičius persimetėlių Ali- 
pasike i t i m a s belaisviais, antams jau tada galėjo pa- 
Aliantai jau sutiko veik su‘sakyti, kiek “gerasis Joe”
visais bolševikų reikalavi 
mais pasikeisti “visus” be- Neatsižvelgdami 
laisvius—Aliantai jų turi.niškumą Aliantai 
savo rankose 132,000. o
bolševikai sakosi turi tiktai

rusų žmonių.
i žmo- 

karo
tuos žmones prievarta “grą
žino” bolševikams gerai ži-

vra mvlimas

KELEIVIS, SO. BOSTON

LfiKTUVAS KRITO \RT1 VAIKŲ NAMO

Paskutinėj lėktuvo nelaimėj Elizabeth. N- J.. mieste lėktuvas atsidaužė į namus ir tik 
tik nekliudė vaikų prieglaudos, kurios pa\tikslas čia matosi. Lėktuvas atsidaužė i gy
venamą namą ir paskui nukrito degdamas. Vaikų prieglaudoje yra 46 vaikai ir 12 
suaugusių žmonių, nelaimė juos per plauką aplenkė. Newark’o aerodromas dėl tos 
jau trečios nelaimės Elizabeth mieste dabar uždarytas.

Kas Savaite
Karas Be Tikslo? Sunkiau bus kongresui

1 Pereita savaite Korėjos į apsispręsti dėl tų pagerini-
1/nviA įc? L’nnTivnao ioto_fronte živusio vieno iš ge-im«> kuri* iš kontrolės įsta 

Amerikos lakūnų ‘J’1".0 Padare .azuovc» kai----------- --------- 4.--------- (Įarliausiu
Mis. G. A. Davis Ji., ku™™* gamintojams

labiau pelnytis ir naudoti

apie 12,000 belaisvių. Išei-jnodami, ką tai reiškia. Įdo- 
na mainymas vieno prieš {mu, kad dabar republikonų 
10. partijoj šitas belaisvių prie-

Dėl vieno klausimo betgi'varta grąžinimas bolševi- 
Aliantai dar nenusileido' kams įrašoma i generolo 
bolševikams. Bolševikai rei-i Eisenhowerio rekordą, kai 
kalauja, kad visi belaisviai į p0 jo koks tai prasikalti- 
butų prievarta grąžinami, mas, nors susitarimas be- 
visai jų neatsiklausiant. i laisvius ir piliečius prievar- 
ar jie nori būti grąžinti, ar į ra grąžinti buvo padarytas 
ne. Bolševikams toks siu- ne karo vado, bet vyriau- 
lymas lengva padaryti, nes Lybiu.

Nevalyvi Kankiniai
1930-1931 metais Ame-

ris, kada ir kokiose aplin
kybėse pasirodys trilypėje 
rolėje. Bet tai tų ponų rei- tą 
kalas. Įdomiau vra šitoks 

Ji
rašo:

“Arjie iš paimtų i nelaisvę 70,-1 
000 pietinių korėjiečių dau
gumą jų privertė stoti Į 
šiaurinės Korėjos armiją, o 
daugeli stačiai išžudė ir tik 
likučius jie sutinka iškeisti. 
Aliantams toks prievartos 
sprendimas yra sunkiau 
priimtinas. Jų rankose yra 
daugiau 30,000 pietinių 
korėjiečių, kuriuos bolševi
kai per trumpą laiką, kai 
okupavo pietinės Korėjos 
teritoriją, suvarė i savo ka
riuomenę. Tie pietiniai ko
rėjiečiai nėra jokie belais
viai, juos tenka skaityti iš
laisvintais savais žmonė
mis. Bet bolševikai jų rei
kalauja ir jau. Reikalauja 
todėl, kad Aliantai nesusi
prato jų paleisti, arba imti 
Į pietinės Korėjos armiją, 
pagal tų “belaisvių” pagei
davimą.

Aliantai turi savo ranko
se daug kiniečių, iš kurių 
apie 10,000 pasisakė nenori 
grįžti pas bolševikus ir pra
šo juos perkelti į Formozos 
salą pas kinų nacionalistus. 
Bolševikai betgi reikalauja 
atiduoti jiems visus kinie-i 
čius ir tiek. čia irgi 
Aliantų laikymasis 
jos tokį klausimą 
Jei butų susiprasta anks
čiau, kada kiniečiai belais
viai pasisakė norį vykti pas 
kinų nacionalistus, juos lei
sti ten vykti, tos problemos 
visai nebūtų.

Kiniečiai belaisviai Ali-

Ar pasikartos pokarinė 
tragedija ir Korėjoj? Rei
kia tikėtis, kad ne. Jei ji 
pasikartotų, tai butų tokia 
nedovanotina klaida, kuriai 
pateisinti vargu ir guriau
sieji advokatai surastų 
kokių argumentų.

lietu- ar jis pnktause prie ^mc- dm:. i - ... . . . . i J f . . 1 ... „ K. Miaaros galvojimasviai komunistai Amerikoje rikos komunistų partijos?
skilo. Dalis narių, pasi- 
šlykštėję “trečiojo periodo” 
revoliucine gimnastika, iš 
partijos pasitraukė arba 
buvo išmesti. Išmestųjų 

{tarpe buvo S. Strazdas ir 
Leonas Pruseika. Apie jų

našlė,
sakė, kad Korėjos karas 
“yra karas be prasmės.”
Dėl tokios nuomonės tuoj J 
pasiskelbė musų šalies karo j Bet “rinkiminiai metai.” 
vadai ir vėl aiškina, kadjjeį vartotojus perdaug' 
Korėjos karas nėra betiks-taj galima per 
lis karas. Jo prasmė yra Linkimus susilaukti ir iš tų 
sudrausti agresorių. Jo vartotojų aiškaus atsa- 

■ prasmė yra apginti nekal- |ęVrno Nelengva būti kon- 
įtai užpultą Korėjos respub- gresmonais ir senatoriais. 
Įliką. Jo prasmė yra pan>-:Sunku įtikti visam svietui 
įdyti agresingai Rusijai, kad savo tėvui 
įjos agresijos nepasiseks ir į 
•kad ji turės arba iššaukti' 
visuotiną karą, arba suma
žinti savo išbujojusį apeti- Vasario šešioliktoji jau 

daugelyje lietuviškų kolo- 
Galima suprasti žuvusių- nijų apvaikščiota. Dar dau-

pelnytis ir 
pusiau karo situaciją 
kišenėms pripildyti.

savo

>•«
Musų Šventė

j išmetimą “Vilnis” su pasi. i.•tenkinimu pranese savo 
! skaitytojams ir užtikrino, 
j kad, atsikračius oportunis- 

Ir Socialistai ty, “Vilnis” bus revoliuci
nės komunistų partijos kon-

Generolas Peronas

Argentinos prezidentas ^rolėje.
gen. J. Peroną? vasario 7 d. 
paleido iš kalėjimo 34 Ar
gentinos socialistų partijos 
vadus. Jis davė įsakymą 
Buenos Aires miesto valdv-i

Išmestas iš partijos Leo
nas Pruseika su kitais opo
ziciniais žmonėmis suorga
nizavo Lietuvių Darbininkų 
Draugiją ir per kelis metus

bai nebetrukdvti socialistų leido Brooklyne Naująją 
Gadynę.” Per penkis me-

T

jų ar sužeistųjų karių šeimų gelis kolonijų tą šventę mi- 
skausmą. Bet negalima žiu- nes. Laike minėjimo visur 

į rėti į Korėjos karą, kaip'buvo renkamos ir aukos 
jej jį kokį tai beprasmį, žiaurų į Lietuvos vadavimo reika-

Ar su juo artijoj buvo L.
Pruseika? I abu klausimus "Ar larP<? socialistų
liudininkas atsakė teisybę. i sportą, kur žmonės žųstaĮlams.

pagalvoti.—pagalvoti jie pri-
_ t. -r i i valėtu. Nejaugi jie sutiks,Leonas Pruseika buvo par- ju(loiiai ju06 
tijoj ir Vėliau irgi buvo is-J tų? Ką glf pagaliu mano,

Taip, jis buvo partijoj ir 
buvo iš jos išmestas. Taip,

organo “La Vanguardia” 
spausdinimo. Tas laikraš
tis buvo uždrausta? spaus
dinti dar 1947 metais.

Socialistų paleidimas bu-5-pamazgas, kaip tą ga 
vo padalytas gen. Peronui daryti tik nevalyvos Mas- 
pasitarus su parlamento so- kvos davatkos. Jis buvo

{nežinia už ką ir nežinia dėl Bet nedera vien minėji- 
į ko. rr.o laiku prisiminti Lietu-

Korejos karas, kada nors į vos vadavimo reikalą. Tas 
ateityje, bus vertinamas reikalas nėra vienos dienos 
kaipo persilaužimas laisvo- nei vienos iškilmės reika- 
jo pasaulio politikoje, kai-Tas. Jis turi nuolat stovėti 
po įspėjimas ruoštis ginti prieš musų akis, visada 
savo laisvę, kuriai pavojus tenka atsiminti, kad be pa

stangų negalėsime padėti

mestas.
Liudininkas teisme nega

li pasislėpti už penkto 
“amendmento.” Jis turi ar
ba sakyti teisybę arba me
luoti. O kokiais moraliniai 
politiniais -umetimais liu
dininkas turėtų meluoti ir 
apgaudinėti teisėtą, žmonių 
rink$|’ vyriausybę ir teis- 
mąl^Tokio reikalo nėra ir 
lojaliam žmogui negali bū
ti.

O jei koks neišmanėlis 
teisme po riesaika meluo
tų, tai jam grėstų pavojus

galvoja St. Kairys-Kamins- 
kas? Ką sako Kipras Bieli
nis?”

Betrūksta,
papliauška
žmogžudžių

Stalinokad 
ir
sėbras ,

šaukti: “Dipukai, gelbėki
te, čekistas bėdoje!”

O kreipimasis i iš tėvy-’ ... ... _
nės išvarytus Lietuvos so.;P-»™uje pasibaigė.
cialdemokiatu vadus, kadi* . ^° .. . . . - .
jie gelbėtų jų budelių sėb- vcrtįna tlkta1.- kalP° ProPa- sybei, darome įtaką j galui- 

gandos susikirtimą. Ir Ry- giausios pasaulio šalies po- 
tai ir Vakarai nieko iš to Htiką. Telkdami lėšas, au- 
seimo nesitikėjo, bet viena kodamL duodame progos 
ir kita pusė stengėsi pat-lmusų politinį darbą dirban- 
raukti klausytojus—o tai tiems žmonėms geriau Lie- 
reiškia visą pasaulį—į savo1 tuvos laisvės bylą kelti ir 
pusę savo argumentais ir neduoti pasauliui užmiršti 
savo pasiūlymais. musų pavergtos tautos liud-

Vertinant iš propagandos
atžvilgio Vakarai manosi 

(tame seime laimėję. Ypač 
nemažas laimėjimas buvęs

čekistiniųįyra didelis.
imtu;

JT Seimas
Jungtinių Tautų

savo tautai laisvę atgauti.
Tos musų pastangos yra 

seimas jr politinio ir piniginio po- 
Suve-'budžio. Prisimindami Ame- 

balansą spauda jį i rikos visuomenei ir vyriau-

rus iš bėdos, rodo tik R. 
Mizaros nesubrendimą.

šu
kanuolėmis ir

TJ m i zu i L' » a i i ucvina knvn i/u v vz nnn_'U/’/"
zicijoj ir per visą tą laiką 
“Laisvė” ir “Vilnis” ant jo

A. Bimba išeina lyg
sunkesnėmis

ne tik patekti į kaltinamųjų pašo:
suolą teisme, bet tie patys 5 “Du donoščikai, du poli-

oergiamas, purvinamas, iš
juokiamas ir buožinamas, 
kaip didžiausias pabaisa,

komunistai tokį neišmanėlį 
sekančią dieną po teismo 
užnyktų bla kmailiuoti. Ant 
jo galvos isada kabotu ir

cialistų buvusiu atstovu E n 
riųue Dickman, kuris apsi
lankė pas Peroną. .. . . _____ ___

Socialistų partijos vado-j^5V.^,a?’ . tiockistas “ (čekistu šar.‘ ižas.
vybė. kaip tik išgirdo apie i 
E. Dickmano lankymąsi! Niekinamas ir 

tikjpąs prezidentą Peroną, !maS L Pruseika 
tradici- Diekmaną tuoj pa: pasali- nutarė ieškoti ramybės ir 
iškėlė.Ino is partijos vykdomojo susitaręs su A. Bimba grižo 

komiteto

meksisKiausias sutvėrimas.
purvina- 
pagaliau

ir paliko partijos jį Stalino avinyčią. Grižo 
suvažiavimui spręsti klau- moraliniai palaužtas. ap

spjaudytas. Jis grįžo ne 
į Įsitikinimų vedamas, bet 

partijos va- oportunistiniais sumetimais

Simą. ar jį mesti iš partijos 
ar ne. E. Dickman lankėsi 
pas Peroną be
dovybės žinios ir pntanmo. j tarpą tų, kurie jį niekino. 

Iš Argentinos praneša, L. Pruseikos grįžimas pas 
antų rankose visą laiką komunistus buvo jo mora-
baukštosi. kad galų gale jie
bus prievarta išduoti bolše-

l?I???’ dyti Ievą Peronienę, Ar-

keli šimtai opozicijos vei-[Hnė mirtis. Po to iš L. Plau

vikams. Baukštosi 
kad jie nepasitiki amerikie
čiais. Kad užkirtus kelią 
visokiems mainams keli 
tūkstančiai kiniečių belais
vių ištatuiravo sau ant kū
no antibolševikiškus Šukius 
ir jie tą darė tuo sumetimu, 
kad amerikiečiai aiškiai ži
notų. jog juos išdavus bol
ševikams jie bus pasmerkti 
tikrai mirčiai. Kad nebū
tų pateisinimo prievartos 
mainams tie kiniečiai belai
sviai tokiu budu demon
stravo savo “nusistatymą.” 
Tai gana keistas būdas 
reikšti nepasitikėjimą, bet 
kokį kitą būdą belaisviai 
stovyklose gali turėti?

kėjų, kurie siejami su ko-įieBęos liko tik rašantis ir 
kiu tai pasikėsinimu nunuo- kalbantis robotas, be mora-

tiniai išsigimėliai, du pa- 
vyzdžiai baisaus suniekšėji- 
mo.” Tie “du,” tai P. Gri
gaitis ir S. Strazdas. Esą:

“Strazdas 'net iš Bostono 
nuvyko Chlcagon kryžiavoti 
Pruseika ... už liudijimą 
jam apmokama iš musų tak
sų. riebiai apmokama.“

Tokioje, atsiprašant, dva
sioje nevalyvai vemčioja 

ister; a betgi slepiasi {Antanas Bimba, rusiško vė
žio artimas bičiulis, vienin
telis iš šimtų tūkstančių 
Amerikos lietuvių. kurį 
Maskvos budeliai Įleido po 
karo į Lietuvą ir pavedė 
jam pasakoti melus apie 
rusų plėšiamą, naikinamą 
ir teriojamą Lietuvą.

teismo botagas ir Stalino Į

Lietuvių bolševikų spau
da dėl L. Pruseikos bylos 
užsidėjo kankinių kaukę ir 
įpuolė į m.' ralybės isteriją. 
Po ta
paprastas pasipinigavimo 
reikalas. Dėkis kankiniu 
ir prašyk pinigų! Šita tech
nika bolševikams nėra nau
ja. Dėl Leono Pruseikos 
Bimba, Mizara, Tauras ir 
kiti Stalino .neva ištikimie
ji gali liet: tik krokodilių 
ašaras ir savo tarpe patys Antano Bimbos morali-

no likimo.

“Nuraminti
Amerikos

Bonn’ą”
valstybė? sek-

Vakaru siūlymas nusigink- retoriu Dean AcheSon išš
luoti. Planas paruostas ru-j ko j Eurona Po Anff)i. 
pcstmgai, nmtai, įtraukiant karaliaus laidotuvių jis 
1 jį \ įsus ginklus. Tas pla-i^įg skubų uždavinį “nu- 
nas padarė teigiamo jspu- raminti Bonn-a- ir \,žtik. 
dzio visiems, kuriems nusi- pan-2iu

Po antrojo pasaulinio 
karo, pagal nelemtos at
minties Jaltos susitarimą, 
amerikiečiai ir anglai išda
vė Rusijai virš pusės milio- 
no rusų belaisvių. Tai bu
vo rusai Vlasovo armijos 
dalyviai ir rusai savo valia 
stoję šalia hitlerininkų ko
voti prieš bolševikus. Tik

gentines prezidento žmoną. 
Areštai daromi po visą Ar
gentiną ir vis dėl kokio tai 
sąmokslo ir bandymo “nu
nuodyti.”

Pereitą savaitę peroninė 
spauda paskelbė, kad visi 
paleistieji iš kalėjimų so
cialistų vadai
pas prezidentą 
jam dėkoję už jų išleidimą 
iš kalėjimo. Socialistų par
tija į tą pranešimą tuoj at
siliepė, kad nė vienas pa
leistas iš kalėjimo socialis
tas nėjęs dėkoti Peronui už 
paleidimą iš kalėjimo. So
cialistai sako, kad paskelb
tame “dėkojančių” paveik
sle niekas nesurado nė vie
no iš tų socialistų, kurie 
buvo virš metų laiko kalinti 
sąryšyje su gelžkeliečių 
streiku.

linio nugarkaulio ir be še
šėlio autoriteto bolševikų 
tarpe, kurie jį skaito pa
samdyta plunksnos slide ir 
pinigų kolektorių.

S. Strazdas ir kiti opozi
cijos žmonės į Stalino avi
nyčią negrįžo. Jie ir visa 
Lietuvių Darbininkų Drau-

apsilankę^gįja nutarė susijungti su 
Peroną ir į senąja Lietuvių Socialistų 

Sąjunga.

Laikas užsisakyti “Ke
leivio” kalendorių 1952

Kaina 50 centų.

šaiposi, kad vienu šuviu ir . ... •
Pruseika gauna atpildą už stenėjimus galima jam

rinti
Vokiečiai skaito laiką pa- 

atgauti “lygybę” ir
ginklavimas tikrai rupi.O X

A. Višinskio nerimtas
nakties juokas Teiti i Atlanto Sajunsra “pil

dai- labiau is- __ •
“visos tou'gų
plano svarbą nateisio namo teisėmis.

pa-'0dŽ P33®0!'“1 Bet vokiečių “lygybė” Ėu- 
kad VisinsKiams nusigink- ; jau d dešimtine-
lovimoc’ viooi nomm . . Alavimas visai nerupi. ,.eiaia vokiečiu

Jei kam tokio įrodymo
reikėjo, tas jį gavo.

w
Šalin “Pagerinimai”

j vyravi
mą ir jų norą šeimininkau
ji po svetimas žemes. 
Daugiausiai vokiečių pavo
jų jaučia Prancuizja, nors

grąžinti atgal sū patarimu 
nesusileisti.” Tai gali at

sitikti žmogui, kuris bando 
morališkomis putomis savo
čekistinį snukutį mazgoti.

*
Lieka pasakyti žodis dėl 

L. Pruseikos reikalo. Iš vi
sų lietuviškų bolševikų L. 
Pruseikai kelionė į Rusiją 
hutų nemaloniausia. Su tuo 
reikia sutikti. Jei jis ten 
kada patektų, jam gresia 
pavojus atsidurti teisme ir 
viešai daryti išpažintį, be 
penktojo amendmento glo
bos, kad jį ten siuntė Ame
rikos žvalgyba šnipinėti. 
Tas pavojus jam rimtai 
grėstų. Todėl mes nelinkė
tume, kad jis ten patektų.

Bet tą pasakius reikia 
pabrėžti, kad šiandien san
tykiai tarp komunistinės 

Amerikos yra 
karo santykių

Prezidentas pasiūlė kon- i pirmoji vokiškų apetitų au- 
gresui pratęsti ūkio kontro- ka butų Rytų Europa— 
lės įstatymą ir išmesti iš jo {Lenkija, čechoslovakija, 
įvairius “pagerinimus,” ku-i Lietuva ir k.
rie tą kontrolę pagerino' Kaip musų valstybės sek- 
stambiųjų gamintojų inte- retorius sugebės ir “Bonn’ą 
resuose, o vartotojams už-{nuraminti” ir “Paryžių už
krovė milionus dolerių nau-Į tikrinti,” parodys gal jau 

I ir Lisabonoj vykstantis 
dabar švara- NATO (Atlanto Pakto Sa

praeities trockizmą” ir 
partija gau a vieną kanki
nį.

Moralybė^ komedijoj pir
mą smuiką griežia R. Miza
ra ir A. Birrba, du žymiau
sieji Leono Pruseikos “gar
bintojai.” R. Mizara, akį 
merkdama.', klausia: “Ko 
jis (S. Strazdas) buvo įsto
jęs (į komunistų partiją)?” 
ir pats atsako: “Dabar jau 
aišku.” Suprask, S. Straz
das buvo įstojęs į partiją, 
kad ten šnipinėtų. Bet vai
kiškas politikas Mizara tu
rėtų suprasti, kad Philbric- 
kai yra ištiiūmiausieji Sta
lino linijos saugotojai par
tijoj. Taip, ponai Mizara 
ir Bimba. Kas į partiją sto
ja šnipinėjimo sumetimais, 
tas nepuola į erezijas, bet 
visada laikf.si pačios teisin
giausios Stalino linijos. 
Žmonės jau piratais rodo į

Praėjo daug metų po tų 
įvykių. Ir štai vienas iš iš
mestųjų iš partijos žmonių,
S. Strazdas, dirbantis “Ke
leivio” spaustuvėje, 
šaukimą vykti į teismą.

Šaukiamas į teismą, nori 
ar nenori, turi eiti. Kaip 
visi valdžios šaukiami liu
dininkai. taip ir S. Straz
das, gavo iš iždo gelžkelio 
išlaidoms padengti ir dien
pinigius, kiek jis maždaug 
uždirba savo darbe. Tokia 
yra bendra tvarka.

Teisme liudininkas S. mus Stalino linijos žmones'munistai čia Amerikoje tu- 
Strazdas buvo klausiamas,!lietuvių tarpe ir spėja, ku-'ri būti traktuojami, kaip

gauna

Rusijos ir 
priėję prie

kai kuriuos perdaug ištiki-.karščio. Tose sąlygose ko-

jos naštos.
Kongresas

tys ir paties 
tęsimą ir tų 
likimą. Dėl 
tęsimo abejonės nėra, 
bus pratęstas, nors gal

lių Tarybos) posėdis. Bet 
uždavinys nebus lengvas, 

įstatymo pra-{ Sunku ir vilką pasotinti ir 
jis ožką užtikrinti. . . . 
ne j Vėliausiomis žiniomis at-

įstatymo pra- 
‘pagerinimų”

dviems metams, kaip prezi-įrodo, kad pasitarimuose 
dentas prašo, bet tiktai vie-;jau prieita prie kokio tai 
niems metams. [supuvusio kompromiso su

Vokietija dėl Europos ar-
pnešo agentai—šnipai, pro
pagandistai ir sabotažnin-

mijos. Vokiečiams žada
ma patenkinti jų reikalavi-

kai. Tai priešo penktoji įmai ateityje, Saaro klausi- 
kolona, kurią pažaboti yra imas atidedamas irgi atei- 
BUTINA. Paties L. Pru-įčiai, o prancūzai nuramina- 
seikos reikalas yra apsisprę- mi Amerikos stipriais žo- 
sti, ar jis nori būti lojalus džiais ir anglų užtikrini- 
Amerikai, ar Rusijai. Tre-jmais. žodžiu, visi paten- 
čio pasirinkimo nėra. [kinti. . . .

—J. D. 1 —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

3TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAM 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje nigiškų aukų, bet parapijos nas, Jonas Stundžia, Albi- priminti gyvus ii' šiame po-Į 
'ir vienuolynai panašiai ne-nas Skusevičius, Juozas \ o-būvy dalyvavusius—Juozas 
• gali užsilaikyti. lungevičius, Jonas Kibildis, Vaskelionis, Kastantas Ki-

W ore esterio Naujienos
Didžiojo Įvykio MinSjimas sius aplodismentus nusine-i"P^^i*»’’UHuvo. Hinmą ^"‘^HoL^^inimo'le-'vičii’faUd^gKbt4 tohS K^Zemaiėioeidama" radfo

_ atliko valdžios:sunkus visus suminėti. '. . . pusvalandi iš stoties WNEB
gražus i + • n.....................“ Tr . pareigūnas James R. C ar-Į Musų klubas puo senų Worcesteno troko sofens, w *- miest0 maio.
’ • ’ sekle‘cnua- '““‘.J*,ap;e. Vasall° ter. , , _ . ijaikų rengia metinius ban-31 metų Julius C. Saulėnas, ras Holmstrom paskelbė

vaka-kuris pernai vasara buže- vasarjo jg d. Lietuvos ne- 
paga- lio 23 d. jsiverzė į sa\ o at- prįklausomybės diena. Bu- 
aptar- siskyrusios žmonos butą ir VQ skaityta ir gubernato- 

moterys nušovė savo švogeiį Petią riaus Dever proklamacija
ko didysis Chicagos lietu- OU^ATcaio Ša^t^DiZ sta!°’ aP?.n vaiuy^, sene- ir tas jų inųsas duodavo,PuU ir peršovė savo uošvę Vasario 16 Kalbė-

- rarenmma^ Vasario • Lmc‘igo kambary L>i* prašalina. jo ir gražias kalbas pasase: klubui pelno po šimtinę ir Mrs. E. Raidy, vasario 11 - vaĮstįiOs atstovas Shea
to ’ ti'ict prezidentas. Gerai pa-( Lietuvoj yra totorių, Ala- mjesto majoras John -J. daugiau. Bet laikui bėgant d. buvo nuteistas kalėti iki į pįgaga J Grigaitis ir J*

- RiipHav sddermanai Will- anlinkvbės nasikeitė ir da-*evvos palvos. ri ’

Sekmadieni 
d., oras pasitaikė 
saulėtas.

viu
S2n!^“X5ii ruoų Cbica'?i‘O<lė Ant?nas. burtis,'cho garbintojų. Jie, sek-B^7ey "21T^nar'\ViliJaplinkyWs į 
i I Ln? i? T»,\ h» dt Kurs at!darė aukų nnkun«- dami R®™* katalikus, Lie- iam j. Casey, John W. Fal- bartiniu lai

pasikeitė ir da- gyvos galvos, 
laiku pelno nuo į Julius Saulėnas birželio Parulis.

____ Minėjiman prisirin- 7*~’ ----- y. ~ :~7“* *r.‘ ^". mylimas dainininkas Kazys didžiuma narių tam prita-'užpakalines duris ir tuoj pastatę tiek daug
ko Pilna auditorija, bet ga- 2~!woreester pastatų, priminė
Įėjo .r turėjo būt kupma. J g,egfo’niei.iai> Dariaus-Gi- ginališk, himną -fiksyti’

Niekuomet iki šiol pro- lėno garsaus beno nariai, pagal savo norą. 
grama nebuvo taip rūpės- pianistas Byanskas, akom-J 
tingai sudaryta ir taip ge- į anavęs Anna Kaskas, vra'

»aimtgeiįviu  ̂ ....... ....u , 7. . r . . \*. . .. . . , : vv ui vesiei pastatų, primine
puhlįką savo gražiom dai- kad sykj i metus visi smą- šiai jis persove į ranką sa- • bažnyčias> klebonijas, Lie-

Laisvamanis.

•Dul- laiką praleidžia
Augusta* Večky*-

rai vadovaujama, kaip šiuo Amerigoj gimę ir augę. Ir! 
sykiu. Niekuomet iki šiol jie, galima sakyti, atliko1 
tos šventės proga salės es- didesniąją programos dali.!
trada nebuvo taip skonin- Kas tokiu reiškiniu gali ne-į Vasario 10 d. įvyko pi-L"ojo užkandžiaujant sma” 
gai ir taip tautiškai papuoš- sidžiaugti. piečių klubo — “
ta, kaip šiuo sykiu. Riedi- . . . jtas, kuriame
tas už tai priklauso p-lei Kaip ?aslrcde Kunigai 300 puWiko.

LAWRENCE, MASS.

Šaunus Banketas

, nelėm; jis sudainavo: 
juul-dudelė,” muzika A. Va
nagaičio, ir “Peteliškė,”
muzika Rudolph Frini.j DETROIT, M1CH.
Mike Pauliukaitis akompa- --------- 'įbėgo

Įnavo pianu. Juozo Skruo- Socialdemokratų Mitingas Pūtis. 
1 džio vadovybėje orkestrą

jvo uošvę, Mrs. E. Raidy, n tuvju piliečiu Klubo turtą 
[ieškojo atsiskyrusios zmo- įr jo‘ x 500 nariu 
Inos, kuri buvo iškėlusį jam
jdivorso bylą. Tuo tarpu Tačiau ant pat pabaigos

jo svogens Petras 
J. Saulėnas paleido 

'į ji šūvi ir užmušė vietoje.

kalbėjo apie naujakurius ir 
gana kritiškai.

Atrodo, kad tai vis nuo-

Eufrozinai Mikužiutei, Chi- Vasario šešioliktosios mi- 
cagos Lietuviu Tarybos pir- nėjimo proga lietuvių ku- 
mininkei. Ji sumaniai va- nigai pasirodė, kaip ir se- jai šiems 1952 metams: 
dovavo programai. Už es- niau. Minėjime jų visai Jonas Urbonas—preziden- 
trados papuošimą kreditas nedaug tebuvo. O buvusie- tas; Rapolas Mikolaitis— 
tenka dail. Vladui Vijei- ji visi “dipukai.” Teko gir- vice-prezidentas; Petras

Lietuvių Socialdemokra- po tos žmogžudystės J.

doj labai Įspūdingai tapo 
įvesdinta klubo darbuoto-

kiui.
Visi susirinkusieji pasi

dėti, kad keletas klebonų 
yra išvykę žieminių vaka-

gerėjo abejų Amerikos Le-jcijų Į šiltus kraštus. Biz-
giono postų dalyvavimu— 
Dariaus-Girėno ir Don Var
nas. Įspūdingai pasirodė 
Dariaus-Girėno paga'sėjęs

nierius S. Balzekas šiuo

Penkauskas—finansų rašti
ninkas: Andrius Ta taranas 
—iždininkas; Au g u s t a s 
Večkys—užrašų sekretorius

tarpu yra išvykęs Floridon.iir Antanas Micevičius, Vin 
Bet jis per inž. Antaną Ru-įcas Balažentis, Andrius
di atsiuntė

benas. Gerai pasitarnavo auka—S100* 1----- W -r
skautai ir skautės.

Iškilmės prasidėjo Ame
rikos ir Lietuvos himnų 
giedojimu, poniai Norai 
Gugienei vadovaujant. Pu
blikai malonus

savo stambią 
Buvo ir kitų 

biznierių, kurie, negalėda
mi dalyvauti, atsiuntė savo 
aukas. Iš kunigų tarpo pa
našiai pasielgiančių neatsi
rado.

Slauta, Vincas Akstinas,

Siame šauniam poKyų 
dalyvavo ir buvo iššaukti 
visų draugijų pirmininkai: 
Lietuvos Sūnų — Mikolas 
Stakionis; Šv. Onos—Ma
rijona Zautrienė; SLA 41 
kuopos—Kajietas Vidunas: 
Aušros Vartų—Jurgis Lau
kaitis; Moterų Piliečių Klu
bo—Natalija Penkauskie- 
nė; Maple Parko—Jonas 
Kuodis. Publikos atsisto
jimu buvo prisiminti ir pa-

vai. po pietų, L>. Armono jo kas tai pavogė tą revol- 
svetainėje, 2386—24th St. jverį, kuriuo jis Raidienės 
Kadangi šis susirinkimas Į namuose šaudė. Policija tik 
bus pirmas šiais metais, tai«rytą metą po šaudymo J

Albinas Cilcįus, Kazys An- gerbti mirusieji klubo stei-

yra visokeriopai svarbus. 
Bus valdybos ir Įvairių ko
misijų rinkimas, taipgi rei
kalingas aptarimas šių me
tų veiklos.

Visi LSS 116 kuopos na
riai malonėkit dalyvauti 
susirinkime ir pasistengkit 
naujų žmonių atsivesti. La
biausiai pageidaujama iš

dreliunas, Vytautas Vidu- gėjai. Šia proga reik dar jaunosios kartos.

siurprizas . . .
buvo išgirsti operos artistės,r L,cluT“ 

dainavimo. GeibejimasAnna Kaskas 
Dainavos Ansamblis, Stepo Marijonų 'Laive” vasa-
Sodeikos vadovaujamas, į rio 9 d. laidoje marijonas 
taipgi džiugino publiką. kun. J. Budzeika nurodė, 

Buvo kviestas Illinois! kas reikia daryti dėl Lietu- 
valstybės gub. Adlai Ste- vos išlaisvinimo. Tam nu- 
venson. Dėl svarbios prie- rodė 6 punktus. O tie punk- 
žasties jis negalėjo atvykti, tai yra šie:
JĮ pavadavo p. Richard J. «j. Už kenčiančią tėvynę 
Cailey, Cook County Gerk? aukokime visi bendrai ir kiek- 
Jis ne pirmu sykiu pašilo- vienas atskirai gerus savo dar 
dė prieš lietuvišką publiką, bus
Jis gyvena Bridgeporte, se- Užpirkime šv. Mišias.

Kalbėkime rąžančių. 
Dažnai paaukokime šv. 

išklausykime šv.
niausioje lietuvių kolonijo- / 
je ir nuo senai santykiauja r' 
su lietuviais. Siame parer.- ,T... 
gimė, sveikindamas lietu- «5 organizuokime Įvairias
vius gubernatoriaus vardu, parnaldas.
jis priminė savo ir Ameri-: “g. Savo darbų ir vargų naš- 
kos palankumą kenčiančiai tą paaukokime už tėvynės iš- 
lietuvių tautai ir Amerikos laisvinimą.”
pasiryžimą kovoti už visų Reiškia apie tai, kad Lie- 
pavergtų tautų ir kartu už tuvos laisvinimui reikalin- 
lietuvių tautos laisvę. i gos pinigiškos aukos, nei

Iš lietuvių kalbėtojų gau- žodžio. Lietuva gali būt il
siausius ir griausmingiau- laisvinta rožančium, be pi-

Saulėną suėmė prie How- 
ard J o h n so n restorano 
Shrevvsburyje.

Teisme valdžios gydyto
jai įrodinėjo, kad J. Sau
lėnas buvo pilno proto, ka
da tą žmogžudystę papildė, 
o du Saulėn o advokato pa
šaukti gydytojai psichiatrai 
sakė, kad jis žmogžudystę 
papildė būdamas visai ne- 
atsakomingas už savo veik
smus. Prisiekusiųjų teis
mas išnešė sprendimą, kad 
jis kaltas ir teisėjas Frank 
E. Smith jį pasmerkė kalė
ti iki gyvos galvos.

Nuteistojo Saulėno advo
katai gaii duoti bylą per
svarstyti apeliacijos, teis
mui.

Taip pasibaigė ta plačiai 
nuskambėjusi lietuvių tra
gedija musų mieste.

Musų kolonijoj veikia 
kovingas karininkas J. Viz- 
baras-Sudavas. Jis kariau-

kyklą, išbarė vaikus, kad 
jie nežiną kur yra Trakai. 
Teko ir vienuolėms moky-r 
tojoms. Tokie rašiniai, ma
tyt, pateko kongresmonui į 
ausį.

J. Krasinskaą.

WILKES-BARRE, PA.

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo koncertas 
įvyko vasario 10 d.Rengė 
SLRKA apskritys, dar tik 
susiorganizavęs praeitą va
sarą.

Koncerto žvaigždė buvo 
Algirdas Brazis. Jis daug 
dainuoja lietuviams ir apie 
jį buvo daug rašyta. Čia 
pirmą kartą pasirodė. Tarp 
lietuvių baritono lygaus sau 
neturi.

Barbara Darlys, soprano, 
dainavo solo ir duetus’, gra
žiai. Net pavadavo A. Bra
zį, kaip jis privargo, nes 

1 iš vakaro buvo dainavęs 
operoj New Yorke.

Dainavo ir Mary Kizis is 
New Yorko. Visiems dai-

ja su senais amerikiečiais, Į nininkams akompanavo pi- 
su naujakuriais, su “Kelei- anistas Tadas Šidlauskas, 
viu,” su “Sandara,” su san- ,Jis skambino ir solo. Pub-
dariečiais, liaudininkais, su 
šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos vaikučiais, su 
mokytojom vienuolėm, 
vietos biznieriais ir tt.

likai labai patiko.

CCMC CU {Oigb cįA?
Stebėtinas 

ringumas. Tik
žmogaus

vienas da-

Kalbėjo L. Šimutis, S. L. 
gu R. K. A. pirmininkas iš 

Chicagos. Adv. Lopatto 
perskaitė Pennsylvania gu- 

ka- bernatoriaus proklamaciją 
išleistą Lietuvos Respubli-

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipki
tės pas registruotą vaistinin
kų. savininką Vytautą Skrin- 
ską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patar
nauja visokiais sveikatos 
reikalais Taipgi, vaistai yra 
pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Be to, užlaiko ge
riausios rūšies kosmetikos, 
skutimosi reikmenų, knygų, 
laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, ci-

V Skrinska * agarečių ir skanių gėrimų.

Pas mus gaunamas ir "Keleivis.”

“ ... Aš nežinau . . . bet mano 
žmona tikrai pastebi gerą pirkinį.
Ji žino, kad dabar visi žmonės uždir
ba veik dvigubai daugiau negu 1940 
metais. Ji betgi sako, kad ir jos vi
sos išlaidos žymiai pakilo. Visi daik
tai- kuriuos ji perka šeimai, pašoko 
j viršų 2 ar 3 kartus . . . visi, tik ne 
musų telefonas. Telefono kainos 
Massachusetts’e, bendrai imant, pa
kilo tik 17% (mažiau negu vieną 
penktadalį). Todėl ji skaito, kad te
lefono išlaidos suėda mažesnę dalį

mano uždarbio, negu 1940 metais. Ir 
ji sako tiesą!”
BARGF.NAS KURIS VIS GERfcJA

Dabar yra dvigubai daugiau te
lefonų. negu 1940 metais ir daugiau 
jų įtaisoma kasdien. Dabar yra ga
lybė naujų krautuvių ir biznių, ku
riuos jus galite pasiekti telefonu, tur 
būt daug daugiau jūsų draugų dabar 
turi telefonus. Ir patarnavimas da
bar yra greitesnis, geresnis ir patiki
mesnis.

Jūsų telefonas tikrai yra Didelės Vertės — ir Visai Pigus.

Wor tb SO 
costsSOlmic

Tilt
REV ERRIARR Iclephane « TEICRIAPN 

CompaRR

iykas Įdomus. Jis yra tau-|kos dienos proga. Prokla- 
tininkų partijos narys, betimacija ragina visus Ameri- 
su komunistais jm niekada i kos piliečius remti lietuvių 
nesifaituoja ir ap.? juos' pastangas atgauti laisvę 
niekada nieko neužsimena. Lietuvai.
Visi jam blogi, bet pro Programa užsitęsė dvi va- 
maskviečius praeina tylo- landas. Programos vedėju 

, buvo V. Kvietkauskas. S. 
—:— ĮL. R. K. A. sekretorius.

Vasario 10 d., 1 vai. po J- V. St*nislovaiti».

nis.

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA PATRIA
praneša visiems gerbiamiems autoriams, bendradarbiams ir 
bičiuliams apie veiklos pradžią J. A. V. Moderniai įrengta 
leidyklos spaustuvė siūlo savo patarnavimus organizacijoms, 
draugijoms, klubams, biznieriams ir pavieniams asmenims.

MES SPAUSDINAME bet kuria kalba knygas, žurnalus, įvairias 
brošiūras, piknikų ir parengimų programas bei jų skelbi
mus. Įvairias biznieriams reikalingas sąskaitas, blankas, 
vizitines korteles, kvietimus ir kt.

DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai ir pavyzdingai prityrusių
spaudos žinovų. (8)

LEIDYKLA PATRIA 
92 Franklin Street. Stamford, Conn.
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Pareiškimas
VLIK'o Delegacijos Deryboms Vų praktika, imą.’ 

Su s. Lozoraičiu Vesti Derybose su p Lozorai- ir ginčijamieji buvo apta 
7 " ’ . delegacija tų instiukci- rįami vįsaį konkrečiai, svar-

Pastaruoju laiku Amen- jų ir laikėsi. Ir dar dau
kos lietuvių periodinėj giau.

dimo ir derybose taip lai- s u o m e n e i spręsti, kiek KIEK D. P. 
kydavosi, kaip tuose pusi- VUKo delagacija dery- £/£’/< T ELl'KOPOJ? 
tarimuose būdavo bendrai boms su p. Lozoraičiu vesti
nusistatoma. Tiek pasiekto yra smerktina už jai paves- 
susitarimo klausimai, tiek to uždavinio atlikimą.

Delegacijos Pirmininkas 
J. Norkaitis

besniems punktams bend-
įai nustatant ir jų redakci
ją. Pats susitarimo tekstospaudoj tilpo eilė straips-! 3. Prieš pradėdama d ................... ..... ..

nių, kuriuose pasisakoma rybas, delegacija buvo nu- projektas buvo bendrai, 
dėl \ LIK o testų su p. Lo- sistačiusi palaikyti pastovų tekstualiai apsvarstytas ii’ 
zoraičiu derybų, dėl susita- kontaktą su vietoje buvu- bendrai aprobuotas*.
rimo \ ei tinimo, ii piie pi o- siais VLIK o nariais, kad pat buvo padaryta ir_ __

susidariusios Į juos painformuotų apie de- munikato tekstu. Vienin- 
inkų. Pa v. rybų eigą ir su jais tartųsi. telį esmini dėl susitarimo

Tas
................ ...... ------- su ko-gos ieškoma

padėties kaltininkų. ___ _ __ _______
“Draugas” straipsny “Lie-iTaip delegacija ir darė. rezervą yra padaręs VLIK 
tuvių \ ienybės Klausimu Nuo pat derybų pradžios ir pirmininkas, stodamas už.v.. i n inzi . .• • -i -:_ z_____ . . . .

1952.1.30.

Nariai:
J. Kaminskas, 
J. Makauskis, 
T. Šidiškis.

Išeina “Pasaulio 
Lietuvių Žinynas

New

tf

Tremtinių, taip vadina
mų DP, neskaitant naujai 
atvykstančių į Vokietiją, 
Austriją ir Italiją, dar liko 
virš 130,000, kurių tarpe 
yra daug ligonių, invalidų, 
senelių ir kitų. Naujai pa
sprukusių iš už sovietų “ge
ležinės uždangos,” kas mė
nesį atbėga apie 1,500 žmo
nių.

Vokietija savo tautos kil
mės tremtinių turi apie 9,- 
000,000 asmenų: dauguma 
jų jau įsikūrė Vokietijoje ir 
ten paliks gyventi. Bonn’o 
valdžia prašo, kad bent 2,- 
000,000 vokiečių kilmės 
tremtinių išgabentų iš Vo
kietijos, o su likusiais jiems 
jau nebus jokios proble
mos.

Sunkesnėje būklėje yra 
atsidūrusi Italija, nes ten 
turi ne tik keliasdešimts 
tūkstančių tremtinių, bet ir 
apie 10,000,000 savo gy
ventojų pereklių.

Austrija nori nusikratyti 
visų ten esančių tremtinių, 
apie 30,000 asmenų.

Šalia tų valstybių, iš ku
rių reikia išgabenti tremti
nius, dar prisidėjo Graikija 
ir Olandija, ypač pastaroji, 
netekusi savo kolonijų už- 
juiyje.

Pastaraisiais laikais šios 
valstybės sutiko priimti iš 
Europos tam tikrą skaičių 
žmonių: Ausralija, Kana
da, Brazilija, Argentina, 
Venezuela. Šiais metais 
numatoma, kad Intergov- 
ernmental Committee iš 
Europos išgabens apie 115,- 
000 asmenų į visus kitus 
kraštus, išskiriant Jungti
nes Amerikos Valstybes.

(Iš prof. J. Končiaus pra
nešimo.)

_ _ Yorko Lietuvių Vai-
gruodžio 10, 1951) iki joms pasibaigiant (rug- Įak ka(j jeį ne susitarimo zbos Butas (Lithuanian 
“Musų turimomis in- sėjo 2-13. 1951 i delegacija tekste, tai bent derybų pro- Chamber of Commerce, 

formacijomis kalčiausia bus bendruose posėdžiuose su tokole butų pasakyta. jog Inc-) ėmėsi iniciatyvos rem
toji VLIK’o delegacija, su- prel. M. Krupavičium. prof. derybų eigoje nebuvo kalbė- ti “Pasaulio Lietuvių Žiny- 
sidedanti iš visų grupių at-J. Brazaičiu, L. Prapuolė- ta apie tai, kas yra diplo- no” išleidimą, kurį spaudai 
stovų, iimant ir tautininkus, niu derybų dienomis pra- mafijos šefas, kas vra už- baigia ruošti Anicetas Si- 
kuri tiktai blogai atstovavo nešinėjo dalyviams apie akcentuota trečiame proto- rnutis.
savo organizaciją, nes suti- derybų eigą. apie klausi- koje įg jg-j 1Tlasėio 7 Išleidžiamam “Pasaulio
ko priimti tokį susitarimo mus ar punktus, dėl kurių * " " Lietuvių Žinyne” aprašytos
tekstą, kuriuo faktiškai bu- derybos kliuvo; tarėsi dėl Be šių paaiškinimų mes visos laisvojo pasaulio vai
to norima VLIK’ą likvi- ginčijamų klausimų spren- paliekame pačiai musų vi-stybės, kuriose tik yra di- 
duoti. Pagaliau kalčiausios ________________ _... —----- -------------------------------------
yra prieškatalikiškos VLIK
grupės, kurios lapkričio 18 
d. atmetė VLIK’o pridėtas 
pataisas prie susitarimo.”

“Darbininkas” straipsny 
“Keno Vardan” (Nr. 48,
spalių 9, 1951) labai griež-

kaip žmogų išgąsdinsi, arba jei ,u balsu klausia; <-Ken0 
ji supykinsi, arba jei žmo- vardan VLIK’o atstovai 

kaip gų užgausi, lai jis Pla(l®ai(Xoi-kaitis, Makauskis, Ka- 
minskas, Šidiškis) pasiryžo

magina nuVertinti VLIK’ą?”
Nesiimdami susitarimo 

ir nesileisdami kal- 
pa-

. —Sveikas, ?»Iaike, 
tu gyvuoji?

—Gera diena, tėve,
tau einasi? Aš jau maniau, nervuotis ir nebūdamas nie
kad tu išvažiavai i Floridą, lagis. Todėl
kad tavęs niekur nematyti, parodo tiktai žmogaus susi-

-Pliorida. vaike, nepa- Įaudinira« ir visai nepasa- A.ertinti ........................
bėgs, pirma reikia biznį į a1,.ieškoti, žemiau
parėtką atvesti, o tada ir 
Plioridai pinigų bus.

—Ką dabar tėvas sugal
vojai?

—Aš vis mislinu apie tą 
mašiną, ką pagauna mela
gius už liežuvio. Jei aš. 
vaike, tokią mašiną turė
čiau, tai tuoj

dėl, kad jis sako netiesą. L
ar dėl kokios nors kitos! 
priežasties. Svarbu mokėti 
tokią mašiną naudoti. Jei 
duosi ją nemokančiam 
naudoti, tai toks nemokšai

įrašiusieji laiko savo par
eiga visuomenei paaiškinti, 
kaip deiybos vyko.

1. Deryboms su p. Lozo- 
f11 Taičiu vesti VLIK’as pasky-

7

dėsnis skaičius lietuvių, nu
rodant gyventojų skaičių 
bendrai, teritorijos plotą ir 
apžvelgiant lietuvių į ten 
atsikraustymą bei paduo
dant ir apytikrį lietuvių 
skaičių. Apie Jungtines 
Amerikos Valstybes, kaipo 
lietuvybės centrą laisvajam 
pasauly, duodama daugiau
sia informacijų.

Kiekvienoje valstybėje 
lietuvių apgyventi miestai 
surašyti alfabetine tvarka 
ir nurodyti adresai lietuvių 
Įstaigų, organizacijų, para
pijų, advokatų, gydytojų ir 
lietuviu biznierių.

.’tau
melagiai ir mašina parodys

re tokios sudėties delegaci
ją : Dr. P. Karvelis, J. Nor-

Elektros darbui 
. Pašauk elektromonterį

kaitis. J. Makauskis ir T. 
ol)eiąto7išidiškis. Kandidatais pa- 
bet tisai sRyrg prof. j. Kaminską ir

prof. Brazaitį. Dr. Karve- 
teisingu-ljiuj dar prje§ deryboms 

ma' . ..... jprasidedant išvykus, jį pa-
~^ai tu xa!.ke’ i vadavo prof. J. Kaminskas. į

kad negalima su masina Po dviej d b dienu j 
pnparodyti. ar tėvai pran- Kaminskui iš<ykus ; Ras. 
ciskonai melavo, kada jieĮtattą emigracijos reikalais» 

užeiki auna sunkią j taj Kaminskas iš ank- 
paskui pasiūlyčiau pasnm ami švento L to VLIK’ą įspėjo), jį pa

valdžiai melagius !Ju0Zip9 ' 1£p tulte 1 . vadavo prof. J. Brazaitis. 1

, .. tiktai tą. kad josatidalyčiau . , ., , , - J . . nūs vra nemokša,melagių gaudymo bizni ir . , * , . ,_ , * . - , * , . nieko nepasakvs apie bantada pinigu būt kaip šieno. , 1 * 1
Ai- ♦ domuju—n kaip tėvas darvtu- w 4—O 

mei?
—Pirmiausiai, vaike, aš 

išfigeriuočiau, ar pranciš
konai ar musų parapijos 
čyfai melavo ir aš tą pada- 
ryčiau be jokio atnagradi- 
jimo. O
musų valdžiai melagi

žmonių
v- * SAVIN G S BANK

yr,

v i/

Tą galima pasakyti, 
tėve, bet tam reikalui nė 
mašinos nereikia.

—Tai kodėl tu to nesa
kai?

—Čia ne mano reikalas. 
Aš j pranciškonų ir švento

tokia mašina prie taksu of i-puozaj.)o 1 įkalus nesikišu, 
tegu jie patys aiškinasi sa-

eaudvti. Dabar žinai mc-' * • *lagių čėsas, visi turi vai-! 
džiai taksus mokėti, ale vi
si trajina mažiau mokėti, 
ta sako pinigų nėra. Tai 
vot, vaike, čia butų tikra 
aukso maina — pasistaty.

so ir leisk visus per šeren 
ga-

—Tėvas labai klysti, ta 
vo biznis neitų.

—Kaip tai neitų?
—Jei valdžia norėtų, ji 

pati galėtų mokesčių mokė
tojus “leisti per šerengą,” 
bet ji to nedaro. Mašina, 
kuri melagius gaudo, nėra 
leidžiama nė teismuose var
toti ir yra vartojama tiktai 
tada, jei žmogus sutinka 
pats i ją sėsti, o jei nesutin
ka, tai jos nevalia naudoti.

—Bet tokia mašina vra, 
vaike?

—Mašina yra, tėve, ji 
vadinasi “poliografas” ir 
susideda iš kelių dalių, 
tau jau sakiau, kad mašina

.0 santykius.
—Atrodo, vaike, kad iš

mano gero sumanymo ati- 
; taryti melagių gaudymo 
bizni niekas neišeis. O raz 
taip, tai aš ir Plioridos 
nematysiu, kibą tik gyvuli
niame vagone nuvažiuosiu 

—Labai gaila, tėve, bet
aš čia tau nieko negaliu pa
dėti. Sumanyk ką nors 
pelningesnio, tai gal ir Flo
rida išvysi savomis lėšomis, 
bet gyvulinio vagono.

—Šiur, vaike, sumanyk, 
pinigų užsidirbk, o tada ir 
frentų turėsi kaip skruzdė
lių. Dėkui tau už serą ro- 

Ašld«- v.
— V ISO gero, tėve

parodo žmogaus susijaudi-Į 
nimą. Jei žmogus pradeda 
nervuotis, jo
: markiau

prof.
Trys delegacijos nariai— 
Norkaitis, Makauskis ir Si
ti iškis—derybose dalyvavo 
visą laiką. Susitarimą pa
sirašė : Norkaitis, Kamins
kas, Makauskis ir Šidiškis.

2. Deryboms su p. Lozo- 
raičiu vesti delegacija gavo 
iš VLIK'o tokio turinio in
strukciją (VLIK'o pasisa
kymas dėl p. Lozoraičio Ni
coj pasiūlytų jo aštuoniv 
punktų):

“a. Kad ir labai siekiant 
bendradarbiavimo tarpi 
VLIK'o ir Lietuvos diplo-' 
matinių atstovų—VLIK’as į 
randa, kad S. L. pasiūlymai 
(jo astuoni punktai) nesu
daro pasitarimams pagrin-' 
do.

“b. Tiksliausia priemonė, 
bendradarbiavimui tarp 
VLIK'o ir Lietuvos diplo-j 
matų butų atsiekta, jeigu 
S. L. sutiktu ieiti i V. T. 
užsienių reikalu tarnvbai 
vadovauti, kaip kad yra su
tarta Berno konferencijos, 
metu.

“c. Tuo atveju, jeigu S. j 
L. šiam pasiūlymui nepri
tartų, pasiūlyti jam. jau ne 
kaipo S. L., bet kaipo Lie
tuvos diplomatų atstovui, 
sudaryti iš VLIK’o ir jo 
veiksnį Lietuvos užsienio 

reikalams nusta-

Pinigams taupyti 
. Naudok Savings Banką

Apsaugojimas jūsų pinigų yra Taupymo 
Ba <ų speciaiinis uždavinys.

Vra rimta priežastis, kodėl 3,000,000 žmonių 
Al. sachusetts valstijoj pasirenka Taupymo 
B;, ką savo sutaupoms dėti. Tie stiprus, drau
gi- i bankai buvo įkurti tam. kad saugotų ma
ži;, pasiturinčių žmonių sutaupąs. Jie gent- 
ka ėmis užtikrina sutaupų saugumą. O dabar, 
ka ir visuomet, jus ir jūsų šeima jausitės 
sa ;iau turėdami pinigų banke.

V si Taupymo Bankai Masachusettse yra 
sa\i*arpiniai Taupymo Bankai. Tai reiškia, 
ka jie neturi šėrininkų. Jie yra operuojami 
in< ininkų naudai ir visus uždarbius, atskai- 
čic- išlaidas, taksus ir rezervus, grąžina tau- 
py jams.

Niekada nebuvo geresnio laiko, kaip dabar, 
pi ėti pinigus taupyti. Jūsų kaimynystės 
T; . .ymo Bankas su mielu noru jums padės. 
Ju galite atidaryti taupymo sąskaitą prade
di vienu doleriu ir kiekvienas jūsų doleris 
yr;- pilnai apdraustas pagal Massachusetts 
įstaymus.

K id surasti artimiausią Taupymo Banką 
žiu: kit. kad banko varde butų žodžiai “Savings 
Ba arba “Institution for Savings.”

Ali deoosds insured «n fuJI under Massachusetts laws
Teismo teista už šnipinė- 

lirdis pradeda į jimą Maskvos naudai. Ju- 
plakti, kvėpavi- dith Coplon. beteisiama iš

iras pasikeičia, kraujo spau- tekėjusi už savo advokato, 
oimas padidėja ir žmogus j dabar susilaukė dukters, 
ima smarkiau prakaituoti. Judith Coplon byla dėl šni- 
Poliografas arba “lie detec-’pinėjimo dar nėra baigta, 
tcr” tiktai užregistruoja Teismas neabejoja, kad ji'politikos 
j ns’keitimus žmogaus šir- buvo rusų šnipė, bet dėl.tyti.
dies plakime, kraujo spau- techniškų priežasčių jos1 “d. Jeigu S. L. nepritar
iame, kvėpavimo padažnė- byla buvo panaikinta ir bus tų ir šiam siūlymui—siūlyti 
j’mą ir prakaitavimo laips-keliama iš naujo. Tuo tar-jam periodinių konfeienci- 
r.i. Tai ir visa mašina. Jei pu šnipė augins dukrelę. jų tarp VLIK’o ir I). atsto-

Be adresų “Žinyne” yra 
keli platus skyriai lietu
viams reikalingų infonna- 
cijų. Skyriuje “Mokslas ir 
Mokyklos JAV” nuodug 
niai išaiškinta JAV mokyk 
lų sistema lyginant su Lie
tuvos mokyklomis. Smul
kiai išaiškinti kolegijų, pro
fesinių mokyklų ir univer- 

.sitetų teikiami mokslo laip
sniai ir kiek metų tenka 
studijuoti norint gauti tą ar 
kitą mokslo ar profesijos 
laipsnį.

Skyriuje “Profesiniai ir 
Kitokie Užsiėmimai JAV” 
surašyta kelios dešimtys 
profesijų ir duoti smulkus 
paaiškinimai kaip į jas pa
kliūti, kiek ir kokiose mo
kyklose teks studijuoti, ko
kios ateities perspektyvos 
toje ar kitoje profesijoje, 
nurodyti adresai kur tos ar 
kitos profesijos klausimais 
"auti smulkių informacijų.

Trumpam pranešime sun
ku pilnai išdėstyti šios 
stambios knygos turinį, ko
kiu bus išleidžiamasis “Pa
saulio Lietuvių Žinynas.” 
Atsižvelgiant Į didelius to
kio masto knygos išleidimo 
kaštus jos bus spausdinama 
griežtai ribotas kiekis. Kny
ga, kai išeis, bus pardavi
nėjama po $5, bet ją iš 
anksto užsisakiusieji gaus 
už $4. Suinteresuotieji užsa
kymus prašomi siųsti že
miau paduotu adresu, če
kius ir pašto perlaidas 
(monev order) išrašant 
“Pasaulio Lietuvių Žiny
nas” arba “Lithuanian 
World Directory”:

Lithuanian Chamber of 
Commerce, 41 W. 82nd St., 
New York 24, N. Y.

Amerika darys naujau
sius atominių ginklų ban
dymus Pacifiko Eniwetok 
salose ir Nevados bando-

' C-

STA

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

Juozas Balčiūnas iš Paker- 
nių km.. Gruzdžių vals.. Šiaulių 
apskr.

Juozas ir Konstancija Bene- 
diktavičius iš Ližių km.. Tau
ragės vals.

Ona Bervingaitė iš Naumies
čio. šakių apskr.

Martynas Brinkmanas iš 
Tauragės apskr.

Augustas. Motiejus. Mykolas 
ir Pranciška Bumelis iš šapu- 
rų km.. Seinų apskr.

Jurgis Czulkies iš Stankaitė- 
lių (Abbau-Stankaiten) km.. 
Klaipėdos apskr.

Dailydėnas. iš Užugojų km., 
Vadoklių vals., Panevėžio ap.

Marijona Jančaitytė iš Gar
liavos.

Antanas Jurašunas, sūnūs 
Igno, iš Šančių. Kauno apskr

Ignas Kazėnas.
Petras Kiaupa iY jo brolis, iš 

Žalpių kaimo.
Julius Kniulas iš Tauragės 

parapijos.
Edvardas Korolkevich iš 

Kauno.
Mačiuika. iš Glevonkos km., 

Gelvonių valsčiaus.
Boleslovas Mackevičius iš 

Liepiu km.. Žeimių vals.. Kė
dainių apskr.

Liudas Misiūnas iš Liepiu 
km., Žeimių vals, Kėdainių ap.

Alfonsas Padrostis iš Gargž
dų miestelio. Kretingos apskr.

Emilija Rokaitė iš Užuože- 
rių km.. Anykščių vals., Ute
nos apskr.

Jonas Valavičius iš Leipalin
gio. Seinų apskr.. sūnūs Juozo 
ir Viktorijos Gegužiutės Vala
vičių.

Antanas ir Ksaveras Žvirb
lis iš Beržanių km.. Panemunė
lio vals., Rokiškio apskr.

. Ieškomieji arba apie juos ži-
mame lauke. Spaudoj yi‘<Unantjejj maloniai prašomi atsi- 
spėliojimų, kad gal jau bus iiepti i
daromas bandymas ir “pek
liškos bombos” (vandeny- 
iio bomba).

Consulte General of Lithuania 
41 West S2nd Street 
New York 24. N. Y.
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Pavergtoj Lietuvoj
•Lietuvoje komunistų 

partijos centro komitetas, 
pradedant 1951 metų lap
kričio mėnesiu, pasirengė 
išdalinti kolchozininkams 
specialius aktus, kad, esą, 
“žemė jiems dovanojama 
amžinam valdymui.” Tai 
naujas Sovietų manevras 
pririšti žmonėms prie že
mės, nes jie ir taip negali 
laisvai pasirinkti darbo 
mieste, fabrikuose ar kur 
kitur.

•Šiemet pavasari ruošia
masi įvesti viešuosius dvi
savaitinius darbus valsty
bei miestuose, kolūkiuose ir 
sovchozuose. Už darbą ne
bus atlyginama. Per tuos 
“dvisavaitinius” bus regu
liuojamos upės, valomi lau
kai, kertamas miškas ir 
vykdomos “Stalino staty
bos.” Šie darbai ypač pa
vojingi, nes, be vadinamų 
“antnormių,” šiemet bus 
plačiai renkamos “savano
rių brigados” darbams į 
Rusiją ir centralinę Aziją, 
o ypač prie Volgos, Klimo 
ir Turkmėnijos kanalų bei 
hidrostočių. Pernai tokios 
brigados buvo plačiu mastu

“savanoriškai pridėti” pa
pildomai 100,000 tonų dar
bininkams, kasantiems Kli
mo ir Volgos kanalus. Be 
jų, tiesiai į Rusiją gabena
mi linai, sėmenys, bulvės ir 
kitkas.

•Pernai spalių 20 d. ir 
lapkričio 10 d. Šiauliuose 
vietos kompartijos rajono 
komiteto iniciatyva mieste 
ir gretimuose kolūkiuose 
buvo platinami Šukiai “Tai
ka užmuš karą,” padėti po 
Stalino paveikslu. Tokių 
proklamacijų buvo išdalyti 
keli tūkstančiai. Tačiau 
spalių 25 d. ir vėliau anksti 
rytais mieste pasirodė išda
žytų antikomunistinių šu
kių.

•Nuo pereitų metų birže
lio mėnesio Kauno “Audi
nių” ir “Litex” kombinatai 
iš naujosios sovietinės plas
tinės medžiagos gamina 
karinius parašiutus. Darbą 
prižiūri lengvosios pramo
nės ministerijos “Asortka- 
binetas.” Ministerio Terio- 
šino įsakymu darbininkų 
skaičius padidintas 200. 
Abejuose kombinatuose 
dirba apie 80 procentų mc-

KELEIVIS,
ANGLAI LAIDOJA KARALIŲ JURGI VI

Labai iškilmingai, dalyvaujant daugeliui svečiu iš užsieniu. Anglija pereitą penkta
dieni palaidojo savo mirusį karalių Jurgį šeštąjį, kuri žmonės praminė Jurgiu Geruo
ju dėl jo paprastumo, dėl ištikimybės konstitucijai ir dėi žmoniškumo. Karaliaus 
sostą užėmė jo duktė Elzbieta Antroji.

rengiamos Ukrainoje iri g kurf lg0 
Suomių Karelijoje. K ; Rauną atkelto5 g Ne.

•Gautosiomis paskutinė-i vos tekstilės kombinato Le- 
mis žiniomis iš Lietuvos/ningrade. Visi šios rūšies 
šiemet Sovietai ir Lietuvoje gaminiai išvežami į Rusiją, 
projektuoja “sušaukti kon-i net pačios darbininkės nie- 
gresą, kuris nutartų įkurti ko negauna iš jų savo rei- 
ir Lietuvoje nuo Vatikano balams. Spalių pabaigoje

tais ir veik visą laiką gyve
no Eastone, dirbo seniau 
šilko audinyčioj, o paskui 
per eilę metų jau minėtoj 
Ingersoll kompanijoj.

Velionis paliko žmoną 
Ievą, tris sūnūs, Teodorą, 
Algirdą ir Vincą, ir ketu
ris anukus.

Visi pažinojusieji velionį 
jį ilgai atsimins, kaip labai 
malonų žmogų, kurb per 
visą savo gyvenimą, tur 
būt, niekam nėra pasakęs 
net blogo žodžio. Tai bu
vo tylus, malonus, labai 
darbštus ir geros širdies 
žmogus, kokių reta. Jei 
jis galėjo kam pagelbėti, vi
sada su malonia šypsena pa
dėdavo. Jo mėgiamiausias 
laiko leidimas buvo žuvavi- 
mas, tame sporte jis buvo 
pasižymėjęs. Jei jis nežu
vaudavo, tai ką nors dirb
davo apie savo namus ar 
darbuodavosi su savo su- 
nu Algirdu prie sunaus na
mų. Palaidotas laisvai.

Gaila ir liūdna netekus 
gero kaimyno ir malonaus 
žmogaus.

pastatytoje bažnyčioje reiš
kiasi reakcija!

Programa truko tik dvi 
valandas ir keliasdešimt 
minučių. Be majoro pa
sveikinimo ir programos ve
dėjo trumpų įvadų kalbėjo 
B. Kalvaitis, kuris per pusę 
valandos pasakė daugiau, 
negu kiti kalbėtojai pasako 

,per kelias valandas. Ren- 
jgėjų ar kalbėtojų nuopel- 
i nas, kad palikta daugiau 
laiko meninei daliai. O ši 
publiką tiesiog užburė. Ak
torius H. Kačinskas, solis
tas S. Liepas su akompa
niatorium J. Kačinsku, mu 
ziko J. Gaidelio vyrų cho
ras pasirodė puikiai, be jo
kio priekaišto. Visų pasi 

įlinkta labai vykusi, šventei 
i pritaikinta programa. Vi 
sus publika vertė kartoti, 
papildyti numatytą atlikti 
repertuarą.

Apie aktorių H. Kačins
ką, muziką J. Kačinską ir 
solistą S. Liepą nėra ko 
plačiau kalbėti, nes jie ge
rai žinomi visoje Ameriko 

j je. Naujas programoje bu
vo muz. J. Gaidelio vyrų 

pir- 
pasa-

kyti, kad tai geras choras. 
Dirigentas ir choristai ro
do daug meilės lietuviškai 
dainai, darbo entuziazmo 
ir didelio pasiruošimo. Jų 
laukia plati darbo dirva ir

•Lietuvoje nei Kalėdų, listai ir choras tą dieną ga- Minėjimas pradėtas pa 
nei Velykų švęsti negalima, vo pastatyti Meituso operos maldomis lietuvių bažny-j 
Jei kas tų švenčių metu ne- “Jaunoji Gvardija” spėk- čioje. Tose pamaldose ne
ateitų į darbą, gautų ne tik taklį, o operos koncertiniai dalyvavau, bet žinau, kad k
dvigubą pabaudą, bet iš vi-'spektakliai, perdėm garbi- jose giedojo solistas S. Lie-i ^ora*s*" kuris""pasirodė 
so ar tik nebūtų apšauktas nantieji “tėvą ir mokyto- pas. Kiti pasakojo, kad ma karta jr reikia i
“liaudies priešu.” Užtat ją/’ buvo suruošti filhar-iten klebonas kun. Strakaus- «- • j - - ------ _i_
ten pilna visokių komunis-; monijos salėj Vilniuj. Kau-
tinių švenčių. švenčiama 
net ii- “Stalino konstitucijos 
diena.” Filharmonijos šo

ne, Šiauliuose ir Klaipėdoj.
ELTA.

kas pasakė strakauskinį pa
mokslą. Jis neragino, kad 
žmonės eitų į minėjimą ir 
kad aukotų Lietuvos laisvi
nimui. Pagal tą kunigą Ame-

Senas Eastonietis.

NAUJAS DIREKTORIUS 
IR MOKYTOJAI VAS.

16-TOS GIMNAZIJOJ

KorespondencijoS

buvo išleista nauja darbi
ninkių laida, išmokyta, 
kaip reikia naują plastinę 
medžiagą austi.

•Visas Lietuvos jauni
mas dabar stengiamasi su
organizuoti į komjaunimo 
skyrius arba DOSAAF’v 
dalinius. Ši organizacija 
yra pusiau karinė ir Lietu
voje veikia nuo rugsėjo 
pradžios, vietoj trijų seniau 
buvusių Dosarm, Dosflot ir 
Dosav. Jos tikslas—kariš
kai apmokyti jaunimą ir 
jam skiepyti politinę-ko- 
munistinę dvasią. Šią nau
jąją organizaciją prižiūri 
sovietų gen. Kuznecovas, 
kuriam pavesta konsoliduo
ti ir paruošti karo metui vi
sas jaunimo organizacijas 
Sovietų Lietuvoje. Jai va
dovauja ministeriu pirmi
ninko pavaduotojas Soko- 
lovas.

•Valstybės Filharmoni
jos naujas sezonas 
pradėtas Korsako simfoni
ne poema “Už Taiką, Sta
lino premija apdovanota 
Vainiūno rapsodija smui
kui su orkestru, ir Beehove- 
no 9-ja simfonija. Simfo
nijos orkestrui dirigavo 
Klenickis, chorui—Kavec-

nepriklausomą ka t a 1 i k u 
bažnyčią.” Šiuo metu va
roma sustiprinta agitacija 
prieš Vatikaną. Taip pat 
nestinga provokacijų, gan
dų, MVD agentų įskundi
mų. Vilniuje ir KauneMVD 
agentai ypač daug platina 
visokiausių prasimanymų 
ir nepagristų paskalų.

•Vadinamoji “Moterų 
Tarybų valdyba" Vilniuje 
rengia moterų “taikos eks
kursijas” į užsienį. Jos bu
vo pirmoj eilėj suruoštos* į 
Suomiją, o šiemet sovieti
nės propagandos atlikti 
greičiausiai bus pasiųstos 
dar į Vokietiją ir Prancūzi
ją, kad pasireikštų ten per 
“konferencijas už taiką" ir 
tarptautinio kultūrinio ben
dradarbiavimo parengimus.
Kolūkių, fabrikų ir sporto 
delegatėms vadovauja Kau- 
naitė.

•Lietuvos grudai iš Klai
pėdos grudų elevatoriaus 
kraunami tiesiai į sovieti
nius laivus, kurie kas 3-7 
dienos plaukia į Leningra
dą. I Klaipėdą grudai bar
žomis gabenami per Rusnę.
Pernai rugpiučio mėnesį 
11,000 tonų lietuviškų glu
dų buvo sovietų laivais, _
kaip Sovietų Sąjungos gru-ikas; solistais buvo: Gutau- 
dai, eksportuoti į Indiją. Įskas, Livont, Nikeeva, 
Lietuvos grudų duoklė So-iRemšytė ir Muraško. šie- 
vietų Sąjungai pereitais met filharmonija yra pasi- 
metais padidėjo, nes darbo žadėjusi duoti 
valstiečiai buvo įpareigoti sovietinių

Zųmus Lietuvis tingai paskutiniais
i<* - n ii.. Petras, besirūpindamas Mll e BrOOrClyne tuvos likimu, daug D2

PETRAS ATKOČAITIS

metais 
Lie

tuvos likimu, daug padėjo. niais, 
tremtiniams atvykti i ši bona:
kraštą ir aprūpino juos dar-

kos lietuviai savo aukomis' JJejis pasėkimas."Jie ly-
:U?° atstatę Lietuvą bet už gjaj gerai suprantami ir
tai niekas Jiems. kredito mėgiami senųjų ateivių,
neatiduouąs. Todėl dabar gįmusju lietuvių ir trem-
senieji amenkiecia!, kurie tinių Minėjimo programo-
laikiaecių vadinami dur- moje choro pasirodymas

einą tik ten, kur kle-į’QUVO iaukta naujiena.
nurodo, kad reikia o. • •’ 1 Programą vykusiaiar galima eiti. O jis kvie- vedė

, . , . .. . - . . .. ,P. Viščinis, kurio rūpesčiu
Pat Padėj° JiemS Sfi sudalyta tokia skoninga

ir gili.
Jei ne klebono išsišoki

mas, minėjimą galima butų

įsikurti. (katalikų federacija su pa-Į^
Visuomeninėje 

į Petras Atkočąitis 
mos nariai rėmė , ,

, lietuvišką pastangą, daly- -’a*arn'- 
ivavo visur, kur lietuviai tu
rėjo pasireikšti. Taip kad 
ilgai New Yorko lietuviai

veikloje lapija vasario 17 d. Ten:
ir jo sei- 
kiekviena IaPD°

Pusią renkamos atikus pa-
ir federacijos rei- 

Visame pamoksle 
nebuvę nė vieno žodžio 
apie kenčiančią ir naikina-, 
mą lietuviu tautą, apie rei-:

Pereitų metų rudenį Va
sario 16 Gimnazija, Diep- 
holze, pergyveno didelę di
rektoriaus ir mokytojų bu
kumo krizę. Buvusiam gim
nazijos direktoriui Dr. A. 
Palaičiui išemigravus į 
JAV, beveik tuo pačiu lai
ku išemigravo ir visa eilė 
mokytojų. PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba griebėsi vi
sų priemonių kuo skubiau
siai surasti naujus pedago
gus, kurių jau taip maža 
yra belikę Vokietijoj. Trūk
stamus mokytojus pavyko 
surasti kiek greičiau, bet 
atsakomingoms direkto
riaus pareigoms rasti tinka
mą pedagogą buvo labai 
sunku ir šis reikalas užsitę
sė iki šių metų pradžios.

PLB V okietijos

laikyti pavyzdžiu, kaip rei 
kia tokių švenčių progra
mas sudaryti. Prie to pasi
sekimo dar prisidėjo sko
ningas scenos paruošimas.

ruošimą 
Visur

Šitas pamokslas yra nepui- matėsi rūpestingumas, ap- 
ki dėmė visame gražiame. skaičiavimas ir planingu- 
minėjime, bet atsakomybė mas. Už tai garbė 
už ją tenka ne organizato- jams.

... . ; ka.a jai padėti, anie zuvu- Tjaus netekę tauraus ir gar- į-i t • . i - - I visą minėjimoG- . • A „ ... (sius dėl Lietuvos laisves. -j-* , • ,i oingo patrioto Petro Atko- įdėta daug sielos,
čaičio.

Šimtai brooklyniečių, jų 
tarpe ir kitataučių, vasario 
9 d. lydėjo velioni Petrą Į

Y., vasario; šv. Jono kapines. Tai bu 
Atkočaitis. ivo iškilmingiausios laidotu- 

Brooklvno lie-
—V. B.

Brooklyn, N.
5 d. mirė Petrą
Mirė po trumpos, bet. sun-j v®s žinomos 
kios ligos, eidamas 67 me-,tu'ūams.
tus. Petras kilęs iš Butai-' -----------
čių kaimo, Eržvilkio vals
čiaus. I Ameriką atvyko:
1905 metais. Velionis gi-!

buvo liame liūdesyje paliko žmo
ną Petronėlę, sūnų Joną, 
mai"

Brockton, Mass.
Pavyzdingas Minėjimas

Ilgą laiką Bostonas buvo 
marčią Eleną ir anūkę Te-; Naujojoje Anglijoje pir 
•esę, keturis brolius—Jonas!maujanti lietuviu kolonijžr-« • • a i xt —. _ *■

ypač 
kurinių.

dau;

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI—visa; nepaprastas naujas romanas, 

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuviu šeima, ypač ju 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspaus
dinta; kaina 4 doleriai.

ŠLIVPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautinį ir kulturinį atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
graži spauda; kaina 3 doleriai. (Nuo 1)

Abidvi knygos sykiu tik už 6 dolerius! Persiuntimo 
lėšas apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris. .3325 So. Halsted St., Chicago 8. III.

Krašto
rengė-'Valdyba naujuoju Vasario 

16 Gimnazijos direktoriu
mi paskyrė žinomą pedago- 
įgą, buvusį Jurbarko valsty
binės gimnazijos direkto
rių, rašytoją Antaną Gied- 
rių-Giedraitį, kuris šias 

Mirė Teodoras Šliogeris pareigas jau perėmė ir jose
Vasario 6 d. čia ligoninėj nuo į m- ma

inas išdidžiai atmestas. Ta-‘mirė Teodoras Šliogeris, 66!nęs*° Pėdžios. Gimnazija 
da rengėjai užpirko mišias metų amžiaus. Velionis'’^ atsidūrė tvirtose paty- 
už žuvusius Lietuvos ka- gruodžio 14 d. buvo sunkiai rūsio pedagogo lankose, 
rius, per kurias klebonas troko sužeistas Ingersoll- Gimnazijos adresas: (23) 
apie Lietuvos žuvusius ka- Rand kompanijos kieme i^Diepholz, Am Flugpatz,
rius nieko neužsiminęs, o sunkiai kamavosi ligoninėj , Germany
tik įrodinėjęs, kad jis vie- vis tikėdamas pasveikti.______ _________________
nintėlis atiduodąs ameri- Dėia, žaizdos buvo tokios' r . a k„a Tom , . .. ,• . . , j. *, . , . . i A • i Juo didesne bu9 lavokieciams lietuviams kredi- sunkios, kad visos gydytojų Lietuvaį gelbėti auka, juo 
tą už jų aukas, todėl aukos pastangos negelbėjo. Tėvynė bus Tau labiau dė-
duotinos vien jam. Savo Velionis Šliogeris buvo kinga. Aukas priima Ame- 

Taryba ir jos

riams, o pačiam klebonui, 
i kuris jau ne pirmą kartai 
parodo savo tikrąjį veidą. 
Pasirodo, kad minėjimo 

(rengėjai kvietė jį įuosti j 
bendrą minėjimą su fede
racija ir parapija. Kvieti

-a
savo didumu ir lietuviškų 
reikalų atstovavimu. Da
bar šalia jo ryškiai iškyla 
Brocktono lietuvių koloni- 

Atkočaitis, kaip ja, kuri nėra tokia didelė,

Chicagoje, Antanas New 
Hampshire valstybėje, Do
mininkas ir Juozas Lietu
voje.

Petras
ir visi. atvykęs į Ameriką 
pradžioje dirbo sunkiai, bet 
1912 metais su kitais įstei
gė siuvyklą, kurią, vėliau 
vienas, išvystė i didžiulę 
Įmonę. Jai vadovavo iki 
sunki liga pakirto jo jėgas.jbilizacijos Vajaus 
Jo sukurtą įmonę perėmė:suorganizuodama 
tęsti jo sūnūs Jonas

Bostoniskis

EASTON, PA.

kaip Bostono, bet lietuvis-,panioksio pagrindu jis pa- kilęs iš Varnių, Žemaitijoj, rikos Lietuvių 
kuose reikaluose reiskia.-i (ėmęs prasimanymą, melą, Amerikon atvyko 1903 m e- «kvriai
kaskart stipriau. Pernai Ji;į;a(į lietuvių laikraščiai va- 
įssiskyiė iš kitų Ameriko.- fjjna senuosius ateivius dur- 
lietuvių kolonijų, atlikda- .njafs.
ma su kaupu Laisvės Mo-

kvotą.
šaunią

Iškilmingas aktas—kon
certas—sutraukė tiek žmo
nių. kiek patys rengėjai ne-,• i • i* i- mu. iviiuv ai ne-cet- lietuvių liaudies meno pa- •/,-• L../, . • /

raa nuo įsijteigimn piimi-įrodą Lietuviu Bakūžėje.!>U-' -C-ta
aviu! Šiem., ii .u. Oebono pamokslą nninkavo Brooklyno lietuvių;šiemet ji eina toliau pažan- 

kontraktorių sąjungai, bu- gos keliu, 
vo daugelio draugijų ir'
klubų nariu I Vasario 10 d. dalyvavau

Lietuvos nepriklausomybės1 Kas buvo pernykščiame mi- 
apylinkių paskelbimo minėjime. Ir nėjime, įuostame tarybos ir 

nesigailiu, kad iš didmies-'federacijos kartu, tas sako, 
čio nuvykau į provinciją kad pernai bent trečdaliu 
tautinės šventės iškilmių žmonių buvo mažiau.. Ir

kočaitis ne vien sėkmingai pasižiūrėti. Minėjimas pui- aukų šiemet lyg tyčia su- 
vesdamas savo įmonę ismo-jkiai suorganizuota-. Pro- rinkta daug daugiau. Pei
kė ii; suteikė darbo savo orama buvo įvairi. Įdomi, nai sukelta tik $183, o šie- 
dirbtuvėje daugeliui lietu- neperkrauta, neperilga. ne- met virš $370. Išeitų, kad 
vių, bet su savo šeima bu- išvarginanti publikos, bet juo blogiau, juo geriau, 
vo stiprus šulas bendrosios (nuotaikinga, pakili. is;,v- Prie- lietuviškos dvasios 

’ I>a"idinga. slopinimą

Brooklyno ir 
lietuviai skaudžiai sutiko 
liūdną žinią apie Petro At- 

čio mirti. Petras At-

lietuviskos veiklos

elgėsi lietuviškais reikalais, 
o gal didelis žmonių sąmo
ningumas ir savistovumas.

lietuvių lėšomis,

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 

o SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o-LAJšKŲ SU ANTOALVIAIS 
OP.ET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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



Puslapis Šeštas mirns, so. r.osTON Nr. S, Vasario 20, 1932

Moterų Skyrius

T

Moterys ir Šnipai
Pasaulyje kvepia paraku, geri, garbingi ar niekšai? 

O kur gresia karo pavojus, l ši klausimą norint atsa- 
ar karui einant, šnipinėj!- kyti, reikia išaiškinti moty- 
mas darosi “paprastas da- vus, dėl ko žmogus snipi- 
lykas.” nėja ir ’— i

Jei kas šiandien galėtų visiem 
pasakyti Amerikai, kaip ru- Samson 
sai ginkluojasi, kur yra jų nes ji kovojo prieš nacius, 
atominės dirbtuvės, kiek dalyvavo pogrindinėj veik- 
kariuomenės stovi Vokieti- loj, buvo nacių sugauta ir 
joj ir daugybė kitų tokių kankinama. Ji kovojo už 
dalykų, toks “pasakytojas,” savo kraštą prieš priešą, ku- 
arha kitaip sakant šnipas, ris jos kraštą smaugė. Sa
buty labai aukštai vertina- vo darbu j; norėjo patar- 
mas ir butų didelė pagalba nauti savo kraštui. Bet sni- 
Amerikos pasiruošimuose, ipai, kurie išduoda savo

Kas butų gera mums, tas kraštą už pinigus, arba ak
yva gera ir priešui. Ameri- los neapykantos vedini, 
koje nesenai plačiai nu- kaip tai daugumoj atvejų 
skambėjo rusiškų šnipų by-'yra su komunistų šnipais 
los. Tų šnipų, tik išaiškin- svetimose šalyse, simpatijos 
tų ir pagautų, buvo nema- nesukelia.
žai ir jie pridarė mums la
bai daug žalos.

kam. Pavyzdžiui, 
žmonėm Odette 
atrodo karžygė,'

LEIDĖ IR ši Y A PARODOJE

Mrs. .Viaggie Gaida iš Syosset. L. I„ N. Y„ pristatė i 
tunu parodą šitą dički danu veislės šuni. kuris stebina 
žiūrėtojus savo didumu, šunų paroda vyksta Ne* Yorko 
mieste.

t ŠEIMININKĖMS
Varškė ir suris yra labai

■plačiai pritaikomi užkan-! ___
džiam, desertui, o taip pat DEMOKRATINIO 

dr pagrindiniam daviniui. SOCIALIZMO PRADAI 
i Čia duodame sūrio ir kum- l abai populiari ir naudinga 
pio patiekalą, kuris pietums i & kUushB^

[duodamas kaip pagrindini
: valgis.

Reikia paimti: 
plonas duonos riekes

i.

Paminėjo Daktarą

'Keleivio’ Knygos
I VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti toks tvanas, _ _
ir naudinga šių'apsemtų visų žemės rutulį t Iš kur 

suprasti knygutė.!ėmėsi tiek vandens? Kur tas van- 
.ūUc duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga

lėjo surank'cti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito 

LSDP Užsienių Organizacijos raš- . knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol-inas?” Kaina .............................. 25c
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .25c

DĖL LAISVOS LIETUVOS

svaro aštraus amerikoniško TIKRA TEISYBĖ APIE
' surio SOVIETŲ RUSUĄ
|PUl^m • SmUklkia? SUPiaust-vto: Arba komunistų diktatūra faktų 

Kumpio arba canned spiced' šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty- 

į bėrais ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 

'tvarkosi? A.r yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 

, uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų NUpldUtl nUO duonos plu-} pragyventi? Dabar rusai sako kad
ta« ir uždėti iac unt cvm.-fu Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.’ 11 uzuetl jas ant lestu Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
išteptos keptuvės (geriau- yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa

ham” 
į 2 kiaušinius 
ll/j» puodelio pieno 
Žiupsneli druskos

T , - . . šiomis dienomis pasirodei
i - r, v r 11 : įdomi knvga “The World’s pa., kaip Dr. K. Fuchs, ir.; ~ w g

eile mažesniu atominiu sm

' lietuviškos
Joną Basanavičių \

Hartford.
„ -- - , ir- Jos autorių.'pų Rusijai buvo labai nau-į . ,

dingi. Dr. Fuchs neabejo- 
jamai sutaupė Rusijai daug 
milionų dolerių pinigo Ir 
pagi ‘ '
nių 
metai

Šnipinėjimo darbe ypač 
pasižymi moterys. Kai ku
rios iš šnipių kaip Mata 
Hari ir šiandien yra neuž
mirštos. Apie jas buvo ra
šomos knygos, jų gyveni
mas buvo pavaizduotas fil 
mose, ir jų karjera, 
baigėsi sušaudymu, vilioja 
ne vieną šešiolikmetę. Kas

Kurt Singer, 
įmęs Austrijoj ir tarnavęs

įvairiuose
gence Service skyriuose, sa-

Vasario 10 d. Hartforde 
buvo paminėta 100 metų 
nuo Dr. Jono Basanavičiaus, m? 
gimimo ir 25 metų nuo jo 
mirties sukaktis. Paminė
jimą suraošė Tėvvnės Mv-

.- iavos, dėl ku- 
- . taviems dirbo

A. Lttckienė.

MERGAITĖ SU ŠUNELIU
bailiu akiuLiekna, išbl; - 

mergelė
riki.-tan gatvė-

-irdies išgąsdin-

; rodės. lingavo,
rėkavo.jerą. Lanai gyvai yra pa 

pasakotos gyvenimo istori
jos garsiosios šnipės Mata

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

žmonės kuria per amžius.' šj intri
guojantį politiškai ekonomiškų klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kąiifc- 
sky. Kaina ................................... 10e
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aUkiaia 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turas bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 2oe 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las persta to nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 2o y pa tos. 25c

jas
>

vartoti “casserole”). apie dabartinę Lietuves padėtį. Ko
kia Lietuve' atejtts gali būti? Atsa-

Suii sutrinti ir nžhar«tvr; !‘>mus ‘ Vu<>s ®alfe,i gan‘- -uuuiii u UZ Oarsiy tl! ti nusipirkęs naujai išleistą knygą
ant duonos, po to užbarstv- 98 PUilaP‘W didumo. Kaina 50 centu AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
ti kumpio, uždengti duonos Auiminimai ir Minty*, K“s?Aį'S
neke. Suplakti kiaušinius, Mr^
pieną, druska, prieskonius Dr- Kazvs trinius. bažnyčios autoritetą ir faktais pa-

. 1 Tai yra stora, 30d puslapių knyga rodo, nėra joks Kristaus vie-•* \ 1SKH UZpiltl citit tlUOnOS kurioje buvęs Lietuvos prezidentą? tinmkas. 224 pusL Kaina ....
riekių su suriu ir kumpiu. KOKIUS DIEVUS ŽMONSS
Ant viršaus uždėti truputi Pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
Sviesto ir kenti vidutinionuotykių iš savo patyrimų. Tų kny- Visokiuose kraštuose žmonės gar- , *7l° n Kepti \iautiniame ra visi lietuviai turėtų pers.aityti., bino įvairia dievus. Dirvų garbinl- 

i karšty (350 laipsniu) apie ............................. $—» .mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
pusvalandi. Stalan duoti DELK0 reikia ŽMOGUI £“*^£7 k™ehm<X
kaistus GERT IR VALGYT? Į priėjo krikščionybės gadynę? Visus

* _ tuos klausinius galėsi atsakyti t-a-
Salotė* SU Varške Valgyt ir gert reikia dėl to, kau Į adites *4 knygą. Tai didelio for-

e norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, i mAto» puslapio knyga.
Varškė labai tinka prie gi norui? Del ko be vai- siELOS baisai

.1.__ a - • ; g’° žmogus silpsta? Ir deiko vienas „
U41ZOV1U 11 (iUOiįa joms V!- maL-tas duoda daugiau spėkų, kitas Om-zi.-na »■.. 
sai kita skoni. !«»»ž:-aa? Pelko žmogui reikia cuk

sia-

imti:
Rpit-io no ' ntaž au? Deiko žmogui neimu pa- r£ii3 draskos ir kitų panašių daly- 'apie

Gražios eilės ir dainos, čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 

musų tautą, apie šeimynų ir 
apie darbų. Toji knyga palinksmini 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio _ formato, 2Ž3 puslapių knygą, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... ?L0P

tų? Kodėl jam reikia riebalų? Si-
! taca klausimus suprasi tiktai iš šios 

2 puodeliu virtu piaustvtu bul- kojgc5*5- Parašė Dr. G-mus. Jos
vįu ‘ * Į kaina tik ..................................... 15c

1 puodeli virtos mėsos (plati- KUNIGŲ CELIBATAS 
stytOS) jį knygelė parodo, kode!

• SAPNININKAS 
Romos1 Didysis Lietuviškas__ Jysis Lietuviškas Sapnininkas

1 puodeli virtu pupu arba Žir- popiežiaus kunigai nesipačiaoja. čia su Saiemono galva. Išaiškinti visokie 
• * ' ' ” išaiškinta visa jų bepatystės istori- visokiais atsitikimais. Virt

t u i* i . -j- niu ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš-1300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
lias dainas sudainavo H art- Jos baltus .a .us jie sumindė; pUCHjeiį smulkiai supiaustvtonupuolimas, šių knygą turėtų jvf.7Aę, ctaiixa<s

i----------- i-» k . | perskaityti kiekvienas vyras, tėvas JSIAUBAS

■! giedojo Manchesterio ben
drasis choras. Vėliau ke-

Hari, jos dukters, Judith fOrdo vynj oktetas, o po to 
Coplon, Tokio Rožės ir mo- kalbėjo Dr. šerkšnas. Nore
tenj, kurios vyravo Kurt 
Fuchso. atominio šnipo, gy-kuri 

k-z_ vemme.

verčia moteris šnipinėti? 
tą klausimą nelengva atsa
kyti. Tokio Rose 
pareiškė, kad jai 
pinigu, ir aišku, kad pini
ginis motyvas ne vieną gra
žią moteli pasiunčia i prie
šo lageri šnipinėti žinių, tymiuosius 
bet yra ir idealistų šnipų,

kojomis 
Ir badė lieknų

mis.
O ji šuneli g: 

josi r
mielas buv 

kūdikis.

..emeni alukunė- agurkėlio (dili pickle) vyras,
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų Arba, kaip Kaukazo Razbaininkaa 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina.................................................... 26e

'.’/2 puodelio smulkiai supiaustv- “Otep-s, dukterya ir mylimosios * r ~ papultų j tokią kunigų globą. Para-
‘ L T ~ “... tų salieru

- ė, už jį au o-Į j puodelis nusunktos varškės
................... P/i puodelio majonezo . _jis, karo tikras!__ i___ i___ _________ , i. - ŽEMAITĖS RAŠTAI* ' izrusaos ir pipirų pūgai šauni

Sumaišyti bulves,
Žirnius arba pupas, salieras,: žinote, kad ji buvo paprasta_ kai-
druską ir viską gerai atsal-;įve^Ou™> ^^‘gin^v^ku^Sdį 
dvti Po to nridėti vaiškės tūkstančiai ir milionai kitų moterų.ciyii. ro 10 pi įaeu v arenęs o ^„į -mė apysakas Amemosi „etuvuun..
majonezo ir gerai įsmaisy- jos apysakos yra tikras gyvenimas Daug kaJ7. ,ietuviško jaunio w>ri 

tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kalią, 
nori pffgilint 

kalbos zinoji-
ridikėlių riekutėm. Tinka rąžiusi Lietuvoįe'ir Amerikoje.

.iTAm^r^ ess &i^-Did4 knyga’144«
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- ------

. se raštuose ji gražiai aprašo, gra
liai pajuokia ir gražiai pagiria mu- ęorii i 17x4 « 
sų gyvenime būdą ir musų pajfrc-: » Ov IAL.lZ.iVl.y,

' čius. Knygoje yra paveikslas su gar

jis trumpai kalbėjo, bet 
daug pasakė ir gražiai nu
švietė Dr. Basanavičiaus i jr 
gyvenimą ir jo darbus. 
Taip pat kalbėjo Tėvynės 
Tylėtojų Draugijos pirmi
ninkas p. Chase (Čekanau-

šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdmand de Samcgitia 
Kaina ........................................... 25c

Pats Kurt Singer gyveno 
Įvairiuose kraštuose ir pa
žino daugelio tautų ir rasių 

atvirai‘žmones. Žmonių pažinimas
reikėjo i ir ju supratimas atsispindi skas). Jis papasakojo, kad 

'jo knygoje, kurioje jis pa
vaizduoja garsiųjų šnipų 
gyvenimą ir rausiasi i jų in- 

pergyvenimu:

J Ir daug gerų 
šunelį: 

Gailėjo, kati 
krato,

lankydamasis Lietuvoj, ap- Bet ko apsi
lankė Dr. Basanavičiaus! mergelė, 
kapą Vilniuje ir sužinojęs^Tie geri ir ji 
iš tenykščių gyventojų, kad į

akių nukrypo Į

gatvėkaris taip

rkė bailiu akiu

rus žmones ne
suprato.

ZIGMAS GAVELIS.norėdamas atidengti moty--Dr. Basanavičius prieš mir- 
kurie šnipinėja iš isitikini-1 vus, kūne tuos žmones pa- ti vargo ir buvo lietuvių —- —-
mo, iš noro patarnauti sa- darė šnipais. Užsklendus mirštąs. Ne naujiena, kad i Patinka PonlCs
vajam kraštui. Pats šnipi- knygą, skaitytojui palieka gyventi lenkų okupuotame
nėjimo darbas vra nevieno- gilus ispudis, ir supratimas, Vilniuje buvo sunku, bet .. .
dai vertinamas‘atskira tau- kaip lengva patekti Į tink- negalima sakyti, kad Basa- Norėčiau su-dingiausiai
tu. Pavyzdžiui, anglai lai- la. kuris padaro žmogų šni- navičius buvo užmirštas, pasveikinti Oną b. • Ku
ko šnipinėjimą visai gar-pu ir nebeleidžia jam pa-Tuomet Lietuvoje jo var-įbilienę uz >s gražius ir 

tuo tarpu sukti kitu keliu. das buvo plačiai žinomas, i įdomius sti a. jsnelius Mote-
šalvse šni------------------------- —-------- nuo mažo vaiko iki senelio, rų Skyriuje. As turiu daug

lai- Pakalbinkime kaimvnu* ir Tačiau ponas Chase sako, malonumo, .i juos skaitau 
.................... • "— kad ji savo rasi-

binga tarnyba, 
kitose Europos 
pas, nors ir savas,

Straipsniai
Kubilienės

pas, nors ir savas, nėra lai- rakalbinkime kaimynu* ir pvnaa vh«i«: 5**•—*•*' •
komas didelėj pagarboj. draugus užsisakyti “Kelei- kad jis laukęs progos, kad 11 matau, ji &a\o įasi- 

Ar šnipai vra blogi, a vį”. Kaina metams $3. įgalėtų lietuviškai visuome-imais ne vit am pataiko 1 
________ ‘ ____________________ » ——— nei pranešti, kad Dr. Basa-‘skaudžią vieą arba, kaip

MEILĖ NUGALI TOLIMUS ATSTUMUS

7,000 mylių tarp New Yorko ir Korėjos, bet jaunas ka
reivis Raymond Wolter visvien susituokė su 21 metų pa
nele Helen Millcr. .Telefonu jis sutarė su ja vesti Valan- 
tino dienoje, o kareivio brolis Eugene “atstovavo” brolį 
vedybinėse iškilmėse. Tokios vedybos (“bv proxy”) Įsta
tymu yra leidžiamos.

mėsa ■ žinote, kad Žemaitė buvo vie- 
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar

KODĖL Aš NETIKIUI 1UEVA-*• -> -7 •
Laisvamanis čia pasako, kode! jia 

negali tikėti. Pilna_ argumentų, ku
rių nesūraus joks jėzuitas.......... 20e
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams.

prie visokių riebių mėsų.

VARGO MERGELĖ
Vargo mergelė.
Linelius raudama 

navo
Apie girelę, žalią eglelę. 
Apie darželi, savo vargeli

Kaina tik ................... ...........«1~OO
TAVO KELIAS Į

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... 25c.

. KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
^“".^"PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

r:ai nužudė vokiečiai laike šito ka-' Labai {domus senovės filosofų da- 
-o. Tai di lelė knyga, 12« puslapių, leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
su garsiais raštais ir retais paveiks-1 daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
iais. Kaina .................................. 60c knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma

kalas, arba Kaip Atsirado Kalbos.”Nėra mamytės 
tų,

Nėra tėvelio, kad pamokintu.!

kad suramin- • ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
į ŽODYNAS

Parašė Z. Aleksa. Kaina

SOCIALDEMOKRATIJA
BOLŠEVIZMASDažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 

aT kitas žoois lietuviškai vadinasi.’
Nėra sesutes, kad pas gailėtų, .Ves kasdien girdime daug angliškų į Pagal 

^,.l-.»,, žodžių, liet dažnai nežinome, kaip > giriomisNėra bernelio, kad pamv lėtų. tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 1 knygutė.
reikalui yra reikalingas geras žody- i T . „ . _

naktelė nepas’gaiiės. nas: Taipgi kas turi gimimų Europo-
" į Į* -f Jiems pagelbėti angliškai į Kaip jis žmonėms kenmėlis nepamyles. .. . įsmol.ti, tai geriausiai jiems pa-i- kimės rūkę! Pagal A. ‘ 

p. vnase negalėjo toiueu, - a.^toja, .«« žvaigždelės nesura- ±SK3t V™

padalyti anksčiau, kodėl Į savo nuom nes, gindami
i reikėjo laukti 25 metus nuo‘vieną ar kita pusę. Linkiu Ryto paukšteliai nepamokins, 
jo mirties. J p. Kubilienei ištvermės ir J

dažnesnio p įrodymo “Ke-J 
leivyje.” 1

B. Keblaitienė. tos,
Visur nelaimės, vargeliai kie

pranešti,
navičius senatvėje buvo už- sako, “užlip;. ant korno.’ 
mirštąs. Jeigu iš tikrųjų į Jos straipsr i sukelia dis- .Tamsi
taip buvo, tai neaišku, ko-Jkusijas ir bu a malonu ste- Bijunas-beimelis

'dėl p. Chase negalėjo to^bėti, kaip aitytojai rašo šviesios žvaigždelė
’ ' mins,

Po prakalbų buvo suvai
dintas vaizdelis iš Dr. Ba

sanavičiaus gyvenimo, kuri, 
berods, parašė ir režisavo 
p. Chase. Suvaidinta buvo 

i neblogai, bet Basanavi
čiaus augintinė galėjo būti 
i apsirengusi tautiškais ra
ibais arba bent kiek lietu
viškai, o ne šių laikų suk
nele. Iš viso pasigedau mi
nėjime lietuviškos vėliavos.
Legionieriai atėjo su savo Į 
ir Amerikos vėliava, bet 
lietuviškos trispalvės nesi
matė. Dar šiandien atsi
menu, kaip 1927 metais va
sario 16 dieną švenčiant, 
nuėjus Į miestą pamačiau 
visas vėliavas perrišta? juo
dais kaspinais, nes buvo 
gauta žinia, kad tą rytą mi
rė Dr. Basanavičius. O čia 
minėdami jo gimimo ir

Anglijos karalienė Elzbieta An
troji gedulo šydu apsigaubusi

mirties sukakti, neturėjome lydi tėvą į kapus.

10c

IR

K. Kautsky naujesniomis 
tuo klausimu papildyta 
Kaina..............................20c

kenkia. Liau- 
Apo'.ovą ir

yrimų para-__ _ _  _
kišeninio dydžio, 400 puslapių kuy-Į šė K. Stiklelis. Kaina 25c- -ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa-

Keleivis,” 636 Broadway, 
So. Boston 27. Mass.

Kur man išeiti laimės ieškoti. vicnas katalikas ir socialistas. Pa-! Rimkit biznierius kurie 
Kaip varsai-bidoa pasilaki. V-fel-»3S^
Niekur našlaitė neranda vie-

ti.
SHEILA ORLON.

—Anglijos nacionalizuo
tos kasyklos 1951 metais iš
kasė 222,117,500 tonų ang
lių, arba 6,000,000 tonų 
daugiau, kaip 1950 metais, 
kada buvo iškasta 216,308,- 
000 tonų.

IS DŪMINES LŪŠNELES
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:
K. B. Kranėiunas 

Daynard Drive, Canton, Conn.
(Nr. 12, 1952)

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro- \ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” '
Ji labai dėkinga ir sako:

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

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
3 dolerius “Keleivis’* kas savaitę lankyB jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
636 E, Broedway, Se. 27, Mase.
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|Iš Plataus Pasaulio
Sniegas Alpėse Ispanijos Protestonai

Pereitą savaitę Alpių kai- Ispanijos vyriausybės in-į 
nuošė Europoje iškrito la- formacijos biuras praneša, j 
bai daug sniego ir visoj ei- kad Ispanijoj esą 25,000 
lėj vietų griūvantis sniegas protestonų, kurie turi 177 
užvertė atšlaitėse kaimus ir bažnyčias. Pagal praneši-1 
atskilus gyventojus. Jau mą tiktai maža dalis ispa- 
priskaitoma 75 žmonių au- nų protestonų yra prakti
kų nuo griūvančio iš kalnų kuojantieji žmonės. Pro- 
sniego. testonų kunigų Ispanijoj

--------  esą 258, tame skaičiuje 133
ispanai, kiti svetimtaučiai.Indonezija Nenori

Indonezijos didžiausioji Ru,ijos TraktorininUai 
politine partija pasisakė
prieš susitarimą su Amen-; Rusijos žemės ūkio mi- 
ka dėl ekonom;nės pagal- nisteris skelbia, kad vi
lnis, nes, sako, pasirašant 
susitarimą ir imant pagalbą 
Indonezija turėtų atsisaky
ti nuo savo ‘'neutralumo 
pozicijos” Rytų - Vakarų 
ginče.

Siamas Baūkstosi

(Tailando)

siems traktorininkams iri 
MTS (Mašinų ir Traktorių 
Stočių) darbininkams busi 
pakelti uždarbiai. Ministe-; 
ris sako, kad traktorininkai 
turės padidinti savo darbo; 
našumą 11%, nes kitaip ne 
apsidirbsią laukuose.

KTLETVTS,' gO- BOSTON

ČIA NUKRITO LĖKTI VAS ELIZABETH E jas Amerikoje ir patys pa-j Taip visų kraštų lietuviai, 
pasakos savo pergyvenimus Ir dipukai ir čiabuviai, 
bolševiku okupuotoje Lie- l bendruomenę įstoję 
tuvoje.

APSIVEDIMAI

Lietuvių Tragedija 
Montreal Priemiesty

Tegul ateičiai kovoja.
DĖDĖ DAMIJONAS.

Suėmė Dešimtį 
KKK ‘Kykštininkų’

Ieškau vyro vedybomis, nejaunes- 
mo kaip 50 metų, turinčio nekilno
jamo turto ar šiaip pasiturinčio ir 
norinčio sukulti rimtą jryvenimų. 
Aš esu 46 metų amžiaus, gera šei
mininkė ir neblogai išrodau. Rašy
kit Kanadon:

324 Ųueen St.. Box 75, 
Toronto 213, Ont.,

Canada.

II

Siamo
riausybė įsake savo armijai; 
būti aliarmo stovyje ir pa-; Italija pranešė Atlanto 
siruošti netikėtinumams.(Pakto šalims, kad šio mė- 
Tai padaryta todėl, kad nėšio gale ji dar vieną ka- 
Siamo kaimynuose Burmo-! riuomenės diviziją paruoš

vy- Italijos Armija

je, Kinijoj, Indokinijoj ir 
Malajuose eina neramumai 
ir kautynės.

Egiptas Mokės

Egipto vyriausybė prane
šė visoms protestą pareis- 
kusioms vyriausybėms, kad 
ji atlygins už Kairo mieste 
sausio 26 d. riaušininkų pa- 
d a r v t u s svetimtaučiams

! VILLE JACQUES CAR
TIER, Que.—Naujų Metų 
išvakarėse i Ville Jac- 

,ques Cartier policijos nuo
vadą atbėgo lietuvis Marty
nas Plepis, 52 metų am
žiaus, ir pasisakė, kad jis 
nušovęs Antaną Milerį, 55 
metų lietuvį, su kuriuo kar
tu jis gyveno Milerio name
lyje. Policijai M. Plepis 
sakė, kad jis šovęs į Milerį 
save gindamas ir daugiau 
jokių pasiaiškinimų neda
vė.

Policija pradėjo reikalą 
j tyrinėti. Paaiškėjo, kad
Antanas Mileris, kilęs iš
Skirsnemunės,
prieš du metus 
su savo žmona

Paieškau vedybų tikslu hetuvaitės 
merginos arba našlės be vaikų, nuo 
30 iki 40 metų amžiaus. Aš esu 
singelis vaikinas, 46 metų amžiaus, 
rimtas, pasiturintis ir ne girtuoklis. 
Gali atsiliepti ir D. P. merginos, 
arba čia gimusios ir augrusios. Ra
šyt galit lietuviškai arba angliškai, 
šiuo adresu: (7)

Walter Edwards,
P. 0. General Delivery, 

Denver, Colorado.

Švento Raito Tyrinėtojų 
Garsinimas

Nes tada bus

Vasario 16 d. FBI suėmė 
Columbus, N. C., apielinkė- 
je dešimtį tariamų Ku Klux 
Klan organizacijos narių, 
kurie “specializavosi” žmo-, 
nių “taisymu” rykštėmis.į 
Tie svieto taisytojai pasi
gaudavo savo aukas, išga
bendavo kur toliau nuo jų; 
namų ir plakdavo 
rykštėmis, kartu įsakydami 
gyventi padoriai, lankyti 
bažnyčias ir panašiai “mo
kydami doi^bių.” Vietinė 
policija nepajėgė tų chuli
ganų pagauti, bet FBI greit 
juos susekė ir dabar visi 
suimtieji traukiami teisman 
už žmonių “kidnapinimą.” 
KKK nariams gresia griež- 

vienas su į ta bausmė, nes jie pagautas 
Du vyrai laukas kai kada gabendasi

Lietuvoje, 
persiskyrė 
ir gyveno

i savuose namuose
Martynu Plepiu, 
gyveno “singelių” gyveni
mą, dažnai išsigerdavo iri 
susibardavo.

‘bausti” per valstijos sieną.

Paveikslas nutrauktas iš oro rodo nelaimingojo lėktuvo 
kelią, kaip jis (dešinėj žemai) atsidaužė į gyvenamą na
mą Elizabeth. N. J-, mieste ir paskui dar nulėkė netoli 
vaikų prieglaudos ir nukrito degdamas. Nelaimėje žuvo 
31 žmogus, tame skaičiuje 4 žmonės buvo užmušti gyve
namame name, j kuri lėktuvas atsitrenkė.

Naujų Metų
užėmė jau prideramą jai kambarį ir užkalė duris.'išvakarėse jie abu buvę 
pirmąją vietą: išleista 40 Tada lietuviai pasuko lai- stipriai išsigėrę ir paskui 
knygų, tikybos leidinių 27, vuką į Švedijos pakraštį ir susibarę. Barniai perėjo į 

meno 20, prisiartinę prie Kalmar uo-; muštynes ir tada Martynas 
šautuvą,

Atlanto Pakto šalių armi 
jai ir tuo budu Italija bus 
jau skyrusi tai armijai pil- bendrybių 25, 
nas keturias divizijas, ku-| geografijos, biografijos irįsto sėdo į mažą valtį ir nu-į Plepis, pagrobęs 
rios yra apginkluotos Ame-' istorijos 16, visuomeninių plaukė į švedų uostą prašy- paleido šūvį Ant; 
likos ginklais.

Belgija ir Liuksemburgas

Antanui Mile-
mokslų 6, filosofijos 4 ir darni prieglaudos. Nuvykę riui į v 
kalbotyros 3. Reikšminga, švedų uosto sargybiniai iš- mirė.

griežtųjų mokslų sri- vadavo užkaltus rusus ir. Jokių liudininkų tos trakad

PAIEŠKOJIMAI
Esu nesenai atvykęs iš Anglijos 

ir norėčiau susirasti savo krašto 
žmonių, Trakų apskrities, Onuškio 
valsčiaus. Prašau atsiliepti šiuo 
adresu: J. I).. c/o Gas Company, 

įDetroit 11, Mich.

vidurius. Mileris tuoj ki^.ė, knisi‘ja

du' 
P0--1-

tyje per paskutinius 2 me- leido jiems su žvejų laivu' gedijos nebuvo, tiktai
Belgijos ir Liuksemburgo • ius nebuvo išleista nė vie- grįžti atgal į Klaipėdą, o į vyrai namuose ir šūvis,

plieno gamyba pereitais Į nos knygos. | lietuviai gavo prieglaudą licija po ilgų tyrnėjimų ma
nketais pašoko į viršų >. Daugiausia knygų išleido Švedijoj. Jie kurį laiką sė-į nosi galinti sudalyti bylą

nuostolius, apgailestauja Belgija pagamino 5,000,-šios leidyklos: Gabija—8, | dėjo švedų kalėjime, iki, i M. Plepiui už Milerio nušo
riaušes ir sako, kad riaušes 000 tonų plieno, o mažutė;Venta—
sukėlė žmonės blogais tiks- Liuksemburgo valstybė 3,-!^ Draugija
lais. Viso Egiptas išmokės • 000,000 tonų. Liuksembui-, 5erų Vienuolija—o.pranciš- Vėliau tie lietuviai išvyko cija įrodys kad M. Plepis 
S14,000,000 atlyginimo, gas turi tik 300,000 
Riaušėse žuvo apie 40 žmo- ■ tojų, bet jo
nių. yra labai svarbi. '(Kanadoje)—3, Nemuno j trims mėnesiams į Ameri-

Knvgynas—3. i ką.
Naujų laikraščių ir žur-i Praeitą sekmadienį tie

nalu 1950 metais pradėta l jauni pabėgėliai dalyvavo
Kai gerb. J. J. rašė š. m.,leista 153 knygos, kurių!*™ '<**> 29, o 1951 me- Lietuvos nepriklausomybės Eina garsas nuo Čikagos. 

“Keleivio” 3 nr. anie “Raš- JAV pasirodė 107, Vokie-! ar--——', bet gana daug jų 
Derliu 1951 ' Metais,” tijoje tiktai 23, Kanadoje- ^sulaukę net metimų .r

3 Brazilijoje, Austrą- „
Aleksandras Ruzancovas.

Keižytė Ramašaus- 
iš Biržų miesto, paieš

kau mano krikšto močios Balnionai- 
tės. jos pavardės po vyru nežinau. 
Ji pati ar kas ją žinotu malonėkit 
man parašyti šiuo adresu:

Valeria Ramaszauskiene, 
Iztunsburv Avė., I’ontiac, Mich.

(9)

DYKAI IŠBANDYMAS

■7, Liet. Kat. Spau-, lietuviams tarpininkaujant, ivimą. Byla bus, rodos, ko- 
ugija—5, N. P. Se-Išvedai juos paleido į laisvę, vo mėnesį. Bet kaip^poli-[ 
enuolija—5,pranciš- Vėliau tie lietuviai išvyko

300,000 gyven- konų vienuolija—4, “Aus-j į vakarinę Vokietiją, o da- 
pheno gamyba įra|jjos Lietuvis”—3, Rūta i bar iš Mueneheno atvyko

Lietuvių Spauda 1950 ir 1951 Metais

tų
Lietuvių Bibliografinė Tar
nyba dar nebuvo suvedusi 
knvgu leidimo statistikos, 
nes teko palaukti, kol ateis 
leidiniai iš tolimesnių kraš
tų, pav. Australijos.

Dabar galima tikrai pa
matyti didelį skirtumą tarp 
1950 ir 1951 metų. Ypač 
krenta į aki. kad knygų lei
dimas perkeltas Į J. A. \ al- 
stybes. štai 1950 metais 
pasirodė 117 knygų, kurių 
56—JAV, 42—Vokietijoje, 
6—Argentinoje. 4—Kana
doje, 2—Brazilijoje ir po 1 
Anglijoje, Belgijoje, Itali
joje, Urugvajuje, Venezue- 
loje, Australijoje ir Atlan
to vandenyne (laive).

1951 metais duomenys 
jau visai kitaip atrodo: iš

7, po
lijoje ir Austrijoje (skautų) 
leidinėliai tarptautinio są
skrydžio proga išleistu, 2 Lietuviai iš

ne save gindamas šūvį pa
leido. nasirodvs tik teisme.

S. M-aiti*.

MUSŲ BENDRUOMENĖ

minė j i m e New YorkeJ^d mažėja
ir Baltimorėj, kur jie at-!^’eto-’ P*®utis *_ - 'Reik »*nm

Prancūzijoje ir po 1 Ang 
lijoje. Italijoje, Argentino
je, Venezueloje ir Meksi
koje.

Skirtingi 1950 ir 1951 
metai ir knygų klasifikaci
jos atžvilgiu. 1950 metais 
pasirodė gerokai knygų 
brošiūrų iš meno srities Į lis mėnesius pabėgo iš rusų kų 
(daugiausia gaidos), viso j okupuotos Lietuvos. nuo
net 27, bendrybių 21, tiky-, 
bos 17, visuomeninki moks-

Anapus Uždangos!rio
i V ėl

Kreipe visų dėmesį. Praei 
tą šeštadienį jie buvo Wa 
shingtor.e ir ten 
Lietuvos
ruoštame priėmime Vasa- 

šešioliktosios proga. 
iau lietuviai iš anapus 

geležinės uždangos lanky
sis ir kitose lietuviu kolo-

musų spragos: 
save barti— 

bendruomene sutverti.

j Musu bočiai jau nuo seno 
dalyvavo [.Juk bendruomenėm gyveno, 

pasiuntinybės SU-[Kad ir ne perdaug raštingi. 
Buvo narsus ir galingi.

Paskutinės, jaunos kartos 
Aukštyn kojom tiktai vartos. 
Priežastis—perdaug ‘mekenant’ 
Ir kiekviens kitaip gyvenam.

Trys jauni lietuviai vasa-i=> 
rio 13 d. atskrido lėktuvui .. . .
iš Vokietijos Į New Yorką. jojose Amerikoje. žtai kodė, ir
Tie lietuviai tuo via neįpra-i Svečiai iš anapus geleži- isaukia mus Į bendrą puotą, 

ir sti, kad jie dar tik prieš ke-'nės uždangos matė bolševi- Pagal seną tautos būdą

Jauni Ed- Jie

siautėjimą Lietuvoje 
1944 iki 1951 metu. 

matė didžiuosius musu

Valgyti iš vieno bliudo.

tiilcų Skausmą 
Arthritis

didis vargas, kokio žmones I nei bute nebuvo iš pasaulio pradžios 
iki šiolei, ir nei potam nebus. Mat. 
24:21.

Tik Dievo dvasios įkvėpti rašyto
jai pirm devyniolikos šimtmečių • te
galėjo taip teisingai atspėti tai, kas 
dabar yra pavojinga tikrybe. Šian
dien jau išjuokėjai nebegali pasaky
ti, kad musą dienų įvykiai yra tik 
istorijos atsikartojimas, nes iš tik
rųjų pasaulis dar niekad nebuvo 
gąsdinamas tokiu sunaikinimu, ko
kio dabar su išgąsčiu laukia tie, 
kurie kalba arba girdi apie bakteri
jų kovą ir urmu panaudojimą ato
minės energijos arba taip vadinamos 
Hvdrogen bombos, 1,000 kartų stip
resnės už atominę. Tai nauji ir ne
girdėti žmonijos gąsdinimai. Kilus 
dar kitam karui žmonės gali susi
laukti neįmanomų baisenybių. Kok
sai gąsdinantis vaizdas! Ar dėlto 
keista, kad žmonių širdys pripildy
tos išgąsčiu? Iš tikrųjų, kad vien 
tik žmogaus išmintis negalėjo taip 
teisingai atspėti ir nupasakoti šių 
laikų įvykius, ir tai pirm daugelio 
šimtmečių.

Dar niekad nebuvo tokio išgąsčio! 
Dar niekad nebuvo pasikėsinimo su
naikinti visų padermę! Jėzus iš
pranašavo visus šituos įvykius, ir 
pasakė, kad jie pažymės jo čia bu
vimo laiką. Čia turime dvi svar
bias mums skirtas pamokas. Iš to 
mes turime išmokti pilno ir nesvy
ruojančio pasitikėjimo Biblijos įkvė
pimu, nes tai yra tikras Dievo žo
dis; be to, tai turi suteikti mums 
didelio džiaugsmo net ir tuomet, 
kuomet pasaulis yra pilnas nuliūdi
mo ir kuomet visam pasauliui gra
sia pavojus. Mes turime džiaugtis 
dėl to, kad Dievo išgelbėjimas arti, 
kad ramybė žemėje, kurią įsteigs 
Ramybės Kunigaikštis, netolimoje 
ateityje, pasidarys tikrybė.

( Bus daugiau)
Literatūros galima gauti veltui. 

Kreipkitės: V. Klovas, 3444 South 
Lituanica Avė., Chieago 8, III.

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums šiutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusia dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j: (46*
Rosse Products Co_ Dept. x-9 
2708 Farwell Avė., Chieago 4$, III.

NAUJA GYDUOLĖ
Alerander’s Nauja 
Maistinga Gyduole 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys,

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for- 

irnoje. Svaras $8.000, pusė svaro 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 

,čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadauy 

South Boston 27. Mass.

įų irgi 17, literatūros 16, 
geografijos, biografijos ir 
istorijos 10, taikomųjų j skas, 27 
mokslu 6, kalbotyros 4 ir | žvejai

Valdžią mes turėsim vieną. 
Uždraus valgyti arklieną. 

Rusiją. q po t0 nustosim žvengti 
Ir pradėsim pirmyn žengti.

lietuviai yra
mundas Paulauskas. 20 me- tautiečių vežimus i 
tų. Longinas Kublickas, 25 kada Lietuvoje buvo vyk- 
metų. ir Juozas Grišmanau- doma žemės ūkio kolektivi-

metų. Jie buvo zacija. Jie yra reti svečiai,,.......................
ir plaukiojo mažu nes iš Lietuvos tame laiko-žod_žl? p,.°'

tNereikės tuomet nei VLIK’o,

filosofijos 2. 
1951 metais

turėsim 
tris kart

vieną, 
i diena.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var- 
dii nurodymais.

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

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 82 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

.KELEIVIS

laivuku iš Klaipėdos, uosto tarpvje veik niekas neatvy- 
literatūra įpo Baltijos jurą gaudydami ko, tik kartais pravažiuo-}

(žuvis. Pereitų metų liepos)jantieji buvę belaisviai aiįKalbėt negalės kiekvienas 
Imėnesi jie išplaukė iš Klai- Lietuvon po karo nusidau- Kam per lupas varva pienas.
pėdos uosto šešiese, trysjžę vokiečiai matė Lietuvos [Užteks vieno “patriarcho 

Palaikyti gerą tvarką.
sesiese. try« zę

čia minimi lietuviai ir trys' gyvenimą po rusais. Bol- 
rtisai. Pakelėje, prisiarti- ševikai Lietuvą taip aklai 
nūs prie Švedijos pakraš- atskyrė nuo laisvojo pasau- 
čiu. lietuviai užkalė duris1 šio, kad bet koks žmogus iš 
kambariuko, kuriame mie- Lietuvos yra didelė reteny- 
gojo du nišai. Trečias m- bė ir brangus svečias, 
sas, kai išgirdo triukšmą, | Reikia manyti, kad jauni 
atbėgo savo rusiškų kolegų bėgliai iš anapus geležinės
gelbėti, bet lietuviai jį pa
stvėrė, Įmetė į kitą tuščią

uždangos
didžiąsias

A. L A L I O

spės aplankyti 
lietuviu koloni-

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 
Nauja Laida. Kaina S14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Man.

Bendras iždas, na ir pelnas, 
Nustos gobšąvoti delnas.
Užu vieną visi stosim 
Ir su burna ir su nosim.

Pirmos vainos emigrantai. 
Visi antro karo frantai. 
Nusipirkę po “Vadovą.”
Ras bendruomenėj “zabovą.”

Net kiekvienas atsiskyręs 
Bus bendruomenės didvyris. 
Ir našlė po vyro trečio 
Nesėdės prie šilto pečio.

Visos partijos, be juoko. 
Susirinks į vieną bloką. 
Vienas klausimas pakimba. 
Kur padėsim zdraicą Bimbą?

Prunskis. Jonikas, Rastenis 
Nustos dantimis kalenę,
0 jei ne—į teismą rimtą.
Ir mokėkite po šimtą!

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikrašti 
ir išgirsti objektyvą lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapiu savaitrašti

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva’’ turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Ame- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už Iakrašti galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą” gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva.” 7722 George 
St.. Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Aliiance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fratemalė Organizacija 

fkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2.120.359.00

Kuopos Įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

t
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Vietinės Žinios
IŠBRAUKTAS IŠ 
INŽINIERIŲ DRAUGIJOS^

Architektas Tadas J. Vis-
girdas išbrauktas iš Ameri
kos Lietuvių Inžinierių 
Draugijos ir Architektų Są- Day) 

Bostono skyriaus čių

SKAueiy ŠVENTĖ se, savo šypsenomis sutiko,
Š| ŠEŠTADIENJ kad jos jubilėjinį banketą
-------  suruoš tokį šaunų, kokis' Dr.

Pasaulinės skaučių drau- vargiai kada South Bostone na ir
giškumo šventės, “Mąsty- yra buvęs, 
mo Dienos’ (Thinking Visom koncerto ir ban- Į

Vyksta į Floridą

J. Mikalonis su žmo- 
uošve Ieva Norkunie- 

ne šį penktadienį išvyksta 
Floridą poilsiui. Turėjo 

ir p.proga Baltijos skau- keto detalėm rūpintis iš- vykti ir p. Chaplikas, bet 
NEPRIKLAUSOMYBĖS Lawrence Surinkta ALT $77 jungos Bostono skyriaus čių vietininkija Bostone rinkta penkių narių komisi-Į dėl naujo darbo kelionę ati- 
MINĖJ1MAS S. BOSTONE' ______ narių tarpo pasiremiant jo rengia iškilminę sueigą va-ja: S. Janeliunas, P. Bra-'dėjo

GERAI PASISEKĖ

Aukų Surinkta $2,271.16

Lavvrence laike Lietuvos paties vasario 
nepriklausomybės minėji- pareiškimu, 

pereitą sekmadieni su- ------------mo
rinkta Amerikos Lietuvių IŠ L. KULTŪROS

Minėji-
bės minėjimas So. Bostone mą kiek sutrukdė tuo pat 
pereitą sekmadienį, nežiu-j laiku rengiamas parapijos 
rint blogiausio oro, sutrau-' minėjimas, blogas oras ir 
kė pilną S. B. High Schoo!1 siaučiantis Lavvrence ne-

J.

Lietuvos nepriklausomy- Tarybai aukų $77.

17 d. įteiktų sario 23 d., šeštadienį, 4 zaitis, J. Jankauskas,
vai. popiet, Lietuvių Ramo- Taurinskas ir J. V. Stilso- NAUJI LIETUVIU 
ves patalpose. 4M—4th St., i.as. Jiem įsakyta suruošti 1? 4 D/lf?'F 4 I
So. Bostone. LDD 21 kuopos jubilėjų to- K/ilV&l ŪKI /aI

Maloniai yra kviečiami ki, kad butų garbė ne vien
dalyvauti skaučių tėveliai, 21 kuopos nariams, bet ir 

Vasario 9 d. Įvyko gana šeštadieninės mokyklos ve- visiems South Bostono ir

RĖMĖJŲ MITINGO

i tradicinę darbas.salę tautiečių 
musų šventę.

Minėjimas praėjo dide
liu pasisekimu, tik gal ir 
šiemet neišvengta progra
mos užtęsimo. Nors buvo 
bandoma kaip nors susi
trumpinti, bet, rodos, nepa 
vyko.

Minėjime kalbėjo Bosto-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariilco* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nu« 11 
iki 12 vai. iš stotiesVVHIL, 
1540 klc.

Bdznio reikalais kreipkitės: 
409 W. Broadway, Se. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

Vasario 13 d.
Sturgis” j New 
šie lietuviai:

Antanas Adomėnas, Diony
zas Buivydas, Mečislovas Gale

laivu “General 
Yorką atvyko

Lietuvių Kultūros: dėjai ir mokytojai, skaučių apielinkės lietuviams.
Rėmėjų Bostone susirinki- rėmėjai bei bičiuliai, skau- Kadangi jau žengiame į _ ______
mas, kuriame dalyvavo,tų ramonė, akademiniai antrąją žiemos pusę, tai nu- jauska?, Stasys! Gimbutas? Lu- 
virš 30 narių. Buvo disku-skautai, brolių skautų vie-tarta, kad LDD 21 kuopa dwiga Gladišev, Feliksas Jas- 
suojamas klausimas apie tininkijos vadija. Sueigoje ateinančios vasaros metu kutis, Edmundas Kilmanas,
praplėtimą Kultūros Rėmė- dalyvaus amerikiečių Bos- turčių savo išvažiavimą ar kun. Jurgis Paransevičius. Ru-

-----;— jų veiklos ir nesitenkinti J ton Giri Scouts direktorės, pikniką, šiuo reikalu ru- dolfas Paulaitis, Birutė Puzi-
BALF o vajaus komiteto vįen lituanistinės mokyklos So. Bostono amerikiečių pinsis J. Andrews, S. Ja- “asKaptclanos’ Emanuelis šau-

valdybos pasitarimas rėmimu, bet imtis parupin- skaučių komitetas bei va- neliunas ir S. Strazdas.
dovės ir Lincoln, Mass.. Baigiant susirinkimą per- 
amerikiečių skaučių viene- rinkta kuopos valdyba. Iš- 

-itas. rinkti: pirm. J. V. Stilso-
. . . -i-------------------------- Ras, sekr. N. Jonuška, fin-

jo prie gerai pavykusio vinys liks mokyklos remi-j Akademiku Dėmesiui sekr. J. Andrews, ižd. M.

gausus

Rep.

BALF’o Pasitarimas

ir
įvyksta trečiadienį, vasario stipendijų aukštąjį moks- 
20 d., 7 vai. vakare. Pilie- ją einantiems moksleiviams. 

fv-lv čiy Klube. Kviečiame da- p0 diskusijų visgi nusista
• i. v • - - lvvauti visus, kurie prisidė- hjj kad vvriau<ia< uždą.no miesto tarybos pirmimn- .- . . KdU įaustas uzaa

kas Piedmonte. Lietuvo:
garbės konsulas adv. A. O.: BALF’o labdaros baliaus.

dinaitis. Elena Zaborauskienė.

Vasario 19 d. laivu “General 
Blatchford” i New Orleans at
vyko šie lietuviai:

Genovaitė Abromaitis, Nina 
Abromaitis. Sofija Danielius. 
Viktoras Baranauskas, Auna 
Butkeraičiutė. Vladas Gelažius, 
Petras Guzikauskas, Jonas Ja-

laikymui per mėnesi reikia • iniciatyvos suruošti Lietu- leista išrinkti knygių, kaip kutis, Albert Palait, Elena Ra- 
$160. Dėl draugijos pasi-Į vos Universiteto 30-ties me- dabar nustatyta naujojoj dzevičiutė. Jonas Stonys, Vik- 
mojimų kalbėjo atsilankęs .tų sukakties paminėjimą. LDD konstitucijoj. Ši spra- t?n’a xiliušienė. Danutė Vilu- 
veikėjas J. P. Tuinyla ir da- Tuo reikalu kviečia visų ga bus išlyginta sekamam tls ir Agota ^n^e' 
vė praktiškų patarimų, Lietuvos aukštųjų mokyklų susirinkime. I Vasario 21 d.'laivu “General

1_ kaip plėsti veiklą. buvusių profesorių ir stu- Kadangi tuoj po susinn-istewart’» j New yorka atvyko
dentų pasitarimą. ximo LPD auditorijoj vy-|ietuvįai;

Pasitarimas Įvyks vasa- ko Gabijos Choro banke- Nikalina. Ambrozaitis. Mari- 
po pietų, P. tas, tai susirinkimo dalyviai joną Bungardas. Marcelė End- 

llvas agentūros patalpose, beveik visi dalyvavo tame jzelienė. Jonas Gaidys. Jonas 
i E. Broadway. So. Bostone, bankete, užpildydami vie- Gilevičius. Ieva Grigaitis. Adol-

Visi lietuviai akademikai ną ilgoką stalą ir dar 
(vyrai ir moterys) maloniai lis narius 
prašomi atsilankyti. kitiems stalams.

St. Lukšys, Reporteris
Bostono T. R. Pirmininkas.-------------------------—

mas. Lituanistinėj šešta-'
Shallna latviu atstovą- D>- Bus Paliekta sl° parengimo dienio mokykloj dabar mo- Bostono Tremtiniu 
Grinups. adv? Kalinauskas ^V^i“?'/?“"1 kiti ak’ kosi 150 mokiniu ir jos iš-jlio valdyba nutarė' 
ir dienos pagrindinis kal
bėtojas kun. Jurkevičius.
Apie kun. Jutkevičiaus pra
kalbą žmonės paskui sakė, 
kad jis, rodos, užmiršo, jog 
buvo kviestas kalbėti ne 
apie vyčius ir ne vyčiams, 
bet maišytai publikai.

Meninė progiama buvo 
atlikta gerai ir žmones pa
tenkino. Ir dainininkas S.
Liepas, ir musų chorai, 
biją ir bažnytinis, ir musų. 
šokių grupės, p. T. Babuš- 
kinaitės ir p. O. Ivaškienės, 
kaip ir aktorius H. Kaeins-Į 
kas pasirodė labai gerai ir 
žmonėse teko girdėti puikių 
nagvrimu iu adresu.
I ~ OV »• w -W

Lietuvos vadavimo reika
lams buvo daroma rinklia
va, kuri dąvė $2,271.16.
Gal ta suma dar kiek pa
didės, kai suplauks visos 
aukos. Minėjime pirminin
kavo A. Chaplikas, ALT

Strazdienė, org. J. Taurins- 
Rate- kas. Vienam mitingui tu- 
imtis rint gana daug reikalų, pra-

Teisininku Dėmesiui

Yietos lietuviams tei 
ninkams pageidaujant, fe
deralinio prokuroro padėiė- . 
jas Charles J. Kalinauskas nau-la ™ld>įa- 

' sudarė galimybę apžiūrėti P11 m 
musų valstijos kalėjimą ir 
panašias institucijas. Visi 
lietuviai teisininkai prašomi 
susirinkti vasario 23 d.,
šeštadienį. 12 vai. Lithu
anian Agency,
Broadway, So. --------- ~ ... .veiklos lietuviškai

Šiems metams išrinkta 
Į ją įeina:

Dr. B. Mickevičius,
sekr. Dr. Stasė Leimonienė,!
ižd. inž. K. Kriščiukaitis, ir 
nariai B. Kubilienė ir B. 
Strikaitis.

Senoji valdyba, kurios 
545 East priešakyje stovėjo Dr. V. 

Boston i« ^ePas’ Per 1® mėnesių savo
į kur bus vykstama Į State, .
Prison. Norintieji daly vau- 31 su^e^e $l»o00. 

į ti prašomi iš anksto praneš-j
ti tel. SO 8-0605 Lembertui

ke- i ^as Jelickis, Antanas Rama -
‘paskolindami” nauskas- Jonas Razmukas. Rū

ta Tereška. Frvdas Timas ir
Stasvs Vitkauskas.

ar Mikoniui.

SKAUTŲ PADĖKA

mokyk-

—19-
LDD 21 KUOPA RUOŠIA 
20 METU SUKAKTUVES

Literatūros Vakaras

Lietuvių Kultūros
i-o n cri o m o c i v iigiamac

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTR1M 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.
SO 8-1761 ir SO 8-2483TeL

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. G:

Lėktuvu atskirdo: Johanna 
Sakalauskienė. Antanas Am
braziejus. Liudvikas Jurkūnas. 

Rėmė-įUstina Lysenko ir Klemensas 
Raranauskas.valrm-ac ivvk.............J'i

sta kovo 2 d., sekmadienį, 
4 vai. popiet, Municipal 

East

Atžymės Gražiu Koncertu,
Prakalbomis ir Banketu

--------  Vasario 20 d. L. P. Drau-ĮBuilding salėje,
Brightono Lietuvių Klu- gijos pata ;»ose Įvyko meti- Broadway, So.

Brighton Klubas Aukojo $10

i
bas savo susirinkime 
rio 15 d. skyrė $10 

Nuoširdus lietuviškas ačiū Lietuvos nepriklausomybės! susirinkimas.

RAD1O PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro- 

Bostone. į grama per buvusią stotį 
vasa- nis Lietu ių Darbininkų Programoje dalyvaus pla-SWBMS, kuri dabar vadina- 
auką:Draugijos 21 kuopos narių čiai žinomas lietuviško žo-!si stotis WHEE, 1090 kilo- 

džio meisterių kolektyvas:{cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
skir- Nutarta dalyvauti Lietu- aktorius Henrikas Kačins- ryte sekmadieni, bus se-

535
DR. D. PILKA

skyriaus pirmininkas.
Mitingas priėmė atitinka-1 tenka musu mielam rėmė- Lovai paremti. Auką skir-j Nutarta dalyvauti Lietu- aktorius Henrikas Kačins-įryte sekmadienį, 

mą rezoliuciją Lietuvos lai-! jui John P. Tuinilai ūžti pasiūlė Bronius Kontri- Į vos nepriklausomybės mi- kas, poetai Bernardas Braz-kanti:
svinimo klausimu.

Rep.

už n
skautams paaukota $100imas ir nanai 
U. S. Savings Bonds’ą ir Bet iš valdybos 

į sekantiems bičiuliams, per;l ado

nubalsavo. į nėjime, kuris įvyks 
narių atsi-' Bostono High Šchool 

kurie buvo tori joj va- rio 17 d.

South džionis ir Stasys Santvaras, 1—Falcons
audi- iv rašytojas Antanas Gus- chestra.
ALT taitis. Šis ketvertukas jau 2—Dainos.

Radio Or

bmtTiU I 
546 BROADWAY

■O. BOSTON,
Tatafoaaa: SOUth

Tuinilą Įteikusiems savo 13111 priešingi, nors tie žmo- paaukota $10. Kadangi vi a po kelis kartus žavėjęs 3—Kalbės Jonas Roma- 
iaukas: J. Arlauskui už $5,!nės visai nebuvo priešingi, Cambridgt ALT skyrius lietuvišką visuomenę dau-'nas iš So. Bostono, A. L.

--------- j J. Balukoniui už $5, A. B. kai savo laiku buvo skiria-1 Lietuvos nepriklausomybės gely vietų Amerikoje ir . Stepono Dariaus Posto 317
Pereitą sekmadieni L. P-jKaučiui už $2. G. Kropui ma auka &>0 per bolševikų iminėjimą uošė vasario 10 Kanadoje. Ne vienas bos-:komanderis.

Draugijos svetainėj sanda- už $2, Dr. J. Mikalonui už “Laisvę” neva tai lietuviš-'d., tai susi inkusieji 21 kuo- toniškis lietuvis senai jau 4—Kalbės ALTS Bosto-
riečių 7 kuopa turėjo savo i §5 jr §. Zaveckui už 85. Te- kiems reikalams. Garbėipos nariai pasisakė ir už laukia jųjų pasirodymo no skyriaus pirmininką
banketą, kuris sutraukė'gU musų darbai parodys,inaldams- kad nors tokią au- dalyvavin-.? Cambridge pa- Bostone. Dabar visi turės
gausios publikos. Kalbų! kad mes esame tikrai dė- ką paskyrė ir parodė visai Įrengime ir tenykščiam ALT gražią progą juos pamatyti
programa vakarienėj buvo i tingis. ' Bostono lietuviškai visuo-j skyriui paaukojo $5.

kad klubas nestovi! Daugiau-iai laiko pašvę

is Sandariečių Vakarienės

labai trumpa, ją atidarė Si-‘Bostono Skautu Vieninkija. 'menei, kai 
monas Jakubauskas ir vedė i “nuošaliai’
Aleksandras Čaplikas. Kal
bėjo vienas siuvėjų unijos 
atstovas ir J. Kazlauskas iš 
Maine apie reikalą lietu
viams geriau keltis Į far- Qpero< 
mas ir Į miškų ūki, negu 
skursti miestuose. f

Po vakarienės 
Choras, vedamas muz.

RADIO ŽINIOS

Gab‘j°5 garsiuoju
... iŠaliapinuDirvelio, sklandžiai padai-

Kovo 9 d. Bostone dai
nuos žymiausias Lietuvos 

dainininkas, bosas 
Ipolitas Nauragis, kuri mu
zikos kritikai lygina su 

rusų dainininku 
Kartu su juo

Lietuvių Radio Korporaci- 
koncerte dainuos solis- 

Darlvs

Jonas Kasmauskas 
lindale.

iš Ros-

A. J. NAMAKSY
kkal Įstate a insubancb]

409 W.
SOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. n ORIOLB STBBBT 

Wwt K»xb«n
Tel. PArkway 7-0402-34.

ir išgirsti ir jųjų kurybi- 5—Magdutės Pasaka,
niais laimėjimais pasi-

lietuviškų rei-'ta LDD metu sukaktu- džiaugti. Lietuviškoji Bos-
kalų. Cambridge klubas to
kiu keliu dar neina.

Auką Lietuvos nepriklau- sirinkime 
somybės minėjime Įteikė valdybą,

21 tono visuomenė ir lietuviai
Kas Nori Gyventi Kartu?

Ieškau moters, kuri norėtų 
!su manim gyventi Hoibrooke. t 
Mass. Esu viena našlė. Dėl

P». Kontrimas ir P. Dirsa.
Narys.

vių minėj no ruošimui.
kuopa jau pirmesniam su- iš artimesnių Bostono apy-

buvo įgaliojusi Įlinkių turėtų gausiai i ši li-,lyOT
ad išdirbtų rei-iteraturos vakarą atsilanky-;slįamįinti rvtais Mrs. Burbai:

Mirė

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Bcnjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas LanRams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

kiamus pianus ir metiniam ti, nes tokių progų Bostone RAndolph 6-1302-R
susirinkim. i duotų piane- retai pasitaiko. Pelnas ski- ---------------------
Šimą kas kaip yra rengia- riamas gražiam ir būtinam REIKALINGAS

p WK‘tken*-V tku ma’ a^"Los raportų reikalui—paremti lietuvis- Reikia kepti ruginę duona,
i ens ai sekė gyy( < dsikusiojs, po ką šeštadienio mokyklą rolls ir kitką. Mokančiam dar- 

- .-ikurių užg; ta valdybos siu- Bostone. Už Įėjimą auko-bą geras atlyginimas. Kreip- 
inRe lomas pla as atžymėti Lie- jama ne mažiau 1 dolerio, tis:

(9)

DUONKEPIS

n j- _ r..xii\uiiw . .<* valdybosPraeitą antradieni -----
Bostono lietuviams gerai

dainininkės V. Ba,-mienė iyĮHe„7įr^i metų .akaktį kuo nors uanian Agency. Lithuanian
M. BuJvyd.ene. Jos <1a>-|buškinaitžs • vedanĮa baleto (Vaitkų t Velionis afai'.l“didelia -!ubiiėiui F“T-Ur%J’uSa0
navo solo ir dviese akom- . ..... - _____venom, paiai.^^ gt. užės (>iay) n “Keleivis, “Rytas,” Straz-

navo tris daina.4, v ,
svečius maloniai nuteikė |^Barbora

o po to (9)

A. Januš-panuojant poniai 
kevičienei.

Svečiams labai skanią 
vakarienę paruošė suma
nios gaspadinės vadovau-! Koncertas Įvyks So. Bos
iant p. Tumavičienei. tono High School auditori-

Rep. joj, pradžia 3 vai. po pietų.

/ • i (tuvių Darbininkų Draugijos Pakvietimus platina: Lith- 
1>U miestOi ...i..,i.*: i..,., uanian A<Tpnpv T.ithimnian

grupė. Dainininkams akom- dotas šeštadieni iš Kasperi?" 
panuos muz. J. Kačinskas, koplyčios. Velionis paliko Į Jiena
o baleto grupei 
nė.

V. Minkie-
koply< 
tris sūnūs 
ir -Joną.

(sekmadienis), kurią do krautuvė, Tuinilos ofi- 
Prana Viktnra,bus sas, Vakauzos krautuvė.

Didelis ir labai įvairus ------ —-----------------
koncertas su prakalbomis PASIUVO ŠOKĖJOMS

GRAŽIAS SUKNELES

North Brighton Bakery,
64 Lincoln St..
Brighton. Mass.

J. R. WATKINSO 
PRODUKTAI

3lentolio ir kamforo mostis. Į 
Watkinso Linimentas ir virš 
200 kitų Watkinso produktų. 

Norėdami gauti Watkinso

TeL SO 8-2805
DAKTABAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Serga Adv. A. Young

AGUONŲ VAKARAS—PASILINKSMINIMAS
Stepono Dariaus legionierių postas praneša, kad 
jis rengia aguonėlių vakarą (pasilinksminimą), 
sekmadienį, vasario (Feb.) 24 d.. Lietuvių Pi
liečių Draugijos svetainėje. 368 Broadway. So. 
Bostone. Pradžia 5:30 vai. vakare. Muzika— 
J. Dirvelio orkestrą iš Worcester, Mass.

Bus linksma visiems. Kviečia Legionieriai.
» 4 ■

Adv. Antanas Young 
(Jankauskas), L. P. Drau
gijos sekretorius, jau kelios 
savaitės serga ir guli City 
Hospital. Šiomis dienomis 
jam padaryta operaciją. 
Pereitą savaitę J. Taurins
kas ligonį aplankė ir sako, 
kad jį jau rado sveikstantį, 

j Linkime greit pasveikti.

South Bostono Municipal 
svetainėje 2:30 vai. popiet.
Valdyba pranešė, kad me- Southbostoniškės ponios kit:
ninės jėg < jau verbuoja- Mockapetrienė, Pilkienė ir 3862. arba rašykit jam šiuo 
mos. Strockienė pasiuvo baleto adresu: 77 Neponset Avė

Po koncerto, 6 vai. vaka- grupės jaunosioms šoke- c ester- ass- 
re, Lietuvių Piliečių Drau- joms gražius kostiumus,
gijos auditorijoj. 36S West kuriuos Lietuvos nepriklau 
Broaday, Įvyks iškilmingas somybės minėjime Bostono INCOME TAX SERVICE 
banketas. Susirinkime da- lietuviai turėjo progos ma- Visais Income Tax forniŲ išpildy- 
lyvavusių apie 12 draugių, tyti. Jaunos šokikės -y— mi kreiptis siuo adreM1. 
kurios visados darbuojasi balerinos T. Babuškinaitė

produktų į namus, telefonuo-
H. Cammack. TAlbot 5-

Watkinso Kalendorius 
tumeriams dykai.

Dor-

kos-
Oj

TeL SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymmir
(LANDŽIUS)

Lieturis Gydytojas ir

LDD 21 kuopos banketuo- vadovaujamos.
B. Mikonis,

545 Broadway, So. Boston. 
Phone: SO 8-0005.

praso-
(11)

Vartoja vėliausios konstrakicijoa 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
514 BROADWAT,

SO. BOSTON, MASS.

i




