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Lietuvių Delegacija Pas 
Prezidentą Eisenhowerį

MŪSIŠKIAI PRAŠO DVIEJŲ KONKREČIŲ DALYKŲ

Prezidentas Pritaria Lietuvos Išlaisvinimui, Tačiau 
Vengsiąs Karo su Rusija

Praėjusią savaitę, būtent 
26 kovo dieną, pas prezi
dentą Eisenhowerį lankėsi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacija, kurią sudarė šie 
asmenys:

L. Šimutis, ALT pirm.,
Dr. P. Grigaitis, sekr.,
M. Vardyla, iždininkas,
K. Kalinauskas, SLA pir

mininkas,
V. Kvetkas, SLR K A sekr.,

S. Gegužis, ALT narys,
S. Pieža, ALRK Fed. pir

mininkas,
J. Ginkus, ALT narys,
S. Bredes, NY ALT pir

mininkas,
Marijona Kižytė, Infor

macijos Centro direktorė.
Musų delegaciją lydėjo 

ir prezidentui pristatė kon- 
gresmonas Charles J. Kers- 
ten, iš Mihvaukee, Wis.

Pasikalbėjimas su prezi
dentu tęsėsi netoli pusės 
valandos laiko. Musų Ta
rybos centro komitetas tu
rėjo paiuošęs prezidentui 
memorandumą, kurio turinį 
žodžiu išdėstė Tarybos sek
retorius Dr. P. Grigaitis.

Savo rašte, kurio tekstas 
jau vra išsiuntinėtas spau 
dai, Amerikos Lietuvių Ta
ryba stipriai pasisakė už 
prezidento Eisenhovverio 
paskelbtą pavergtų tautų 
laisvinimo politiką. Tary
ba pareiškia, kad šita poli
tika suteikė naujų vilčių 
lietuviams, lygiai kaip ir 
žmonėms kitų tautybių, ku 
rias yra pavergęs Sovietų 
imperializmas: kad laisvi
nimo politika yra vienintelė 
politika, kuri sutinka su 
Amerikos demokratijos pa
grindais; kad tik politika 
žadanti išlaisvinimą milio- 
nams’ pavergtų žmonių ana
pus geležinės uždangos, pa
dalys juos laisvo pasaulio 
sąjungininkais kovoje su 
komunistiniais agresoriais; 
kad, pagaliau, grąžinti lais
vę ir nepriklausomybę pa
vergtoms tautoms yra įsi
pareigojusios Ju n g t i n ė s 
Valstybės ir daugelis kitų 
šalių, pasirašiusių Atlanto 
Čarterį.

Savo memorandume Ame
rikos Lietuvių Taryba pra
šo dviejų konkrečių daly
kų:

(1) Paraginti JAV sena
tą ratifikuoti Genocido 
Konvenciją ir (2) padėti 
Tarybai pravesti JAV kon
grese nutarimą, kuriuo bu
tų sudarytas specialus ko
mitetas apgavingiems Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
“liaudies seimų” rinkimams 
ištirti, kad visam pasauliui 
butų parodyta, kaip biau- 
riai Sovietu valdovai pasi
elgė su tomis trimis Baltijos 
valstybėmis, kurias jie pa
vergė, tačiau nesigėdi

kad jie 
draugai

skelbtis pasauliui, 
esą “mažųjų tautų 
ir laisvintojai.”

Delegacijos kalbėtojas, 
Dr. Grigaitis, trumpai iš
dėstęs šias mintis, įteikė 
memorandumą prezidentui, 
kuris, šiltai padėkojęs, at
sakė į kiekvieną Tarybos 
pareiškimo punktą.

Baltojo Namo taisyklė ne
leidžia delegacijai kartot 
prezidento žodžių. Galimai 
tik pasakyti, kad preziden
tas parodė didelį palanku
mą Lietuvos išlaisvinimo 
reikalui, pabrėždamas ta
čiau, kad jisai dės visas pa
stangas išvengti ginkluoto 
konflikto, kuris galėtų at
nešti dar baisesnį vargą 
Lietuvos žmonėms negu 
tas, kurį jie kenčia dabar.

Jisai taip pat pasisakė 
pritariąs Amerikos Lietuvių 
Tarybos sumanymui iškelti
aikštėn klastingas ni'iDmn-ĮZI IV-
nes, kuriomis Sovietų val
džia bandė padengti savo 
smurto darbus prieš Lietu
vą ir kitas Baltijos tautas.

Atsisveikindamas su Ame
rikos Lietuvių Tarybos de
legacija, prezidentas Eisen- 
howeris maloniai pratarė 
kelis žodžius kiekvienam 
delegacijos nariui ir dėkojo 
jiems už atsilankymą pas 
jį. Delegacija išėjo iš Bal
tojo Namo jausdama, kad 
prezidento Eisenhovverio 
asmenyje lietuviai ir Lietu
va turi nuoširdų draugą. 

ALT Vykdoma»ii 
Komitetas.

1953 m. kovo 27 d. 
Washington, D. C.

PRITARIA KONTROLEI

Iternard M. Itaruch. senas 
valstybės vyras, kalba sena
to banking and currency ko
misijai ir tvirtina, kad vy
riausybė turi gauti įgalioji
mus palaikyti kontrolę už
darbiams, kainoms ir nuo
moms karo atveju. Jeigu 

butume užpulti, sakė Baruch, 
kongresui tada nebūtų laiko 
tokius klausimus svarstyti.

CECHŲ LĖKTUVAS “PABĖGO J LAISVŲ”

i«
Cechu keleivinis lėktuvas, išskridęs iš Prahos su 29 keleiviais. laimingai pabėgo į va
karinę Vokietiją ir nusileido Frankfurto a?rodrome, amerikiečiu zonoje. Kad radio 
operatorius nepraneštų apie bėgimą, lėktų o pilotas jį partrenkė žemėn ir apsvaigino. 
Paveikslo viršuje matyti lėktuvas, o apačioje—6 keleiviai, kurie prašo leidimo pasilikti 
vakarinėje Vokietijoje. Likusieji greičiau iai bus grąžinti atgal.

Bulgarija Baus
Bėglius Mirtimi

Bulgarijos bolševikų val
džia išleido įstatymą, kuris 
pasmerkia visus iš Bulga
rijos nuo režimo pabėgu
sius žmones mirties baus
me, o visiems pabėgėlių 
šeimos nariams įstatymas 
numato žiaurias kalėjimo 
bausmes.

Tokio žiauraus įstatymo 
neturėjo (far nė vienas bol
ševikiškas kraštas. Laukia 
ma, kad ir kitos “liaudies 
demokratijos” išleis tokius 
įstatymus.

To įstatymo tikslas už- 
baidyti pabėgėlius užsie
niuose, kad jie nedrįstų 
prieš Bulgarijos režimą nie
ko veikti.

Atominiai Ginklai 
Karo Nepriartins

Kovo 28 d. vakarinio 
Berlyno universiteto stu
dentams kalbėjo Dr. James 
B. Conant, JAV okupacinės 
voldžios viršininkas Vokie
tijoje. Jisai pareiškė, kad 
jo nuomone atominiai gink
lai stabdo pradėti trečiąjį 
karą. Jis kalbėjo daugiau 
kaip mokslininkas, negu 
politikas. Atominė bomba, 
prie kurios pagaminimo jis 
pats prisidėjęs, esanti tik 
vienas ginklas iš daugelio, 
kuriuos galima išvystyti iš 
atominių sprogdinimų. Nie
kas negali numatyti, kokios 
baisios butų pasekmės, jei 
tokius ginklus paleisti dar
ban. Pagal Dr. Conant, tie 
ginklai esanti pagrindinė 
priežastis, kuri stabdys ag
resorius pradėti puolimą.

Kadangi sugrįžęs iš Ko
rėjos paliuosuotas genero
las pasakė kongresui, kad 
[Korėjoj musų armijai stin
ga amunicijos, tai armijos 
sekretorius Robert T. Ste
vens šią savaitę skrenda te
nai patikrinti padėtį vieto
je.

Dideli Potvyniai \Wesley Roberts
Naujojoj Anglijoj Jau Pasitraukė

-------- ■ ---------
Pereitą ir šią savaitę Nau- Republikonų partijos na- 

jojoj Anglijoj siaučia dide- cionalinio komiteto pirmi- 
li potvyniai,* kokių nebuvo ninkas Wesley Roberts pa- 

viėtos. Jam* _ a/Ypiunuo 1H-5O metų. 
šeimų turėjo apleisti savo 
namus. Daugiausiai nuken
tėjo Maine’o valstija nuo 
išsiliejusios upės Adroscog- 
gin ir Nevv Hampshire vals
tija nuo upės Pemigevvas- 
set. Apsemtose vietose už
sidarė mokyklos, sustojo 
fabrikai, kurių rusius dau
gumoje apsėmė vanduo, 
nutruko susisiekimas. Ypač 
nukentėjo nuo potvynio ke
liai. Prie gamtos nelaimės 
padidinimo prisidėjo neat
sakingi gandai, kurie žmo
nes labai baugino: pav., 
kad milžiniškas gazo tan
kas, nuvirtęs į upę, tuoj 
sprogs, kad milionai tonų 
medžo plaukia tiesiai į py
limus ir juos sudaužys ir 
pan.

Potvynių priežastis buvo 
ta, kad kovo mėnesį buvo 
smarkus lietus, kokių nebu
vo nuo 1882 metų. Taip 
pat ir sausio-vasario mėne
siais kritulių buvo labai 
daug. Dėl šilto oro sniegas

o /lAA o,wv įAtvaulcė' iš.civ: al

Korėjos Fronte Komunistai 
Pradėjo Smarkų Puolimą

PRIEŠAS ATAKUOJA IR KALBA APIE TAIKĄ

Sutinka Keistis Sužeistais ir Sergančiais Karo Belaisviais 
ir Sako: Atnaujinxim Paliaubų Derybas

savo
buvo mestas kaltinimas, 
kad jis už tarpininkavimą 
Kansas valstijai perkant 
viena narna ėmė 11,000 
dolerių komisijos. Jis ne

sigynė pinigus ėmęs, bet sa- 
tokia komisija bu- 
tvarkoje. Kansas

kadkė,
vo visai 
seimelis į tą reikalą pažiu
rėjo kitaip.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hovver pritarė W. Roberts 
paskyrimui, o dabar prita
rė jo pasitraukimui.

Prieš W. Roberts griežtą 
kovą vedė pažangesnieji 
republikonai ir laimėjo.

Mau-Mau Afrikoje 
Pradėjo Karą

Kovo 27 d. anglų Keny& 
kolonijos vadinami “Mau- 
Mau teroristai” pradėjo at
virą karą prieš anglus ir 
negrus, bendradarbiaujan 
čius su anglais.

Pirmame kiuviname iš-

Paskutinėmis dienomis 
komunistai pradėjo naujos 
rūšies strategiją. Visų pir
ma, rusa! nušovė žemėn 
anglų orlaivį Vokietijoj, su 
kuriuo žuvo 7 lakūnai. Vie
toj iškelti Anglijai smarkų 
protestą, kaip iki šiol po ši
tokių įvykių ji darydavo, šį 
sykį Maskva beveik apsi
verkė ir pareiškė gilios “už
uojautos” anglams. Ji že
mai atsiprašė ir pareiškė 
nuoširdų apgailestavimą dėl 
numušto anglų lėktuvo. Ir, 
kad panašių įvykių daugiau 
nebūtų, Maskva pasiūlė 
Anglijai padaryti konfe
renciją ir aiškiai nustatyti 
orlaiviams kelius. Tai ne 
paprastas žestas iš Mask
vos. Šituo žestu ji lyg ir 
parodo, kad Malenkovo 
kalba buvo ne tušti žodžiai. 
Jisai pasakė, kad Rusija 
niekad nenorėjo ir nenori 
karo. Pagal jį, kapitalisti
nės valstybės gali sugyven
ti su komunistiniais kraštais 
pilnoj santaikoj, tegul tik 
nesikiša į vidujinius vienas 
kito reikalus.

Dabar kitas “draugiškas” 
mostas iš raudonųjų pusės. 
Jungtinės Tautos nesenai 
pasiūlė jiems apsikeisti su
žeistais ir sergančiais Ko
rėjos karo belaisviais. Per
eitą savaitę komunistai į tą 
pasiūlymą atsakė. Atsaky
mas iš 300 žodžių, para
šytas švelniu, visai ne ko
munistišku tonu, ir mielai 
sutinka tokiais karo belais
viais apsikeisti. Be to, ko
munistai siūlo atnaujinti 
paliaubų derybas ir, gal 
būt, baigti Korėjos karą.

Washingtonas dėl šito 
komunistų pasiūlymo savo 
nuomonės viešai dar nepa
sakė, bet Jungtinės Tautos 
ketina jį svarstyti.

Iš to, kas aukščiau pasa
kyta, išrodo, kad Maskva 
nori baigti Korėjos karą, ir

šiaurėje anksčiau ir grei- į s^°jinie Mau-Mau išskerdė 
ištirpo, negu papras-11/; 200 negru neto i i ai- 

robi

dėlto šį pirmadienį Nevv 
Yorko biržoj 'pasidarė be
veik panika—akcijų kainos 
pradėjo kristi kaip nuo til
to.

Bet ar iš tikrųjų komu
nistai nori taikos? Jie tiek 
kaitų jau yra apsimelavę, 
tiek kartų kitų pasitikėjimą 
apvylę, kad pasaulis jau 
nelabai nori jų žodžiams 
tikėti. Ypač budinga, kad 
ir šiuo laiku jų elgesys ke
lia daug įtarimo. Nes kai 
iš vienos pusės jie švelnina 
savo kalbas, tai Korėjoje ' 
paskutinėmis dienomis jie 
pradėjo smarkiai atakuoti 
Jungtinių Tautų frontą. Jau 
kelintą dieną tenai verda 
kruviniausios kovos.

Ką visa tai reiškia?
L <««

Gali būt, jog Maskva 
priėjo išvadą, kad, pada
rius taiką, Amerikoj prasi
dėtų didelis nedarbas, sun
kus laikai? Jeigu ji siekia 
tokio tikslo, tai gali būt, 
jog ir atakos Korejoj buvo 
sustiprintos tam, kad para
ginus Jungtines Tautas 
greičiau taikytis. Netrukus 
turės paaiškėti, ko iš tikrų
jų Maskva siekia.

Senatas Patvirtino
Charles Bohlen’ą

*
Senatas 74 balsais prieš 

13 patvirtino prezidento 
pasirinktą Charles Bohlen 
ambasadoriaus pareigoms 
Maskvoje.

Prieš paskyrimą balsavo 
11 republikonų ir 2 demo
kratai. Prezidentas Eisen- 
hower laimėjo, bet šen. Mc
Carthy sugebėjo suburti 
apie save beveik ketvirta
dalį republikonų senatorių, 
kas yra labai daug.

Taft paveikė 
švyluojančius

Šen.

ciau
tai.

negrų 
miesto. Kita

grupė nusiautė 
JELKE GAVO 6 METUS matelį, išmušė

KALĖJIMO

Milionieriaus sūnūs Mi
not .Jelke, kuris pristatyda
vo New Yorko turtuoliams 
jaunų merginų po $50(1 už 
naktį, buvo nuteistas kalė- 
įiman nuo 3 iki 6 metų.

Daktaras Nužudė Žmoną ir 
Pats Nusižudė

Chicagoje Dr. Leslie nu
žudė jauna savo žmoną, 
ir paskui pats pasidarė sau 
galų.

Remkit biznieriui, 
skelbiasi “Keleivyje.’

lo””-

teroristų
Naivasha
vietinius
pasigavo
amunici-

policininkus ir 
nemažai ginklų ir 
jos.

Anglų administracija mo
bilizavo baltųjų ir juodųjų 
miliciją ir pradeda valyti 
kikuyu giminės kaimus ir 
slapstymosi vietas.

Tokio kruvino teroro 
Mau-Mau dar nebuvo vyk
dę, nors jie jau eilė mėne
sių žudo baltuosius ir neg
rus.

Potvynis Užliejo 3 
Dirbtuves

L0WELL7 Mass.—Patvi
nusi Merrimacko upė čia 
apsėmė 3 audyklas.

NAUJAS KANCLERIS

Pakartotinai pranešama, kad 
Julius Raab. krikščioniu de
mokratų partijos pirminin
kas, yra paskirtas nauju 
Austrijos kancleriu vietoj 
buvusio Leopold Figl.

R. A.
kai kuriuos 
senatorius balsuoti už C. 
Bohlen patvirtinimą. Šen. 
McCarthy jėgos senate pa
sirodė stipresnės negu bu
vo manoma. Buvo laukia
ma, kad su juo eis 5 ar 6 
senatoriui, o tokių pasiro
dė net vienuolika.

KOMUNISTAI PASMER
KĖ MIRČIAI 3 LENKUS

Londono žiniomis, ko
munistų teismas Szczecino 
mieste (Lenkijoj) pasmer
kė mirčiai 3 žmones. Ket
virtas buvo nuteistas kalė
ki ?ki gyvos galvos, o.2 kiti 
- penkiolikai metų kalėji
mo. Visi nuteistieji yra 
lenkai. Komunistai juos 
kaltino “šnipinėjimu” Ame
rikos naudai.
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Šiltas ir Šaltas Vėjas
Visas pasaulis stebi naujųjų Rusijos valdovų politi

ką. * Ar ji keisis ir, jei keisis, i kūną pusę? Ar Stalino 
galas reiškia greitesni karą, ar gal Maskva bandys kon
soliduoti savo grobi ir rodys pasauliui taikesnį veidą? 
Taikesni ne tik tuščiais žodžiais, bet ir darbais?

Kol kas niekas nežino atsakymo Į Rusijos politikos 
mįslę. Maskvos diktatoriai pučia šiltą ir šaltą.

Jie šaudo anglų ir amerikiečių lėktuvus, bet ang
lams teikėsi pareikšti apgailestavimą dėl 7 anglų lakū
nų užmušimo. Rusai sutiko net kalbėtis su anglais, kad 
ateityje tokių šaunamų nemalonumų išvengus. Taigi, 
po šūvių taikus žestas.

Ir Korėjoj bolševikai pučia šiltą ir šaltą. Jie ten 
pereitą savaitę darė keletą kruvinų atakų ir kartu pra
nešė, kad jie sutinka tuoj pat pasikeisti belaisviais inva
lidais (sužeistais) ir ligoniais! Toki pasiūlymą JT jėgų 
vadas jiems pasiūlė prieš mėnesi, o dabar atėjo lyg ir 
sutikimas, nors bolševikai gali dar tą savo sutikimą ir 
atšaukti ar paskutinę valandą pastatyti nepriimtinas są
lygas.

Bolševikų taikus žodžiai nėra naujiena. Jų suk
tybės, grobimai ir apgaulės taip pat nėra jokią naujiena. 
Malenkovas tuo žvilgsniu nesiskiria nuo Stalino.

Skirtumų tarp Malenkovo ir Stalino politikos be 
abejonės bus. Paskelbimas gan'a plačios amnestijos Ru 
sijoj rodo, kad Malenkovas norėtų sušvelninti nišų at
mintyje Stalino Kruvinojo šlykštybes. Malenkovo am
nestija pirmoje eilėje taikoma mažiems prasikaltėliams 
(iki 5 metų kalėjimo, kas Rusijoje yra maža bausmė), ir 
ji visai nepaliečia milionu žmonių koncentracijos stovyk
lose. Bet visgi Stalino mirtis daugeliui Rusijos žmonių 
reikš šiokį tokį palengvėjimą. Rusijos totalitarinio te
roro režimas prie Stalino buvo pasiekęs tokio bestiališ- 
kumo, kad jį vargu begalima padaryti žiauresnį ir šlykš- 
tesnį. Todėl naujieji Rusijos valdovai žada šiek tiek 
atleisti policinio režimo varžtus.

Užsieniai su dideliu susidomėjimu seks visus Mask
vos politikos posūkius. Ypač bus stebima, ar Rusijoj ir 
satelituose neatsiranda mirtinų negalavimų, kurie pra 
dėtų plaišyti Stalino suvogtą imperiją.

Bet Vakarų pasaulis, po Stalino kaip ir prie Stalino, 
negali atsidėti galimais pasikeitimais Rusijos viduje. 
Laukimas be pozitingos programos, be ryžtumo, be aiš
kaus tikslo butų ta pati senoji “sulaikymo politika,” ku 
rią bevykdant Maskva nusinešė Kiniją ir Cechoslovakiją 
O dabar juk buvo žadėta “išvadavimo politika”!

Laisvojo pasaulio politika, ypač Amerikos, vis dar 
tebėra spėliojimų stadijoj. Neklydo tie, kurie manė, 
kad naujoji administracija atėjo be jokios aiškios, nau
jos politikos. Jos politika dar tik formuojama, dėl jos 
tariamasi su sąjungininkais ir dėl jos žiūrima į Maskvos 
įvairius posūkius. Kol kas “vadavimo politika” yra tik 
laukimo politika.

REPl’BI IKONŲ VADAS UŽ BOmLEN ą

Republikonų vadas senate. Robert A. Taft, nutrauktas su 
Alexander Wiley. pirmininku senato komisijos užsienių 
reikalams, kai abu apleidžia Baltuosius Kubus po pasi
kalbėjimo su prezidentu Eisenfcoweriu dėl Charles A. 
Bohien paskyrimo ambasadorium Rusijai. Taftas pareiš
kė. kad “plaaas patvirtinti Bohleną ambasadorium ne
pasikeitė."

senesnieji ateiviai lietuviai 
grąžintų tėvynei skolos į 
metus po 2 milionu (2,000,- 
000) dolerių. Dėlko tiek?

Juk senesniųjų ateivių 
buvo imta 50,000 žmonių 
dirbančių, ir kiekvienas 
vertas po 2,000 dolerių, 
tad viso senesniųjų ateivių 
penkios dešimtys tūkstan
čių, mokėdami po 2% į 
metus (arba po 40 dole
rių), kasmet savo skolos tė
vynei grąžintų po du milio
nu (2,000,000) dolerių.

Po 40 dolerių kasmet, ar
ba po 77 centus kas savai 
tė.

Tuo budu, viso labo se
nesnieji ateiviai lietuviai 
per metus atskaitytų lietu 
vių tautos reikalams du mi
lionu de vynius šimtus tūks
tančių (2,900,000) dolerių.

Šitie skaičiai yra tikrai 
žymiai mažesni, negu tik
rieji. Bet gana to.- Vaiz
das atrodo visai aiškus.

PASTABOS
Senai visas kraštas laukė, 

kada prezidentas Eisen- 
hower ir senatorius McCar
thy atvirai pradės kovoti 
tarpusavyje.

Kad tarp jų iškils kova, 
niekas neabejojo. Dar prieš 
rinkimus gen. Eisenhovver 
smerkė mccarthynius kovos 
budus, o šen. McCarthy ne 
slėpė savo nedraugiškumo 
gen. Eisenhovverio siūlomai 
politikai.

Rinkimuose reikėjo “jung
ti jėgas,” o po rinkimų sekę 
pora mėnesių buvo “me
daus savaitės.”

Charles Bohien klausi
mas “medaus laikotarpį” 
užbaigė, ir šen. McCarthy 
išėjo į kovą prieš republi
konų administraciją, kaip 
jis seniau kovojo prieš de
mokratų administraciją. Jis

IG. K.:

Skaičių Kalba

Sumetę į krūvą ir senes-:Jau sako, kad valstybės 
niųjų ir naujųjų ateivių’ sekretorius Dulles sakąs 
įmokėjimus Lietuvos reika-J netiesą, kad prezidentas 
lams, gautume dabar jau neskaitęs Bohien bylos ii tt. 
visus JAV apsigyvenusios

A p 7z v a 1 g a

(Pabaiga) į nas lietuvių turėtų būti
Išvažiavusieji iš Lietuvos, JAV. Bet nutautėjo, išsi- 

sudaro Lietuvos nuostolius, blaškė, išvažinėjo kitur, 
įvažiavusieji į JAV—Ame- daug kas nustojo save lie- 
rikos turtą. tuviais laikęs (bet kuo tas

Štai. V. K. Račkauskas 
^agal imigracijos įstaigų 
žinias paskelbė, jog lie
tuviai, įvažiuodami į Ame
riką (1899 — 1914 me
tais) parodė tris milionus 
šimtą penkiasdešimts aŠ- 
tuonius tūkstančius keturis 
šimtus penkiasdešimts pen
ios (3,158,455) doleriu? 
grynais pinigais (neskai
tant, žinoma, neparodytų- 
jy)-

Kelionės lėšoms po 100 
dolerių, arba 25.259.400 
dolerių.

Tad iš Lietuvos per lai
kotarpį 1899—1914 metus 
išvežta 28,417,855 pinigais.

lietuvis gali pasivadinti? 
kokios jis kilmes? kas buvo 
jo tėvai? jo tėvų tėvai? Jis 
mano pasidaręs amerikie
čiu. Bet tokios tautybės 
žmonės žino savo kilmę.)

Ir gerų norų kupini ne
braidykime — nesiknaisio- 
kime po “mirusių” lietuvių 
sielas. To klausimo čia vi
sai nelieskime.

Geruoju kalbant, galima 
pasakyti, jog šiandien se
nesniųjų ateivių lietuvių

lietuvių išeivijos Lietuvai, 
lietuvių tautai kasmet lais
vu noru paskleidžiamus ke
turis milionus du šimtu as
tuonias dešimtis penkius 
tūkstančius (4,285,000) do
lerių.

Atmetus aukojamus pini 
gus, apskaičiuotus pagal su-

Administracija nori ne
nori turi gintis. Su admi
nistracija eina didelė dau 
guma republikonų, bet Mc
Cailhy, Jenner, Bridges ir 
kiti kraštutiniai dešinieji 
dantis jau rodo.

Kova dar tik prasidėjo. 
Republikonų administraci
ja, kaip savo laiku demo

mokamus mokesčius (tak- kratai, turi savo tarpe ne- 
sus), ir išimant tik gražinti- nuoramų, kraštutinių reak- 
nąją skolą, liktų tautosicininkų, kurie ieškos pne- 
reikalams įplaukų: j kabių ir bandys kraštą

Iš senesniųjų ateivių Į stumti toli į dešinę. 
2,000,000, iš naujųjų atei-! Šen. McCailhy savo kar

išspręs. Jie gali santykius 
sušvelninti, gali vieną kitą 
“pasienių” klausimą išspręs- 
sti, bet esminio klausimo 
nepalies.

*
Bekalbant apie Malen

kovo “taikingus” mostus, 
Vakarus pasiekė žinia, kad 
Rusija pasiūlė, o Suomija 
sutiko pasikeisti teritorijo
mis. Rusai grąžina» suo
miams Viipuri (Viborgo) 
miestą ir apylinkes, o suo
miai užleidžia rusams savo 
teritoriją šiaurėje iki Ark
tikos rato.

Jei ta žinia pasitvirtins, 
rusai bus gavę ilgą bendrą 
sieną su Norvegija ir gana 
ilgą bendrą .sieną su Šve
dija.

Toks sienų pakeitimas 
daromas pasiruošimo su
metimais, o ne dėl ko kito. 
Rusai ruošiasi ateičiai, kad 
reikalui atėjus sunaikinti 
Vakarų bazes šiaurinėj 
Norvegijoj ir laikyti už 
gerklės švedus, o tam besi
ruošiant, kodėl Malenkovas 
negali taikiai kalbėti?

Beje, Rusija su Norvegi
ja jau dabar turėjo bendrą 
sieną, bet trumpą, o su šve
dais bendros sienos visai 
neturėjo.

Žinia stipriai sudomino 
Vakaras ir stipriai supurtė 
švedų neutralumą.

vių 1,025,000, viso 3,025,- 
000.

_ :K.Aroa : trys milionai ■< 

dvidešimts penki šimtai 
tukkstančių dolerių.

Gražus trys milionai do
lerių sąmoningų motera- 
vyrų grąžinamos tėvynei

yra simtas tūkstančių (100,- moralinės skolos. 
000). maždausr 10'< atvv-' cVrJsi c000), maždaug 10'< atvy 
kusių skaičiaus, pridėjus 
prieauglį.

Pagal 1950 metų surašy-
Amerikiečiai sako. jogimo duomenis Lietuvoj gi-

jerą padarė griežtais kalti 
rūmais, mažai besirūpinda\T •A-11A TAvrvz jvmas ĮrOviyTnaiS. 
garsiojo pareiškimo 1950 
metais, kad jis turi 251 ko
munisto valstybės departa
mente vardus ir pavardes, 
iki jo paskutinio kaltinimo, 
metamo sekretoriui Dulles, 

Šitai skolai grąžinti są- kad šis kalba netiesą, rau-

NUMATO AMERIKOS 
BIZNIUI KRIZĘ

Žurnąlas “United States 
News” mano, kad Amerika 
stovi prieš naują biznio kri- 
žę/ ‘

Kol kas biznis ir darbai 
eina gerai, tačiau vietomis 
jau pradeda rodytis silpnė
jimo ženklai, sako tas žur
nalas.

Vienas tų ženklų, tai au
tomobilių pramonė, kuri 
dabar dirba tokiu smarku
mu, kad per metus galėtų 
pagaminti 7,000,000 naujų 
automobilių. Rinkai tiek 
daug nereikia. Taigi daro
si perteklis. Chryslerio au
tomobilių korporacija jau 
nupigino savo automobilius 
po $100. Turės tą patį pa
daryti ir kitos. Prasideda 
kompeticija.

Audimų pramonėj jau 
pusėtinas nedarbas.

Daugelis fabrikų dirba 
karui. Bet ginklų gamyba 
turės sumažėti. Daug dar
bininkų neteks darbo, o 
pramonė biznio.

Namų statyba eina spar
čiai, bet dėl aukštų algų 
namai šiandien tokie bran
gus, kad daug jų liks ne
parduota.

Pirmas šių melų pusme
tis bus neblogas, bet ant
ram pusmety prasidės aštri 
kompeticija ir kainų muši 
mas. i

Sekančiais metais maty- 
sime jau depresijos pradžią.

Taip galvoją -.“U. SsĮ 
News.” %

vaiką užauginti iki 16 me 
tų atsieina 1,700-2,000 dol. 
Imant 2,000 dolerių gausi
me : penkis šimtus penkis 
milionus šimtą astuonias 
dešimtis astuonius tūkstan
čius (505,188,000) doleriu.

LIETUVOJE SUSTIPRIN
TAS “SAUGUMAS”

Stalinui miras, Lietuvoje 
ir kituose Pabalčio kraštuo
se sustiprintas “saugumas.”

Sovietų kariuomenės įgu
los Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoj ir Šiauliuose užėmė 
visus strateginius taškus: 
apstatė tankais tiltus, ke
lius ir geležinkelių stotis. 
Ore dieną ir naktį zvimbia 
ryšių ir žvalgymo lėktuvai.

Tokių žinių “Draugas” 
sakosi gavęs iš Lietuvos pa
sienio. Toks Maskvos bud
rumas fnums aiškiai sup
rantamas. Stalinui mirus, 
jo žvalgyba tikėjosi sukili- 
rpų pavergtuose kraštuose.

DVI ESTŲ VALDŽIOS
Spaudos pranešimu, tarp 

estų užsieny susidarė dvi 
tremties valdžios, viena 
Norvegijos sostinėj Oslo, o 
kita Vakarų Vokietijoj. Ir 
sakoma, kad jodvi jau pra
dėjo tarp savęs peštis.

Kitaip ir negali buk Sun
ku dviem gaspadinėm prie 
vieno pečiaus sugyventi, 
bet dar sunkiau dviem val
džiom vienai tautai vado
vauti.

Pridėjus išvežtuosius pi
nigus ir kelionės išlaidas, 
gautine su viršum penkis 
šimtus tris dešimtis milio
nu (530,447,400) dolerių.

P. T. Naruševičius ir J 
Žilius apskaičiavo, kad 
230,000 išeivių lietuvių po 
1899 metų atsiėjo Lietuvai 
nuo 396,000,000 iki 496,- 
000,000 dolerių.

Tad viso labo Lietuva dėl 
emigracijos į JAV yra nu
stojusi su dideliu kaupu bi- 
lioną arba tūkstantį milio
nu dolerių.

Tai yra tokiam nedide
liam Lietuvos kraštui labai 
didelis turtas.

Beveik -visam nepriklau
somos Lietuvos laikui tų pi
nigų butų užtekę.

Šio turto tiktai maža- 
maža dalelė tegrįžo atgal, 
tebuvo grąžinta.

Lietuva tirpo, Amerika 
tarpo.

Patiektieji skaičiai nėra 
visiškai tikslus, bet jie yra 
greičiau kiek mažesni, ne
gu didesni. Gaila, tų skai
čių negalima nei dabar pa 
tikrinti, nei ateity galės jų 
tikslumą bent apytikriai 
nustatyti.

Dėlto toliau aš tais skai 
čiais nebesinaudosiu.

Tad, pamėginkim taip 
samprotauti. Ištisas milio-

musių Amerikos gyventojų 
buvo 147,765.

Tikrų lietuvių, dalyvau
jančių lietuviškąjame JAV 
gyvenime, besisielojančių 
Lietuvos valstybės, lietuvių 
tautoš reikalais, tegu būna 
Įtik penkios deihntys tūks
tančių (50,000). Lai būna 
gerai lietuvių vardą nešan
čių tik tiek (supykite, kam 
taip labai pamažinta: padi 
dinkite iki tiek, kiek nori
te, tuomet tolimesnieji 
skaičiavimai duos dar ge 
resnių išdavų), arba skai
čiavimai liečia kiekvienas 
penkias dešimtis tūkstan
čių—kiek kartų tuomet lie
tuvių priskaitysime po pen
kias dešimtis tūkstančių, 
tiek kartų mano galutinus 
skaičius reiks padauginti.

lygos visai nėra sunkios. 
Retai kuris tegalėtų visą 
skolą grąžinti, kas jau taip, 
pusamžy atvykęs į JAV, iš
gyvens 50 metų dirbda
mas.

Tačiau, vis tik šiuo me
tu butų apščiai lėšų sunkiai 
prislėgtam musų gimtąjam 
kraštui—musų Tėvynei Lie
tuvai iš vargo kelti, rūpintis 
dėl jos geresnės ateities. 
Musų tautiečiai, kame jie 
begyventų, kuriame tik že
myne, jaustųsi apsirūpinę 
patys, aprūpinę savuosius.

Su pagarba kitų tautybių 
žmonės stebėtų musų susi-

donu siulu eina kaltinimų 
gausumas ir įrodymų stoka. 
Daug kas mano, kad sena
toriui McCarthy karjera ir 
terūpi. Iki 1950 metų jis 
kažkaip nebuvo pastebėjęs, 
kad šūkaujant apie bolševi
kus galima padaryti karje
rą. Kai pradėjo sukauti ir 
ieškoti “kramolos,” jis iš 
nežinomo politikierio pasi
darė “pats McCarthy,” ku
rio vardą visi žino, nors ir 
ne visi lygiai vertina.

*
Ar bus didžiųjų pasima- 

tymas “pusiaukelėje”? 
Klausimas idomus ir vis

klausjTną — susitvarkymą,:dažniau minįmas. 
musų gebėjimą, musų sir-, Ką reiškja ..pusiaukelė”?
dzių orumą palengvinti sa- reiškia kokia
vajai tautai pnmestiniems 
sunkumams pakelti.

Keistas ginčas vyksta 
Washingtone. Kongresas 
mano, kad vyriausybė turė
tų turėti įgaliojimą įvesti 
ūkio kontrolę, jei kiltų pa
vojinga situacija. Vyriau
sybė mano, kad jai tokių 
įgaliojimų nereikia, nes jei 
reikės, tai kongresas išleis 
kainų kontrolės įstatymą.

Rodosi, turėtų būti at
virkščiai: vyriausybė turėtų 
norėti įgaliojimų, o ne kon
gresas galėtų manyti, kad 
esant reikalui galima iš
leisti įstatymą. . . .

Reikalas baigsis tur būt 
tuo, kad vyriausybei bus 
duotas įgaliojimas, reika
lui esant, užšaldyti kainas, 
uždarbius, nuomas ir laiki
nai, kol kongresas išleis 
įstatymą.

Visi dar atsimename, kas 
buvo Korėjos karo pradžio
je, kada kainos staiga pra
dėjo kilti ir tik d^bar pra
deda susistovėti, bet jau 
aukštesniame lygyje. •

—ab.

Tegu ir senesnieji atei 
viai teuždirba tiek pat, 
kiek ir naujieji ateiviai, at
seit, į mėnesi po 150 dole
rių arba į metus 1,800 do
lerių.

Viso, 50,000 žmonių, per 
metus uždirba devynias de
šimtis milionu (90,000,000) 
dolerių).

Tegu mokesčių moka po 
10%, tai sudaro devynius 
milionus (9,000,000) dole 
rių. Tegu aukoja Lietuvos 
reikalams—savo tautos rei
kalams—10% to, kiek su 
moka mokesčių, tai sudaro 
devynius šimtus tūkstančių 
(900,000) dolerių.

Tegu ir senesnieji lietu
viai nori savo skolą tėvynei 
grąžinti per 50 metų, arba 
po 2%c į metus. Viso labo

Siuvėjai Gavo
Uždarbių Pakėlimą
150/)00 vyriškų rūbų siu

vėjų, Amalgamated Cloth- 
ing Workers of America 
unijos narių, gaus uždarbių 
pakėlimą po 12U centų į 
valandą. Nauja sutartis 
pasirašyta kovo 26 d. Nau
ji uždarbiai pradės veikti 
nuo gegužės 25 dienos.

Apie 100,000 tos pačios 
unijos narių, dirbančių

nors neutralią vietą, pavyz 
džiui, Berlyną, kur Vakaru 
ir Rytų galybės susikerta. 
Bet tai nėra viskas.

Pusiaukelė” reiškia, kad 
abi pusės iš anksto sutinka 
daryti nuolaidų. Aš nusi 
leisiu, tu nusileisi, taip ir 
susitiksim pusėje kelio 

“Pusiaukelė” politiniame 
žargone reiškia susitikti 
prie dabartinių Rytų-Vaka
rų sienų ir kalbėtis dėl 
klausimų, kurie iškyla pa
sieniuose. Tokie klausimai 
yra tik dalini ir antraeiliai 
Rytų-Vakarų santykių klau-medvilnės ir baltinių siu

vyklose, irgi tikisi gauti simai. Esminiai klausimai
panašų uždarbių pakėlimą. 
Derybos dėl jų uždarbių 
vedamos. Be to, apie 50,- 
000 kitokiuose darbuose 
dirbančių tos unijos narių 
irgi sieks gauti to paties 
uždarbių pakėlimo.

Siuvėjų unija turi apie 
300,000 narių. Tos unijos 
nariai pasiuva 90 % visų 
vyriškų drabužių krašte.

tokiuose susitikimuose ne
gali būti sprendžiami.

Pats pagrindinis Rytų 
Vakarų klausimas yra toks: 
Jei rusams palikti jų užka 
įdavimus ir laimėjimus, tai 
kaip Amerika gali jaustis 
saugi?

Kol tas klausimas nėra 
atsakytas, visi didžiųjų ga 
limi pasimatymai nieko ne-

P ataria Virinti 
Vandenį Potvyniuose

Massachusetts sveikatin
gumo komisionierius Dr. 
Getting įspėja gyventojus 
potvyniais apimtose vieto
se, kad negertų žalio van
dens. Jį reikia pirma pa
virinti nemažiau kaip 10 
minučių, kad sunaikinti vi
sokių ligų mikrobus. Bet 
virintas vanduo nelabai 
gardus, todėl Dr. Getting 
pataria gėrimui padaryti 
silpnos arbatos ir atvėdinti 
j?-

Potvyniams praėjus, jis 
pataria visą vandenį iš šu
linių išpumpuoti, nes jis 
gali būti užkrėstas. Be to, 
jis pataria pasiteirauti su 
sveikatingumo organais, 
kiek reikia įdėti į šulinį 
chlorino. Suprantama, jis 
turi galvoje farmerius ir 
mažų miestelių gyventojus, 
kurie vandenį semia iš šu
linių.
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ro NIEKAS NEPE1KIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio Naujienos

Šeimyniškas Vakarėlis

Kovo 15 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje Sanda
ros 16 kuopa turėjo suruo
šus! šeimynišką vakarėli. 
Turėta svečių ir iš toliau: 
pp. K. Jurgeliunas iš Bro?k- 
tono, Dr. B. Matulionis ir 
K. Gaidimas iš Providence, 
R. I.

Buvo ir programėlė. Dia
na Šalaviejutė skambino 
solo pianu, labai vykusiai. 
Leopoldas Jokubauskas, 
Pranas Aukštuolis ir V. 
Mačys paskaitė humoristi
nio pobūdžio feljetonus 
apie Stalino dužią. Vaka
rienės metu buvo daug kal
bėtojų.

Šeimininkės—M. Šablins- 
1-ienė, M. Dvareckienė, J.

d. atvežė Lietuvai Remti 
Draugijos pirmam skyriui 
10 naujų narių ii- $35 aukų 
ALT ai. Antanas Tomkus 
yra keletos laikraščių skai
tytojas, jų tarpe ir ‘'Kelei- 
\io.” Be to jis yra parsi- 
kvietęs iš tremties šeimą iš 
10 narių.

Malonu, kad p. Tomkus 
taip nuoširdžiai prisideda 
darbu ir aukomis prie lie 
tuviško veikimo.

Krasinskienė ir Žilins
kienė—paruošė puikią va
karienę. Programos vedė
jas buvo J. Dvareckas.

Balandžio 12 d. į Wor- 
Ccsteri atvyksta p. Babuški- 
naitės baleto studija iš So. 
Bostono. Baleto spektaklis 
vyks Vilniaus Aušros Var
tų parapijos salėje.

Iš minėtų pranešimų ma
tote, kad VVorcesterio kolo-1 
nija nemiega, ir visokių ru
sių parengimų mums tikrai 
netrūksta.

J. KrasinsZas.

KINIEČIŲ KOMI NIKI AI PAGROBI. AMERIKIEČIŲ KORESPONBENIUS

kai
Amerikiečiu korespondentai Tolimuose Rytuose, plaukdami iš Hong Kongo i Macao, 
buvo pagrobti kiniečiu komunistų šarvuot aivio. Paveiksle matosi abu amerikiečiai 
(Richard Appiegate iš Medford, Ore., dešinėje, ir Donald Dixon iš Nevv Yorko, kairė
je) prie jachtos Hoag Kongo uoste, prieš iš.jkstant plaukioti. Jų laive buvo dar tre
čias amerikietis, Benjamin Krassner iš Brjokiyn. N. Y., ir du kiniečiai pagalbininkai. 
Britu ir amerikiečių laivyno pareigūnai tar.;- i, kas daryli dėl to pagrobimo.

I

Cn*!TO, KABO 

TAS DUONOS N5PRAB0

Laiškai iš Anglijos
Vis Dar Sekami ...

Laikas nuo laiko anglų 
spaudoje pasirodo žinios 
apie Rusijos ir jos satelitų 
šnipus, kurie informuoja ko
munistines atstovybes Lon
done apie politinj judėjimą 
pabėgėlių iš Sovietų oku 
puotų kraštų.

-Netolimoje praeityje bu
vo 
5 n i
gi

susekta ienkų tautybės 
pu visa banda. Kadan-

veikimą

Balandžio 11 d., 6:30 v. 
vakare Sandaros 16 kuopa 
rengia linksmą literatūros 
ir dainų vakarą L. N. C. sa
lėje. Programą išpildys: 
rašytojas A. Gustaitis, Lie
tuvos dramos artistas Hen
rikas Kačinskas iš New 
Yorko ir solistė Rožė Mal

is Nevv Yorko. Šo- 
gros Kapela “Tan- 
Pasisekimas šio pa

rengimo užtikrintas, nes J 
Šalaviejus vienas jau bai
gia antrą šimtą bilietų par
duoti.

MANCHESTER, CONN.
I

nelytė
kiams
go.”

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 35 metų 
sukakties minėjimas įvyko 
kovo 1 d. 11 vai. ryto, vie
tos parapijos bažnyčioj bu- 
• o pamaldos, kulias atlai
kė atkviestas iš kitos para
pijos, čia gimęs lietuvis ku
nigas. Gaila, kad laike lie
tuvių kalba sakyto pamok
slo nieko nebuvo užsimin
ta apie Vasario 16 dienos 
i eikšmę, o tas įvyko tik dėl
to, kad kunigas nebuvo 
apie tai painformuotas.

Kažkokiais sumetimais 
pamaldų metu Begiedojo ir

Nauja SLA Tradicija

Balandžio 17 d. lietuvių) 
karo veteranu postas rengia. .
šaunų koncertą ProvidenceĮ™*8 chwas-
St. Jr. High School salėje.
Programą išpildys savos 
iėgos. Dainuos du chorai 
vyrų choras, vedamas 
Mozūraičių, ir vaikučių
choras, vedama?
džionio. Bus ir 
marginimų.

kreiptis į anglų atitinkamas 
įstaigas, kad šios pasirūpin
tų uždrausti panašius apsi
lankymus ir pasektų agen
tus, kurie šnipinėja lietu
vius.

—A. Z.

Lietuvaitės Koncertas 
Anglijoj

Kovo 22 d. Londone, 
Wigmor Hali, smuikininkė 
Elena Kuprevičiutė davė 
smuiko koncertą Anglijos 
visuomenei. Programoje bu
vo išpildyti G. F. Haende- 
l’io, T. Vitali-Charlier, J. 
Brahms’o, M. Ravelio, H. 
Wieniawsky’io ir J. Bud- 
riuno veikalai. Jau progra
mos pasirinkimas rodo. kad 
smuikininkė Kuprevičiutė 
yra subrendusi, pajėgi me
nininkė.

Piimuosius žingsnius mu
zikoje Elena pradėjo dar 
laisvoje Lietuvoje. Ji lan
kė muzikos konservatoriją 
Kaune, o vėliau lavinosi 
pas profesorių Scheyda 

.Prahoje (Čechijoje) ir pas 
Muenche- 
1947 mo

jie šnipinėjo 
ienkų ir 
nebuvo nubausti kalėjimu, 
ik deportuoti pas pačius 

“darbdavius.” Vienam iš 
ų, buvusiam karininkui ir 

tarnavusiam anglų vadovy
bėje, buvo atimti pasižymė
jimo ženklai, kuriais jis bu
vo apdovanotas už drąsumą 
kare.

Iki šiol nebuvo girdėti 
’nipu iš lietuvių tarpo, bet 
tai dar nereiškia, kad lietu
viai pabėgėliai nėra stebi
mi. Kartais tenka nemalo
niai pajusti, kad budrioji 
”ovietu akis mato mus ir

ukrainiečių, tai jie

jiems prisidėti prie lietu
viškojo SLA. Jei jie 
n tų savas kuopas, ji? 
tų iš musų jiem? tuo tarpu 
reikalingą finansinę garan

:uda-
Anglijoje.

Paskutiniu metu daugelis*prof. Hindemith 
lietuvių pradėjo gauti so-’ne (Vokietijoje), 
vietiską spaudą iš Lietuvos: tais smuikininkė Elena da- 

antsnaudai rodo lie- vė eilę koncertų Vokieti jo- 
kalinga! UVK~KU? Pa^U5) tiesiai į sa- je, o 1949 metais ji išvyko 

* vo darbovietes. Komunis- į Argentiną. Ten ji kurį 
naudos siuntėjai J laiką dar tobulinosi pas

Vasario 16 d. Susivieniji-į rią nors kitą, bet būtinai 
mo Lietuvių Amerikoje pa-1 vasario 16 dieną, kuri: 
talpose New Yorke iškil- mums lietuviams ypatingai 
mingai pradėtas Lietuvybės J brangi. Kasdieniniai dar- 
Vajus. Posėdyje
ministeris Žadeikis 
las Budrys, Lietuvos Lais- bus įpareigotos šią dieną 
vės Komiteto pirm. V. Si- šaukti susirinkimus, daryti 
dzikauškas ir šio komiteto posėdžius, kuriuose butų 
nariai K. Bielinis. J. Audė- sudaroma šiai šventei ati- 
nas, adv. Tolišius ir visa tinkama nuotaika. Toliau 
eilė visuomenininkų, jų tar- Dr. Vinikas pranešė, kad 
pe Dr. Dagys, Ks. Strums-!Susivienijimo vadovybė tu- 
kis, J. Ginkus, A. Trečio-!i i norą plačiau įsijungti į 

veiklą ir 
klausimais

dalyvavo1 bai neleidžia šią dieną švę- 
is, konsu-sti, bet visos SLA kuopos

tiją, o mes, pradėję su jais 
artimiau santykiauti, dirb-j’P3.^0 antspaudai rodo lie- 
tume ateičiai rc-ikalingąj U']'LU; Pa-iU?) tiesiai į sa- 
darbą. Kalbėtojo žodžiais,
kites organizacijos jau da
rančios šia kryptimi atitin- 
kamus žingsnius, tad Susi
vienijimas daug padėtų 
šiam darbui, jeigu ir pats 
šia kryptimi veiktą.

tiskos
yra tiksliai informuoti, nes 
ant adreso pažymi net įmo
nės darbo numerį. Ant tų 
numeriu Coventry lietuviai 

’-cs-. utiniu laiku pradėjo 
auti jiems skirtas siuntas.
Bvkštauti ir labai nervin

is-dėl to gal ir nereikėtų 
'juk Įmonės numeri ir lie 
tuviu pavardes galėjo su
teikti kuris nors iš anglu 

’.aibininku, kurių tarpe pa- 
• ita i ko komunistų), bet 
;>ka:p nemalonu pasida- 

o, kai nubėgus kelis tuks- 
aneius mylių nuo sovietiš

ko rojaus ir saugiai atsipū
tu? Britų Imperijoj, staiga

uni i darbovietę pluoštą 
sovietiškos propagandos!

Anglų spauda taip pat 
nesenai rašė, kad NKVD 
agentai is

prof. Manuel Perediaz.
Smuikininkės Elenos pa

sirodymas Argentinoje bu
vo labai sėkmingas. Kriti
kai ją labai gerai įvertino, 
ir jos vardas pasidarė žino
mas Pietų Amerikoje. Pra
slinkus keliems metams nuo 
jos atvykimo Argentinon, 
smuikininkė Kuprevičiutė 
1952 metais išvyko atgal į 
Europą ir davė eilę koncer
tų Europos didmiesčiuose: 
Amsterdame (Olandijoje), 
Paryžiuje ir Romoje. Šio
mis dienomis ir mes, Angli
jos lietuviai, turėjom? pro
gos klausytis jos koncerto 
Londone.

Musų solistę Londono vi
suomenė šiltai sutiko ir

___ __  įvertino. Smuikininkė pa-
Sovietų ambasa- kartotinai turėjo grįžti sce- 

!cs buvo apsilankę non, publikai kettjalaujant.
Po kiekvieno išpildymo 
publika nesigailėjo ploji
mų, ir po koncerto solistė 
išsinešė glėbius gėlių. Lie
tuviams musų smuikininkės 

ištru- koncertas Londone buvo 
neeilinis ir jaudinantis įvy
kis. Tačiau ne visiem. Ne
žinau tikrai statistinių da
vinių, kiek Londone yra

A. Trečiokas atsiminė 
praeities darbus i;- nuripel- 

asmenis, 
taip 
dar

kas, S. Vitaitis, P. Bukinai ; b ndrą lietuvių
vai. po pietų i vietosiu jr 

lietuvių svetainę susirinko j pr j Vinikas, 
.nemaža? skaičius vietos ir sekretorius ir reikalų tvar

kytojas, atidarydamas ši

3 j prasi
SLA. i asisakvti.

minėta’.s
kiusius Lietuvai 
kurių dauguma buvo 
oat ir Su.-i vieni km >

Balandžio 25 d. Jr. High 
School salėje vietos 
moterys rengia koncer 
norėdamos atžymėti žino
mo Lietuvos operos solisto 
Ipolito Naūragio 25 metu 
dainavimo sukaktį, 
certo pelnas skiriamas Put
liam, Conn., seselėm vie
nuolėm. Keistas rysis tai p 
koncerto paskirties ir sese
lių!

j'j apylinkės lietuvių. Minėji- 
a? pradėtas Amerikos ir 

j”'j Lietuvos himnais. Po to 
-n ko sekė paskaita apie Vasario 

16-sios reikšmę. Po paskai
tos buvo suvaidintas scenos 
vaizdelis iš dabartiniu par
tizanų kovų su Lietuvos 

bolševikais.žymios
| okupantais
i Vėliau vietos choras ir 
pavieniai padainavo kėlia 
dainas ir tuo minėjimas

Kom baigtas.
Laike rinkliavos salėje 

surinkta aukų $208.25. Au
kojo :

Po §10—J. Motiejūnas. Man- 
chesterio Lietuvių Bendrovė, 
SLA 207 kuopa. Lietuvos Sūnų 

į ir Dukterų Draugija, Manches- 
erio Lietuvių Choras.

Po ?5—ALRKS 216 kuopa.
Antanas Tomkus iš Gil- 

bertville, Mass., buvęs stam-j 
bus ūkininkas, dabar per-*A. Kleiza, K. Vadišius, J. Ka- 
vedes ūki sunui. kovo 22 zokas, G. Kaunas, A. Kaunienė,

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
• Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta (randai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi tini*, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
ims jo vieta, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų fak*y, kaina tik 25 cent. (raunama "Ke
leivio’* knygyne:

KELEIVIS
&ro«dw9*. Boaton 27. Mbm.

Ministeris Žadeikis pasi- 
SLA sumanymais 

nurodė, ka i tokios stip-
s ir plačios

džiaugė
posėdi pareiškė, kad Šiuo ir 
SLA centro iniciatyva su
šauktu Vasario
mu pradedama
dicija. Ir pats centras, i?(viškoje veikloje gali nepap- 
visos Susivienijimo kuopos'rasta i daug gero padaryti, 
nuo šio laiko Nem iklauso-

i. organizaei-
16 minėji-įjos, kaip SLA, gilesnis da- 
nauja tra- lyvavimas bendroje lietu-

buotojai ir 
nizaciją grynai 
dvasioje. Ir d 
nijimui gali priklausyti visi 
lietuviai be politinių pažiū
rų skirtumu, priklausą f et 
kuriai tikybai. Kalbėtojas 
suminėjo Dr. J. Šliupą, rc-

išugdė šią. orga- 
KctU rk:;ji

iabai Q • ’ . • 7 ’ ’ 1 • ► V'.. 1 V 1 ..

mybės Šventę minąs ne ku
č .---S f t

s

V. Sidzikauskas, padaręs 
apžvalgą aplinkybių, kurios 
nsruošė Vašafrio J6. aktąt

la’rtoriu 
.ą ir 
:imo

Šir /ydą.

Dratfgas. C. Backus,D. Milei Anė: J Vildžius. Jtoteru S.:.:,.. ■“Č U*°
— ‘ ‘ istorine” diena laiko per-gos 57 kuopa

Po $3—0.
Nežinomas.

Po $2—M. Cečiauskas, 
Kučinskas. Biretai. Žutautai 
Natkus. K. ir A. Gečiauskai.
J. Krauzaitis. Kvietk-us. Brin
ką. L. Lave. J. Užupis, Gudžiū
nas, Vaikis, Stoniai. Gudžiunie- 
nė, P. Kruelskis.*

G. Kučinskas, B. Lemežis,
K. Augustinavičius, V. Stasiu- 
kevičius, G. Stasiulevičius. K. 
Stasiulevičius. J. Barkauskas, 
V. Zorskis, A. Sabienė. A. Au- 
gustinaitytė. L Brazinskaitė. 
J. Baltulionis. A. Jueaitis. L. 
Petkus, O. Užupienė, O. Am- 
brosienė, B. Kvietkuvienė, Mit- 
kai, Palašiejus, Treigienė, Bal-
tulionienė. J. 
Zorskutė. L. 
Baltrukonienė, 
Karpuška. A. 
Ramoška. P.

Viiiman- 
kitus, kurie S/dsivieni- 
augimo laikais dam

breliams lietu-dirb.6. savo 
viams.

Dr. Vinikas,' -bai^amas 
iškilmingą posėdi, pasi- 
Ižiaugė tuo pritarimu, ku 
rio susilaukė SLA darbai ii 
-umanymai. Jis nurodė, 
kad SLA apyskaitos iru? 
‘tikina, jog finansiniu po
žiūriu Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje tvirčiau sto
vi ne tik už visas panagia, 
lietuviškas organizacija?

per- 
didesnės 

tik šian 
bet ir tolimesnei atei- 
Didelį darbą SLA at- 

iktv, sakė kalbėtojas, jei- 
ųu savo padaliniuos pra
vestų lietuviškos veiklos su
stiprintą akciją- Šiandien 
mums brangus kiekvienas 
lietuvis ir svarbus kiekvie
nas žygis, kuris daromas 
lietuvių tautai ir valstybei 
atgaivinti.

Konsulas Budrys savo 
konkrečių p-asiulymų eilėje 
-ui odė į jaunuomenės šel
pimo reikalą. Sumanymas 
steigti Lietuvių Tautos Na 
mus, jei SLA tą sumanymą 
paremtų, jau neatrodytų 
sunkiai įvykdomu dalyku. 
Lietuviai turėtų tai, apie ką 
daugumas senai svajoja: 
savo sales ir koncertams, ir 
susirinkimams. ir muzė- 
įų, ir biblioteką, žodžiu, tu
rėtume lietuvišką židinį.

Dr. Dagvs kalbėjo apie 
reikalą išplėsti musų veik
lą savo kaimynų pabaltie- 
čių tarpe. Esą žinių, kad 
musų kaimynai, neturėda
mi panašios organizacijos 
kaip musų Susivienijimas, 
dabar esą linkę pasvarstyti 
klausimą, ar negalima butų

irj?pektyvoje vis 
}reikšmės turi ne

L.
S.

Birietienė. M. 
Dabašinskas. O. 
J. Ambrazas. K.

Bujavičius., J. 
Liudžiuvienė, K.

Bastys, Tvaronaitis. J. Jonai
tis, Sidnev, A. Šokus. J. Ši
manskis, P. Jueaitis. Nežino
mas, V. Delnickienė, Palausi. T. 
Tamošaitis. Bielskiai, Bielskie
nė, O. Dovidavičienė, E. Zors- 
kienė, B. čemerkienė, Pakalniš
kis, A. Bliudžius. Ludžius, O. 
Kazlauskienė, šukaitis, M. či- 
žienė. Z. Strazdas, Kaselaus- 
kas. O. Užupienė, A. Roman. 
F. Kazevičius, J. Bujavičienė, 
J. Millen. Nežinomas $1.50 ir 
smulkiais $2.75.

DALYVIS.

uien,
čiai.

uviu? Bradforde. Tokių 
t? silankymų tikslas yra 
‘veikti ant nervų,” nes ir 

naty? lankytojai netiki, kad 
alėtų paveikti savo propa- 
anda žmones, kartą 
v.sius iš Sovietijos.
Pavieniai asmenys ne ką 

ali padaryti, kreipdamiesi 
Angli us saugumo istai-

bet ir prašoksta visas pana- ’as- ,čia tu,ėtų susirūpinti lietuviu, bet nekirsiu pasa- 
ietuviškų organizacijų va-'kęs, kad ju yra daugiau ne- 
lovybės ir susitarusios (Nukelta Į 7 pusi.)

šias įstaigas. Čia turi
ma galvoje proporcionalus 
įstaigos finansinis pajėgu
mas. Bet nariu skaičiumi 
SLA reikia būtinai sustip
rinti. Turime daug graži’ 
sumanymų, sako Dr. Vini
kas, bet tie sumanymai gal; 
būti įgyvendinti tik tuo at
veju, jeigu ir mes patys 
kiek įmanydami padirbėsi 
me šio vajaus sėkmingu
mui. Jei plačioji visuome
nė mus supras, sumas esmi
nį reikalą didinti organi
zuotas lietuviškas jėgas ir 
įsijungs į visiems lygiai 
svarbų lietuvybės darbą.

Ypatingai naujakuriai, 
musų tremtiniai, ir jauni
mas turėtu pasinaudoti šio 
vajaus proga ir įsijungti i 
bendrą darbą.

Sim. Kaušakys.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jum? reikia vaistu, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktaru receptus ir patarnauja visokiai? sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir j kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to, musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš

čiu : (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money
orderius.— Lietuvis pas lietuvį!

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pharmacy vaistines savininkas

(18)
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Žmogus ir Ligos

—Maike, ar tu pažįsti —O ką
Džaną Gasiuną? padarė?

—Ne. O kas jis yra? —Broliai \Vright’ai, tė
—Jis, vaike, labai moky- ve, išrado orlaivi, pirmuti- 

tas vyras. Navatna, kad tu nę už orą sunkesnę skrai 
jo nepažįsti. - dančią mašiną.

—Kokiu žvilgsniu jis yra —Ar jie buvo minykai? 
mokytas, tėve? j —Ne, tėve.

—Jis, Maike, yra redak- —Nu, 
torius tokios gazietos, ką meluoji, 
bolševikai leidžia Brūkly- man 

Tas jų peiperis vadina- raplenąiie.
si “Tiesa,” kas reiškia 
šiai į Maskvą.

—Bet kodėl tėvas manai, 
jog to laikraščio redakto
rius vra toks RiokvtiS 
ir aš turėčiau apie ji 
ti?

tai tu, Maike, maji 
ba zakristijonas 

kad pirmutinį 
išrado minykas. 

tie- Sako, prisižiūrėjęs, kaip
varnos skraido, tas šventas 
Žakai ijcšiaus brolis užsili
po ant klioštoriaus stogo, 
prisirišo sparnus, prilipdė 
vašku uodegą prie kelinių 
užpakalio, ir leidosi nuo

2\<V l

Susirgo žmogus. Keistas 
ukinys jį apsėdo. Jis eina 

pradeda gruvalioti. Griū
va, sunkiai kvėpuoja, kelia
si ir vėl griūva.

Mano vienas kaimynas 
kartą sirgo sukinio liga, 
<urią kai kas vadina šven
to Vito liga. Sukiniu ser- 

žmogus vaikšto svyruo
damas, kaip giltas. Kartą 
tas mano kaimynas prieš 
Velykas ėjo išpažinties 
bažnyčią. Apie 6 valandą 
ryto jis priėjo prie bažny
čios ir tuo pat laiku kuni
gas išėjo iš klebonijos eiti 
į bažnyčią. Kunigas pama
tė svyruojantį žmogų ir nu
stebęs sušuko:

—Pasilakė latras, 
kur jis taip anksti snapso 
gavo?

Šį kaitą kalbu ne apie 
sukinio apsėstą žmogų, bet 
apie keistu sukiniu sergan
tį. Tas keistas sukinys 
žmogų kartais po 10 ir dau
giau kartų partrenkia ant 
žemės, labai nusilpnina ir 
išnervina.

Tokia liga privertė ligonį 
atsisakyti nuo amerikoniš
kos susisiekimo priemonės 
—automobilio. Mat, jei 
prie mašinos vairo sukniub
si, tai įvažiuosi į langą, o 
gal ir į dangų pataikysi.

Liga privertė ir darbą 
keisti. Prie mašinų svaigu
liuodamas nedirbsi, kad ne- 
įgriutumei į einančią maši
ną.

Ilgainiui neliko nieko ki
to daryti, kaip eiti pas dak
tarus pagalbos ieškoti.

vo bėdą. Daktarai klauso, 
paskui klausinėja, mieruo- 
ja, švirkščia kokius tai vais
tus. fotografuoja, tikrina 
plaučius ir panašiai “aiški
na reikalą.”

Po visų aiškinimų pasiro
do, kad keisto sukinio ligai 
vardo nėra! Liga be var
do—tai nei šis nei tas.

Žmogaus 
ir mašina.

Vienas daktaras tvirtina, 
kad keisto sukinio lizdas 

; yra širdis. Esą, neregulia 
riškas širdies veikimas yra 
priežastis, kodėl žmogus 
pradeda klupti. «

Kitas daktaras ligos liz
dą tarė esant pilve. Girdi, 
[staigus nevirškinimas tą 

l)et'i atį žmogų klupdo. . . .
Dar kitas daktaras prisi

minė puolamą ligą. Girdi, 
yra panašumo, o todėl ir 
priežastis gali būti panaši.

Tuo tarpu liga laukia gy
dymo, bet ką gi gydysi, jei 
ligos kaltininkas neišaiš
kintas!

Ligų lizdų yra daug. 
Kiek kūno dalių, tiek ligų 
ir net tose pačiose kūno da
lyse gali būti visokių ligų. 
Juk kalbama apie akių li
gas, plaučių ligas, vidurių 
ligas, širdies ligas ir tt.

siurbtoje vietoje. Kraujas 
pradėjo bėgti ir jo nebepa
sisekė sulaikyti. . . . Taip 
ją dėlės pagydė ir nugydė

kapus.
*
kūnas yra lyg 
Jame daugybė

dalių dalelių, mažu kauliu
kų, sąnarių, liaukų ir kitko. 
Daktaras turi žinoti visą 
žmogaus kūną, kaip maši
nistas žino painiausias ma
šinos daleles.

Bet to žinojimo neužten
ka. Žmoguje be mašinos 
dalių yra dar pats žmogus, 
padaras skirtingas nuo kitų 
tokių pat padarų. Skirtin
gas ir nuo mašinos. Jo da
lys ne šaltos, ne metalinės, 
bet labai jautrios skaus
mui; jo gyvybės centras- 
širdis ir smegenys—labai 
jautrus visokiem pojūčiam 
permainom ir jausmam. 
Gal todėl susirgusį žmogų 
negalima pagydyti taip, 
kaip mašinistas gydo maši
ną. Naujų dalių neįdėsi. O 
jei ir įdėsi (dabar daktarai 
mokosi įdėti naujas akis, 
naujus inkstus ir kitas da
lis), kas garantuos, kad gy
vybė neapleis tos nuosta
bios mašinos, kuri vadinasi 
žmogaus kūnas.

—E. P.

Apie Rašytoją
Charles PlisnierLiga be vardo yra nauja 

liga, kuri dar nėra galuti
nai aišaiškinta. Tokių nau-! Tik dabar pateko į ran- 
jų ligų vis atsiranda. Jom kas senas laikraštis, kuria- 
duodami vaidai, jos įtrau-jme užtikau pranešimą apie 
kiamos i storas knygas ir belgų rašytojo Charles Plis-
pasidaro žinomos.

Daktarai 
šę storose

ligas turi sura-
knygose. Ligų

vai uai, 1VUC I v au uc ui iw»7vmuni/vzj ▼ įtinu

stogo.
—Skaičiau ir aš, tėve, 

kad vienas vienuolis šitokiu 
budu užsimušė.

—Aš taip manau valuk 
to, Maike, kad jis moksliš
kai išfigeriavo, kiek yra 
verti jo skaitytojai. Jisai 
ličbomis išrokavo, kiek kož-- —Ale mes perdaug nu-
nas jų turi savo viduriuose tolom nuo reikalo, Maike. 
fertilaizerio, kiek kalkių ir Pradėjom apie žmogaus 
kitokio štofo, ir kai jis tas. vertę, o atsidūrėm ant fa
savo ličbas sudėjo, tai iš-! pieno. Aš rokuoju. kac 
ėjo, kad bolševikų susaidės f irma reikia davadlyvai nu- 
memberis yra vertas lygiai statyt kiek žmogus yra ver- 
dolerio. Na, tai kaip tu tas. ba ir aš savo praisą no- 
mislini, Maike, ar žmogus rėčiau gauti, 
be mokslo galėtų tokį biznį —O kai}) tėvas pats apie
išrokuoti? (save manai?

—Aš, tėve, matau čia ne' —Čia. Maike, aš galiu 
mokslą, bet didelį žioplu- sutikti su tavim, kad žino
mą. įgaus vertę reikia rokuoti ne

—Kodėl? j pagal fertilaizerį, ale pa-
—Todėl, kad kas tokius gal razumą. Teisybė, “Tie 

dalykus rašo, tas apie žmo-sos” redaktorius Gasiunas 
gaus sudėtį nieko neišma-1 gal ir nevertas daugiau 
no. Jis tik kartoja tą nesą- kaip maišas fertilaizerio, 
monę, kurią vienas juokda- ale aš ne Gasiunas. Juk 
įys buvo parašęs jau daug- vien tik šitų diskusijų, ką 
daug metų atgal. Tai buvo aš vedu su tavim kas savai- 
pasakyta tik juokais, ‘todėl tę, už dolerį nenupirktum. 
kartoti tą kaip tikrą faktą lei kas parašytų apie tai 
reikia būt dideliu ignoran- knygą, padalytų geresni 
tu. (biznį, negu Zacirka iš sa-

—Olrait, Maike, o kaip liūno. O kur gi kiti mano 
šitas biznis išeitų pagal ta-nuopelnai tautai?! Kur ma- 
vo rokundą? Kitai]) paša- no išrasta gyvatinė ir kitos 
kius, kiek pagal tavo supra- liekarstvos?! Jeigu kas nuo 
timą žmogus gali būti ver- šitų medicinų ir nepasvei 
tas? i ko, tai pasveiko nuo gar-

—Aiškaus atsakymo į to- džių juokų. O jeigu kam 
kį klausimą negalima duo- nepamačijo nei mano gy
ti, tėve, nes žmonės ne visi duolės, nei fonės, tai žinok, 
vienodi. Jeigu imti grynai kad tokiam jau čėsas mirti, 
materialiniu pobūdžiu, tai ir dac oi. Juk ir šventas 
paprasto darbo žmogus ga- Anupras sakydamas pa- 
li būti vertas tik tiek, kiek mokslą ant Birštono kalno 
iis uždirba. Bet kas gali pasakė, kad nuo smerties 
apskaičiuoti vertę tokio ge- nėra nei liekarstvų, nei 
rijaus, kaij) Edisonas, ku- daktaro. Taigi ir manęs 
ris davė žmonijai elektros niekas negali bleimyt, Mai- 
šviesa, fonografą ir daug ke, jeigu kas atsigėręs ma 
kitokių išradimų? Arba no liekarstvų atidavė Die- 

vkaip galima doleriais ap- \ui dūšią.
[rainuoti brolių Wright’ų —Kai}) matau, tėvas auk- 
r.uopelną? .štai savo

ir gydymo budai—viskas 
yra storose knygose. Tik 
žinok ligos vardą—viską 
apie ligą žinosi.

Suprasti ligą yra svar
biausias gydytojo uždavi
nys. Ligos nustatymas va
dinasi diagnozu.

Diagnozas yra pradžia li
gos gydymo. Mat, jei ne
žinai kas per liga žmogų 
kamuoja, tai kaip gali ligą 
gydyti? O jei ligos neat- 
spėjęs gydysi, tai gali pa
dalyti klaidą ir turėsi ją po 
velėna užkasti.

*
Bet įsivaizduokime tokį 

atsitikimą: žmogus su keis
tu sukiniu nuvyko į ligoni 
nę gydytis. Nėra kur kitur 
vykti su tokia keista liga. 
kuri žmogų gali 15 ar dau
giau kartų iš eilės patiesti

Nuvyko ir pasakojasi sa-

lieu aiškinimas, 
kaip ir pavyzdys su tuo 
•’parpuolančiu” žmogum, 
aiškiai rodo. kad medicinos 
mokslas vis dar “ieško,” 
aiškina žmogaus kūną ir 
dūšią, 2500 metų rašo ir 
skaito storas knygas, bet vi
sų paslapčių dar nė iš tolo 
neišaiškino.

|nier (Šarl Plinje) mirtį. Ji:

—Taip reikia, Maike. 
Juk negalima apsileisti to
kiems Gasiunams, kurie no
ri sulyginti žmogų su ferti 
laizeriu.

—Nenusigąsk, tėve. To
kie ignorantai žmogaus ne
nužemins. Jie ir patys tu
rėtų suprasti, kad jie kalba 
nesąmonę.

—Kodėl tu, Maike, ro
kuoji, kad jie turėtų tą su
prasti ?

—Todėl, tėve. kad šito
kia galvosena žemina ir 
juos pačius. Nes jeigu į 
žmogų žiūrėti kaip į krūvą 
trąšos, tai didelis asilas bus 
vertingesnis už - “Tiesos” 
redaktorių, o Stalinas bus 
nevertas senos karvės.

—Bai gaš, Maike, tu čia 
teisingai išfigeriavai. Ko
man pas Zicirką, aš tau už- 
fundvsiu!

—Ačiū, tėve; aš einu
nuopelnus vertini, knygynam

mirė pereitų metų gale.
Lietuviams Charles Plis

nier vardas nieko nesako, 
bet Europoje jis buvo pla
čiai žinomas. Rašytojas 
mirė dar jaunas, 56 metų 
amžiaus.

C. Plisnier tėvas buvo 
vienas iš Belgijos Darbo 
Paiįtijos kūrėjų. Jis ir sa
vo sunui įkvėpė socialistinę 
idėją ir įyžtumą kovoti už 
socialinę pažangą, teisingu
mą ir žmoniškumą.

Po pirmojo pasaulinio 
karo jaunas C. Plisnier bu
vo susižavėjęs Rusijos re
voliucija, bet prasidėjus 
tarp Lenino įpėdinių kovai 
dėl valdžios, jis pamatė re
voliucijos išsigimimą į biu
rokratijos režimą, kuris re
voliuciją įvykdžiusiai tau- 

modemiškiau-!tai atėmė visas teises. Troc- 
kistų persekiojimo laiku 
Plisnier pasitraukė nuo bol
ševikų ir vėliau aktingai 
dalyvavo kovoje dėl išlais
vinimo iš Stalino kalėjimo 
prancūziškai rašiusio rašy
tojo Victor Serge.

Kovoje dėl to rašytojo 
išlaisvinimo C. Plisnier įsi
tikino, kad tarp bolševizmo 
ir socializmų yra moralinė 
praraja, kad tai nefa to pa
ties judėjimo “kairė” ir 
“dešinė,” bet esminiai skir
tingi judėjimai.

C. Plisnier pagarsėjo 
prieš antrą pasaulinį karą, 
kada jam buvo suteikta 
“Goncourt Dovana” (Prix 
Goncourt). Ta dovana tada 
pirmą kartą buvo suteikta 
ne Prancūzijos piliečiui, 
nors ir prancūziškai rašan
čiam. Dovaną jis gavo už 
knygą “Netikri Pasai 
(Faux Passeports). Aš tą 
knygą buvau išvertęs į lie
tuvių kalbą, bet, deja, už
ėjęs karas sutrukdė ieškoti 
leidėją, o paskui ir vertimo 
rankraštis dingo.

Visų paslapčių mokslas ir 
neišaiškins. Kai tik jis iš
aiškina vieną paslaptį, atsi
randa kita. Džiova dabar 
išaiškinta ir nugalima, bet 
vėžys, širdies ligos, visokie 
reumatai, vaikų paralyžius 
ir kitos vis dar yra paslap
tys ir tokių paslapčių ne
truks.

Kaltais tos pačios ligos 
dabar gauna naujus pava
dinimus, o
sias mokslas neatsisako nė 
nuo bobučių vartotų vaistų.

Nesenai skaitėme, kad 
Maskvos daktarai diktato
rių Staliną gydė su pagal
ba dėlių (siurbėlių)! Taip 
jie jam kraują nuleido.

Dėlės (siurbėlės) savo 
laiku buvo labai moderniš
kas vaistas prieš visokias 
ligas. Seniau daktarai ma
nė, kad kraujo nuleidimas 
yra pirmoji pagalba veik vi
sose ligose. Dėlės buvo 
techniška priemonė krau- 
ui nuleisti.

Dabar daktarai kraujo 
nuleidimą nebeskaito gera 
priemone visose ligose. Tik 
retose ligose kraujas nulei
džiamas, ir tam darbui dė
lės nebevartojamos. Tik 
Stalino daktarai pasišaukė 
i talką senoviškas siurbėles.

Su dėlių gydymu mano 
šeimoje senu laiku buvo 
toks atsitikimas. Kadaise 
susirgo mano prosenelė. 
Pašaukė kraujaleidį, nulei
do kraują, ir viskas atrodė 
gerai. Atėjo sekmadienis 
Jau pasveikusi » prosenelė 
nutarė eiti į bažnyčią. Be 
drengdama movėsi kojines 
ir su kojine nulupo šašelį, 
kuris buvo užsidėjęs dėlės

NAUJI ATOMINIAI BANDYMAI

Nevadoje. prie Angel’s Peak. už 55 myliu nuo tos vietos. • 
kur nesenai buvo atominis sprogimas prie ueca Fiat. vėl 
padarytas naujas bandymas. Kai kas mano. kad ši kartą 
bandymas buvo ne su atomine bomba, bet su atomine 
artilerijos kulipka. Paveikslo viršuje matosi stulpas du
rnų. kylantis į aukšti, kurs taip budingas atominiam spro
gimui. Stebėtojai sako, kad vaizdas buvo baisus, bet 
baimės nesijautė.

Protingos ir Kitokios Mintys
Kiekvienam žmogui pri

klauso teisė turėt savo nuo
monę, net teisė turėt nuo
monę, kad jis pats neturi 
nuomonės.

70
esti daug smagiau

mus.—John

“Netikri Pasai” yra ne
paprastai širdinga knyga. 
Ji iškelia tas idėjines ir pa
sišventimo jėgas, kurios 
įvykdė Rusijos bolševikiš-

Buti 
kartais
ir naudingiau, negu būti 40 
metų seniu.—Oliver Wen- 
dell Holmes.

*
Kai- vyras apsisprendžia 

vesti, tai, veikiausiai, būna 
paskutinis sprendimas, ku
ris leidžiama jam pačiam 
atlikti.—Kennera L. Kirch- 
baum.

*
Moteris rūpinasi ateimi 

pakol gauna vyrą, o vyras 
niekad nesirūpina ateitimi 
pakol neturi žmonos.— 
“M’oman’s Home Compan- 
ion.”

*
Kas ten apskaičiavo, kad 

po 20 metų šeimyninio gy
venimo vidutinei amerikie
čių šeimai susikuopia spin
toje tiek įvairiausių vaistų, 
kad Rusijoje butų galima 
įsteigti gerai įruoštą vaisti
nę 100,000 gyventojų mies
te.

*
Mes iš viso permažai krei

piame dėmesio į tai ką mes 
kalbame apie kitus ir per
daug domaujamės tuo, ką

kąją revoliuciją ir visame 
pasaulyje sukėlė fanatiškų 
pasekėjų. Kartu ji iškelia to 
judėjimo išsigimimą, nesi
skaitymą su Vakarų kultū
ros žmonėms savaime su- 
suprantamom žmoniškumo 
ir teisingumo idėjom. C. 
Plisnier pirmas literatūroje 
bandė išaiškinti Maskvos 
1936-38 metų procesų pa
slaptį.

C. Plisnier ir prieš “Faux 
Passeports” ir vėliau para
šė eilę knygų, bet jo bolše 
vizmo analizas liks žymiau
sias jo palikimas literatu 
roję.

S. Daugirdas.

kiti sako apie 
Petits-Senn.

*
Vyras niekada nėra toks 

silpnas kaip tada. kada tū
la moteris kužda jam, koks

metų jaunuoliu stiprus jis yra.—Stove Han- 
nagan.

Iš išpurtusios 
jo neišspausi.

ropės krau-

Kaip moderniškasis gy
venimas sunervino žmogų 
parodo sekamas New Yor
ko kunigo Norman Vincent 
Peal išsireiškimas: “Mes 
pasidarėm tokie jautrus ir 
nervingi, kad jau jokiu bu
du negalima užmigdyti 
žmogų pamokslu. Jau bus 
eilė metų kai aš nepastebė
jau ką nors miegant bažny
čioje—o tai reiškia blogą 
ženklą.”

Surankiojo Prof. S.

Juokai—Ne juokai

Savotiška Avelė
Klebonas: Su dideliu ma

lonumu pastebėjau, kad 
tamsta dabar lankai bažny
čią kas sekmadienis.

Parapijietė: O, 
veli. Aš manau 
niau lankytis, 
čion tyčia, kad
mano seni. 
nepatinka, 
bažnyčią.

Einu

Mat,
kad

tai}), tė- 
dar riaž- 

bažny- 
paerzint

jam labai 
aš lankau

I

Tš Amerikos Legiono žur
nalo pasiskolinome seka
mą kąsnelį:

Gaspadinė: Ei, kas ten 
toj vištidėj įlindo?

Veteranas: Nebijok, tam
styte. Čia ne priešas, bet 
draugas.

4’-
daryti visokiu* biznio 
bi«nn« »»

“Keleivyje” naudinga yra
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Iš Tolimųjų Hawajų
Bėgam į Kalną; Pirmieji 

Siuntiniai; Kriaučių 
Sveikinimas

Pereitą straipsni baigiau, 
kai buvo pranešta reikalas 
bėgti nuo pavojaus. Taigi, 
įsmukom stubon ir žiūrim, 
ką čia svarbesnio pasiimti, 
nes kai užeis tos didžiosios 
bangos ir išsilies juros, tai 
nušluos, sunaikins viską. 
Pasigriebiau savo rašomąjįrėminį.

nuškiui, kuris pasirūpino 
pasiųsti oro paštu ir gavo
me tą pačią savaitę ir gau
nam kas savaitė šeštadie
niais. Jau trečia savaitė, 
kaip čia gyvenam, bet dai
nė vienas kitas lietuvių 
laikraštis neatėjo. Tik va
kar gavau atvirutę nuo 
SLA sekretoriaus Dr. Vini
ko, kurioje sako, kad “laik- 

: raštį gausite taip greitai,

jau bėgt. O žmona pasi
griebus savo siuvamą maši
nėlę tempia, bet sunki, tai 
sako man:

—Mesk tą taipraiterį, va 
neškime šitą mašiną!—Kil
stelėjau, vos tik pakeli.

tyti nurodytą adresą į skai
tytojų lakštus.” Tai kada 
gi bus tas padaryta? Mes 
norim matyt “Tėvynę.”

Pirmutinį laišką gavau iš 
Amerikos nuo Harry Auer
bach, siuvėjų unijos N. Y. 
Joint Board pareigūno, ku-Jau tik 10 minučių iki 9, ,.js kitkH0 Uj

kaip devynios juros įssihe- 
šią, rodau laikrodėlį ir sa
kau:

—Va, žiūrėk, jau devy
nios, anava ateina ir ban
gos, o kur tavo laikrodėlis, 
pasiimk, brangesnis už šitą 
mašiną.

Jinai atsitraukė nuo ma
šinos, pasiėmė laikrodėlį ir 
dedasi sau ant rankos, o aš 
čiupt ją už kitos rankos, 
šurkšt per duris ir kiutinam 
į kalną, kad net durnai rūk
sta. Nei nejutom^ kaip at
sidūrėm ant kalno viršūnės. 
Atsigrįžom pažiūrėt ar toli 
nubėgom ir ar toli juros. 
Matom iš pakalnės atva
žiuoja mašina, tas pats po- 
licmonas privažiavo ir sa
ko :

—Nebijokit, pavojus pra
ėjo, jui-ų išsiliejimo nebus, 
galit grįžt atgal į savo bu
tą.

—Tpfu, kad tu suplendy- 
tum, iš didelio debesio lie
taus nė lašo! Ar jus daž
nai taip žmones suvedžio
jai?

—Taip dažnai, kaip tik 
gresia pavojus.

—O kaip dažnai čia toks 
pavojus gresia ir ar buvo 
kada jurų išsiliejimas?

—Taip dažnai, kaip įvyk
sta žemės drebėjimas. Prieš 
penkius metus, kai juros iš
siliejo, tai čia ir visur pri 
darė didžiausių nuostolių, 
o anoj pusėj kalno nušlavė 
visą kaimą ir daugybė žmo
nių žuvo.

Pasikalbėjom, padėkojom 
už pranešimą, jis nuvažia 
vo, o mes parėjom namo, 
nusiraminom ir po šiai die
nai mes ir jura ramus—su
gyvenant ko geriausioj san
taikoj.

lonėkit priimti širdingiau
sius linkėjimus ir nuo lietu
vių 54 skyriaus delegatų, 
kuriuos aš mačiau pereitą 
naktį Joint Boardo susirin
kime; jie prašė manęs, kad 
jums perduočiau jų širdin
giausius linkėjimus.

Su didžiausiu malonumu 
priimu lietuvių 54 skyriaus 
delegatų per N. Y. Joint 
Boardą pareikštus linkėji
mus ir nuo savęs nuošir
džiai linkiu jiems visokiau
sios laimės, sėkmingai, juo 
labiau sąmoningai dirbti 
visuomeninį darbą lietuvių 
darbininkų naudai ir būti 
aktingais Lietuvos išlaisvi
nimo veikloj. Tepaaštrina 
kovą prieš Lietuvos oku 
pantus ruskius, ypač jų pa
kalikus čia Amerikoj.

NUVARGĘ KAREIVIAI ILSISI

Pryšakiniu linijų kovotojai Eorejoje, išlindę iš apkasų, 
ilsisi, kai tuo tarpu dalinamos naujos ginklų atsargos. 
Jie išbuvo pirmose fronto linijose 40 dienų ties vadinamu 
“Mažuoju Gibraltaru.” Paveikslo apačioje matyti sužeis
tas kiniečių kareivis, kuriam amerikiečių daktarai teikia 
pirmąją pagalbą.

ingai, jie visus lygiai to
leravo ir vienybės dėlei jie 
prie Urugvajaus Socialistų 
Partijos įkūrė savo lietuvių 
skyrių. Gi Kultūros Drau
gija liko laisva visiems lie
tuviams, be tikybos ir pa 
žiūrų skirtumo—taip, kaip 
tos ‘draugijos įstatuose yra 
pasakyta.

Urugvajaus Socialistų
Partijos lietuvių skyrius bu
vo visai atskira organizaci
ja. Ji turėjo nemažai ir 
gana veiklių ir energingų 
narių, kurie savo pastango
mis ir sunkiai uždirbtais 
centais išlaikė organizaci
jas, įkūrė bendrovę “Ban
gą” ir, kanadiečiams lietu
viams socialistams pade
dant, nupirko spaustuvę, 
leido ir arti dešimts metų 
išlaikė dvisavaitinį laikraš
tėlį “Naujoji Banga.” Tų 
laikų Urugvajaus lietuvių 
socialistų tarpe matėsi šie 
veikėjai: P. Vikonis, J. Ba
bilius, O. Mačiulaitis, P. 
Krygeris, E. Deržinskas, A. 
Plavičius, F. Matulis, R. 
Lideikis, P. Kačiušis, I. 
Aleksejunas, J. Lazdaus- 
kas, J. Kundrotas, J. Tu

Amerikos Liet Spauda

snio autorius ir kiti. Iš ka
nadiečių—J. Novogrodskas, 
F. Frenzelis, Mikaila ir kiti.

Kaip kitose organizacijo
se, taip ir socialistų tarpe, 
kol buvo vienybė, tol viskas 
buvo tvarkoje. Bet laikui 
bėgant kai kurių draugų 

nais," nustumia tą molį ir Kepurninkams čia biznioitarpe pasiieiškė iš kur tai 
atidaro kelius. ‘ ‘ visai nėra; nemačiau nė atsivežta ambicija, savimei-

Po Biskį Apie Viską
Nuo senai mums teko 

girdėti, kad Hawajų salos, 
tai yra dangiškas rojus ant 
žemės. Tokis pasakymas 
neperdaug perdėtas. Kai 
pas jus, ypač lytinėse vals
tijose, siaučia aštri žiema, 
tai čia viskas žaliuoja, vi
sur gėlės žydi.’ Oro tempe 
ratura nuo 68 iki 83. Vi 
suomet nuo jurų švelnus vė
jelis dusčioja, jurų vanduo 
šiltas ir kai įeini pasimau- 
dvt, tai nesinori nei išeit.

Čia žiemos sezonas tik 
tiek žinomas, kad dažnai 
lyja, bet lietus nebūna il
gas: 10-15 minučių smar
kiai nulijo ir vėl saulutė 
šviečia. Kai čia būnam, 
tik viena diena tebuvo ap-

Nakčia, kai mėnulis švie
čia, tai būna taip šviesu, 
kad stuboj nereikia žiburio, 
viskas aiškiausiai matyt; 
žinoma, skaityt, rašyt nega
lėsi, bet vaikščiodamas po 
stubą ant kėdės ar bet ko 
kito neužgriusi. Mėnulis 
šviečia iš padangės taip tie
siai, kad visai nebūna šešė
lių. O vidurdieni, kai švie
čia saulė, tai vidutinio žmo
gaus šešėlis tebūna trijų pė- 
dy-

Musių, uodų ir kitokių 
vabzdžių čia veik nėra.
Mažyti driežiuką kai kada

ro, kol kas neturėjau pro
gos ten būti ir nemačiau 
kaip ten darbininkai dirba, 
kokios jų darbo sąlygos. 
Apie tai parašysiu vėliau.

A. Jenkin*.

vieno žmogaus, kad butų 
užsidėjęs kepurę arba skry
bėlę. Darbininkai laukuo
se turi užsimovę panašias į 
skrybėlę pintinukes nuo 
saulės, bet mieste bei kai
me niekas nė tokios nene
šioja.

Laukuose visur dirba vy
rai. Moterys dirba pakal
nėse, kur nuvalo, supiausto 
ir į skardines supakuoja 
ananasus (pineapple). Cu
krinių nendrių plantacijose 
irgi dirba tik vyrai, o kas 
darosi melnyčioj, kur nen
dres sumala ir cukrų pada-

matysi, bet gyvačių, žalčių 
ir kitokių šliūžių čia nėra. 
Todėl žmonės ir gali visur 
basom kojom vaikščioti: 
stiklų nuotrupų irgi nesą 
mato.

M. KRASINSKAS:

Greit pasiilgom kasdie 
ninių laiškų, lietuviškų laik
raščių, ypatingai čia nega
lima gaut New Yorko 
“Times” ir mažai žinom, 
kas dedasi pasauly. Labai 
nudžiugom gavę “Keleivį,” 
dėka musu redaktoriui Ja-

Kaip Atrodė Pirmutiniai Laikraščiai
“ ‘Gazieta Lietuwiszka,’ rasztas pa*zwe*tas dėl Lie

tuvininkų Amerikoje,” tai pirmutinis lietuvių laikraštis, 
kurį 1879 metais pradėjo leisti New Yorke Mikas Tva- 
rauskas, šv. Kazimiero draugijai ir kai kuriems atski
riems asmenims padedant.

Tvarauskas buvo gimęs 1844 metais Karklupių vals
čiuje, nedideliame dvarelyje, ir užaugintas lenkų dvasio
je. Kiek pamokytas, jis nekurį laiką Suvalkijoj moky
tojavo. Paskui dalyvavo lenkmety, buvo rusų peršautas 
per petį ir sužeistas pabėgo Vokietijon, kad rusai nesu
gautų. Pasveikęs, atvyko Amerikon ir dirbo kurį laiką 
pas farmerius. Susitaupęs pinigų, nuvyko į Shamokin’ą, 
Pa., kur buvo jau nemaža lietuvių kolonija, ir įsitaisė 
tenai spaustuvėlę laikraščiui leisti. Bet nerado tam su
manymui pritarėjų, iš viso gavęs tik du prenumeratorių. 
Tada Tvarauskas sumanė leisti lietuvių-anglų kalbos žo
dyną. Bet tas irgi nepavyko. Tais pačiais metais sude
gė visa jo spaustuvė ir vos pradėtas žodynas.

Pasilikęs be nieko, Tvarauskas nuvyko New Yorkan 
darbo ieškoti, tačiau pirmutinio savo tikslo neišsižadėjo. 
Užsidirbęs dirbtuvėj truputį pinigų, jis nusipirko senų 
raidžių ir pradėjo leisti “Gazietą Lietu vviszką.” Pirmas 
jos numeris išėjo 1879 metais rugpiučio 16 d. Kaip turi
niu, taip ir išvaizda laikraštukas buvo labai menkas. 
Kalba—pusiau lenkiška. Pavyzdžiui: “Pradžia arba pa
ėjimas narodo lietuwiszko”; “Sulanczyjimas Lietuwos 
su Lenkais,”—tai straipsnių antraštės.

. “Gazieta Lietuwiszka” ėjo tik pusantrų metų ir su
P^Budreika^sio STxav? l1®_tu°ju numeriu užsidarė. Skaitytojų turėjusi tik 132.

Bet savo ambicijos šviesti “lietuwiszką narodą” 
Tvarrauskas vistiek nenustojo. 1881 metų pabaigoje ji
sai vėl savo laikraštuką atgaivino, dabar jį pavadinda
mas jau “Nevv Yorko Gazieta Lietuvviszka.” šį sykį ji
sai jau skelbė, kad tai esąs “laikrasztis iszdawinejimas 
per Tavvoriszczistia akcijonieriszka.” Buvo tai 4 pusla
pių laikraštukas, po 3 skiltis puslapyje.

Deja, šita Tvarausko “gazieta” mirė dar greičiau, 
negu pirmoji. Išėjo tik 14 numerių ir 1883 metų 9 ba
landžio dieną buvo paskelbtas bankrotas.

Tvarauskui tuomet teko susitikti Nevv Yorke su Jo
nu Šliupu, kuris nesenai buvo pėsčias iš farmų parėjęs. 
Abudu buvo bedarbiai. Bet Tvarauskas turėjo šiokią 
tokią spaustuvėlę, ir jiedu sumanė leisti naują laikraštį. 
Pasirodė “Unija,” mizernas 4 puslapių lapelis. Vėliau 
Šliupas apie tai rašė:

“Aš buvau biednas ... M. Tvarauskas, kurio spaus
tuvė jau visai buvo suvargusi, manydamas, jog lietuviška 
gazieta jam pagelbės, įsidavė su manim į šnektą. . . . 
Kadangi Tvarauskas buvo taip biednas, kad vargiai tu
rėjo kokią dieną pavalgyt, tai aš negalėjau tuomet nei 
mislyt apie algą . . . drauge su juomi vargau vargus, 
kokius retai kas norėtų pakelt. Išėjus keliems nume
riams ‘Unijos,’ skaitytojai atsiuntė pinigų, ir dabar buvo 
nupirktos reikalingos litaros gazietos atspausdinimui, o

e, nesantaika ir kiti žalin
gi ir nepageidautini daly
kai. Tas organizacijai nė
jo į sveikatą. Štai paimkim 
tokius pavyzdžius: Tūli 
vadai,” vietoje skiepyti 

narių tarpe vienybę ir soli
darumą, jie patys tą vieny
bę ardydavo, prieš ir laike 
susirinkimų sukeldami po
zicijas ir opozicijas narių 
tarpe. Daugiau apsitrynę 
neišleido nė vienos so
cialistinės brošiūros arba 
Lietuvą liečiančios knyge-

Visos kitos dienos saulėtos. | Pietų Amerikoj Prieš 25 Metus
Tiesa, retkarčiais užeina ir 
labai smarkus lietus, ir to
kis jei jau palyja pusvalan
dį, tai užneša dumblu lyg 
moliu kelius, būna slidu ir 
vietomis negalima prava
žiuoti. Panašiai kaip būna 
rytuose, kai sniegu užpusto 
kelius, taip ir čia miesto 
darbininkai tuojau važiuo-
ja plūgais bei “buldoze- ^arbą g.,t atvi,kš.

čiai. Vos tik perorganiza-

Nusivylėm
Įsileidus katalikus i Lie

tuvių Kultūros Draugiją, 
buvo tikėtasi solidarumo, o 
taipgi, kad bus galima su
rasti bendrą kalbą, sustip
rinti draugiją ir bendrai vi-

bet užgrobti ir socialistų 
spaustuvę, kuri tuo laiku 
radosi Kultūros Draugijos 
patalpose ir kurioje buvo 
spausdinamas Kultūros 
Draugijos leidžiamas žur
nalas “Laisvoji Lietuva, ‘

lės. Bet užtai vienas jų fi-|,
0 paiasė ir mažai tu buvo, kad reikėjo gazietą margint

vokiškomis ir kitokiomis ataromis. Tuomi tarpu brolei 
pradėjo skunsties ant šnektos, buk gazieta žiamaitiška 
esant . . .”

Kaip žinoma. Šliupas pusėtinai žemaičiuodavo. Nie
ko negelbėjo ir naujos raidės. “Unijos” išėjo tik 15 
numerių, ir 1885 metų 25 balandžio dieną ji užsidarė— 
gal ne tiek dėl žemaitiškos tarmės, kiek dėl to, kad Šliu
pas pradėjo vanoti kunigus per “Uniją,” susipyko dėl to 
su Tvarausku ir pasitraukė iš redakcijos.

Be paminėtų čia “gazietų,” Tvarauskas išleido dar 
“Praractvvas Karalienės Michaldos,” “Istoriją apie 40 
Razbainikų,” apie “Pakalnę Juozapato bei Sudną Die
ną” ir keletą kitų “knygų.7 (Žiūrėk kun. A. Miluko 
Amerikos Lietuvių Organizuotės Sukaktis.”)

, , ,. ... . . • socialistu įkurtas ir nekuiįsiems kartu dirbti taip rei- ... . - • , . „

, ,- T. . . laiką ių redaguotas (zur-kalmga Lietuvos vadavimo * ”

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

• Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadvvay, South Boston 27, Mas*.

vus draugiją ir išrinkus jos 
naują valdybą, Į kurią pa
teko daugiau neva katalikų 
ir pora tautininkų, tuojau 
prasidėjo iš katalikų pusės 
visokios provokacijos prieš 
buvusius sehus draugijos 
šeimininkus socialistus. So
cialistų ir kitų pažangiųjų 
neapkentimas ir kad. ir ne 
viešai šalinimas iš draugi
jos (pasiliko tik lankstes- 
nieji ir mokantieji daugiau 
prisitaikyti), trukdė darbą. 
Prasidėjo bylinėjimasis ir

nalas buvo mėnesinis). 
Teismo sprendimas pasi

baigė socialistų naudai, ir 
spaustuvė buvo sugrąžinta 
seniems jos šeimininkams. 
Bet bereikalingai padalytų 
abiem pusėm išlaidų nieks 
nesugrąžino. Tokios tai bu
vo “vieningo darbo” pasek 
mės.

Socialistai
Nors socialistai savo lai

ku Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijoj turėjo 
daugumą ir tai organizaci
jai vadovavo, bet jie nesi
elgė taip, kaip vėliau elgėsi

(Sovietų Sąjungos geogra
fija). Kam jie ją išleido, 
<omentarų nereikia. Arba 
dar vienas faktas. Kuomet 
Lietuva buvo rusų okupuo
ta ir labiausiai buvo reika
linga lietuvių spauda, tie 
ponai, sulaužydami anksty
vesnį bendrovės narių nu
tarimą (buvo nutarta, kad 
spaustuvė nebūtų parduota, 
o tik išnuomuota, taipgi to 
paties bendrovės narių su
sirinkimo buvo nutarta vi- “ 
šokiais budais stengtis išlai
kyti spaustuvėlę lietuvių 
rankose), būdami absoliu
čioj mažumoj, iš viso trys 
nariai (daugiausiai turin
tieji pajų) pardavė savo 
“pajus.”

Aišku, kad palikus be 
spaudos, socialistų organi
zacija toliau negalėjo gy
vuoti ir turėjo likviduotis. 
To viso kaltė tenka ne ko
kiems tai eiliniams na
riams, bet tiems, kuriems 
tų laikų Urugvajaus ‘lietu
viai tiek daug pasitikėjo 

Krasinskas.

po teismus tąsymasis, o gu srovių lietuviais ir
taipgi, sąryšyje su tuo, be
reikalingos išlaidos. Nau
ji draugijos šeimininkai 
turėjo sau tikslą ne tik ga 
lutinai užvaldyti draugiją,

draugijos nariais katalikai. 
Socialistai nieko nevertė 
būti jų idėjų išpažintojais 
ir savo Įsitikinimų niekam 
prievarta nebruko. Prie-

M.

(Bus daugiau)

Pakalbink biznierių* pa 

siskelbti “Keleivyje,” p* 
garsinti savo biznį tarp lie

tuvių.

Šliupo “Lietuvviszkasis Balsas”
Atsisveikinęs su Tvarausku, Šliupas pradėjo organi

zuoti bendrovę naujam laikraščiui leisti. Brooklyne ir 
Nevv Yorke tuomet jau buvo prasigyvenusių siuvėjų ran
govų ir kitokių biznierių. Juos ir pradėjo Šliupas kal
binti dėtis prie apšvietos darbo. Susidarė bendrovė ir 
pasivadino “Lietuvos Mylėtojų Draugija.” Jos komitetą 
sudarė: Jonas Šliupas, K. Anckaitis, Pr. Bučinskas, Juš
kevičius, S. Idika, A. Avižienius, J. Bindokas, J. Vaisnis 
ir M. Mačys. Buvo nutarta leisti laikraštį vardu “Lietu- 
sviszkasis Balsas.”

Šliupas darė visus sumanymus, o kiti pinigus dėjo 
ir laikraštį platino. Daug prie to prisidėjo Matulevičių 
broliai. Jurgis Matulevičius, siuvamųjų mašinų kompa
nijos agentas, nupirko spausdinamąją mašiną, gi jo jau
nesnis brolis, dirbęs cukraus dirbtuvėje, prikalbino tenai 
keliasdešimts lietuvių, kad duotų naujam laikraščiui po 
$10. Trečias Matulevičių brolis, turėjęs Shenandoah’ry- 
je saliuną, verbavo “Lietuvviszkajam Balsui” rėmėjus 
tenai. Tūlas Vincas Paplauskas, New Yorko siuvėjų 
kontraktorius (rangovas), vienam susirinkime paklojęs 
“L. Balsui” $100 ir prižadėjęs daugiau, tačiau su ta są
lyga, kad Šliupas jam “išdrukavotų kun. Tatarės istorijų 
knygą,” kurią jis, Paplauskas, turėjęs iš Lietuvos atsi
vežęs.

—S. M.
(Bus daugiau)
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Moterų Skyrius

sveikina visas Moterą Skyriaus bendradarbes, 
skaitytojas bei rėmėjas ir linki joms linksmų ir 
gražių pavasario švenčių,

_ Shl i> i± č\ A ® j£ &.SfifcSi 2•; & £2 £. i. ii : A A-:£•:
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§ LINKSMU PAVASARIO ŠVENČIU!

šio skyriaus vedėja ir M. Michelsonienė

Velykos Nevisiems Linksmos
Velykos yra pirmoji pa-( Vokietijoje mes dar turi- 

vasario šventė. Jų metu me apie 5,000 tremtinių, 
visur jau žydi pirmosios kurių dauguma yra ligoniai 
gėlės, dienos yra ilgesnės,‘ir seneliai. Turime mokyk- 
ore jaučiasi pavasario kva-llinio amžiaus vaikų, kurių 
pas. tėvai niekur negali išva-

Ne vienam iš musų, jau žinoti, todėl ir jie turi varg
ti Vokietijoje. Jau devyni 
metai jie skursta DP sto
vyklose, senelių prieglau-

suaugusiam ir pasenusiam, 
malonu yra tą dieną prisi
minti vaikvste. Visos šventės

KELEIVIS. SO. BOSTON
VOKIEČIU NAŠLAIČIAI RADO NAUJUS TĖVUS

Paveiksle matosi štephen H. Swift iš Milton. Mass.. su 
savo žmona ir podukra Hoboken. N. J., uosle. Ten jie 
pasitiko tris vokiečiu našlaičius, kuriuos žada įsūnyti. 
Vaikučiai yra visai maži; Samuelis—3 metu. Ana—12 
mėnesių ir Dovydas—2 metų. .'-Irs. Swift, praeitą vasarą 
besilankydama Vokietijoje, rado tuos vaikučius vienoje 
prieglaudoje ir nutarė atsikvie.-ti juos Amerikon įsūniji
mui.

Likimas paliko mane vie .ui viriu}. 
Atėmė džiaugsmu, svajotu kiekvA,:;;. 
Užėjo nelaimės debesys tamsus, 
lr nėra vilties, kad prašvis ir.:.', 

dangus.
Eymau prie 

sumoj,—
Koks skausmą.- 

širdį rytoj ?
Pavasario dienos, jus manęs n< - j <- 

raminsit,
Prislėgtos krutinės r.e;.?zaiv.r 

Visur taip tyku, taip rr.

lango nakties ta

vėl spau v mana

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Frisiaiinirau)

(Tęsinys) (tingai juos lė. Nors be
išvažiavome vėl i Ma?i-;ku. ių dalinys buvo pakan-

v.

i,

an.puU: 

Čsišl.O

Prie■ plentą 
sunb\ ežiuko

mus .g
kyšojo *• «/L

Liti
uai.a v«nava su įauaon

\ aikystėje yra švenčiamos su’dose, ligoninėse, gyvenda- 
nepaprastu ūpo pakilimu,Imi iš pašalpų, priklausomi 
su džiaugsmu, kurio suaugę*nuo geros svetimų žmonių 
žmonės nebeturi. Užtat-širdies. Jie negali patys už- 
malor.u artėjant Velykom jsidirbti pragyvenimui, joks 
pasižiūrėti i vaikus ir prisi-J kraštas nenori Įsileisti pa
minti senus pergyvenimus: degusių ir pasenusių žmo- 
su kokiu rūpesčiu klausinė- nių. todėl jie bus palikti li- 
jai mamos, kiek kiaušinių kimo valiai, jeigu mes jais 
Velykoms atidėjusi, arba nepasirūpinsime. Džiaugda- 
kaip išlinkęs Į sandėliuką miesi pavasario švente sa- 
Įkišdavai ranką Į maišeli su vo šeimos tarpe, nepamirš- 
svogunų lukštais, kad pa- kime nusiųsti aukų—rūbų, 
mieruoti kiek lukštų pridė- maisto ir pinigų—tremti- 
ta (kas per Velykos be iu- niams tiesiai i Vokietiją ar
dų kiaušinių!), arba kaip ba per BALF’ą, kurio ad- 
basas paupiais lakstei rink-T esąs yra: United Lithuan- 
damas medžių žieves ir sa- ian Relief Fund of Ameri- 
manas žaliems dažams. O ea,
kai ateidavo diena margu- lyn 
čius dažyti, tai jau iš ryto' 
nesitverdavai džiaugsmu: 
taip ir vaidenosi prieš akis
įvairiausi marguččiai, išra- Kai sudužta stikliniai 
syti vašku, išskusti peiliu- daiktai, nerankiokit smul- Vyrai dažnai daro mote-
ku, arba išmarginti viso- kių šukių pirštais, nes leng-jrims priekaištą, kad mote-
kiorn spalvom taip, kad at- va susižeisti. Sudrėkinkitlrų nuotaiko
rodė margesni už povo uo- vatą arba popierinę skepe- 
degą. Visa tai priklauso taitę (tissue or napkin) 
praeičiai ir nesugrįžtančiai vandeny ir susemkit stiklus, 
vaikystei. Šiandien to vai-Vata arba minkštas popie- 
kiško džiaugsmo nebetu- rius susems smulkiausias 
rim, bet visvien malonu šukes, kurių plika akis ne- 
Velykų metu atsisėsti prie mato, be pavojaus susižeisti 
baltai apkloto stalo šeimos pirštus.
ir artimųjų tarpe ir pagy- *

MOTERYS PRANAŠESNĖS UŽ
VYRUS, SAKO MOKSLININKAI

105 G rand 
11, N. Y.

St., Brook-

venti šventiškom nuotai
kom.

Tačiau neužmirškime,

niui didi lis. bet be volje
ru; : Įbes neįstengė plė

ši ..ir.inti. Buvo pa- 
kad už kiekvieną

: I..U.
. u-

i ad irPlentu slinko ne- 
la 1 i nutraukiama automobiliu 

Svirtinė. Vokiečių karo Įau-

• >u zium. 
i ..ausi plėšimą

Ilsis žmonės 
liūdžiu.

Ir laimė, ir džiaugsmas taip i i: •
praeity,

Šiandieną vien skausmas, j : -du 
viltis.

MAE. CilUJL'S.

ir žvėrys, tik

SEIMININKUOS

b o žandarai, matydami mus 
-u Raudonojo Kryžiaus -vė
lia, a, visur pirma praleis 
davo.

Be Vn.vargo pasiekėme ligo

Anie

Amžina tema tarp vyrų-ir prie visokių malonių ir 
ir moterų yra klausimas, ari nemalonių aplinkybių. To- 
moteris yra lygi vyrui. Iki •dei iiziniai ir nerviniai su- 
šiol daugumoj vyravo nuo-trikimai (breakdown) re- 
monė, kad moterys ir fizi-'čiau pasitaiko tarp netekė- 
niai ir protiniai yra men- jusiu moterų, negu tarp 

už vyrus. Tačiau viengungių vyrų, kurie ma-kesnės
gyvenimo faktai ir moksliš
ki tyrinėjimai rodo, kad 
moterys ne tik nemenkes
nės už vyrus, bet daugelyje 
atvejų juos pralenkia. Ka-

Kimštos Dešrel's 
(Stuffetl Kraukfun . )

Reikia paimti:
8 dešreles (frankfurte;-')
1 šaukštą smulkiai .-aku;,

svogūno
žiupsnelį druskos 
1 puodeli duonos tiži : . ' it 

(bread erumbs)
1 šaukštuką tirpyto s\ie. >
8 ilgas riekeles bekono 
žiupsneli pipiru 
Truputį verdančio vandens 

Kiekvieną dešrelę ipiaut 
_ išilgai peiliu. Sumaišyti at

no. kad gali apsieiti be mo
terų. <

Daugeliui vyrų tokie ty
rinėjimai ir išvados, kad 
moterys už juos nėra pras

antrcsios dienos vi- 
lietuvių policija suga- 
g irioje besislapstanti 

vietos kompartijos sekreto
rių 2 ri. . Ilaip likimas kar

dui t 
v o

rir.ę. Rusai ant jos stogo 
buvo pastatę priešlėktuvi- 

•us pabūklus, dėl to vokie
čiai numetė ant to kampoj; j 
ir bombą. Dabar kyšojo 
atsikišusios sienos, perkry-

tais atsįkeršija! Dar nese
nai jis pats buvo bejausmis

•udžia birže-
o dieną rinko žmones ve

žamus Į Sibirą, mušė mote
ris ir vaikus v ridančius, at

I 1r..

pusios lovos ar suplėšyta 
ątalinė.

Rusų belaisviai 
•tu. ų sužeistuosius, 
i t daktarai dirbo

suneseT T 1 •v OKie- 
drauge

iminėjo
trupini,

pasiimtą maisto 
lašeli vandens.

su čia pat fcesipainiojan- 
iais rusais. Mergaitė ir 
r keli kovotojai tuojau bu- 
o nuvežti i operacines.

Su palengvėjimu pasiekė- 
: me vėl pirmutinius vokiečių 

į dalinius. Dabar be jokio
Lskirai ‘ duonos tni'piniusiįat?i!>rašymo musy •'ur'k:‘“i- 
svoguną, sviestą, pipirus,buv0. S?bnu.
druską, pridėti verdančio j*,a5g atiaavem, pitsiegt. 
vandens, kad pasidaryt-,. » Ka?.1.us'

to metu pasirodė, kad mo- tesnės, labai nepatinka. Bet 
prieš faktus nieko nepada
rysi. —X.

terys yra darbe patvares
nės, dirba greičiau ir ge
riau, ypač ten, kur reika
lingas miklumas, greitumas 
ir tikslumas.

panepti į

ciuje (broileryje), kol be 
konas paruduos. Dubti su- 
lan su Įvairiom salotėm i 
bulvių koše.

r-.o Moterys
Daugiausiai Trokšta?

Keptų Oouolių Pudingas 
Paimti du ar tris didelius

Kai po plovimo vaksuo 
jat grindis arba linoleumą 
(nesvarbu, kietu ar skystu

esančios nepa
stovios, greit pasikeičia, o 
todėl ir jų protavimas bei 
sprendimai esą “subjekty
vus” (veikiami jausmų ir 
nuotaikų). Dėl tos prieža
sties moterys negali būti 
teisėjais, vadovauti dide
lėm Įstaigom, Įmonėm ir vi
sur, kur reikalingas šaltas 
jir nešališkas galvojimas.

paklausi psicholo- 
o, ko moteris daugiausiai 

nori, jis atsakys: “Meilės!” 
Jei painiausi daktaro, jis pa 
sakys, kad didžiausias mo 

troškimas yra būti mo-j

•j eigų

obuolius ir puodeli rudojo! 
cukraus. Obuolius nulupt:, 
supiaustyti gražiom skiltim,

! musys, Rovėsi vokietis salia 
! lietuvio partizano, petys Į 
petį. Daug tą naktį krito! 
laisvės trokštančių lietuvių. 

Dielininkaitis ant laisvės 
ukuro atidavė viską ką jis 
alėio duoti—savo gvvvbe. 

Tegu bus jam lengva Lietu
os žemelė!

Vokiečių : u.iai, girio
je radę Dieiininkaičio kūną, 
atgabeno i stot;. Jis gulėjo 
ant cementinio perono šal
tas ir bejausmis, uždengtas 
tautine vėliava, kuri dar va
kar jo paties pastangomis 
buvo iškelta ant stoties sto
go.

Pripuolęs nutraukiau nuo 
jo veido vėliavą, šaltame, 
gelsvame veide nebuvo nei 
baimės, nei mirties šešėlio. 
Pats nejutau, kaip susigrau
dinęs praliejau glo-tyti gin
klo draugo pastyrusi veidą, 
bejausmes lupas, kurios 
niekad daugiau neprabils.

keno ranka palietė 
mano petį. Nustebintas pa
kėliau galvą. Tai buvo ko
mendantas. Jis buvo išblyš
kęs ir piktas. Aplinkui 
mus stovėjo dešimtis šal
muotų lauko žandarų, dide
les blėka? po kaklu pasika-

Dar prieš aušrą didesrJe- 
apibarstyti rudu cukrum,'ii vokiečiu daliniai galuti

pine. Jų rankose 
j automatai nežadėjo 
'gero.

Šalia komendanto stovė
jo žydas kompartijos

SUSpen»UStl 
nieko

cinamonu ir, sudėjus į kepi-Jnai užėmė visą miesteli.
b ųa- Miesto komendantas j aėmė

o vertėju. Part:-{retQnus
mo indą (baking dis sekpo pečium. Tuo tarpu 
padaryti pudingą iš tokių 
dalykų:

Paimti 1 kiaušinį, jį išplakti, 
^puodelio pieno, m puodelio 
cukraus (galima imti ir ma- 
įžiau, pagal skoni), i šaukštą 
tirpyto sviesto, puodelis
miltų, trupučiuką draskos ir

mane sa
zanų štabas, vadovaujamas T Kas
vietos girininko, perėmė so 
vietų milicijos būstinę i 

Patekėjus sauki.Į

te:
Jr.a ir turėti gražią, sveiką 
-elmą. Jei paklausi kale- 
Ižio profesoriaus, jis pasa
kas, kad tik gera karjera 
patenkina moters ambici 
jas. O jei ) akiausi vedusio 
vyro, jis pasakys, kad mo
terys daugiausiai mėgsta 
leisti pinigus.
uždirba vyrai 
žinovų” yra

ėjav p.v.l .--
kreipėsi l.o-nanciu r.aisu 

mendantas i bolševiką.
paskutino

k°-atsakyti.
. _| —čia guli partizanas,

teise ^“’pfluchter Hur.d
(prakeiktas šunie)!

kalėjimą.
buvo surenkami viėtos 
munistai.

Mar. buvo suteikta lel5e,kartok {erpflu(.htel. 
komanduoti Lietuvos poli-

Ką dėl to sako mokslinin 
kai, kurie tyrinėja moterų 

atybes? Nagi, studijos
" ** g* p

paro
dė, kad vyrai daug greičiau 
(du kajt greičiau) praran
da dvasinę lygsvarą, negu 
moterys. Colgate Univer- 
ieto studijos parodė, kad 
nemaloniose situacijose mo- 
terys greičiau susivaldo ne
gu vyrai ir nepameta gal
vos.

,n<gVarou? kietu ar skystu ypatybes? Nagi, sti 
tau daug yra musų tautie-yašku^ pa]aukit, kol gnh- T)regt)fr'''State"'’CoIlei 
cių, kurie per \ elykas ne-flys gerai išdžius. Ant drėg- Columbia Universitv
turės nei namų, nei artimų- arindų 
jų, nei duonos, kurių svei- Ku7frZ 
kata sunykusi, artimieji iš- 
blaškyti, namai išgriauti.

vaškas netaip

LIŪTAS.GAUNA DOVANĄ UŽ ARTISTO GABUMUS

Liulas Jackie, kuris dažnai matomas filmuose iš džiung
lių gyvenimo, už gerą vaidybą gavo dovaną. Liūto kai
rėje stovi jo ‘•tremoris,” o dešinėje—artistė Barbara Ru
nk, kuri rankose laiko dovaną. Liūtas, atrodo, nelabai 
domisi savo dovana, gal būt todėl, kad jis turi kitokį sko
ni. negu Hollywoodo aktoriai.

Tai dar neviskas, 
beta, kad moterys daug ge
riau sprendžia apie žmo
gaus charakteri, negu vy
rai. Keletą kartų pažvelgu
sios Į fotografiją arba gyvą 
žmogų jos iš kelių žvilgsnių 
susidaro gan teisingą nuo
monę apie to žmogaus pa
grindinius budo bruožus. 
Joms nujautimas padeda 
nuspręsti, ar pasitikėti sve
timu žmogum, ar ne. Todėl 
moterys, būdamos darbda
vės, moka geriau pasirinkti 
tarnautojus ir darbininkus. 
Ypač vyresnės moterys 
(virš 30 metų) žmonių pa
žinime pralenkia vyrus.

Didžioji apdraudos kom
panija, Metropolitan Life 
Insurance Co., daro studi
jas apie normalaus ameri
kiečio charakteri. Toji kom
panija sako, kad moterys 
geriau moka prisitaikyti

Pašte

lA/į šaukštelio kepimo mikeičę ’
kuriuos Joms^VįjųiJt. tuos dalykus; g-?rai i -I liai.” o esant reikalui., i

Kuris iš tų 
teisingas

Kas Damti Apsinuodijus?

Kiekvienais metais daug 
vaikų, apsi- 
neatsargumą 
palaižydami

ypačamonių, 
nuočija, per 
‘šgerdami ar 
dalykus, kuri 
ęymui. Pastebėjus apsinuo
dijimą, tuojau šaukti dak 
.arą, o Joi jis atvyks, pada

ru rie skirti ne val-

ryti toki vai-tą: paimti dvi 
dalis anglies miltelių (pul- 
verized charcoal), vieną 
dali milk of magnesia ir 
.ieną dali stiprios arbatos. 
Viską sumaišyti, pridėti tru- 
nuti vandens ir duoti bent

j, ĮT.vai galėjau gab*fzfr vokie- 
'ių paspirti.

Kepti apie pusvalandį Dienai Įpusėjus buvo pa- 
Stalan duoti su plakta skelbtos naujos taisyklės:

maišyti ir užpilti ant oouonų 
kurie pečiuje jau bus sumink.- 
tėję.
laiko.
grietinėle (whipped cream).

APIE SAUSĄ ODĄ

du šaukštu ligoniui. Jeigu 
nuodai neišdegino burnos 
r nepadarė atvirų žaizdų, 

lai su'eiti ligonui vėmimą. 
Tas lengva padaryti duo
dant išgerti stiklą pieno, 
kuriame yra įplaktas kiau
linis. Po vėmimo vėl duo
ti du šaukštus mišinio/kurj 
na darėt anksčiau.

Geriausia priemonė apsi- 
-augoti nuo apsinuodijimo, 
tai nelaikyti kartu su val
giais skystų valymo prie
monių. “bleaeh” ir panašių 
dalykų, kuriuos vaikai ar 
suaugę gali palaikyti gėri

prie gyvenimo reikalavimų mu ar valgiu ir paragauti

Pavasariui artėjant, dau
gelis moterų skundžiasi 
sausa oda, kuri skyla, šer- 
petojasi ir negražiai atiodo. 
Tiesa, oro atmainos odą la
bai veikia, tačiau jei veidas 
yra nuolat sausas, tai oro 
netenka kaltinti. Sausa oda 
gali būti nuo nervinev.mo.' 
nuovargio, nemigos, stokos 
vitaminų ir kt.

Turinčiom sausa oda. rei
kia:

Kasdien gerti daug van
dens ir pieno. Valgyti dau e 
vaisių ir daržovių. Daboti, 
kad kiekvieną dieną gerai 
išmiegotum.

Veidą ir ranka? dažnai
tepti riebiu kremu ar a ‘ lo 
tion.”

Po kiekvieno maudymosi 
visą kūną ištepti su “body 
lotion.”

Paakes, kaktą ir kita? 
vietas, kur oda raukšlė laši. 
tepti riebiu kremu, turinčiu 
lanolino (lanolinas yra na 
turaliniai riebalai), 

i Praustis nevartojant mui-

gvventojai privalėjo vokie
čių karininkus sveikinti, 
tučtuojau surinkti visus žy
dus i kažkeno dideli garda. 
lyg jie butų varomos avys. !

Tą pačią naktį vietos ra 
binas buvo priverstas per 
langą Įpilti benzino Į žvdų 
rinagogą ir Įmesti rankinę 
granatą. Nors ir kaip vo 
kiečiai stengėsi seną žydą 
išmokinti, bet nepavyko. 
Įmesta granata nesprogo. 
Vokiečiai patys tuomet ją 
adegė. Prie degančios si- 

suvarę visus gv- 
liepė dainuoti lie- 
liaudies dainas, 

mokė vokiškas, vertė žydus 
šokti ir vokiškai dainuoti.

Vietos komunistai, susi
metę su rusų išblaškyta ka
riuomene, plėšė apylinkės 
ūkininkus, atiminėjo iš j - 
maistą ir rubus, negailes-

nago os 
vontojus 
tuviškas

Išgąsd: .a? bolševikas 
stengėsi pakartoti, bet bai
mė sumažino jo atminti— 
žodžiai pynėsi. Krito eilė 
nepaprastai stiprių smūgių, 
nuo kurių pagautasis par-' 

ir

’o. .Jeigu oda labai sausa, 
tai kuri laika nevartoti van- ties 
dens, o rytą ir vakarą nuva
lyti veidą su kremu (clean- 
sing cream). Jeigu veidą 
nlaunat su vandeniu, tai po 
to ištepti veidą su kremu, 
kurs turi lanolind.

krito, stengėsi keltis, bet 
! vėl krito.

—Kelk, šunie, kelkis!— 
ragino krauju pasruvusio
mis akimis komendantas.— 
Kelk, arba negyvai užmu
šiu ! Rėk, ir rėk balsiai, 
kad visas pasaulis girdėtų!

Komunistas rėkė, karto
to žodžius, bet d iskas virto 
gargaliavimu. Vėl plakę, vėl 
rėkė komendantas ir pažo
džiui liepė kartoti. Sten
gėsi vargšas aiškinti, kad 
galva neišneša, sakinys<per- 
ilgas.

—Daužyk tą kvailą gal
vą i sieną ir dainuok!

Mušė nelaimingasis gal
va i medinę siena ir stengė
si dainuoti, bet ir vėl dai
nos prisiminti neįstengė, 
vėl nieko neišėjo.

Komendantas visai pa
siuto. Jis panašėjo Į mir- 

budelį. Smūgis sekė 
Bizūno kirtis kas

kart prakirsdavo rubus ir 
gyvo žmogaus odą. Tvško 
vargšo kraujas, bet pasigai
lėjimo nesulaukė.

(Bus daugiau)

s mugi.
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Iš Plataus Pasaulio
Maskva ir Kinija *

Sovietų vyriausybės šalti
niai praneša, kad rusų pra 
monė vykdys plačiai užsi 
motą programą Kinijos 
pramonei kelti. Kinija mo
kės Rusijai savo žaliavomis.

Argentina ir Maskva

Argentinos ambasadorius 
Maskvoje, Leopoldo Bravo, 
praneša, kad Argentinos 
prekybos misija šiomis die
nomis atvyksta į Maskvą 
tartis dėl prekybos santy 
kių plėtimo.

Jungti Visas Jėgas

Tolimųjų Rytų vadas,ge
nerolas Clark, grįždamas 
iš Indokinijos, buvo susto 
jęs Formozoje ir ten sakė, 
kad reikia jungti visas lais
vosios Azijos jėgas kovoje 
prieš bolševizmą. Toks bu
vęs jo kelionės tikslas.

Cechų Lėktuvas

Cechų keleivinis lėktuvas 
su 29 žmonėm pereitą savai
tę atlėkė į Frankfurtą. Lėk
tuvo įgula ir keli keleiviai 
prašė leidimo iiKti Vaka
ruose. 23 keleiviai grąži
nami į Čechiją.

Albanija Ištikima

Albanijos komunistų va
das Enver Hodja paskelbė 
spaudoje, kad Albanija 
esanti pasiryžusi gintis. Jos 
pakraščiai yra sustiprinti, 
visokia invazija bus atmuš
ta, ir Albanija liks ištikima 
Maskvai.

Mirė Queen Mary

Kovo 25 d. mirė Anglijos 
senoji karalienė Mary, da
bartinės karalienės Eliza
beth senutė, sulaukusi 86 
metų amžiaus. Dėl jos mir
ties karūnavimo iškilmės 
nebus nukeltos. Gedulas 
tęsis vieną mėnesi.

Siamas Praleidžia
Siamo (Thailando) vy

riausybė sutiko praleisti 
per savo teritoriją kinų na
cionalistų kartus, kurie yra 
pasitraukę i Burmą. Bur- 
ma nori nuo jų nusikratyti, 
nes bijo kinų bolševikų 
keršto.

Indijos Nauja Valstybė

Indijoj nuo spalių 1 d. 
bus sudaryta Andhra vals
tybė, kuri jungs talegų kal
ba kalbančius žmones iš 
Madras valstybės. Nauja 
valstybė turės 20,000,000 
•gyventojų.

KELEIVIS, SO. BOSTON

PRANCŪZŲ POLICIJA SI ĖMĖ KOMY ADUS

Paveiksle matosi prancūzų policija prie komunistiškų uni
jų (CGT) būstinės. Policija įsiveržė į būstinę ir suėmė 
keletą komunistų vadų kaltinamų išdavimu ir pastango
mis demoralizuoti prancūzų armiją. Suimtųjų tarpe yra 
Andre Tollet. Lucien Molino ir Andre Stil, komunistų 
laikraščio redaktorius.

• kapų žmonės vengdavo, o|dėti sunkiai jaučia ir biz-lprevičiutės koncertu, senie- 
vaikai tai didžiausiu ratu nieriai. Nusiminę visi, nes ji Londono lietuviai buvo

ių, p ganų ir burtininkų. 
Daugiausiai burtais buvo 
pagarsėję čigonai, kurie,

Atvykęs į Ameriką, pir-tijo pirmosios dukters var- Jaikšči°da™ iš i
miausiai sutinki malonų,!du Mary. Antroji Mary,|Ka}?1^ 
žvalų šio krašto valdininką.'gimusi Italijoje, 1947 me- '.u lus' užkalbėti ligas n 
Jo “okay” reiškia išlipti į tais imigracijos valdininkui žmogaus gyvenimą nuo lop- 
svajotą kraštą. Tačiau kol ir prisiekė gimusi Philadel- sl° 11 . n __ ^ra
jis pasako O. K., atlieka- phijoje. Savo jaunikiui dar 
mos mažos ceremonijos: jis pasisakė, kad ji Italijoje 
varto, žiūrinėja, skaito sto- buvo ištekėjusi. Jos vyras 
rokai susiūtą bylą, kurioje antramė pasauliniame kare

Paini Byla Laimingai Baigėsi

F amatai savo senai užmirš- žuvo. Ji liko našlė ir naš-
tus. dokumentus, o pama
čius savo metrikus, ypatin
gai moterys kartais paraus
ta. Taip buvo ir su viena 
itale New Yorko uoste.

Italė atvyko nedideliu 
laivu iš Neapolio. Valdi
ninkas, vartydamas vieną 
dokumentą, jos paklausė: 
“Ar tai čia jūsų gimimo 
metrikai?” Juose buvo Įra
šytas jos vardas Mary, pa
sakyta, kad ji gimusi Phi
ladelphijoje. Prisiekdama 
tikrumą jos duotų konsului 
dokumentų, italė prisiekė, 
kad metrikai tikrai liudija 
ir jos gimimo metus, ir vie
tą. Imigracijos valdininkas 
pasveikino Mary, laimingai 
grįžusią į savo gimtąjį kraš
tą—Ameriką. Mary išlipo 
didžiuliame Nevv Yorke 
kaip Amerikos pilietė.

Mary susirado sau butą, 
darbą, vėliau pasitaikė ir 
jaunikis. Mary savo jauni
kiui, su kuriuo ruošėsi su
situokti, išpasakojo visą sa 
vd gyvenimą. Žinoma, nie
ko neslėpdama, papasako
jo, kad jos tėvai 1906 me
tais atvyko į Ameriką, čia 
susilaukė dukters, kurią pa
krikštijo Mary vardu. 1910 
metais ii italų šeima grįžo 
į Italiją. Ten Mary mirė. 
Tėvai Italijoj susilaukė ant
ros dukters, kurią pakrikš-

Burtai ir Prietarai
Kai aš buvau dar mažas, senovėje žmonės tikėjo. Pa- 

Lietuvoje buvo visokių dva-'pasakosiu ir aš keletą Įdo-

žiausiai papasakoti. Vėliau, 
kai Lietuvoje atsirado mo
kyklų. kai beraščiai išnyko, 
dvasios ir raganos kur tai 
dingo, matomai, persikėlė į 
kitus, tamsesnius kraštus. 
Man užaugus, Lietuvos kai 
me jau niekas netikėjo 
burtais ir “užkalbėjimais, 
tik viena kita senmergė vis 
dar manė, kad suradus tik
rą “liubčiką” (meilės žole
lę ) ir ją sugirdžius nužiūrė
tam berneliui, galima bus 
jį nuvesti prie altoriaus.... 
Kai išnyko burtai, tai mok
slo vyrai, kurie rinko senas 
liaudies dainas, -užrašinėjo 
senus lietuviškus papročius, 
vaikščiodavo po kaimus ir 
tarp kitko užsirašinėdavo 
burtus ir prietarus, kuriais

laitė, nes ir jos tėvai buvo 
mirę. Ji skurdo mažame 
Italijos miestelyje, bet daug 
girdėjusi iš savo tėvų apie 
Ameriką, nutarė keliauti į 
tą svajonių kraštą. Ji dar 
papasakojo, kaip lengvai ji 
gavo savo sesers gimimo 
metrikus iš Philadelphijos, 
ir jais remiantis Amerikos 
konsulas išrašė dokumentu? 
atvykti į Ameriką.

Viskas butų buvę gerai, 
jei Mary butų nesuardžiusi 
sužiedotuvių su tuo jauni
kiu, kuriam išpasakojo visą 
paslaptį. Po nutrukusių 
sužiedotuvių Mary ištekėjo
už kito. Pirmasis jos jau- lis tomas. Atrodė, kad jai
nikis jai keršijo. Jis imi
gracijos įstaigom? pranešė, 
kad Mary nėra Amerikos 
pilietė. Imigracijos depar
tamentas pradėjo skubų ty
rinėjimą ir neilgai trukus 
imigracijos valdininkai su
rado jos tikru? metrikus, 
kurie tvirtino, kad ji gimu
si Italijoje." Žinoma, imi
gracijos departamentas pra
dėjo ruošti kelionę atgal į 
Italiją. Tačiau prieš atsi
sveikinant su Amerika ir su 
savo vyru, su kuriuo Mary 
laimingai gyveno, ji turėjo 
dar atsakyti teisme už tai, 
kad svetimais dokumentai? 
atvyko į Ameriką.

Jos byla pasidarė didžiu-

Trysdešimt metų Balandžio Pirmų išeina ypatingas organas 
“KULTUVE”

Satyrinis visokių pripotkų ir didžių veikėjų ir pravadyrių 
apžvalgymas. Visiems lygiai, visiems pagal nuopelnus. 
Išrašykit “Kultuvę” tiesiog į namus už 25 centus smulkiais 
pašto ženklais (stempais). įdėkit į voką 25c stempų ir 
gausit "Kultuvę.” Rašykit taip:

KULTUVĖ, 373 So. 2nd St., Brooklyn 11, N. Y.

neliko nieko, kaip tik baus
mė ir ilg2S bei sunkus ke 
iias atgal. Tačiau jos byla 
susidomėjo vienas advoka
tas, J. G. Watsky iš New 
Yorko, ir išgelbėjo Mary 
nuo deportacijos.

žmonės, kurie domisi 
imitacijos reikalais, sako, 
kad Mary byla buvo viena 
painiausių iš žinomų imi
grantų gyvenime atsitiki
mų. Advokatas Watsky 
pradėjo sunkų ir kruopštų 
darbą bylai laimėti. Jis ge
rai pažįsta imigracijos pa
tvarkymus, nes ilgus metus 
dirbo imigracijos departa
mente ir kurį laiką tarnavo 
įstaigoje, kuri nuo antrojo 
karo pradžios valdė ir pri
turėjo Vokietijos ir kitų su 
'Amerika kariaujančių kraš
tų piliečių turtą.

Advokatui J. G. Watsky 
pasisekė įrodyti, kad įlei- 
džiant Mary į Ameriką bu
vo padaryta “bona fide 
klaida. Jai buvo leista iš
vykti į Kanadą be bausmės 
ir iš ten grįžti į Ameriką le
galiai.

mesmų prietarų.
Kalnėnų, Dumšių, Dūkš

to apylinkėje daugiausiai 
gyveno senieji rusų emi
grantai, vadinami “senti
kiais.” Tose apylinkėse bu 
davo labai daug prietarų. 
Kai karvė atvesdavo teliu 
ką, jį tris dienas slėpdavo 
kūtėje, nes kol gyvulėlis 
silpnas, piktos kaimyno 
akys gali lengvai jį “nužiū
rėti.” Jeigu daržovės ir gė
lės gražiai augdavo, ir kai 
mynas, eidamas pro šalį, 
jas pagirdavo, tai augalai 
greitai nuvysdavo. . . .

Jei kuriame kaime būda
vo laimingos vestuvės, tai 
net iš tolimų kaimų eidavo 
žmonės jaunikių pasveikin
ti. Tikrumoje jie ateidavo 

laimės pasivogti/’ Tas pa
daryti labai lengva: užten- 
ka nuo jaunųjų stalo pasi
vogti koki trupinį valgio ar 
nereikalingą daiktą, ir lai
mė skaitėsi išnešta. Senie
ji tėvai ir giminės saugoda 
vo, nes išvogus visą laimę 
jo? neliks jauniesiems....

Minėtose apylinkėse žmo
nės maudydavosi bendrose 
pirtyse. Tam tikromis die
nomis eidavo vyrai, o kito
mis—moteiy?. Po vedybų 
jaunamartė pirmąjį šešta
dienį eidavo į pirtį. Pravė
rusi maudyklė? duris jau
noji sušukdavo: “Svečiai!” 
Visos motery? skubindavo
si išbėgti į gretimą kamba- 

Tada jaunoji įžengda-

suko aplink.
Nors vėliau tikėjimas bur

tais ir dvasiomis išnyko, 
bet nuošaliose vietose žmo
nes lengva buvo išgąsdinti. 
Pasakojo man Kipras Pet
rauskas, kaip jis visai ne
noromis išgąsdinęs vieną 
ūkininką. K. Petrauskas 
buvo didelis mėgėjas me
džioti. Pavasarį, kai suža
liuodavo javai ir kiškiai at
eidavo jų paskabyti, jis 
dažnai medžiodavo Kalne 
nų apylinkėje. Kad kiškiai 
neužuostų parako kvapo, 
kartą jis įlipo į seną medį. 
Nepastebėjo, kad prie me 
džio kamieno buvo prikal
tas smutkelis (Dievo rau
ką). Buvo ankstyvas iytas 
Važiavo ūkininkas keliu, 
matyt į miestelį, ir prava
žiuojant smutkelį, nusiėmęs 
kepurę pasveikino pusbal
siu “Garbė Jėzui Kristui. 
Nieko pikto nemanydama? 
Petrauskas jam balsiai at 
sakė: “Per amžių amžinų
jų.” Žmogelis apsidairė pa
būgęs ir, nepastebėjęs Pet
rausko, kad supliekė ark
liams botagu, tai tie nuruko 
keliu kaip vėjas.

Man užaugus, prietarai, 
buitai, užkalbinėjimas bu
vo išnykę, bet baimė pas 
kai kuriuos žmones buvo 
užsilikusi. Ypač vaikai, 
įbauginti visokių pasakų,
bijodavo nakčia išeiti lau
kan, kad baidyklės nepa 
gautų. M-lis.

jaučiama, kad ir likusios 
kasyklos gali užsidaryti.

Kasyklų savininkai aiški
na, kad jie negali išsimo- 
kėt. Pereitą rudeni mainie- 
rių unija išreikalavo algų 
pakėlimo iki $18 į dieną. 
Kasyklos turėjo pakelti an
glies kainą. Bet kai anglis

užsiėmę “rimtais klausi
mais” parapijos salėje. 
Tenka labai apgailestauti, 
kad grupiniai interesai nu
sveria bendru? lietuviškus 
ir kultui "inius reikalus.

A. Zamžickas.

Darbas Lietuvių Porai
_ _ _ Vyrui yra darbas darže ir kieme,pabrango, Žmonės pradėjo o moteriai prie papra-.j v.i I. J ._ i______________  _»•_*• namų ruošos. Lasu.vi

žiame name 30 mylių j šiaurę
11" 2UZa i bostono. Rašyti: Vf. M. Snider,

® I Magnolia, Masachusetts.

Eiliniai angliakasiai kai- šaltais Žiemos - Vakarais 
tina uniją, kad ji savo strei
kais varo kasyklas iš biz
nio, o mainierius iš duonos.

Mainierys.

LAIŠKAI IŠ ANGLIJOS

(Atkelta iš 3 pusi.) 
gu kur kitur Anglijoje. 
Koncerto salėje lietuvių 
betgi nebuvo pakankamai. 
Koncerto lietuviškąją pub
liką daugumoje sudarė bu
vę DP, o musų senosios 
emigracijos atstovų beveik 
nesimatė. Dažnai pasitai
ko, kad kai tik turime kokį 
viešą pasirodymą ar minė-

Skaitykite Knygas,
Kurios Pilnos Ugnies

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. čia lab^i 
stipriai pavaizduotas gyvenimas nuo- 
;as iš nuogiausių. iliustruota; 3l‘» 
susi.: kaina $3.60.

ŠIRDIES RŪMAI. čia aprašyta: 
kaip tėvų nusinešė alkoholis, na.-.ir.ą 
—meilė, dukterį—širdis. Iliustruo
ta; 450 pusk; kaina $1.03.

ŠI.lUPl'ARNI AL Čia .. a lie
tuvių angliakasių gyvenimu- ir tos 
baisios kovos, kurios ėjo tarp Bedie
vių ir “kryžiokų”—šiiuptarnių ;- 
katalikų. 652 pusk; droi,. vir Ii:.i; 
Šliupo, šerno ir Di-uii.-ži . a: .a, 
kaina Š3.0O.

Visos 3 knygos sykiu tik už $6.0 .: 
Bet taio baisiai žema kaina t .-gali 
tęstis ilgai. Tai nelaukit rytojaus, 
bet tuoj kiškit SCJ.o į ;a ir .-l.isKit; 
Dr. Alg. Margeris. 332-» So. Ilalstel 
SU Chicago 8, UI. Persiuntimo r a - 
tus apmokame. <13 i

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmus. REUMATIŠKUS SLAUS-

ją išeiviją. Taip buvo ir šį 
kartą. Kai turėjome progą 
(gal būt vienintelę vėl ke
liems metams) pasidžiaugti 
neeiliniu smuikininkės Ku-

i BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

ŽMOGAUS SUTVĖRIMAS 
Biblija sako mums, kad Dievas

žnM>K’* į savo Pave,ksl» ir notvl tn-VO Ut/ollUvJ įdavė jam valdžios ant žemesnių su- I tvėrimų. Musų pirmiesiems gim- 
Jdytojanis buvo įsakyta - veistis ir

Prancūzai Tariasi

pavardę ir antrašų ir siųsk š: garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pa gelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim. ( 12-53)

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Box 666

Newark 1, N. J.

PAIEŠKOJIMAI
Stipri prancūzų delegaci- pripildyti žemę su savo ainija. Ga-

. r ... .___ . . vę tokį įsakymą jie suprato, kad jųja SU ministeriu pirmimn-j šeimai ^pasidauginus, Edeno Sodas 
ku Rene Mayer priešaky,jggį
pereitos savaitės gale pra-: dideliu Dievo Rojumi, pripildytu jo j , „t i • . žmogiškais sutvėrimais, besigerė-dejo derybas Washingtonejjanį?ais ramybe ir lai^e ir fmii. 
dėl tolimesnio Amerikos ir JU°JU /genimu. šituos Tvėrėjo pa-

.. | laiminimus galima gauti tiktai pa-PranCUZlJOS bendradarbia--klusnumu Dievo įstatymams. Žmo- 

vimo Vakaru koalicijos
mUOSe. rr savo a’n*i°s tnirti—1 Mozės 1:27,

Prancūzams svarbu buvo!” Neilgai po to kai žmogus gavo tokį
ičcidorčti Ameril-n= vv 'įsakymą. įvyko tragiškas įvykis.
įK^SluCretl 1S ATneįikCL Zj* Biblijoje pasakyta tik trumpai apie
mesnę pagalbą Indokini-,tai- ,kas atsitiko. Pirm žmogaus su-
. . a «i tvėrimo buvo sutverti angehski Die-JOJ. Amerika sutiko savo vo sūnus. Jų tarpe buvo vienas la-

pagalbą žymiai sustiprinti. Aušroj ?unusr.'Sšv"£X *££
Taip pat aptartas “Euro-Jas «*<> kad jis buvo tobu-

* .. į, . , . Ilas, iki tai dienai, kurioje piKtenvbėpos armijos klausima?. buvo rasta jame. Po to Dievas per- 
Prancūzijos vyriausybė ban-^
dys pravesti parlamente SU- užsigeidė pasidaryti žemės valdovu 
, . . *. . ... ir apgaulingu budu paimti savo kon-
tarClU patvirtinimą dėl SU- trolėn žmoniją, žalčiui tarpininkau-
darvmo bendros 5p«in vai?- jąnt jis atėjo pas Motiną Jievą ir j v U US, atSsių valS pajėgė jos mintyse abejones apie tai,
tybių Europos armijos. !ką Dievas buvo pasakęs musų pir- i-i . • vi r , • Įmiesiems gimdytojams, kad neklau-UreitU laiku į VV ashing-.sydami Jo įstatymo,- jie turės nu- 
toną atvyksta Vokietijos
delegacija SU Dr. Adenauer.vą: "‘Judu jokiu budu nenumirsite."

Paieškau Juozo Vosyliaus, gimu
sio Starkų kaime, Vilkaviškio vals., 
Vilkaviškio apskr,. jau scr.ai gyve
nančio Amerikoje. Jis pats arba 
jo šeimos nariai atsiliepkit adresu:

J* S.
260 Ames St.,

Brockton, Mass.
- (14)

Paieškau savo draugų ir pažįsta
mų iš Kąuno gubernijos, Teisiu ap
skrities, Varnių parapijos. Atsi
liepkit šiuo adresu: (IS)

John Zomlauskis,
32 Casperson St., 
Gibbstown, N. J.

Aš Elzbieta Tutkaitė iš Mastaičio 
parapijos, Gelgaudiškio, paieškau 
pusbrolio Jono Mackevičiaus iš Bri- 
-zio parapijos, šakių apskr. Jis pats 
arba apie jį žinantieji prašau atsi
liepti šiuo adresu:

Alice Kunda.
(merg. pavardė Tutkaitė)

4021—13th Avė.. So.,
Seattlo 8, Wash.

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo-

\ ~ J; ) je, erzinančių skaudė- 
v jimu kvėpavimo kana-

priešakyje, o anglų delega
cija nesenai lankėsi.

SHENANDOAH, PA.

n.
vo į pirtį ir paskui ją suei
davo moterys. Kurios ne
paklausydavo ir neišbėgda
vo, būdavo išberiamos ša
šais ir piktai? ?puogais.

Jeigu lytą išėjęs iš namų 
sutikai vyrą. tai bus laimin
ga diena. Jei moterį—die
na nelaiminga. Vykstant į 
turgų buvo stebimi keliai— 
perbėgęs kiški? reikšdavo 
didelę nelaimę. Jei juoda 
katė perbėgo kelią, nelaimė 
netokia didelė

Dvasių to.ie prietaringo
je apylinkėje senais lai
kais tikrai nestigo. Ypač 
žmonės bijojo savižudžių ir 
pakaruoklių, kurių dvasios 
klaidžiojančios be vietos 
Savižudžių ir pakaruoklių

Užsidaro Anglies Kasyklos
Kovo 15 d. Shenandoab’- 

ryje užsidarė Knickerbock- 
erio anglinė, kuri samdyda-. 
vo 865 žmones.

Kiek anksčiau čia uždarė 
tris savo kasyklas ir vieną: 
anglių valytuvę (breaker) 
Locust Coal. Co., išmesda
ma iš darbo apie 1,100 mai- 
nierių. .

Taigi trumpu laiku šioje 
apylinkėje apie 2,000 ang
liakasių su šeimynomis pa
siliko be duonos. Šitą pa-

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti "Keleivio” knygyne gau
siai iliustruotą, su 272 paveiks
lais ir "Salemono Galva” Didįjį 
Sapnininką. Su prisiuntimu kai
na $1.50. Adresuokit:

KELEIVIS
636 Broadway, S. Boston, Mass.

šita Šėtono melagystė pasidarė visų 
netikrų religijų pagrindas, ir iš jos 
kilo netikras įsitikinimas, kad aktu 
aliai žmogus nemiršta, tik atrodo 
kad jis miršta. (1 Mozės 3:4.) Ant 
šitos pradinės ir didžiausios melą 
gystės velnias pastatė daugybę kitų 
klaidingų teorijų apie Sutvertoją 
kuris yra meilės Dievas.

(Bos daugiau)

Norėdami gauti daugiau panašau 
turinio spausdinių, gausite veltui 
kreipkitės: Lithuanian Bible Studen 
'ssociation, 3444 S. Lituanica Avė. 

Cįhicago 8, III.

jimų
luosc, kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Palmiš
kos Uogos yra išdžio
vintos taip. kaip džio
vintos slyvos, ir jas 

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Paimi :;os Uogos 
yra labai mai-tingos. ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kuro 
pagerinimo. $2.W) svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras."

ALEXANDER’S CO.
414 'V. Broadway 

South Boston 27. Mass

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISVS Į BENDRĄ LIETI VYRĖS D\RBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai ų/. gražią Lietu

vos ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

.suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose. kuriuos gausit tuojau nemokanti, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 VVest 30th Street, New York 1, N. Y.
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VANDALAI SUARDĖ 
LIETUVIŲ MOKYKLĄ

“FLORINDOS SAPNAS” 
KARTOJAMAS GEG. 26

Nuostoliai Siekia $5,000
jauni
South

ir
sinka 

at-

Lietuvių Socialdemokratų Są-ĮDar Galiną Py Tėtyti

Su dideliu pasisekimu 
Bostone praėjęs baletas 
“Florindos Sapnas” Thom
as Park High School salėje 
kartojamas gegužės 26 d., Ha‘r7ard 
3 vai. po pietų. Tai bus 
puiki proga šį gražų daly-

jungos kuopa. J. t inciunas ir
J. žeinis po $10.

J. Andrius $7.
P. Chapas. Jankauskų šeima,

K. Klimauskas, E. Lužackienė, 
P. Lužackas. F. Motiejūnas, 
Pilkonis, F. Plechavičius. B. Pu
zinas. J. Puzinas ir L. Silkinis 
po $5.

M. čerinka. A. Daukantas. 
Gabaliai. Malinauskų šeima, 
Milerienė. A. Overka. H. Ple 
chavich, P. Rudaitis. J. 
ir Waleikienė po $2.

Radaliunas. J. Šermauskas, 
Store. Budrys, A. 

Ambrozaitienė. T. Karliunao,

Margučių Parodų

Margučių ir lietuviško 
meno paroda, kuri vyksta 
viešojo knygyno So. Bosto
no skyriuje (386 W. Broad- 
\vay, netoli Lietuvių Pilie
čių Klubo), dar tęsis iki 
Velykų. Parodoje yra lie
tuviškų juostų, gintarinių 
papuošalų, Tnedžio drožinių

Rudysj((iaUg į§ jų. prof. Igno Kon
čiaus darbo), tautiškų kos
tiumų, margučių ir kt. eks
ponatų. VJsiem, kurie do
misi lietuvišku menu, pa
tartina parodą aplankyti.

A.' Pakštas, A.
ką pamatyti visiems tiems, Masikaitė. J. 
kurie pirmą kartą į spėk- Račkauskas. J. 
taklį negalėjo atsilankyti.

Tenka pažymėti, kad šį 
kartą baletas bus žymiai at
naujintas ir perpintas mu
zikiniais numeriais.

Gendraitis, B. 
Vinciunas. D. 
Jasinskas. Pa-

Praeitą šeštadienį 
ištvirkėliai suardė 
Bostono lietuvių parapijos 
mokyklą. Nuostoliai ap
skaičiuojami į $5,000.

Beveik visi trijų aukštų 
mokyklos kambariai buvo 
išvartyti, apie 40 rašalinių 
išimta iš stalų ir ištaškyta 
po visus kambarius. Grin 
dys, sienos, langai ir lubos 
aptaškytos rašalu.

Trečiame aukšte 
užkimšta popieriais
sukti vandens kranai visu 
smarkumu. Vanduo užliejo 
trečiąjį aukštą ir persisun
kė per grindis ir lubas į 
apatinius aukštus. Net skie
pas buvo pasemtas vande
niu.

Kai šitas vandalizmas ta
po pastebėtas, tai trečiame 
mokyklos aukšte vandens 
buvo jau 3 coliai ir bėgo 
laiptais žemyn.

Kituose aukštuose van
dens kranai taipgi buvo at
sukinėti, bet sinkos tenai 
nebuvo užkimštos.

Policija mano, kad di
džiausias siutimas buvo 
trečiame aukšte, kur jauni 
vandalai rinko rašalu su
mirkusias popieras ir jas 
gniūžtėmis svaidė vieni į 
kitus.

Mokytojų stalčiai ištrau
kyti ir visa medžiaga iš jų 
išdrapstyta po kambarius, 
aptaškyta rašalu ir paga
liau sulieta vandeniu. Iš 
sandėlio ištraukti kalėdi
niai papuošalai ir taip pat 
išmėtyti aplinkui.

Mokyklos vadovėliai, fo
nografo rekordai ir kitokia 
medžiaga sunaikinta.

Net šventųjų paveikslai 
nuplėšti nuo sienų ir sunai
kinti. Antrame aukšte nu
versta nuo pedestalo šv. 
Petro stovyla.

Ir niekas negali pasakyti, 
kad tai buvo “bedievių” 
darbas, nes South Bostonas 
yra tikra katalikų tvirtovė. 
Jau 4 viešos mokyklos 
(public schools) čia buvo 
uždarytos, o jų vietas už
ėmė parapijinės mokyklos.

Michelsonai Sugrįžo

Draugui Januškiui susir
gus, buvo iššauktas senasis 
redaktorius S. Michelsonas, 
kuris su žmona atostogavo 
Floridoj. Pereitą sekma
dienį abudu sugrįžo ir, kol 
drg. Januškis pasveiks, 
“Keleivį” redaguos drg. 
Michelsonas.

Worcesterio Rezoliucija
Kongreso Rekorduose

laimienė, K. Valantis. J. Levo- 
naitis. P. Stankevičienė, M. Lu- 
žaitis. J. Minalda. S. Kiškis,
F. Minalda. J. Morkūnas, K.
Jankūnas. J. Laurinaitis, K.į Amerikiečių Skautų Ta- 
Banevičius. V. Sabas, R. Jasiu- 
nas. J. Girdvainienė. A. Valei
ka, S. Luinis. F. Maukus. A.
Trumpis. T. Karaliūnas. A. Sil
kinis. B. Dabrauskas. J. Mac- 
kevich. J. Matrikevich. J. Ado- 
maučius. B. Bogužas. V. Ka
sinskas. J. N.. M. Girdvainie
nė, T. Pocienė. J. Malinauskas,
A. Ivaška. K. Janiunienė, F.
Jankauskienė. K. Pilkunienė.
B. Jakutis. O. Kriaučiūnas. J.
Baltaduonis. Jankus. Skėrius,
A. Vitkus ir V. Bendikas po -1.

Vasario šešioliktos minė
jime, kun surengė Worces- 
terio Lietuvai Remti Drau
gija, buvo priimta protesto 
rezoliucija prieš rusų oku
paciją Lietuvoje ir jų vyk
domą genocidą, prašant 
JAV prezidentą panaudoti 
jo galioje esančią įtaką pa
šalinti Rusijos kariuomenę 
iš Lietuvos. Toji rezoliuci
ja, senatoriaus John F. 
Kennedy pritarimu, buvo 
įrašyta į senato Congers- 
sional Record.” Ta proga 
šen. John F. Kennedy pasa
kė lietuviams palankią kal
bą.

Bostoniečiai Hartforde

Lietuvis Vadovauja
Amerikiečiam Skautam

ryba paskyrė Liudą Kon
čių, gyvenantį So. Bostone, 
vadovauti dideliam skautų 
distriktui, kuris apima Rox- 
burv ir So. Bostoną. Tai yra 
atsakingos pareigos, ir joms 
skiriami tik pasižymėję, ga
bus žmonės.

Liudas Končius, kaip ir 
daugelis tremtinių, atvyko 
AmeYikon 1949 metais. At
vykęs sunkiai dirbo ir stu 
dijavo, ir praeitų metų i*u- 
denį baigė Tufts kaledžių 
su laipsniu Bachelor of 
Arts.

Trys Banditai Išplėšė iš Nors Liudas končius yra
Banko Medforde $25,000 dar jaunas, bet savo praei-• 1 • 1 • •

KUR GAUNAMAS 
“KELEIVIS”

MONTELLO, MASS.
Nusipirkti pas 
Peter Uses,
135 Ames Street.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
C. P. Yurgeliuną,
124 Ames Street.

MORCESTER, MASS.
Nusipirkti 
Skrinskio vaistinėj,
29 Kelly Sąuare.
Nusipirkti
Vernon Drug vaistinėj 
100 Millbury Street.

Nusipirkti iš 
Chesnev Canteen,
90 Millbury Street.

CAMBRIDGE, MASS. 
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
Leo Silkinį,
783 Main St.

Metinė Vakarienė
Tarptautiniame Institute

J. Nausėda.

Redaktorius Januškis 
Sveiksta

Jau

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo jau pranešta, 
kad staigiau susirgo ir bu
vo nuvežtas miesto ligoni
nėn musų redaktorius drg. 
Jonas Januškis. Leidžiant 
šį numeri spaudon jis 
jau parvažiavo namo ir 
jaučiasi geriau, bet jam bus 
reikalingas dar poilsis.

Mirė Lietuviai

Nusipirkt pas 
F. Waleyką.
771 Cambridge St.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
J. Vinciuną,
233 Portland St.

BROOKLYN, N. Y.
Nusipirkti pas 
Charles Druckerį,
350 Grand St.
Nusipirkt ar užsirašyt 
Gabijoj,
340 Union Avė.

Kovo 31 d. vakare Tarp
tautinio Instituto patalpose, 
Bostone, įvyko metinė va
karienė.

Dr. Wm. S. Bernard, ku
ris feavo laiku buvo direkto
rius komiteto, padėjusio 
pravesti DP bilių (Citizens’ 
ZJommittee on Displaced 
Persons), kalbėjo tema:
Šiandien tremtiniai—rytoj 

amerikiečiai.” Po kalbos 
5uvo išduotas rapoitas apie 
Tarptautinio Instituto vei
kimą ir išrinkti direktoriai.

Tarptautiniame Institute 
yra atstovai nuo įvairių 
tremtinių grupių. Jame da
lyvauja ir lietuvių atstovai 
Kiekvieną mėnesį Tarptau
tiniam Institute vyksta pa 
rengimai, kurių metu turi 
progos pasirodyti meninės 
jėgos iš tremtinių tarpo ir 
įvairių tautybių tremtiniai 
gali susitikti, susipažinti, 
pasikalbėti angliškai bei ki
tom kalbom ir kultūringai 
praleisti laiką.

Rep.

RADIO PROGRAMA

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet ii stoties 
WBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapėnas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-801S

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir CUrargas

Vartoja vėliausios konstrukieijos 
X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akiniua

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos:

lr
t I Iki d 
TUI 

846 BROADWAY 
■O. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boeton 1BSO

Bostono vaidintojų gru
pė, kuriai vadovauja dra
mos artistė A. Gustaitienė, 
nesenai lankėsi Worceste 
ry, o užpereitą sekmadienį, 
kovo 22 d., buvo nuvykusi 
i Hartford, Conn., kur su 
vaidino bostoniečių matytą 
K. Binkio “Atžalyną.” Ge
gužės mėnesį šį grupė nori 
pasirodyti Bostone su nau
ju vaidinimu, būtent, latvių 
rašytojo Blaumanio “Indra- 
nais.”

Aukos iš Cambridge, Mass

Kovo 27 d. Dorchestery 
mirė Boleslovas Jakubaus
kas, apie 70 metų amžiaus, 
gyvenęs 20 Everett St. Li
ko žmona ir posūniai.

Kovo 26 d. staiga mirė 
Brightone Povilas Geleži
nis.

Atlėkė Garnys

Dorchesteriečiai Juozas 
ir Ona Sakatauskai praeitą 
savaitę, kovo 25 d. susilau
kė dukters. Motina ir duk
relė sveikos ir abi patenkin
tos.

Cambridge gyvenantieji 
tremtiniai Lietuvos išlaisvi
nimui aukojo:

Julija Černiųvienė $20.
Antanas Monkevičius $17.
Bronius Utenis $15.
Vinčas Steponaitis ir Juozas 

Saras po $12.
Juozas Ambrozaitis. Stasys 

Kazlauskas, Jonas Narkevičius, 
Bronius Paliulis. Petras Paliu
lis. Ernestas Smitas ir Juozas 
Nausėda po $10.

Stasys Baltušis ir Česlovas 
Daukantas po $8.

Vladas Bendikas, Anicetas 
Jakniunas. Vladas Kasinskas, 
Petras Kulbis. Stasys Marti
šauskas. Vincas Narkevičius, 
Borisas Valys ir Ona Kulbytė 
po $5.

-Julius Degiau $4.
Stasys Ališauskas $3.
Jonas Freimanas, Mykolas 

Gavelis, Romualdas Jasiunas, 
Juozas Povydis ir Stasys Milei- 
ka po $2.

Antanas Varnas. Kazys Za- 
ganavičius ir Jurgis Stankevi 
čius po $1.

Cambridge per Vasario 16 
minėjimą aukojo:

Pereitą penktadieni kovo 
27 d., trys maskuoti bandi
tai per patį vidurdienį įėjo

Middlesex County Nation
al Bank ir išsinešė $25,000. 
banditai dirbo susiklausę ir 
visą “operaciją" atliko per 

> minutes, pasinaudodami 
uo, kad apie tą laiką atei

na traukinys iš Bostono, ir 
žmonių dėmesys daugiau 
nukreiptas į traukinį negu 
į banką. Be to, nuolatinis 
janko sargas tą dieną kaip 
tik sirgo ir gulėjo namuose.

Trys ginkluoti vyrai, už
sidėję kaukes, įėjo į banką, 
kuriame nebuvo nė vieno 
lankytojo, tik menadžeris ir 
4 tarnautojai. Du vyrai da
bojo “tvarkos,” o trečias iš 
kraustė banką. “Nerėkit, 
nekelkit aliarmo, ir galėsit 
grįžti namo,” pasakė jų va
das. Banditams besidar
buojant, į banką įėjo viena 
moteris, ’bet vienas bandi
tas įrėmė jai į šoną revol
verį ir taip sutvarkė. Ban
ditams banką apleidžiant, 
kitas lankytojas, vyras, atė
jo į banką. Banditai jį 
greit įstūmė į vidų. patys 
šoko į mašiną ir nuruko. 
Tuo metu kaip tik atėjo 
traukinys (penkias minutes 
pavėlavęs), ir semaforas 
uždarė kelią. Banditai be 
kliūčių nuvažiavo, o polici
ja ir kiti automobiliai turė
jo laukti, kol traukinys 
praeis.

Pavažiavus 
ditai pinigus 
sumetė į kitą 
jų laukė, o
apipylė žibalu 
Patys per įvairias kliūtis 
(geležinkelio bėgius, pyli
mus, tvoras) dasikasė iki 
Simmons Matress Co. kie
mo, peršoko per 10 aukščio

tyje turi sunkių pergyveni
mų

Kai rusai okupavo Lietu
vą pirmą kartą jis, tuomet 
dar tik 18 metų amžiaus, 
buvo suimtas, apkaltintas 
kaipo “kenkėjas komunistų 
politikai,” kankintas kalėji
me ir nuteistas 10 metų 
vergų stovyklom Tai buvo 
1941 m. Netrukus prasidė
jo rusų-vokiečių karas ir 
Liudui Končiui karo mai
šaty pavyko iš kalėjimo iš
siveržti. Vokiečių okupa
cijos metu jis kurį laiką 
studijavo Kauno universite
te, bet vėliau turėjo slapsty
tis kaime nuo vokiečių, ku
rie jaunus vyrus prievarta 
grūdo į savo armiją.

mylią, ban- 
ir šautuvus 

mašiną, kuri 
savo mašiną 

ir uždegė.

Kai rusai antrą kartą už
plūdo Lietuvą, Liudas Kon 
čius pabėgo kaip stovi į Vo
kietiją. Ten jis sutiko savo 
tėvą, žinomą fizikos profe
sorių Igną Končių, ir vieną 
brolį. Jo motina ir kiti 
broliai dingo karo maišaty 
be žinios kaip ir daugelis 
kitų tremtinių.

Nuo artėjančių prie Ber
lyno rusų Liudas Končius 
pabėgo į Cechiją ir, kai ka
ras baigėsi, vieną naktį 
slapta perbėgo atgal į Vo
kietiją. į amerikiečių zoną. 
Apsigyveno DP stovykloje 
ir kurį laiką studijavo, o 
vėliau dirbo International 
Tracing Service įstaigoje.

Praslinkus devyniem sun
kiem metam, per kuriuos 
teko išgyventi raudonąją ir 
rudąją okupaciją, patirti 
kalėjimo, išbūti 5 metus 
DP stovykloje, Liudas Kon
čius vieną gegužės dieną iš
lipo Amerikos krante. Iš 
mažens būdamas Lietuvoje 
aktingas skautas, jis tuojau 
įsijungė į amerikiečių skau-

Nusipirkti pas 
Mrs. V. Travinski,
180 Grand St.
Nusipirkti pas 
N. Leitą.
56 Hudson Avė.

AMSTERDAM, N. Y.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
J. A. šunskį,
199 E. Main St.
Nusipirkti iš
Mary *s News & Delicatessen, 
136 E. Main St.

MASPETH, L. I., N. Y.
Nusipirkti pas 
M. Bartkų,
65-27 Grand Avė.

PHILADELPHUOJ
Nusipirkti pas 
B. Litą,
3170 Richmond St.

PITTSBURGH, PA.
Nusipirkti iš 
Liberty News.
1013 Liberty Avė.

MANCHESTER, CONN. 
Nusipirkti iš 
Nichol’s News Shop,
197 No. Main St.

HARTFORD, CONN.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
Joną Sekį,
444 Broad St.

BALTIMORĖJ:
Nusipirkti pas 
P. Sinusą,
800 W. Lombard St.

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki-l 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvav, So.
Tel. SO 8-0489. 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

tvorą ir dingo be pėdsakų.^ trumP3. .°
Jų ketvirtasis padėjėjas su 
šautuvais ir pinigais nuva
žiavo savo keliais. Nors 
policija tuojau apklausinė- 
jo visus Simmons Mattress 
Co. darbininkus, tačiau iš 
jų niekas banditų nematė.

Kadangi banditai turėjo 
kaukes ir “pea jackets,” tai 
apie jų išvaizdą nieko 
tikslaus nebuvo galima pa
stebėti.

Bostone. 
Ten gau-

TaL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

Nusipirkti pas 
S. širvinską,
702 W. Lombard St.
Nusipirkti iš
Lith. National Library,
851 Hollins St.

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties^ WH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broadway, So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

BUTAS NUOMAI
Išnuomuojamas 3 kambarių 

Ibutas su virtuve ir vonia šiuo 
Iadresu: 309 D St., So. Boston 
27. Mass. Kreiptis pas S. Aliu- 

Jkoni jo tavernoje tuo pat ad- 
Iresu. (13)

LDD 21 KUOPOS 
MITINGAS ATŠAUKTAS

amerikiečiai pastebėjo jo 
sveiką skautišką dvasią ir 
gabumus vadovauti, davė 
progos pagrindiniai susipa
žinti su amerikiečių skautų 
judėjimu ir dabar paskyrė 
vadovauti tūkstančiams jau
nų amerikiečių skautų.

Gabiam skautui ir tau
tiečiui linkėtina sėkmės ir 
ištvermės šiame uždaviny.

-G.

T"
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE B INSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office TeL SOboston 8-0948

17 ORIOLB STBBBT 
Wast Bazbary, Maaa.

Tel. PArkway 7-0402-M.

ŠIRDIES DURYS
Štai, aš stoviu už durų ir dūzgenu. 

I Jei kas mano balsų išgirs ir duris 
latvers, pas tų įeisiu ir vakarienę su 
Ijuo turėsiu, o jis su manim. Jon. 
ĮApr. 3:20. A. A. (13)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
čia jan 20 metų.

Nors buvo pranešta, kad 
LDD 21 kuopos eilinis susi
rinkimas įvyks ateinantį! 
sekmadienį, balandžio 5| 
d., Piliečių Draugijos pa
talpose So. Bostone, bet dėll 
Velykų švenčių tas susirin
kimas atšaukiamas. Kadai 
jis įvyks bus pranešta vė-| 
liau.

Valdyba.

MARGUČIŲ VAKARAS
Dorchesterio Lietuvių Pilie

čių Klubas balandžio (April) 
11 d., savo patalpose. 1810 Dor-Į 
chester Avė., rengia margučių 
vakarą. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Bus gardžių užkandžių 
ir dovanos už gražiausius mar
gučius. Kviečiame visus atsi
lankyti ir linksmai praleisti lai-] 
ką. (14)

BENGsJAL

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuve

172 L St., So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio.
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai. j

Tel. SO 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr_, ir 

Alphonse Stecke
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. T. Alekna 

628 East Broadwąy 
South Boston 27, Maaa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos » 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

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. Eaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.




