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Lietuvoje Varoma Žemės Ūkio 
Priverstina Kolektivizacija

Komunistų Partijos Dekretas Šaukia Naikinti Buožes — 
Eina Masinis Žmonių Vežimas j Sibirą — Valstiečių Tro
besiai Griaunami, Perstatomi prie Kolchozų Centrų.

Tik dabar iš Lietuvos at-igsmas ir ‘‘iniciatyva” yra 
eina daugiau žinių apie di- paprastas bolševikų melas.
delius žmonių vežimus i Ru- ---------- ----
sijos gilumą. Masiniai žmo
nių gabenimai prasidėjo 
prieš naujus metus ir tęsėsi
į er visą žiemą. Kartu su tuo Sovietų Rusijos atstovas 
valdžia pradėjo varyti Jungtinėse Tautose, And- 
tiecius į kolchozus (kolek- j^ej QIomvko vetavo šešių 
tyvimus ukius). Visi vals
tiečiai verčiami dėtis i kol
chozus.

Dar Šeši Sovietų 
Veto
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Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai 43 METAI

Dekretas apie valstiečių 
ūkių kolektivizaciją numato 
išgriauti atskirų valstiečių 
vienkiemius ir perstatyti 
trobesius prie kolchozų cen
trų. Valdžia duoda ūkinin
kams po 2,000 rublių pasko
los trims metams trobesių 
pergabenimui ir perstaty
mui, o tiems bežemiams, 
kurie neturi savo trobesių,

naujų narių priėmimą į 
Jungtinių Tautų organizaci
ją. Jis iš naujo pasipriešino; 
Italijos, Airijos, Transjor- 
danijos, Portugalijos, Aust
rijos ir Suomijos priėmimui. 
Bulgarija, Rumunija, Ven
grija, Albanija ir Mongolų 
“liaudies” respublika buvo Į 
nepriimtos dauguma balsu. 
Nubalsuota priimti į orga-( 
nizacijos narių skaičių tik
tai vieną naują naiį — Bur-: 
mą.

CIRKO NELAIMĖJ DAUG SUŽEISTŲ Angliakasių Unija Iškovojo
SenatvesPensijas

Unija Visvien Traukiama Į Teismą — Byla Bus Klauso
ma Balandžio 14 d. — J. Lewis Skelbia Laimėjimą ir 
Kviečia Mainierius Grižti j Darbą — Unijos Nariai Lau
kia Teismo Sprendimo.

Vokietijos Suskaldy- Keturias savaites uzsitę- 
n sęs nepaskelbtas anglių

mas Bus Pravestas kasyklų streikas pagaliau 
Ginčai tarp sąjungininkų pasibaigė unijos laimėjimu.

Berlyne yra tik vienas iro- Mainierių reikalą v i m a s, 
dymas, kad Vokietija jau kad visi 60 metų sulaukę 
yra padalyta Į dvi dalis, angliakasiai, išdirbę kasvk- 
Greitu laiku ne tik faktiš- lose 20 metų, gautų 100 do
kai, bet ir oficialiai bus dvi lerių pensijos per mėnesi, 
Vokietijos, viena, vakarinė liko patenkintas. Bet J. L. 
dalis, eis su Amerika ir Lewis reikalavimas, kad vi- 
Anglija, o rusai iš Rytinės j si jau senai pasitraukę is 
Vokietijos galutinai pada-i darbo mainieriai gautų pen-z z • z • z r 1 • • * _ ____ ■z Z ~

valdžia duoda trobesių pa- Rusijos atstovas sutiko, į 
sistatymui prie kolchozų Italija turi teisę įstoti ji 
centrų po ,,000 rublių as- Jungtinių Tautų organiza- 
tuoniems metams. Kartu cjją, jjs “vetavo” jos1 
miškų ministerijai Įsakoma priėmimą todėl, kad daugu- 
pristatyti statybos medžia
gos kolchozų trobesių sta-

Viename palapinių cirke, Redwood City. C'alif. Įvyko didelė nelaimė. Dalis 
cirko sėdynių, kuriose sėdėjo apie 1,000 žmonių, laike cirko vaidinimo su
griuvo ir 1,000 žmonių buvo numesti žemyn. Daugelis žmonių buvo sužeista, 
o 21 žmogų reikėjo paguldyti i ligoninę. Gaisrininkų viršininkas sako, jis per
spėjęs cirko vadovybę, kad gali Įvykti nelaimė, bet cirko bosai jo perspėjimo 
nepaklausę.

----------------------------------------------------i--------------------------------------------------

nepraėjo. Pensijas 
tiktai tie mainieriai, 

kurie sulaukė pensijos am
žiaus po 1946 metų gegužės 
28 d.

Prieš mainierių uniją ir
Čechijoj Nebus Lais- to.vadą yra iškelta byla už 

* r>- i • teismo paniekinimą arba
už nepaklausymą teismo iš
leisto Įsakymo grįžti i dar
bą. Vyriausybė prašė teisė
ją T. A lan Goldsborough* 
nubausti mainierių uniją ir 
jos vadą už nepaklausymą 
teismo “indžionkšino”. ŠĮ 
pirmadienį byla buvo pra
dėta svarstyti ir teisėjas ją 
nukėlė Į trečiadienį. Unijos 
advokatas bandė Įrodyti, 
kad mainieriams jau pa
siųstas Įsakymas grįžti Į 
darbą. Bet teisėjas sakė, 
kad pensijų klausimas ir 
nepaklausymas teismo Įsa
kymo yra du skirtingi klau
simai ir jis svarstys mainie- 
rių bylą.

Angliakasių pensijų klau
simas buvo baigtas republi
konų vadams pasisiūlius 
tarpininką u t i. Senatorius 
Styles Bridges iš New 
Hampshire, buvo “nešališ
kas tretysis” pensijų komi
sijoj ir, jam susitarus su J. 
L. Lewis, pensijų klausi
mas buvo išspręstas. ŠĮ ant
radienį tik dalis mainerių 
grįžo prie darbo.

rys “sovietizuotą” šalį. Ru
sai dabar nori tik apvalyti 
Berlyną, kad kelias butų 
laisvas paskelbti “Sovietu 
Vokietiją”.

siją, 
gaus

vų Rinkimų
Gegužės 23 dienos rinki

muose Čechoslovakijoj ko-
Rusai Žino A-Bombų BOGOTOJ ŽUVO Rinkimai Sprendžia “‘eois k^Į°a^

MONIU Italijos Likimą kaip jos nori. Bus leidžiama
statyti kandidatai tiktai 
nuo “nacionalinio fronto” 
partijų, kurios yra komunis
tų kontroliuojamos. Cecho-

Paslaptį 300 ŽMONIŲ
ma npnori priimti rusišku Krašto gynimo sekreto- Kolumbijos sostinėj Bo- Ateinanti sekmadieni, ba- Eta -°SuliX šį pimadiėbf gotoj praeit? ifcaitę buvo iandžio 18 d. Italijoj įvyto-
lijos, Vengrijos, Rumunijos! kongreso vienoje ko- kilęs gyvento jų maistas ta parlamento rinkimai, nuo 

į ir Albaniios Į misijoj, kad rusai žino ato- pnes valdžią. Maistas kilo kūnų pareis tolimesnis Jta-
tymui. Kolchozams trobesių 
pastatymui valdžia siūlo 1'^ Albanija
7o nuošimčius reikalingo! .______  minių
kapitalo paskolomis. Kol-!
chozų trobesių statymui lei-! buleli /iresiai &IQU 
džiama kirsti apielinkių gi
rios “už pusę kainos”.

Lietuvos Tarybų valdžios 
ir komunistų partijos bend

inių bombų paslaptį ir bu- dėlto, kad koks tai piktada- lijos likimas. Komunistai ir Slovakijoj Įvyks tokie pat
i, kaip atomines bombas ris nušovė liberalu partijos dalis socialistų, vedamų P. vienpartiniai linkimai, su L • . i. i t r-t:___ m---------------------: visomis siiktvbemis ir an-

rės Irane
kaIrnšia?r'feUSnoP'dalvSj‘ė įminti. Rusija iki šiolei mals ir mieste prasidėjo juos stoja dešiniosios parti- S?

----  J-------‘kruvinos suirutes, kurios pa- jos, liberalai ir dalis sočia- ’F11/;1?, ? amžinam
......................Pasidalijimas tarp Hitleris rengdavo Vokie-

‘ “Rytų- llJoj.
Almėtu L£NKIJ0S javnuvias

ŠAUKIAMAS TARNY
BON

___ ___  _ _ Lenkijos prezidentas iš
n žmonluŠ^daug krautuvių "ir suterorizuoti, ka'f Cechįslo Maskvos malonės Boleslav
PreS- va|džioi ištaigų buvo iš- vakijoj. Bierut, atidarė nacionali-

plėšta ir įniršusi minia su- --------------- !įes Urybos. posed;. Toji
ryta vadovauti jaunimo mo
bilizacijai. Visi jauni nuo

ją padirbus. tijos. Laike riaušių Bogotos komunistų priešininkai var- 
mieste žuvo ne mažiau 300 gu leistųsi save išskersti ar“lenktynių” su Sovietų Są- jos rubežiaus, Įvestas karo 

jungos valstiečių “pasieki- stovis ir armija perėmė ten
mais”. Dekretas turi tikslo atsakomybę už tvarkos pa- Rvrliinv Finn 
“remti iniciatyvą neturtin- laikymą. nenyne Zina
gųjų ir vidutiniųjų valstie- Tarp kitų Irane suimtas tlZO Karas ... -
čių, norinčių susijungti Į tūlas Khosru Roozbeh, bu- Praeitą savaitę rusai Bei- nai{Sino net Pan-Amerikos 
kolektivinius ukius” ir Įsa- vęs persų armijos kapito-Jyne Įvedė naujus suvaržy- konferencijos rekordus, 
ko komunistų ---- — — — 1---- v v" *'
gan izaci joms 
ganams duoti 
pagalbą kolchozams
£d";'bu“aS „S KOLUMBIJA NUTRAU- ^"todlf^iiMu prie » Brt/,aba1' davė tokf patarimų savo pa-

ViMotu nriožoJ” .V Ft CAMTVVluc ch jjjz:.:. nranpifl kad musu delesra- roniinnams Jie enkp- pumą meną jau

KUNIGO PATARIMAS 
BOGOTOS RIAUŠĖSE

.ii kolchozų priešai” ir kvie
čia kovoti su jais. (Buožė

KĖ SANTYKIUS SU 
RUSIJA

yra tas, kas nenori eiti Į Kolumbijos vyriausybė 
kolchozą). nutarė nutraukti diplomati-

Kovojimas su “buožėmis” s nius santykius su Sovietų 
eina masiniu žmonių gabe- Rusija. Nutarimo priežastis 
niniu Į Sibirą ir kitas toli- esanti ta, kad Bogotos krū
mas Rusijos vietoves, kur'vinose riaušėse dalyvavo

didžiojo Berlyno vieškelio Praneša, kad musų delega- ,apijonams. Jis sakė 
i pastatytas amerikiečių jr tai buvo visai saugus. ......
anglų automobilių taisvmo
dirbtuvėles, kur važiuojam PALESTINOS SKERDY

Ijonams, dI? sane. p,adės dirbti pirmosios jau-
Jei plėšikai ir vandalai £ bri Ios „ iš vis0J . 

bando Įsiveržti į jūsų namus f
ar biznio vietas, šahkit juos darbo prievolės” stovyklas 

pereis apie 2 milionai jau
nimo.tieji Į Berlyną ir iš Berlyno NĖS EINA 2IAURYN arba kirskit su kirviais, vie-

automobiliai galėjo būti pa- Visą praeitą savaitę Pa- naip ar kitaip užmuškit
taisyti. lestinoj ėjo žiaurus mūšiai juos. Jei užmusite plėšiką, protoKOLAS “M” BU-

Berlyne rusai ivedė tikra tarp žydų ir arabų, žydai nesisakykit per išpažintą VO NETIKRAS 
Lietuvos valstiečiai vežami komunistai, kurie pagal Įsa- amerikiečių ir anglu bloką- paskelbė ir Tarptautinis neš tai nėra nuodėmė. Anglijos slaptoji policija
i į nevartos darbus. Į Lie- kymą iš Maskvos darė ban- dą ir nori išėsti Vakarų vai- Raudonasis Kryžius patvir- Ko1"™'k”~5
tuvą okupantai atgabena i dymus pakenkti Pan-Ame- stvbių kariuomene iš to lina, kad žydų užimtame riusi
tuksiančius rusų, “patyrusių rikos valstybių konferenci- miesto, 
kolchozninkų” ir jiems pa- jai. 
deda kolchozų centruose
kurtis. STASSEN LAIMĖJO WIS-

Lietuvos žemės ūkio ko- CONSIN BALSUS 
lektivizacija vedama tais Praeitą antradieni Wis-
pat budais, kaip ir Rusijoj, 
kur smurtu, negirdėta prie
varta ir panaudojant bruta
lią jėgą milionai valstiečių 
buvo suvalyti į kolchozinę 
baudžiavą, o tie, kurie ne
sutiko ar pasisakė prieš, 
buvo išvaryti į naujai kuria
mos pramonės sritis ir kitus 
prievartos darbus, kur dau
gybė žmonių žuvo, bet prieš 
savo mirtį jie savo prakai
tu padėjo kurti Rusijos pra
monę.

Skelbiamas biednųjų ir 
' idn'iniųjų valstiečių džiau- braskoje.

consin valstijoj republikonų 
partijos balsuotojai balsa
vo, kokius kandidatus išsta-

KALNAS AUKŠTESNIS 
UŽ EVERESTĄ?

Aukščiausias kalnas mu
sų žemėje vra Everest. Bent 
taip buvo manoma iki šio
lei. Dabar kalbama, kad 
Kinijos Amne Machin kal
nuose esą aukštesnių kalnų, 
kaip Everestas, bet to dar 
niekam nepavyko Įrodyti. 
Amerikos milionierius Rey
nolds buvo išskridęs i Ki
niją ieškoti to aukščiausio 
kalno, bet io ekspedicija su
iro, o jis pats susikivirčijo 

eigu- 
Sll

Kolumbijos naujai susida- ancJ kad raeit žiema 
valdžia sako, kad libe- Į,agarsintas n£a komu;w ----- • . . i a-• j t ’a. | oi 11 neva tai muilu n w .'’ucinivjii

erikiečiai! arabų Dier ^assin kaime į alų partijos vartą Gaitan njs^ veikimo planas vaka- su kimi valdžios parei 
trauksis iš Berlyno, tai bus žuvo 254 žmonės, jų skai- nužudę komunistai, Vne rinėj Vokietijoj, taip vadi- nais ir pabėgo iš Kinijos 
didelis smūgis jų prestižui čiuje 150 moterų ir vaikų zut būt norėjo šukė ti nau- - A.. • ? • -

Jei amer
>0 moterų ir vaiKų zut uui noiejo sunu t, namas -protoko|as bu_ savo orlaiviu,

visoje Vokietijoje. Tas arabų kaimelis buvo sės laike Pan-Amerikos vai- yo sufalsifikuotas vįeno vo_ -------
žydų okupuotas ir. mato- stybių konferencijos 

MILWAUKEE IŠRINKO maif visi gyventojai buvo 
SOCIALISTĄ MAJORĄ išskersti.
Praeitą antradieni Mil- Žvdai dėl tų skerdynių

tyti Į prezidentus. H. Stas- majorą.
šen gavo daugiausiai balsų 
ir iš 27 tos valstijos delega
tų Į republikonų konvenci
ją Philadelphijoj 18 yra 
Stasseno šalininkų, o 9 yra 
gen. McArthuro šalininkai. 
Tą pat dieną New Yorke

waukee miestas rinko savo kaltina savo fašistus, kraš- 
Dauguma balsų turinius nacionalistus.

išrinktas socialistų kandi

KUR YRA MOTERS
VIETA? dirb

Gerų žmonių pasakos, y 
kad moterų vieta yra šei-

kiečio. Kaltininkas jau su
imtas ir, sako, prisipažinęs 
tą “slaptą dokumentą” pa-

D. EISENHOWER VĖL 
SAKO “NE”

Generolas D. D. Eisenho- 
vver vėl pareiškė, kad jis 
mano taip, kaip jis skelbė 
savo pranešime, kad nebusmoję, o ne dirbtuvėje, yra DAUG BOMBERIŲ LE

datas Frank P* Žeidler" 35 PARAGVAJUJ SUIMTA tiktai pasakos. Darbo d e- KIAIVOKIETIJĄkandidatu šiųmetųprezi-
metu amžiaus hiiviidn DAUG ĮTARIAMU rartamento atstovė Miss Amerikos sunkiųjų hom- dento rinkimuose. Jis neno-ro žu^^ajoro C Zet Parauks vyriausybė Plunkett praeitą sekma,lie- bėriu bazė Smoky Hill. n būt, kandidatu ne, nuo
dier brolis skelbia kad k« policija su- nį paaiškino, kad 28 nuo-'Kan. nakčia is pirmadienio nemokratų nei nuo republi-

Nuo 1916 iki 1940 metu ėmusi daug komunistų ir rimčiai samdomų darbinin- 1 aVV’a:dle?? J* e‘fln? k°nU pa,tlJų‘
Miluaukeeiluaukee miestas turėio suradusi daug ginklų. Sa- kų Amerikoje yra moterys. J/'2 b(’.mlxriV 1 ~ ——

gubernatorius T. Dewey lai- majorus socialistus Nuo ko. komunistai rengę Pa- Daugelyje darbų moterys Vokietiją paj^ Mis. May\Vallace, Hen-
mėjo visus delegatus. ŠĮ an- 1940 iki dabartinio laiko ragvajuje ginkluotą per- sudaro daugumą visų dir- rimams daryti . Orlaiviai ry \V ailace motina, mirė si
tradienj eina balsavimai majorai buvo nepartiniai o, versmą'ir dirbę kartu su ki- bančiųjų. Be moterų darbo £ Amenk^ skrenda į pirmadienj Dės Moines mie-
už kandidatų išstatymą Ne-!dabar vėl išrinktas sociaiis- tu Pietų Amerikos valsty- Amerikos ūkis negalėtų bu- Fuerstenfeldbruck Vokieti- >te. sulaukusi 80 metų am-

tas. bių sąmokslininkais. i ti toks našus, koks jis yra. joje.
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S APŽVALGA S
kos diktatūros sąlygas, liko 

• beteisiai darbo galvijai, 
kaip. ii visi Rusijos gyven
tojai. Maskvai grįžusieji 
pasitarnavo, kaipo darbo

_ jėga. o nemažai jų buvo iš
gabenta i prievartos darbų 

karo savo įtaką išplėsti ir į- stovyklas. Patikėjusieji Sta- 
jungti į Sovietų imperiją iįno* pažadams dar kartą 
naujus kraštus. Bet karas pasirodė lengvatikiai.

BAUBLIU CHORO 
DEBATAI

}orothy Thompson
tad taiką galima išgelbėti vų karas Europoje kai ku- Detroito bolševikiškos pa
tiktai tame atsitikime, jei riose pasaulio dalyse jau plavos. J. K. Danta. Dr. M. 
Amerika turėtų aiškią poli- yra liūdnai kruvinas, kaip Palevičius. A. Gotautas. G. 
tiką. Ji sako: ' ' Graikijoj ir Kinijoj, o Ce- Nausėda ir M. Masys. skel-

"Jungtiniu A. Valstybių už- choslovakijoj ir visoj Rytų faia kad jie "rengia deba- 
sieniu politikos tikslas turėtu EuroP°J karas re‘sklasl tus . Tremtinys inz. A. Te
būti atstatyti jėgų lygsvara. “(H™ blau»a sauvale. te. saito. “uzatakavo gar-

karas suardė, kaip nie- 'ra ,lr dabar kehaiDetroito advokatę S. 
ji nebuvo suardyta ir venPįk?™. bc: tas ke lias Masytę. o Ji negi apsileis- 

tuo budu sukurti pagrindą su- >?'a RL OsTI PERGALĘ. eme ir iššaukė A. Toli i 
sitarimui su

“Atstatymui 
gų lygsvaros
tyti laisva, sujungta Europa 
tokiose sąlygose, kad ji nebū
tu

JEI SOVIETAI PASI
TRAUKTŲ-

Pasaulis eina i nauja ka- gali iškilti iš to. kad pašau

kurią
kada

žūti. Gal tas galėtų Mask
vos diktatorius atšaldvti irj pavojus nei Sovietu Sajun- , .. , .. -*. . v . — padarvti :uos sukaloamesai. nei mums, bet kad ji ga- *-gai

lėtų reikalui esant gintis nuo 
agresijų iš bet kurios pusės. 
To tikslo ivykinimas reikalau
ja, kad Sovietų Sąjunga pasi
trauktų iš Europos, kad esa
mas Europos padalijimas bu
tų baigtas ir kad Europa butų 
neitralizuota.

“Negalima įsivaizdinti kito
kios politikos, kuri galėtų pri
vesti prie taikos tarp musų ir 
Sovietų Sąjungos”.

mus.

SMULKMENIŠKAS
PRISIPAŽINIMAS”

Apie vieną “smulkmeniš
ką prisipažinimą” šias die
nas skaitėme ne bolševikų 
laikraščiuose, kurie tokį 
“štcfą'’ pedliavoja. bet ka
talikiškame “Darbininke”. 
Jis praneša, kad—

“Lenkų atskilėlių vyskupas.
D. Thompson mano, kad. Boleslau- Faron. taip vadina- 

už Europos laisvės atstaty
mą Amerika turėtų sutikti 
mokėti Rusijai aukštą kai-

tariant. sutelkti debatams 
baublių chorą.

Narsus Detroito debati- 
ninkai skelbia pasauliui to
kį negirdėtą dalyką:

"Prie progos mes pareiškia
me. kad iš musų pusės nebus 
jokio priešingumo, kokie bus 
debatoriai - kalbėtojai: gali 
buri mokyčiausi pabėgėliai: 
profesoriai, inžinieriai, dakta
rai. kunigai ar kitokie".

“Nebijom” sako tie aukš
čiau išvardyti vyrai! Iš tie
sų, ko jie turėtų bijoti? Jų 

•juk neįtikins jokie "moky-

▼ *«□» Oy, 0VO i vzIN

KAS LAIMES ITALIJOS RINKIMUS?

Kas Savaite
Lietuviu Kryžiaus Keliai Dev.ey ir Tafto šalininkai. 

Memmingene (Vokieti- Jie pralaimėjo.
............... - ” kad MacArthur

■ aroma
“Mus *' pasiekė aplinki- smarki agitacija, nesigailė- 

niais keliais visai autentiš- ta pinigu. Be to, Wisconsin 
kos žinios, kad 1947 m. buvo gaišinamas kaip Mac- 
gruodžio mėn. 28 dieną, Arthur gimtinis kraštas, 
prieš pat Naujus Metus, vi- Tai neblogi laiko ženk- 
soje Lietuvoje buvo prade- lai. MacArthur gali būt Vi
tas masinis lietuvių trėmi- sai puikus generolas, bet 
mas į Sibirą. Buvo suiminė- prezidento vietai ne genė
jamos ištisos šeimos su ma- roliški gabumai reikalingi, 
žais kūdikiais ir seneliais ir Išrodo, kad MacArthurui 
tuoj pat užkaltuose vago- bus gana AVisconsino lekci- 
nuose išvežamos. Tikslus iš- j0S. Dabar zylios kiti—pra- 
tremtųjų skaičius dar nenu- šomi ir neprašomi. Bet, galų 
statytas, tačiaus sprendžiant gale, ir jie pralaimės, jei 
iš vienos vietovės gautų da- republikonų konvencija pa- 

. vinių, galima numatyti, jog sirinks kurį nors “juodą 
šis išvežimas savo didumu arklį”.
toli pralenkia 1941 m. vyk- Neteks stebėtis, jei rė
dytą lietuvių trėmimą”. pubiikonai išjos su Vanden- 

1941 metų birželio mene- bergo kandidatūra. Jo įtaka
si bolševikai ištrėmė tarp 
70,000—80,000 liet u v i ų. 
Daugelis tų nelaimingųjų 
jau yra žuvę, o dabar—vėl 
trėmimai, nauji kryžiaus 
keliai...

Kada tam bus galas?’.
“Linijos Poezija’

yra svari.
Skaičiuoja Wallace Zuikius

Lietuviui yra žinoma to
kia pasakaitė:

Kaitą žmogus ėjo lauku 
ir pamatė mieganti zuikį— 
kiškį. Tuoj pat jis ėmė skai
čiuoti, kiek zuikių ir pelno

ną. Bet už taiką joki kaina 
nebūtų per aukšta, jei taiką 
tikrai galima butų užtikrin
ti. Visas klausimas, ar So
vietų Rusija taikos nori? 
Pati Dorothy Thompson sa
ko, kad Rusijos politika yra 
vedama su “baisiu kvailu
mu” o kas gali būt pavojin-

mos Senos Katalikų Tautinės Ciausi vyrai . nes JU SOVie- _ 
Bažnyčios Lenkijoj ir jo du tiškas liežuvių niežas re- 
kunigai dabar atlieka užsida- miasi ne mokslu, bet davat- 
rę rekolekcijas čenstakavos kiškų tikėjimu, o kaip tu 
vienuolyne ir ruošiasi grįžti į įtikinsi davatkėlę, kad dan- 
Katalikų Bažnyčią... Sakoma, guje gali migdolų nebūti? 
kad atskilėlių vyskupas Faron Iš tų debatų, žinoma, nie- j 
parašė smulkmeniškai savo ko neišeis. "Debatoriai
prisipažinimo prie klaidų raš
tą. kuris gal bus paskelbtas 
vėliau”.

Ateinantį sekmadienį visi suaugę italai gaus šito
kius balotus su 22 partijų ženklais ir turės pasisaky
ti, už kokią partiją jie atiduoda savo balsą. Nuo bal
savimų rezultatų priklausys, ar Italija mesis į pilie
tinį, ar liks demokratiška šalis.

Pelnai ir Uždarbiai

Ne tik lietuviai turi bolše- jis turės, parsinešęs šį mie- 
vistinės “linijos poetų”. Tu- ganti zuikelį. Bet—
ri ir amerikonai. Skaitykit 
“Lašt night I dreamed of 

Earl Browder 
“And woke up yelling— 

louder and louder 
“Because there \vas nothing Chicago:

I would plan 
“That free this innocent 

man”.
Lietuviškai dainuojant iš

Miegalis pabudo ir pasta
tęs uodegą dingo krūmuo
se. Skaičiuotojas liko tuš
čiomis rankomis.

Ką nors panašaus daro 
komunistų per

krikštas Pruseika-Vabalas. 
Komunistų “Vilnyje” jisai 
“išfigeriavo”, kad vien tik 
New Yorko valstijoj jis 
(Wallace> gali gauti milio- 
ną balsų”. Wallace balsuo
tojų legioną sudarysią 75 
nuošimčiai demokratų.

O kam teks likusieji 25 
nuošimčiai ?

Neklauskite — tokiu maž-

“Economic Outlook”, C. viršų 90 nuoš., farmerių pa- 
O. unijų leidžiama mene- James — 35 su puse nuo- . .

L. ik- r r - k ♦ -v sinė ūkio "apžvalga, skelbia šimčių. o uždarbiai pašoko maždaug šitaip: 
kalbės lietuviškai, bet skir- įdomius skaičius anie,tiktai 28 nuošimčius! Naktį Earl Brouden

todėl t^lnily AmP.i-i .... , , , - - i sapnavau-------  .. ............... ............. . 1Vo D1Jlonus noienų uz- t.Ir rėkdama, vis garsiau.
narnai1 ??rbi4 '“J meta^ F“-3’ Pabudau-

metaia oasiekė neįdėt. ‘IJ0- sl dirbančių- .<Nieko nepajėgus
metais pasieKe nefeiraeto ,ų žmonių ir jų seimų narių, sunlanuot.
a-U »•1110 r - - 0 17 bidonų pelnų teko ma- “Nekaltą vyrą išvaduot”. možiu Pruseika savo galvos
į?-ų•..!■T - n„ drie’ žai 5au^ielei pasiturinčiųjų §ios veršinės poezijos au- nekvaršina, kol jo 75 nuoš.

tingais liežuviai 
nesusikalbės.

ir

gesni taikai, kaip fanatizuo- Įdomi praktika. Užsidarę 
ti kvailiai, kokiais pašau- vienuolyne “prasikaltėliai” 
liui pasirodo Rusijos dik- pasninkauja ir rašo raštu 
tatoriai. Kad jie sutiktų s3'}? smulkmeniškus prisi- 
“trauktis” iš Europos, tai pažinimus, kurie vėliau gal 
yra svajonė, kurios be stip- bus net paskelbti. Tiesa, jie Jūsų j< 
rios armijos dabar niekas daro be čekisto nagaikos, nepaliauj

Mieli ir Duosnųs 
Aukotojai!

koje 1947 metais. 
Pramonės pelnai

armijos 
nebeįgyvendins.

\ žmonili’ kurie turi pramo- tore vra žinoma bolševiku zuikelis dar miega.
;• ?fe?ėrus arba yra stambių- bendrakeleivė. Kate (Trane! Nep.il,Unti. h.b

‘DABAR NE POKARINIS, 
BET PRIEŠKARINIS

LAIKAS”

Jūsų jautrumas nuolat^ ^ndrakeleivė. Kate Grane- Negirtai,i,

bet visgi, kam toks viešas, daiktus savo tautiečiams šieji, pelnai siekė 10 su pu- r ' piportu klastuotoji Brow! LietnXk?’te™ “Amerikos
reklaminis savęs plakimas? Europoje šelpti, yra labai se biiionų dolerių. 1939 me- Padidėjimas pelnu, jeigu der buvo pasmerkta* kalėti naąkplhi t-------------- jaudinantis ir turi labai di- tais pelnai siekė 5 biiionų jis eitų kJartu įu u^rb% o P Striki ! •

APGAUTI ARMĖNAI celas reikšme? moraliniu ir dolenų. pakilimu, galėtų būti “nor- šiandien tas “nekaltas to" "ant iuoko'-'^AnmnųS’
--------- , Pramonės pelnai nera. maliskas . dalykas. Bet jei- vyras” išjotas iš komunistu Be to_  *

Ne taip senai po visą A- ?? Pe,nal k-'?? ’,lau.« S™’ partijos. Jei Katrė Crane! “Anglijos ‘socialistų- vai-
Gratz dar tiki į stalinizmo džia taipgi neatsilieka nuo 
ieros artikulus, šiandien Amerika politikierių Ang? 

bus lengva dainuoti ši- Ii jos ‘socialistai’ knri^ trų.m-iplačiai garsino ir ve?, 'F'"1,., <!a“?.uz5aK^Lu ,Oal ^pastovus. Surinktieji taip: _ iš’ Amerikos"
gaiš ir materiolu, siunčia 
Maskvai iš ko ji galės dary
ti kanuoles ir orlaivius”...

Aišku, labai aišku —tik
riausia 8odoma ir Gomora. 
Anglijos socialistai duoda 
Maskvai ne tik materiolą, 

_ bet ir pinigus, kad iš jų bol- 
amzi- sevikai nusikaltų dolerines 

kanuoles ir lėktuvus...
Šitaip plepsėt gali tiktai—

da juos į bankus, arba per-

• “Naktį Earl Browderį 
sapnavau

Ir rėkdama, vis garsiau 
pabudau—

Nieko nepajėgus 
suplanuot,Sovietų propaganda sako. j?/.kurie j° varg?.ir 5Unkli Pe!nlJ paslaptis.

10.5oo‘ ai-menti !įk™ą :uP.ranta ,ir atjaučia į gale Amerikos jka nauJus sei‘us- “Kad šitą niekšą
jjo susidė- Korporacijose likę pelnai Hkviduot 
dolerių ne irgi neguli vietoje, bet jie 

39 me- naudojami įmonėms plėsti, 
ir neis- arba “investmentams”.

nis
pradeda
n”!
naujo karo įsv 
kaip gali kilti 
kas karo nenori 
nieko taip nenori 
saugoti taiką.
ro nuteriota ir netekusi mi 
lionų žmonių gyvybių, ka- kad 
ro irgi negali nor
be noro galėtų k

“Soc. Viestnik
?“?aStU » a"k^ a'-

“Kad karas iškiltų tam vi- tų valstybių 
sai nėra reikalo, kad kuri nors Dabar pasirodo, kad ar- 
valstybė norėtų karo. Gali už- menai buvo begėdiškai ap- k • 
tekti, kad kuri nors valstybė gauti. Daugelis grįžusiųjų dėkori'°

nuo Amerikos b ki mo ^Palaiduoja ir todėl dalytų pejnų buvo tiktai 4G Tuo tarpu tautog i£
vbiu nfHe-vhė? buna ?unku nustatyti, prie bihonai doienų. Tas rodo. dalis, kuri eina darbiniu- rė s
r Lod o v kurio daikto jis priklauso. kad stambiosios korporaci- kam? ir fanneriams, arba Ja^I

Amen, ant amžių 
nųjų.
Jurgis Baltrušaitis

1944 metais tremtyje mi- 
stambus lietuviu rašvto-

“nuts.
Ko vertas vra laikraštis, 

kuris savo skiltyse deda ši-

veda tokia politika, kuri kara jau pabėgo slaptai? keliais ž išvardintienls ku. dalija' šėi ininkf
gali iššaukti. Jei. pavyzdžiui, i užsienius ir pasakota anie • , • kimiem.., nu ,
ta politika turi tokius tikslus, skurdą, apgaulę nų raščiukai atsipalaidavę dali paliko sav

------ r.....—....................... .......... jas-poetas, Jurgis Baltrušai-
gavėjai negali asmenis- per karo metus pasida- • vartotojams, palyginus su tįs. Mirė sulaukęs 71 m. am- toklus saPadojimus? 

geradariam? atsi- rė dideles pinigų atsargas.! vįso krašto pajamomis, eina žia^- Musu Suvažiavimai
Jos tik dalį savo pelnų is-*mažvn. Vartotojai mažiau Jurgi ................. —

slnidsvę
kurių be karo negalima pa- vaitos darbus. “N. Leader” ’I110 daiktų, aukotojarns L.
siekti... Hitleris nenorėjo to- tuo reikalu rašo: *’• 'r* VaJd>’)a širdingai dėkoja:

"Nuo 1947 metų vasario Emilija Žakevičienė, Wa- 
bėgliai iš Armėnijos pradėjo terbury, Conn. 
rodytis kaimyninėse valsty- Razaliu Cresnelienė, Pitt- 
bėse. Jų smulkmeniški prane- field, Mass.

kio karo. koki jis sukėlė. Ypa
tingai jis nenorėjo karo prieš 
Angliją. Jis norėjo tik apsi
dirbti su Lenkija ir norėjo bei 
tikėjosi išvengti bendro karo. 
Tik dėlto ir reikalui esant, kad 
išvengtų karo j du frontu, jis 
ir sudarė savo sutartį su Sta
linu. Rastuose dokumentuose 
neginčijamai parodoma, kad 
Hitleris buvo įsitikinęs, kad 
Anglija ir Francija nekariaus..’

“Musų gyvenamame laike 
pagrindinis tarptautinės padė
ties faktas yra buvimas milži
niškos šalies, su didžiuliais 
ištekliais. kurios vyriausybė 
veda aiškų aiškiausią agresin
gą politiką”.

kainų. Galima, bet tai ne
reiškia, kad korporacijos su 
tuo norės sutikti. Todėl dar
bininkam? ir tenka kovoti 
už kiekvieną centą uždar
bių pakėlimo.

visai nepakenčiamos... Nusi- B. Liudkevičius, Chicago 1Q??Iygi?us I"ttUS ir
vylimas tarp grįžusiųjų yra III. g ’: metu? matCS1 toks Pa‘
visuotinas. Sugautieji hebė- A. Zamaravičius, Chica- klJimasJ PaJam<»e. P,anJ^ 
gant buvo nubausti be ilgu go, III. ’ nes pelnai paseko nuo 9 bi-
tardymų...” \ Y«V»Hc TYof™* a llony lkl 1 < biiionų dolerių

Išvados tokios: Sovietų 
Rusija politiniais sumeti-

Šimai patvirtina vieni kitų pa- Yarkala Jonas, Ne\V Bli- 
rodymus. Nežiūrint, kad grį- tain, Conn. 
žusiems buvo suteiktos tam Ana Alešlievič, West- 
tikros privilegijos, jų gyveni- field, Mass. 
mo sąlygos buvo labai skur-i Edward Mockevičius, Ro- 
dzios, o politinės apystovos chester, N. Y.

kymus pramonei, ... ginu™- , Reikia pasakyti, kad kun. didžkusia? h* s“™™
minsi. Nebus n todėl, kad Juras atliko tikrai gerą dar- kodėl. Tai fraternalė 
namų statyba yra atsilikusi bą. Baltrušaičio eilėraščiai nizacija. kurion 
ir reikalauja daug plieno ir yra vertingas įdėlis musų Į spietę visi S
kuų statybos medžiagų, literatūrai. Skaitytojas tu-iviai. 11

LoA rėš didelio malonumo, skai-i Mums, socialdemokra- 
tydamas tuos eilėraščius. Itams ir darbiečiams, reikės 
Politikieriai Zylioja " Į *r nuo širdies pa-

Nebus ir todėl, kad pagal 
“Marshall planą” Amerika 
išgabens labai daug gami
nių į užsienius, Europos 
ūkio atstatvmui. M isconsin valstijoje pe- ^bibėti, kad LSS ir LDD su- 

Yekulic Detrnit d im h uuiunu uuieiių. reitą savaitę buvo rinki- '^avimai praeitų sekmin-
PIapL-hs’ k.y»Ai-irn w v ’ Earmeriu pajamos pakilo Bet atimk ginklavimąsi ir mai kandidatų į nacionalę ^aE Abiejų organizacijų 
Valam!ni ’ nuo 13 su puse biiionų iki > pagalbą Europai, Amerika republikonų partijos kon- Pavalo dirbt virš-Vaisvil, Chicago 8, III 
E. Matakas, New York 
Tom Lamay, Lisle, III.mais ragino armėnus grįžti, 

kad Rusija galėtų kelti savo 
Rusija negali dabar nore- reikalavimus prieš Turkiją. Lietuvos Raud 

ti karo. Rusija gal tikisi be Grįžusieji pakliuvo į rusiš-

18 su viršum biiionų ir dar-j neišvengiamai eitų į naują .venciją. Rinkimus laimėjo ’aikl- Reikia ir galima viską 
bininkų uždarbiai pašoko į depresiją ir jos svarbiausio- buvęs Minnesotos gubema- ^tvarkyti taip, kad suva- 
nuo 82 biiionų iki 105 bi- ji priežastis butų uždarbių torius Stassen. žiavusieji veltui laiko neeik-

Kryžiaug.lionų. Arba skaitant nuo-atsilikimas nuo pakilusių “Runijo” ir generolo Mac,vot1*’
K. E. Arthur šalininkai, taip pat'Valdyba, šimčiais: Įielnai pašoko į kainų. St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
knovvn Lithuanians that, 
=hcwed uo (vėrė: Barbara 
Dariys, Dr. Aldona Slupas,.

-------------- Dr. Pranas Padalskis, Dr.
Svarbus Pasitarimas dėl socialdemokratai, sandarie- Pajaujis, Mr. Jonaitis, Mr.

Veikimo čiai ir liberalai. Lietuvių Jankauskas, and M r. and
Balandžio 3 d. Amerikos Komiteto prie IRRC pirm. Mis. Jesavitis.

Lietuvių Giminastikos Kliu- .vra J. Buivydas, seki. D. Dcn’t fcrget our tvventy- 
bo patalpose, 168 Marcv Mačėnas ir vykdomoji sekr. first anniveisary dance Sa- 
ave. B’klyne, N. Y. buvo Elena_ Devenienė. turday, April 24 __at

Kas Nauja Brooklyne

the
bendras, nesenai atvykusių IRRC organizacija suor- Knapp Mansion, 554 Bed- 
iš Europos socialdemokratų, ganizavo toki Įžymus žmo- ford avė., Brooklyn. 
pasitarimas su ALSDS Cen- nės, kaip: Luigi Antonini, For any informa t i o n 
tro Komiteto sek. J. Buivy- Amerikos Darbo Federaci- abcut the club vvrite to: 
du, apie bėgančius svarbius jos, .New York Teamsters Miss Bess Berzetis, 
reikalus. Pasitarime dalyva- Union prezidentas Roger
vo: K. Balčauskas, J. Pak- Ealdvvin laisvųjų unijų plė
nys, D. Mačėnas, V. Liobis, zidentas. Uptcn Sinclair 
Rima Cerkeliupienė ir J. garsusis Amerikos rašyto- 
Krutulys. jas. Jo raštų yra išverstų ir

Šiandien vra svarbus į lietuvių kalbą: “Raistas ’,

85-16 85th Rcad, 
Woodhaven, N. Y.

PITTSBURGH, PA.

Amerikos Lietuvių So-

Kanadą. Pažangieji stamoi Kovotoja uz laisvę ir ta SVarbių dalykų or-
lietuviai tuo ruoštu turi jau demokratiją. Vienu žodžiu, aanizaeijcs reikalais, :iš- 
susikurę “Lietuvių Komi- IRRC ^organizavo jzy- klausytas raportas iš paren- 
tetą prie IRRC”. Per to ko- miausi darbo unijų vadai ir rrįmo “Card* Palty” kcmi-

KAS SKAITO, RAflO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pa j ieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš- 

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Antanaitytė Agota, sesuo Petrus- Ncimoniutė - Maksvytaitienė Ona. 
kevičienės, turi brolį Pranę Brazili- iš Kalvarijos vai., Mariampolės ap., 
joje. *r vyras Gustavas iš Naumiesčio v.,

Apanavičius Agatonas, inžinierius, gyveno Phi’.adelphijoje. 
lankęsis Lietuvoje 1938 metais. Norvaiša Antanas iš Šilalės par.

Arminas Klemensas gyv. Brook- Petkevičiūtė iš Varnių, Telšių ap., 
lvn, N. Y. duktė Jono.

Bairiunaitė - Žiburienė Agota iš Petraitis Stasys iš Naujamiesti.) 
Pušaloto vai., Panevėžio ap. vai.. Panevėžio ap., Chicagoje.

Balčiūnienė - Lukoševičiutė lėva Pocius, prekiavęs namais Šiauliuo- 
iš Kaltinėnų vai., Tauragės ap., gyv. se ir Kaune.
Chicagoje, Hermitage avė. Pocius Kazimieras ir sesuo Morta.

Baltrušaičiutė Monika, gyveno Popikas Motiejus ir sesuo Ona 
Waterburv, Conn., 1918 metais, ir Bartaškienė - Popikaitė iš Bartihin- 
priklausė vš. Juozapo parapijai. kų vai., Vilkaviškio ap., ir jos vy-

Banza Juozas iš Sintautų parap., ras Jonas Bartaška. 
šakių ap. Pranauskis Pranas iš Viekšnių pa-

Barkauskaitė Nastazija iš Gruz- rap., Mažeikių ap. 
džių. Šiaulių ap. Pričkaitis Adolfas (Pritschkat), iš

Barkauskas Jonas. gyveno Wa- Garliavos ar Mariampolės apylinkių, 
terburv, Conn., 1918 metais ir pri- gyv. New Yorke.
klausė šv. Juozapo parapijai. Pudymaitis Jonas iš Jovaravo vai.,

Bartaškienė - Popikaitės Ona iš Mariampolės ap.
Bartininkų vai., ir vyras Jonas Bar- Puodžiūnas iš Vilkaviškio, dėdė 
taška. " Konstancijos Kuslinauskaitės - Vink-

Bobelis Petras iš Vilkaviškio ap. lerienės.
Bogdanavičius Jurgis iš Nendri- Puodžiūnas Klemensas iš Anykščių 

nių km., gyv. Cleveland, Ohio. vai., Utenos ap.
Brazaitytė - Novikof Roza iš A. Pūras Mykolas Rumšiškių vai.,

_________________________  Panemunės vai., gyv. Philadelphijoj. Kauno ap.. Loveli, Mass., ar Bos-
.. Bručinskas Antanas iš Šilalės vai., tone.Viena duktė vra IS- Tauragės ap. Purvinytė - Barkienė Rozalija _ ir

Musų tekėjusi ir gyvena sč vyru „****« “ skuodo ’*u KreMn' i “* “
tųs nariai Pcrtland, Ore. ir gerai ver- ~ erneckas Kazys ir Vincas iš Vei- Puzinas Klemensas iš Deltuvos v., 

ėjų vai., Seinų ap. I Ukmergės ap., gyveno Brooklyne.
Čiužas (Čiuževicius) nuo Linkuvos' Rapalavičius Juozas iš Naumies- 
Daiiydienė, Chicagoje. in vai., Tauragės ap.
Dams Adelė ir Amanda, New 

Yorke.
lJzikytė Bronė iš Josvainių vai.,

Kėdainių ap., vyro pavardė nežino
ma.

Eringytė (ar Heringytė) - Berge- 
■ ienė Aiatilda iš Vilkaviškio ap.^

Ernstas Adolfas ir aesuo Emilija 
Wis.

iš Raseinių
JIS ir du sūnus, gyveno Washingtone.

rl >*i it zicri 11; 11 ■/ ^Ttjilriri Garalaite L'rsulė iš Viekšnių vai.drūtesnis UZ maiKlO Ge<;as Eranas iš Varnių vai., Tel-

PARTIZANŲ FRONTE

Amerikos generolas James Van Fleet (dešinėj) klau
sosi graikų generolo Yantzis paaiškinimų apie karo 
veiksmus Nigrita srityje, šiaurinėj Graikijoj. Grai
kijoj eina rusų-amerikiečių karas, bet jis kariauja- 

graikų krauju, o rusai ir amerikiečiai stato kama

s gelbėji- darbą.

riaujantiems ginklus ir karo patarėjus.

ie su per ao m. savo gyvavimo ntru bortn no na --——j— — ~ šalpos ir čiasi, o kita duktė, irgi ište-
International Rescue and įgavo plačiųjų masių pasiti- Ke™uka ™feto Hokietita' LaJ±'CS 0 k«MSi, «■*» hanke knyg-
Relief Committee, arba kėjimo ir Amerikos vai- Snta’ms kurie daba! •'eng,aS1 Prle^ldcl;° ® į08 VJ™® sipjardej
kain narnamai <ntnimnin džios nrinažinima Kiems . luueniams, Kūne paremumo, savo 20 metų turi atsakomingą dalba,tai vadiname L IRRC™ ,,zlos '’l,*’a^inlm^ yra kvota musų kuopa, pa- minžjim0, kuris įvyks ba- Pats A. Šinkūnas jau yra

’ " Vėliau buvo pasitarta, skirta is^ LSS Centio. Tam Jandžio-April 25 dieną, bu- išėjęs ant pensijos, jau vra
Drg. K. Balčauskas būda- kad Binokly no pažangusis tikslui iš kuopos paskirta vusioje Lietuviu salėje, ant įkabinęs j aštunta dešimti

mas išvietintuju lietuviu veikimas turi atsispindėti 835, to siuntimo sutvaiKy- 95,^ <t w'Vernor Hv amžiaus bpt vra tvaikas ir vdam- ~r>v- Kavine, wū
tarpe Vokietijoje'dirbo IR- musų spaudoje. Buvo šutai- m? ir darbų atlikti paėmė Bus suloštos dvi gražios ir drūtas.’’Juokėmės, kad' jis „S"“ £Xs'w,
RC raštinėje, kaipo tos or- ta, kad reikia vienam kam V. Končiene. Skaitytas lais- jataj juokingos komedijos, dar yr; '
ganizacijos tarnautojas. Pa- iš musų imti rašinėti korės- kas nuo LSS Centralinio “Stasiai ’ ir “Dvi Kurnu- Tėvą, sako, galėčiau ir pės- šių'TpT’
žinčių ir patyrimų jis turi pondencijas “Keleiviui ir sekretoriaus J. Buivydo tės” ir bus kitokių pamargi- čias ‘ be našlikės i Florida
labai daug. Esamuoju /laiku “Naujienoms”. "Via svarbių kviečiant dalyvauti LSi su- nįmu? o taip pat šokiai abe- nukeliauti ir tuos medinius ««>.
d. K. Balčauskas su šeima vykių Brooklyne, o tie įvy- važiavime, kuris įvyks bir- ;cse’svetainėse mie geriau- pclieir.anus pakelėse suran- „S”"“ iSS&.'aE
atvyko 1 Ameriką ir apsigy- kiai neatsispindi spaudoje, zelio 20 d., 1948 metais, So. sjŲ orkestru. Bus gardžiu kioti ir nugabenti i Hollv- a"-> gU. chicagoje. '
veno Nfew Yorke. Jo patyri- Po gana nuodugnaus pasi- Boston, Mass. Išrinkti dele- V2igių jr gėrimų iki sočiai vvoodo byčių išmaudyti. ~ worces£n Vinc° La"
mai imigracijos reikale tarimo, pavesta drg. G. galai atstovauti 6-tą kuopą jj- visiems atsilankiusiems Aš ir žmona linkime Geivandnerienė - Bibertaitė Emi-
mums labai reikalingi ir Pakniui, kad jis rūpintųsi viršminėtamei suvažiavime linksmas ir smagus laiko Jums, Antanai, sulaukti "‘iuSSuKį su.
mes tarėmės, kaiD d. K. pateikti mušt} laikraščiams draugai Y. J. Končienė ir • nraloidimus užtikrintas tik šssnto to , "islava, kit >5 Mkkiškiu km.. Trys-

Rasavaitė - Vykertienė Cecilija iš 
Sartininkų parap., Tauragės ap., 
Chicagoje.

Razma, kilę iš Salantų vai.
Ronk John gyv. Deiįver, Colorado.
Koževičienė - Vabalaitė Konstan

cija iš Virbalio vai., Vilkaviškio ap. 
gyv. Naty Glo, Pa.

Bubliauskas - Rechtermanaitė Ol- 
ga iš Šiaulių apl., gyv. Chicagoje, S. 
Karlov avė.

Rudzsis Adolfas iš Mažeikių an.
Kuzmytė Anelė nuo Švėkšnos.
Samuelis - Bertašaitė Barbora ir 

sesuo Petronėlė, iš I-aukžemės par., 
Darbėnų vai.

Saunora Jonas ir jo motina, nuo 
Kaltinėnų.

Šeduikis Vincas iš Salako vai., 
Zarazų ap., Chicagoje.

Šimkus iš Kaltinėnų apylinkės, 
krikštatėvis Juozo Kinderio.

Šmaižys Albinas iš Skuodo vai., 
Kretingos ap. gyv. New Yorke.

Stankus Pranas, sunus Benediktos 
Burkštytės - Stankienės iš Šakių _ap.

Stasiulevičienė - Narkevičiūtė Mor
ta.

Stelingis Pranas iš Viekšnių vai., 
Mažeikių ap.

Stonys Vincas ir sesuo Ona iš 
Skapiškio parap.

Šumauskas Juozas iš Garliavos v., 
Kauno ap.

Survila Motiejus, gyveno Bingh- 
amton, N. Y.

Sutkaitis Jurgis, gyveno Collins- 
ville, Conn.

Uogintaitė - Juzenienė E., iš Lin
kuvos vai., Šiaulių ap.

Užgalis Jonas.
Vabalaitė Konstancija (rodos Ro- 

ževičienė), iš Virbalio vai., Vilkaviš
kio ap.. gyveno Nanty Glo. Pa.

Vaitiekaitis Antanas sun. Vinco, iš
inoc ........... .. Taura- J Sintautų parap., Šakių ap.
mes. i ggg ap i Verbickas (Weržbicky - Werbin),

Kisieįiacskas Jurgis iš Elenkeravo j Antanas ir žmona Kudokaitė (Kudo- 
Eleonoravo vai. įkuvvnai Jadvyga, ir vaikai Virtoras

enęs Kidu- ; ir Anelė Werbin.
šeima—žmo- Viknius Petras ir Vinkaitė Juzefą 

ir Ona, iš-1 iš Varnių parap., Telšių ap. 
gyveno Illinois ar Penn- Vilk Augustas ir jo sesuo Jetė iš 

Trakėnų.
Kleiza Kazys iš Veiverių ral., Ma- Vindašienė Ona gyv. 26 McDo- 

nough st.. Providencei. R. I.-, *
Kurklių pa- Vindašiutė Liuda Momkienė ir Sa- 

laimona Vilimienė iš Ylakių vaL, 
Roza- gyv. New Yorke.

Maluna- Vingis Adomas iš Tauragės ap
gyv. Vitkus iš Kretingos.

Vorberg - Heidemannienė Anna iš 
William iš Ši- Tauragės vai.

Geiežinienė - Kiliokaitytė Urtė iš i Batakių vai., Tauragės ap., Chica-

kaip U. R. f-ateiKU musų iamrasciams u raugai v. j. -oiiciene ir j praleidimas užtikrintas, tik šimto metu, gerai ta proga 
Balčauskas galėtų mums žinių iš Brooklyno ir jo apy- J. V. Stilsonas. Is kuopos jsitėmykit dieną ir laiką, rabaliavotį ir pradėti Jkita.

K. blepstis.pavesti savo tuos patyri- linkės. Drg. J, Paknys apsi- paaukota S10.00 pasveikini- Aj ril 25 d., pradžia lvgiai 
mus tarpe lietuvių ir IRRC ėmė tą darbą dirbti. mui suvažiavimo. g-oo vap vakare. Širdingai
komiteto. Jis sutiko. Jei kas n h
norėtų iš lietuvių tarpinin- B,.„oklvnb ' 
kystes tarpe IRRC organi- fl, tQinc
žarijos, kad ji padėtų atim- ‘J svietimo darba* Po Yali?ndoj- užuojautą pareik- apylinkės lietuvius, ti imigrantų iš Europos, ^kri™ tapo paSta dL bukietu ir komisijos narė,
SsSs^iRRC^'m Knituliui’kad Jis Paruo5-

Balcauskas, 1KKC, 1W t SUInanvmu, pakalbintu
Park avė., New York 1,, ^bėtojus, kurie duotu įvai m,rus,°

Y., mes užtikriname,N.

tiems draugams, kurie da
lyvavo laidotuvėse mano 

vyro Kazio Shur-
maieio.

B. Keblaitienė.

BREMERTON, WASH.

rp:
iš MięKišk: 

ių vai., Šiaulių ap.
Grajauskas Juozas, gimęs 

koje, gyvenęs Vilkaviškyje.
Hukas Augustas iš Bartininkų vai. 

Vilkaviškio ap.. gyv. Clevelande.
Ignatavičius Tadeušas iš Jonavos 

/ai.. Kauno ap.
Janusas Antanas iš Zapyškio vai., 

- , Į Kauno ap.
pOpieiO> Jokubaitienė - Poderytė Agota ir

išdirbvstės kompaniia turi sunus Ju°zas iš Zapyškio vai., Kau- - - r no ap.
JoKubaitis Jonas sun. oJno, iš Ki-

Visose tose dirbtuvėse šaklų ap-’ ^yyen° st-
dirba apie 2,000 darbinin- Kaidys Antanas iš Vabalninko v„
ku V^si darbininkai pri- Biržd ve<lęs Gervaitę. Chicagoje. it U. V .bl Udl OimriKdl pn Katinas Kajetonas iš Pabaisko v., 
KlaUSO Į Tie unijų, bet unijos, Užmergės ap.. gyv. I^tvvrence. Mass.

MILLINOCKET, ME

Great Northern 
dirbvstės kompa 

tris dirbtuves Maine valsti
joj-

Ameri-

i j . ... . ricmis temomis paskaitų irkad jus gausite ko pilniau- proiekeiju. 
sius ir teisingiausius pala- Ketvirtuoju klausiniu bu-

. .. vo, kai- paremti tremtvįe
, ,Ka'P ?a>' musb Pa: Vokietijoje lietuviu profe- 
klausti: Tai kas yra toji sjnes uni.
jūsų organizacija IRRC?”. jas TuįJ ,.„ika]u -

Toji organizacija gimė 
1933 metais, kai Europoj 
dvi pabaisos terorizavo
laisvę mylinčius žmones. _ ______ ____  __ t __________ __ _ ......
Tos pabaisos, tai Sovietų skyriaus gegužės 10 ir 21, ku smarkiai rengiasi, bu- bet daugiausiai tąi kitų tau- nija popierą a r .
Rusijos komunizmas su sa- 1948 m. Atlantic City, N. J. tent prie Susivienijimo Lie- tų žmonių. Svečiai linksmi- .$96 už vieną toną. Musų ša- lut^°aįc ' vykerticnė - Rasavaitė Cecilija iš

įerikoi 352 kuonos nesi ir vaišinosi. Paklau- poj oarbir.inkai per 40 me- Kozevnikaitė Aleksandra iš Žaga- Sartininkų parap., Tauragės ap.,
nė kaito išėję Į Kudokaitė - Verbickienė (Werbin> Žiukaitė Ona iš Jezno-Birštono v.,

PaDl'astai nemižė^ 'advvg? iŠ Panevėžio ap., ir vaikai .................. t
ra,. J0” I ’ j U- Anelė ir Viktoras, vyras Antanas. . Ieškomieji arba apie ,”o« ž.nnn- pradzioje darbi- Kuisys Vincas ir sesuo Kuisyto Oeų maloniai prašom, atsiliepti

e»-oniša iš Tauragės ap. * onsolate General of Litbuama
Ukmcr-

A T orlv z^hunJlla,t,ene, Aci»» Viena Seną Keleivieti yra amatu, o ne industrinė* Kedens, nuo Kaitmenų. 
AJLbbb 6-tos kp, sekr. ‘ _

dauer kal-

Kovo 19 d., bevalgant Pavyzdžiui, musų šapoj yra 
man pietus Bremertone, nu- 6 unijos, tai vieni 'galime _Ki^nyIaVKarohs, gyv 
girdau, kad radio sveikina streikuoti, o kiti galim eiti ’ iuose. Šakiu ap., ir jo š 
Anthony Šinkūną su jo dirbti. Yra ir Darbo Fede-i ^Ju^kterys M*^a- 

Nuolatos tenka sksitvti gimtadieniu. Vakare parė- racijos unijų. Kompanija isyKanijoje.
DETROIT, MICH.

parduoda po Brooklyn, N. Y.
‘Kloweit),

talitarinių režimų persekio- padaryti. oa aisisKyre nuo 21 kuopos, žinąs, kuris iš draugų pada- ninku .išrinkti atstovai nu- 
. komu- vė tą pranešimą. vyksta Į Bostoną, i kompa-

Tauragės ap. 
Kuncaravičiutė Adelė, iš

—s r - j - - ,— ges.Draugų ii prietelių drg. nijos centrą, ir ten susitaria Kuncytė Marijona iš šlavikų par.
Didelių gin- 
stai kompa

41 West 82nd Street. 
New York 24, N. Y.jamiems žmonėms, tuoj susi Pasirodo, kad musų eilė- kurią buvo užvaldę

darbininku

gražią šeimy- Unijų atstovai pasirašo su 
unus, Anta- 'lompanija darbo šutai t

__ ________ ____ __  ______ K..-__________ , . estoraną, ki- vieniems metams.
rudojo ir raudonojo teroro, ka labai vertinama! Šis mu- kiaušo prie Detroit Lietuvių tas sunus dirbo bosu šipjar- Dabartiniu laiku mažiau

sitarimas ir pasiskyri- Organizacijų Centro kur dėj, o dabar tun kitą gerą ?ias uždarbis šapoje yr 1_ 1_ ! ____ 1________  ’ ' __________ — £1 O-l n-ž l-ralrarazJ#, «... *Toji organizacija yra pasi- sų pasitarimas 
šovusi ir toliau tęsti savo nias darbais i sritis, lai bu 
darbą. Prie tos organizaci- na pavyzdys ir kitų koloni
jos priklausome ir mes, pa- jų draugams, kaip reikia 
žangieji lietuviai, kaip tai jaunuolius traukti i darbą, 

o ne juos izoliuoti nuo vei
kimo. Vyt. Katilius.VVORCESTER. MASS.

CIIESTNEVS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCBSTBB, MASS.

The Lithuanian Alumni 
and Studentą Club

Thanks to those \vho help- 
ed make our card party 
such a success. We made 
$70 fer our CARE j ackages

A good size crowd turned 
out for our March Meeting. 
No wonder we had Dr. Senn 
of the University of Penn- 
sylvania speak to us on the 
origin of the Lithuanian 
Language. A most interest- 
ing talk. Some of the better

K. P. Jurgeliuno Agentūra
Perka, Parduoda ir Maino Visokias Nansavyfces 

Insurance—Apdrauda!

Atstovauja šešias milionines kompanijas. Ai's.iuskite sa\<> 
namus, rakandas, biznius, automobilius ir apsHrauskite sa
vo sveikatą.

Parduodamas vištų ūkis, galima laikyti ii kt
lis tūkstančius mažiukų viščiukų. Puikus 7 kambarių namas 
su visokiais modemiškais įrengimais. Kaina >17.000,

Kitas mažesnis ūkis, kaina tik $o.900.

Visuomet rašykite ar užeikite
C. P. YURGELUN

124 Ames st. Brockton. Mass.

I>abanauskai, išvykę iš Rygos. 
Landžiutc - Gcstautienė Ona. se-j 

;u« Vinco bandžiaus, gyv. VVorces- 
tery.

I.elis (bailes> Juozas
ratafraralrlrao Lingevičius Jonas iš Joniškėlio vi.paienKina. Bjr-y ap

Ložys Pranas iš Mosėdžio vai. 
Marcinkevičius Andrius ir Baltrus 

iš Skriaudžiu parap., Mariampolės 
ip. ar jų vaikai.

Marmantavičiutė Magdalena, duk- 
ė Martyno iš Alytaus ap.

Marozicnė - Bernotaitė Elena iš 
lilalės parap.

Medžiukas iš Alytaus ap.
Mi' alajunaitė Marija, duktė Pau

linos Jurgaitytės - Miakaljunienės, 
s Biržų ap.

Mitrikeviciutė Ona iš Pajavonio 
Vilkaviškio ap.

?.Iornl ienė - Vmdašiotė Liuda iš 
Ylakių vai., gyv. Ncw Yorke.

Mm Pliauskas Juozas iš Alvito vi.. 
Vii' aviskio ap.

Nakt ingalas Prana- iš Aknicnės- 
Vegerių parap.

Naumann Kari iš Lietuvos. *
S&unčikas Pranas iš Plokščių vai., 

'akių ap.
N-iuncikienė Ona, našlė Konstanti

no Naunčiko ir jos dukterys Elena ir 
Margare’a, gyveno St. Clair, Pa. ar 
■ ’levelande.

$1.04 už valandą, o nuo t 
mažiausio uždarbio ein< 
aukštyn, pagal dirbamą 
darbą arba pagal mokėji
mą. Darbo diena tęsiasi 8 
valandas, arba 40 vai. Į sa 
vaite. Darbų yra sunkių ir 
lengvų, šiuo tarpu darbi
ninkų netrūksta. Musų dirb
tuvė vra varoma vandens 
pagalba.

Nesenai Madison ir E.
Millinocket dirbtuvėse bu
vo balsavimas, kaip to rei- ————•— 
kalauja Taft-Hartley hilius. stovai nuo darbininkų ir du 
Buvo balsuojama, ar darbi- nuo kompanijos. Už uniją 
ninkai nori priklausyti prie pasisakė 98 nuoš. darbinin- 
uniįos ar ne ir ar nori, kad kų, o 2 nuoš, norėtu būti be 
unijos juos atstovautų dery- unijos. Unijos ir darbinin- 
bose. Balsavimą prižiūrėjo kai laimėjo,
2 valdžios atstovai, du at- Vargo Plunksna.

TrrrrrrrrrivrrrrTTnnnm

Dar bas

:
Ė
E
s

Užsisakykit kultūros ir 
visuomenės mokslų ž«r- 
nalų ■"Darbų".

“D?.rhų” lefdžia
vių Darbininkų Draugija.
South Bostone.

"Jau pasirodė "Darbo" 
trečias numeris ir ga«- 
namas musų įstaigoje.

"Darbo" metinė prenu
merata vienas doleris. 
Pavienė kopija—25 cent.

Čekius ir Money Orde
rius rašykit LDD iždinin
ko Wm. V. Anesta var
du ir siųskite sekamu ad
resu :

DARBAS 
636 Broadvvay

So. Boston 27, Mass.



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Farma Berniukam*
Kanados masonai šias 

dienas nupirko 640 akrų 
farmą prie Lethridge, Al- 

nema- kerta provincijoj. Jie su- 
100,000 

už

Farmeriam Pasiskaityt
Nau as Vabalų Naikintojas farmeriai išleidžia nema- __

Po karo per visą Ameri- žiau 100 milionų doleriu, o mokėjo už farmą 100,1
ką nuskambėjo ••nauias' iš- šiais metais sako, jie iški- dolerių ir 50,000 dolerių 
radimas visokiems vabz- šią net 200 milionų doleriu. jos įrengimą.engimą, 

Farma yra
milionų

vabaliukams nai- Pabar, kada visos kainos Farma yra skiriama pa- 
rumpai vadinamas kyla, visokių vaistu kainos augliu berniukų auklėjimui, 
ras išradimas visai vabzdžiams naikinti nei a- Jie ten bus mokomi ukinin-

džiams ir 
kinti, tri
DDT. Tas iMuuiiua^ t<s*j4U£uuns naiKinti nep
nebuvo naujas, bet au ke- kilo, jos išsilaikė vietoie. k: uti ir bus pratinami prie 
iiasdešimts metų žinomas, Atpigo DDT, kurs seniau žemės ūkio darbų. Į farmą

tuoj po karo DDT tikrai pa- kaip pernai 
sirodė naudingas vabzdžių šiais metais 
naikintojas. Dabar DDT daug perka “ 
yra gana plačiai naudoja- piktžolių naikintoją, va i- 
mas farmose. Bet, kaip namą “2-4D”. Jis šiais me- 
kiekvienas naujas išradi- tais via taip pat garsus, 
mas. taip ir DDT buvo dau- kaip prieš porą metų buvo 
giau ••išaukštintas”, negu DDT. Tas naujausias far- 
jis buvo vertas. Šiandien mų “stebuklas’’ išnaikina 
apie jo nepaprastą galią piktžoles, bet kartais ir su 
visokius vabzdžius-kenkė- uo pasitaiko nesmagumų, 
jus išnaikinti nebekalbama. Pavyzdžiui, “2-4D”, išbars- 
Mat, pasirodė, kad ne visus tytas ant daržovių ežių “su- -. - 
kenkėjus su DDT galima iš- ėda” piktžoles, bet jeigu vė- nės rankas, 
naikinti. - jas jį nuneša ant kitų žc-

šias dienas pasirodė nau- lių, kurios nėra piktžolės, 
jas vaistas vabalams ir vaistas 
vabzdžiams naikinti. Tas ėda.

senai daro bandymą iš ge- 
farmeriai tai Įrengtos fanuos padary- 

naujausią” ti vaikų auklėjimo Įstaigą.
Fermerio Vai

Socialistinė Elek
tra

Anglijoj nuo balandžio 
1 d. šių metų visos elektros 
gamyklos perėjo į visuome- 

Elektros gamy
ba liko nacionalizuota. 170 
elektros stočių, kuriose dir-

'ktuos“augate‘i- ba 78-.°°9 darbininkų ga- 
mina visai Anglijai elektrą

Nr. 15 Balandžio 14 1948 m.

APTARIA tflARSHALL PLANO VYKDYMĄ

be

greit {
—Sveikas, tėve!
—Ačiū, Maike, už gerą 

žodį, ale to neužtenka

didžiojo altoriaus nasysiu
tavo vardą aukso litaromis. 
Ir dangus džiaugsis, ir tau 

•’ bus amžina garbei Moteris

naujas vaistas vadinasi Piktžolių naikinimo eks- privačių savininkų, 
“parathion”. Šiais metais pertas, Dr. C. J. Willard, *į’ee Enterprise . 
••parathion” išdirbinių dar sako, kad tinkamas naudo- . anS"U kasyklų,po gelz- 
negalima pirkti, bet jie jau jimas piktžolių naikintojų ^hų ir viso transporto ir 
greit pasirodys rinkoje. gali padidinti visokių javų P.° Anglijos Banko naciona- 

Parathion" yra pavojin- derlių. Jo apskaičiavimu, kzacijos seka elektros ga
gi nuodai, todėl su jais rei- pavasarinių kviečių derlius m-v^a\ vėliau seks ir kitos 
kia elgtis labai atsargiai, butų didesnis 35 milionais itarP ,.°f.10.s sakos.
Bet. jei su tuo vaisto elgtis hušelių, o žieminių kviečių socialistinis gamvbos būdas

nau,

—Tai ko tėvas norėtum
—Aš noriu pinigu. Aš ži- pamielino, pasvarstė, ir sa- atsargiai, tai. sako. jis yra derlius galėtų būti 50 mi- Iauziasi nesulaikomai į se- 

kad ir tau ju reikia, ko: olrait, sako. statyk baž- daug galingesnis vabzdžių lionų bušelių didesnis, mie- liausią kapitalizmo sali ir
Taigi sumislyk koki nors nyčią. Ir užrašė jam tuos ir vabalų naikintojas, kaip žiu derlius — 10 milionų ^aiP rodo anglių kasyklų
skymą, kad abudu galėtu- lotus. O jis po dviejų dienų DDT. Kada jis pasirodys bušelių, avižų—40 milionų nacionalizacija, ne tik ne-
me pragyvent. tucs lotus pardavė ir gavo rinkoje, tai daržininkai ir.ir tiek pat komų. Piktžolių t. . Kamybos, bet, pne-

—Jeigu tėvas pasenai ir $7,000. Už tuos pinigus nu- taimeriai turės gerą naują išnaikinimas ganyklose ir sin?ai» pi įsideda pne ga-
nesuradai budo prasigyven- sipirko sau gražų armobilą, ginklą prieš visokius mažus pievose padidintų naudą iš m3':)os pakėlimo,
ti, tai kaip gi toki dalyką pasisodino jauną merginą, savo neprietelius. ganyklų ir pievų nuo 5 iki Anglijos socialistinė val-
galėčiau sugalvoti aš, vos ir išvažiavo i Meksiką. Tai Vienas vabzdžių eksper- 40 nuošimčių. ‘ džia rodo pasauliui, kad

mat.................................. " '
moka

tik pradėdamas gyventi?
—Jeigu aš neprasigyve

nau, tai tu, Maike. negali__ _iuun:i\ L.mėmę?
kad aš atvažiavau čionai 
kaip grinorius. angelskai 
nemokčiau nei žodžio. Ot. 
pasakysiu tau toki atsitiki
mą. Nuėjau pirmą syki b :- 
černėn nusipirkti kilbasų. 
ale nežinojau kaip papra
šyt. tai parodžiau pirštu ir 
sakau: “šitą." Bučeris tik 
išvertė
dem polak
o ne tas, ką tu sakai ’’’ ir 
kad kilto man i aki, tai mie
linau. kad sud na diena pa
sidarė. Na, tai dabar pa- 
milyk, kaip aš galėjau pra
sigyventi nieko čia nežino
damas? Bet su tavim, Mai
ke, yra kitaip: tu eini šku- džt 
lėn, skaitai visokias knvga. nc-

a *— :~i- auiniiiih. įnirau o i x x i_ą c* vi cx ivčiiižiuvj nvivuių jas

Senatorius Arthur H. Vandenberg, senato laikinas 
pirmininkas (dešinėj) ir Paul G. Hoffman, prezi
dento paskirtas Europos atstatymo pagalbos skirsty
tojas (ECA) kalbasi apie Marshall plano praktišką 
vykdymą. Senatorius A. H. Vandenberg buvo vienas 
iš veikliausių Marshall plano rėmėjų kongrese.

MARGU MYNAI
Kosminių Spindulių Nuo- mina kasmet apie 600,000 

traukos svai-ų mėtų aliejaus, kuris
Minnesotos universiteto parduodamas po 6 ar 7 do- 

mokslininkai paleido i auk- lerius už svarą, 
štybes balionukus. pripildy- Mėtos dar auginamos li
tus helium dujomis. Tie ba- Indiana bei Michigan vals- 
lionėliai iškilo i viršų virš rijose. Seniau Amerika atsi- 
20 mylių. Balionėliuose yra gabendavo mėtų aliejų iš 
įtaisyti fotografijos apara- užsienių, bet dabar jau apie 
tai, kurie padaro aukštybė- 10 nuoš. gamybos yra išve- 
se “kosminių spindulių” žarna į kitus kraštus, 
nuotraukas švino plokštelė- Anglijoj ir Francijoj mė- 
je. Kai balionas aukštybėse tos auga laukinės pakelėse, 
trūksta, fotografijos apara- paupiais, ir kur tik pakliū
tas nusileidžia su parašiutu va. Mėtų aliejus (salmėtės) 
žemyn. Tokiu budu gauna- yra vartojamas saldainių 
ma * nutraukos kosminių (peppermint!) ir gyduolių
?piHUUMU VVIVHJSC aunsijf17VJV.. -- pasaulyje,

Bet toks pa- n i. kaip dabar jau plačiai derlius buvo padidintas pus- laisvę 
visada bai- žinomas DDT 
arba ir blo-

tanką išplėšti, 
si pinigavimas 
giasi kalėjimu 
giau.

—Ne, Maike,
Ziinėk. kon> gaisus pasida- Z(ižiai pridaro farmose nuo- 
re Stalinas bankus rubavo- „4 u;
damas 
10 skarbu

nevisada.

Piktžolių
Valdžios

Naikintojas
ekspertai ap

skaičiuoja. kad visokie vab-

Pirma , . stoliu kasmet už viena bi-nibavojo ca- Iiona 6W miIionu 
dabar piešia dolerių.

, .- . . , . . Augalu ligos pridaro kas-ate n- sako: tu. RI ra.tų žmonių sudėtus pi- me, nuostolių fe , bįlįonu
ak. čia yra balione. Juk Lietuvoje Rokfe- doierių o daugiausiai nuo-

lerių nebuvo, 
žmonės dėjo

liktai biedni
litu.-savo 

atėjo Stalino 
išklynijo vis

ta n k us. Bet 
-alvariezai ir
>ą. Tą pati padarė Latvijoj, 
Estijoj ir kitur. O ar Stali
ną kas pasodino už tai 

Ir? i u pats žinai, kad 
Tai karu tu sakai, kad

stoliu farmoms pridaro pikt- 
1 žolės, kurios kaštuoja kraš-

ir mokiniesi visokių ro'kun- bankų ri bavojimas visada 
dų, tai jau tau bučeris Į aki aigiasi kalėjimu 
neduos. .Jeigu aš tiek moks
lo turėčiau, kiek tu, tai. bi- 
lyv mi, senai jau bučiau 
bankierius.

—Ar tėvas manai, kad Ką šiandien daro Stalinas, stoliu: 
banką turėdamas butum ya^ai
laimingas? ,r Mussolinis. .Jie taip pat

—Na, tik tu, Maike, pa- Pjėšė silpnesnius kraštus. Ir 
mokyk mane, kaip pasida- j’e buvo taip pat saviškių 
ryt pinigo, o pamatysi kas garbinami, kaip šiandien 
bus. ' komunistai garbina Staliną.

—Tokio dalyko negalima Bet kuo pasibaigė Hitlerio 
pamokyt, tėve. ir Mussolinio karjeros? Vie-

—Jeigu taip, Maik, tai nas. buvo savo žmonių už- 
pasirodo, kad tu už dyką ii’ purvynan sumin-
veistini laiką vaikščioda- z K-tas,_ o kitas pats galą 
mas i škulę. Ot, aš tau duo- pasidarė. Labai galimas 
siu priklodą, kaip kiti pada- •a,;< a-S tėve, kad Stalinas
ro pinigų. Kai aš buvau 
Floridoj, tai viena našlė pa
garsina du lotu ant pardavi
mo. Tuojau atvažiavo pas 
ją dailus vyras su atbulu 
kalnierium ir pradėjo aiš
kint, kad žemę parduoti yra 
prastas išrokavimas, ba 
gauti pinigai gali sudegti,
.eigų atsitiks fajeras: o jei
gu nesudegs, tai vagis galės 
pavogti. O jeigu ir nesudegs 
ir niekas nepavogs, sako, 
tai tu numirsi ir jie liks ta
vo giminėms; o tie, negalė

tui kasmet net visus 3 bi- 
licnus dolerių.

Medvilnės augintojai vi
dutiniai “atiduoda” viso- 

1 kiems vabzdžiams ir kenkė
jams apie 10 nuošimčių sa
vo derliaus, o kada pasiro
do taip vadinamas “boll

sugena auoti 
pavergtoms tautoms 

antro miliono bušelių dėka ir sugeba krašto viduje pa- 
sumaniam piktžolių naiki- šalinti daugiausiai kenks- 
nimui. Ten 500,000 akrą mingas kapitalizmo negero- 
žemės buvo apvalyta nuo ves.
piktžolių. Šiais metais Ka- Anglijos darbiečiai eina i 
nada rengiasi apvalyti nuo socializmą be smurto, be 
piktžolių 7 milionus akrų žmogaus pavergimo, be po- 
kviečių žemės ir tikisi tuo litinės policijos sauvalės, 
padidinti kviečių derlių 21 Jie eina demokratiško so- 
milionu bušelių. cializmo keliu. Gal todėl

Vanduo Farmoie rusiškas totalitarinis bolše-
Vanduo fanuose yra be- ?0K\a. neapykanta

galiniai svarbus dalykas. J1 zlHn -1 An&bjos darbiecių
Pavyzdžiui, 100 dedančių ‘)an1f.?r?5’ haf 
vištų išgeria per dieną 10 lra^iskai įodo, kaip gali 
galionų vandens, arba 3,- ma. ’L ^aisv? išsaugoti 
650 galionų vandens per
metus! Jei vištos negauna

se, į kokias žmogus dar ne
gali pakilti. Kad Stiklai Neašarotų

Automobilistai žino, kad 
Praha* Langai stiklai dažnai “apsiašaroja”

Liūdna Čechoslovakijos ir per juos sunku yra žiurė- 
užsienių reikalų ministerio ti. Tą pat žino ir tie žmo- 
Jono Masariko mirtis pri- nės, kurie nešioja akinius, 
mena kitą istorini įvykį iš Stiklai “ašaroja” tada, kai 
tos pat Prahos. 1619 metais ore esanti drėgmė gula ant 
Austrijos imperatorius at- stiklų mažučiukais lašeliu- 
siuntė i Prahą savo pasiun- kais ir aptraukia juos “rū
tinius, kad jie išgautų iš če- ku”. įėjus iš šalto oro į šil- 
chų ištikimybės pasižadėji- ta trobą, akiniai apsiašaro- 
mą Vienos ciesoriui. Cechai ja ir per juos nieko negali- 
tuos vokiško imperatoriaus nda matyti. Tas pats pasi- 
pasiuntinius išmetė iš Hrad- taiko ir su automobilių 
cino pilies lango i akmeni- stiklais.
mis grįstą kiemą. Abudu E. I. du Pont de Nemours
pasiuntiniai užsimušė. and Co. dabar išleido į rin-

y ............. ką nauią savo išradimą,
tiZnlSTi" 1 mL-S kad Stiklai neašarotų. Nai- 

Vienos: ciesoiiui tada sukę- jas sk tfa vadi„asiU.‘nupo-
Europos karų. k čj R

kurs tęsėsi 30 metų. Tai bu- komas skuHura/ ir kai 
vo vienas is žiauriausių Eu- skudutas isdžiusta. su ju0

reikia Pauostyti stiklų ar mlin d • •• pra -1’ ?kinius ir tada per kilias
s- yaalan<te stik,ai
tais garsiame mūšyje prie “_______________________
Baltojo Kalno, netoli Pra
hos. Visa čechiios bajorija REIKALAUJA IŠDUOTI 
tada buvo išnaikinta ir če- BALTIEČIUS
chų tauta po to ilgus metus Kopenhaga (LAIC)—Da- 
vilko Habsburgų jungą, ku- nų spauda paskelbė, kad 
rio nusikratė tiktai 1918 Sov. Rusijos Pasiuntinybė 
metais. pareikalavusi Danijos Vy-

Trisdešimties Metų Karas riausybę išduoti baltiečius 
buvo “ideologinis karas”, tremtinius. Visus lietuvius, 
nes jis buvo vedamas tarp latvius ir estus Maskva skai 
protestonų ir katalikų. Bent tanti Sov. Rusijos piliečiais, 
taip tada buvo dangstoma- Be to, apie 1,000 baltiečių. 
si. Cechų tauta tada pasisa- radusių prieglobsti Danijoj, 
kė už reformaciją; bet Aus- esą laikomi “karo krimina- 
tri’os katalikiško ciesoriaus listais” ir, kaip tokie, turi 
a itd i ja cechų reformaciją būti nubausti, 
išnaikino ir kartų su katali- Atsakydamas į tą reikala- 
kvbe užkorė cechams vo- vimą Danijos Užs. Rei kali] 
kišką jungą. Ministeris paprašė Sovietų

--------  Pasiuntinį patiekti konkre-
Sė au Rūtą, Sėjau Mėtą čių įrod.vfnų apie baltie- 
Lietuvaitės dainuoja, kaip čiams primetamus nusikal

tos “sėja mėtą”, o Wash-.rimus. Tų įrodymų nepatie- 
ingtono ir Oregono valstijo- ki s. Sovietų reikalavimas 
se mėtų sėjimas yra didelis nebusiąs svarstomas. Dani- 
biznis. Ten ištisi laukai yra ą taikanti aziliaus teisę vi- 
užsėti mėtomis, kurios kai dienas politiniams pabėgė- 
paauga yra plaunamos, liams. taigi, ir Baltijos kra- 
kain šienas, paskui joms etų piliečiams.
leidžia truput) apdžiūti ir iš------------------- ----------- ----
jų lapų spaudžia mėtų alie- Kreipkite* pa* tuo*, kurie 
jų. Tos dvi valstijos paga- *keH>ia*i “Keleivyje.”

ir į
socializmą eiti. Kai bolševi
kai Čechoslpvakijoj žadėjo 
eiti demokratišku keliu, jie 
rodė į Angliją, kaipo kitą 
pavyzdį. Bet Čechoslovaki- 
joj bolševikai gavę progą 
klastingai užsmaugė laisvę

tiek vandens, jos tuoj pra
deda mažiau kiaušinių dėti. 
Dėl vandens nedatekliaus 
vištų dėslumas gali sumažė
ti 10 nuošimčių.

ueevill” kenkėjas, tada 
, . ... , palauk, farmeriai netenka net
įo^iaiija da nepa- nuošimčių savo derliaus. v. xv -.a- j-u : , •

hui<r-. Iai. ,US '°S kuomet reikalas eina Melžiama karvė per die-’^ lvede ?avo diktatūrą, ku
, e. a dai pamatyti, apie tokius milžiniškus nuo-ną reikalauja 30 galionų H°^e. ne s°cializmas, bet 

. i1 tolius, tai farmeriai nesi-vandens, arba virš 12 tuks- fiaurps smurtas ir skurdas
tą pau daie Hitleris gaili išmesti pinigų apsigy- tančių galionų vandens per te£a"

nimui nuo visokių kenkėju metus. Mat ir pieno garny- . An.?ujos valdžia dabar 
ir apsaugojimui augalų nuo boję vanduo yra “pagrindi- Planu°Ja milžinišką elekt-
ligų. Kasmet tam reikalui nė žaliava”. gamybos išplėtimą. An-
_______________________________________________ _ giros kaimuose kai kur 80

nuošimčių farmeriu dar ne-

—Palauk, 
Stalino 
rašvta.

tėve, 30

a: ks to paties.
—Olrait, Maike. tegul ta- 

o žodis stojasi kunu ir gv
ėra tar;e musų ant amžių 
r arren.

U.-'

14,C"0 AMERIKIFCIU 
KAUSIS PALESTINOJ

Kongresmenas Somers 
kad iki gegužės 15 d. 

14.000 amerikiečių bus pa- 
-iru šę vykti į Palestiną 
! autis, jei reikės žydams 

. . . gintis nuo arabų. Gegužės
darni pasidalinti, pradės 15 d. anglų kariuomenė no- 
provotis, ir visą tavo paliki- i i visai apleisti Palestiną, 
mą suės sukti advokatai. Kongresmenas Somers siu- 
Ot, sako, imk ir atiduok išleisti bilių, kurs leistų 
tuos lotus man, tai aš pasta- amerikiečiams vykti kariau- 
tysiu ant jų bažnyčią ir ant ti i Palestiną.

•ako.

SIONISTAI PROTESTUOJA NEW YORKE

Virš 100,000 žydų New Yorke, daugiausiai karo ve
teranų suruošė protesto demonstracijas prieš įvykius 
Palestinoj ir prieš Amerikos politikos pakeitimą Pa
lestinos klausime. Vienu veteranų grupė neša para
šą: “Mes kariavome už taiką, o NE už arabų užge-
nnimą

turi įvestos elektros. Didelė 
kalnų upių pajėga dar tebė- 
įa neišnaudojama. Planin
gas gamybos plėtimas turi 
plačią dirvą ir po kelių me
tu, jei tarptautinė “padė- 
•is” nesutrukdys. Angluos 
elektros gamvba pašoks 
dvigubai i viršų. Gamybos 
o’ėtimui nebestovės skersai 
kelio atskirų karitalistu ar 
IV ^ompaniių nnlno apskai
čiavimai. bet bus stenlia
ujasi elektra padaryti vi- 
iems prieinama.

Anglis, transportas, elek
tra tai ragrindirfės ūkio ša
kos. Angli'a rodo, kas tos 
ūkio sakos gali tarpti visuo
menės vadovybėie. Griežta 
visuomenės priežiūra ir pla
ningas tvarkymas kitų pra
monės šakų Anglijoj taip 
pat veikia su geromis išda
vomis. Todėl Anglija da
bartiniu metu vra pasaulio 
socialistinė mokykla ir pa
vyzdys. * K. E-a«.
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Prie Bostono Suvažiavimų
Ateinančią vasarą Busto- ningas darbas reikalauja 

ne įvyks keletas suvažiavi- tam tikro sutarimo pagrin- 
mų- Laike SLA seimo daro diniais klausimais. Toks 
savo suvažiavimus LSS or- bendro darbo pagrindas ga- 
ganizacija, bus ir sandarie- Ii būti demokratiškas suta- 
čių suvažiavimas, o katali- rimas ir pasisakymas už dė
kai irgi šaukia savus šuva- mokratišką Lietuvą. Kas 
žiavimus i Bostoną. stovi prieš demokratiją, tas!

Tuose suvažiavimuose, be negali tilpti Į bendro darbo 
abejo, išsispręs ir tas “vie- rėmus, 
nybės” klausimas kuris mu- Kada tautininkai pa
sų tautininkams pasidarė smerks buvusį Lietuvoje 
dabar toks degantis. .Jie siu- diktatorišką režimą,kurį jie 
lesi “ketvirtadalio teisėmis’’ seniau aukštino, tada jie 
dėtis į Amerikos Lietuviu bus atsimetę nuo savo “va- 
Tarybą. Neteko eirdėti. distinio bziko”. Tiktai tada, 
kaip A. L. Taryba į ju pasi- o ne anksčiau, 
siūlymą atsakė, iei atsakv- Kada jie, pasisakę už de- 
mą jau davė. Bet atrodo, mokratiją, duos pilną at- 
kad galutiną žodi turės pa- skaitą iš tų pinigų, kuliuos 
sakyti musų srovių su važia- šie sukėlė ardydami Ameri- 
vimai ir pasitarimai laike kos Lietuvių Tarybos vajų,
SLA seimo. tada su jais galima bus kal-

Aš jau esu rašęs “Kelei- bėti apie bendrą darbą, 
vyje” tuo vadinamu vieny- Tiktai tada, o ne’anksčiau, 
bės klausimu ir daug ko ne- Toks turi būti aiškus ir
bepridėsiu. Tik noriu pa- trumpas atsakymas į tauti-----—---------------------------------
brėžti toki reikalą. ‘ ninku “vienybės” manevrą. Brockton, Mass., $300.00. Karas 

Tautininkai ne iš meilės Siūlyčiau, kad toje dvasioje Lithuanian Frank'iin Club,

KELEIVIS, SO. BOSTON

FAŠISTINIS PERGALĖS PARADAS

Ispanijos diktatorius gen. 1 varmo (par i tas 
radą Madride paminėjimui < tų pc mis ? metiniame Ispanijos kare. Tą ka
rą sukėlė armijos vadai, ki L • .-i i.r .ė prieš teisėtą šalies valdžią. Maišti
ninkai laimėio su Hitlerio i; ?L ssoiir pagalba.

yčia) priima karišką pa

Rasteniška Dainele
Triukšmingai ir pompas- tuvių žurnalistas”, tarytum 

tiškai, kaip Įprasta ponams niekas nežinotų, jog šis V. 
tautininkams, V. Rastenis Rastenis ir yra tas vargšas 
išlipo New Yorke ir iškil- 1938 m. atstatytas tautinin- 
mingai pareiškė, jog jis at- kų generalinis sekretorius, 
vykęs dirbti, bet ne medžio- kuriam advokatūrai iauti- 
tf dolerius, kaip esą daro ninkai rado tinkamesnę vie- 
kiti atvykusieji. Bet štai, te- :ą provincijos kampe, negu 
praėjo * kelios valandos, ir Kauną, o taip pat šis žurna- 
V. Rastenis susidėjo su J. listas V. Rastenis ir yra ta- 
Tysliava ir pradėjo karšli- sai Rastenis, kurio šmeižtų 
gišką dolerių medžioklę A- ir koliojimo straipsnių buvo 
menkos karčiamose. Jo pilna gerai apmokanti ano 
“Vienybė” ne tik nepasuko meto tautininkų valdinė 
naujais keliais ir ne tik liko i spauda. V. Rastenis turi pa- 
be naujų idėjų, bet ir ski- tyrimo pakilti sakalu ir žlek 
riasi nuo senosios, gal būt, teiti vabalu, tik keista, jog 
tik tuo, jog V. Rastenio ra- nuo tokių skraidymų jis ne- 
čwti or»mnLtimi išmuldiiii- pajėgė iki šiol atnrasti.šyti apmokami išmaldau 
tais doleriais skelbiminiai 
straipsniai šiek tiek geriau Į 
vykę negu Barčiausko lai
kais. Anksčiau “Vienybė” 
sugebėjo šiek tiek daugiau 
objektyvumo išlaikyti, bent 
p. Devenienės kelionės Eu-
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=iol atprasti.
Buv. D. P.

CECHŲ PABĖGO 
ORLAIVYJE

su Rusija ir Komunistai

Balandžio 8 d. iš Prahos 
21 kelei-

______ Čechoslo-
moge p-mai De- vakijoj. Orlaiviui belekiant 
apkaltinda m a s, keleiviai su revolveriais pri

vertė pilbtą skl isti į ameri
kiečių okupuotą Vokietijos 
dali ir orlaivis atgabeno vi
sus keleivius į Miuncheną. 
Amerikiečiai visiems kelei
viams suteikė prieglaudos 
teisę.

_ ropoję aprašymuos, bet šau- pakįio orlaivis su 
nusis riteris \ . Rastenis pir7 vju į Bratislavą,
mą smūgi 
venienei,

prie vienybės prašosi i A- ir pasisakytų lietuviškos de- Brockton, Mass., $200.00. 
merikos Lietuvių Tarvba. mokratiškos srovės. Brockton, Mass., lietuvi^’
Reikia atsiminti, kad jie Suvažiavimai turės ir per Vasario 16-ąją (Kun. 
patys pabėgo iš A. Lietuviu daug kitų klausimų svarsty- švagždys), $247.00. ni<u t
Tarybos. Reikia atsiminti', ti; Manau, kad tautininkų Waterbury, Conn., ĄLT tinių Yaf-tiiu ė IL^iios kil- 
kad jie ir po Chicagos lie- vienybiška užgaida nesu- skyrius (A. J. Aleksis), t k- >a< Iš‘te ka iis pat“- 
tuvių kongreso per du. me-gaišins niekam daug laiko, $1,000.00. rė. "iis daro tokia "išvada
tus į vienybę spiaudė ir peš klausimas yra aiškus ir Birutės Choras, Chicago. -Kilus karui su Rusija,
apie ją girdėti nenorėjo. išspiendžiamas labai greit. III., $25.00. . __ taikstančiai Amerikos ko- vestigation turis kiekvieno lui, kuris, kaip V. Rastenis Tai pirmas atsitikimas,

Todėl ne lietuviškos vie- Tarybininkas. Rockfordo, Ilk, lietuviai mu^tų ir jų sekėjų butų žymesnio komunisto rekor- gerai žino, tremtiniams ak- kad diktatūros pajungto
nybės reikalai iuo« paskati- Vasario 16 d. proga per A- jnternUoti ir ž larvti kon- dus ir žinąs ką ju organiza- -tualesnis už visas partines krašto žmonės susibaudę
no siūlytis i A. L Tarybą. A. L. T. ATSKAITA 5»’ (P- A' IWtUial- centracijos stovyklose, už cija veikia. rietenas. Per kelias savai- taip gudriai pabėgti su val-
Visai ne. Jei iiems vienvbe * * *____ $379.50. . . spygliuotų vielų.” Justicijos Departamento tęs V. Rastenis jau spėjo džios orlaiviu. Iš 24 žmo-
butų brangi, iie nebutu' ios Perš. m. kovo mėnesį yra n Jurg~ ir 9tn« TuS>^n!i Komunistų yra šios šalies viršininkas Tom Clark sa- išsireklamuoti, kaip buv. nių kurie buvo oriaTvyje,
ardę. Jei jie butu branginę įplaukusios i Amerikos Lie- Dover-Foxcroft,Me., $20.00 piliečių ir „ej. iiiečių. Nepi- ko, kad dabartiniu laiku tautininkų generalinis sek- tiktai septyni pareiškė noro
bendrą darba. jie nebutu tuviu Tarybos Centro Iždą No,but’ Chicag°’ I1L liečiai butų suimti kaip prie- komunistų partija turinti retonus ir “žymiausias lie- grįžti į čechoslovakiją.
ardę Amerikos Lietuvių Ta-šios sumos: ATT, a šingos valstybės agentai, apie 100,000, bet ne visi jie ---------------------------------------------------------------------------
rybos vedamo Lietuvos lais- Jonas Ralys, Lowell, . 1C1^°1S • -;•*_?* z a" Bet piliečiams komunis- pavojingi; daugumas jų esą
vinimo vajaus. Jei jie su- Mich., $12.00.' nnJ! nn™ tams butų reikaiin- tik komunistų propagandos
prastų bendro darbo reikš- BALF-o 32 skyrius, Lin- V aloms), $3,00000. gas tam tikras įstatymas, ir suklaidinti žmonės.
mę, jie butų iš savo.sukeltų den. N. J., $25.00. , dl Al K°-g,e^- tokį jstatymą B* ki-lus ^rui’ -sakn

kokia Omahos, Nebr., lietuviu t ? ?- , tuojau lsleist^ Clark’ V1?1 pavojingesni gai-
Lietu- auka per Vasario 16-ąją J. ?taltlsV,_ šitaiP P: šachui paaiški- valai butų lengvai sutvar

.Jung- kas J. Edgar Hoover atsi- Tuo tarpu tremtiniai Euro- 
sakė* žurnalistui savo planus poj ir dėkingi p. Devenie- 
kovai su komunistais aiš- nei, jog ji nesipainiojo i po- 
kinti, vis dėlto esą žinoma, litinius ginčus, o visą demė- 
kad Federal Bureau of In- si kreipė emigracijos reika- 
vestigation turis kiekvieno lui, kuris, kaip V. Rastenis

pinigų skyrę bent
nors dalį Vyriausiam ^u- Rrnnktnn Mass lietuviu
vos Išlaisvinimo Komitetui (Dr. VI. Juodeika), $43.&0.( , {t : ’ .“

ŠLA 249 kn Raston Pa allkos Per Vasario 16 d. 1111-SLA 342 kp„, Easton, Pa.
(K. Gedvilas), $10.00.

Napoleonas Pochulp, Chi
cago, III., $5.00. ' i) ,x

Mykolas Ežerskis, Chica- ^,a’vlocktPI1’Q?įa-o 
Viso $b,ob3./z.

Europoje.
O jei ne bendras darbas, 

tai kas gi juos paskatino da
bar užsidegti vienybės troš
kimu? Atsakymas yra trum 
pas—tautininkai tremtinių 
eilėse taip nutarė ir pain
formavo čia Amerikoje 
esančius savo sėbrus, kad 
dabar geriau butų eiti “iš
vien”, o ne vieniems rodyti ha. Nebr., $15.00. 
savo fanaberi ją. Tautinin- Bayonne, N. J., per Vasa- 
kai tremtinių eilėse mano, rio 16 min. JKun. J. Kara- 
kad iki Lietuva bus išva- levičius), $37.65. 
duota, galimi! pripažinti ir Grand Rapids, Mich., per 
kitas sroves, o kada nors Vasario 16-tąją (A. P. 
Lietuvose tie ponai ir vėl (’hilds), $41.00. 
tikisi toms kitoms srovėms BALF-o 53 sk., Manches- 
uždėti savo cenzūros ir poli- ter, N. H. (P. A. Andreju- 
cijos apinasri. Bet kol kas, 
ką gi dalysi, reikia ir kitus 
skaityti lietuviais, nes jei 
tęsi smetoninio režimo poli
tiką ir tremtyje, tai gali ir 
pats netekti visokio pagrin
do po kojomis.

Pagal šitą instrukciją ir 
Amerikos tautininkai “nori 
vienybės”. Musų visuome
nė į tą jų norą turi trumpai ter- F*a-’ $50.00. 
ir aiškiai pasakyti, kad vie- ^rs. P. Norkus, 
nvbės klausimas nėra pcliti- $10.00. 
niu manevru reikalas. Vie- Brockton Skeet Club, Ine.,

nęs Llinvj.iuš. kongresma- Ryti, nes Amerikoje yra es- 
nas Vail, kongresinės komi- pionažo Įstatymas prieš sve- 

nėjimą (C. P. Jurgeliunas), sjjos prie.'valstybinei veik- timų valstybių šnipus bei
$153.05.

A. L. T. Sandaros 24 kuo

go. Ilk, $1.00.
Racine, Wis.,

rio 16 min. (J. 
čius), $300.00.

Stanley C. Usalis, Oma-

per Vasa- 
Simanavi-

lai tirti narys.
“Aš visai nebalsuočiau už 

Amerikos armijos mobiliza- 
Visiems maloniems auko- ci»” ko.ngre.ma-

tojams tariame kuo nuošir
džiausią ačiū.

ALT Vykd. Komitetas.

JUOKAI
Koks Bus Oras?

Jonelis su tėvais rengias; 
važiuoti Į pikniką, šeštadie
nio pavakarėj vaikas išbėgo 
Į gatvę parsinešti laikrašti 
ir paciurėti, koks bus oras. 
Kada jis įėjo Į trobą, moti
na klausia:

—Tai koks bus rytoj

nas). $160.09.
Binghamton, N. Y., ALT

sk. per Vasario 16-ąją (F.
B. Balchikonis), $314.02.

J. Burauskas, E. Dear- —Jie dar nesutarė kokį
born, Mich., $5.00. padaryti —; atsakė vaikas—

Ansonia, Conn., ALT jie rašo, kad oras bus “ne- 
skyrius (S. Trapkauskas), pastovus”.
$50.00.

oras?

agentus.

nas Vail, “jeigu nebūtų kar
tu išleistas patvarkymas su
imti visus Amerikos komu
nistus ir kitus busimuosius 
sabotažninkus

Šitas kone osmanas sako. 
kad jo atstovaujamoji ko
misija priešvalstybinei veik
lai tirti turinti tikrų žinių, 
jog Detroite ir Chicago j 
esančios d\i slaptos komu-

Tautinis Darbas ir 
Reklama

Skaitėme ir gėrėjomės 
tremtyje p. Žiulio ir prez. 
Trumano fotografija, išpla
tinta tremtinių laikraščiuos. 
Po ja skaitėme, kad tai Žiu- 
rys pas JAV prezidentą. Iš 
to norėta sudaryti Įspūdis, 
jog štai koks Įtakingas ir 
sumanus L. V. S. politikas

nistų mokyklos, kuriose esą Įas p žiurys, galįs nugara 
ruošiami ti.'.v sprogdintojai, trintis su prezidentu Tru-

Kun. M. Paukštis, Ches- 

Chicago,

padegėjai ir kitokie sabo- 
tažninkai. Pamokas tose 
mokyklose duodą Maskvos 
kursus baigę instruktoriai.

Bet visi šitie “penktako- 
jai” esą Amerikos valdžiai 
žinomi ir nėr 24 valandas 
Federal Bureau of In vesti
gation galėtų suimti ir su- 

MRS. ROCKEFELLER

Šiandien
MEILI NUOTAKA

Kasmet naujos nuotakos. Naujos poros ku
riasi savo nuosavuose namuose...

Daugiau žmonių dabar gyvena Naujojoj 
Anglijoj, ir daugiau norinčių telefono...

Tai yra priežastis, kodėl mes tiek daug 
pinigu dedame i naujus įrengimus ir staty
bą—tris kartus daugiau 1947 m., negu vi
dutiniai dėdavom prieš karą.

Mes vis dar einame pirmyn—ir sparčiau. 
Nes tik taip mes galime patenkinti visus 
norinčius įsivesti telefoną.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TIRTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.

Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000.000.00. _
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gal: apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

ALLIANCE OF AMERICALITHUANIAN 
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Kaip Sekasi Vaikams?
Viena kaimynė paklausė 

Railą Stasinskienės. kaip 
sekasi jos dukrelei, kuri ne
senai ištekėjo. Stasinskienė 
paaiškino, kad labai gerai.
Ji sakė:

—Mano duktė turi puikų 
gyvenimą, ji keliasi iš ryto 
dešimtą valandą, vyras jai 
atneša Į lovą pusryčius, pa
skui ji važiuoja Į miestą 
pirkinių daryti, paskui cin•; 
su draugėms kortų lošti, o 
vakare vyras ją vedasi i 
muvius ar Į teatrą. Mano 
duktė tikrai yra laiminga.

—O kaip einasi jūsų sū
nui, kurs juk irgi nesenai 
vedė žmonelę?
.. —O vargšas mani sūnūs, 
iis gavo ne žmoną, bet ra
ganą. Pamanyk tik, tamsta, 
jo žmona miega iki dešim
tos valandos iš ryto, paskui 
važiuoja Į miestą pinigais 
svaistvtis, o pavakarėj su
tokiomis pat ištvirkėlėmis Ncw V- - mirė __ 
eina kortų lošti, o kas vaka- John D. R- efeller, Ji, <o
ras nori eiti i muvius ir i metų motei : • garsiojo Ame-
teatrus. Vargšas mano Juo- likos kapit o nas e. gi
zelis, jis tikrai neužsipelne tas paveiK-

Itokios raganos... 1913 metai'
nutrauktas

manu. Bet koks skaudus ap
sivylimas atvykus Ameri
kon. Pasirodo, jog fotogra
fija dar iš tų laikų, kai Tru
manas buvo vice preziden
tas šalia Roosevelto. Tauti
ninkai buvo suorganizavę 
pompastiškas iškilmes, ku
lių metu Žiurio vadovauja
ma delegacija prašėsi pas 
prezidentą Rooseveltą. Pre
zidentas Rooseveltas Žiurio 
ir jo delegacijos nepriėmė ir 
paprašė apie tai jiems pra
nešti tuometini vice prezi
dentą Trumaną. Kadangi 
Žiurys mėgsta fotografuotis 
(tik pažiūrėkit i LVS darbų 
albumą, ar ten bėra nors 
viena fotografija be Žiu
rio), jis ir nusifotografavo 
artu su Trumanu. Bet lai

kai pagaliau pasikeitė, Roo- 
-eveltas mirė, jo vietoj atsi- 
. ado Trumanas, ir štai ana 
vargšė fotografija tapo 
naudinga Žirniui. Žinoma, 
visa tai butų vieni niekai ir 
’ėl to nereikėtų nei šių pa
kabų, jei šitokia papras
čiausia asmeninė reklama 
neverstų tremtinius suabe
joti, kad kartais netgi patys 
gražiausi amerikiečių lietu
vių atsiekti darbai vra tik 
paprastas “žiuriškas” trik- 
sas. Tremtinys.

“Keleivis” visada yra gera 
dovana draugams ir pažįsta
miems. Užsakyki! jį savo arti-

NEW EN6LAND TELEPHONE ANO TELEGRAPN C8MPANT

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga lik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.“ Nors Sovietų Rusija gyvuoja iau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim. Čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadway.
“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

RAUDONKRUTINIS
Arba legenda apie garsųjį 

žemaičių plėšiką.
Senesnioji musų karta- 

dar mokanti rusiškai, iš jų 
raštų pažino rusiškuosius 
savo rūšies kovotojus: Sten- 
ką Raziną, Pugačiovą ir 
kitus. Matėme apie juos ir 
kino filmų.

Pažindami kitų tautų pa
našius kovotojus prieš anų 
laikų valdantįjį ar vyrau
jantįjį luomą, mažiausiai 
pažįstame panašias asme
nybes iš savo tautos tarpo. 
Liaudies lupose jie dar te
begyvena, bet musų litera
tūra jais nesusidomi. Nela
bai mėgstame knaisiotis po 
praeitį. Tiesa, kiek daugiau 
pažįstame savąjį .Blindą — 
svieto lygintoją, ir tai Žem
kalnio dramos dėka. O į 
Blindą panašių asmenybių 
senovėje butą ir daugiau, 
ypač Žemaičių krašte.

Vienas tokių buvo žmo
nių vadinamas Raudonkru- 
tinis. Kaip Blinda, taip ir

Žemaičiuose dar 
laikais, devy- 

šimtmetyje. Dar
?. baudžiavos lai- 
kitus garsiuosius 

plėšikus: Laucių 
ir kt., bet jie jau nebe tokie 
populiarus, kaip Blinda ir 
Raudonkrutinis. nes neturė
jo ideologinio kovos pa
grindo. Apie Blindą ir Rau
donkrutinį dar iki pat pas
kutiniųjų laikų Žemaičių 
liaudis plačiai tebekalba. 
Nesmerkia jų. bet dažniau
siai mini šiltais žodžiais, 
kaip ‘‘svieto lygintojus.” 
Mat, jie plėšdavę tik turtin
guosius- keršydavę už bau
džiauninkų skriaudimą ir 
priplėštą turtą atiduodavę 
neturtingiesiems. Tad ne
nuostabu, kad neturtingieji 
juos gerbdavo, ir nesmerk
davo net maldingiausias 
žemaitis senukas ar senutė. 
Apie jų darbų vertę- ar jie 
musų šių dienų akimis žiū
rint buvo pateisinami ar ne. 
nesvarstysime, bet tik trum
pai permesime akimis, kaip 
istorinius asmenis, liaudyje 
palikusius legendarius var
dus.

Raudonkrutinis mėgdavo 
dėvėti raudoną liemenę, 
tad nuo jos ir kilęs tas jo 
pavadinimas. Jis dar buvęs 
vadinamas Vaitkumi ir A- 
pynėliu. Kuri tikroji jo pa
vardė? Gal reiktų apsistoti 
prie Vaitkaus, nes tokių pa
vardžių Žemaitijoje daug. 
Apynėlis, greičiausiai, buvo 
jo slapyvardis, kurį vėliau 
paveržė išpopuliarėjęs Rau
donkrutinio pavadinimas, 
duotas pačios liaudies- pas
kui patikęs ir pačiam Vait
kui.

šis veikė 
baudžiavos 
nioliktame 
kalbama i: 
kų ft- apie 
Žemaičiu

Kai Blinda buvo kilęs is 
baudžiauninkų eilių. Rau
donkrutinis. atvirkščiai. ’.s 
bajorų. Jo tėvas turėjęs 
dvarelį Raseinių apskrityje 
ir buvęs žiaurus ponas savo 
baudžiauninkams. Aišku- 
kad Raudonkrutinis buvo 
išsilavinęs žmogus, nes jis 
mėgo daug skaityti, domė
josi laisvųjų plėšikų gyve
nimu ir pažinojo Francuzų 
Revoliuciją. Jis buvo ro
mantikas ir pažinęs bau
džiauninkų vargus, norėjo 
kuo nors jiems padėti. Ne
mokėdamas ar anais laikais 
neturėdamas sąlygų surasti 
kitokių kovos kelių, pasi
rinko plėšimo keliu ‘‘lygin
ti svietą”. Metęs žiauriojo 
tėvo. kuris jo auklėjimu ne
sirūpinęs. namus- nutraukęs 
ryšius su bajorų luomu, dar 
būdamas jaunas, tik 20 me
tų amžiaus, pasitraukė į 
miškus ir suorganizavo ne
mažą baudžiauninkų "plė
šikų” būrį. "Nuo kalnų ka
su—į daubas metu” — pa
skelbė savo kovos Šukį. Tai 
buvo trumpa jo programa.'

Iš pradžių jis su savo bu
riu veikė Raseinių ir Taura
gės aps.. bet vėliau pasiek
davo ir tolimesnes Žemaiti
jos vietoves. Tai buvęs dva
rininkų. ypač žiauresniųjų 
siaubas. Su savo buriu pul
davo dvarus, juos apiplėš- 
davo. keršydavo už bau
džiauninkų engimą, ir vėl 
dingdavo miškuose, išplėš
tą turtą išdalinęs neturtin
giesiems.

Mėgdavęs ir išdaigas. 
Kur jo nepažrndavo- jis pa
sirodydavo vienas. Apie 
vieną tokių atsitikimų pa
sakojama Šiaulių apskrity
je. Užėjęs jis į vieną karčia- 
mą ir radęs begeriančiu* 
tris bajorus. Bajorai kaip 
tik kalbėjosi apie Raudon- 
krutinį. Kiek pasiklausęs. 
Raudonkrutinis įsiliejo į jų 
kalbą ir pasisakė gerai pa
žįstąs Raudonkrutinį. Bajo
rai susidomėjo ir pradėjo 
plačiau apie jį teirautis.

—O. ne- jis nėra toks 
žiaurus, kaip ponai manote! 
— Raudonkrutinis jiems 
pabrėžė apie save. — Ne- 
vien piktuoju jis bajorus 
plėšia, bet moka ir visai 
gražumu juos apvalyti. Net 
nepasijunta bajorai, kaip 
juos apvalo nuo brangesnių 
daiktų.

—Netikime, ponas,— pa
abejojo bajorai. — Kas jam 
gali leisti geruoju save ap
valyti. ypač dar bajorai?

—Jeigu netikite, ponai, 
aš galiu jums parodyti, kaip 
jis daro.

Smalsumas nugalėjo bajo
rus. Paprašė, kad parodytų.

KELEIVIS, _ SO. BOSTON

EISENHGVvERIŲ ŠEIMOJ DIDELIS ĮVYKIS

' . v
Šri "*"■**»

~ —............. _.„ ? .

Visa Eistnhov.er šeimyna susirinko West Point, N. Y. ligoninėj prie nau j 
siojo šeimos nario, nesenai gimusio Dwigh Dawid Eisenhovver. Šeimos “s 
rinkime” dalyvauja keturios gentkartės, iš kairės matvti Mn J.

nau.iau- 
susi-

Sheldon
ud iš Denvur. Volo, generolo Eisenhovver .žmonos motina, šalia jos stovi ge- 
•olas Ei~ei.hov.er ir jo žmona, dešinėj jaunasis Eisenhovver, naujagimio tė- 

Mrs. Percy Thompson iš Indianapolis, Ind.

Doud 
nei
vas ir o žmonos motina

Raudonkrutinis paprašė su- policija jį atidavė rusams- 
dėti ant stalo savo auksi- kurie surištą parsigabeno į 
n lūs laikrodėlius ir žiedus. Tauragę.
Trys bajorai vieno nepažįs- Visi tikėjosi, kad dabar 
taniojo nepabūgo, kad jis rusai Raudonkrutinį pa
galėtų juos apmauti- ypač. kars, kaip ir jo ankčiau su- 
kad jis atrodė išsilavinęs, imtuosius vyrus, bet rusai 
mandagus ir greičiausiai pasielgė atvirkščiai. Vietoj 
bajoras. Sudėjo savo bran- karti, teismas priteisė įkrės- 
genybes ir smalsiai sekė, ti 200 rykščių, manydamas, 
ką čia jis parodys. Raudon- kad silpnas ligonis tiek 
krūtinis atsistojo, sugriebė smūgių neišlaikys. Tačiau 
visas brangenybes ir pade- Raudonkrutinis smūgius at- 
kojo bajorams. Mato bajo- laikė ir dar pajėgė nurep- 
rai. kad iis iš tikrųjų ruošia- lioti iki arčiausios karčia- 
si jų brangenybes pasiimti, mos- alaus išgerti, nes nuo 
Šoko atsiimti, bet tuo tarpu smūgių buvo labai ištroš- 
Raudonkrutinis atskleidžia kęs. Tai matydami, rusai 
savo paslėptą raudonąją papirko karčiamninką į alų 
krutinę- ir bajorai apstulbo' nuodų įdėti, ir Raudonkru- 
Kai atsipeikėjo. Raudon- tinis, išgėręs alaus, po 15 

buvo dingės. Na; minučių mirė. Tai atsitikokrūtims
___ i-------- 1______uuuavu un •mm ĮU’OV v vra, rorlinoc ▼ aumoc.ŠITOKIOS įsuaigvs 

retos, kada norėdavo pa- daugiau kai^ 10 metų prieš 
juokauti iš bajoru. Tai buvo baudžiavos panaikinimą, 
poilsio pramogos.

Kaip pažinti šviežią žuvį.
Tiesą pasakius, šviežios 

žuvies Amerikos rinkoje 
sunku gauti, nes ji gaudo
ma juroj ir dažnai sugauta 
išbūna laive ar krautuvėj 
kelias savaites iki ją kas4 
nuperka. Bet jeigu ji būna 
užšaldyta, arba laikoma le
duose, tai ją galima vartoti 
kad ir nešviežią. Reikia ta
čiau žiūrėti, kad ji nebūtų 
,au sugedus. Tą nesunku 
žinti. Visų pirma reikia žiū
rėti žuvies akių. Jeigu' akys 
pilnos ir šviežios, tai žuvį 
galima drąsiai pirkti: bet 
jeigu akių jau nebėra, tik 
tokios žuvies nepirkit. Be 
to, .nesugedusi žuvis visada 
būna tvirta. Paspausk ją 
piištu: jeigu pasidaro duo- 
Kė nonirk' Pnoruliaii orei-aJ «» • 1 V« | S «>• •

žuvis įdėta į šviežią vande
nį skęsta: jeigu ii plaukia,

_ _ , , . . . . nevalgvkit. Toki patarimą
Po Raudonkrutinio mirties i fiuo(ja “The American Wo-Raudonkrutinio bui'vje............... , -• . , ------- — -------

buvo kieta drausmė. Zvį o 2e™a,S,al vafetiecia sukure man-s Cook Book.”
apie jį įvairiausių legendų.(
Klaipėdos krašte net vokiš-! 
ka daina apie jį buvo su
kurta- kurioje Raudonkruti
nis garbinamas kaip netur
tingųjų užtarytojas ir gera
daris nelaimėse7 ir 
ias baudžiauninku

metu draudė gerti ir draus
mei nusikaltusius bausdavo
net mirtim;, 
metu vienas 
gėrė. Raudonkrutinis 
jį pririšti prie medžio ir su
šaudyti. Smarkiai bausdavo 
ir tuos savo vyrus. kurie

■m

105 METŲ, BET “NESENA’’

1
v.

r

Mrs. Emily Richards iš San Francisco, Calif. ką tik 
atšventė savo 105 gimimo sukaktuves, bet ji nenori, 
kad ją kas vadina sena. Ji sako, senas yra tas, kas 
jaučiasi toks, o kas jaučiasi jaunas, tai ką reiškia 
metai?

Kartą
jo vyru

žygio
pasi-

lieues

KALIFORNIJOS SOSTI
NĖJE MOTERIS ŠEI

MININKAUJA

Sacramento miestas, Ka- 
keršyto-: jif01T,ijoj turj moterį majo- 
SKriau- rą? Miss Belle Cooledge. Ji 

pabandvdavo apiplėšti ne- X>Ta mokytoja iš amato. Per
turtinguosius sauvališkai P°Pul±a™*? 1° rPetus J1 moKė vaikus

pe. Tačiau reikia abejot., Sacramento mieste, o prieš 
kad toji daina buvo sukur-.^į g metus ji buvo mokyto- 
ta vokiečių. Greičiausia ją į ja to miesto kaimynystėje, 
buvo sukurę žemaičiai vals-, per praeitus savivaldybių 
tiečiai, o vokiškai kalban- rinkimus Sacramento gv- 
tieji. išgirdę ją, išsivertė.
Senųjų žemaičių yra kalba
ma. kad buvę ir daugiau 
dainų apie Raudonkrutinį. 
kurias vėliau pamiršę. Tik 
gal išliko vokiškas verti
mas. St Širvys.

naudai, be vado ži-savo 
n ios.

Po kiek laiko Raudon- 
krutiniui pasidarė ankšta 
rusų valdomame Žemaičių 
krašte. Bajorų įprašyta, ru
sų valdžia pradėjo jį perse 
kioti. Ant kojų sukelti ka
zokų ir policijos būriai pra
dėjo gaudyti jo vyrus ir jį 
pati. Kai Kurie jo vyrai pa
teko į rusų rankas ir buvo 
pakarti. Raudonkrutinis su 
savo vyrų likučiu perbėgo į 
vokiečių pusę — Klaipėdos 
kraštą. Čia pasislėpė tan- , ~
kiuose Aukštgiriu- Yilkduo- Nebrangus pyragas, 
biu ir Viešvilės ' miškuose. štai nebrangus amenko- 
Kaskalniuose. kur sausos niška? Pyragas, kur?am, P?' 
aukštumos, aukšti ir tankus reikalingi šie (kuk
medžiai, surado puikią prie- ^1.

Apie Valgius

oloje

'Keleivio’ Knygos

glaudą. Gyveno oioje ai 
dauboje, bet plėšimais ne- 
beužsiimdavo. Vertėsi pre
kių kontrabanda per sieną.

Nors ir vokiečių pusėje 
gyveno, bet rusų valdžia 
neišleido jo iš akių. Įprašy
ta vokiečių policija pradėjo 
gaudyti Raudonkrutinio bū
rį. Vieną vakarą vokiečių 
policija užklupo jo vyrus 
Aukštgiriu karčiamoje. Per 
susirėmimą žuvo keli Rau-

2 puodukai miltų.
2’/2 šaukštų baking pau- 

derio.
Žiupsnys druskos.
2 šaukštai riebalų.
Puodukas cukraus.
Kiaušinis.
šaukštukas vanilės.
Puodukas pieno.
Sumaišyk miltus su ba

king pauderiu ir druska, ir 
viską kartu persijok. Cuknj 
sutrink su riebalais, {mušk

Vi Raudonkrutinio irajvą g™ piS
buvo pasiūlyta stambi pini- R , , • 1
srinė dovana, kuri daug ką nuolat ',!ak- 
viliojo. Tuo metu Raudon- Išplaktą tešlą supilk į 
krūtinis sunkiai susirgo ir blėtas, kurios pirma turi būt 
gulėjo vienoje pirtyje netoli išteptos riebalais. Kepink 
Lauksargės. Sergantį Rau- 350* laipsnių karšty apie 35 
donkrutinį užklupo vokie- minutes, 
cių policija, vieno valstie- Išėmus iš pečiaus, viršų 

įčio padedama. Gintis jis galima aptepti bet kokiu 
nebeturėjo jėgų. Vokiečių liukru (frosting).

ventojai pradėjo kalbėti, 
kad gerai butų, jei miesto 
“tėvų” skaičiuje butų mote
ris, nes vyrų valdžia pasiro
dė ne visai jau toki gera. 
Sumanyta — j adaryta.

Pažįstami ir draugai pa
kalbino Miss Beile Col- 
ledge. Ji sutiko ir per rinki
mus, visų nustebimui, ji iš
rinkta didele balsų daugu
ma. Ji surinko 28.022 bal
sus, arba 3,000 balsų dau
giau, kain vienas buvęs se
natorius ir daug daugiau už 
seniau buvusį majorą.

Po rinkimų miesto taryba 
ją išrinko miesto majoru ir 
dabar buvusi mokytoja tvai
ko miesto reikalus ir tvarko 
ne tik neblogiau, bet, sako, 
dar ir geriau, kaip buvę 
miesto šeimininkai vyrai.

Miss Belle Cooledge bu
vo išrinkta daugiausiai dė
ka savo buvusių mokiniu 
pastangomis. “Per jos ran
kas” mokyklose perėjo dau
gybė Sacramento jaunų 
žmonių ir dabar jie atsimi
nė, kad jų mokytoja buvo 
gera, tvarkinga ir teisinga 
mokytoja. Jie manė, kad ji 
bus gera ir miesto šeiminin
kė. Jie neapsiriko.

tikra teisybė apie 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. \ įsiems kyla Kausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsikišti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra de.aokraliya, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą 
98 puslapių, didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagahrojęs žmogus.

■ Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val- 
' gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ................ ;.................... 15c
EILĖS IR STRAIPSNIAI

šioj knygoj telpa 23 gražios eilės., 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so- 
ciaiaemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................... l«c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipaėiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Perdinand de Samogitia 
Kaina ............................................. 25c

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina ............................... 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- 
Fia žviuiauSiŲ iferuviiį raSytOJų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
ŽeTnaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 50c
KALENDORIUS 1948 M.

Jau galima nžsisakyt 1948 m. “Ke
leivio” kalendorių. Tai 96 puslapių
knyga. Kaina ............................... 5«c.
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
■ šmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00 
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 25c

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ........... 25c
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bambos 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c. 
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj pĮerstatomas veikalas, iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi ats’akyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo dart»o valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eiiių ir dai
nų. Kaina .................................... $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu- 

Kaina................................................... '25c
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas. .... 20c
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 141 pusi. 
Kaina tik ....................................J t.-Od
LYTIŠKOS LIGOS

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Slatulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina ____ 25c
PAPARČIO ŽIEDAS

Ir keturios kitos apysakos(1) 
Neužsitikintis Vyra; (2)'žydinti Gi
ria; 43) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c
ALKOHOLIS' IR KŪDIKIAI

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtu 
perskaityti tą knygutę. Kaina 10c 
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c

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

Rhode Island yra vandenin
giausia valstija Unijoj; 15 nuo
šimčių viso jos ploto užima 
vanduo. Sausiausia valstija yra 
New Mexco. kur vanduo užima 
tik aštuntadali vieno nuošimčio.

M a m y t ė Labai Dėkinga

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

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

Sesės-dukrelė8, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

- Keleivis
So. Boston 27, Mom.
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Ąš, Jonas Pakalniškis, ieškau sa- 
, . vo brolio Vincento (William> Pakal-tamam žmogui, kad tai ma- niškio. Brolis yra ganęs Raganių 

/V na in ir nipkn kaime, Kuršėnų valsčiuje, Šiaulių O ne JO 11 nieko apykri’tyjtt. Kauno red>boje. J Ame- 
nelaukdamas paėmiau tą riRą atvažiavo prieš 35—40 metų. Aš
Kzvlozurilza nš L-.-i 1 nipriuiis: taip pat noriu surasti savo giminai- OOI.e\lKą UZ Kd.meildU., £įus. Jonų Milašauską ir Adomą 
paguldžiau ant to paties I-ipskį. Aš busiu labai dėkingas, jei 
"Ti.° . i» • i kas man nraneš ir ap:c mano sesei’įfhoro ir liepiau pabučiuoti sun^“/7ocienę. Mrs. Ben. Joeaa, 
“Keleivi”. Bolševikas taip kilusią is Raganių kaimo. Prašau
ir padare, pabučiavo Ke- / c. Tiee (j. k. p.) o5-x)
leivi” ir aš ji paleidau eiti. P- o. Bt>x 8a6» Aberdcen, Wa&t>.
Tegu skaito savo “Vilnį’, Paieškau savo brolio Petro < Pi t e-
het kam jam mano kišenes ri_°> Zinkevičiaus, kilusio 
kratyti? iai taip ramiai vis- Vilniaus gubernijos. Mylimas brole-

į už Rusiją kalba. Lietuvos! NUŽUDĖ SENUTĘ KAD “PINIGŲ NEDAVĖ” vi.” Aš sakau tam nepažįs
tai
no biznis,

tfiuz Rusi^ ------- . .
II'reikalai jiems nerupu Jei

į rusai Lietuvoje ir visus lie
tuvius išnaikins, lietuviai 

„ . bolševikai visvien vadins
_r. .Karas Kinijoj Cechų Kariai Lietuvą “išlaisvintą”, o.ple-
Kmijos vadas čankaise- Keturi čechcslovakijos Jlica Staliną ir rusus oku- 

kas prisipažino viešai, kad generalinio štabo karinin- pantus jie garbins, kaipo 
komunistai per praėjusią kai pabėgo iš komunistų ap- didžiausius Lietuvos drau- 
žiemą sunaikino 7 geriau- sėstos Cechoslovakijos i gus. .. '
sias kinų armijos divizijas, Vokietiją, i amerikiečiu zo- Visa bolševikiška Rusija, 
kurios buvo ginkluotos ame- ną. T' ' ... ■ -* *—
ril
hunu Kinų Komunistai irgi 
gavo amerikoniškų ginklų, yra pabėgę nuo

gurios buvo ginkluotos ame- ną. Jiems buvo pripažinta, via permirkusi nekaltų žmo 
ikoniskais ginklais. Tuo prieglaudos teisė. Jau keli ~nių krauju, bet Rusijos dik- 
)udu kinų komunistai irgi tūkstančiai cechu slaptai taturos aeentai to nemato, kas tarp musų ir pasibaigt

J. Augusi,
Chicago, III.

Reikalingas Darbininkas ant Parmos
Reikalingas jaunas, nuo 25 iki 35 

metų darbininkas dirbti ant farmos, 
turi mokėti farrr.ų mašinas runyti ir 
troką. Apmokėjimas ne žemesnis, 
kaip kitur, valgis duodamas geras, 
gyventi atskirame kambaryje ir visa 
priežiūra. Seni prašom neatsišaukti, 
nes mes turime. Prašom rašyti šiuo 
adresu: . (K>)

Mr. Stasunas
R. D. 4, Cortland, N. Y.

Kas Norite Pirkti Karmą?
Norintieji prašom atsišaukti, atsa

kymą ir paaiškinimus duosiu laišku. 
Rašykit šituo adresu:

Mrs. Mary Janaski
Wright, Minn.

Ii, atsiliepk. O gal kas žinote apie jj, 
tai prašau man duoti žinoti, už ką 
busiu labai dėkinga. Mano adresas. 

Malvina Juchniewicz (15)
27 Wa!nut st., Hudson, Mass.

laptai taturos agentai 
bolševikų nenori matyti ir giria tą 

kruviną šąli, kaip “darbi- 
KT , T ninku tėvynę”. Parsidavu-

4 Nedarbas Amerikoj iieni£ Bimbų ir panašių lie- 
simei ikos cenzo biui as [jjyįėpu išgamų duselėms 

kad kovo mėnesi mįiįonų žmonių ašaros yra

persekiojimų.
Anglijos Auksas

Stafford Cripps pranešė 
Anglijos parlamentui, kad 
š. m. balandžio pirmai die- praneša,

ATSIVEDIMAI

kė priimant Marshall plana. dirbančiųjų skaičius
--------  * 57,329,000. Bebarbių

Hitlerio “Esesininkai” čius buvo sumažėjęs 190,-
Niurenberge teismas pri- ^00 ir besiekė 2,440,000 

pažino kaltais 20 nacių *
“juodosios gvardijos” arba
SS viršininkų. Teismas sa
ko, tie nacių vadai yra at

Buvęs tremtinys-lietuvis, US pi
lietis, praleidęs antro pasaulinio ka
ro pragarą Europoje, netekęs tėvų, 
giminių ir artimųjų, dabar pradedąs 
gyvenimą tarp svetimųjų gimtajame 
krašte Ameri. oje, ieško rimtos gy
venimo draugės. Pageidaujama išsi
lavinusi, vieniša ir vargo mačiusi pa
nelė ar našlė 30 iki 36 metų_ am
žiaus, ūgio tarp 5 pėd. t> c. iki 5 p. 9 
colių. Laiškus su fotografija siusti:

siek.fe sarmata lietuviams paversti 
skai- save Į svetimo okupanto šu

niukus ir zaunyti niekus 
prieš savo kraštą ir prieš 
savo žmones. A. L-ne.

Bridgewater, Mass.

H. Douglas, c-o 
1819 Tveria st.,

Joseph Kovai i k 
Chicago 8, 111.

(1C1

Uždarbiai Rusijoj
Kompartijos leidžiamas 

žurnalas “Bolševik” rimtai 
Įrodinėja, kad socialistinėj

TODĖL Aš SKELBIU, KAD 
Aš MYLIU JĖZŲ KRISTŲ

Klausimas: ar visi turės pa
žinti tiesą? Atsakymas: visas 
pasaulis be tiesos neregės Dig-

Paieškau Elenos Baužaitės, kliu- vo karalystės. Dvasiški ja mokl- 
sios iš Lukiu kaimo. Vištyčio vals-, , . . . . ,
Čiaus. Vilkaviškio apskr. Ji .via ište-įna kad geri žmones eina i dan- 
kėjusi už Otto Balčiūno ir girdėjau,; o negeri eina i pragara.
kad gyvena Buenos Aires mieste,! " . ... *
Argentinoje. Ji pati ar jei kas žino Kraiiglis prieteliai, ŠV. 1 ta S tas,

PAIEŠKOJIMAIKodėl Nevažiuoja?
Jeigu kas negarbina kru-i uz nužudymą ne tvarkoj , atlyginime . c. ,

taip v-.eną m.lioną už darb? vfa ;.as da, ymo tirono Stalino, tą bol-. 
_ Tarpe nuteistąją kas. Dargininkasms reikia seyiką rabinai Bimba su 

yra o generolai, 10 pulki- mokėti „elvgiai ka(! dau_ Muare visaip pravardzioja, 
•„ •> i„.,„ iau dil.ba^ti k d o lietuvius pabėgėlius tie,

giau stengiasi ir prakaitu.,- vad.!na .‘S"“1“?
ja, gautu daugiau ir kad tais vien tik todėl, kad jie 
darbininkai butu skatinami I’°.rei° lr™n sav0 krastul

saKommgi 
mažiau, 
žmonių.

ninku, 3 majorai ir 2 leite
nantai.

Policijos suimtas William Drews (vidury) 50 metų 
vyras iš Sturgeon Bay, Wis. prisipažino nužudęs vie
ną turtingą 85 metų senutę todėl, kad ji jam neda
vusi pinigų. Senutės lavonas buvo rastas krosnyje po 
to, kai kaimynai pranešė policijai, kad ji kur tai din
go. Senutė gyveno viena atsiskyrusi nuo žmonių. jos adresą malonėkit pranešti man, 

busiu labai dėkingas, o jai turiu la
bai svarbių žinių iš Lietuvos. Pra
šau rašyti: Kazys Paužas (17)
Box 42, Brooks, Altą, Canada.

Dievo žodis, mokina šitaip, sa
ko: Kurie klausys tiesai tą pik
tenybės ir nuodėmės bus išge
sinta ant amžių.

Ką reiškia tiesa? Atsaky
mas: pirmiausia turim susipa- 

Šv. Raštu. Biblija, po

Roosevelto Stovyla
Balandžio 12 d. preziden- lenktiniuoti. 

to Roosevelto našlė, Mrs.
Eleanor Roosevelt, Londo- ___
ne atidengė velionio prezi- Cheju saloje prie Korėjos «ž . rasų nesmerkia.j atvirukams pirkti. paskirtų
dento stovyla Grosvenor pakraščių kilo neramumai, kada lietuviai nori lais- tremtinių vaikučių fondui Gerbiama redakcija, _____ ___ __________ _
aikštėje. Toje aikštėje Lon- kuriuose buvo užmušti 4 vės. savo kraštui nuo sveti-j j,. juos prisįus‘tu maisto Su šiuo laišku siunčiu 3 ga. aš jau 3 metai, kaip esu našlė ir pinnjau^Ya”reikia pripažint kad
done yra Amerikos amba- policininkai ir 12 civilių ^jų okupantų, tai tas pats^uminėliu. Tuo* vaikučiai dol. tam vyčių generolui ant prasau S^^^žinienė vra Dievas ir Jo sūnūs Jėzus
sada. Roosevelto stovyla žmonių. Taip praneša Ame- Juos xlsaiP pravar- gymiai daugiau džiaugtųsi batų ir prašau, kad mane 20 Pond st., Norwood, Mass. Kristus jr Jėzaus auka ir
pastatyta priminimui Ang- rikos kariška vyresnybė iš dzioja. nei vaitotų atviruku vaizde- lankytų šituos 1948 metus. paieškau dėdę Aleksą (Aieksand- ta auka Ker() mums padarė; ir
larbiavimomkaroOSm^i" Cv^', 1^'°’ *'v viJi bolSai bHosi i rau ‘j*’." Amer!k°S, Dabar kaip yra‘‘lipyk’’tai . turime pripažinti kad Dievas
ojioiaumo kai o metais. oyscių kalti esą komunistai. xJai '^eMkai bijosi į rusų jar vienu ffraziu darbų pn- nenoriu su seneliu skirtis. „ekurj laika gyvenus, phiia«ieiPhia. Drižadėio savo sunu duoti už

XT „ ____ __ __  yr -r-_ ___ , . . tU-
Bimba ten buvo nuvažiavęs ' c 

________ ir tas pats grįžo čia i tą
p , « » • - . :“karbalistine veredia”. kadi
rastaoa cneisonienei vedvbu pas- i-«. E

Nekartą teko pastebėti.laptis. Aiškina, lyg tarsi bu- St-SL 7ni^S I"eIuotl aP‘®

Europos lietuvius rašytojus tą didelis “ekspertas!” i “K?1:
kritikuojant Amerikos lie- Toje pačioje
tuvių 
raštuose 
tinių 
lietuv

žargono tiniai. kam iie nemdžta i — - ‘tiek pakenčiamas, tai vui,

Korėjos Neramumai

KAS MUMS RAŠOMA

, . _ ................ la džiovai i nasrus. Butų la- daugiau bolševikas Į koją
laisves. Kada vokiečiai uz-. baį gra2ų, jeį tuos centus, neįkąstų. Su pagarba,
puolė Lusiją, tada ii rusai irrjriuos Amerikos lietuviai Antanas Danis, Paieškau brolio Apolinaro Nevie-
aynė savo kraštą, bet Bim-1 išleidiįa -,,s(,ki„ ;veikinimų Cieveland, O. 7-

J. Eglė.

La£b Skaitytoju Balsai
<T ... „ liko ten ir niekas kitas į 
baisveje £ietUVą negali nuvažiuoti?

irapi-
jos. Seniau yra gyvenęs So. Bostone. .. .
Jis pats ar kas žino apie jį malonė- »u
kitę man parašyti, busiu labai dėkin- to ten mokina ką reikia daryti.

nekur, lama gyvenus, i niiaucipnia, prizac[eiO savo sunu 
Pa. Prašau atsiliepti jį pat,, arba ' . *
tuos asmenis, kurie jį pažįsta šiuo karalių ant VISO pasaulio,
adresu: Liudvikas laroza, D. P. rįipe pripažinti kad Jis bus vie- 

•Ident. Card No. 629313, tulda (Ger- H * .
many,, PC1RO Area Team No. 1 nas karalius kaip ant dangaus

Gerbiamas redaktoriau, Commodity Accounting Office, A. P- taip jr ant žemės ir šalia jo ne 
DroJon Tometo ciiintin£tl t). 75,, U. S. Army. __ . , 
X X C7»M«iw»irvv» ____________________ ______ ________IITOS KITU V FTRVli riF»I K TT Tl TTTTTM V

čielus
v.-------------------pus jįjjy i/ievu nei Kitu rnuitv-

man Keleivį pei Čielus Ieškau mano dėdę Andrių I-azaus- • Visos šios karalystės bus
mptiK bo oš lobai m perstu k*’ kllus» 18 v,Ik,J°8- J,s pats ar kas- J • ... -metUS, CO as laoai mėgstu jį žino malonėkit atsiliepti šiuo ad- sUgaiSintoS. (21)
jį skaityti. Kai_atvažiavau .esu:. AnelėNestronaite-^^ VVilliam Shimkus
is Lietuvos pradėjau skaity- stadt 'b-uim, Wuertemberg, Ceima- 1110 E. 76-th st.,
ti ir dabar tebeskaitau... Pa- ny. - cieveland 3, Ohio.
sakysiu, kaip man atsitiko! Ieškorna (f(n- Kok,ytė, duktė au-
vieną kartą SU “Keleiviu”. KUsto, lietuvė mokytoja, gyvena kur

U’*-* i z Lai Vokietijoj. Jos ieško Bronce Kad-ZCJHU K3.1 tH 1 llCtUVISka kienė. Prašom atsišaukti šiuo adre-
užeiga ant 47 stryto, buvau sa: Deiia Krauneįis (i6>
nusipirkęs Keleivi ’ ir įsi-

ž™ ^iabvjkąm jie r^rižta j ^^^1^^

Gi kuomet pažiūri i ją dangi nemažas skaičius lie- d^aU'a nebutų ak,al uz' ''J?' . "kiemą' neš ------- • s —p .
spaudą, tad sutinki tokiu tuviu pabėgo nuo ru*u oku- v* -u T * P ? J , ’ kad deJęs JU klsenę’ Susitlkau 1 kii«*^ __ __________
žodžių, kurių prasmė išsi- pantų, gelbėdami savo ir ma- J užeigoj draugą, paemem po sčiaus, kadaise gyveno Scranton. Pa.

Paieškomas Vladislovas Urbonas, 
s Getaučių kaimo, Platelių va!

aiškins gal tik heroglifų savo vaikų gyvvbes, tai to- ^etHv^ ma;‘? ?Ge.’.’.
skaitytojas, istorikas ar fi- kie Bimbos’ juos kolioja t.en Parvaz.1J?.f>“ n“ -pLd> t‘n“ - Taip-i jei

irrro’- ‘‘VriTninoUotoic-’’ ' davo, o šimtai ten pasilik-eika ant (Lc.o^. taigi, jei manęs
davo ir aūsiffwenimui. O dar nebūtumei gavę iš ma- - « •*»

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusiu nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du-

Tik J is pats ar kas j, žino malonekne 
... . pranešti “Keleivio redakcijai, uz ką itaiga kazinkas priėjo pne tariame iš anksto ačiū.

Tętvo'iTlrp K’pIpI --------- -—-------  " » «.. i-iiounc  ̂ c Paieškau Viktorą Gabrėną, girdė- sulio. Yra sakoma, geras ir dėl
Bet kada tie patys bolse: dabar ne tiktai važiuoti ten nęs gromat- s. tai visvien, trenkT^fliorą11^ sako:!*" p malonėkit parašyt, man akmenėliu varymo, Kiniečiai ir

Kam tu skaitai tą Kelei- p. Zeger
' Loraine,

' ’-ai neuzei- stjjęia alaus ir sėdime, 
ne. butu labai ne- -

‘kriminalistais’lologas, c nė paprastas grieš 
nas žmogelis.
bemVkdiušUil'ieturiurZtrermri ‘ kviečia/ nesiima, betjr'Salį suš kaip Jeni drau.ai, atv^žią-
nL nri^“tn?iatoaš«u^-a' F ,! i ” okVP“'’?» į,e: ^žinoti negalima. Aš pats v? iš Ameiike-. nepamirški-
nių pnsiųstua iaiKiasciu> įa- tuva, tada ne skelbia, kad n»r ___nvoit; I ;. mnnp. o as
dau ve kokių “perlų :

ge- visai “sveiki žmonės. Išei- mis o kai parasiau^laišką, jienų ir 'dar užfundysiu ka 
po 8 mėnesių gavau at- nadiškos ruginės, 

kartą sakymą. Maniau, kad bus money orderi I dol

ir apsigyvenimui.

5713

(i'>) Korėjiečiai turtuoliai ir varg- 
Oetroit. Mich. dieniai šitas šaknis vartoja per

šimtmečius kaipo kokj stebuk
linga vaistą arba apsauga nuo

• J,....... . inrtvsin ka TAI ŽMOGAUS TURTAS, brolil> Kostanto, Just,no ir Adomo ,igy jr jaunystės pa^j.
lanis inrp’-mp.'iiia ičmnn R- -i”- ml.S’ ° Kai parašiau laišką, Jienų ll (lai jnaviu Ka kožnas turi rūpintį kad bu- Gajauskų iš Donenų kaimo, svencio- k Ginseno- šaknų nereikianu, įme.mediją, i.mon- na, kad tie patys pabėgėliai tai D0 8 mėnesiu travau «»t_ nadiškos ručines. įdedu tum sveikas. Yra svarbu ir labai mų apskrities. j,e patys ar kas juos kymo, Ginseng šaknų nerėkia
tuojas, lapija, montažas, ir 
poligonai, saladinai ir kiti.

Butaforija, dubrinis.
ŽMOGAUS SVEIKATA Paieškau Juozo Gribausko ir pus

brolių Kostanto, Justino ir Adomo

naudinga susipažint su M. J. Švilpas žino malonėkit atsi aukti šiuo adre- nei kept nei virti JOS lengva SU- 
išdirbtom Mostim, kurios yra geriau- su: Mikalina_ Gučaitė. Ingolstadt. kramtyti jr nurytį kaįp saJdai-

priklios nei karčios. 
$20.00, pusė sva- 

kvoteris svaro $5.00, 
iekad nebuvo pi
jąs sunku užau- 

mus prisiunėiam j
namus.

AEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Dėl Bimbos
Kartais pažiur 

kų leidžiamą
užtinku juokingų dalykų. As suprantu lietuvių bol- 
Anądien skaitau, kaip A. sevikų “padėtį”. Tie žmo- 
Bimba aiškina drg. M. Mi- nčs yra Rusijos agentai ir

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietusių yra Hblaikyti po visą pasaulj.
TŪKSTANČIAI jų dabar jgyv€na Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išyietmtų 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai* Jūsų pažjstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti. . . . ,

NAUJIENOS tiems ttvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus gimimų ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos toagmgus jvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius ieŠ€rIl?!’ 
Sakytuose raituose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlykščią "liaudies seimo” nnkimų komediją, ne- 
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
PtC,JS(kaitPvd"mią’NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių J 
yakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kūne bus nuo a t 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chieaaol mat— 18.00; už Chicagos ribų kaina metams 10.00; 

t iešiems mėnesiams — 85-25.
f ' SIŲSKIT! ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

r NAUJIENOS
Ba. Hatotod Stnct, CW«a»o 8, DL

•••

vuosius nesako, kur jie gy
vena ir ką veikia. Gergiamieji.

Lietuva uždara. Žmonės Prisiunčiu'j :r .gus už_ Ke
is ten nieko negali parašvti. leivi ir kalenc :ių $3.50 ir 
O bolševikai giria Lietuvos prašau man laikraštį siun- 
tyarką, bet ten nevažiuoja, tinėti, bo aš "Keleivi ’ skai- 
Kodėl? Ar ir jų neleidžia tysiu. ko! gyv;> busiu. Su 
maskoliai, ar jie patys ne- pagarba, Jeselskis,
nori i tą jų giriamą :‘roju”
patekti? Ch. Vaitkus,

AYest Peru, Me.

Brooklyn, N. Y. Gerbiamieji. 
Sveikinu “K lcivio’

geras mostis. štai vardai męscių ir 
nuo kokių ligų gydo:

Nr. 1 nuo aantų srėlimo ir smesre- 
nų nesveikumo, greit gauni pagalbą, 
švelnus vartoti. Kaina 55c. ir SI.

Nr. 2 M. J. S. Salve f«r External 
Pains. Nuo išviršutinių skausmų ko
jose, rankose, pusiau, sprande, šo
nuose, tirpimo, skaudėjimo sąnari- 
ir muskulų, užsišaldvmo ir aštraus 
kosulio, šita raostis maloniai šildo 
ir išvarinėja įvairius skausmus. Kai. 
na tik $1.

Nr. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve. 
A remedy for Skin Irritation. Šita 
mostis pašalina dausrybę odos ligi' 
Pašalina pilės, rash, athlete's foot, 
votis, išbėrimus, nudecinima.

tsiliepti
Adolfas Stanislovaitis 

81X4 Labor Supcrv. Ctr.
A. P. O. 403
c/o Postmaster New York, N. Y.

Paieškau Martyno Raulnšonio iš 
Aitiakonių kaimo.- Kaišedorių para
pijos. Meldžiu atsiliepti, turiu svar
bų reikalą. Žinantieji malonėkit pra
nešti, busiu dėkingas. (15)

Martin Rublis
P. O. Box 162, Lincoln, N. H.

Ko Tremtinių Vaikučiai 
Labiau Pageidauja

“Dirvos” laikraštyje M 
jSims ragina Amerikos lie- *.Yti. Aš \ism. 
tuvius šventinius atvirukus doje skaity

NUO UŽSISENfiJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR OPOS LIK V

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ’ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 

... nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 
celsk.enes ,r Mamonos Jusmouenes j; , vadinamos PSORIASIS. 
vaiku ir mano dėdės Antano Iva- TaJjp)? J;ašaIina li<O9

vadinamos ATHLETE'S EOOT. su-

Aš Mikalina l.iaudinskaitė ieškau 
Petronės. Pranciškaus ir Rapolo Va
balų. kilusių iš kaimo Bunikų, Kai
melių parapijos. Jie patys ar kas 

nušu- juos žino malonėkit man parašyti.

;>inu Kana- ,r/‘-Nr. 4 .M"Keleivį’
Aš; Juozapas Burdulis. paieškau 

mano giminių: dvejų tetų. Ievos Cie-

kučiams, kurie tokių vaiz- čiu money < i $3.50. Te- 
dų negauna. Tai nėra visai Tėvas su -i ’kiu vaikš- Ad 
tikslu. Ir sugriautoje Vokie- cioja į man -us, kol as 
tijoje šiuo metu visokiausių gvvas busiu. ”• Yauniški#, 
atvirukų ir vaizdelių galima V. a i ipeg, Man.
gauti pakankamai ir ju — , , ..
tremtinių vaikučiams nel Gerbiama redakcija, 
stinga. Vieno ko jiems tik- Prisiunčiu 3 k už 
tai trūksta — ui maisto, ir jeivį” ir 50c. u

J. S. Salve, mostis nuo 
niežėjimo odos ir -Poison Ivy. Kai-

sustabdo de- 
kraujavimą ir gy

tik vartosi pa-".00.
siųskit ir mo

ney order, ar čekį. Siunčiam ir C. O.
kuris prisius 3Oc. stampomis. 

Adresuokit:
M. J. ŠVILPA,

P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai gausite E. Beir's 
mačy, 15K Park st., Hartforri.

Phar-

nausko visu trij'i vaikų. Jie visi gy
vena Clevelande, Ohio. Taip pat ieš
kau mano pusseserės Toresos Make- 
vičiutės. kilusios iš Paliūnų kaimo. 
Rudaminos parapijos, gyvena kur 
tai Nevv Jersey valstijoj. Prašau ma
no gimines atsi.škukti, o jei kas juos 
žino, malonėkite man parašyti šiuo 
adresų: (15)

Joseph Burdoles
Herminie, Pa.

Aš Mary Gnsčiutė-f linkus paieš
kau pusbrolių. Jono ir Prano Brokų, 
kilusių iš Vaitkunų kaimo. Užuguos
čio parapijos. Jonas seniau yra gy
venęs apie Bostoną. Jie patys ar

stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio* ir nuskilusim 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Ix*gulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money/ 
orderį j: (16)

LEGULO. Dept. 2.
4S47 W. 14th Street, 

CICERO 5t, ILL.

Lietuva pavergta, lietu- 
“Ke- 'iai kenčia sovietų jungą.

Kalendorių * aremKl tad, lietuvi, auko- kas juos žino malonėkite parašytis * » i A _.A.   —Z T • ___ ų nsun aprauti • (13)
Cinkus

xbury, Mass.
to trukumo k^dten’^ ir tįgul Maiklo Tėvas nusi- mis Antrąjį Lietuvos Gel.j-»» Gin

didesnis ją skai^papuo? perka saugius batus, kad bejuno Vajų. .1 skU.i ,t„ R»,
dėl

♦



Poslapis AStuntas KELEIVIS, SO. BOSTON

*

Nr. 13 Balandžio 14 d., 1948 m.

Vietines Žinios
biznį, arba turėti per metus 
apie 23,000 dolerių grynu

PATRAKĘS GATVĖKA- BALF DARO DRABUŽIU GAVO PER BALF SIŲS- Sandaros Moterų Kliubo 
RIS SUŽEIDĖ 23 ŽMONES VAJŲ ATEINANČIĄ TUS KUBUS Susirinkimą*

Pirmadieni vakare, 10:35 SAVAITĘ Mrs. Pankevičienė iš Na- Įvyks balandžio 16d. San-'
vai. vienas gatvėkaris Sea- Visą ateinančia savaite, shua, N. H. praeitą savaitę daros svetainėje, 124 F st., 
ver gatvėje sugedo. Jį be- nuo balandžio 19 d. iki ba- lankėsi musų redakcijoj ir So. Bostone. Pradžia 8 vai. 
taisant motoras pasileido ir landžio 24 d. eis drabužiu pridavė mums laišką gautą vakare. Visos narės kviečia- 
32 tmu vežimas visu smar- vajus. Vietinis BALF sky- iš Vokietijos, kuriame viena mos dalyvauti. Valdyba, 
kurnu pasileido bėgti, kol liūs prašo visus lietuvius tremtinė rašo, kad gavusi
atsidaužė i Egleston aikš- peržiūrėti savo drabužiu p- Pankevičienės paaukuo
tas gatvėkarių stoti. Karas atsargas ir kas galima pa- tus per BALF rubus. Trem-

RADIJO PROGRAMA

pajamų. Todėl, pagal mažu- bu\o pilnas žmonių, o laike aukoti lietuviams tremtyje, tinė rašo: “Gavau kojines Lietuvių Radio Korpora-
mos nuomonę, yra gryna- .-usidaužimo karo stogas Aukojamus drabužius ga-.i*’ ten radau jūsų antrašą ir cijos programa ateinanti ne

buvo įlaužtas ir 23 keleiviai Įima pristatyti: " dėlto noriu jums padėkoti is VVORL stoties,
buvo sužeisti. Labai sunkiai I Lietuvių Piliečiu Drau- už pagalbą. Labai dideli ir 950 m °Slkv’ tarP. 9:30 *r
sužeistas buvo soųthbosto- gijos svetainę So. Bostone, nuoširdų ačiū jums tariu... 10 :30 ryto bus tokia:
niškis A. J. McDonald. 30 kampas E ir Silver gatvių:
metu iš Mercer st. Jam ne- Į Pobažnytinę svetaine.

W. Fifthst.;
Į “Keleivio’’ arba “Dar

bininko” ofisus.
Kas negali drabužių pri

statyti, tai malonės praneš- 
kompanija. ti, kad atvažiuotų mašina ir 

pirkimo ko- Po ilgokų diskusijų na- yp y. A. tuoj pradėjo tyri- paimtų drabužius iš namu.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sąuare
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

828 E. Broadway, So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

PILIEČIŲ DRAUGIJA 
TARIASI NAMĄ STA

TYTI
Praeitą trečiadieni South

Bostono Lietuvių Piliečių išskaičiavimas namą s’aV?
Draugija turėjo nepaprastą ti naujoj vietoj, pirma, ž:
narių susirinkimą. Susirin- noma, užsitikrinus, kad lau
kimo darbų tvarkoje buvo snio perkėlimas is. senosios 
tik vienas klausimas, apie i naująją vietą tikrai 
namo statymą. Narių prisi- pripažinta:
rinko pilnutėlė svetainė. Tokius

Direktoriai ir žemės pir- tiekė _
kimo komisija padarė savo Nariai turėjo spręsti, ar at- Jžiais 
pranešimą. Iš jo paaiškėjo sisakyti nuo šinderio skl\- džiai buvo 
štai kas: Per du metus vai- po pirkimo, ar ne. Gatvėkarių
dyba ir žemės x .
misija teiravosi nupirkti riai beveik vienu bal 
kur nors žemės gabalą, kur prieš du balsu 1 nut 
butų galima statyti naują mesti nuo šinderio snlypo

dauguma

bus
laimėje buvo sulaužytos 

argumentus pa- abidvi kojos. Jis bandė bė- 
ir mažum;. oantį karą sustabdyti stab

džiais. bet. matomai, stab-
hnvn sugedę.

alsu trik nėjimą. kaip ta nelaimė įvy- Paskambinti ir pranešti 
arė atsi- ko įr VITA viršininkai sako. apie turimus drabužius ga- 

darys viską, kad tokios Įima šiais telefonais:
Pirmininkui p. Razva-

įgalioti žemę pn
buvo net pritarę pirkimui nepaaiškino, ar galima bus turės ilgesnį laiką 
žemės prie Broadway Šin- dabartinėj vietoj varyti biz- □ motormanas A. 

-- - - 1 ’ naujasderio vietą. Bet Šinderis 
įeikalauja už savo žemę 
$15,500, o už Draugijos vie
tą jis siūlo tiktai §3,000. 
Šinderio vieta yra 95 pėdų 
platumo ir 100 pėdų ilgu
mo, o dabartinė draugijos 
vieta turi 60
ir 151 pėdą ilgumo. 

Direktoriai ir žemės pirki
mo komisija išėjo Į susirin
kimą su savo nutarimu: že
mės kitur nepirkti, o namą 
statyti dabartinėj vietoj.

Expert VVatch Repairing 
3 to 7 Day* Service

Ketvirtis and Co.
Wa«ches - Jewelry - IHamonds 
Radios - Electrical Appliancea

379 W. Broad»ay, So. Boston
Tel. ŠOU 4649

mums be galo daug džiaug- L Muzika, 
smo sudaro, kai gauname Keistučio 
ką nors iš Amerikos... pas Radio Choras, 
mus labai blogai su maistu, 3. Pasaka apie Magdutę. 
gyvename pusbadžiai... Juk Po programos parašykite 
kai kada nebėra ir noro gy- ?avo įspūdžius ir nusiųskit 
venti tokiame baisiame s?uo adresu: VVORL Sta- 
skurde ir varge...” M. Š. įon, Lithuanian Program,

_________ 216 Tremont st., Boston,
“Gabija” Rengia Vakarie- ^a®?? pranešdami savo įs----------- ■

ne su Dainomis pudzius, o skelbimus prašo- koris BEVERAGE CO.
“Gabijos” choras So. Bo- me i 502 East Broad- _____

stone rengia bankietą su waY» So. Boston 27, JVIass. 
dainomis, sekmadieni, ba
landžio 25 d. Lietuvių sve- REIKALINGAS 
tainėje, E ir Silver gatvių Tuoj

ir Birutes

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skenda lis.
Telef.: ŠOU 3141.

Steponas Minku*ir SOdauskui: SO 8-6708 
8-9251, raštininkei 
Januškevičienei SO 
arba adv 
0948.

p-rnai taiiuziu u. ?vc- REIKALINGAS KUKORIUS
8-5038. tainėje, E ir Silver gatvių Tuoj reiUalingas (

J. Cuniui SO 8- kampas. V akanenės pra- kokonas “Strand” restorane.
džia 6 \al. \ akai e. Rengė- Kreiptis asmeniškai arba rašv-

gydytis, 
J. Mac-

Donald randasi gyvybės pa
vojuje.

namas bu.- 
nepaaiš-

m, kol 
statoma:
kino. kiek brangiau namo 
pastatymas kainuos, jei lai
ke namo statymo bus varo
mas “sklepuke” biznis?

Niekas

Automcbilio Nelaimėj 
sižeidė J. Casper

Laidotuvių direktorius

Su-

J.
Nariai atėjo į mitingą su Casper šį pirmadienį 10 vai.

pėdų platumo gana aiškiu nusistatymu pa- ryto gana skaudžiai susižei- jje _ . .
Rep.

likti senojoj vietoj, 
ir nutarė.

Vajaus savaitę BALF su- jai >ako, jau laikas Įsigyti 
telks kelias mašinas ir dra- tikietus. 
bužiai bus tuoj pat paimti.

Komiteto Posėdis
BALF 17-o skyriaus dra

bužių vajaus komiteto posė-

ti: 374 W. 
ton. Mass.

Broadway. So. Bos-

Į Peabody Muzėjų Parvežė 
Senas Iškasenas

Kaip žmonės gyveno prieš dis įvyks ketvirtadienį, ba
dė. Jo vairuojama mašina 150,000 metų? Į tą klausi- landžio 15 d. L. Piliečių 
dėl kokios tai priežasties, atsako iš šiaurės Afri- Draugijos patalpose, So. 
besisukant iš 4-tos gatvės į kos parvežtos iškasenos se- Bostone, 309 E st.

BOSTONIŠKIAI ŠOKĖJAI I st. So. Bostone nepaklausė nų laikų gyvulių ir žmonių Ypatingai kviečiami atei-
ST. LOUIS MIESTE vairo ir atsidaužė į vienuo- palikimų. Bostono moksli- ti tie geros valios lietuviai,

P-nios O. Ivaškienės ve- lyno tvorą. Mašina liko ap--pinkai darė kasinėjimus kurie galėtų patarnauti va- 
Tokį nutarimą direktoriai ir dama tautinių šokių grupė lamdyta, o vairuotojas su- šiaurės Afrikoje prie Tan- juje su savo mašinomis.
žemės pirkimo komisija pa- praeitą savaitę dalyvavo St. žeistas. gier miesto ir šias dienas ---------------
darė dauguma balsų. Tos Louis. Mo. mieste tautų fes- --------------- . pargabeno iškasenas Į Har- Penny Sale
daugumos nuomonė buvo tivalyje. Bostoniškiai šoke- Našlių Balius Gerai Pavyko vardo, Peabody muzėjų. Balandžio 24 d. šeštadie-
toki: jai pasirodė balandžio 7 d. Praeitą šeštadienį sanda- Harvardo profesorius Car- nio vakare drabužių vajus

Statant narna prie Broad- Jie šoko: Rugučius. Blez- liečiu moterų kliubo" suruoš- leton S. Conn, kurs dalvva- bus užbaigtas didžiuliu

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO Žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
Pinigai reikia siųsti su už

sakymu:
DR. D. PILKA

546 E. Broad way 
South Boston 27. Mass.

s
x
X
a.s
«

«-

a
x

a
x
x
X
X
a

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

tieji įsigyti tikietų iš anksto 
prašome kreiptis į vietini 
BALF skvriu.

lerių. A dubu sklypai su jų Tame pat tautų festivaly- Našlių 
nuvalymu kainuos apie je dalyvavo ir lietuvių šoki- linkta
30.000 dolerių. Namo pa- kų grupė “Ateitis” iš Chi- buvo išrinkta 12 jos “paly- 
statymas prie Broadway cagos, vedama šokių moky- dovių”. Žmonės ilgai pne 
kainuos daugiau, nes reikės tojo Vytauto Bieliajaus. geros muzikos smagiai link- 
geresnį ir puošnesnį namą Chicagiškiai šokėjai pasiro- smincsi. Teisėjais buvo Mrs. 
statyti. Gatavų pinigu drau- dė publikai penktadienį, ba- Alekna, K. Zabitis. Mrs. 
gija turi tiktai 90,000 dol. landžio 9 d. Jie šoko: Dzu- VValeyka, Dr. Kapočius ir 
Todėl reikės lysti į skolas kų šokį. Oželį. Rugučius.
ir kas jas kada išmokės? Blezdingėlę ir Malūnėlį.

Direktorių ir žemės pirki- --------------
mo komisijos mažuma sakė Penkias Dienas su Kulipka 
kitaip: Sako, namo staty- Galvoje
mo išlaidos yra tos pačios šeštadienį miesto ligoni- 
ar namą statysime prie nėj mirė Henry Gottschaik.
Broadway ar dabartinėj 74 metų amžiaus žmogus iš 
vietoj; prie Broadway na- Jamaica Plain. Jis išbuvo 
mo pastatymas gal net pi- ligoninėj penkias dienas ir 
giau atsieis, nes ten lyges- buvo gydomas nuo papras- 
nė vieta. Sklypas kainuoja to galvos susižeidimo, nes 
15,500 dol., o jo nuvalymas jis sakėsi kritęs ir susižei- 

nuo 500 iki dęs. Po mirties, kada buvo

•karalienė” buvo iš- šimto tūkstančių metų.
Mrs. Savickienė ir ---- j-----------

Observatorija Bus Atdara

M. Venis.
Našlių baliaus rengėjos 

prašo išrinktas “palydoves” 
malonėti pranešti Sandaros leres paskaitas ir gale 
moterų kliubui savo adre- bėri dangų per galingu: 
>us. Rašyti 124 F st., South servatorijos teleskopus. 
Boston. Mass. Rep. -----------------

Naktimis -----------------
Harvardo kalidžiaus as- Dr. Serge Kousevitzky Pa- 

tronominė observatorija bus sitraukia iš Simfonijos 
laikoma atdara naktimis šį Garsiojo Bostono simfo- 
pavasarį paskutinę balan- ninio orkestro vedėjas Ser- 
džio ir pirmą gegužės savai- ge Kousevitzky nutarė dėl 
tę. Norintieji lankyti galės senatvės pasitraukti iš diri- 
observatorijoj girdėti popu- gento vietos 1948-9 metų

APS1DRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

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

SO 8-2483

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury, Mana.
TeL Parkway 1233-W

SLA
Laisniai Pinbolės Maši

noms Laikyti
Miesto taryba priėmė nu- dirigentų

gali kainuoti 
900 dolerių 
Todėl ekstra 
$16,400.

Tuo tarpu 
vieta, kurią

359 Kuopos Susirinki
mas Dorchestere

Šį penktadieni, balandžio tarimą, kad pinbolėms lai 
16 d. 8 vai. vakare įvyksta kyti turi būti išimti laisniai. 
Dorchesterio SLA 359 kuo- už kuriuos reikės mokėti 
pos susirinkimas, Dorches- P° $30 per metus. Tuo budu 

daugiausiai, padalytas skrodimas, jo terio kliubo patalpose, 1810 miestas tikisi sukelti per 
išlaidų bus galvoje buvo rasta kulipka. Dorchester avė. Bus baisa- metus 40,000 dolerių. Majo- 

Pasirodo, kad senas žmo- vimas į Pildomąją Tarybą ras žada šitą miesto tarybos 
senoji gus bandė nusižudyti, pa- ir bus renkami delegatai i nutarimą pasirašyti, 

vėliau galima leido sau šūvi į galvą, bet SLA seimą ir i antro
lieka I

ap-
bus parduoti ir, kol naujas tiktai susižeidė ir nuvežtas skričio kuopų suvažiavimą, 
namas bus statomas, seno- į ligoninę pasisakė puolęs ir Todėl visi nariai prašomi 
joj vietoj galima bus varyti susižeidęs galvą. dalyvauti šitame svarbiame
-------------------------------------------------------- : susirinkime.

Jaunuolė Turi Didelę Idėją

“Aš žinau, kur aš pasidėsiu“, sako Julė. žinomiausia vaikų 
dabotoja visoj kaiminystėje. “Aš lankysiu kalidžių. as ne
praleidžiu visą mano laiką svajodama apie gražius daini
ninkus. Pinigai, kuriuos aš uždirbu dabodama vaikus, eina 
tiesiai į Mutual Savings Banką mano busimoms kalidžiaus 
išlaidoms padengti". Jus galit daryti taip pat protingai, kaip 
Julė. atidarydami Mutual Savings Banke apdraustą taupy
mo sąskaitą. Atminkit, taupumas yra šeimos laimės pagrin
das. Kada atidarote l>anke sąskaitą žiūrėkit, kad banko pa
vadinime butu žodžiai “Savings Bank”, arba “Institution for 
Savings“. Tie žodžiai parodo Mutual Savings Banką.

Automobilis Įvažiavo į 
Jaunimo Būrį

Sekmadienio vakare Brigh 
tone įvyko didelė nelaimė. 
11 vai. vakare laike smar
kaus lietaus, būrys jaunimo 
išėjo iš vieno teatro ir iš ro- 
liuku čiužinėjimo svetainės

ste- sezono gale. Jo vietą užims 
ob- francuzų dirigentas, Char

les Munch. kurs porą savai
čių čia dirigavo orkestrą, 

•kaipo svečias. C. Munch yra 
vienas iš garsiųjų Europos

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu* biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus.

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Ameba Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)

THREE ARTS STUDIO,
480 Koylston st., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nno 2 ild 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
BO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1330

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniaia: 
nuo 10 iki 12 ryt*

278 HARVARD STREET 
kanų. Inman SU, arto Csotral Bų. 

CAMBRIDGE. MASS.

Pirm., Balandžio 19 Atidarymas
Aliejaus Pečius Užnuodijo 

Visą Šeimą
Šį pirmadienį So. Bostone 

Valdyba, viena šeima iš 8 žmonių su
sirgo nuo aliejinės krosnies 
dujų. šeši šeimos nariai tu
rėjo būti nugabenti į ligoni
nę. Ta nelaimė ištiko Ro
gers šeimą, kuri gyvena 
174 W. 7-th st.

Lankėsi Redakcijoj
Musų redakcijoj praeitą

TaL ŠOU 2805
DAKTARA8

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryta Ud 11

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

ir pasipylė gatve. Tuo tai-pu šeštadienį lankėsi laikraščio 
vienas automobilis įvažiavo rėmėjas drg. Petras Grigus1 _ T • i •
į jaunųjų minią, 11 mergai- ir Chelsea, Mass. Jis atsi 
cių ir berniukų buvo sužeis- naujino laikraštį ir paliko 
ta. Astuonius jaunus žmo- musų namui išpirkti 2 dole- 
nes teko nugabenti į ligoni- nu. "
ne sunkiai sužeistus, trys Šį pirmadienį į musų re-į 
buvo lengviau sužeisti. Ne- dakciją buvo užėjęs senas 
laimė įvyko Commonvvealth laikraščio skaitytojas Ch. 
ave- Mitkus iš Bangor, Me.

Susižeidė Ponia Valentina 
Minkienė

Praeitą šeštadienį Mrs. V. 
Minkus, Lietuvių Radio 
Korporacijos programų ve
dėja beeidama gatve kaž
kaip užsigavo koją ir turės 
kurį laiką pašlubuoti. Koja 
yra ištinusi ir ligonė sun-; 
kiai gali pavaikščioti. Ein

ikiu pasveikti. Rep. į

Laiškas iš Kalifornijos
Buvęs montrealietis Juo

zas Kilmonis jau rašo iš 
Los Angeles, Kalifornijoj. 
Sako, jau galutinai persikė
lęs su šeima gyventi iš Ka
nados į “Steitus” ir pasirin
ko apsigyvenimui vietą sau
lėtąją Kaliforniją. Siunčia 
sveikinimus Bostono pažįs
tamiems ir draugams.

NAUJOS ANGLIJOS PUIKIOS LENKTYNĖS

l ZjjM Atidarymo Dienoje Bus
DA.MON RUNYON MEMORIALAS

DVIGUBI UŽSIDARO 1:40 PO PIETŲ 

8 I-a ha i Įdomios Lenktynės Kasdien

Balandžio 19 iki birželio 5
Suffolk Downs liko pagerintas, kad lankytojai turėtų 

daugiau patogumų ir gavo Naujųjų Išvaizdų.

Gatvėkariai ir husai eina tiesiai

you at
Suffolk Downs,
-------------------------------POST TIME

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Rimbai Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset £044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vnk. kasdien 
Nodėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURN1TURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insored 
Movera)

Perk raustom
žia pat ir į to-1
linas vietas. _
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
TaL 8OUtk Boston 4618




