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Lietuvių Kolonuos Telkiasi I 
Minėti Vasario Šešioliktą

Didelės ir Mažos Kolonijos Saukia Susirinkimus — Ruo
šia Prakalbas ir Koncertus — Priims Protestų Rezoliuci
jas — Kai Kur Dalyvauja VLIKo Atstovai Sidzikauskas 
ir Krupavičius.

Jau šį sekmadienį, vasa
rio 13 d. daugelis lietuvių 
kolonijų mini Lietuvos ne
priklausomybės 31 metų 
sukaktuves, šį sekmadieni 
Lietuvos nepriklausomybę 
minės Chicago, dalyvaujant 
V. Sidzikauskui (Minėji
mas vyks 1 vai. po pietų 
Siuvėjų svetainėj, Ashland 
ir Van Buren gatvių kam
pe); Minės Detroitas, daly
vaujant Dr. Grigaičiui ir Dr. 
Padalskiui: Minės Bosto-

Maskva Siūlo “Ne
puolimo Paktą

Maskvos diktatūra praei
tos savaitės gale pasiūlė 
Norvegijai pasirašyti “ne
puolimo sutartį”. Tokį pa
siūlymą padarė ta pati Ma
skva, kuri turėjo pasirašiusi 
nepuolimo sutartis su Len
kija, Lietuva, Latvija. Esti
ja, Suomija ir kitais kaimy
nais. Maskva visas tas su
tartis sulaužė.

nas, New Yorkas, Worces-l VT .. , ,. ,
teris, Waterbury, Miami; Nepuolimo sutartis buvo 
VVilkes-Barie (minėjimas 8.Pa?lrases f H'tle.is su vi
rai. vakare Irene svetainėj,i8"8 kaimynais ir jis
N. Franklin št., dalyvau- "T 438 su?rt!s sulaužė,
jant dainininkei Paulinai Hda J3™.atrode P340*05 
Stoškiutei). laikas pulti.

' Maskvos vyriausybe sako,
Trečiadienį vasario 16 d. kad Norvegija neužtenka- 

Lietuvos nepriklausomybę mai aiškiai atsakė, kaip ji 
minės Newark, N. J. kolo-Į žiuri į Atlanto Gynimosi Su

dalyvaujant VLIKo j jungą ir ką ji mano daryti
GnlziG AT t 2X4____ 1________VT__________________ ♦

mja,
pirmininkui M. Krupavičiui, dėl kariškų bazių. Norvegai 

dabar svarsto Maskvos “ne
puolimo sutarties” pasiūlyki ūsų svečiai iš Europos,

k rnnuviAiiic 
mxi vaprez v iviuct QizT*7ilr _

k7iv>£jiria

kas, lankosi po lietuviškas 
kolonijas. V. Sidzikauskas 
šį sekmadienį kalbės Chica
goje, vasario 19 d. Keno- 
shoje, vasario 20 d. Pitts
burghe ir vasario 27 d. Phi- 
ladelphijoj. Pralotas M. 
Krupavičius šį sekmadienį 
kalba Nevv Yorke, vasario 
16 d. Nevvarke, vasario 20 
d. Laurence, Mass. ir vasa
rio 27 d. Waterbury.

Vasario šešioliktoji yra 
lietuvių tautos kovos diena. 
Amerikos lietuviai tą dieną 
vieningai pareikš savo rei
kalavimus pasaulio galiū
nams, kad mažai lietuvių 
tautai butų grąžinta jos at
imta laisvė ir demokratiš
kos teisės.

mą.
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NEW YORKE LIETUVOS
MINĖJIMAS CAPITOL 

VIEŠBUTYJE
Sudegus Webster Hali, 

Nevv Yorko lietuviai Lietu
vos nepriklausomybę minės 
Capitol Hotel patalpose, 51 
st., Nevv Yorke. Salė yra 51 
ir Aštuntos Avė. kampe, 
privažiuoti galima 8-th avė. 
subvvay iki 50 gatvės, BMT 
subvvay lokaliniu traukiniu 
iki 49 gatvės ir IRT sub- 
wa.v lokaliniu iki 50 gatvės. 
Minėjimo pradžia 4:30 vai. 
po pietų, šį sekmadienį, va
sario 13 d.

A. D. Federacija Už
Internacionalą

Amerikos Darbo Federa
cija viešai skelbia, kad ji 
sutinka dalyvauti pasitari
muose su visų kraštų laisvo
mis unijomis dėl sudarymo 
Tarptautinio darbin inkų 
unijų susivienijimo. Suirus 
Tarptautiniam unijų susi
vienijimui (WFTU), pasi
traukus iš jo Anglijos,Olan
dijos ir Amerikos C. I. O.1 
unijoms, yra proga sudaryti 
naują tarptautinę unijų or
ganizaciją, kuri jungs tik
rai laisvas darbininkų or
ganizacijas ir nebeturės sa
vo eilėse kazionų rusiškų 
unijų, kurios atstovauja tik
tai Maskvos diktatūrą ir 
neturi nieko bendra su dar
bininkų judėjimu.

“GENEROLAS” MARKOS 
ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ

Graikų sukilėlių radio 
praneša, kad Graikijos ko
munistų partijos centro ko
mitetas “atleido iš pareigų” 
generolą Markos’ “partiza
nų” vadą. Komunistai sako, 
kad Markos susirgo, bet 
Graikijos vyriausybė skel
bia, kad Markos susirgo 
“titizmu” ir komunistai jį 
pavarė iš vadovavimo, kai
po nebeištikimą Maskvai. 
Markos vietą užėmė “gene
rolas Goussis”, kurio tikra 
pavardė esanti G. Vonti- 
cias. I

VALSTYBES SEK
RETORIUS

Dean Acheson, Amerikos 
valstybės sekretorius griež
tais žodžiais atmetė Stalino 
siūlymą per spaudą, kad 
prezidentas Trumanas va* 
žiuotiį pas jį “kalbėtis apie

‘MERCI AMERICA” LAIVAS ATPLAUKĖ

Prancūzijos žmonės, atsidėkodami Amerikai už gelbėjimą jų nuo bado, atsiun
tė įvairių dovanų 49 vagonus. Dovanas atvežė laivas Magellan, kurs praeitą 
savaitę buvo iškrautas New Yorko uoste, čia matyti, kaip laivas su didžiuliu 
užrašu “Merei America” (Ačiū Amerikai) įplaukia į New Yorko uostą. Lai; 
vas buvo pasitiktas labai iškilmingai. Prancūzijos dovanos bus išvežiotos į 
visas Amerikos valstijas ir vienas vagonas eis į Washington, D. C.

Cechai Kuria Užsie- 
niiip V nrisnisuihe—nr-' * jy-—i 

Pabėgėliai iš Čechoslova
kijos baigia susitarti dėl su
darymo užsieniuose vyriau
sybės “in exile”, kuri ves 
kovą už čechoslovakijos iš
laisvinimą iš bolševikiškos 
diktatūros. Penki aukšti bu
vusios demokratiškos vy
riausybės pareigūnai atvy

Maskvos Politbiuras Užgaulioja 
Amerikos Vadus

Sako Musų Šalies Vadai Ruošia “Karo Planus” — Kvie
čia Amerikos Vadus “Pasikalbėti” — Suverčia Kaltę Dėl 

i Taikos Nebuvimo ant Amerikos — Užsipuola Atlanto 
Gynimosi Sąjungą.

Kiek Uždirba Mūviu Sovietų “politbiuras” pa- 
n skelbė nepaprastą savo pa-AKtOriai reiškimą apie Stalino “tai;

Iždo departamentas pra-: kos ofensyva” ir “visiškai 
neša, kad galutino apskai- pritaria” Stalino pasiuly- 
čiavimo 1946-47 metais žy- mui, kad Amerikos prez.i- 
mieji mūviu aktoriai čia ga- dentas atvažiuotų pas Stali- 
vo tokias algas: Bette Davis ną pasikalbėti apie taiką, 
uždirbo per metus $328,000, Sako, Stalino pasiūlymas
Betty Grable — $299,333, P«r laikraščius prezidentui 
Humphrey Eoeart — $467,-i Trumanui atvažiuoti į Rusi- 
361, Stanley Momer (Den-Įjų yra “dar vienas įrody- 
nis Morgan) — $325,892, mas, kad Sovietų Sąjunga 
Deanna Durbin—$323,477.lyra pasiruošusi diskutuoti 
Ann Sheridan — $269,345, visus tarptautinius klausi-

Senatoriai Svarsto 
Atlanto Sąjungą

Amerikos senato vadai,

Robert Montg o m e r v — 
$250,000.

Teatrų savininkas ir biz
nierius Charles P. Skouras, 
per tuos pat metus uždirbo 
$985|300, Jacob W.Schwab, 
New Yorko drabužių siuvy
klų biznierius, gavo per me
tus $440,542.

Palyginus su tais pinigin
gais vyrais ir moterimis. A- 
merikos prezidentas dabar 
gauna algos $100,000 ir 
$90,000 išlaidoms.

mus, kad užtikrinus pasto
vią taiką”.

Politbiuras sako, kad A- 
merikos vadų atsakomybė 
bus labai didelė visų tautų 
akyse, jei jie atsisakys kal
bėtis su Stalinu apie taiką ir 
sako, kad tokios taikos de
rybos galėtų “sutrukdyti 
(Amerikos vadų) karo pla
nus, kurie turi būti numas- 
kuojami su vis didesniu ir 
didesniu budrumu”.

New Yorke Sudegė 
Webster Hali

Praeitą šeštadienį Nęw 
senatoriai Tom Connaly ir • Yorke sudegė sena, 86 metų 
Arthur Vandenberg turėjo svetainė, Webster Hali, E.
platų pasitarimą su valsty- - ll-oj gatvėj, kurioje šį sek- 
bės sekretorių Dean Ache- madienį lietuviai rengėsi 
son dėl numatomos pasira- minėti Lietuvos nepriklau
syti Šiaurės Atlanto Gyni; somybės sukaktuves. Spėja- 
mosi Sąjungos. Senatoriai ma, kad gaisras kilo iš cigą- 
nori, kad tos sąjungos su-įretės degančio galo r'~z~Gais-

ko dabar į Amerika susitar-j tartis butų taip surašyta, ras buvo pastebėtas 4:40 
ti čia su čechoslovakų orga-i kad senatas galėtų ją pa- vai. ryto. Gaisras padarė 
nizacijomis ir gauti pritari-Įtvirtinti. Visos tarptautinės kelis šimtus tūkstančių do- 
mą iš Amerikos vyriąusy- sutartis turi būti senato pa- j lerių nuostolių.

tvirtintos dviem trečdaliais! Webster Hali svetainė se- 
balsų. nais laikais buvo garsi New

Pagal paskutines zunas,: Yorke, kaipo iškilmingų pa- 
Amerika, kviesdama Norve-Įrengjmų vieta, bet vėles
ni jų i Atlanto Sąjungą, ne- niajg laikais ji buvo naudo-

bės sudarymui kovojančios 
Čechoslovakijos vadovybės.

“PRAVDA” SKUNDŽIASI
IR KLAUSIA . .XXT v -------------------------------------

Maskvos “Pravda” rašo,|Pra^° is Norvegijos kariškų i jama politiniams mintim 
kad Sovietų “lengvoji pra- į®211*’ ..bet tiktai non, kadjgams jr šokiams, 
monė” nepajėgia pagaminti į Norvegija pati stiprintųį sa-

NEVVFOUNLAND BUS 
KANADOS DALIS

ŠĮ pirmadienį Kanados 
parlamentas Ottawoje pra
dėjo svarstyti bilių apie į- 
jungimą Newfoundland’o, 
kaipo dešimtą Kanados pro
vinciją į Kanados domini- 
ioną. Sąryšyje su tuo biliu 
Quebeco provincijos atsto
vai kelia reikalavimą pra
plėsti atskirų provincijų 
teises ir ypatingai reikalau
ja užtikrinti prancūziškai 
kalbančių piliečių teises. 
Dėl biliaus priėmimo ne
abejojama.

Kardinolas Mindszentyreikalingiausių dalykų na
mų ruošai palengvinti. Laik

dirbtuvės nepajėgia paga
minti skalbiamų mašinų ir 
šaldytuvų? Laikraštis sako, 
kad šaldytuvai ir skalbia
mos mašinos labai paleng
vintų šeimininkių darbą, 
ypač tų, kurios dirba dirb
tuvėse. “Pravdos 
mas

vo gynimosi pajėgas ir uz 
tai jai bus užtikrinta Ame-

soS, "kos pagalba. jei Rusija ją
užpultų.

MARSHALLO PLANE
ŠMUGELIO NEBUVO
Economic Cooperation 

Administration ir prekybos 
departamentas skelbia, kad 
paplitusios žinios apie Ang
lijos, OI

Visoj Lenkijoj Ma
siniai Areštai

Lenkijos politinė policija į varomą šmugelį su Mar 
, „„„ skelbia, kad ji susekusi di ‘shallo plano ahummiju ne- 

,v. * klausi- delį sąmokslą išžudyti da-! turi jokio pagrindo. Po nuo-
lieka be atsakymo. | bailinęs Lenkijos vyriąusy-į dugnaus tyrinėjimo pasiro;

_________ L 'bės vadus-kvislingus. Sakoje, kad nei Anglija, nei
buvusiųjų “požemio armi- i Olandija su Belgija nepar- 

karių tarpe susektos'davė Amerikai pagal Mar-TAIKOS DERYBOS KINI 
JOS ATIDEDAMOS

Olandijos ir Belgijos

JOS __ ___ ____r - _________ -
toks sąmokslas, bet budri shall planą gautą aliumini

Kinijos nacionalinė vy-ipoĮjcija giriai samokslinin- 
riausybė vis dar negali prabus išgaudžiusi ir padėjusi 
dėti “taikos derybų” su ko ljuos j kalėjimus. Policija 
munistais, nes komunistai; nepraneša suimtųjų pavar- 
iškelia vis naujus reikalavi- džių, nepraneša nė tos “už-
mus dėl “karo kriminalis 
tų’’ baudimo ir šiaip jau 
nerodo jokio noro nerybo-

jų ir šviną.

LENKŲ ANGLIŲ EKS
PORTAS PAKILO

Varšuvos valdžia prane
ša. kad pernai metais Len-siemų valstybės”, kuri buk

tai sąmokslą finansavo,Jjet buVQ iškasU 75 mil}o
ginasi suėmusi

mis baigti pilietinį karą. Sa- mis” buvusių požemio ko ~ .,. - . . ,
ko, kad derybos prasid^votoių ir sąmokslą sulikvi-Sau?(2? "J11.10"31 to™Dbu.v0 
sianfios kiek vėliau, bet ka-dav,įi. ' |;evezti; uzs;emus. Į Rusija
da,—to niekas nežino.

nai tonų anglių ir iš to skai-

VAIKAS PRARIJO DE- 
WEY-WARREN GUZIKĄ 

SOVIETŲ CIVILĖ AVIA- 4 metų amžiaus Jean Pi-'užginčija 
CIJA ATSILIKUSI card, Albanv, N. Y., mieste,

“N. Y. Times” praneša, prarijo rinkiminį Dewey- 
kad pagal patikimas žinias, Warren guziką, kurs prieš 
Sovietų Rusijos civilė avia- rinkimus buvo segiojamas 
cija yra maždaug tokiame prie švarkų. Daktarai guzi- 
stovyje, kaip Amerikos civi-!ka ištraukė vaikui iš pilvo, 
lė aviacija buvo prieš 15 Sako, ir vaikas ir rinkiminis 
metų. 1 guzikas visąi tvarkoje.

buvo išvežta ne mažiau, 
kaip 6 su puse milionai to
nu. Lenkijos vyriausybė 

užsieniuose pa
sklidusią žinią, kad Maskva 
už lenkų anglis moka tiktai 
po $1.20 už toną, tuo tarpu 
kai kiti kraštai moka nuo 
15 iki 20 dolerių už toną.

vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Anierutus vyrurasyne j 
Rusijos diktatoriaus “tai
kos ofehsyvą” atsakė, kad 
jokių pasitarimų tarp “dve
jų didžiųjų” nėra reikalo 
daryti, o jei Stalinas atvyks 
į Washingtoną, jis bus lau
kiamas svečias.

Politbiuras dar skelbia, 
kad “Atlanto Sąjunga yra 
įrankis paruosti karą prieš 
socializmo ir liaudies demo
kratijos kraštus”.

Politbiuras, kuriame Sta
lino balsas viską nusveria, 
meta. kaltinimą Amerikai ir 
Anglijai, kad “anglų-ame
rikiečių imperialistai” sie
kia dominuoti pasaulį, pa
vergti darbininkus ir slo
pinti koloniaKnių tautų išsi
laisvinimo judėjimą.

Šią savaitę Washingtone 
lankosi Norvegijos užsienių 
reikalų ministeris, Halvard 
M. Lange, kurs tariasi su 
valstybės sekretorių dėl 
Norvegijos dėjimosi prie 
Atlanto Sąjungos.

Šią savaitę valstybės se
kretorius Dean Acheson dar 
kartą turi pasitarimus su 
Anglijos, Prancūzijos, Bel
gijos, Olandijos ir Liuksem
burgo atstovais dėl galutino 
Atlanto Sąjungos sutarties
surašymo.

BANDĖ NUŠAUTI 
IRANO ŠACHĄ

Praeitą penktadienį 
nas fotografas paleido šūvį 
į Irano šachą, Mohammed 

1 • 1 - • , j- Riza Pahlevi, ir peršovė jį.
kunigaikštis, kardinolas sacho palydovai pasikėsin-Mindcvontv vra foiuiumac . . . _ •

Pirmą kartą katalikų baž
nyčios istorijoj bažnyčios

Mindszenty, yra teisiamas 
svietiško teismo. Bolševikiš
ka Vengrijos diktatūra kar
dinolą kaltina, kad jis esąs 
šalies išdavikas, šmugelnin- 
kas ir šnipas. Kardinolo 
teismas sukėlė visame pa
saulyje didžiausio susido
mėjimo ir daugvbę protes
tų. šį antradienį bolševikiš-

vie-

toją vietoje nušovė. Irano 
valdžia tuoj po to uždraudė 
bolševikuoj a n č i ą Tudeh 
partiją, o minia Teherane 
išgriovė tos partijos buvei
nę ir klubus. Prezidentas 
Trumanas pasiuntė sužeis
tam šachui linkėjimus greit

kas teismas kardinolą nutei- pasveikti. Sako, šachas pa
šė kalėti iki gyvos galvos. sveiksiąs nuo žaizdų.

I
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POLITINIAI MANEVRAI su -~.rf.-iL-
--------- vengtų pasimatyti...

Amerika ruošiasi Dasira- ------------- -
syti -Siaorės Atlanto* Gyni- SMETONOS LEGENDOS 
mosi Sąjungą” su Kanada ŽUVININKAI
ir Vakaru Europos kraštais. ----- —
Sutarties pasirašymo iš va- Cieveiar.de Ber. į-- A- 
karėse Rusija pradėjo "tai- merikos Lietu * i F 
kos ofensyvą", kad sutruk- rengė vakarą tremtir įly
džius kariškos sąjungos su- šelpti ir tą pat r r.tą -~

ALINO TAIKOS” JVINDEUO TELEGRAMA zmojo. 
šiam: tiems procesam-*

S. A. •

‘•atsakė’" i kelis vieno ame- do lietuvis mums raš . 
rikiečio 'miinlktn klausi-tai buvęs —uiutir.ir.zų 
jnus ir pasisiūlė pasimatyti ninzystes vazaras tj.- 
su prezidentu Trumam. Vė- mas visai teisingas.

savo sveikatos, todėl tam ^r-. „jje:.... , p^. .
pačiam žurnaifemi jis "at- įį^ dena Aj 
saite , -rad preztdcKCas tre; Preadectu tr.es varilrrar.ė 
manas turėtu pas jį atvykti įmo^’u rir-ta ša 
pasimatyti bet kokiame Ru- i."! ką.,‘" j -T-
įjos mieste, arba kur nors nebuvo Lietu?' ž~
Čecnosiovazijoj ar Len.-ujo- - H-<-as — 

je. Taigi, Stalinas ir Ler..-::- '■;.
» su Cediodavakija moko L Tarybos paskirtas er
sayp i toms pareigoms. o 1825 išgali Kviesti Amerikos ore- t*,-,—, - ...••.CT. - - Lč&lS --* *. ><U.‘c
zidentą... . . rininkai durtuvais ji Įkėlė Į

Žinoma, to*cs . pokviefe- Vogna prezidento sostą.
mas per laikraščiu- nėra velar;^ žuvininkai ta žir. 
nei laba: mandagus, nei in- 
žinantis. Jei kviesti arva- -nrp4iHP?a - 
žiuoti. tai kodėl nepranešti ’\e?ara ’ ^a 

apie tai kviečiamajam as- ba^a’^Ameri"- 
menini, užuot bliurbti apie ųoįį- m...........

r.d.L/<x d . m

i. «/d. 1L-.

■ ** jKfcrtrr »4
failai f«yr sro«tv 

- ų; ž^^yatsf < 212^** ***

... *» ♦.ns»» *««.* ,*a
asw*SUU»S«^Jumr
. - . • *a.t.. si^aL- nūs

. y tjirt: **

i . Ui.- :asitmtė aukščiau paduotą telegramą ameri- 
žurnalistui Kingsbuty Smith i Paryžių, kurio-

i> -akosi negalįs nei plaukti nei lėkti, o todėl siu- 
tan. žurnalistui. zad prezidentas Trumanas pas ji 

taiką padaryti”. Amerika šitą netiesiogini
.--.imą Į "dvejų" pasimatymą, atmetė.

Actedron

Kas Savaite

-<3

Vasario Šešioliktoji
Tradicinė Lietuvos šven

tė, Vasario šešioliktoji^ jau 
čia. Visos lietuvių koloni
jos. kur tik yra būrelis veik
lesnių žmonių, rengiasi įs

ta dieną pami-

pra-
skai-
1948

tai per laikraščius? Mato- < " A/i TX *'j-
■BI to kviMUBo” tikslas ■ ivlėjlnra. vrg
buvo pagarsinu laikraanuo- -į
•e, kad staknas aotuctą dar ijetnvią vis-jomenės aali-a 
vieną Jaką suvalgyti ir. ge- pra—f A. Srr.etor.os -^ki
rai užsikandęs pasisakytą, jį Tyiėjfca., nereiškia už- 
z.au .1= non taikos... mirsimą. Visai ne. Be: -ą-.-

Bet Amerikos valstyoes ,,_d
vyrai jau yra patyrę, kad d4I ju ..a;b,.._...,.
Stalinas savo -gerųzodzių u „.£ gera b..ia- ,e? 5,į.
It^uailto .r jo "tanąs pa- kair^.j. visuomenė
reiškimai tiek tėra verti, r
kiek vejas. n<1

atetybės sezre torius legendą 
Denn Acheson i Stalino po- Chicagos '‘Draugą-" 
litinius manevras atsiliepė da jj j. J. ••okv..-
ilgu pareisaimu spaudai, binį-- pn-v^.į-ti An:ana
"UI.^L' Smetona kaino gera .-:a-ai -pažiūras i tokius “dvejų di- ką. kur, ir paį „ ,
dziųjų pasimatymus. žegnotis ir kimo žmona kai

Amerika nesutinka tartis kada irgi žegnojas:, a*..<A- 
“dviese" apie klausimus. P® šitaip:
kurie liečia trečias valsty- -Kai dėl prezid---o 
bes. (Kad šito dėsnio butų nos, me- bot-.me iivke a 
atsiminta Jaltoje, kur buvo ti- tai-vkiė*—be - r 
išlicituotos Jugoslavija, Len bene.

O .< H. *

aot nihii <ar>
kija, Kinija ir Rytų Europos siuo.-iu- kalbėkime ?e.-ai. ;.r-
valstybės ’ j

Jei Rusija turi kokius 
nors pasiūlymus, tai kodėl taiiku- 
jų nedaro per diplomatinius primir. 
atstovus?

Pareiškimai apie “taikin 
gumą yra tuščiažodžiavi

visai nekalbėkime). Tačia 
autorius bando apkal: .--.i 

tai esame priver 
i: jeigu koksai T.'.: 

prezidentas užfiary*; Mar 
napolio kolegiją, atimtu
kataliku reikia oda .

mas, nes pagal Jungtinių dėmi ja,-. įkalintu ze:-tą ■, 
I autų carterj abj salys jau meaniu vyčiu vac j. . 
yra pasižadėjusios vengti, akcijos vadu- pasi.--

Bolicriku Vail 
’.-iems žinoma, kad Sta- 
- -/irdamas sau kelią 

i ztat-rą Sovieruose. so
ra -avo draugus, ku- 
r. ■ rolševizaso Kurė-
... . tat pradžios 1917 

į . evoliucijos Rusijoj, 
'.ėdžios jis prašalino

i-evizir.o vadus Kairiojo 
i r. g numatomus kon- 
rev./- Trockį. Zinovje- 
. Kamer.evą i. paskui jis 
vi iav; savo draugus iš 
- r.. s namo (bolše viz-

iėoretizą Sūčr.armą. 
.- bolševikų ministeri 

-r.ir.A/ą Rikovą ir daug 
u . Vėliai jai 1936 me- 

oašaiino iš šio pa- 
a :-:-: i .-ivs raudono- 

sic- armijos vadus, kurie 
•.akos zariuomenė- 

;e .a - : atidaryti diktato
re ii • a v . 1 ?. gi; buvo sušau - 
b-: i v a balai l uchaeevskis, 
Ego > -i--"ė kitą.

Gakrra čeką ir NKVD 
. ki. - mašina naikino 

tikrų ir prama- 
r.v.i btakr.r ir bolševizmo 
prie-;. Eilinius piliečius 
.-r.. a b ;vo nugalėti turmo- 
je arba
darbams.
Z u*-" P h* i’

-za.- .*•••--
karo. Naujas pareiškimai dyti akmenų į prix-erčiarr.; 
tuo klausimu butų ir pavė- darbu stovyklą, -tudert';- —v. 
luotas ir be jokios prasmės, tytų iš mokyklų už p-ri kia v- -

Jei Stalinas atvyktų Į VV’a- katalikų < rzar. sa ;
jeigu valdančioji partija kaia- 
litu laikraščius per prievara 
verstų dėti straipsnis.:-, kuri- 
nesutinka «u jų ideologija. ,r 
neleistų pažymėti, kad tai yra 
pašalinė medžiaga. Ar toki 
prezidentu džiaugtųsi kala. - 
kai ? šitokie dalykai

shlngtoną, jis butų ‘laukia 
jnas svečias, bet jo atsilan
kymas turėtų tik vaišių po
būdi ir kitų tautų reikalais 
nė čia nebūtų prekiaujama.

Tokioj prasmėj atsakė 
Valstybės sekretorius i Sta- k c L 
lino manevrą. Atsakymas ?aij S,tok. 
yra aiškus, “šaltajame ka- L,etu'°Je- 
TA 1n’e^cas dar nepasikeitė. Mes atsilieptume daug 
‘Atlanto Karo Sąjunga" griežčiau, su ‘ pavardėm:- 

bus kuriama. nekaltai sušaudytų lietuvių.
r orą dienų vėliau po su galybėmis pavardžių ka- 

Dean Acheson pasisakymo, ro lauko “teismų” nuteigtu 
prezidentas Trumanas pa- žmonių kalėti už jų ooiiti- 
tyirtino valstybės sekreto- nius Įsitikinimus, su ilgiau- 

Pažiūras Į “dvejų di- siomis litanijomis koncent 
flziųjų pasimatymą ir nu- racijos stovyklose kankintu 
rodė, kad kelias visokiam žmonių. Mes galėtume pri- 
susitarimui vra y»er Jungti- siminti kvailą spaudos cen- 
mų Tautų organizaciją ir zurą, begėdiškus karo ko- 
per diplomatinius santy- mendantus ir gaujas pe- 
kll3s- , niuk.šlių, kurie apie valsty-

Amenka užpylė šalto van- bės iždą penėjosi ir “vadą” 
dens ant gudraujančio Mas- garbino, 
kvos diktatoriaus. Žinoma, Kadangi šiandien Lietuva 
tas nesustabdys Maskvos žiauraus okupanto yra pa- 
propagandos ir Stalinas jau vergta ir naikinama, tai 
“duoda suprasti” kad jis ir akyvaizdoje tautos tragedi-

dėt

dymo ir kankinimo meto
dus anoj pusėj geležinės už
dangos. Paslaptis vis dau
giau aiškėja. Dabar NKVD 
taiko tas pačias teroristines 
priemones savo priešams 
Ežuropos kraštuose, kuriuos 
jie užvaldė.

Rvšium su kardinolo Min- 
dszenty suėmimu Vengrijoj 
rinitas amerikiečių leidžia
mas laikraštis Vokietijoje 
paskelbė tokias žinias. Kar
dinolas dar prieš areštą, ži
nodamas kokiu budu buvo

.4 pie "Lamarkiną9
Lietuviškų bolševikų "Vil

nį” redaguoja ne tiktai po
litiniai menkystos, bet ir vi
siškai kultūriniai neaptar
ti žmonės. Jie yra. kaip tos 
papug s. zu.ios .-.a.t . a 
zur.gus". nežin-:>ia..T./ s. 
zaiba.

štai skaitau "Vilnyje" 
zad Mičiurino-Lyse n k o s 
mol-sias esąs : aimtas iš "ži
nomo mokslininko Lamar- 
kino".

Taigi, iš "Lamarkino". O 
zas yra tas "Lamarkinas“? 
Atrodo, kad "Vilnies** "nie- 
corosliai" norėjo būti po- 
piežiškesni už popiežių, o 
šiame atsitikime rusiškesr.i 
ir už rusus. Jie "Lam.arki- 
ną” padalė iš garsaus pran
cūzų gamtos mokslininko 
Jean Baptiste de Lamarck 
• gyveno 1744-1S29 metais). 
Jie prie Lamarck pavardės 
prisegė rusiška: galūne

Oil ą... 
rusiškai, o 

“Vilais" jaučiasi 
niusi Juozo Ūsoriaus "tėvy
nei".

J. B. de Ląm.arcz yra vie
nas žymiųjų gamtos moksli
ninkų. Jis skaitomas garsio
jo anglų mokslininko Dar- 
udn'o pirmtakunu evoliuci
jos moksle.

ir padare Lama-- 
Skamba lyg

nusite.-

_ -_ n

:tremt: sunkiems 
su žmonėmis, 

plačiai žinomi, 
ė - >uvo šiokios to- 

- - - emor.ijos. Prieš nu- 
• tnar.: ./m.- gaivas buvo 
i-z .nam" taip vadinami 
"J-č: -ęmrij: teismai”, ku- 

■ - adij'ą buvo tran- 
m.. zad žmonės žmo- 
-.ė baldus "liaudies 

;• a teisiami, o svar
ia d visi girdėtų, 

a t;, prisipažįsta, 
ri'ikaitėliai ir iš-

;Z*ie? < 
hia’ šia 
og ji( esą die

Suprantama, kad Stali
ną,. -lėkdamas neribotos 
uiztatiro, Sovietuose, nai- 

-avo konkurentus ir 
savo priešų. Bet

• a.-.a ų pasauliui neaišku 
>--ciose teismuose, 

zi:- oo:,. pareigūnai buvo
T :e ,ne tik prisipa-^i'-a e,ą kalti, bet dar krau- 
r <i ' "'t d ar-’ galvos tokius

•:rr tJi‘* kurių jie ir 
padai , t: negalėjo. Nemažai 

yrą prirašyta apie tar-

y2\.aĮ.-‘-. netolimą praeiti 
.-.a.eet: po praeities žaiz
da' .-aust:.- atrodo nereika- 
•5n^",Efe: nereiškia, kad
beūsiai užmiršo, kas buvo 
Antaną., Smetona. Doleriu 
medžiotojai nepadarys iš io 
1.0, zuo j:, nebuvo, bet gali 
ziAersti visus lietuvius dar 
kaną pažiūrėti Užulėniu 
Antano ‘naują erą” ir “di-l 
dingą ateiti”.

prisipažinimas is jo tarnau- 
tojų. perspėjo, kad prisipa
žinimas. jei jis bus iš jo bol
ševikų išspaustas, busiąs 
"nulis ir niekai".

Bolševikinis teroras laiko 
galingą priemonę Išgauti iš 
suimtojo prisipažinimą ir 
savęs apkaltinimą — vais
tą “actedroną”. Žinios apie 
šį vaistą iau pasklydo bol
ševikų okupuotuose kraš
tuose.

Patekęs į NKVD nagus, 
pradžioje marinamas badu. 
paskui poros savaičių bėgy
je jam duodamas mažais 
kiekiais sarus valgis, visai 
neduodant gerti. Kaip jis 
jau visai nusilpsta, jam 
duodamas vanduo arba 
sriuba. Į kurią įmaišomas 
nedidelis kiekis actedrono. 
Troškulio iškankinta auka 
nepajunta vaisto priesko
nio.

Actedronas smarkiai vei
kia centrinę nervų sistemą, 
bet gyvybei pavojaus nesu
daro. Per pirmąsias 24 va
landas gavęs val=tą jaučia 
dvasios pakilimą. Pasitikė
jimas savim didėja, ir tokių 
laiku bolševikinis tardyto
jas nieko iš jo neišgaus. 
Bet sekančią dieną praside
da reakcija. Prasideda nuo 
galvos skaudėjimo. Žmogus 
pradeda nerimauti, jį api
ma baimė. Vėliau vaisto 
veikimas vis didėja iki to, 
kad suimtasis visai nustoja 
valios, bent koks jo atspa
rumas palaužtas, jis yra 
kaip užhipnotizuotas. Atei
na laikas stoti į viešąiį teis
mą. čia jis kalba viską, ką 
jam pripumpavo enkavedis
tas tardytojas.

Ne pro šalį čia prisimin
ti, kad pragarsėjęs Sovietų 
atstovas UNO posėdžiuose 
Višinskis kaipo valstybės 
prokuroras vadovavo Mask
voje dideliems procesams 
prieš paminėtus šio straips
nelio pradžioje žymius bol
ševizmo veikėju* ir pasiun
tė mirti savo partijos drau* 
gus ir marfeslus. Ar jis ne*

dargi ne musų 
r? darbui.

Butlegeriai Gyvi!
Iždo depanamentas 

neša, kad butlegerių 
ė!u~ Amerikoj auga. 
metai.- per 4 mėnesius Iždo
agentai čia pagavo nelega- 
iiškų snapai varyklų, kurios 

per dieną pagaminti 
70.466 galionus degti

nės. Jei butlegeriai tą snap
są butų galėję parduoti, jie 
butų padarę iždui nuosto
liu

galėjor.c_
Deja. kai ku. v sų veikė

jai tą dieną davo rinkliavas 
ne Lietuvos tais’, ės zo^ai 
paremti ir
bendrajam .-a.ĮH 
bet pašaliniams 
Gai tie
bet Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo proga pir
moj vietoje turime ,-tatyti 
kovą už Lietuvos laisvę. 
Taip musų prašė visų Ame
rikos lietuvių politinė at
stovybė. Amerikos Lietuvių 
Taryba, to tarimo ir turėtu
me laikinis.

Kai kurios Lamarck’o te
orijos vėliau mokslininkų 
buvo atmestos, kaipo klai
dingos. kitos buvo pakeis
tos, o dabai* Mičiurir.as- 
Lysenko Lamarck’o teori
jas atgaivino, gavo Stalino 
palaiminimą toms teori
joms ir prancūzų bajoro te
orijos ten skaitomos "prole- 
tariškomis tiesomis".

Bet nesvarbu teorijos.
«^*-4 ru k’ozlc T xr-XXCiT^lCi x-»v

senko Sovietų akademijoj 
ginčijosi su kitais rusų mok
slininkais dė: Lamarck'o- 
Mendeiio teorijų teisingu
mo. Lyser.ko ginčą užbaigė 
tuo budu. kad jis ištraukė 
iš kišenės bolševikų parti
jos "centro komiteto" laiš
ką ir ji perskaitė, o laiške 
buvo sakoma, zad Sovietų 
komunistų partija pripažįs
ta Lyser.kos teoriją vienin
tele teisinga. Nuo to laiko 
via kiti mokslininkai Sovie- 
tijoj tą teoriją turėjo priim
ti. kaipo teisingą, o kas ne
priėmė. tas išvažiavo Į Si
birą. Štai kas parodo Mask
vos diktatūros juodąjį reak- 
cingumą.

O lietuviški "Lamarkino" 
garbintojai dar turėtų pasi
mokyti iš botanikos elemen
toriaus ir jau paskui sralėtu 
rašyti i gazietas apie “tie
sas”. J. K.

GARNIUI Į TALKĄ

Pilotas George Manės pa
skubėjo garniui Į pagalbą ir 
nuskrvdo su savo orlaiviu i 
Ainsuorth, Neb. iš kur jis 
paėmė Mrs. Marihm Tur- 
ner ir atvežė ją i ligoninę. 
Ta moteris laukia kūdikio 
ir dėl užsnigtų kelių nega
lėjo kitaip patekti į ligoni
nę.

63doleriu kas-P°
Gien!

Butlegerių
1947-48 metais, nuo liepos 
1 iki liepos pinuos čia buvo 
sugauti 6.757 butlegeriai, 
arba 7oo daugiau, negu 
1946-47 metais.

Seniau buvo manoma, kad 
butlegeiius pagimdė prohi- 
bicija. Bet prohibicijos nė- 

_ _ ra, o butlegeriai vis dar
Labai gaila, kad ir’čia. Prieš porą metų butle- 

v^ad jautriu Iietuvišziems.gėriai daugiausiai "dirbo"’ 
reikalams ^Sorcesteno ko- [ pietinėse valstijose, o dabar 
-ūn;;a. tą reikalą šiemet už y Iždo agentai vis dažniau ir 
miršo..ra ir daugiau tokių,<]ažniau pagauna butlegerių 
kolonijų. 1 ir šiaurinių valstijų mies-
Mu»u Svečiai i ’uo?e- Atrodo, kad butlege-

VLIK-o ir Vykdomosios rių veislė yra nenykstanti.
Tarybos atstovai, kun. Kru- Constitution Lekia 
pančius k V. Sidzikauskas. praeitos savaitės gale A- 
praaėjo savo maršrutą po menkos karo laivyno trans-

K°!°P3ia';. •^ ■ e‘ porto orlaivis Constitution 
čiai jau lankėsi Baltimore.1 atsj{rvdo §an Francisco į 
Md.. kur lietuvių mitinge v/ashington. D. C., su 72 
buvo suze.ta 1000 dolenų keleiviai ir 18 vyrų Įgulos, 
aukų Lieuivos laisvės kovai Tai bUVo Dirmas to milžiniš- 
paremti. \ ėliau svečiai tu- ko orlaivfo transkontinenta- 

lis skridimas. Jis padarė 
9 valan-

tikslams, 
kiti tikslai vra geri. skaičius auga.

rėjo platų pasikalbėjimą su 
\\ ashiiigton. D. C. spaudos 2.557 mvlias kelio i 
atstovais ir painformavo das 35 minutes. *
spaudą apie Lietuvos žmo
nių nelygią kovą prieš oku

: j-j - 'tiek keleiviubveciai lankysis didesne- • ■•-1 vis milžinas gali normahs- 
kai gabenti. Orlaivis gali

Constitution pirmą savo 
kelionę darė tiktai su puse 

kiek tas orlai-
se lietuvių kolonijose ir nė
ra abejonės, kad lietuviai -___

1__  r- jlcv Zmvniu.

dir.giausiai ir ypatingai Va- Didžiulis orlaivio skridi- 
sario šešioliktosios proga mas tuo yra Įdomus, kad 
parems Lietuvos kovą už su juo prasideda naujas lai- 
laisvę. kotarpis oro kelionėse. Skri-
Bravo. Norvegija! dimas tokiu orlaiviu kai-

Maža Norvegija praeitą nuos ne daugiau, kaip dabar 
savaitę davė atsakymą Ma- kainuoja važiavimas auto- 
skvai Į jos “paklausimą"’, busu. Lockhead korporaci- 
kaip Norvegija žiuri Į At- jos pareigūnai sako, kad su 
lamo Gynimosi Sąjungą. tokiu orlaiviu skridimas iš 

Norvegija atsakė trumpai. San Francisco i \Vashingto- 
kad ji skaito tokią gv-nimosi ną. per visą Amerikos kon- 
sąjungą reikalinga, nes’ tinentą. Į vieną galą kai-
Jungtinių Tautų organizaci- nuos tiktai $75. Įskaitant Į 
ja pasirodė bejėgė savo na- tą kainą ir keleivių maitini- 
rių saugomą užtikrinti. mą!

Norvegija dar sako. kad Kravčenko Kaltina
Buvęs Sovietų fabrikų di

rektorius ir pramonės ko
misaras. Viktor Kravčenko. 
atvykęs i Ameriką karo me
tu. pasitraukė iš Sovietų

kai nebūtų pagundos lysti i ^bai
svetimą daržą vogti, norve- dom" ch£?e ^ree*
gai galvoja dėti? i bendra ?Z;,',T t mlI,?nuose 
gynimosi sąjungą. Maskvoj pask,ldo po pa'
grasinimai ir “nervu kuteni- ' 1 -r
mai" norvegų visai nepa- L- 5 v B-a, *°baidė. Bravo, norvegai. ' i" ka^ kravčenko

kaip nors apjuodinus.

j: bazių niekam neduos, jei 
ji nebus užpulta, arba jei 
nebus užpuolimo pavojaus.

Maža Norvegija pasakė 
Maskvai, kad rasiška meš
ka jos nebaido, o kad meš-

Nei Plaukt, Nei Lėkt Dėl vieno šmeižto V.Potsdame, trijų didžiųjų KrXn \ l-2pasimatyme. prezident-I TV?’“’" įjT !F-i,n' 
Tramanas pakvietė Staliną ? .boįevikiską
atvykti i Washingtoną. Sta- L^n e F™?,'? ?-?t' 
linas tada pasakė, kad “su " ancaise> .
ru,—,. , TA..1____ TV ____ -.

imtas. vietų pragaro pabėgę žmo-
Bet dabar Maskvos dikta- nės. liudija teisme, kad 

torius per laikraščius k vie-i Kravčenko aprašymas so
čia prezidentą Trumaną at-'y^^ko gyvenimo yra visiš- 
vykti pas jį “taiką daryti", kai teisingas. Kai kurie dar- 
nes Stalinas sakosi negalįssako. kad Kravčenko per
nei plaukt, nei lėkt... ' daug švelniai aprašė Stali- >4 * 

Kaip ten yra su Stalino į no DraMra
vandens ir oro baime, nie-' pLfSb. - ♦ • - 1
kas nežino. Bet Stalino gru- -- -^1 Vut?Ja. 18 P>’k'
bi joniškas “kvietimas” per CIO. 

la Į
Bet faktai visvien išky- 

laikraščius, kad prezidentas’ran'ti"TV' - AneliSkai skai*
l'mm o u** n? aa. — 1 -* * •'SSAM’XlT{ikS:'Šri "f

pasipikti n i m o. Amerikos centu'-idildnėi^'uM 25 
prezidentas nėra “ant pa- V k'«“nnej laidoj.
šaukimo", o Stalino hitle-___________________ D‘
riskas “kvietimas į Berch- Pakalkinki 
tes^adeną” yra per daug
pigi propaganda.

kaimynas atsisakyti 
leivį”. Metams $3.00.

r

Cieveiar.de


KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Kas Nauja Brooklyne

■iM

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Brooklyn Socialdemo

kratams
džiai. Kviečia LSS 19 kuo-,
pos Rengimo Komitetas

Š. m. vasario mėn. 11 d. 
šaukiamas LSS 19 kuopos 
susirinkimas. Susirinkime

Iš Siuvėjų Gyvenimo
Pereitais metais birželio

dalyvaus tik atvykęs iš tren. :™nepį buv?. '™kaIVas Jo
ties Vincas Gervickas. Jis .s,“veJ,), -
padarys pranešima apie da- ^alP 'aSa -, 
darbini tremtiniu gyvenimą tals ,mftals: 54.lokalo nana1 
Vokietijoje. pasidalijo į dvi grupes.

Kam Įdomu demokratinis , 'ie.na‘ vad?va.^
socialdemokratu veikimas ir į Bu!v?,d?s- Ta S™Pe ieme 
nori prie io prisidėti, kvie P,ar'a K** ..Ant!?‘ 8"%? 
ėiami į susirinkimą atvykti, vadovauja K. Kundrotą.

- Antroji grupe reme savo į
Susirinkimas Įvyks Lietu- vadą Kundrotą, 

viu Atletų Klube, Brooklyn, Daugiau kaip per du mė- 
168 Marcy avė. ir prasidės nešiu ėjo ginčai, kuris tin į 
punktualiai 7:30 vai. va- .Ramesnis i delegatus. Atėjo 
kare. A M&čionis, sekr. ir rinkimų diena. Ne pašiau .

------  i tis, kad komunistai linkę

—U—I

PIRMAS VAGONAS SU PRANCŪZU DOVANOMIS NEY YORKE

Nevz Yorke, Broadway gatve, važiuoja vienas vagonas su Prancūzijos žmo
nių dovanomis Amerikai. Šalia dovanų vagono eina karo veteranų garbės 

tautininkai. salgvba, o tūkstančiai žmonių šaligatviuose žiuri ir mosikuoja rankomis.
dieni, vasario-Fėb. 12, 1949 , Pastarosį?s dvi ,*">±1^------------------------------------------- ------- ----------- --------------------------------------------
m. kaiD 7:30 valandos va- .?TP° I ^ynaroto pusę n popieriai. Tik spėjęs paimti Pragyvenimas brangus, tai paskutinį patarnavimą

Rengiamos Svarbios LSS 19 Buivydą mažoj balutėj pa-į 
Kuopos Prakalbos skandinti, ne geriau žiuri ir!

Prakalbos ivvks ši šešta

Kalbės ką tik atvvkęs ^et, S’.uojlžio mėnesį pri jį prejSų falsifikavimu. Man mažėjusių uždarbių.
Vincas Gervickas, Darbi-i pH°?a rinlĮin}a\J°kalo pirmi-, neruoį ginti J. Buivydą.! Šilko audimo industrija Silvija
ninku ir Amatininkų P>pf- "ės pTidlnčS tapybos Kum Jis P^.U geriau padarė ir dirbą penkias dienas per lėtų klubą ir suėmę mana-,BALF.o piknikįs d j
sąjungų (darbo ūmių) pir- v\p nuo neriaito šmeižiko apsi- savaitę, tiek pat dirba ir geri už tai, kad jis ėmęs be- Mockų orančiu -ode imininkas. Antras kalbės A. drota PasiJutęs galinguRpt kam įtplti nniios! siuvimo industriia. Bet to- o,.vi;,/ i—u—«« mocku oiancių sode. {' gynė. Bet kam kelti unijos siuvimo industrija. Bet to- tus ant arklių lenktynių.
Jankauskas Amalgameitų ?asH^a. ^tą ir senąją pil- mitinge suirutę, skandalus se industrijose dirba dau- Kapitonas Emerson su savo Vasario 13 d. tame pat
Unijos generalinis organi- t,aT^® ta'^ ,sstume’ 1S' =-------“ *-----‘--------------------- v- •«* bA,
ratnriiw ;»• rm 'renkama nauja.zatorius ir CIO Vermonto 
valstijos pirmininkas. Jis i 
aiškins, kaip eina reikalai 
Vermonto valstijoj su trem
tinių apgyvendinimu.

K. Baldauskas kalbės apie timi-’-v tai Kundrotą prašo lokalą “vi-j Prieš 10 metų anglių ka ! tai manageris iš kalėjimo
šių dienų tarptautinę pa- apsu lKO’ btai IaKlai - są reikalą baigti,” kas ir į syklos irgi dirbdavo tiktai paleistas iki teismo. Klubo

‘ Sausio 26 buvo 54 loka , buvo padaryta. Buivydas pusę laiko, bet tada pragy- laisniai dar neatimti, bet
1 venimo reikmenys buvo pi- rašant šią žinią telefonai į 
gesnės. Nors dabar anglia- kliubą jau buvo nukapoti
kasiai uždirba daugiau

Vasario 15 ir kovo 1 d. 
vakarais bus Miami Lietu- 

bet viu piliečiu Kliubo šokiai

Toks gembleriavimas ne- gtreet.
Miami Police Benevolent i apie pusę u£ snapsą, alų ir 
Ass’n salėj, 2300 N W 14th|S<x}ę, tai kita pusė sutirpo

į kur tai ir net neužteko, kad

Jei zma pajamas. | NIEČIAMS IR NEW
J. V. Stanislovai JERS£Y GYVENTOJAMS

čiai ir D-ras Kapočius, bet j-įų • Pelenų ir slapų išveži- 
Į aviešėję čia porą savaičių mas jr muzika klubo name

J<ur 23 skyriai jungia tuks- i priklausomybės apvaikščio- mavimą unijos 
tančius nariu. Visu amatų jimui kuris įvvks 13 vasario Kundrotą, per trejus metus 
darbininkai 'priklauso vie Capitol Hotel, New Yorke, dirbdamas minėtoj taryboj,į 

noje darbo unijoje. Jis įpa- nupirkti tikietų už šimtą do- tik dabar kelia kaltinimus, 
peigotas užmegsti artimes- lerių, paremti BALF-o ve- tai kuo yra pats Kundrotą?!
nius ir glaudesnius ryšius damą vajų su $500. Tan 
tarpe Amerikos unijistų ir bos rekomendacija priimta 
tremties unijistų. Jo kalba vienbalsiai.
tai pirmutinė čia Ameriko
je lietuvių tarpe. Ateikite kad 
visi ir visos, o ypatingai
dari,o unijų nariai.

Po prakalbų bus užkan-

Broli Kundrotai, buk pa
siruošęs vasario mitinge pa
siaiškinti. knkini<? dimoti-

Mirė Vincas Grajauskas
Sausio 20 d. čia mirė Vin

Amerikos Lietuviu Socialde-I »
mok ratų Sąjungos 19 kp. ren- 

i gia metini bankietą (vakarie- 
I nę). Jei bus koks pelnas, tai ei3

VVORCESTER, MASS.

CBESTNEYS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai 

gių ir Užkandžių
čia gaunamas ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET
VVORCESTER, MASS.

rungtynėse komunistai ty
kojo pasinaudoti ir atstaty
ti susmukusį savo prestižą, 
bet jie apsiriko. Jokio poli-į

vedybinio gyvenimo sukak-įg2mins valgius su vėliausiu lie-
---------... ' tuves. ' tėvišku stylium. Kalbėtojai pa-

Mire Kazys Mišlcinis Vincas Grajauskas buvo’kviesi: Dr. Pajaujis, advoka-
__ __________ . ,_aV .O " ttl’ie Kazys, vięrjag jg tų lietuviu, kurs ta-s K- vv. Michelsonas, inžinie-
tinio kapitalo jie nepasi- Miškinis, sulaužęs 54 metą visuomet dėdavosi nrie vi-i’*'us K. Balčauskas. Taipgi bus 
darė. . . am.žiaos- Paiiko lindėti mori^jo Hetuvijko darbk jp <re- ■ *” dailės numeriai. Pasibaigus

Sausio 20 lokalo pirmi- terį, dukteiį, sūnų ir seseiį j-aj gun}-ato lietuvio Darei- vak arienei, šokai, prie geros or-.. ---------- -įBarboni Varnašienę - Var-1 Vett iš pat praSįchcstros. Į vakariene įžanga
nash. S^rHntonc, Ph. Is Lig-į buvo Lietuviu Švetuinos rė $3.0o. šokiams 50c. 
tuvos atvažiavo 1913 tne-!mgjas jr mirė būdamas mu- įvyks Vasario-February 26 d.

ninko Vinco Zavetsko mirė 
žmona. Komunistai gausiai 
lankė šermenis, net Mizara 
su Bimba pasirodė, laukda
mi ar nepakvies juos laido
tuvėse pasakyti kalbą. Ta- 
čiaus Zavetskai tokios klai
dos nepadarė.

Kas liečia pildančiąja ta
rybą unijistai neturi pa
grindo skųstis. Bet su nau
juoju delegatu tai nekokie

LAIKAS UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

Jau 37 metai, kaip “Keleivis” kasmet leidžia pui
kų kalendorių. 1949 metų kalendorius jau atspaus
dintas ir siuntinėjamas. Laikas jį užsisakyti. Kaina 
50 centų.

Keleivio kalendoriuje yra įdėta daug skaitymų, 
eilių, svarbių informacijų, adresų, patarimų, yra su
dėti apvaliems metams tautiški vardai ir šventės, pa
duodamas saulės užtekėjimas ir nusileidimas per ap
valius metus.

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

tais ir dirbo anglių kasyk
lose šioje apielinkėj. Kili
mo buvo iš Ramygalos apie- 
Jinkės.

Savo laiku Kazys Miški
nis daug dirbo lietuvių or
ganizacijose. Ypatingai te

sų svetainės direktorium. 1949 m~ 2C0 Union avė.. Brook- 
Velionis buvo palaidotas b’n- N. Y.

sausio 24 d. Minia žmonių' Tikietus galima gauti pas vi- 
jį palydėjo į šv. Alfonso ka q sus 19 kP- narius. Taipgi tikie- 
pines. ta* gaunami šiose vietose:

Vincas Grajauskas, tik! Lietuvių Atletų Klube, 168 
... ~ atvykęs iš Lietuvos i šią ša-;Marc-v ave-’ Brooklyne.

atro losimuose, dalyvavo ir jį, pradėjo verstis biz-! Amerikos Piliečių Klube, 280 
choruose. Pnes tryliką me- nju Kadangi buvo siuvė 'Union ave- Broklyne. 
tų nupuolė^ nuo sunkveži-(jas, įaj pj^o kriaučių šapa Vienybė. 412 Bedford ave., 
mio ii susižeidė gal\ą. Taijjj- pradėjo siūti vyriškus Mrs. s. Norbutienė, 104-23 
nuo uicla n pnsitrsukė is drabužius. Biznyje jam gę.; L^rerts ave., Richmond Hill.

rai sekėsi, prasigyveno ir! ^rs. F. Citavičieinė. 752 
buvo kontraktoriu, siuda-l McDonough st.. Brooklyne

lietuviškų draugijų, nes 
sveikata buvo silpna. Nors 
ir dirbo dar '1 K ka5yR- mas žinonus. Jis buvo gero Kam reikalinga atnaujinti ar
iose bet su dideliu vargu, budo žmogus, o seniau, kai!; auiai užsisakyti “Keleivi”,! 
Laidotuvėms pataniavo Ka- atvykdavo nauji lietuviai i
210 ,?1f.gus. J^dojimo įstai- musų miestą, tai daugelis 
ga. elionis turėjo Lietuvo- gaudavo darbo jo šapoje. 
je tris seseris. j Velionis stengėsi savo tau-
Kasyklose Mažėjai Darbai Mečiams pagelbėti.

Dabar anglių kasyklos Velionis paliko žmoną ir 
dirba tiktai tris, keturias vieną sūnų, kurs nesišalina

KELEIVIS
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

dienas per savaitę, nes kie-Jietuvi^ ir buvo Lietuvių 
tųjų anglių pareikalavimas1 Svetainės pirmininku. Su
yra sumažėjęs. Tų anglių I nus Thomas Gray yra ad 
iškasimas yra gana bran-l vokatas ir turi daug reika- 
gus, nes moderniškų mašinų ?u lietuviais. Dabartiniu 
kasyklose čia dar mažai laiku Thomas Grav yra 
vartojama, todėl kietosios musi^ valstijos aseistant at 
anglys neišlaiko kompetici- to™ey.

' jos su gesu ir aliejumi. : Thomas Gray su motina 
Rodos, angliakasiai ture- dėkoja visiems pažįsta-' ‘

tų būti patenkinti, kad gau- miems» kaimynams ir drau-' Kreipkite* pe* tuo*, kurie 
na poilsio, bet taip nėra. £ams suteiktą velioniui *kelbia*i “Keleivyje.”

KAS SKAITO. RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAM)

Iš Saulėtos Floridos
Miami Mieste Prasidėjo Pik- laukuose už $1 galima gauti 
nikai ir Kitokios Pramogos 3 bušelius greipfrutų. Dar- 

Dabartiniu laiku Floridon žovės kainuoja beveik tiek 
pradėjo atvažiuoti daugiau pat, kiek ir Bostone; tik ko- 
lietuvių iš šiaurinių valsti- pustai pigus. Mėsa, kiauši- 

1 jų, ypač i Miami miestą, to- niai, pienas ir duona beveik 
i dėl čia žymiai pagyvėjo lie- tiek pat, kiek ir Bostone, 
tuvių kolonijos gyvenimas T. ..... ,! ir veikla. Sausio 3b d. įvyko Kambariai, žinoma, bran- 
BALF-o piknikas Mockų b'esm ne"u Kortuose, nors 
orančiu sode, kur susirinko zyralal pigesni negu buvo 

' apie 200 žmonių. Automo- P?l?la,..lr užpernai. Tiesa, 
bilių matėsi atvažiavusiu iš yle£Kuciuose, ypač pajūry,

' lllinojaus, Ohio, Pennsvlva-butal dab?rt‘n.,u,?įk4 bran’ 
nijos, New Yorko, New Jei- g^-P? 510 ?1'! ! par?:
sev, Massachusetts ir kitu lpkau nao ' andens, pa- 
valstijų. * lietuvius, dabar galima gau-

Lietuviu piknikai Floridoj'į kambarį su atskila mau- 
i yra įdomus dalykas. Kai d>'"e.,r Dvlrtuvele uz 320 sa- 
i vasaros metu nuvažiuoji lie- va*tęi. _ Pernai tok- kamba- 
i tuvių piknikan Naujoj Ang- r>'® ka!na™ dar «5. ® le
lijoj, tai sunku susitikti pa Pp1?31 ^al*

Įžystamą. Bet kai nuvažiuoji «'• butal V™ pusėtinai atpi- 
i lietuvių pikniką Floridoj. F’ nes. stat>ba a,n? greitu 
tai beveik visi čia' pažįstami J?mPu Jau pradeda reiks 
ir malonus draugai. ' .tla gyvenamųjų patalpų

, r M.-. • Vasario 4 d. ivyko Miami Pertvk>us. Lauk.ama ramų
Jonas G. Mak.u»k>, Lietuv.ų ?Kliubo 5a. kainų kritimo.

' liūs, kur taip pat susirinkoĮ 
gražus turistų ir vietinių lie-j

Keleivietis
Sučiupo Atletų Klubo 

Managerj tuvių būrys.
Policija aplankė musų At-j vasario’ 6 d. įvyko kitas! PHILADELPHIA, PA.

Klubu Atskaitos

__  _ _ Skaitau “Keleivyje’’ kai
ir mesti žmonėms kaltini- giausiai moterys ir tai nėra kapitoniukais įsiveržė į klu-?ode įvyks piknikas Vetu4 ta
rnus, kuomet tiems kaltini- pamatinis gyventojų paja-,ba ir išsivedė klubo mana-: vos _ Nepnk.a^^^es^Įatskaitas^ nes matyti, kaip

------- . i----- gagpado-
vi ūsų mies- 

gana tur-

Pas unijistus kilo įtari
mas. Kundroto sleitą rėmė 
komunistai, tai ar nebus pa
sukta prokomunistine kryp-

tingus klubas, kurs 1948 
metų bėgyje padarė apie 
70,000 dolerių biznio. O iš 
tų pinigų, kada išmokėjo

BALTIMORE, MD.
jie sausio 28 gryžo Bosto
nan atgal.

Kiti bostoniečiai arba iš
kainavo apie 6,000 dolerių 
(puiki išlaidų traicė!). Kil- 
basų kermošius, surengtas

Bostono apylinkės, kaipinarjams pasibovyti, kaina- 
Stevensonai, Gaigalai (Dra-iV0 9(;0 doleriu. Ir taip to- 
kes), Kodžiai, Viltrakiai, nau surašytos išlaidos, o ga- 
Gatuliai, Sidarai, Rožėnai jų gaie reikėjo dar pridėti 
ir Mrs. Styles, turi jau nusi- 500 doleriu iš rendų iplau

ku, kad padengus paprastas 
išlaidas.

Juokiasi ir ilgai dar. juok
sis tūli nariai ir ką gi jiems 
padarysi? Juoktis čia dar 
galima, nors kai kam narių

pirkę čia nuosavus namu.- 
ir gerai įsikūrę.

Oras Floridoj tikrai vasa 
riškas. Vidutinė temperatu-į 
ra yra tarp 80 ir 90 laips
nių. Laukuose auga tomei 
tės, salotai, kopūstai ir ki
tos daržovės. Sodai pilni juokas ir labai nepatinka, 
orančiu ir kitų citrinių vai Bet gal kada nors nariai ne
šiu. Bet jų kainos Miami sitenkins juokais ir paims 
mieste nedaug žemesnės DDT, kad klubo reikalus 
kaip Bostone. Už 25 centus sutvarkius? Pagyvensim ir 
gauni tik 3 greipfrutus. Bet pamatysim. Narys.

Siuntiniai į Europą
Lietuvai Remti Draugija siunčia siuntinius i Eurapą lietu

viams tremtiniams gelbėti.
Visi pakavimo ir persiuntimo formalumai at’.ie k a m i vel

tui. Siuntiniai pakuojami dvejopo dydžio:

aujai užsisakyti 
Kele.'vio’’ kalendorių 1949 m. 

ir kitą “Keleivio” literatūrą, 
kreipkitės j šiuos asmenis:

Pet Tiškus. 27 Norwood ave..1 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Glaveskas. 135 Mil- 
ford st.. Brooklyn, N. Y.

J. Buivydas, 60-67 59 Rd.'
Maspcth, N. Y.

A. Žilinskas. 741 McDonough 
st.. Brooklyn. N. Y.

O. jei kam reikalingas skubus 
patarnavimas, tai A. Žilinskui

C* Jtin.oo
3 svarai kavos
2 sv. sviesto
1 sv. pieno milteiių 

sv. arbatos
1 kvorta Mazola aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1 ’/i sv. sausos dešros
1 kenas kondensuoto pieno
2 pabalaj muilo

l'Ž $7-*.O
2 sv. kavos
1 sv. sviesto
1 sv. pieno miltelių
*2 sv. arbatos
1 kvorta aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1 kenukas kondensuoto pieno
2 trabalai muilo

Užsakant prisiųskite čekį ar money orderį, paduokit savo adre
są ir pilną adresą. KAM siuntinys siunčiamas.

Taip pat paduokite, ką daryti su siuntiniu, jei jo negalima pri
statyti adresatui, ar jį perduoti kitam tremtiniui (kurio adresą 
reikia paduoti), ar perduoti stovyklos vadovybei, ar grąžinti 

paskambinkite GL 2-7277, busi Tamstai. Jei nepristatytas siuntinys grįžta Tamstai, tai grąžini-
pr.statvta į namus. (8) I mo pašto išlaidas Tamsta padengiate.

Rengimo Komisija Užsakymus ir čekius ar Money Orderius Siųskite:

LITHUANIAN AID ASSOCIATION, Ine., 
99 Ward st„ Worcester, Mass.



SO. BOSTON
No. 6. Vasario 3 d., 194#

Poslapis Ketvirtas

Maikio su Tėvu
Atomu Mokslas Lietuvoj

PROF. V. ČĘHNSIUS NUMATĖ ATOMINIO 
AMŽIAUS PROBLEMAS

Profesorius Vincas čepins- baime spėlioja apie ato ri- 
kis. žymus fizikas, pedago- nės bombos gaminimą už 
gas ir aktingas Lietuvos So- geležinės uždangos, — ne- 
cialdemokratų Partijos poli- paprastu aktualumu suskam 
tinis veikėjas, buvo gimęs ba prof. Čepinskio žod’mi 
Dargaičių kaime. Pašvitinio mokvtniams cabvti tada 
valsčiuje. 1871 m. gegužės 3
d. ir mirė Kaune 1940 me
tais. rugpiucio 22 d.

čia dedame iš Vokietijoje 
leidžiamo “L. žodžio” straip
sni apie Vinco Čepinskio pa- dario

gali skraidyti savo motorų

—Alou, Maike, ar girdė- ro sąjungą Vakarų Europos 
jai naujieną? valstybes, kad Rusija nega-

—Gera diena, tėve, apie lėtų plėstis Europoje.
kokią naujieną tu kalbi?

sisakymą dėl tada jau moks
lininkų tyrinėjamos atominės 
energijos. Redakcija
Kai 1945 m. ant Japoni

jos sprogo pirmoji atominė 
t bomba, tai ne tik buvo su- 
I naikintas Hirosimos mies- 
: tas, bet ir visa žmonija bu
vo tarsi staigaus smūgio su
krėsta. Eiliniam žmogui toji 
žinia buvo ne tik kažkas 

I siaubinga, bet ir visai ne
laukta, nesuprantama, nely
ginant šiurpia tikrove vir
tęs kokios fantastinės apy
sakos prasimanymas.

Tačiau mokslo žmonėms 
įtai anaiptol nebuvo tokia 
netikėta staigmena. Jau ne
vieną dešimtmetj prieš tai 
pasaulio mokslininkai suko 
galvas, kaip prieiti prie tų 
milžiniškos energijos ištek-

mokytojams, sakyti tada, 
kai dar nebuvo josiu atomi
nių bombų: “Kokių gi butu 
pasėkų, jtigu taip smarkiai 
sukoncentruota energija i a- 
tektų j bet iročio arba pikta- 

ransas? Juk jis gale
tų suardyti didelius žmonių 
gyvenamus plotus. Taigi 
gal ir gera, kad ir čia, anot 
rusų patarlės: “Kiekvienam 
vaisiui tam tikras laikas”. 
Bet, vis dėlto, kas šiandien 
negalima, tas gali būti gali
ma rytoj. Ir reikia visaip 
stengtis, kad toks naujas 
dalykas neužkluptų žmoni
jos netikėtai su neparuošto-, 
mis tinkamai galvomis ir 
neišauklėta doros atžvilgiu 
siela. Aš kalbu čia mokyto-

{ams, ir todėl laikau reika-j 
ingu daiktu pabrėžti jiems 

šituos dalykus”.
Savo paskaitą baigdamas, 

prof. Čepinskis dar kartą 
stipriai pabrėžė, kokie dide
li pavojai žmonijai gali grę- 
sti, atradus būdą išnaudoti 
atominę energiją, ir primyg-

ARMIJOS SEKRETORIUS JAPONIJOJ

Amerikos armijos sekretorius Kenneth Royall, lan
kėsi Tolimuose Rytuose, kur jis apžiūrinėjo Ameri
kos kariškus Įrengimus. Paveiksle matyti, kaip K. 
Royall, generolo Douglas MacArthur lydimas, at
vyksta i Tokio aerodromą.

MARGUMYNAI
Laikrodžiai ir Muitai imi pinigai sudaro tiktai 15 

1947 metais Amerikos lai- nuošimčių tų pinigų, ku- 
krodžių dirbtuvės pagami- riuos laikrodžių pilkėjai su- 
no krašte 2,200,000 laikro-; moka už baigtus laikro
džių, o iš užsienių tuo pat džius.
metu buvo atvežta 7,8O0,-j --------
000 laikrodžių “vidurių”, 
arba mechanizmų, kurie čia 
vietoje buvo Įtaisyti Į laik-

-Veidiminit, Maike. tu lių. kurie sukaupti atome.
—Maike, visas Saubosto- čia mane visai sumiksinai. Pats atomo skaldymo klau- 

nas kalba, kad Į musų Va- Vedlug tavęs, Vašinktonas rimas principe buvo visai 
šinktoną atvažiuos Kapka- garnizuoja karo sojuzą aiškus, nebuvo tik dar su-
zo razbaininkas Džiovas prieš ruskį ir leidžia ruskiui rastas praktinis jo sprendi-
pasirašyti pakajų. Sako, r.-ti čainiją, o Stalinas po- mas. Betgi kol tai tebuvo,
musų Trumanas po ilekšir.o tierauja apie pakajų ir rija pasakysime, teorinis moks-
pasidarė krabresnis, pasiun- čainius. " -linių laboratorijų dalykas,
tė Į Maskvą smarkią groma- —Taip yra, tėve. platesnioji visuomenė ir ne-
tą ir sako, ar tu atvažiuoji —Dar, ' Maike, vienas žinojo, net nenujautė jo di- 
raidavei pasisainvti pakajų, klausimas. Tu sakai, kad džiulės reikšmės ateities gy- 
arba mes padarysime scju- Stalinas Trumano nevadi- venime, nors mokslo žmo- 
zą su frenčmonais ir angli- no. bet tik parašė i gazieta. nės nekartą ir populiariai

tinai kele mintį, kad moks- rodinius kaušus. Pereitais 
line pažanga tun būti re- metajg įvežtų iš užsienių 
miama ir donnio tobulėji- laikrodžiu “surankiojime”
mo.

raicivi 
is tiktvaromas tildai kelias romu

tes ir paskui leidžiasi že
myn. -------— c ?

Pelės Naikina Girias
Ką peliūkštis "ali pada

ryti medžiams? Rodos, nie
ko. Bet štai iš Kanados pra
nešama, kad girių pelės Bri- 
tish Columbia provincijoj 
trukdo girininkams apso
dinti medžiais dideles že
mių platybes. Tiesa, pelės 
medžių neėda, bet, jos labai 
mėgsta ėsti pužu sėklas ir 
kaip tik girininkai pasėja 
pušų sėklas i žemę. tos pe
lės sėklas tuo i suėda ir, ži
noma, medžiai neišdygsta.

B. Columbia girininkai 
turi didelio galvosūkio. -Jie 
ir dabar dar nežino, kaip 
t asėti pušų sėklas kad pe
lės ių nesuėstų. Sako, girių 
pelės yra baisiai ėdrios, ar 
iaios — viena pelė gali su
ėsti 300 pušų sėklų! O jei 
pelių yra tūkstančiai, tai jos 
drąsiai skelbia savo “veto” 
visokioms pastangoms tuš
tumas apsėti...

Kanados girininkai suma
nė pušų sėklas padaryti dvo
kiančias, kad pelės jų ne
ėstų. Bet pelės pasirodo to
kios besotės, kad jos ir 
dvokiančias sėklas ėda. 
Tiktai skunkių (šeškų) kva
pu užterštos sėklos pelėms 
nelabai patinka.

Girininkai sako, kad jie
Greitesnis už Garsą

Amerikos garsusis orlaivis 
XS-1, kurs lekia greičiau už Įengyaį galėtų pales išnuo- 
garsą, pagal aviacijos žino- bet jįe nen<>ri “gam-
vų pasakymą, lekia arti tok- tos lygsvaros panaikinti”.

Jis sakė: “Pasaulio Kurė-įCla dlfb° 3,900 darbininkų. 50<000 pėdlį aukštumojesiančio mylių per valanda- Mat, pelės ėda medžių sek
žebenkščiai, šeškai ir 
s ėda pales, o medžio- 
i gaudo šeškus, žebenk- 

iapes. Taip “gyveni- 
Jei išnaikin-

jas gausiai 
energija 
išsemiamais
kia tik mokėti šitą energiją gražu negali susilyginti su dų aukštumos ir lėkti po
sunaudoti... Bet kaip kita -Šveicarija savo laikrodžių 1,700 mylių per valandą. si leg tai y įgnvkti ir 
dos laukinio žmogaus pano- išdirbyste. 1941 metais šio- XS-1 yra mažiukas orlaivis kkj reikalingi gvviai Todėl 
sėj buvo begalė įvairios šalyje buvo pagaminta ir jis negali paimti su savim girininkai daro bandvmus 
energijos ir medžiagos, ku- daugiausiai laikrodžių, net daug kuro, todėl dabar jau peIes “atpratinti” nuo‘dušu 

miliono, "■ ' ' r.. r r

mas ir sukasi”

kais jr tau kaili išlupsim. _ kad jis vadina? 
-Tėvas girdėjai skambi- —Tas tiesa, tėve.

išdėstydavo atomo skaldy 
mo klausimo esmę.

Štai ir Lietuvoje jau prieš 
dvidešimt metų buvo labai

nant, bet nežinai kur. _O jei aš, Maike, para-
—O ką tu žinai, Maike? šyčiau Į gazietą, kad Stali- 
—Aš žinau tą, ką laik- nas atvažiuotų Į Saubosto- gražiai apie tą dalvką papa-

raščiai pranešė. ną pabučiuoti man Į snukį, šakojęs a. a. prof. V. Če-
—Tai ar gazietos nerašo, kaip tu misliji, Maike. ar pinskis, žinomasis

kad maskolių Džiovas at- tai butų pakvietimas, ar in- universiteto personalo narys 
važiuos į Vasinktoną? , soltinimas? ir du kartu buvęs jo rekto-

—Visai ne, tėve. Laikraš- —Tėvas juokauji. rium, savo paskaitoje “Di-
čiai pranešė, kad Rusijos —žinai, Maike, man tas dėlės fizikos problemos ra- 
diktatorius Stalinas pasiūlė monkibiznis visai nepatin- dioaktingumo šviesoj”, skai 
Trumanui atvažiuoti pas ji ka. iš to gero nebus. Tu. tytoje. Lietuvos matemati- 
ir pasitarti apie taiką, o Maike, negali paminti, ale kos ir fizikos mokytojų

energijos
rios tasai laukinis žmogus pustrečio 
dėl savo tamsumo nemokė- toks skai 
jo sunaudoti, taip ir šių die- tenkinti pareikalavimo, 
nų žmogaus panosėj irgi 
yra galybė energijos, kurios 
tasai civilizuotas žmogus 
irgi dėl savo tamsumo arba 

musų 1 visiškai negali suvartoti ar 
ba, jeigu mokslas parodo, 
kaip galima suvartoti, tai 
vartoja tik žmogaus gyvy 
bei ardyti ir žmonijos su
kurtai didelei civilizacijai 
naikinti. Bet kada mokslo 
dėka tos fiziškosios pajėgos 

atenka i jo rankas pakan- 
amai, tai jis sugeba tapt’

1US
t ir yra padirbtas pagerintas 

negalėjo pa- modelis, XS-1A, kurs gali 
paimti šiek tiek daugiau

sėklų.

Laikrodžių “rankiotojai”.kuro savo varykiiniams mo- “Keleivyje” naudinga yra 
sako. kad už atvežamus iš torams. Bet ir tas naujau- daryti visokius biznio skel- 
svetur laikrodžius užmoka- sias “greitesnis už garsą” bimua ir paiieilcojimua.

Stalinas pasisakė, kad jis aš atsimenu, kaip ruskis su konferencijoje Kaune 1928. i P> 
negali nei oru lėkti, nei ju-Į turku vajavojo. ‘Tada tur- I- 3. (išsp. Firmosios mate-; k
ra plaukti, todėl Į Washing- kų sultonas atsiuntė Miką- matikos ir fizikos mokytojų Į tik tos pajėgos vergu, i ai 

iojui gromatą ir sako — konferencijos darbai. Reda-i rodo visuomeninė pasaulin 
Duok Kapkazą iki Mogi A. Kasakaitis. 1928 į tvarka ir tvirtas įsitikini-
liovskos gubernijos! O rus P?}-J"—34), Nuosekliai iš- mas, kad visi nesusiprati
Vm knvn r-t- n o lt r ' moi

toną negali atvykti 
—Ar tai teisybė, Maike,

kad ruskis negali ieropla- 
nais lėkti ir šipais plaukti 

—Kalba eina ne 
sus, tėve, bet apie
o jis sakosi negalįs, jam liais kopūstais? Ir taip. me, išleidžia 1 gramas ra- 
gydvtojai uždraudę juromis j Maike. žodis po žodžio, dioaktingo atomo, kai 'o 
plaukioti ir oru skrajoti, to- prasidėjo didelė vaina. aš branduolys skyla, vra apla- 
dėl jis ir sako. kad prezi-[<ar gerai panemu, kaip be m.ai apie 100,000,000 sykių 
dentas Trumanas pas jį at-;ko'ai Žalnieriai iš vainosi d’desnė, kaip snrogstamo- 
vyktų. i grįžo medaliais apsisagstę.Į gios medžiagos dinamito ar-

—Ar Stalinas taip ir pa-, Medaliai, Maike, ant kruti- ba radioaktingų medžiagų 
rašė Trumanui, Maike? nių blizga, o kojų, rankuį energijos, nes tie didieji 

—Ne, tėve, Stalinas Tru- nėra. Ar ne taip, Maike, ir energijos kiekiai, apie ku- 
manui nieko nerašė, bet jis dabar bus? i riuos čia kalbama, atsipalai-
pasakė vienam žurnalistui, —Tėvas neklysti, kad pa- duoia tik per ilgą laiką 
kad jis sutiktų Trumana saulis ruošiasi ‘karui, o ne; Praktiškos reikšmės šita ra-
priimti, o pats negali nei taikai. Bet Amerika vra • dioaktingų medžiagų ener-
lėkti nei plaukti. taiki. Niekas čia karo turėtų tik tada jeigu

—Maike, išvirozyk man, nenori. Karo, tur būti. chemikams pasisektų tuo
kas čia ką pavadino ir kas nenori nė Rusijos žmonės. ar kitu budu pagreitinti ši
čia per monkibiznis eina bet ten yra diktatūra, o to-Į^ »'adioaktingumo proce-
tarp to Vašinktono ir rus-J dėl žmonių balso ten nie i kitaip sakant-kon-
1'1”9 kas neklauso ir jei Rusijo? troliuoti šitas procesas Tai

ko daug aiškinti,! diktatūra pasijus stipri, ji ?'ra artimesnės ar tolimes 
ir pradės karą. Todėl Ame
rika ginkluojasi, telkia są
jungininkus, kad Rusija jos

kių?
—Nėra

tėve, Stalinas nori

kaip suvartoti žmonijos 
venimo reikalams atorr-ų 
energiją, gali sūdo.r t’ di
džiausią pavojų žmoni ai. 
nes gali tąją žmoniją visi 
kai pavergti fizinė pajėga 
vadinasi, galutinai sugriau 
ti visą civilizaciją. Šitas pa 
vojus reikia būtinai pašo. 
linti, o pašalinti jis galima 
vienu budu, būtent, švieti 
mu, plačiausia to žodžio 
prasme. Taigi mokyto'amo 
čia tenka labai kilnus vaid 
muo šviesti augančioji kar 
ta ir suaugusieji piliečiai 
auklėti ne tik intelektas, 
bet ir dora...” ir.

propa
gandą varyti ir pasirodyt: 
žmonėms, kaip jis myli tai
ką, o tuo tarpu jis siunčia 
ginklus į Kiniją ir nori pra
lyti kelis šimtus milionų 
žmonių Azijoj.

—O ką, Maike, Vašink 
tonas daro?

nės ateities dalykas”.
Kad prof. V. Čepinskis

galėjo gražiai formuluoti

9 METŲ BERNIUKAS 
NUŠOVĖ DRAUGI

Praeitą šeštadienį mūviu 
teatre New Yorke, bėro 
dant labai “karingus pikče 
rius” vienas 9 metų bemiu

. , _ . - - * gražiai formuluoti
neužpultą is pasalų, kaipiat<>nio skaldymo problemos 
užpuolė japonai. esmę, žinoma, nėra nuosta-
.. —kenkiu, Maike už gerą bu> nes mokslo pasauliui tai___ _______ _ - ___ _______
išvirozinimą, ale man tas naujiena. Betgi la- kas, Martin de Angelis, per
biznis nepatinka ir dacol. ^ai Įdomu, kad jis įžvalgiai šovė iš seno revolverio savo 

. —Niekam, tėve, nepatin-' numatė ir doroviškai politi-'draugą, 10 metų Edward
. ~ . e.nka’ ,^ve» laukla ka tas “šaltas karas” ir ruo- n£ dominės energijos oa- Ryan. Sužeistas vaikas nu- 
įr žiuri, kas toliau Kinijoje šimasis karui. Bet kito išė- naudojimo problernos Duse ! vežtas i ligoninę ir pasveiks. 
bUS‘t • ♦ i •• w i Jim°nėra. Ir tikrai^šiuo metu, kai Sau- Vaikas aiškinasi, kad jį

kad ruskis Čainiją 
Vašinktonas laukia

Ir tikrai šiuo metu, kai Sau- Vaikas aiškinasi, kad
sujaudino, i 

pasirodyti”' 
visai netai-i

ai jisjprarys ar užsirys? apie tą savo čyfą mislina. sitarti dėl atominėš 'ene.aL "
—Taip yra, tėve, bet tai kurs negali nė jeroplanu J°s kontrolės tarptautiniu

nėra viskas. Amerika nori lėkti nė šipu plaukti. mastu, kai visas taikos išsi- Reoririt biznierius, kurie
suorganizuoti i galingą k:.- Gerai. Iki pasimatymo, "gęs pasaulis su neslepiama «kelW*ri MKeIeivyje.”
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Laiškas iš Lietuvos mažą audrą vandens stikli-Į 
nėję. Ne daugiau!

Čia iš viso dar neaišku, i 
kaip valdžia mano su ko 

rasom munistais elgtis. Komunis
. . . ------. . pa-; tų partija čia yra legališka

Keleivio” skaity- vardes išleiskite, kad nepa- ir todėl tos partijos vadų 
Sa- kenktume mano giminėms, teismas neturi aiškaus tiks

“Gal Paskutinį Laišką bematysiu... Laišką pra 
Rašom” įdėti j “Keleivį”, Dėt

Vienas “Keleivio” si ‘
tojas iš Prince Albert, _ -----,---- -
skatchewan, Kanadoje, pri bet tegu pasiskaito ir bim- 
siuntė mums savo giminai- biniai lietuviai, kurie pasa- 

i .• -- koja apįe “išvaduotą” Lie
tuvą, kaip Lietuvos žmonės

tės laišką, kuriame rašo:
Brangus dėdyte,
Visų pirma, brangus dė- 

dyt, atsiprašau, kad aš laiš
ko neparašiau, nors nemalo

dejuoja po svetimu jungu 
ir sako, kad “geriau butume 
negimę arba juroje nusken-

nu butų teisintis, bet nieko d£ ’ ne?“ P° bolsevikiskais 
nepadarysi. Mat dėl tų viso- v vkių tokių baisiai pasiutusiu Tal’ r* K1*“"“'

gandu “ brolių liūdnas balsas iš
Nuoširdžiai prašome mes ^^„^4 

visi priimti nuoširdžius pa- ■ žiaurus budeliai nai 
sveikinimus, geriausios lai
mės ir sveikatos. Mielas dė-i 
dyt, maloniai prašau ant 
musų nesirustinti dėl neap-, 
rašymo apie amžinos ramy
bės dėdę Joną. Jis slėpdavo

kiną.

Laisvoji Sakykla
Audra Šaukite Vandens
Patraukus j teismą 11 ko- 

viską, niekuo nesiskųsdavo, j munistų vadų, komunistai 
o žmonės ką pasako, tai ne- iš “Laisvės” pastogės pasi
imdavom | galvą. Tik dabar juto sukrėsti iki kaulų sme- 
išėjo viskas i aikštę. Vaikaiį genų ir pradėjo kledėti, kad 
liko tikri našlaičiai, neteko'tai esąs teismas prieš Ame- 
tėvo, neteko ir motinos; riką, prieš laisvę ir tt. 
Motina po kelių dienų susi- Apie kokią laisvę jie čia 
rado kitą vyrą, o vaikai Ii-, rėkauja, sunku suprasti. Jie 
ko banitijami bei skriau- turėjo ir turi laisvę demons- 
džiami, sunku, bendrai, vi •; truoti Washingtone ir pikie- 
siems našlaičiams gyventi, tuoti teismo ramus New 
Brangus dėdyt, nuoširdžiai Yorke, bet šaukia “gelbėti 
prašome užgydyti savo šir- laisvę”. Tai yra laužimasis 
dyje musų padalytas žaiz-, pro atviras duris, 
das dėl neaprašymo viso Bet keisčiausia, kad ko- 
gyvenimo istorijos, parašy- munistams nepatinka nė 
tume didžiausią knygą ir, “džiurės”. Sako, prisieku- 
be to, kad Tamsta, dėdyt,
žinotum visą musų gyveni- žmonių, nesą jų tarpe pro- 
mą, tai gal jau būtumei ir letarų, negrų, bolševikų, 
numiręs netik kad susirgęs, Tai tikrai juokis ir voliokis. 
sužinodamas, kad amžinos Sulig komunistų razumu iš-

lo. Atrodo, kad komunistų 
vadus čia lik patampys po 
teismą ir nieko jiems neda-; 
rys.

Jei kada valdžia ir kon-į 
gresas panorės komunistų i 
partiją padalyti nelegališ-! 
ka, tada bus kitas reikalas. 
Bet kol kas to visai nėra. į 
Prezidentas Trumanas Drieš 
rinkimus pasisakė prieš už-j 
draudimą komunistų parti
jos. Prieš tos partijos už
draudimą buvo pasisakęs ir 
republikonų partijos kandi
datas gub. T. Dewey. Atro
do, kad to nusistatymo val-i 
džia ir dabar tebesilaiko, o 
todėl komunistų vadai grei
čiausiai labai pigiai atsi- 
pirką teisme, o gal net išeis' 
ir visai laisvi.

O tuo tarpu komunistai 
aiškiai yra prieš šios šalies 
santvarką. Jie ir agituoja ir 
įkalbinėja demokratinę šios 
šalies konstituciją pašalinti 
jėga ir smurtu. Toks yra 
komunistų mokslas ir tą vi
si žino. Bet kol nėra nusi
statymo partiją uždrausti, 
tai komunistai gali laisvai 
rėkauti ir gali net ir nemu
šami dejuoti, lyg tarsi jie 
butų didžiausieji kankiniai. 
Iš tikiųjų, tai yra tik pa-

JJS PASAKĖ MASKVAI

Norvegijos užsienių reikalų ministeris Halvard Lange
(kairėj) pranešė Maskvai, kad Norvegija palankiai 
žiuri į Siaurės Atlanto Gynimosi Sąjungą. Norvegai 
nemano leisti save užbaidyti Maskvos grasinimais. 
Paveikslas nutrauktas Stockholme, kur Skandinavi
jos užsienių reikalų ministeriai tupėjo pasitarimą, 
paveikslo vidury Švedijos užs. reikalų ministeris D. 
Unden ir dešinėj stovi G. Rasmusen, Danijos u. r. 
ministeris. 1 ,

JUOKAI

sieii esą nurinkti ’iš Donišku prasti Politiniai šarlatanai, šieji esą parmini iš poniškų kurje “aktina” kankinius.
Menkuti*

Pavergęs Lietuvą priešas
ramybės dėdė Jonas mirė, eitų, kad jei yra teisiamas n11.eke .Jal naikintu
kitaip sakant, Tamstos toli- žmogus už poligamiją ^pagadesn
moj pasaulio šalyje gyve- (daugpatystę), tai tiktai
nantis mylimas brolis. * To- laisvos meilės šalininkai ga- 
dėl reiškiu su didžiausiu: lėtų būti džiurės, o jei tei- 
širdies skausmu užuojautą; siamas žmogus už girtavi- 
Laimingas, brangus dėtyt, mą, tai blaivininkai negalė-; 
dar esi, o mes geriau butu- į tų būti džiurės, nes jie yra' 
me negimę, arba juroje nu- priešingi degtinei ir “nesu-! 
skendę. Maloniai linkiu sa- mas” vargšo girtuoklio, j 
vo liūdesio suspausta širdi- Kadangi komunistai teisia
mi Tamstai niekada nenusi- mi už kurstymą nuversti A- 
minti ir dėl musų visų ne- merikos konstitucinę san- 
Iiudėti, nieko tas nepadės, tvarką, tai komunistai nore-Į 
tiktai Tamstos, brangus dė- tų, kad tos santvarkos šąli-! 
dyt, sveikatą ės. ninkai nebūtų prileidžiami I

. ... . , būti prisiekusiais teisėjaisDede A. irgi jau atrodo 
baigia savo vargingą gyve
nimą. Taip pat ir 
brangios motutės sveikata 
žymiai mažėja. Manau šiam 
svkiui užteks, liekame visi

aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti ?

(džiurėmis). Keistas tai rei-( 
kalavimas. Įdomu, kur toki 
teismų tvarka yra, kaip ko
munistai reikalauja* Tik 
jau ne komunistų valdo
muose kraštuose.

Bolševikai traukia į teis
mą Vengrijos kardinolą

iiudėsio suspaustomis širdi
mis, gal paskutinį laišką ra
šom. Tai ir sudieui, sudieu,! Mlnds’zenlv/bet jie“?*teisė-’ 
sudieu, brangus dedyt, bu- jus pašaukė tiktai bolševi-' 
ciuojame Tamstai nors n gavo ištikimus žmones, 
tolimoj pasaulio salyje g?.- Q vjgaj nepavedė kardinolą 
\enanciam lankas sakyda- teisti kardinolams arba net 
mi sudieu su aukšta ir tik- tikintiems žmonėms. Dar j 

nėra žinių, kaip bolševikui 
— į teismas “teis” kardinolą. 

Draugas, kurs mums pri- bet Bimba per “Laisvę” jį 
siuntė šitą laišką, sako: “Aš jau apkaltino ir nuteisė. O 
skaičiau tą laišką daug kar-į čia Amerikoje komunistų 
tų ir negaliu suprasti, man teisme eina tikri debatai 
atrodo, kad mano brolius! tarp komunistų advokatų ir 
išvežė į Sibirą... Prašysiu valstybės kaltintojo dėl A- 
prisiųsti man tą laišką* at- merikos teismų santvarkos, 
gal, aš norėčiau jį turėti, Palyginus Amerikoje ei- 
kaipo atminti, nuo savo ar- nantį komunistų “apaštalų” 
timuju giminių, aš supran- teismą su budelių siautėji-'1 
tu, kad aš daugiau nuo jų mu komunistų valdomuose 
laiškų nebegausiu ir jų ne- kraštuose, čia turime tik

ra pagarba. J. K.
Redakcijos Prierašas:

Tikra Tei*ybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistu Diktatūra Faktų 
šviesoje.

K J Toma knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido •‘Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau 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: 

“KELEIVIS”
£36 Broadw*y- So* Boston 27* Maaa.

merikoj ir žemės pritrauki- tarnautojai ir visokių labda- 
mo jėga per speigus sušąlą/ringų įstaigų samdiniai, to-
—atkirto amerikonas.

Ka* Amerikoje Dirba 
Darbą?

Amerikoje yra 140 milio
nų žmonių. Žmonių virš 60 
metų amžiaus čia yra 20 
milionų. Todėl darbui dirb
ti lieka 120 milionų.

Jaunų žmonių iki 21 me
tų čia yra 54 milionai. Atė- 

•mus jaunus iš 120 milionų 
lieka tikrai galinčių darbą 
dirbti 66 milionai.

Federalinės valdžios tar
nautojų ir jų šeimos narių 
šioje šalyje yra 21 milionas. 
Atėmus juos iš 66 milionų 
lieka darbui dirbti tiktai 45 
milionai žmonių. Valstijų ir 
miestų tarnautojų su jų šei
mos nariais čia yra 15 mi
lionų. Atėmus juos iš 45 mi 
lionų beliks 30 milionų dar
bui.

Karo pajėgose ir kareivių 
bei jurininkų šeimų narių 
čia yra 15 milionų. Atėmus 
juos iš 30 milionų beliks 
darbui tiktai 15 milionų.

Žmonės, kurie gauna iš 
federalinės valdžios pensi
jas ir senatvės pensijas, su 
jų šeimomis sudaro 10 mi
lionų. Atimk tą skaičių iš 
15 milionų belieka tik 5 mi 
lionai darbui dirbti.

Trys milionai žmonių, 
skaitant su šeimos nariais, 
čia gyvena be darbo iš savo

dėl atėmus juos iš 500,000, 
belieka tikram darbui dirb
ti tiktai 100,000 žmonių.

Bomų, slunkių, valkatų ir 
šiaip visokių tinginių čia 
yra 99,908. Todėl atėmus 
tuos nenaudėlius iš 100,000 
belieka tikrų darbininkų tik 
du žmonės—TU ir Aš.

Jam Nereikia Enciklo
pedijos

Knygų pardavėjas atėjo 
pas Stepą ir nori jam par
duoti ką tik naujai išleistą 
enciklopediją. Pardavėjas 
sako:

—Enciklopedija pasakys 
Tamstai viską, ką Tamsta 
turi žinoti.

—Nėra jokio reikalo, — 
atsakė Stepas, — aš esu 
vedęs ir žmona man pa
sako.

Leidė ir Bitės Du Išminčiai
Viena leidė ėjo pro biti- Vienas amerikietis, lanky- 

ninko dai’žą. Viena bitė jai damas Škotiją, susitiko šne- 
įsivėlė į čiupiyną ir Įgėlė, kų vyrą, kurs jam papasa- 
Leidė baisiai persigando, koja baisių dalykų apie 
kad nenumirtų ir nubėgo Škotijos šaltą klimatą. Pa
pas bitininką skųstis. Ji sa- galiau amerikietis sako tam 
ko: , škotui:

—Ar tu žinai, kad viena —Tai niekis, pas mus A- Į kapsaiJ' pajamų, todėl atė-
tavo bitė man baisiai skau- merikoje kartais yra dar 
džiai įkando į nosį? didesnių šalčių. Aš pats sa-inų belieka darbui

—O, poniute, man labai vo ak!mi,s. mačiau, kaip vie-itiktai 2 milionai. 
gaila, — atsakė bitininkas na avl£ z,jra? £oko ,Pe!’tvo‘ i Pusantro miliono žmonių 
—bet aš nedaug ką galiu įšokdama susalo ir pa-į čia yra ligoninėse, bepročių
padaryti, aš turiu tiek daug,llko pakibusi ore. ______  namuose, kalėjimuose, to-

1 bičių, kad negaliu jų visų —Bet tai negalima,--su- dėl atėmus tą skaičių iš 2 
sutvarkyti. Bet jei tamsta suko škotas, — žemės pri- milionų beliks tik 500,000 
man parodysi, kuri bitė traukimo jėga neleis jai ore į žmonių darbui dirbti, 
tamstos nosį užgavo, tai aš kaboti! j 400,000 žmonių šioje ša-

i ją tikrai žiauriai nubausiu! —Taip, bet pas mus A- lyje yra kunigai, bažnyčių

mus tuos žmones iš o milio
dirbti

Jauna* Agronomą*
Jaunas, ką tik mokyklą 

užbaigęs agronomas nuVa- 
žiavo į kaimą ir kalbasi su 
senu farmeriu. Agronomas 
sako:

—Jus ukininkaujat bai
siai blogai, jūsų sodas yra 
visai apleistas. Žiūrėkit, šita 
obelis jums neduos nė de
šimties svarų obuolių šiais 
metais!

—Aš manau, kad neduos, 
—atsakė farmerys, — tas 
medis tiktai grasias temo
ka duoti.

Jo genijus vis dar rodo kelią!

Ar Tavo Lavonas?
Du medkirčiai nakčia bel

džiasi į Bilio duris. Bilis 
pravėrė langą ir klausia:

—Ko jums čia reikia?
—Klausyk, Bili,— sako 

vienas medkirtis, — mes 
ten pagiryje radome žmo
gaus lavoną, manėme, kad 
tai tavo, nes labai panašus į 
tave.

—O ar tas lavonas turi 
raudonus marškinius su si
dabrine nektaiza? — klau-čia Rilio oi c*

—Ne, jo marškiniai yra 
balti ir nektaiza marga.

—Na tai lavonas tikrai 
ne mano, — atkirto Bilis ir 
užtrenkė langą.

Meiles Galybė
—Kaip jus vaikeliai gy

vensit, jei tavo vyras ir po 
vestuvių tiek mažai teuž
dirbs, kaip dabar? — pa
klausė mama savo dukterį, 
kuri rengėsi ištekėti už Juo
zo.

—Nieko mama, meilė 
mums padės ir pirmiausiai 
mes atsisakysime nuo viso 
to, kam mano vyras dabar 
leidžia pinigus! — atkirto 
dukrelė.

PERDAUG JAUNI

Edisono šviečiančios 
lempos išradimas bu
vo pirmas žinjrsnis į 
visų eilę elektroniškų 
išradimų ir į šių dienų 
katodinę spindulių letn 
nų. kuri yra televizi
jos aparato širdis.

Pridekite dar vieną musų laikų stebuklą, kurį pa
darė galimu Thomas Aiva Edison genijus. Jo išradi
mai davė pasauliui ne tiktai elektros šviesą, bet taip 
pat fonografą... judomų paveikslų aparatus... radio 
mikrofoną... ir namų elektros patarnavimus. Vis: 
tie išradimai prisidėjo prie sukūrimo elektrikinio ma
tymo stebuklo—televizijos!

Jūsų Boston Edison Company—šį mėnesį minėda
ma savo šešiosdešimts trijų metų veikimą—šiandien 
mini 192 metų sukaktuvių dieną nuo gimimo to di
džiojo Amerikiečio, kurio Dievo duoti talentai pratur 
tino pasaulį.

BOSTON EDISON COMPANY

šeši mėnesiai po vestuvių 
šitie du jaunikliai, Harry 
Price 19 metų ir jo žmone
lė I^aura 15 metų. sakosi 
supratę, kad jie per daug 
jauni suėjo į vedybinį gyve
nimą ir prašo Dės Moines, 
Ia. teismo, kad juos išskir
tų, iki jie subręs ir įgaus 
daugiau proto.
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KĄ REIŠKIA VISOKIE DR' TITULAI

KIU'Mtpatai, naturopatai ir 
SVclKiil'.'S taiSV ..i...

Ostcopata:. Kanų 
laipsni' vra žymimas raidė
mis "0. D.." kas reiškia s-

Daugelis mano. kad titu
las “Dr.” prie žmogaus pa
vardės reiškia gydytoją. Iš 
tikrųjų ’ne visi daktarai yra 
gydytojai. Pelnyti medici
nos daktaro laipsni OI. D.) teo; atlos da.Ktara.
reikia pašvęsti daug laiko ir vo atskiras kolegijas :r visa: 
pinigo. Medicinos daktaras atskirą moksle teoriją. 
šiandien turi turėti nuo 2 mokslas. pabaigus h:a^ 
iki 4 metų kolegijos mokslo schoolę. tęsias: da: r.uv • 
ir 4 metus universiteto. Po iki 9 metu. Jie aiškina. Ra 
to, jis turi turėti dar ma- netinkama kaulų struktūra 
žiausia vienerių metų prak- yra vyriausia žmogau.-- 
tikos ligoninėj. Taigi išviso priežadas. ir kad tą i.rtcza? 
jis turi turėti nuo 7 iki 9 ti galima pašalinti atat:r- 
metų mokslo, neskaitant karna kaulų manipuliacija, 
high-sc’noolės ir pradinės Bet jie yra mokinami kaita 
mokyklos. vaitoti vaistas ir net ckirur-

šitoks daktaras Ameriko giją (operacijas daryti', 
je turi "bendro praktikan- Nors ne visos valstijos juos 
to” (general partieioner) pripažįsta, bet kur tie 
vardą ir jis gydo visokias pripažinti,
ligas.

Bet jeigu šitoks daktaras 
nori būti kurios nors srities 
specialistu, tai jis turi pa
švęsti dar mažiausia penke- 
ris metus mokslui.

KELEIVIS. SO. BOSTON

KARO VETERANAI PRIEŠ “AKIS SALLY”

ALIARMAS
(Tęsinys) , džiau leidimą važiuoti i

Salzburgas-Bregencas Konstancą, šiaip ji jokių ži- 
C teituoju traukiniu va- ™ų nenorėjo teikti. Pasiro- 

žironuu, tarų Sakburgo ir d?, kad garlaivius paskuti- 
lbeg nco yra tik 5 valan- niu laiku buvo pradėję per
tais 1 elic. bet mes važiavo

bet kur jie yra 
jie turi paprastu 

gydytojų teises.
Chiropraktikai taipgi va

dinasi “daktarais", bet iš

Washingtone, D. C., teisiama Mildred Giliais, vadi
nama “Axis Sallv” už šalies išdavystę. Ji per nacių 
radio agitavo Amerikos kareivius neiti kariauti prieš 
vokiečius. Teisine karo veteranai liudija prieš tą na
ciams parsidavusią amerikietę. Paveiksle matyti kai 
rėj veteranas John T. Lynskev iš Etna, Pa., dešinėj

matosi grupė karo veteranų, buvusių vokiečių nelaisvėje, (iš kairės į dešinei 
Earl McGuire iš Elkton, Md., Gunnar Drangsholt iš Chicagos ir James Ca- 
i .areli iš Nevv Yorko.

rija, nuima nuo pirštų vist-i 
akius ir naujikaulius. Pasta-Į 
rajų titulas žymimas raidė
mis “D. S. C.,” kas reiškia:

VALGIAI

Džemas ii pyčių
Paimk 18

ir oranctų.
tikrųjų jokiais nėra. Penkto- . ra!mK ls pyC,ų,
se valstijoje, jų tarpe Nes ChimnodUtui reikia clus w puoduką maraschino

c .,... . ,.Specialistai visų ligų ne- sės prakukuoti. Net. u tose 
gydo. Tie, kurie speciali- valstijose, kur jiems lęi- 
zuojasi kūdikių ligoms, va- džiama "daktarais vadin

tis. iie neturi teisės vaitoti 
vaistu. Mokvklos,

o oran-ii

B1SK1S “FILOZOFIJOS

sekioti sąjungininkų lėktu
vai ir jie dabar plaukiojo 
tik naktį, užgesinę šviesas.

Bregencas
Išlipęs Bregence, nuta

riau, kad skubėti nėra ko, 
kad galiu pirma su Bregen- 
cu susipažinti. O paskui 

j už kitą. ėmiau abejoti — ar verta iš
Į lnsbruką (Tyrolio sos- viso i Konstancą važiuoti, 

i tinę) atvažiavome tik kitos į Taip,* galvojau, iš Konstan- 
: dienos vakare. Mano bend- cos, gal būt, galima butų 
rakeleiviai važiavo toliau i patekti Į Šveicariją, bet ką 
tuo pačiu traukiniu, o aš tu-iten veiksiu?... Jokiu saskai-

l.elic.
me apie 20. Traukinys daž
nai stovinėdavo, keletą kar
tų buvo užklupęs oro pavo
jus... Bevažinėjant išaušo, 
ir galėjome grožėtis aplin 
kui stūksančiais kalnais, ku 
riu vienas buvo aukštesni?

dinasi pediatrais. Moteris 
kų ligų specialistai vadina
si gynekologais. Kiti specia
lizuojasi vien tik gerklės, 
nosies ir ausies ligoms, tie 
vadinasi: otorinolaringolo- 
gais. Dermatologai yra odes 
ligų specialistai: ortopedo- 
logai — kaulų: urologai — rais . o 
šlapinimosi organų specia- “D. C." 
listai. Ir tt. Naturopatai savo

Visi jie vaitoja “Dr.” ti- laipsni žymi raidėmis 
tūlą, ir tas titulas yra pelny- D..” kas reiškia: naturopa- 
tas titulas, jų profesijos ti- rijos daktaras. Naturopatai 
tūlas. nevaitoja nei vaistų, nei

Be to dar yra visokių gar- peilio, reiškia, nedaro ope- 
bės titulų, kurie taip pat ra- racijų. Jie aiškina, kad li- 
šomi “Dr.” ir vartojami gas reikia gydyti natūraliu

o metu lavinimosi pabaigus -V*111“ . parauoaa 
hiefc-schoole. Chiropodižus krautuvėse bonkutemisi. 
pripažįsta visos mędicinos Pyčes nulupk, suskaldyk 
mokvklos ir visose valstijo-'ir pašalink kauliukus. Su- 
se iiems duodamas leidimas piaustyk orančius ir paša- 

ruošia chiropraktikus ^eFiFraktikuoti. «- “
kalauja high-schoolės moks
lo ir 4 metų "profesinio la 
vinimosi”.

Chiropraktikai vadina sa 
ve “chiropraktikos dakta

sutrump i n u s — Psichiatras T • • ~ J _ 1 . *___
iaus uždaryk.žmogaus ______

proto ir dvasios ligų specia-;
"listas. Jeigu yra pagrindo Gardus Pierninkėliai. 
manyti, kad žmogus turi i šitiems pierninkėl i am s 
nesveiką protą, tai šitą da- reikalinga šitokia medžia- 
lyką ištirti yra psichiatro ga;
reikalas. Psichologas yra 1 puodukas moleso. 
kvalifikuotas psichiatro pa-Į Pusė puoduko sviesto ar kitų

link sėklas. Sumalk kartu
, ... ... , , pvčes ir orančius. PridėkVa dar filozofijos dak-į karto tiek cuk.

tara iPh. D.). Šitą titulą raus kiek bus sumaltų vai- 
Amerikoj (.uodą paprastaiPavirink iki sutirštės.; 
universitetan kurie lavina Tuomet sudėk sukapotas; 
psichologus ir psichiatrus. v-ygnįas? supilk į karštus,

paprastai turi sterilizuotus'Stiklus ir tuo-, 
turėti medicinos daktaro 

mokslo mokslą. Jis vra 
"N

Niekad, niekad dramblio 
Nepagimdys uodas...
Bėga sau per kaimą 
Šunelytis juodas.

Bėga sau šunytis 
Palei pačią tvorą;
Jeigu bėgtų kitas.
Tai jų bėgtų pora...

Keturias tur kojas 
Arklys mus pašiūrėj: 
Keturias tur todėl.
Kad penktos neturi.

r«
Ponas turi todėl 
Ant to arklio joti.
Kad arklys negali 
Pono pabalnoti.

I—

ligoniu: dėiėjas.prie pavardžių. Tarp tokių budu: nustatant 
titulų yra teologijos dakta- tinkamą maistą, vartojam 
ras, literatūros daktaras, masažą (kūno braukymai.
teisės daktaras, meno dak-Įkalbinėjimą ir tt. medicinos daktaras,* kuris;
taras ir tt. Garbės daktaras Chiropraktikai taipgi ne- gydo visas ligas, negali tiek 
reiškia maždaug tą pati, ką vartoja vaistų ir nedaro daug žinoti, pavyzdžiui,! 
garbės pirmininkas, kuris operacijų. Jų praktika pa- apie nosies, 'gerklės ir ausų 
ištikrajų nėra pirmininkas, naši naturopatijai

Pagaliau yra ir visokių kiek siaur
šundaktarių, kurie mėgsta; šia dėmė . _ _ _.o___ ____ ________
rašyti prie savo vardo “Dr.” kaulio "atitaisymą . Esą. sąžiningas daktaras, jeigu viršaus susijok miltus i 

Yra mokyklų, kurios duo-jeigu žmogus Įpranta netin- ;am kuri liga nėra aiški, vi- druska, sode ir imbieru. Iš-, 
dėti, sėdėti ir vaik- sada siunčia savo naciienta maišyk gerai ir duok ataus-.

Taigi reikia daktarą nuo 
daktaro atskilti. Paprastas

riebalų.
J 3 puodukai su kaupu miltų. 

Pusantro šaukštuko druskos. 
Pusė šaukštuko sodės. 
šaukštas imbiero (ginger).

Užkaisk molesą vin-

da “Dr.” laipsni ir opto- karnai gulėti, 
metrams, kurie egzaminuos ščioti: jeigu jo nugarkau- 
ja akis ir pritaiko akinius, lis huną ilgą laiką sulinkęs 
Medicina tačiau nepripažis- ar išklypęs, tai jo nervų sis 
ta jų akių daktarais ir jie tema negali tinkamai funk- 
neturi teisės vartoti vaistų, cijonuoti ir žmogus galų 
negali akių gydyti. Jeigu gale pasijunta esąs ligonis, 
optometras pritaikydama? Taigi, “atitaisvk" jam nu- 
akinius pastebi, kad žmo- garkauli, o jis bus sveika? 
gaus akvs nesveikos ir jas kaip ridikas.
reikia gydyt, tai jis pataria Medicinos autoritetai ne
savo klientui kreiptis pas pripažįsta tikrais daktarais 
okulistą (arba optalmolo- nei chiropraktikų, nei natų 
gal, kurio specialybė yra ropatų, nei osteopatų. 
gydyti akis. ' * Nuo chiropraktikų reikia
' “Dr.” titulu taip pat puo- tačiau skirti chiropodistus. 

šiasi chiropraktikai. osteo- kurie užsiima kojų chirur- 

GAISRININKA1 IŠGELBĖJO SENUTĘ

: as specialistą.
pacijenta . _ . ,, .

■ti. Tada iškočiok ploną bly- 
; ną ir supiaustyk jį stiklu ar 

Iš McCall’s žurnalo, blėšine apskritais blyne-
-------------- i liais. Ištekp blėtą riebalais ■

i ir su lopetukės ar peilio pa-i 
galba sudėstyk ton blėton 
piernikėlius. Kepink karš
tam pečiuje (425’laipsnių) 
apie 5 minutes.

Piemikėliai labai tinka 
prie arbatos.

MIŠKAS.

Miškas mano močia, 
pušys seserėlės, 
o berželis tas žaliasis, 
kur kalnelyje svyruoja 
tai mielas brolelis.

Miškas—tai šventovė, 
laisvės karalystė!
Pamilau aš ji dar vaikas 
ir. kaip sakalas raibasis, 
laisvę jo pamėgau.

Mt. Clemens, Pa., sanatorijoj kilo gaišias. Gaisrinin
kai iš tos ligoninės išgelbėjo senutę vienuolę. Po iš- 

elbėjimo senutė, suviniota į apklotus, ilsisi, o gel- 
ėtojai Į ją žiuri. Senutė yra sesuo Teresė.

Miškas mane ugdė, 
miškas glamonėjo, 
miškas mei 
kada nieką 
žodelio netarė

g

įėjau persėsti. Taigi, atsi
sveikinęs su jais, išlipau iš 
vagono, kuriame taip ilgai 
ankštumoje buvo išvargta.

Stotyje sužinojau, kad 
traukinys Bregenco linkui 
išeis apie 10 valandą, taigi, 
neturėdamas kur padėti 
daiktų, laukiau čia pat, 
vaikštinėdamas peronu. Ins- 
brako geležinkelio stotis 
buvo bombų visai sugriauta, 
tebuvo nedidelis medinis 
barakėlis, kuriame buvo 
pardavinėjami bilietai...

Apie 10 valandą tikrai ta- Ja vingiavosi alėja, kurioje 
po paduotas keleivinis trau- buvo pristatyta suolų.

! kinys ir aš, dabar jau be di
delio vargo, užėmiau vietą 
vagone. Bet neilgai pava-
žiavus, pranešė, kad trau- ;y č žu budavo vaR

! kini reikia apleisti ir trupu- kj[da JN tQ...........................
saulė nudažyda

tų Šveicarijos bankuose ne
turėjau... Man tada atrodė 
geriau likti sąjungininkų 
žinioje, pas kuriuos paskui 
bent galima bus gauti ata
tinkamo darbo... O ir pat: 
kelionė ežeru nakti atrodė 
pavojinga... Be to, man pa
tiko šis gražus, švarus ir 
sveikas sveikutėlis miestas. 
Jis gulėjo prie didžiulio 
ežero, kurio antro krašto vi
sai nesimatė. Šio ežero 

»krantinė mieste buvo išmū
ryta ir apsodinta medžiais.

Malonu budavo čia pasė
dėti ir pasigerėti tikrai nuo
stabaus gražumo vaizdu.

... ........................ i kada už tolimų kalnu besiūti paėjėti pėsčiomis, nes i idži ti * 
ruožas yra subombarduotas. vo eže,.ą danglJ vjena

as.

Dar Salzburge girdėjau, spalva. Tuomet šis didžiulis 
kad kelio ruožas vienoje i vandens plotas susiliedavo 
vietoje yra subombarduo- su dangumi ir išnykdavo 
tas, taigi, bagažą buvau visokios ribos.
taip suriarkęs, kad galėčiau £ja kegėdint lengva buda- 
panešti: turėjau čemodaną vo užmiršti žiaurią gyveni- 
įr ryšuli. . _ . i rno tikrovę — karo veiks

mus ir tai pe-.i h.pnnrr.i<
klajoklis.

, . ! Sužavėtas tu camtos gradamas su visu savo turtu žybiy nutariau pabandyti 
i skirtis, pasiryžau jį nešte Bregence ir čia su
nešti... laukti karo galo. Net oficia-Buvo sakoma, kad eiti te-

Išlipus pranešė, kad ba- 
I gažą galima atiduoti i sunk-

IZRAELIO VĖLIAVA iVežimĮ nuvežti, bet aš, bijo-

reikia netoli, bet paskui pa
sirodė, kad kelio yra kele
tas kilometrų. Juo toliau, 
juo bagažas darėsi sunkes
nis, ir vis dažniau turėda- ,

nais pranešimais sąjungi 
ninkai buvo netoli ir kas
dieną artėjo...

Taigi, pradėjau rūpintis 
Įsikurti Bregence, bet tai.

-i -*• za -i ..pasirodė, buvo ne taip jau vau įstoti pasilsėti O ilga. , Išvaikščiojau beveik
silsėtis bijodavau, kad per- visus viešbučius. ’ liet kąra- 
daug neatsihkciau nuo kitu. ba;.j() nepavalh Tel;ko vi,.na 
nes buvo naktis ir kelias ne-, _nakvoti stot¥;e. Pasitie.
žinomas. _ siau koridoriuje ant grindųIs tos bėdos mane įsgel-
bėjo vienas kareivis, kuris 
ėjo be nieko ir pasisiūlė pa

Kaip kepti bulves su 
lupinom.

Keptos bulvės su lupinom 
yra labai geras priedas prie 
bet kokios keptos mėsos J 
Amerikoje jos labai madoj.;

nnune.u 'i°s yaIgon?^ su Jupinomis., Nemaža............... .....
ilę man’kalbėjo,'P61 iškeptos ^‘;ri, fcaip Londone iškeliama
as nemylėjo, '.kainu budu. Ir štai tas ^u"jizraeii0 valstybės vėliava 

Į das: į pO to, kai Londono vyriau-
i Išrink bulves vienodo didybė pripažino Izraeli “de
i durno, sveikas, lygias, gerai factn 
; nušveisk jas šepečiu su van
deniu ir nusausink. Tada 

: gerai ištrink jas taukais ar 
kitokiais riebalais. Sudėk Į

Čia gilių svajonių 
niekas nesudramščia!
Čia su sakalais skraidyti, 
su ereliais paklegėti 
niekas neuždraudžia!...

K. Bajerčius.

DVI KŪMOS

Sveika, kurna! 
“Turguje buvau“. 
Tamsta kurčia? 
“Vištele pirkau”. 
Graži diena! 
“Doleri daviau". 
Likie sveika! 
“Neverta daugiau’

pečių ir kepink 425 laips
nių karšty apie 45 minutes. 
Išėmus iš pečiaus tuoj į- 
skelk aštriu peiliu du kartu, 
kad pasidarytų įpjautas 

į kryžius. Iš apačios bulvę 
suspausk, kad tie piuviai 

'atsivertų. Į tą atsivėrimą į- 
į spausk šmočiuką sviesto, 
' pabarstyk druskos, truputi 
pipirų, ir karštas duok sta
lam žiūrėk, kad kiekvie
nam valgytojui išeitų po 

V. bulvę.

dėti. Taip dar laiku paspė-

miegojau 
Čia nakvojo daug tokių pat 
Benamių Įvairiausių tauty
bių, pradedant pabėgusiaisjau Į kitoje stotyje laukian-. vokĮerd^ jęarjajg kurie bijo

ti traukini. ................... j0 vigokjy patikrinimu, ir
Bevažiuojant .rauso u- as. baieiant pra'ncuzu darįinin. 

atsistojęs koridoriuje pne kai ku,.iu annijį žj 
lango, sekiau gamtos vaiz- \ ,
dus. Ir čia aplinkui stūksojo Taip pat sunku Bregence 
aukšti kalnai... Tik išvažia-' buvo su maistu — Apskri- 
vus pro ilgą (Arlbergo) tu-1 ties viršininko Įstaiga kas 
nelj, prasidėjo lygesnės vie- karta duodavo maisto tik 

porai dienu ir io pasiimti 
reikėdavo keliauti i miesto 
pakraštį — i svetimšalių 
darbininku lageri Am Stein.

Gauti leidimą apsigyventi 
Bregence, pirma neradus 
darbo, nebuvo jokios vil
ties. Taigi, nuėjau pasikal
bėti i arbeitsamtą. Paro
džiau savo paskyrimą i 
Konstancą ir pasakiau, kad 
norėčiau sustoti Bregence. 
Man maloniai paaiškino, 
kad jiems Įmonės darbinin
kų nereikia, kad iš Įmonių 
darbininkai jau imami ap
kasams kasti. Tiesa, jiems 
reikėtų prityrusių žemės 
ūkio darbininkų, kurie mo
kėtų melžti karves... Aš kar
vių melžti nemokėjau, pas 
mus iš viso tas darbas buvo 
skaitomas ne vyriškas.

—Taigi, jeigu norite ap
kasų kasti, prašau...

(Bus daugiau)

Dabar važiavau pro vieto
ves, taip gerai pažįstamas 
iš žemėlapio. Štai Feldkirch.
Į kuri dar Vienoje būnant 

i buvau pasirinkęs važiuoti. 
Čia netoliese turėjo būti
laimingas kraštas Šveicari-

mima žmonių žiu ! A
Po Feldkircho prasidėjo 

sodų kraštas, kuris tekan
čios saulės apšviestas, atro
dė nuostabiai gražiai. Aš 
buvau tos gražios gamtos 
taip sužavėtas, kad Dom- 
birne jau norėjau išlipti ir 

KAIP TAPTI PILIEČIU? —bandyti Įsikurti čia. Bet 
paskui vis dėlto susilaikiau, 
nutaręs davažiuoti iki galo, 
tai yra iki Bregenco. Mat, 
Bregence turėjau persėsti ir 
iš čia keliauti toliau garlai
viu per Bodeno ežerą.

Bet Bregence sužinojau, 
kad garlaiviai iš čia į Kon
stancą nebevaikšto, kad 
reikia važiuoti į Fridrich- 
shafeną (Vokietijoje), iš 
kur galėsiu patekti į Kon- 

. stancą.
Panelė suteikė

Dar turime knygučių, 
“Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės Įs
tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis Į

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Biznieriam* geriausia 
ta pasiskelbti “Keleivyje.

Kad skalbiniai žiemos 
metu neprišaltų prie šniūro, 
pirm negu juos džiausi, su

_____  ___ man šią skuduru sumirkytu į uksusą
informaciją, tik kai paro-. nubrauk per šniūrą.

K
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Austrijos Taika Teroras Cecilijoje
Londone vasario 9 d. pra- Iš Cechoslovakijos slap- 

sideda keturių didžiųjų tai- tais keliais praneša apie 
kos dery’oos dėl Austrijos, baisų terorą, kurį ten vykdo 
Čia Maskvos atstovai turės komunistinė diktatūra. Sa- 
progos parodyti praktikoje,*ko, paskutiniu laiku politi- 
kiek jie savo “taikos ofen-,niai kaliniai masiniai gabe- 
syva*’ rimtai vertina. De-!narni i Rusijos Sibiro prie-
rybose dalyvaus ir Austi ?-! vartos darbų stovyklas. Kai į 
jos bei Jugoslavijos atsto-Įkurie šaltiniai sako, teroras
vai su patariamu balsu.

Kardinolo Teismas
Praeitą ketvirtadienį Bu

fos* k-mlinH 'u* 1 en"r* pradėjo debatus dėl krašto 
jos kardinolo Mindszenty■ 
byla. Bolševikiškas

yra daug biauresnis, kaip
Hitlerio okupacijos laikais. 

—
Norvegai Tariasi

Norvegijos parlamentas Į

užsienių politikos. Norvegi-

mą ir šmugelio varymą. Ži
nios apie teismo eigą bolše
vikų cenzūruojamos.

Sąjungą, o dabar parlamen
tas turės nutarti, ar dėtis 
prie tos sąjungos ar ne. Nor
vegai linksta dėtis. Švedija 
nori būti nuošaliai.

JIS YRA PARODOS ČEMPIONAS

Tūkstantis svarų gyvos mėsos ant keturių kojų! Fort 
Worth, Texas penėtų galvijų parodoje šitas bulius 
gavo pirmą dovaną ir gavo 1949 metų čempiono ti
tulą. Čempionas buvo parduotas po $6 už svarą.

Įėję pasakė, kad didžiausias Žinios Anie Formas NAUDINGOS KNYGOSkad tik Šioje, P Į Sveikata hgon.ams.„gydymas ligųjo troškimas, 
vargo iškamuotoje žemėje 
ko daugiausiai atsirastų 
Frenzelių. J. M. Raini*

A

_________ 'šakninis ir žolėmis. Vardai lietuviš-
, . . . kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški-Koks buvo pernai Amen- nimas tą ir kaip nuo ko vartoti lie-

Indonezijos Laisvė
Iš Olandijos praneša, kad 

Olandijos vyriausybė jau 
turi paruošusi planą Indo-j 
nežilos Federacijai
Busią paskelbti laisvi rin
kimai ir atskilos Indonezi
jos dalys gaus labai plačią 
savivaldą. Sako, noras už-

Burmos Vargai
Burmos vyriausybė vėl 

ikurti J kreipėsi i sukilėlių armijas
su pasiulymu sulaikyti karo 
veiksmus ir pradėti "derybas 
dėl taikos. Mūšiai Bunnoje 
eina sostinės Rangoono

gerinti Indonezijos žmones • priemiesčiuose. Ypač kruvi- 
ir nuraminti pasaulio opini- -ni. mūšiai eina su Karen gi
ją paskatino plana paruošti, minės kariais, kurie reika-

—----- * iauja laisvės Įkurti savo val*
Prancuzijos Paskola stybę Kaienistaną. 

Prancūzijos vyriausybė Anglijo*“Atearguma* 
paskolą ;.nau^-- v?dstybės; Anglijos vyriausybė sako.

Skaitytoją Balsai
Gerbiamieji,
Nesulaukiu paraginimo, o 

atėjo Nauji Metai, Tėvui ir
gi reikalingi keli centai, tai 

i ir noriu atsiteisti, kad jis 
neimtų burnoti. Rasit Įdėtus 
$5.50, bus už laikrašti me
tams, už kalendorių, dole
rį su puse skiriu tremtinių 
reikalams, o už likusius te- 

Įgu Senis išmeta buraykę 
padrutinti žvvatą. Lankyki- 

' tės pas mus kas savaitę abu 
su Maikiu ir nesigailėk Mai
klui klausimų užduoti, o 
musu gerai prajuokinti. Su 
pagarba visiems

Ben Mažeitis 
Turtle Creek, Pa.

nimas ką
i. Kaina $1; apdaryta, $1.2o

. .... . , 1 Dainos surinktos iš visos Lietuvos,1 derejo komų, kviečių, taba- kawa ............... -............... :55c-
j ko, ryžių, medvilnės ir kitų <lį"j"ausžs AnKlQ Kalbos.*°kyt°4<fc 

1 Deklamacijos ir Dainos, 25c

kos laukų derlius? Kiek už-i^v.iska*

javu bei augalų?
: Slaptybė kaip lošti kozyrom iš pini-

Atsakymą i tuos klausi-:?'}, kaina ..................... 20c.
.. £ , • • », 1 baimes Spėjimas ir Planetos 2ocmus rasite “Keleivio ka- baimės Spėjimas

Herkant visas kartu, $2.00. Atski
rai, pilna kaina. (0)

FALE MIKALAUSKAS 
184 Gold Street,

Soifth Boston 27, Mass.

ATSIVEDIMAI
Ieškau draugės apsivedimui, (Teis

tiną is tremtinių, atvykusių į Ame
riką ar Kanadą. Apie save žinių su
teiksiu per laišką. Prašom rašyti: 

Mr. A. T. L c/o Mr. Hamel Roger 
St. Edward, Altą, Canada

lendoriuje 1949 metams, 
kur yra Įdėtas Fannerio 
Vaiko straipsnys apie Ame
rikos “derlių, valdžią ir kai
nas”. Ten parodyta, kiek 
pinigų valdžia išleidžia far
mų produktų kainoms palai
kyti ir kaip ateityje mano
ma kainų palaikymą tvar
kyti.
... . Rimtas DPkas nevedęs, 33 metųApie Amei'lkOS tarmų g3'i amžiaus, nerūkantis ir negeriantis,

myba turėtume visi žinoti,! vi<iu7nio, “Ti0,* *• . . 7 vedybų įimtos mer^ait*. > aiba nusiesnes farmos mus maitina. ne vyresnės, kaip metų amžiaus.
į Su pirmuoju laišku prašau siųsti to- 

“Keleivio” kalendorhrie ' tografiją. Mano adresas:
yra visokių eilių, patarimų 1525 Hickory Rd.,
ir svarbių informacijų, ku-Į______ vvindsor, ont., Canada.
rios visiems visada yra rei-i Amerikos lietuv aite, atsiliepk ve- 

metų am- 
te: (7)

OO

KorespondencijoS

Gentlemen:
(1) Kindly renew sub- 

scription of Keleivis Mrs. 
E. Gostaut.

(2) New subscription for 
Keleivis for a period of one 
year to Mr. Anthony A.

į Euk.
M T I ~ v. j • - • (3) Enclosed find a checkBELLEV1LLE, N. J. , kestra. \ įetos sandaneciai for covering both sub-

---- . o -i 1 visuomet rūpinasi kiek išga-, scrjptions. Yours truly
Mr*. Petrauskas Sveiksta ledami Lietuvos reikalais. Anthony A. Enk

Mrs. Edvvard Petrauskas —o— Brooklyn N Y
iš musų miestelio jau ketu-; Worcestery šiuom tarpu ______ J ’
rios savaitės gydosi St. Mi- nieko naujo, apart vakarie- Gerbiamas redaktoriau,

i,7!ortjo p5“1“!'1 kad prekyba" ta^Anglijos Lieraė orad^a^vrik- bjitu fieraUurttTe/rasTrSi, ?avau - $*.?**% £*&■ 
10„ bilionų franku. Per p,r-lir Rusijos butu daUff dides. operos, koM A konce^. ‘Teteivi“*"? klnd^

kuri buvo padaryta toje Ii- Sulosimas gero veikalo ine-
, ^ų. rer pir- jr Rusijos butų daug dides-

mą savaitę buv o isparduo- nė, jei anglai sutiktų leisti 
ta valstybės condsų už 60 rusų “inspektorius” apžiuri- 
bilionų frankų, o 40 bil. fr. nėti Anglijos dirbtuves, ku- 
Ouvo iškeisti iš senesnių pa- rios gamina Dagai rusų už- 
skolų į naujuosius bondsus. sakymus. Anglai bijo, kad 
vyriausybė sako, kad pas- rasai panaudos tą “teisę” 
kola “pasisekė”, nors dar šnipinėjimui ir todėl Į pirki- 
tebeina agitacija už bond- mo-pardavimo sutartis to 
sų pirkimą. leidino nenori Įrašyti.

ST" a ra w raKAD mums KASUMA

gomnej.
stiprėti.

Linkiu greit su- i štų 
Korsp. jon.

gyvumo musų koloni-
Koresp.

WORCESTER, MASS. TORONTO, ONT.

Amerikos lietuvaitė,
kalingos. Kalendoriaus kai- ‘,-vk>' tiksiu jaunam. 2x 
na oO centų. Užsisakyti jį 
tuoj pat.

Keleivi*
636 Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Bruno VVinterson 
227 Bran t str.

Hamiiton, Ont., Canada.

P ARSI DUODA VAŠKAS 
Turiu ant pardavimo vaško, po

35 centus svaras. Kreiptis (8)
Tony Voronovik

Box 94 Houtzdale, Pa.

Ieškau apsivedimui draugo tarp 50 
ir 55 metų amžiaus, gerai užsilaikan
čio ir gerai sustovinėio. Tik į rim
tus laiškus duosiu atsakymą. (7) 

Mrs. A. Saulutė,
322 Yalbot avė.,

Dorchester 24, Mass.

GARDUS MEDl'S 
Gardus Michigan kaimo medus,

100% grynas, geras sveikatai, gar
dus liežuviui. Užtikrintas pasitenki
nimas. Pusė galiono $2.50, vienas 
galionas $4.50. Siųskite pinigus, mo
ney orderiu ar užsakykit C.O.D. Pre- 
paid. Adresas: į 6)

George Oh>wach.
R. 1, Custer, Mieh.

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra Įsiti- 
kinę nuo senu lai- 
kų, kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu 
matizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. Musų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už $1.00 
6 uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

, Viena Kalba Muzika!
Išmokit gaidas f notas) be kito pa

galbos. Dainavimo ir muzikos 8 lek
cijų knyga su prisiuntinu $1.50. 
Gaunama pas muzikos kompozitorių: 

G. A. Baronas, (9)
11059 Dodge Rd. 2, Van Dyke, Mich.

rius, ir $3 už naują skaity
toją, Aneliją Bagočiunas, 
Sioux City, Iowa. Dar pa
duodu mano sumanymą, 
kad Maikio su Tėvu pasi
kalbėjimai butų išleisti at
skira knyga, tai butų kaip 
tūkstantis nakčių, visi norė-

Draugų Frenzelių Sukaktis
Kuomet seki spauda sma- Š. m. sausio mėn. 15 d. 

gu darosi žiūrint Į kitu ko- žinomam Kanados lietuvių tų paskaityti. Su pagarba 
"ven- -visuomenininkui, drg. Au-: " ~

F renzėliui sukako 1

Musų Bėdos PAIEŠKOJIMAI

lomjų vieningumą 
čiant 31 metų Lietuvos Ne- gustui _ 
priklausomybės sukaktj. lygiai 25 metai vedybinio 

Bet, deja, pas mus Wor-Į gyvenimo. Ta proga, vien- 
cestery taiD nėra. Worces- minčiai ir artimieji suren- 
tery apvaikščiosim Vasario gė nors kuklų,, bet dėmesio

Sioux City, Iowa

Padėkos Žodis kome New Yorko uoste.
Pustrečių metų truko, kai Nuoširdžiai dėkoju savo gi- 

pradėjęs bvlą, pasiekiau minėms Mr. ir Mrs. Audick- 
lietuvių vadinamąją antrą- Audickams, supratusiems; 16 "tą kaip Grigo bitės, abi vertą paminėjimą. Tą die- 
ją tėvynę—Ameriką. tremtinių gyvenimo sunku-' parapijos kas sau. Lietuvai ną, viena Toronto miesto

•Jau apsistojęs, arba kaip mus, parėmusiems tenai, 
dažnai žmonės sako “šiek pasirašiusiems affidavitus
tiek sušilęs kojas”, pradė
jęs dirbti ir kurtis naujam 
gyvenimui, jaučiu būtiną 
pareigą visos savo šeimos 
vardu,
visiems tiems, kurie rūpino
si mano atvvkimu, kurie 
manę? laukė ir kurie atvy
kusius tain šiltai, maloniai 
ir pagarbiai sutiko, priėmė 
ir pirmuose žingsniuose 
dausr padėjo ir dar toliau'čių ir pastangų padėjusiems 
budintiems, kad kuo nors materialiniai ir moraliniai 
padėjus.

Pirmiausioji padėka pri
klauso p. A. Devenienei, su-

ir garantijas, o atvykus pri
ėmusius Į savo pastogę.

Nuoširdžiai dėkoju Dr. 
Pilkai, Mrs. Tumavičienei, 

tarti padėkos žodi pi. Veniui, Šalnienei, Šim
kuvienei, Matulevičienei, 
Cieveland, Schoop, O’Con- 
ner, p. Tuinylai, Bostono 
Sandaros kuopai ir visiems 
kitiems, kurių negaliu ir be- 
įšvardyti, tiek daug rūpės-

sulipinusiai manimi ir ma- 
no šeima ir jau prieš trejis 
metus pradėjusiai eiti visais 
kryžiaus keliais ir per visą 
laiką atkakliai spaudus, kuri

paremusiems mus pirmuose 
gyvenimo žingsniuose. 

Dėkui visiems dėkui.
Su didžia pagarba

Juozas Audėnas
Bostone

‘Keleivis” visada yra gerą
tik galima, kol pagaliau! dOVana draugams ir pažįsta- 
įeikšmingą praėjusių kuciųi 
(gruodžio 24) dieną susiti m lems. Užsakykit jį savo arti-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.

Savo nariams ligoje paSalpu ir ix>mirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
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 priraiyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopų arto į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, N«w York 1, N. Y.

Remti Draugijos 1-mas sky-'salė, sutraukė ne tik iš pa- 
rius apvaikščios vasario 13 ^es.. Toronto, bet ir iš jo 
dieną, 4 valanda po pietų plačios apylinkės dideli ir 
L. N. C. salėje/12 Vernon gražų buri vienminčių, arti- 
street. mųjų ir visokių Įsitikinimų

L. R. D. 1-mas skvrius, ‘ svečių, kurie prie putojan- 
kurs susideda iš vietinių čio alučio ir skanaus uzkan- 
draugijų atstovų, per 11-ką džio Elzbietą ir Augustą 
metų ta šventę atžymėdavo Frer??e.^u^ apipylė šiltais 
ir tos dienos surinktas au- žodžiais ir gražiais linkėji- 
kas skirdavo butiniausiems'mais- Man Frenzelis jau 
Lietuvos reikalams. Ameri- nuo seno yra žinomas kaip 
kos Lietuviu Tarvbai susi- nenuilstamas laisvės kovo- 
tvėras, aukos buvo skiria- toJas’ bet vi?ai nesenai užsi
mos A. L. Tai-vbai. Bet šie- kabinus už Kanados žemės 
met susitvėrė pobažnvtinė- kranto ir atsiradus paminė
ję svetainėje bendras para- ^mo salėje dar pasirodė, 
pijų komitetas tremtiniams kad Frenzelis yra netik at- 
atvykusiems i Worcestery i kaklus darbo žmonių gyne- 
paskolas suteikti, pagelbėti jas» bet kartu yra pavyz- 
isikurti. Tai L. R. D. auko«idin2as 'Yrąs ir geras tėvas, 
bus atiduotos tam komite- kur?i aidėjęs rūpinasi be 
tui. Taip nubalsuota per i savo šeimos dar ir nelaimin- 
susirinkimą L. R. D. skv-:Sais- vargo ir rūpesčių įška- 
riaus, ' j muotais tremtiniais. Nėra

Tačiaus parapijos tos die-' OakvillėJe — Frenzelių gy- 
nos auku neskiria tam ko-!venirno vatoje tremtinio, 
mitetui. Jos skirs, kur joms'kuris nebūtų pajutęs drg. 
patinka. (Elzbietos ir Augusto Fren-

O, be to, Lietuvai Remti!želių širdingos globos. Visų, 
Draugija turėdama puikiau-!su?njnkusių paminėjiman, 
si “čarteri”. galėjo ir pati
teikti tokias paskolas.

Tas viršminėtas komite
tas neturi nei valstijos leidi
mo, nei geros pradžios. Jis 
rūpinasi tokiais darbais, 
kuriuos jau Lietuvai Rem
ti Draugija senai dirba. 
Gaila.

svečių buvo didžiausias no
ras, kad drg. A. Frenzelis 
be jau išgyventų 50-ties sau
lėtų pavasarių, nors per 
audras ir Įvairius gyvenimo 
sukrėtimus, bet žygiuotų 
šios žemės dygliuotais ke
liais dar kitą tiek. Todėl 
vienas iš svečiu neveltui sa-

J

Sandaros 16-ta kuopa ren
gia vakarienę ir šokius Va- 
fąrio-Feb; 26 dieną paskuti
ni šeštadieni prieš Užgavė
nes L. N. C. svetainėje, 12 
Vernon st.

Pelnas šio parengimo ski
riamas Amerikos Lietuviu 
Tarybai. Tikietai platinami! 
sėkmingai. Tikimasi turėti; 

į svečių iš kitų kolonijų, šo- 
kiams gros J. Dirvelio or-

ŽODYNAS
Angliškai - LietnviSkas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

Skilvio
GAZAI
Turi gazų ir išpustus vidurius nuo 
užkietėjimo? Jautiesi “pilnas” ir ne
turi apetito? Jei taip. tai turi pada
ryti tą, ką tūkstančiai daro jau nuo 
1887—paimk to išbandyto skilvio to- 
niko, liuosuojamo vaisto.

Triner’s Bitter Wine
*

Sis malonus skonio vaistas yra mok
sliškai sutaisytas iš Gamtos šakne
lių, žolių ir augalų. Jis tuoj pašalina 
užkietėjimą ir jo simptomus. Gauk 
bonką šiandien ir pats patirk jo 
veikmę.

(Pastaba: Jei Trinerio 
negautum savo mėgia
moj krautuvėj, pri- 
siųsk jos vardą ir 
$1.50 mums: Jos Tri- 
ner Corp., 4053 W. 
Fillmore, Chicago, ir 
gausi didelę 18 oz. 
bonką Trinerio apmo
kėtu paštu).

Paieškau Vincą Bačį, jis gyveno 
seniau Montreale, kadaise jis mokėsi 
Į kunigus, paskui buvo mokytoju, į 
Ameriką atvažiavo 1936 metais. Jis 
pats, ar kas jį žino, prašom malo
niai atsiliepti šiuo adresu:

A. Mitraus kas
R. R. 1,

Titeonburg, OnL, Canada.

Aš, Fiseekienė Zosė, prašau atsi
liepti Antaną Pajakalą iš Betygalos 
parapijos, jo vaikų vardai yra An
tanas, Stanislovas ir Stefanija, o 
taip pat prašau atsišaukti Bakus 
Antaną, Joną ir Jurgi- Prašome ra
šyti šiuo adresu: George Juzikis

279 Eglinton str.
Glasgoar C. S. Scotland.

Ieškomas Leonas Paulauskas iš Ši
lalės valsčiaus, dirbo kur tai maino- 
se. Taipgi ieškomi 4 broliai Zavec- 
kai, Izidorius, Antanas, Juozapas ir 
Jonas ir sesuo Juzė Raulinavičienė- 
Zaveekaitė, sako gyvena Chicagoj ar 
apielinkėj. Jų ieško Ona Paulauskai
tė Vokietijoj. Iieškomieji ar kas 
juos žino malonėkite atsiliepti šiuo 
adresu: L. Paulauskas

579 Lavrrence st., Ix>well, Mass.

Jonas Kiznis paieško savo tėvą 
Igną Kiznį, kilusi iš Gersadų kaimo, 
Daujėnų valsčiaus. Biržų apskr. Jis 
pats ar kas jį žino prašau atsiliepti 
šiuo adresu: P. Tamulionis

790 Columbia Rd.,
So. Boston, Mass.

Paieškau savo brolį, Vincą Dereš
kevičių, gyvena kur tai Bostone. Pra
šau jį ar kas jį žino malonėkit pa
rašyti man, turiu svarbų reikalą.

Mrs. M. Valatkienė (6)
13 So. Ward st., Worcester, Mass.

Paieškau savo pusbrolių Jurgio ir 
Benedikto Banaičių, kilusių iš Šim
kaičių kaimo, Raseinių apskrityje. 
Jie patys ar kas juos žino malonėki
te parašyti man, busiu labai dėkin
gas. Krank Banis

1704 11-th st., Raeine, Wis.

NUO UZSISENĖJUSI V- ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjnsios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirą 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
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir sv-.kilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment nuteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money^ 
orderį į: <10-9»

LEGULO. Dept. 2,
4847 W. 14th Street, 

CICERO 30. ILL.

“Keleivio kalendorius 1949 
metams jau išėjo. Kaina 50 
centų. Laikas jj užsisakyti.

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis ir nereika
lingą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga mate
rija lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei turite sunku
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargi, 
jei jūsų paakiai patinę vartokit

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS Na. 1*1 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musą žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgą metą paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į

SANITAS HERBS 
1125 Milaaakac Avė., Chicago 22, III.

(17)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadiray, South Boston 27, Mass.
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Vietines Žinios
IŠKILMINGAI MINĖSIME LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ

Šį Sekmadieni South Bostono High School Svetainėje 
—Bus Žymus Kalbėtojai — Dalyvauja Massachusetts 
Gubernatorius — Graži Meninė Programa.

Bostono buvęs
tuviai šiemet Lietuves ne nės mm-vim Lei-
priklausomybės šventę mi- irius Lietuve.-
nės sekmadieni, vasario 13 suias aciv. A. (b Sna.ma. 
d. 2 vai. po pietų, South Iškilmėse bus graži meni-
Bostono High School di- nė programa, kuriai vado-j Kalbės Lietuvn^Masmia- 
džiojoj svetainėj, Thomas vauja muzikos mokytoja me Susirinkimą: Sj sekma- 
Park. Amelia Tataroniutė. Jos va-, dieni. Vasario 13 d.

.. dorybėje Bostono lietuvių Bostono High School avė* 
Lietuvių iškilmėse pasiza- h - j ie(te Amerikos tainije.

dėjo būti nugų valstijos gu- ; Lietuvos himnus, o pas-'
taS’tt įkalba"Va- kui bus «,aži ‘lainV10gra
kurs pasakys prakalbą. \ a dalyvaujant daminin
sarto Sesioliktos Dio^a eu- , • z n.-..sano Šešioliktos proga gu- kuj Dl. y AntJanėiiui ir cho 
bernatonus išleidžia pro- Be b deklamaci
klamacijų ir kviečia musų j j ė pasirod>,

gj-ventojus prisi- « tau^kais šokiais.valstijos
minti lietuviu 
už laisvę.

GU BERN ATORI AUS 
PROKLAMACIJA 

1949
In conformity with the 

doctrine of the right of 
self-determination tradition-

tautos kovų ' Dariaus Čireno 'iegionie- ąlly guaranteed to and_by
rių postas dalyvaus iškilmė- democratic freedorn-lovmjt 
see ir atitinkamomis cere- peopie>. aftei more tnan. a 

bės minėjime šiais metais monijomis pagerbs žuvusius ęentury o. rtruggle for in-
kalbės žymus kalbėtojai, už laisvę. dependence and freedom.
Prakalbas pasakys buvęs Iškilmių pradžia 2 vai. po the Council oi Ldtnuania,
Lietuvos žemės ūkio minis- pietų, šį sekmadieni, vasa- on february lb, ltUa, lor-

Lietuvos nepriklausomy-

teris, nesenai atvykęs iš Eu 
ropos, Juozas Audėnas, kal
bės vyskupas V. Brizgys,

rio 13 d. Įžanga nemokama. ma-b’ declared Lithuania to
Visi lietuviai kviečiami da- oe Tree an(^ nidependenL

The later absorption oflyvauti.

Juozas Audėnas, buvęs Lietuvos žemės ūkio ministe- 
ri« nesenai atvykęs iš Europos, kalbės sekmadienį, 
vasario 13 d. Bostono Lietuvių masiniame mitinge, 
South Bostono High School svetainėje, Lietuvos Ne
priklausomybės 31 metų paminėjime.

LSS 60 Kuopos Susirinki
mas Šeštadienį

Lietuviu Socialdemokratu*■ .

LDD 21 KUOPOS METI 
NIS SUSIRINKIMAS

Ši penktadieni, vasario 11
Sąjungos 60-os kuopos na- d. 7:30 vai. vakare Įvyks 
rių susirinkimas Įvyksta ši Lietuvių Darbininkų Drau- 
šeštadieni, vasario 12 d. 6 gijos 21-os kuopos narių 
vai. vakare “Keleivio” pa- metinis susirinkimas Lietu- 
talpose. Visi nariai prašo- vių Piliečių Draugijos šve
lni dalyvauti, turime svar- tainėje, E ir Silver gatvių 
bių klausimų aptarti. V-ba kampas, So. Bostone. Visų

--------------- j narių prašome būtinai atsi-
Inž. J. Vasiliauskas Grįžo lankyti.

į Bostoną
Inžinierius Jonas Vaši- nariams

Ptotestei Prieš Kar- VYSKUPAS V. BRIZGYS 
Nuteisimą

-_77_ įvairiausios or
ganizacijos kelia griežčiau
sius protestus prieš Vengri
jos kardinolo Mindszenty 
nuteisimą. Visuose protes
tuose pabrėžiama, kad Ven
grijos bolševikiška diktatu 
rą darė ifeityčiojimą iš tei
singumo ir nuteisė kardino
lą tiktai dėl politiniu prie
žasčių.

Bedarbių Skaičius Valstijoj 
* Sumažėjo 
Vasario 2 d. musų mieste

bedarbių skaičius sumažėjo 
3,871, o visoj valstijoj be
darbių skaičius sumažėjo 
tiktai 1,260 žmonių. Vasa
rio 2 d. musų valstijoj buvo 
125,254 žmonės be darbo, 
kurie reikalavo bedarbių 
pašalpos.

Kalbės šį sekmadienį 
Bostone Lietuvos nepriklau
somybės minėjime.

BALF Narių Susirinkimas
Šį ketvirtadienį, vasario

RADUO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika
2. Birutės Radio Choras i 

: vad. Valentinai Minkienei
Į 3. Kalbės Juozas Arlaus 
kas iš So. Bostono 

4. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: WORL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

Dr. Van Waters Byla Eina 10 d., įvyksta visuotinas vie-
Prie Galo

Liudininkų apklausinėji
mas Statehouse dėl žino-

tinio BALF skyriaus narių

Parsiduoda Namas
Allstone, 31 Adamson st. 

parsiduoda dvejų familijų na
mas. Pirmutinis flioras vra

susirinkimas A. L. Piliečių, laisvas. Yra cementinis skiepas. 
Draugijos svetainėje, So. i namas gerai pastatytas, slate 

stogas, visi patogumai, apšildomos daktarės Van Waters i Bostone. Bus įvesdinta nau-: 
atleidimo iš tarnybos jau|j°ji valdyba ir aptarti va- 
eina prie galo. Daugelis i jaus ir kiti šalpos klausi- 
liudininkų kalbėjo už Dr ™ai. Vi>i nanai kviečiami
Van Waters ir iškėlė jos 
nuopelnus mergaičių patai
sos namų sutvarkyme.

Lithuania into another 
country having never bcen 
recognized bv the United 
States, and the United Sta
tes never having \vithdrawn 
its recognition of the Re
public of Lithuania, the 
people of Massachusetts 

; join with their fellow eiti- 
zens of Lithuanian descent 
in the fervent hope that the 
day may not be too far dis- 
tant tvhen this heroic nation 
once again will enjoy true 
liberty and freedom.

Wednešday. February 16, 
1949, being the Thirty- 
First Anniversary of the 
Independence of the Re
public of Lithuania. with 
the Lithuanian people štili 
fighting to arouse the con- 
science of the world, in par- 
ticular that of the United į 
Nation?. to vvhich thev havel 
submitted a plea for action; 
against the genocide being 
practised in their land, I, 
Paul A. Dever, Govemor of 
the Commonuealth of Mas
sachusetts, do hereby pro- 
claim as
Republic of Lithuania Day 

February 16, 1949
and reęuest ali interested 
groups, societies and indi- 
viduals to observe the day 
by appropriate ceremonies.

(Seal j
Given at the Executive 
Chamber in Boston, this 
fourth day of February. 
i n the vear of our Lord 
one thousand nine hund- 
red and forty-nine, and 
of the Independence of 
the United States of 
America, the one hund- 
red and seventy-third.

o nr. Ko-'
liauskas, vienas iš pirmųjų mitetas išduos raportą i? 
tremtinių atvykęs i Bostoną buvusių parengimu. Rus 

renkama kuopos valdyba.iš Europos, buvo išvykęs 
Chicago, bet dabar grižo ir 
vėl apsigyveno Bostone, kur 
dirba savo senajame darbe.

dalyvauti. Valdyba

Draugai Aleknai Šildosi 
Floridoj

Mr. ir Mrs. A. Aleknai,
Ncwburyport Mažina 

Taksus
Kaimyniniame nuo Bos-'musų artimiausieji kaimy 

tono mieste, Newburyport, nai iš So. Bostono, išvyko 
miesto majoras pasiūlė mie- praeitą savaitę į Floridą po
sto tarybai sumažinti taksus ilsiui ir rašo, kad turėjo la- 
nuo nuosavybės. Jis siūlė! bai gerą kelionę, oras Flo- 
numušti net 14 dolerių nuo ridoj malonus ii* šiltas, 
tūkstančio. Tiesa, taksai ta- siunčia geriausių linkėjimų 
me mieste 1948 metais bu- . .vo pasiekę rekordinio aukš- vlslem51 parietamiems Bos- 
čio, net $67 nuo tūkstančio. tone* kurie sios savaites
---------------------------------- pradžioje ilgi džiaugiasi

geriausia vie- pavasarėj ančių Bostono 
“Keleivyje“ oru.

PAUL A. DEVER
Susirinkime bus išdalintas ^xce^enc> the Go-

“Darbo” 5 nr. Ko-iVernor’ r .Edward J. Cronm,
Secretaty of the Com- 
monuealth.

ui Geri

Sekr. N. Jonuška

Lietuvai Remti Draugijos 
Susirinkimas

Majoras Siūlo Pakelti 
Taksus

Bostono majoras Curley 
pasiūlė miesto biudžetą

Ši penktadieni, vasario H 1949 metams, kuriame jis 
d. L. R. Draugijos Bostono numato pakelti mokesčius 

. skyriaus narių susirinkimas nuo nuosavybės bent $8 
Prieš kelioliką dienu į Sandaros svetainėje. 124 F nuo tūkstančio įvertinimo,

menka atvvko Vladas ^ ------ tx.__.~- 0 gaJ jf po visą 11 dolerių

nuo tūkstančio. Majoras aiš
kina, kad mokesčius teks 
pakelti dėl strytkarių kom
panijos deficito ir padengi- 

Įmui išlaidų įvairiems muni
cipaliniams patarnavimams,

Vladas Bajerčius Apsigyve 
no Bostone

Ameriką atvvko Vladas st.. So. Bostone, Pradžia 
Bajerčius. mirusiojo “Kelei- 7:30 vai. vakare. Visi na 
vio” leidėjo Jurgio Gegužio ,jaj kviečiami dalvvauti.
ir Bostone gyveran^o V’»> 
co Gegužio giminaitis. Jis 
apsigyveno Bostone ir buvo 
užėjęs susipažinti i musų

Valdyba
Dorchesterio Klubo 

Mitingas
redakcija. V. Bajerčius sa- įvyks ši penktadienį, vasa-1kuriuos vahfiirLakė'darv 
kė, kad Vokietijoj dar liko rio 11 d. D. L. P. Klubo pa- ti. Miesto biudžetas suvi
jo du hroliai, kurie laukia talpose, 1810 Dorchester, tas $81,850,099 sumoje ar- 
progos atvykti Amerikon, avė.. 8 vai. vakare. Visi na- ba virš penkių su puse mi- 
V. Bajerčius atvyko Vinco riai kviečiami dalyvauti. i lionų doleriu dailinau 
Gegužio rupesniu. V.ldyb. 1947-48 metais

mas anglimis, šaltas ir karštas 
vanduo, maudynės ir virtuvė. 
Apžiūrėti galima tik susitarus. 
Skambinti vakarais po 7 vai.

HI 5-7527 (10)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
596 East Broadway,
So. Boston, Mas*.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483
“Keleivio kalendorius 1949 
metama jau išėjo. Kaina 50 
centų. Laikas jį užsisakyti.

Papročiai
malonus bendras telefonas

ramumas apsimoką. Bendro 
♦plafono kaimynai greit Įvertina
tuos, kurie yra ramus ir manda
giai prašo užleisti jiems telefoną 
skubiam reikalui. Mandagiai pasi
dalindami telefonu visi turi nau
dos... ir bendras telefonas tarnau
ja gerai

BUKIME MALONUS. Jeigu rei
kia paeiliui daug kartų telefoną 
naudoti, verta prisiminti kitus ir 
padaryti tarp pasikalbėjimų per
traukas, kad ir kiti galėtų laine 
pasinaudoti. Tas padeda užtikrinti 
gerą bendro telefono patarnavi
mą.

: Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvė) visokių mašinų__ iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boa, 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite

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

628 E. Broad *ay, So. Uostom
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos:

Ir

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston IBM

Tel. GEneva 6-7516
RONAN Ll’HOLSTERING CO

Taisom senus forničius ir darom 
naujus. Nemokamas apskaičiavi-1 
mas. Gvarantuotas darbas. (11)

Joseph Cidlevich, Manageris
112 Pleasaat Street, 

Dorchester, Mi

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparėta 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADVVAY.

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Rss. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury, Misa
Tel. PArkwey 7-1233 W

rei. TRObridge 6330
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAM

Valandos: 2-4 Ir S-S , 
Nedėliomis ir SventadieniaM:

ano 1* iki 12 ryto
278 HARVARD STREET 

kaay. lnmaa St, arto Csatnl
CAMBRIDGĘ. MASS.

TsL ŠOU
DAKTARAM

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nas 9 ryto MĮ 7

Seredomis:
Nao S ryto IM 12

447 Broad
80. BOSTON.

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

Kambarys 265
BOSTON. Tlef. Lafayette 2271 

arba: Somaraet 2044-J ___
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ ° IR NERVŲ UGb

Dera Kraaja
Valandoa:

Nno • ryto IM 7---- -----
NedAliom, nuo 10 ryto IM L

BORIS BEVERAGE CO.

SKUBA YRA MANDAGUMAS.
Atsakydami jūsų telefoną taip 
srreit kaip galite, parodote jūsų 
atsiž^hfimą į tą žmogų.kurs šau
kia Geriausiai šaukti dienos vi- 

-HoA-je, kada lainė “neperkrauta", 
arba vakare po 8 valandų.

ŽINIAI bendros lainės naudotojų
Bendrai imant, party line telefonas pe
rai aptarnauja daugumą vartotojų.

Bet dabar daugelis žmonip naudoja
si bendru telefonu, kurie normališkosc 
sąlygose turėtų savo atskirų telefoną. 
Tai yra todėl, kad mes kitaip negalė
jome aprūpinti telefonais tūkstančių 
norinčių. Dabar dedame visas pastan
gas kad galėtume įvesti atskirus tele
fonus visiems norintiems, ar bent tele
fonus su mažesniu skaičių vartotojų.

O šiuo tarpu prašome visus prisimin
ti, kad bendras telefonas tarnauja taip, 
kaip jus mokate juo naudotis. Mes da
rysime viskų, kad jumis patenkintume, 
bet visada atsiminkime, kad telefono 
patarnavimas priklauso nuo to, kaip 
juo naudojamies.

NEW ER6MM TELEPItRE 1 TEEEfiMPR CK

220 E Street, South Boston 
Pristato tonaką, vyną ir vieo- 

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
M«to>«)

Perkraustom 
čia pat ir į to-

Saugi priežiūra,
826 BROADWAY.

80. BOSTON, MASS.
Te*. SOUto




