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Pacifiko Vaistytos Tariasi Dėl 
Gynimosi Sąjungos

Sutartis Butų Pagal Atlanto Sąjungos Pavyzdį — Angli
ja ir Australija Aktingai Organizuoja Sąjungą — Pacifi
ko Valstybės Tikisi Vėliau Susidėti su Atlanto Valstybė
mis į Vieną Sąjungą.

Šiaurės Atlanto Sąjungos Bomberis Lėkė 9fi00 
sudarymas eina pne galo, Mylių

Didysis Amerikos bombe
ris, vadinamas B-36, praei
tą savaitę nulėkė 9,60(K my- 

kraščiuose jau pradeda de-!Hų be nutūpimo. Orlaivis

sutarties tekstas bus pa
skelbtas dar šią savaitę, o 
tuo tarpu valstybės Pacifiko 
ir Indijos vandenynų pa-

įybas dėl sudarymo pana
šios gynimosi sąjungos, ku
rioje susijungtų Azijos, Au
stralijos ir Afrikos kraštai Į 
vieną sąjungą kovai prieš

pusę kelio gabeno su savim 
10,000 svarų bombų. Kada 
orlaivis grįžo į Fort Worth 
orlaivių bazę Texas valsti
joj, du jo motorai buvo su-

plintanti Maskvos imperia- j gedę. Orlaivis skrido visą 
lizmą. , t kelią su tuo kuru, kurį jis

buvo pasiėmęs pakildamasŠią savaitę Australijos so
stinėj vyksta pasitarimai 
tarp Britų dominijų dėl pa
dėjimo pagrindo Pacifiko 
Sąjungai. Į tą Sąjungą butų 
įtrauktos sekančios valsty
bės: Indija, Pakistanas.
Ceilonas, Australija, Pietų 
Afrika, Naujoji Zelandija, 
Burma, Prancūzija su jos 
kolonijomis, Anglija su sa
vo teritorijomis, Siamas, 
Olandija. Vėliau tos valsty-Į- 
bės tikisi arba Įtraukti J. A. 
Valstybes Į tą Sąjungą, ar
ba susitarti su Atlanto Są
jungos valstybėmis dėl ben
dro gynimosi.

iš aerodromo.
Šitas B-36 bomberio

skraidymas buvo daromas, 
kad parodžius, kiek toli 
sunkieji bomberiai gali lėk
ti be sustojimo su pasiimtu 
kuru.

Atlanto Sutartis Jau 
Surašyta
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Komunistų pergalės Kini
joj parodė visoms Azijos 
ir Europos valstybėms, kad 
pavojus iš Maskvos yra di
delis ir kad prieš tą pavojų 
reikia kovoti bendromis pa
jėgomis. Kai Pacifiko Są- 

' junga bus suorganizuota, 
tada tos valstybės tarsis ką 
dalyti dėl Kinijos Įvykių.

Amerikos senate 51 sena
torius pasiūlė duoti nacio
nalinei Kinijos vyriausybei 
pusantro biliono dolerių pa
galbos kovai prieš bolševiz
mą, bet administracija siūlo 
palaukti, kol Įvykiai Kinijoj 
bus paaiškėję.

Atlanto Gynimosi. Sąjun
gos sutartis jau yra surašy-Į 
ta. Tekstas bus paskelbtas 
kovo 18 d., sutartis bus pa
sirašyta Washingtone ba
landžio 1 d. Laukiama, kad 
iki tos dienos Danija ir Ita
lija prisidės prie Atlanto 
Sąjungos. Abejų šalių vy
riausybės yra nutarusios pri 
sidėti, tik ,dar parlamentai 
nėra patvirtinę to nutarimo. 
Laukiama, kad Atlanto Są
junga jungs J. A. Valsty
bes, Kanadą, Angliją, Pran
cūziją, Belgiją, Olandiją, 
Liuksemburgą, Norvegiją, 
Islandiją, Italiją, Portugali-

“VAKARAI” TVIRKINA 
SOVIETŲ KARININKUS

Iš Berlyno praneša, kad 
i ūsų karininkai, pagyvenę 
kiek “buržuazinėse” šalyse 
pradeda gesti ir linksta Į 
chuliganizmą arba nori pa- 

JKI 10 NUOŠIMČIŲ GAL- bėgti iš Stalino rojaus to- 
VIJŲ ŽUVO (liau į vakarus. Vienoje mo-

Vakarinėse valstijose dėl torizuotoj divizijoj Berlyne, 
sniego ir šalčiu žuvo nuo 2 pagal slaptą maršalo Soko- 
iki 10 nuošimčių galvijų ir Įovskio raportą, 70 nuosim- 

Taip praneša farme- cių karininkų nuolat genaavių . . 
rių organizacijos iš Nebras- 
ka. Wyoming, Colorado ir 
South Dakota valstijų.

DAUG BEDARBIŲ DĖL 
ANGLIŲ STREIKO

Spauda skelbia, kad gelž- 
keliuose virš 60,000 darbi
ninkų netenka laikinai dar- 
įbo dėl anglių kasyklų užda- 
įy mo dviem savaitėms. Ang
liakasių streiko priežastys 
aiškinamos tuo, kad artina
si laikas pradėti derybas 

^dėl sutarties atnaujinimo, 
o anglių yra prikasta daug. 
Dėl tos priežasties J. L Le- 
wis norėjęs sumažinti ang
lių atsargas, kad unija ga
lėtų išderėti geresnes darbo 
sąlygas. Streikuoja 471,000

BANDĖ APIPLĖŠTI TRAUKINI IR PAKLIUVO Į POLICIJOS RANKAS

Praeitą savaitę du jauni vyrukai nutarė apiplėšti Ba! imore-Ohio traukinį prie 
Martinsburg, W. Va. Jiems pavyko traukini apiplėš.!, bet pabėgti jiems nepa
sisekė. Sukelta į kojas policija juos sugavo \Vashington, D. C. mieste. Suimant 
vienas jaunas banditas, Luman Ramsdell, 23 metų iš Ycungstown, O. buvo 
peršautas, o kitas, George L. Ashton, 21 metų vyrukas irgi iš Younstown, 
buvo sveikas suimtas. Taip ir pasibaigė plačiai nuskambėjęs bandymas api
plėšti pilną keleivių traukini. Paveiksle matytis abu banditai.

Kova Dėl ’Filibusterio’ Sulaiko 
Įstatymų Leidimą

Pietiniai Demokratai ir Republikonai Pasisakė už Nepa
baigiamas Kalbas — Prezidento Trumano Įstatymų Lei-

' dimo Programa Užblokuota — “Fiiitustoris” Tęsiame, s 
ir Šią Savaitę.

Amerikoj Daugiau 
Motery, Kaip Vyrų

Per 12 dienų pietinių 
valstijų senatoriai senate 
kalbėjo nepabaigiamas kai-■» • __ x_ • n_ :Metropolitan Life Insu-' bas apie “filibus^rio” rei- 

rance kompanija skelbia, kalingumą, kaipo “mazu- 
kad dabar Amerikoje, pir : mos teisių apsaugą.. Sena- 
mą kartą jos istorijoj, vyrų to pirmininkas, vice-prezi- 
yra mažiau, negu moterų, j dentas Alben W. Barkley, 
Kiekvienam 1000 moterų P° 12 dienų kalbų patvarkė, 
dabar čia tenka tiktai 992,kad dviem trečdaliais balsų 
vyrai. Svarbiausia priežas-, senatas gali užbaigti deba - 
tis, kodėl moterų čia padau- tus ^et kokiu klausimu, bet 
gėjo, yra sumažėjimas imi senato dauguma 46 balsais 
gracijos, nes iš svetur atva- i Ppeš 41 atmetė tą vice-pre- 
žiuodavo visada daugiau zidento patvarkymą ir to- 
vyrų, kaip moterų. kiu budu Amerikos senato

Kai kuriose Amerikos nariai gali kalbėti neaprėž- 
vietose dar ir dabar vyrų i *a.ų bet kokiu klausimu, 
vra daugiau, negu moterų. . Plotinių valstijų senato- 
Taip yra vakarinėse valsti- r:.al kovoja uz filibustena-
jose ir ypatingai Alaskoje, 
kur moterų yra tikras “ba 
das”.

Biologinis Karas 
Yra Galimas

Krašto gynimo sekreto-
---T?__ 1..1nūs daines rurrtsšūū piAci 

tą šeštadienį padarė pareiš
kimą apie “biologinius gin
klus”, apie kuriuos Ameri
kos spaudoje buvo prirašy
ta daug visokių perdėtų ir 
stačiai prasimanytų dalykų. 
J. Forrestal sako, tyrinėji
mai parodė, jog karo tiks-

vimo” teisę, kad galėtų su
trukdyti civilių teisių įstaty
mo išleidimą. Kadangi jie 
laimėjo tą kovą, tąi civilių 
teisių Įstatymas skaitomas 
jau, kaip ir palaidotas šia
me kongrese.

Pietinių valstijų senato-
~;= i riams į talką atėjo 23 re-

Mirė Muzikas Anta- Norėjo Nulinčiuoti Maineriai Dvi Savai- 
nas Vanagaitis Amerikos Juri- tęs Poilsiauja

Kovo 10 d. netoli Newį ninkus Mainierių unija nutarė
Orleans, _ Louisiana valsti- Kubog Havanoje padaryti dvejų savaičių per
jos. girti Amerikos jurininkai
gultis, Maigucio leidėjas,, šeštadienį nakčia nepado- kivA 14 d
dainininkas, kompozitonus •• , , • • Kuboc. prasidėjo kovo 14 d. ir tęą»
ir radio programų vedėjas. • ? " Marti stovvlos per savaites. Mainierių . «- ..—.—  -------
Velionis atvyko Į Ameriką ^į° nkls arėk vadas John L* sako’ kurias baktenjas ir jų nuo-
po pirmo pasaulinio karo, J*“
su^en^jS'vaSml^po norėjoJurininkus nulinčiuo- ami J1’Jį ‘re_
lietuvių’kolonijas, pagaliau iš zidfentas T™”3"*5 Paskyrė

ją ir Danija Vėliau priždės'^— -T"? ProgrannJ' minios. į Amerikos amha- v<He)u Ja
rdauriauVšt£ ut’nsldesi vedeju ir is to darė pragyve- korius atsiprašė Kubos! ,U1

n daugiau Kia.tų. Inimą. Jis buvo kilęs įs Ša- • h / nin’nin anglių trukumo dėl
kių apielinkės. ! uz girtų( junnin-, mainierių “poilsio” nenu-hių apiennKes. kų issisoklmą. p0 ,-lsą Kubą matoma ų ne£ prie kasyklų

Lietuvių meno gyvenime tas nemalonus Įvykis šukele yra suversta anglių 45 die- 
A. Vanagaitis pagarsėjo; didelio pasimktinimo ir pro-;'noms^ arba 70.000,000 to- 

dzimdzi-drimdzi” stiliumi, testų. Policija tiktai leisda- Kasyklų .savininkai sa- 
ko, kad jie nėra pnesmgi

lams galima panaudoti kai

perspėjo visuomenę netikė
ti, kad Amerika turinti kokį 
tai “biologinį super-gink- 
lą”. Generolas A. H. Waitt 
papildė sekretoriaus prane
šimą, sakydamas, jog Ame- 

nenu- r^a “vra pasiruošusi” pasi
tikti bet kokį pavojų iš “bio
loginio karo”, jei priešas 
bandytų tokius ginklus pa
vartoti.

ir kai vieną kartą buvo pa
skelbtas bandomas aliar- 

jmas, tai karininkai pasi- 
irodė taip nusigėrę, kad ne
tiko’tarnybai. Sovietų kari
ninkai per labai greitą lai
ką Berlyne išmoksta šmuge- 
Jioti juodajame truguje ir 
ima atvirai vagišiauti.

SOVIETAI PAVARĖ DAR 
5 VADUS

Iš Maskvos praneša, kad 
ten diktatūra padarė dar 
daugiau pakeitimų vyriau
sybėje. “Iš pereigų liko at
leisti’’ planavimo komisijos 
viršininkas Voznesenskis, 
pavaryti iš savo vietų aukš
čiausiojo teismo pirminin
kas Goliakovas, Gruzijos

sukarikatūrintomis dainelė ' ma suvius 1 orą galėjo ap 
mis ir šposais. Kai kurios ’8\nti girtus jurininkus nuo 
jo sukurtos dainos liks bet-Js,utusios minios.
gi lietuviškų koncertų re-; _________
pertuaruose. Jo leidžiamas
“Margutis” didesnio indė
lio į muzikos literatūrą ne
įdėjo, o kiek jis bandyda 
vo politikuoti, tai išeidavo 
nei šis, nei tas. nės akcijos komiteto direk-

■________ i torius, dėl sustabdymo dar-
• bo anglių kakyklose dviem

GERAS VAISTAS PRIEŠ į savaitėms, sako, kad John 
ALKOHOLI b. l.ewis tuo savo patvar-

tokiam darbo sustabdymui, 
nes anglių prikasta daug ir 
anglių kainos krenta.

Dėl sustabdymo darbų 
Sako, Leivis Kenkia\sn^i kasyklose gelžkeliai 

1 rytinėse valstijose laikinaiDarbininkams i atleido iš darbo 40,000 
J. Kroli, CIO unijų politi-1 g.elžkeliečių, kurie dirba

; rie anglių išvežiojimo.

RUSIJOS BIUDŽETAS 
STIPRIAI IŠSIPŪTĖ

Sovietų Rusijos vyriausy
bė pasiūlė aukščiausiam so 
ivietui ir “tautybių tarybai” 
patvirtinti vyriausybės pri
imtą biudžetą. Tautybių ta
ryba biudžetą patvirtina 
vienbalsiai, panašiai pada

publikonai senatoriai. Re
publikonai per rinkimus ža
dėjo stovėjo už civilių tei
sių Įstatymą, bet kongrese 
jie faktiškai pasisakė prieš 
tokį įstatymą. Iš demokra
tų senatorių 23 balsavo 
prieš vice-prezidentą ir 25 
už jį. Republikonų tarpe 
tiktai 16 senatorių pasįsaKė 
už filibusterio pašalinimą.

Šią savaitę kova dėl “fili
busterio” dar tęsiama. Ad
ministracijos šalininkai pri
pažįsta, kad jų pastangos 
apkarpyti “filibusterio” tei
ses senate šį kartą nuėjo 
niekais ir nori surasti kom
promisą, kad senatas galėtų 
pradėti dirbti rimtą darbą 
ir baigtų visam kraštui įky

rėjusią plepalynę. Bet re- 
Į publikonai mano, kad jie 
turi puikią progą parodyti 
kraštui, kaip demokratų 
partija yra nevieninga ir ne
sugeba savo pažadų išpil
dyti.

T uo tarpu prezidento 
Trumano įnešti įstatymų su
manymai, apie nuomų kon
trolę ir kiti visam kraštui 
svarbus įstatymai guli sena
te nesvarstomi, nes įstaty-

Švedijoj atrastas “stebuk-j pąk'-nkė dai bininku
lineas" vaistas prieš
Ij. kurs pagydo ir didžiau-i2au,atsaukt! Taft-
sius girtuoklius. Tu vaistui1 n’*, nesgirtuoklius. Tų vaistų' 
paragavęs žmogus net ir pa
galvoti nebegali apie šnap 
są. Vaistas vadinasi “anta 
bus”. Tas vaistas žmogaus 
organizme, susidūręs sū al
koholiu, iššaukia dideli gal- ANGLIJA KALTINA 
vos skaudėjimą, troškulį, BULGARIJOS “TEISMU’ 

smarkias j Anglijos vyriausybė itei- 
S 1 U St, PnTSęS kė naują protesto notą Bul- 
gausgSnapso ? nebera' garijos vyriausybei ir sako, 
s " B80* • kad penkiolikos protestonų

Su tuo vaistu daugelis kunigų teismas parodė, jog 
moterų “pavaišino” savo ~ ’ 
girtuoklius vvrus ir kai ku
rie turėjo atsigulti net ligo
ninėj. Dabar valdžia Įsakė, nigų “prisipažinimai” buvo — 
kad “antabus” vaistai butų išgauti smurtu ir visa jų by-

vis parodo, ką gali vienas “ 
neatsakom in eras unijos va
das padaryti visam krašto 
ukiui.

vice-prezidentas” Georgi 
angliakasių Į rytus nuo Mis- Sturua ir Piotr Popkov, 
ėissippi. šioje Mississippi aukščiausiojo sovieto prezi- 
pusėje dirba tiktai 17,000 diumo narys. Apie Paleckio 
mainierių Illinois kasyklose, pavarymą žinios dar nėra 
kurie yra susiorganizavę Į patikrintos, bet gandai jau cardavinėjami tiktai pagal la buvo tik išsityčiojhnas iš 
progresyvę uniją. eina. . 'daktaro receptą. (teisingumo.

ARGENTINA NEBEĮSI
LEIDŽIA IŠVIETINTŲ- 

JŲ ŽMONIŲ
Argentinos vyriausybė nu

tarė sulaikyti vizų davimą 
visiems išvietintiems žmo
nėms, kurie yra kilę anapus 
geležinės uždangos”. Fa

šistinė Perono valdžia aiški
na, kad su išvietintais žmo
nėmis atvykstą i Argentiną 
nemažai bolševikų agentų. 
Bet tikrumoje IRO pareigū
nai tą Argentinos patvar
kymą aiškina tuo, kad Ar
gentinos užsienių reikalų 
ministeris Bramuglia esąs 
pasižadėjęs Višinskiu! Pary
žiuje neįsileisti išvietintųjų 
žmonių iš rusų pavergtų

Bulgarijos teismas išgavo kraštų. Peronas tą šlykštų 
visai neteisingus parodymus susitarimą tarp dvejų dikta- 
is nuteistųjų kunigu. Tų ku-1 turu ir vvkdo.

lys ir aukščiausias sovietas, 
nes Rusijos taip varlinama." mų leidėjai “filibusteriau- 
parlamentas yra tiktai “taip Ją”, arba ginčijasi dėl reak- 
sakytojų mašina”. : cionierių teises tęsti nepa-

Biudžetas numato pajamų1 Baigiamas kalbas. Šią savai- 
446 bidonus rubliu ir išlai Ję laukiama, kad senatoriai 
dų numatyta 415 bilionų patys pavargs nuo savo ple- 
rublių. Daugiausiai pajamų pėjimų ir imsis darbo. 
Maskvos valdžia gauna iš
apyvartos mokesčių (sales 
tax). Karo reikalams Rusi-

MOTINA LAIKĖ VAIKA 
10 METŲ UŽDARĄ ‘

ja ateinančiais metais išleis Viena Roxbury, Mass. 
12 bilionų rublių daugiau, motina, tūla Mrs. Anna Sul- 
negu šiais metais. i livan, prieš 13 metų sulaukė

--------------- nelegališko vaiko ir kad pa-
INDIJA AREŠTAVO 1000 slėpus “tą gėdą” nuo kai

KOMUNISTŲ
Indijos vyriausybė davė

įsakymą policijai sukišti į . .
kalėjimus tūkstanti komu-, madieni jis nuo savo moti- 
nistu, kurie esą pavojingi nos pabėgo. Policija suėmė 
geležkeliu judėjimui. Vy-;motiną už vaiko kankinimą, 
riausvbė ‘skelbia, kad ko-i Motina prisipažino, kad pa- 
munistai darę sabotažą pildžiusi grieką vaiką įsi- 
gelžkeliuose ir jų nesudrau- gaudama, bet nelabai jau

mynų, savo vaiką laikė už
darą per 9 metus. Vaikas 
dabar yra 13 metų ir šį pir-

“Keleivyje” naudinga yra n------------------- .. - . ... ., . -
daryti visokius biznio »kel- dus gelžkeliai negalėtų nor- dmosi dėl vaiko laikymo
bimus ir pa j ieškojimus. 1 maliŠkai dirbti. uždarą.

z
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S AP Z VA LGA
fosauja PO traukinio APiPLešiMo Skaitytoji Balsai

PRAKTIŠKAS BUDAS PA
DĖTI TREMTINIAMS

103 Park Avė. N*ew Y 
17, N*. Y. pažymint, 
siunčiama i “skečia. f

Daugelis lietuvių tremti- for Lithuanian displace 
nių, kurie turėtų teisę at- persons". 
vykti i Ameriką, negali to Aukų persiuntime mie. . 
padalyti, nes negauna dai- noru patarpininkaus ir "Ke
bo ir buto pažymėjimų, leivio*’ ištaiga, iei kurie te 
Ypatingai daug yra liberali
nių pažiūrų lietuvių, kurie 
nesulaukia jokios pagalbos 
iš Amerikos lietuvių. Prieš 

pažangiuosius
kyla klausimas,

oadėti tiems musu

musų laikrašti 
fondą paremti.

norėtu

lietu-
kaip

Redakcijos Atsakymai.
K. Paukščiui, Ludington.

VISU- 
vius 
galime
tautiečiam s, nusipelmu- , * "T . . 
siems kovotojams už demo- “lch- ~ 'S*131 31
kratija, išti-ukti iš tremties 1)3 , senat'es. P*“’^ 
skurdi ir atvykti i šią šąli? mokamos sulaukus 6o me.ų 

J amžiaus ir JEIGL rnokejo-
Praktišką atsakymą i tą,te i sočiai security kasą pii- 

- laušimą galima duoti per nūs 40 bertainių. arba 12" 
ntemational Rescue and mėnesių. Tiek laiko mokė 

Relief Committee (IRRC>. ięs darbininkas skaitosi 
Ta organizacija jau dirba "pilnai apdraustas”. Bet je 
15 metų ir jos tikslas yra ka< nuo 1937 metų iki su 
padėti demokratiško

KELEIVIS. SO. BOSTON

.icivės Baltimore-Ohio traukinyje, po drąsaus 
.ršh.u užpuolimo ant to traukinio, kalbasi su kon- 

. -•.'*<. apie savo Įspūdžius ir pergyventą nemalo- 
ną. Du jauni vyrukai Xą traukinį apiplėšė, bet po-

-ija juos labai greit pačiupo.

Gerbiamieji ! Prisiunčiu 
prenumeratą už "Keleivi*’ 
ir 2 doleriu senam Tėvui 
ant drutu čebatų. Viso siun
čiu penkinę. Kartu siunčiu 
mano širdingus linkėjimus 
laikraščiui plačiai po pasau
lį lankyti lietuvius ir nešio
ti teisingas žinias. Su aukš- .
ta pagarba John Gudynas

Brooklvn. N. Y.

Kas Savaite Į
Diplomatas Šnipas naują rupesni nes nezmo.

Amerikos policija "paga- kokius sposus Maskvos aik- 
vo už rankos*’ Rusijos dip- latura jam ruošia Balkanuo-
lomatą prie -Jungtinių Tau- se. 
tų _ Vt Gubičevą, kada jis Kvaiiaj Melagis

i s šnipės slaptus yuĮas j. Stakvilevičius
Amerikos valdžios doku-, ^j^ikų “Laisvėje’' pa-
rnentus.

nusi
statymo kovotojams, kurie 
kovoja prieš fašizmą ir ku
rie dabar kenčia dėl bolše
vizmo persekiojimų. __

Ta organizacija yra ir lie- apdraustas*’, 
tuviams pagelbėjusi. Jos Sočiai security draudi- 
tarpininkavimu ir pagalba mas yra skirtingas negu 
Amerikon yra atvykę buvęs “public assistance”,kuri yra 
Lietuvos prezindentas Dr. mokama neturtėliams, kurie 
Kazys Grinius, rašytojas patys negali išsimaitinti. 
Liudas Dovydėnas, profe- Zigmui Jankauskui, Phila- 
sorius Čiurlys, architektas delphijoj —Tamstos laiško. 
Svipas, unijų darbuotojas su patarimais asmeniškai i 
V. Genickas ir daugelis ki- Tamstą atsikreip u si e m - 
tų lietuvių. į tremtiniams, manome nedė-

Bet daug lietuvių demo- ii. Tokių pagalbos šauksmų 
kratų dar tebevargsta trem- j musų redakciją ateina la- 
tyje ir musų prievolė yra bai daug, bet. deja. mes 
jiems padėti. Lietuviai vie- maža teturime galimybės 
naip vien kreipiasi i IRRC t žmonėms padėti. Laikraš 
su prašymu padėti vienam čių adresai, kaip ir šalpos 
ar kitam musų tautiečiui, organizac i j ų adresai vi 
Bakai- IRRC ilrnrS tremtiniams. neaKeirv-inuiv v* -A, *■» v*»x*«*i*«^
lietuviams tremtiniams geLjamai yra žinomi. Jei kal
bėti. Iš to fondo bus paden- tais laikraščiai pagalbos 
giamos garantijos, kad at- prašančių laiškų neskelbia, 
vykusieji lietuviai tremti-(tai manome todėl, jog jie 
niai nebus visuomenei naš neturi galimybės prašančių- 
ta ir nebus našta tiems žmo- jų paduodamų žinių patik- 
nėms, kurie jiems duo !.. rinti. Geriausiai butų. kad 
darbo ir buto pažymėjimu;:, viena centralinė organizaci- 
jei tokius pažymėjimus duo- ja tokius laiškus “persijotų" 
da visai svetimi žmonės. Iš rir susižinojusi su tremties 
to fondo bus padengiamos! organizacijomis vargstan
kelionės išlaidos iš uosto iki eias šeimas kaip nors gelbė- 
gyvenamos vietos, nes tų iš-J’J- Organizacijų prisiųstus 
laidų International Refugee ^r patikrintus laiškus 
Organization nepadengia. : spauda greičiau skelbtų.

# j . . M. L. Balchunui. Detroite
tik rap"l?is -Panaite turinio korespon-< u4 ’tVdenciją iš Detroito zavome
UVnH griLr? p?-d.aryt1’! pirma ir dedame i šios sa- 
kad fondas tikra, galėtų pa-! vaitįs ..Ke|ei,;0=, , :,
reVža £S'L ų ę?:’Tamstos korespondencij'a 
) eiga yra į tą fondą sulinkti: atidėjome, 
pinigų. i J

laukęs 65 metų amžiau- 
mokėjo nors per 2‘» bertai
nių i sočiai security kasą. 
tas irgi gali senatvės pen."’ 
ją. nes jis skaitosi “dalim

Duobkasiai

Pagal IRRC apskaičiavi-, 
mą, jei atvažiuoja i Ameri
ką tremtinys, kurs čia netu
ri nei giminių nei artimui 
draugų, kurie juo rūpinasi,1

_____  . Šnipas diplomatas ;skejbė, iįetUvių siuvėjų
Gerbiami! Esu dėkingas, kal?jirne’ ° -\a?kvo? unijos lokalas Brooklyne 

Tėvui pakartotinas reikalavima.- ka(iaise 5urink0 $3,500, o 
iunč-iu J? Paleisti? atsimušė i \ .‘5OCiaii3tai pasigavę tą če-

$6, kad senis neužpyktų. Su tybės departamento aiškini- kj n beno į Keleivio ir
pagarba B. Sinke.ičius m«- ,ka<1 ,vl?°k‘e 3tst0'31 Naujienų fondą”.

Lynn. Mass. pile Jungtinių Tautų orga , .-Keleivis” jokių pinigų iš
_____ i nizacijos negali Amerikoje Brook]yno gįUvėjų unijos

Gerbiama redakcija! Gau-n3“?ot.ls "ekstentonalumo J Iietuviį tekate, surinktu
nat naują skaitvtoja “Ke tetsemis. Mask.os Snll>as Lietuvos vadavimo
leiviui”. Aš prisiuiKiu 3 do- ;pį"'at35 lules u.sakrt, ,am5,
lenus Tėvui ant pypkės, ba
jau reikia naujos. Prašau 
lai 
Lukš 
Su

Himphil, W. Va. ?•?*!*“ • litikieriai”, kaip
-Laisvės” bendra

darbis J. Stakvilevičius me
luoja, tai nėra jokie dyvai.

namits.fj1^1^ ““ “““

, kad pranešėte, 
reikia batu. Tuo i

Ta šnipu istorija tik
nerti 

ievičius tą 
nn tai

reika- 
Stakvi- 

žino, o jei neži- 
galėjo pasiteirauti

gavęs. J.

sias uždavinys yra šnipinė
jimas. O tokių rusiškų ir 
satelitų atstovų prie UN or- 

vra apie 150.
Kiek

Gerbiama Keleivio redak
cija! Meldžiu Maikio Tėvą.

! kad ateitų i mano ....
jam bus durvs atdaros, šia- KieR ts jų >ni šnipų- 
me laiške Įdedu S2. paskui Gubičevo šnipinėjimas su 

- Tėvas gaus daugiau. Aš iš davė Jungtinių Tautų mer 
priežasties ligos turėjau per dėjančiai organizacijai dar 
.-iškilti su senu Tėvu, ture- vieną rimtą smūgi. Naudos 
jau daug laiko jualeisti Ii- iš tos organizacijos nėra jo- 

jgoninėj. Dabar jaučiuos ge-;kios, o jei apie ją dar prisi- ‘-šventoji Tiesa

Melas tokiems skystapro
čiams “veikėjams” atrodo 
gudri politika.

Įdomu betgi ar Brooklyno 
lietuvių siuvėjų lokalo va
dovybė tą viešai paskelbtą 
melą atšauks?

Demokratinė Amerikos vo visiems dirbantiems, ku- 11:llh >u Pa?ai ja yeis rusiškų šnipų lizdai, tai Amerikos protestonų su-
v.riaa-vbė su prezidentu rių mėnesinis uždarbis ne Leon Ruka*; kas dyvas, jei amerikiečiai, važiavime Clevelande kal-
Trumanu pryšaky pasiryžo'viršyjo 300 litų. Ligos atvė- Philadelphia, Pa. pradės norėti, ka<? ta_ bėjo John Foster Dulles,
i<r. vendinti ir išplėsti sočia- , ju narys galėjo naudotis “ “ .avomne išsikeltų į menuli į buvo numatytas i vais
ini draudimą ligoje ir se- nemokamu ambulatoriniu,] ^ .^cai J>,n • ar - ^nkos dzungles. tybės sekretorius, jei gub.
r.atv • Esamieji draudimai ligoniniu, bei pavienių dak

(?:oss ir Bhie Shield, tarų gydymu. Ligonių kasa Kmdly distnbute it as fol-
bei kiti vra paremti biznio apmokėdavo už vaistus ir k’*s- 91?6 >e3r lelVr 
ragrindu ir neduoda pilno išmokėdavo iki 50 kalendomis - oOc.;
du .ii-,•<. ligoje, bei ser.at- čių atlyginimo dėl
vėje nlačioms krašto ma- stojus dirbti, žodžiu 
sems nių kasa perėmė

bet kurios li-l, 1 '“J.".' pape. ‘O..U-I, y pa(, Rusijai. Rampą 5uvaI?ta, tai ji gali
............................ gIHILUO5IU5 Kra>' I n.<xr v<auviui

s patvirtinu kad i Dėl “patarimo” Mask-

rado reikalo 
atviras duris ir

Visa Amerikos dirbančio- finansavimą 
ji vi-uornėnė šii viltimi ir įk<» atveju, 
pa-iti.-.ė im.u laukia tų reikš- Jus daktarai, žinoma

Vitu* Surikiavo
Viso pasaulio komunistė' kaž 

nės Dartijos, kaip meisterio laužtis

De\vey butų laimėjęs. Jis

pa-

enjoy y 
1 Iv and vvish 
Yours tra Iv

paper
you success __
Joseph Raizis pries -SaVO SImiUOSIUS KraS*

mmgų 
pla
Ame: 
ga. Ko

Cranston, R. I.reformų, bet šiam sakysit, kad nenorite pasi-i _____
■ tojo daryti valdžios Ūmauto-į Gerbiamieji. Cia rasjte

Daktarų Sąjun- ?ais ir atsisakyt, nuo dabai- j. b kalendorių. 50c. 
di ; j Dianuoiama tiniu pajamų. Ši baime pa-

: u.--ipriešinti

tus. Visos 
komunistai yra Rusijos i 
penktoji kolona užsieniuo
se.

Maskva šaukia apie Ame-

vos agentėlis Antanas Bim
ba sušuko, kad tai esanti 
“šventoji tiesa’’. Na, jei jau

,, a.......... pats nėra kartais Wall Stry-kariškos bazes, šnipinėjimo, č.io dvasia apsipaškudįnę5?Eastono daktarai pareis- buvo tik tas, kad sąskaitas 
kė. kad mokant tą mokestį mokėdavo ne pacientas, bet
jie norėtų pirmiau žinoti Ligonių kasa iš anksto susi-' _

bus daroma už tuos pi- tarusi su tam tikrais gydyto- rPrhiama- 
: iš .Įso šiai kovai jais. pas kuriuos buvo siun-i jmns 

prie- pgomų Kasų įvedimą ciami Ligonių kasų nanai. už laikrašti kalendoriu ir 
neparodę didelio pntanmo. Nors vizito kaina pasidarė 50c. skiriu tėvui ant cigkro.

kaiir v,

AR PAKILO DARBININ
KŲ UŽDARBIAI?

__  , ---------- , Žmonės dažnai ginčijasi,
jis pradžioje Įkurdinti ir jo ar Amerikoje darbininkų 
kelionėms reikia išleisti uždarbiai nakiln urkelionėms reikia išleisti uždarbiai pakilo ar ne? 
apie 100 dolerių. Su tokia 
auka galima vienam lietu
viui tremtiniui padėti at
vykti Į šią šalį.

va
ko, seniau darbininkas už
dirbdavo po 8 ar 9 dolerius 
per savaitę,- bet ir mėsos 
svaras kainavo keli centai.

Su 100 dolerių auka i Dabar uždarbiai pakilo ir 
kaip yra 

pa-
IRRC lietuvių fondą, gali kainos pakilo, i ai__ ,,
ma išgelbėti vieną lietuvį!su uždarbiais, ar jie yra 
su jo šeima iš tremties sun-įkilę ar ne?
kių sąlygų! Tai yra prakti.š- J tą klausimą atsako “Ko
ka pagalba. Kiekvienas mu-; leivio ’ kalendoriuje 1949 
sų, kurie tik išgalime, pri- metams paskelbtas Įdomus 
glauskime vieną lietuvi! A. Juozausko straipsnis,
D. P.! ! kur paimamas -palyginimas

Nuo to, kiek lietuvių atsi-1 darbin;nkų uždarbių Ame- 
lieps i IRRC lietuviško fon- rikoje per 50 metų ir, paly- 
do pi-ašymą, tiek musų tau- ginus su kainomis, dalomos 
tįečių galės ištrukti iš trem- aiškios iš vados. Verta su 
ties ir atvažiuoti čionai. A-itao straipsniu susipažinti, 
menka atidarė duris trem-į “Keleivio” kalendoriuje
tiniams čia atvykti. Dabar y,a daug straipsnių, žinių ir 
tik nuo musų priklauso, ar naudingų patarimų. JĮ dar 
pažangieji lietuviai, kovo- užsisakyti. Kaina 50
jusieji ir kovojantieji už de- centų. Užsakymus prašom 
mokratiją, galės čia patekti, siųsti “Keleivis”, G36 East 

Ir smulkesnės aukos bus Broadway, South Boston 
mielai priimamos ir prisidės 27? Mass.
prie didesnio lietuvių skai-j--------------------------------—-
čiaiLs atvykimo. Lietuva pavergta, lietu-

Aukas IRRC lietuvių fon-viai kenčia sovietų jungą 
dui galima siųsti tiesiai šiuo Paremki tad, lietuvi, auko- 
adresu: International Res- mis Antrąjį Lietuvos Gel- 
cue and Relief Committee, bėjimo Vajų.

: - j. ......._ J

B. Balewitch „„j k . -Lawrer.ee, Mass. f-^p^^n(^os.L n, sabotažo Komunistai turėtų
_ lizdai Amerika brangiai uz- pablusinėti ir apklynyti... '
k’nioiv-rt a s: mokėtų, kad tokias bazes r j .

s galėtų turėti Rusijoj ir ru-: Pats J. F. Dulles “patari-

Bimba

sų pavergtuose kraštuose! 
Laikyti priešo bazes savo

reikalunę šiuo
Neesu ligonių kasų spe

cialistas. tačiau turėjau pro-i - - • T • • i tgos kaip .eilinis pilietėJį3j

oeti ligonių kasų veiklą, bei 
būti jos nariu, kaip Lietu

Mano šio straipsnio užda- 
invs nėra duoti informaci-

tuvoje, bet atkreipti lietuvių 
daktarų dėmėsi, koki pra-į

oje. tai., ir Vokietijoje.Lietuvoje ligonių kasa buto £5 '*menkos Dak
.įvesta Vokietijos pavyzdžiu.į1 'vįenw'. g =avo kalboje
L,-.valoma- dalyvavimas bu-, Tranas tei

i ringai pareiškė, kad sėk- 
; mingiausia kova su komu- 
I nizmu gali būti vykdoma 
I socialinėmis refor m o m i s.' 
i Tuo budu išeina, kad visi i 
' tie, kurie, vadovaudamiesi 
į vien trumparegiško biznio 
'sumetimais, ketina kovoti 
prieš socialines reformas 

j yra komunizmo talkininkai 
ir savo krašto gerovės duob- 

■ kasiai.
Nejaugi Amer. Daktarų 

Sąjunga nori. paminti po ko 
jom aukštą daktarų profe
sijos moralę?! Ne! Netikiu,

' kad lietuviškos kilmės dak- 
i tarai — sunai darbininkų ir 
ūkininkų prisidėtų prie šios 
kenksmingos akcijos!

Daktarų pareiga butų įti- 
Iš Washingtono praneša.!kinti savo kolegas atsieaky- 

kad gal ir karo sekretorius t i nuo šios pragaištingos 
Kenneth Royall greit pasi 'kovos, kad artimiausioj at

eity be trukdymų butų įgy
vendintas visuotinas Ame-

PAKLIS ROYALL

trauks iš savo vietos, o į jo 
vietą, sako, esąs numato 
mas John M. Franklin, kurs 
dabar yra Nevv Yorke laivi
ninkystės viršininku.

V 1 uaiu, n pautiict
Detroit9 VM*pb* Ru*ai AIbani*>i nedaryti to, ko ji ir be jo

Praeitą savaitę Amerikos patarimo nedaro. Tai vis- 
spaudoje pasirodė žinia, kas.

ikad rusų kariuomenės dali-..Naujienu” Sukaktuvė. 
niai esą Albanijoj. Rusai. Kovo 19 d. Chicagos di-

ATTLEE BERLYNE

savo kareiviu 
atgabeno jura 

j liais.
Albanija yra Graikijoskaimynas. Iš Albanijos teįĮ^jTmu“ to*^kiotovo

! tedn° kJa31 nrte’>artlZ?Lnai 120 d’ didelis kon-veda karą prieš Graikijos 
I vyriausybę. Ar nišai atvyko 
graikų “partizanams*’ padė
ti? Ar gal rusai nori apsau 

i goti Albanijos diktatorėlį 
: Hoxha, kurio sostas svyruo 
ja Jugoslavijos diktatoriaus 

į Tito judinamas?

i Al >amją džiajam lietuviu dienraščiui 
ir oro ke-|‘.Naujienoms- * sueina 35

metai.
sueina

proga “Naujie- 
įšeina padidintos, o

Ta

certas.
"Naujienų*’ sukakties mi

nėjimas yra didelis Įvykis 
ne tiktai Chicagos lietu- 

- viams, bet ir visai Amerikos 
i lietuvių visuomenei, 
i Spauda vra musų politi- 
; nio, visuomeninio ir kulturi-

j. Yra spėliojimų, kad rasai gyvenimo vadovas ir 
gal ruošia puolimą priešj ve’drodis. Atimk mums 
Jugoslaviją, kuri pabėgo iši?Paudą, ir mes pasklvsime 

: Maskvos satelitų skaičiaus Į1 Amerikos juroje be jokio 
j laisvę. Jei rusai tokį puoli-j O^io, be jokios vedamos 
;mą prieš Jugoslaviją dary- ginties, kaip tos Grigo bi-

tės. 
O

Anglijos premjeras Cle- 
ment Attlee lankėsi Berly
ne, kur jis apžiurėjo oro 
transporto prietaisus ir pa
veiksle nutrauktas su dviem

rikos dirbančiųjų draudi
mas ligoje ir senatvėje.

E. Many* jniestą.

tų, tai, be abejonės pakrikš
tytų jį “liaudies sukilimu”
Jugoslavijoj', o rusų ir “ge-, 
rų kaimynų” kareiviai įsi-/?013111;,, pažangios dvasios 
veržtų iš Albanijos, Bulgari-’ dienraščiui tenka giliausia 
jos, Rumunijos ir Vengri-jva£a varyti. Todėl to dien- 
jos. Ar Jugoslavijos Tito ra^’° sukaktuvės yra musų 
galėtų atsilaikyti prieš tok: visos visuomenės iškilmin

gas momentas.
Linkime “Naujienoms” 

gyvuoti ilgus metus ir tęsti 
nepailstamai

musų spaudoje “Nau-^- 
jienos”, kaipo plačiai skai-

puolimą?
jaunais lakūnais, anglų la-Į Rusų planai Albanijoj dar 
kūnų vaikučiais. Tų vaiku- nėra žinomi. Kol kas tik 
čių tėvas skraido su transu spėliojama, ką jie ten vei- nepailstamai jų dirbamą 
porto orlaiviais į Berlyno kia ir ką jie ruošiasi daryti, kulturinį darbą.
—-’“x* Bet Vakarų pasaulis turi J. D.

Lawrer.ee
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worce$terio Naujienos
Ii Sandariečių Vakarienės jialai, buvę valdininkai, bet 

. Vasario 26 d. L. T. Sanda- ir paprasti darbininkai ir 
ros 16-os kuopos vakarienė visi pasakoja tuos pačius 
gerai pavyko. Svečių buvo dalykus apie vergiškas dar 
pilna L. P. Klubo svetainė, bo ir gyvenimo sąlygas hol- 
Manau, kad ir pelno liks ševikų diktatūroje. Vietiniai 
pusėtinai. Visas pelnas pa- Stalino garbintojai netveria 
skirtas A. L. Tarybai. iš piktumo, kada jie-girdi

Svečių turėjome ir iš kitų skaudžius žmonių pergjve- 
miestų, kaip tai iš Bostono, nimus, patirtus Stalino ar-j 
iš kur buvo atvažiavę šie mijos okupacijoj, 
draugai: V. Končius, S. Jo- Pasiklausę tų tremtinių 
kubauskas, J. P. Tuinila, pasakojimų ir didžiausieji 
Melodv valandos vedėjas bolševikai supranta, kad 
Al. Čaplikas ir buvęs Lietu- Stalino “rojus” yra pasaka, 
vos žemės ūkio ministeris J. leidžiama i svietą paikiems 
Audėnas, kuris pasakė Įspu- žmonėms mulkinti. Bet jie 
dingą kalbą, o svečiai uty- nenori nuo savo “vieros” at-1 

i sisakyti ir nieko prieš tų 
šo- žmonių pasakojimus negali 

atsakyti. Todėl vaikšto su
pykę ir tik keiksmais “reiš-' 
kia” savo ištikimybę Rusi-Į 
jos diktatoriui ir plūstasi 
prieš tos diktatūros aukas.

Tėmytojas

LAIMINGI IŠTRUKĘ IŠ “ROJAUS ’

Prahos universiteto filoso ijos profesorius, Dr. Luke 
Lucitv, 
vo gimtii
žadėtas staliaus darbas. Jis ir jo žmona sakosi esą 
laimingi, kad galėjo ištrukti iš bolševikiško rojaus.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Waterbury Padangėjevisą akrą žemės. Kartu su 
‘draugais Aleknomis išva-Į 
žiavo ir fotografas Stukas.
Vasario pabaigoj buvo dar ---------------
atvažiavę iš Bostono biznie- Lietuvos Nepriklausomybės 'krepą, K 
riai Petras Ketvirtis, Joku- Minėjimas
Lėnas ir Chase, bet paskuti-’ Vasario 13, Lietuvos Ne 
nėmis dienomis jau ir jie priklausomybės 3 

i kaktis '
31 metu ?u-

Strikulis, LDS 5-a 
j kuopa, V. Benzeviėienė, Mr. 
• ir Mrs. M. Verbyla, Rūtos 
Draugija, Mr. ir Mis. D. 
Adomaitis, P. Stanikienė,ruošėsi grįžti. i iškilmingai paminė-

Nors turistai jau grįžta, ta prakalbomis, kurias su--Mr. ir Mrs. A. Určinas, Tė-
bet oiknikai ir baliai vis dar rengė Waterburio Lietuvių' vynės Mylėtojų Draugija, 
ruošiami ir vis dar suirau- Taryba, 7 vai. vakare še J P. šuopis, šv. Vardo vyres-

parapijos audito-

džiai klausėsi.
Po vakarienės buvo

kiai, kurie užsitęsė ilgai, o 
paskui visi gerame upe 
skirstėmės namo.

Apie L. R. Draugiją 
Lietuvai Remti Draugija 

veikia jau 11 metų, ji Įsikū
rė Worcesteryje ir čia yra 
jos centras, o tarpe Wor- 
cesterio lietuvių Draugija 
turėjo jau išsidirbusi gerą 
vardą. Prie to? draugijos 
priklauso visokių Įsitikini
mų lietuviai, išskyrus komu
nistas ir kuniginius, kurie 
turi savo panašias 
zacijas.

Kuniginių aš čia

laimingai pabėgo iš bolševikų diktatūros sa
linėj ir atvyksta Į Ameriką, kur jam yra pa-

kia namaža žmonių. Kovo Juozapo 
20 d. Mockų sode bus ką tik rijoje.
Įsikūrusio SLA kuopos pik-| inV(,kaciją skaitė kun. 
nikas. Dabar Miainėj yra kiefconas J. J. Valantiejus. 
jau o lietuvių organizaci-, prrapj o? choras bei solistės 
jos: Kliubas, BALr-o sky-i Meškunienė ir M. Anuri
i ms ir SLA kuopa. Dvi pa- kyt£ darniai išpildė patrio- ,tuvnC,nClnva,n,.,nnn LpU- tin;o prQ.

gramą. Kalbėjo miesto me
ras Raymond Snyder, kun. 
Jonas Rorevičius iš Chica-

starosios turėjo jau po 
tą piknikų ir balių.

Bet ne visiems laimė lei
džia linksmintis. Štai, kelei- 
vietė draugė Drake nukrito 
laiptais ir skaudžiai susižei-

niųjų skyrius, Dr. M. J. 
Colney, Gyvojo Rožančiaus 
draugija, M. Valuskas, Mo
terų Apšvietos Klubas, V. 
Novakauskas, Brooklyn Ba- 
king Co., Z. Karalius, J. 
Vaišvila, A. Novakauskas, 
Marijos Vaikelių Sodalicija, 
Kančios Arkibrolija, J. Ta- 

• reila ir A. J. Aleksis.
P-nų Šmulkščių šeima $8. 
K. Makarevičius ir šeimago, III., adv. F. J. Bagočius

... , _ . ... iš Boston, Mass., Tarnas'$7. P. Neverdauskas $6.
de, o ^draugė Slyveniene 13i Matas, d-ras Jurgis Motie-Į Po $5—J.Aleksandravi- 

———————————— Ne\v Yorko sunkiai apsirgo junas> Jokūbas Trečiokas ir'čius, A. Ereminas, P. Gv.diš-
Vasario 27 d. 3 vai. iš ryto uždarbių. General Motors n nuėjo pakelti komplikuo- jonas Tareila. Skaitlingas kis, M. Stanke>. ičienė, K. 
jis vienoje gatvėje sukėlė .jau pradėjo žemint mokesti tą operaciją. , 'susirinkimas vienbalsiai pri- Blinstrubienė, Tretininkų

žmonių iš miego savo apie porą centų i valandą. fas^ovia} apsigyvenusių rezoliucilas, kurios pa- Kongregacija, J. Bernotas, 
Kitos ir tą patį norės daryti, -narnės mieste lietuvių yra giltos Amerikos J. V. vai ‘,J. Žemaitis, P. Karvelis, J.

_____  daug žmonių iš miego savo
,__ c. . . «. triukšmu, o priežastis joKovotą vakare drg. i triu^n?ay.imo “į; neŽi"ia’

J. ir 11, Fndziuiių | „į v™
įvyko Lietuvai Reir.t* Drau-j gmd£u. buv' ne.: Lietuv% Socialdemokratų
*n'h-in1H^.-k-'rwbt^'bMS' patenkintas ir tuo, kad toje 116 krona rengia vakarienę 
susirinkimas. Dai-,vavo .«■ !akarieI,ė;e vienai kalbėto- kovo 26 d., 1949 nuo 7 vai.

Vai^ į jas nepagyrė Smetonos rė- vak. iki vėlumai. Kviečiami 
y i žimo Lietuvoje. ko daugiausiai atsilankyti ir

Patenkintas ar nepaten Į praleisti linksmai laika. Pel-
. - ...... . , rj. _... o i bintas, bet kam nakčia nas vakaro eis dėl DP. Ti

kuoju, nes su jais jokių rei- Ak Zimaryicius P. Miliaus- t<iukšrną kejtj? juk tje žmo- ! kietus galima gauti pas D. 
kalų netunu. Bet štai, prieš kai,^\. Mitukai n kiti. n-g, kurjuos jįg nakčia iš-: J. Kasparka. Tek WE

daugiau 
Vieni jų

Žemaitaitis, Dr. M. 
norienė, inž. J. Kiškis, 
Zurlis, J. Krasinskas, 

nekriti- Dvareckas, A. Kriaučialis, 
11 Zimavičius, P. Miliaus 

V. Mitrikai ii
porą mėnesių, vienoj para- Worcestery buvo numaty- 
pijos svetainėj Įsikūrė koks ta suruošti VLIK-o atstovui 
tai “veikiantis komitetas” V. Sidzikauskui prakalbas, 
ir kai musų kai kurie L. D. Dėl laiko palikta susitarti 
Draugijos nariai išgirdo seki*. K. Zurliui su ALT se Į 
apie tą “komitetą”, jie, nie- kretoriatu.
ko negalvoję, nuėjo ir pa- t Buvo plačiai kalbėta apie' 

R. DraugijOS Seimą,

organi

budino iš miego, dėl Smeto
nos rėžimo ir dėl paties to 
buvusio diktatoriaus tikrai 
nėra kalti...

4- 3501, J. Pilką, Tel. TA
5- 8442. M. L. Balchunas 
Tel. WE 4-5081.

prašė kunigėlio, kart ir juos 
Įsileistų Į tą “komitetą”. 
Girdi, jiems smagu, kad ku
nigėlio globoje jie galės 

savo

T-U. L__nuriji
Įvyks balandžio 3 d., 1949 
m. Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje, 12 Vernon st., 

pradėti savo mitingus^ su Worcester, Mass. Pradžia 
malda ir galės arčiau klebo-; seimo 11-tą vai. iš ryto, 
nijos pabūti...

Tas “komitetas” yra vi
sai naujas dalykas, anie jį 
visuomenė mažai težino, 
bet jis dabar norima pada
lyti lyg ir koks musų viso 
veikimo centras. Kodėl mu-.
sų kai kurie veikėjai iš pla-' Po pasitarimo drg. Enze- 

VAitimn Vrfclrc Aio kmrzv 1iqi mitinirn Halv-

Po seimui vakare Įvyks

Bergždžia Vienybė
“Keleivio” buvo teisybė, 

kada rašė, jog iš tautininkų 
priėmimo i A. Lietuvių Ta
rybą lietuviškam veikimui 
nebus jokios naudos. Taip 
tikrai yra. Tautininkai ii 
“vienybę” Įsijungė, bet jie 
bendrame darbe visai nesi-

kam 100 seimų, ^ios ir United Nations pa- pranuiis, K. Balčius, V. Vit- 
e.ina . .lr®V» . . reigunair.s Lietuvos išlaisvi-ritus, J. Kazlauskas, B. Juo- 
visokiais bizniais, njmo bylos dėliai. daitė, O. Barzdzevičienė.

gyvena is šutau ( . . ... 1 Moterų Sąjungos 13-čia kp.,kiti gvvena iš šutau-
Keleivietis Vasario 27, toje pačioje 

_________ ■ .salėje, kalbėjo VLIK-o pir-
BROOKLYN, N. Y. mininkas pral. M. Krupavi-

_____ įcius ir prof. Ignas Malinau-
SLA 38 Kuopa Atbunda ! .įkas. Garbingų svečių ir vie-

o dar 
pu. šv. Onos Draugija, N. Meš- 

kunienė, A. Staškevičius, J. 
Mockus, O. Juodaitė, P. Ku- 
zmiskas, J. Dieliniks. A. 
Orantas, M. Zailskienė,

Anksčiau buvusios valdy- ripilJ.kal!5OK]js Pl,t)lika buvo baldos Apaštalavimo Drau’ . . •i.i___ ____ i___*:i. tikrai sužavėta nei atnaunn- •• .i.bos veikla apsiribodavo tik 
nario mokesčių^ rinkimu ir 
surengimu metinės vakarie 
nės. Šiaip ką naujesnio, Įdo
mesnio nesurengė ar neno

rėjo surengti.
kuopos vadova-

tikrai sužavėta bei atnaujin 
ta lietuviškoje dvasioje. 
Abiejų vakarų programus 
sumaniai vedė vietinės Lie
tuvių Tarybos pirm. komp. 
A. J. Aleksis.

Rinkliavų pasekmės tikrai

gija, d. Sniečkus, M. Du- 
bauskienė, J. Kalinauskas, 
M. Stoknienė, J. Šupenis, J. 
Kvrauskas. B. Maršalka ir 
LRKSA 91 ma kuopa.

Po 84 — V. Baliunas ir I. 
Šarka.

.bankietas susipažinimui su reiškia, o tik su liežuviais: 
delegatais ir svečiais. Vie “veikia” ir sau nepatinka -į

mus žmones aploainėja. Net 
aukų rinkimą Lietuvos va
davimo reikalams jie nesi- 
sanr.atydami boikotuoja.

Gal ne visur tie “tautinin
kai ’ yra tokie, kaip čia. Bet

.... . r-ai.d‘/sna musų mieste jų prisidėjimasųuzejo I parapum, “komi- Daugiausiai svečiams pati- nrica..bend,o darbo” reiškia 
tetą , sunku pasakyti, gal ko grvbai, kūnų nemažai
tai dėl tuščios garbės, gal ir sudorojome. Ačiū ir.alo- 
dėl ko kito. Bet i visuome- niems šeimininkams, 
nę toks blaškymasis ir žmo- —o— lviai« hadnei
nių akiračio susiaurėjimas Čia sunkiai susirgo “Ke-; " ______
daro blogą Įspūdi. leivio” skaitytojas, gražiau-1

Balandžio 3 d. Įvyks Lie-'sios Worcesterv barzdasku-j DETROIT, MICH
tuvai Remti Draugijos sei-i tykios savininkas Dominin- -------y
mas. Butų pageidaujama, kas Mažeika. Kaip visur, taip ir
kad atvažiuotų kiek galimai Linkime mes jam greitai to, didžiausios

toje buvo išdalinti bilietai. 
Visi veikėjai pasiėmė po 
gerą pluoštą pardavimui.

taus veikimo, koks čia buvo Hai pavaišino mitingo daly 
.dirbamas per eilę metų, su ! vius karališka vakariene.nr.VDlA i novo

tik tiek, kad jie dabar iš vi
daus savo seną misionieriš- 

jką šmugeliuką varo ir liežu-
DudutU

Luc-ija Bajolis 
Kiti aukavo po 82, $1 ir 

mažiau.
Jeigu kurių vardai čia

, • ,, . ,, rp ,, neragarsinti bei klaidingailantie.us, Mr. n Mrs. T. Ma-^^ tai ^.eHžiamc pra- 
tarybos val-

D. J. Kasparka kime buvęs tremtinis A. Ma- Arinis Klubas 8100.
--------- čionis laikė paskaitą temo-

je “Bolševikų viešpatavi- ^r- Petras Vileišis 870. 
mas Lietuvoje”, minima'

; paskaita susirinkusieji buvo x . . . . _ .. , ..
: labai patenkinti, nes jų pa- ta^ ir Ateitininkų Draugija. nečtj vietinės 
i sakymu, “geriaus išgirsti ir ^rs- M. Deiems k,io i

MIAMI, FLORIDA

Turistai pradeda grįžti 
Į šiaurę

Po 850 — kun. J. J. Va

T, • - 1 m -J - v o------- , dybai, o bus mielai atitaisy-
Iki šiol Floridoj buvo ?ra;;gyvą žodį apie musų bran-/5’^ .. oo ; ta. Per abu parengimu Lietu

žus oras; per sausi ir vasari• tėvynę, nekaip per',37? Federacijos 2-- VQg į.yjaj laimėta uer 82000
sveik nenu , gpaU(įą Paskaitos pasiklau- skyrius, šv. Juozapo pa- valio ir garbė Waterburio 
/O laipsnių..svtj kuvo su?jrįnkę vjj-š Į5jm- -"apijos choras, Vyčių 7-ta jr apy]jnkčs lietuviams paltai luilfrns-1 .*__ ikuopa, ?v. Vardo įauninul. • .

dienos susirinki-

temperatūra beveik 
krito žemiau
Kai žmogus skaitei laikraš
čiuose arba klauseisi radio 
pranešimų, ka’d vakarinėse 
valstijose sniegas užsnigo 
šimtus tūkstančių galvijų, 
tai Floridoj nesinorėjo to- j kioms žinioms tikėti.

{miestuose žydi gėlės, o iau-|kusiai ir visiems supranta- 
jkuose noksta tomeites, sa.o Į maj apipasakojo, kaip ir iš 
'tos, kopūstai, bulvės ir kito-jkur atsirado tremtinis, ko
kios daržovės. i dėl lietuviai nuo raudonojo

Bet kovo pradžioje, kar traukėsi Į vakaru?

sv. Vardo jaunųjų 
Petras Motiečius, triotams.

Kovo 3 dienos susirinki- .rtuas visiems aukotojams, dar
me, taip pat buvęs tremtinis i jaunimo apskritys, Pe- kuot0jams bei brangiems
K. Balčiauskas laikė paskai-j °kubauskas 11 Tauu- dalyviams Lietuvos laisvės

to narių 
Kovo 3

yra' ninku grupė
i tremtinis” I Po —Fetras Kevinas,

,cial K. Balčiauskas labai vy- ?iv2?id.e 5,akin2 ^ompani-
... .... ------- i;a, Mr. ir Mrs. S. Zdanis ir

•Dr. ir Mrs. S. Sapranas.
A. Rukvs $15.

ta tėmoie “Kas tai kovotojų vardan, Waterbu- 
ry Lietuvių Taiyba dėkoja 
nuoširdžiausiai.

Marcele Andrikis
Korespondentė

ip ir Detroi-j šiaurėj oras atšilo ir paleido j ta j vra j Vokietijos žemę, o 
automobdm, sniegą didžiausiais potyi-:ne kur kįtur, ir kodėl Stali-

Mr. ir Mrs. V. Pabilionis
$12. Kad skalbiniai žiemos

Po 810 — M. Andrikytė, metu neprišaltų prie šniūro,
Bendler’s Drug Store, SLA pirm negu juos džiausi, su 
11-ta kuopa, J. Alenskas, skuduru sumirkytu Į uksusądaugiau delegatų iš kitų {.pasveikti. Dabar Dominin- diibtuvės, General Motors,' niais, tai čia, saulėtoj Flo*ip0 padu laižytojai gyvenan- » .

.miestų ir kad visi bendrai ką pavaduoja puikus vyras Ford, Hudson ir Chrysler j ridoj, pasidarė gana vėsu.'(tįejį Amerikoje, tremtinius'^- Kašėtaitė, Sandaros 11-a nubrauk per šniūrą, 
pasvarstvtume musu Drau {Ant. Pilkauskas. ^)r,af)e<?a.-s’??t.us darbininkų Rašant man šiuos žodžius. vadjna fašistais? j . 1 1 .... ..
gijos reikalus.
Stalino Garbintojai 

tenkinti
Nepa-

tik 57 
, kiek 

artė-

J. Krasinskas | atleisti iš dirbtuvių. Bran-
______ igesnių automobilių marke-

Kokiu Žmonių Yra Į tas jau prisipildė, neims il- 
Musų mieste yra toks į gai ir pigesnių bus daugiau, 

pirkėjų. Dėl aukštų 
ne

gali pirkt’ nė pigesnių ir 
prastesni laikai pradeda 
pasirodyti. Bedarbiu eilės

Į musų miestą vis daugiauatvyksta lietuviu iš tremties.1 paukštis, kuris kartais mėgs-’negu pirkėju. Dėl au 
ii profesio- ta nakčia patriukšmauti. J kainų daug darbininkų1. 1.*: _= pjg€9niyAtvyksta ne tiktai

termometras čia rodo 
laipsnius, lvgiai tiek, 
ir Bostone.

Pavasariui šiaurėje 
jant,
grižti

šia paskaita susirinkusie 
ji taip pat buvo patenkinti 
ir prašė kuopos pirmininką 
J Glavesk?,, , ............., ateinančiam

turistai pradeda .au,£::sjrjnkjnie v(ij (juoti ką 
iš I londos namo.; ncrs nanj0> pirmininką? 

Šiomis dienomis išvažiavo ,2a-Jėjo.
bostoniečiai Amsiai ir Alek į kuopa yra nemaža, tu-

Siuntiniai į Europą

nos.

pa Lietuvai Remti Draugija 
viams tremtiniams gelbėti.

siunčia siuntinius i Europą lietu

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 ji užsisakyti. Kaina 
50 centų.

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

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
636 E. Broadw*y, So. Boston 27, M«u.

1 'ii-i-- tt - . i . , Deje, pastariem nusi-;rj apie 4^9 nariu, tad dai’g
kasdien didėja. Unijos rei : pirko namą North Miamej. darbo ir energijos reikės 
halauja pakelt mokestis už Nusipirko ir išvažiuodami naujai vaHvbai, kol kuopos 
d-a«U •sen.atve? apsaugas užkalė lentomis. Sako, ka< veikjrną pastatys taip, kad 

j menesi, bet kom~ kitH žiemn &ziuosim, prilygti kitoms

viai pakavimo ir persiuntimo formalumai 
ttii. Siuntiniai pakuojami dvejopo dydžio:

atlie kurni vel-

iki
panijos visai nemano kelti turėsim nuosavą pastogę ir

IDEAL PHARMACY 
29 Kelly Sq.,

Worceater, Mass.
(n

(2)

ir

visuomet jautiesiAr tamj-..ta 
paVargęs ’
Ar taraista esi nervuotas ir 
prastai miegi ?
Ar tamista tankiai turi šaltį 

kaulas gelia?
Ar tami3ta per daug vartoji 
alaus ir degtinės ir nori rais
tų pagalbos, kad atsikratyti?

Su visais sveikatos reikalais kreip 
k i tės per laišką ar ypatiakai į mil-

(4)

G. SKRINSKA. B. 
Reg. Savininkaa

poms

Su

žinižka vienintelę 
tinę Worce»te/Jr.

Lietuvišką vais-

kuo
J. Galinis

KARAS

Jaunatvės Snauduliu
š. m. kovo mėn. 19 d. 

8:30 vai. C. C. F. Toronto^ 
Lietuvių skyrius Toronte,

, didžiojoj ukrainiečių salėje, 
|40l Bathurst Street, rengia 
{įdomų šokių vakarą. Grieš 
didelis orkestras. Pelnas

r* $10.00
3 svarai kavos
2 sv. sviesto
1 sv. pieno miltelių 
% sv. arbatos
1 kvorta Mazola aliejaus
4 s v. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
114 sv. sausos dešros
1 kerą s kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

Vž $7-'.o
2
1
1>2
1 
4
2 
1

sv. kavos
sv. sviesto 
sv. pieno miltelių 
sv. arbatos 

kvorta aliejaus 
sv. cukraus gabalėlių 
sv. taukų
kenukas kondensuoto pieno 
gabalai muilo

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

Ta;p 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 
Tamstai. Jei nepristatytas siuntinys grįžta Tamstai, tai grąžini-{."kiriamas kovai už tėvynės 

' laisvę. Jaunimą ir senimą mo pašto išlaidas Tamsta padengiate, 
maloniai kviečiame koskait Užsakymus ir Čekius ar Money Orderius Siuskite: 
lingiausiai atsilankyti.

Įėjimas tik 50c. , LITHUANIAN AID ASSOCIATION.
Skyriaus Valdyba 99 Ward st., Worce*ter, Ma».

T
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'asikalbčjimas 
Maikio sn Tęva

Nilas Bus Pažabotas
Trečioji pagal ilgumą pa- Victoria ežero, Uganda ko- 

saulio upė yra Nilas, kurio lonijoj. Ten bus padaryta 
pakraščiuose jau prieš 4,- pirma Nilo užtvara, prie ku-

susikuri aukšta

Maike, kaip tau nekeistas, 
aaeol!

C00 metų 
Egypto 

Nilas vra tikras tėvas mai
tintojas visiems io paupyje 
gyvenantiems žmonėms, o 
vpatim ai Egyntui ir Suda

civi’izacija.
rios bus pastatyta 
ele! tros jėgainė su 
turbinomis, kuriu

—AIou, 
einasi?

—Gera diena, tėve, man 
einasi neblogiausiai.

—Dac fain, Maike, ba aš 
turiu su tavim šiandien pa- 
sirodavoti apie visokius biz
nio prajovus.

—Apie kokius “biznio 
prajovus” tu kalbi, tėve?

. —WeD, Maike, biznis 
toks: mano frento Zacirkos 
žento švogeris atvažiavo iš 
anos pusės rivės Į svečius Į 
Saubostoną ir kada mes su-
ejome saliune ta pluksimo
mis acsikaišiusį

darbą teks didžiausia nau
da. Egypto gyventojų skai
čius greitai auga ir per pa
skutinius 30 metų gyvento
jų ten padaugėjo dvigubai. 
•Jei gyventojų skaičius ten 
ir toliau taip augs. tai mai
tinimosi klausimas pasida- 

♦ stomis rys labai opus. Gauti papil
domus 2 milionų a keriu dir-

didžiulė

kiekviena 
15.000 ki-;galės pagaminti 

lovvatų elektros.
Kartu su širmuoju pirmu 

nui. Apie tai buvo plačiai bus regvliu'o'arr.as visas 
rašyta "Keleivyje” prieš Baltasis Nilas ir ypač pieti- 
kuri laika. niame Sudane 'Ta rurr.atv-

bamos žemės gaii išspręsti 
Egyptvi žmonių maitinimo
si klausimą artimiausiai at
eičiai.

Susitarimas dėl Nilo regu
liavimo vra įdomus dar ir

"durbas” bus apdrėkinti bus remiliuolamas ir Mėly 
dar 2,000,000 akerių žemės nasis Nilas, kurs te'a iš Ta 
Egypte. kad tas kraštas tu- na ežero Abisini’o’. Tara 
rėtų iš viso 10,000,000 a k e- ežeras tus uaciar ras -i 
rių dirbamos žemės. Suda- džiuliu vandens rezerv - 
nas numato iš Nilo suregu- ru. iš kurio, pagal reikalą, 
liavimo gauti papildomus tus leidžiama dauriau ar 
2.500,000 akerius dirbamos mažiau vandens Į Nro upę

Baltasis ir Mėlynasis Ni
las susitinka Sudane ir :o 
liau i šiaurę teka viena Nik; 
upė. Iš viso ta upė ties'asi 
per 3,850 nrdių, nuo Vidur 
žemių juros iki Afrikos šir 
d ies.

Didžiausia kliūtis Nilą 
sureguliuoti buvo ne tech
niška, bet politinė. Prie Ni
lo prieina kelios valstybės ir 
visos jos savo tai-pe negalė
jo susikalbėti, ką daryti su. 
ta UDe. Reikėjo ilgų derybų 
ir aiškintis, iki buvo priei
tas susitarimas.

žemės’

KOSMINIS BALIONAS KYLA J AUKŠTYBES

Paleistas nuo laivo U. S. S. Saipan Karibų juroje ši
toks 70 pėdų ilgumo balionas kyla i padanges. To
kie balionai iškyla labai aukštai ir kai jie nukrenta, 
tai juose Įtaisyti instrumentai parodo kosminių spin
duliu veikimą stratosferoje.

i raštuose jokiu imperialis
tiniu ti'-.slų, todėl bendra- 
dar’ iavimas su Anglija Ni
le re^mĮtarime duos visiems 
l au io kraštams ekonominę 
naudą, be politinių pinklių 
ir pavergimo.

Nesenai prezidentas Tni
ūri aru s sakė. kad Amerika 
' ra pasiruošusi padėti ūkiš
kai atsitikusiems kraštams 
kelti jų gerbūvi. Egyptas, 
Sudanas, Abisinija tokią 
technologišką pagalbą gau
na iš Anglijos. Bet Afrikoje 
dar yra platybės žemių, ku
rios iei butų pastatytos ant 
; o iu ūkiškai, galėtų žymiai 
prisidėti prie pasaulio mais
to atsargu padinimo.

A. B.

Visi psuoio kraštai 
iš pastatytų milžiniškų elek
tros jėgainių tikisi gauti pi
gios elektros.

Planai Nilui pakinkyti Į 
darbą buvo išdirbti anglu ir 

regyptiečių inžinierių. Bet 
susitarimas dėl Nilo regu
liavimo buvo prieitas vi
soms paupio valstybėms su-.

, sikal bėjus. Reikėjo susitar
ti ne tik Egypto atstovams 

o pinigų nėr ir su anglų Uganda kolonijos 
vyriausybe, bet ir su Abisi- 

—O apyskaita, tėve, ar nija. Sudanu ir net su Be!- 
nariams buvo išduota? gija. kurios Kongo teritori- 

—Ką tu mynini, Maike, joj vra Alberta ežeras, iš 
apysaką? kurio Nilas gauna dali savo Susitarime daly vau ią An

—Aš klausiu, tėve, ar na- vandens. Toks susitarimas glijos kolom a Ugar.dy. ku 
riams buvo paaiškinta, kiek dabar padalytas, sutartis rios teritorini y r? sva^-i^u- 
klubas per metus padarė pasirašyta ir planai Nilui sias Nilo šaltinis — V icto- 
apyvartos? reguliuoti jau patvirtinti. ria ežerąs. Uganda vra ang-

—Pirmą kartą, Maike. Nilo reguliavimas parei- lu valdoma nuo 1890 metų. 
girdžiu, kad klubas turėtų kalaus ne mažiau, kaip 48 Kadangi Nilas da ii vandens 
apyvarą. Aš žinau, kad na- milionų dolerių išlaidų. Bet gauna iš Alberta ežero Be. 

turi apvvarą, ale ne ta pinigų suma vra visa že- rijos Kongo kolom ot. tai 
i. * ma. jei palyginti, kokią ir Belgija, buvo pritraukta

nauda paupio gyventojai prie susitarimo. Belgai Kon 
turės" iš*Nilo pakinkymo i,g° rlatvbee pasisavino 1885 
darbą. ’ " metais. Kita nepriklausoma

Nilo reguliavimo darbai valstybė, kurios reikė-o atsi- 
r.usitęs gal 25 metus. Pir- klausti, yra Abisinija, kuri 
mai pradžiai bus pradėtas frieš antra rasauhr. 
statyti milžiniškas pilimas buvo patekusi i Italijos 
per Baltąji Nilą, prie pat rizmo sunkią- “globą , b 
*________Č_____________ _  dabar vėl atgavo savo ne-
isimetęs ir reikia jį paieško- Priklauy ®-v\t ^-^7/ 

r J vra anglu ir egyptieciu ben-
valdomas ir vadinasi

MARGUMYNAI
Visatos Ribos?

Didysis Amerikos teles
kopas* 200 colių milžinas

• _ —-----  Palomar kalne, Kaliforni-
Tula Mrs. Alma Gili buvo. joje. jau buvo paleistas i 

nuteista Memphis, Tenn. darbą. Jis dar nėra tobulas.

Ji £audė Vyrus, 
Kaip Zuikius

kur tokias dūdas vartoti, iš
radėjai bus dėkingi už pa
tarimą.

gine 
kliubai.

—Tu. tėve. nesupranti, aš— —r   - - t- - a
svečią bis klausiu, už kiek klubas per

kuti apipešioti. Jis mums pa- kietus pardavė gėrimų?
pasakojo, kaip jo kliube 
biznis eina. Sako, membe
riai negali suprasti, kas per 
prajovai tame kliube daro 
si. Vedlug to klausė manęs, 
ar aš negaiėč jam padėti iš- 
figeriuoti.

—Bet, tėve, sakyk pati 
įeikalą, o ne tai, kaip jus 
“žento švogeri” apipešiojot.

—Tu, vaike, manęs ne
skatink, ba aš ir povaliai 
tau viską išklumočysiu, at 
mink, kad aš čia ne ant pys- 
vrorkio dirbu.

—Gerai, tėve,,sakvk.
—Well, Maike. f Zacir

kos žento švogerio kliufcą 
įsilaužė vagys, susmešino 
kliubo seifą ir pavogė pini
gus. Ale nieias nežino, kiek 
tie

—O ves, Maike, aš su
prantu, tu mynini, kiek pi
nigų buvo iringinta Į kešre- 
žisterĮ?

—Taip, tėve.
—Veolug načalstvos ra

porto, Maike, snapso ir 
alaus parduota už 60 tūks
tančių dolerių, ale kas iš to, 
kad nieko neliko I

—Ar nariams, tėve, buvo 
duotas raportas, kiek kur 
pinigų išleista, kiek išmokė-

karą 
a- 

bet'v;

ti.

tie zaraicos pinigų pavogė. mes pelno padarom, ba 
Nežino manadžierius, neži-įtaip apkraus taksais.

—O kaip. Maike, galima fjrai . .. „ 
ų kirminą'surasti? ‘‘kondoniinija An«h”
'-Tai lengva padaryti, Ę.®'P;aS bu'° 

tėve. Nariai turi nutarti, blausieji
kad butu pakviestas vai- UaI- nes ‘7

ta už gėrimus, kiek algoms, džios pripažintas knygų T.’rtį'ZČ^Ansliia T'gan- 
kiek muzikantams ir ki-, '^''.‘pvČT'iek klubo da kolonija duos sioOO.MO
!,“d™" raporto -i biri tfoto kiek tšSi- ^'i-i projektui Įvykintu 
MaikeČume klube niX nt dj padaryta > pasakys. - Egyptas oasrza-e o d, ot, 
gauna, sako negalima pub kiek pelno turėjo būti.
ličnai skelbti, kad gover- č—es» Maike, tai butų 
mentas nesužinotų, kiek ^a:n? a^e to kliubo bosas ne- 

jęj. pripažįsta musų govermen

patys 
susitarimo

svar
dalv-

Kas Yra “Tabu”? -
Pas pirmykštes tautas yra 

teisme kalėti 10 metų už ftu- nes iš vieno šono ji dar rei- daug musų akimis žiūrint 
šovimą savo šešto vyro Ed kia nutekinti dvi milionines gana kvailų papročių ir 
Gili. Pii mas tos moteriškės colio, kad jis butų absoliu- prietarų. Tarp kitų dalykų 
vvras, kuris buvo ir jos tre- čiai lygiai nutekintas. Bet ir yra žinomas “tabu”, kas 
čias "vyras, žuvo automobi- nebaigtas poliruoti tas teles- nors ypatingai šventa ir ne
baus nelaimėje. Antrą savo kopas jau pagavo tolimų liečiama. Tą žodi ir mes da- 
vyrą ta leidė pati nušovė, o žvaigždžių spindulius, kurių bar dažnai vartojame, norė
jos ketvirtą vyrą nušovė šviesa iki musų žemės atke- darni pasakyti, kad kas nors 
vienas burdingierius, kurį liauja tiktai per vieną bi- yra “neliečiama”, ar aukš
ta leidė prikalbino atlikti lioną metų... čiau kritikos. Pavyzdžiui,
žmogžudystę. Jos penktas O kiek šviesa nukeliauja bolševikams Stalinas yra 
vyras ją divorsavo. Dabar per vieną bilioną metų? Tą “tabu” ir nė vienas ištiki- 
ji pati nušovė ir savo šeštą galima gana lengvai išskai- mas Maskvos diktatūros ša- 
vyrą. Už nušovimą antro čiuoti. Šviesa keliauja 186.- lininkas apie Staliną nieka- 

vto ii nebuvo baudžiama,! 000 mylių per vieną sekun- da nepasakys nė vieno kri- 
nes teismas manė. jog ji sa- dę. Minutėje yra 60 sekun- tikos žodžio. Bolševikas 
ve gindama paleido i vyrą džių, valandoje yra 60 mi greičiau sau liežuvi nukąs, 
šūvi. Vi ketvirto vyro nu
žudymą ji buvo nuteista
lėti 10 metų. Dabar vėl ga- dienos. Tas visas skaitlines "tabu” pasakoja Įdo 
vo 10 metų kalėjimo.

nu- nučių, per dieną yra 24 va- pegu Staliną papeiks, 
ka- landos, o per metus yra 365 Apie vieną senovės

no kliubo načaistva, nežino načalstva 
nė kliubo memberiai. ?Jitin

Ale t0- sako čia kauitalistai val- 
nariams perskai 'fJo- 0 pripažĮsta tik Juo-

16,000,000 dolerių. Egvptas 
iki 1922 metų buvo Angli 
Jos globoje, o vėliau atgavo 
nepriklausomvbę ir dabar 
visai atsipalaidavo nuo bet 
kokių saitų su Anglija.

... , , tė iš popieriuko visas lietas. • z3
vagiu zbitkų kilo tik nieks dabar nebatmena, batl'on^-ge dėl tų

tikras faitas. Manadžerius 
sako, kad seife galėjo būti 
du tūkstančiai doleriu, ale 1 iex^pelno, tėve, klu-
memfceriai buvo nutarę, kad -’ačč Padanė? 
daugiau penkių šimtų neva
lia laikyti seife. Kliubo na
čalstva sako, mes nežinome,

kiek ten tu ličbu buvo.

visų padlecarų

—Visai nesvarbu, 
ką kliubo “bosas” pripaž’s 
ta ar ne. Jei nariai nori 
tvarkos, ųe gali tvarką tu
rėti. .Jei jie nori apsileisti

kiek pinigų seife buvo, sa
ko, reikia paskirti komišiną, 
kad viską išfigeriuotų. Ko

laikų 
lių da-

reikia padauginti iš 186,000'lykų. Pas Peru indijonus 
ir gausime, kiek šviesa nu- senais laikais buvo žinoma 
keliauja per metus, o paskui “tabu lezdelė”, kurią šeimi- 
£autą skaitlinę reikia pa- ninkas. išeidami s iš namų,

--------- dauginti iš vieno biliono iri padėdavo prie savo durų
Sovietų Prekyba turėsime, kokio atstumo slenksčio. Atėjęs svetimas

Vienas lenkas, ištikimas žvaigždes pastebėjo didy-į žmogus ir pamatęs tą lazde- 
sis teleskopas Palomar kai- lę prie duru, tuoj žinodavo, 
ne, Kalifornijoj. kad šeimininko nėra namie

Bidonas “šviesos metų”, ir j namus neidavo. Per- 
Maskva. Jis sakė: išreikštas skaičiais, atrodo žengti per "tabu lazdelę” ir

—Musų sutartis su Rusi- šitaip: 5,845,696,000,000,-j bsti i svetimus namus, kada 
ja yra viena iš geriausių.!000,000,000 mylių! Tiktai, šeimininkų nėra namie, pas 
kokią tik galima pasirašyti. Kada didysis teleskopas■ Bios “laukinius” skaitėsi di- 
Fagal ta sutarti mes siun-j buvo įtaisomas, kai kas snė džiausią gėda.

JUOKAI

Varšuvos lėlių valdininkas, 
šitaip išaiškino naujausią 
lenkų prekybos sutarti su

usuotą Nilo reguliavimo darbai
ypatingai bus svarbus Suda čiame Maskvai musų javus, 

tėve. nui ir Egyntui, nes tiems o Maskva mainais už tai 
kraštams iš"Nilo ikfnkvmo Į ima musų anglis!

Pelno? Tu, Maike, kybą
sposauji! Jei būt pe.no, ta: į para itais, tai jų reikalas, 
ir .aito nebūtų. Trobelis ta- —Tu, Maike, čia nešlėk-
rr.c, kad kliubas praiuzmo tai nukalbėjai, ale ir tu ne 

kiek vagys pinigų

iiojo. kad su juo gal busią ..Kada ispanų kareiviai at
galima pasiekti “visatos ri- fJ° 1 Peru ir pradėjo vagi- 
bą”, jei kur nors toki y; a. i s:atit5« “laukiniai” indijonai 
Bet teleskopas pasiekė bi ; įuos p-;aitė paniekos vertais 
liono šviesos metų atstulU.a,! žnųmėmK kurie vieni kitus

telis šimtus dolerių!
—Fasakyk, tėve, ar tame

pasakei,
į avogė. Aš, vaike, pasiū
liau. kad kliubas paskelbtų

-- -- - -  -.. .. .. .. .. — —ui • ji- - gazietose gromatą tiems
. Mitinge buvo užduo- .J°s dolerių neėda,-vagims ir raklaustų, kiek
klausimas, kodėl mana 0 kliubui trūksta dolerių, j je kliubo pinigų nukniaukė 

džierius tiek pinigų seife —Aš manau, tėve, kad {ir kaip tuos pinigus pasida-

mičinas au paskirtas, ale kl u ;e nėra dvikojų blakių’’ 
memberiai vistiek nieko ne- .. ~Nevermai, Maike, tavo 
žino
tas k

laikė? Manadžierius sakė, tame kliube kas nors 
: ad reikėjo taksus mokėti, netvarkoje. Didžiausia 
o vedlug to ’is pinigus pali- tvrrka, tėve, yra narių 
ko seife. Ale, kada atėjo
laikas taksus mokėti, tai 
manadžierius sako, dalibug
užmiršau, kad pinigai yra u nariams niekus pliauškia, 
seife ir taksus iš savo kiše- buk negalima esą viešai 
nės užmokėjau. Apie pini- skfl'ti apyskaitų, kad val» 
gus seife jis atsiminė, kada jžia mokesčių ’ neuždėtų, 
pinigai jau buvo pavogti. uk valdžia kiekvieną die 

—Keistas tas
dar keistesnis, tėv

jra
ne-
al-

lijo?
—Nerimtas pasiūlymas,

tėve. Juk vagys, jeigu ir at
vose, kad jie nereikalauja; silieps, gali pameluoti, o jei 
i išklos atskaitos. Netvarka! jie pinigus su kuo nors paši
ūra klubo vadovvbė .e, kad j dalijo, tai jie tikrai tylės, i 

—Olrait, vaike, tu nepri-1 
imi mano pasiūlymo, o kliu
bo bosas nepriims tavo. 
Vedlug to viskas ir paliks 
po senovei. Eisiu pasakyti

ŽYDŲ PADĖKA PRANCŪZIJAI
o visatos ribų jis neparo l

Šviesos

’ė! apvaginę ja. Tok< "tabu” 
paprotys perai hutų ir dabar 
turėti, nes nereikėtų jokių 
užraktų ir spynų prie durų. *

Dūda
Westinghous2 kompanijos 

aboratorija pagamino “švie 
sos oudą”, arba tokią ianks-; MASFETpj, n. Y., I <ETU- 
čią trubelę. kuri viduje taip VHJ KOLCNi’A SUKELS 

i lygiai yra nupoliruota, kad PENKIS ŠIMTUS AUKŲ
(ji gerai praleidžia šviesą. ----------
■Trubelę galima visaip krai-; , Prak J- Balkums, atsius- 

nuo Masoeth. N. Y., 
jaranijos šimtą dole-

pvti ir šviesa per jos viduri { "amas 
R.,visvien praeina, šviesos du 

dos yra daromos iš plastiko 
I ir vra visokio ilgumo, nuo. 
!kelių colių iki šešių pėdų,o, 
Jų skersinis (diametras) 

i vra r.uo ketvirtadalio colio

K.
rių ir nuo Lietuvių Piliečių 
Kkdj() 25 do., savo laiške 
ALi-ai rašo: "Mes turime 
ALT Vajaus Komitetą, ku
ris sukeis mažiausiai $500

kalų vedėjas, kurs
pinigus seife ir paskui už- žinomi. Netvarka, tėve, yra priimtų Į memberius. Juk 
miršta, kad pinigai yra sei- ir to klubo reikalų vedime, geriau, kad memberiai iš- 
fe ir net nežino, kiek ji< pi- Jai iš 60,000 dolerių apy- gei-s, negu kad blakės suės. 
nigų seife turėjo. vartos nelieka jokio pelno, —Kaip ?au nori, tėve.

Well, Maike, keista^ n tai kur nors yra kirminas * Gudbai, vaike.

Prancūzijos respublikos prezidentas Vincent Auriol 
(krirėj) priėmė Amerikos žydų delegaciją, kuri jam 
Įteikė žydų padėkos raštą už prancūzų tautos “vai
singumą ir simpatiją” link žydų pabėgėlių. Raštą Į- 
teikia Julian Venetzky (dešinėje) iš Peoria, III. ir 
teisėjas Isaau Pacbt iš Lo> Angeles (viduryje).

iki 2 colių. i Maspetke p-r vasario
Šviesa per tokias dūdas nesj- Žinoma, bandysime 

|yra leidžiama pro viena ga daugiau sukelti. $500 aš
ią ir. kaip ta dūda bebūtu iau .garantuoju...'’ 
suraityta, š/iesa išeina oro Pageidautina, kad ir ki- 
antrą galą. Apie 90 r.uošim- tos lietuvių kolonijos mo
čių šviesos tuo budu galima .al! Įsteigtų nanaši s komi- 
nukreipti, kur norima. tetus. jeigu dar Ju neturi, ir 

Koki nauda iš tokių dūdų. kad ALT vajaus akciia bu 
Westring’nouse laboratorijų toliau tęsiama, kol nu- 
inžinierius Dr. Richard C. statyto? ’ u’s.ij'
Hitchcock sako. kad jis ne- tu? pilnai iš” !:■ 
žino. Jei kas turi pasiulymu,

Kvotos

ALT SeLrctoriati*

t
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KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktos

Laiškas is Australijos
DIPUKAI KURIASI AUSTRALIJOJE

Šiandieną tikrai nedrąsu “Australijos Lietuvis”, pra-i Keista, ar ne _ _
rašyti bet kokią korespon- dėjo knygų platinimo vajų darysi. Be keistuolių gyye- 
denciją (išskyrus iš Ameri- ir iki šio laiko jau spėjo iš-.nuna^juk butų nepaprastai 
kos socialdemokratų gyve- platinti nemaža lietuviškų, nuobodus.
nimo) į Keleivį, bijant, kad knygų Australijos lietuvių; 0
kas nors neapkaltintų kiši- tarpe. Ne ko kito, kaip “Au- 1948 metų gruodžio mėn. 
muši ne į savo reikalus, kaip stralijos Lietuvio” nuopel- 30 dieną Šydnėjuje įvyko 
naBarė “Ri-itu- nas vra ir Lietuviu Kultu-

Atvyko Tremtiniai
Kovo mėn. 14 d. laivu 

Gen. Stulgis” New Or- 
ieans, La. uostą atvyko šie 
lietuviai tremtiniai:

Teko sužinoti, kad pirmieji vių neoartinė organizacija. ' ar tik čia ir nelenda yla iš j nuėjo. Jeigu “M. Pastogė” 
“Lietuvio” numeriai tikrai Paskelbė ir naujus įstatus, maišo? Jeigu ALD ruošiasi; sugebės išlaikyti tokią iini- 

! buvo anai draugijai nusiųs- Iš įstatų aišku tik viena, bu- būti tokia nepartinė ir ne-i jų ir ateityje, tai, gal būt, 
įti, bet ji, matyti, jų “nega-:tent, kad be pono pirminin- ideologinė,tai kamgi čia pat, anas ALD susirinkimas tik- t, 

Į ko sutikimo joks skyrius, jos panosėje kurti šventą- rai tebuvo didelis nesusi- , 
9 I<a gi pa-}joks narys beveik nieko ne sias Kazimierų draugijas- pratimas kilniais tikslais?

gali padaryti Atseit, kve- Juk po kiek laiko prireiks Teisingai australai mėgsta 
pia totalitarizmu. Teisin- ir tretininkų, ir zakristijonų pasigirti: "Australia įs a 
giau: smirda... kursu, ir dar ko nois pana- big place”. Ir nedidelė Aus-

0 gal čia tik nesusiprati šaus/ kurių veiklai tvarkyti, } tralijos lietuviu visuomenė 
mai ir iš tikrųjų tokių noių be abejo, reikės sukurti ir turi daug yic
pas ano keistoko susirinki- • šiokią ar tokią krikdemų 
mo dalyvius ir nebuvo? partijėlę? Taigi, vienyki- 

—o— i mes ir visus varykime į baž
nyčią, kad vienybė stipresnė

VO”.

padalė universalusis “Britą- nas yra ir Lietuvių Kultu- anos minėtos draugijos me 
nijos Lietuvis”, nepaten- ros Fondo apygardos Aus-.tinis susirinkimas. Tik ano 
kintas socialistiniu “Kelei- tralijoje įsteigimas. susirinkimo sušaukimas bū
viu”. Bet iš prigimties būda- _ —o— vo truputį nekasdieniškas,
mas linksmų plaučių pilie
tis, aš ir į 
Lietuvio”

Jau nuo senesnių laikų} Draugijos narių butą ne tik 
į aną “Britanijos Sydneyjuje, didžiausiame Sidnėjuje, bet dr-jos valdy- n
pasišiaušimą pa- Australijos mieste, veikė ba kažkodėl nerado reikalo • Ii

žiurėjau iš linksmosios pu- viena lietuvių draugija, kai kuriems iš jų apie busi-
cftp noc covn oemoio ICjll 5T1P Vfl flimilvzli. 1 m o cncirinVima

kad ji

pasisiausimą pa-
vlena lietuvių <

sės, nes nors savo esmėje Kai atvažiavo dipukai,! mą susirinkimą pranešti 
teisingos Angliįos lietuvių draugija pažadėjo pilną sa- Nekasdieniškiausia, 
korespondencijos ir buvo vo paramą, o kai išėjo pir- kažkaip nepamiršo 
kai kur perdėtos, bet toks mas “Australijos Lietuvio” no kai kurių pažiūrų 
išgąstingas “Britanijos Lie- numeris, ji pasidarė kaž-;vio pakviesti. Skamba 
tuvio” reagavimas norams Iraip kurti. - Tiesa, gal tos miškai, bet tikrumoje

Australijos vyskupai, ma
tydami atvykstant vis di 
dėsnį buri lietuvių katalikų, 
norėdami jiems padėti at- ALD, 
likti savo katalikiškąsias, savotišką

butu...

nenorams priminė degančia draugijėlės atsakingieji pa 
vagies kepurę... Padaliau, reigunai ir yra kurti nuo- 
tiek to. Gyvendamas Aūst- širdžiam lietuviam (o ne 
ralijoje ir rašvdamas čia ke- “savam” lietuviškam) bai
lias eulutes apie įa. tikiu, sui, bet kiekvienu atveju,

ne vie-, 
lietu- i 

ko-i 
gali

vertėtu ir nubusti. Taigi,! 
susirinkimas įvyko. Nutarė 
pakeisti draugijos įstatus ir 
išplėsti jos veiklą visoje 

Taip pat pa
je pe 
a-įKž

Adamonis Petras, Danutė, 
Narcizas, Zita.

Adomaitis Juozas.
Audronis Antanas, Aldo

na, Vytenis ir Marija.
Augaitis Juozas.
Baltrukonis Kazimieras, 

Aldona, Arūnas, Ramūnas.
Baltutis Vytautas, Ona, 

Živilė, Lalia. ‘
Bajorienė Eugenija, sūnūs 

Vytautas.
Baskauskas Juozas, Albi

na, Linas, Liucija.
Barciauskienė Marija. 
Bružas Kostas, Karolina. 
Belickas Antanas, Dr. 
Bielskis Kazys, Zofija, 

Birutė, Eduardas.
Dambrauskas Juozas, Jad- 

viga, Leonas, Cese, Anice
tas, Algimantas.

Duoba Petras, Valentina, 
Birutė.

Galbuogis, Stasys, Nijolė. 
Gasiunas Stasys.
Gilvydis Alfonsas, Elena,

Algimantas, Jaunutis, Min
daugas, Aldona, Marija, 
Antanas.

Grigulaitė Adolfina. 
Gruzdys Vytautas. 
Jokubaitytė Maria. 
Kamarauskas Adolfas,

Zofia, Judita, Danuta. 
Karaliūtė Ona ir Teresė. 
Karpienė Janina, Romu

aldas.
Kelečius Jonas.
Kisielius Albinas, Anela,

Henrikas, Ričardas.
Kleinaitis Jonas, Marta,

Alma, Irma.
Kulvinskas Stasys, Leoka

dija, Antanas, Albinas, Re
gina.

Lacytis Martynas, Gert- 
įuda. . , t

Lazauskas Gražvydas, 
Elena.

Leonauskas Broniųs. Ma- 
rija, Marija.

Leknickas Lionginas, A- 
polonija, Meilutė, Mindau
gas.

Liaugaudienė Stasė, Jani
na, Danutė.

Lukoševičius Vaclovas, 
Bronė, Leokadija.

Maciukas Vladas.
Markauskas Antanas, Ve

ronika, Vaidotas, Vitolis.
Maceiza Vaclovas.
Minelga Antanas.
Masaitis Feliksas, Bronis- 

iava, Rita.
Mikutis Vladas.
Nakutis Feliksas, Olga, 

Aleksandra, Regina, Jonas.
Naruševičius Friedrich, 

j Jadvyga, Janina, Aldona.
Naujokas Matas, 

i Norkaitis Petras, Juzė, Ja- 
} nutė.

Norvilas Povilas, Ona, Al- 
} gimantas, Ona, Domas,
* Juozas.
j Perzinskas Gustavas, Ele
na, Jurgis, Elena, Henrik.

Petkus Stasys.
Pilvelis Jonas, ILeokadija, 

Algirdas, Vytautas.
Poskocimas Antanas, Kon 

■ stancija, Marija, Remigijus.
Preiksaitis Pranas, Jadvi- 

ga, Irena, Antanas, Vytau- 
} tas.

Puodžiūnas Emilija, Ra
mojus, Arūnas, Vytautas.

Ruigys Albinas, Laima.
Sakalauskaitė Teresė.
Šaulys Vytautas, Adelė, 

Zita.
Sekevičius Česlovas, Eli- 

zabeth. Juozas.
Saladzienė Danutė.
Stanislovaitis Adolfas.
Šukys Antanas.
Sulaitis Pranai.
Tamošaitienė Elena, An

tanas.
Tiknius Vincas.
( rbelis Juozas, Felicija, 
į sas Juozas, Janina, Vy

tautas.
Vaičius Aloyzas.
Vaitai tis Juozas, Paulina, 

Alma.
Variakojis Vilius. Bronis- 

lava, Vidmantas.
(Viikeli i i 8 pilsi.)

ietos plėtotis. Ne 
tik geografiniai, bet ir orga
nizaciniai. Ir to, matyti, iš
sigando ALD centras, pasi
ryždamas visus sulyginti ant 
savo kurpabaus. Deja, jie 
užmiršta vieną dalyką. 

. . Žmogus girnė su laisva są-
nekalbant apie jos mone įr sugebėjimu protau- 

įr įstatus. jr todėl kiek bus žmonių, 
tiek atskirų nuomonių. Vi
sų nenuvarysi Į .bažnyčią, 
visų nepadarysi socialistais, 
visų neįprašysi nė i nudistų 
klubą. Ir vis dėlto jie visi

-o-

gimimą
pareigas (viena tokių parei- vis dėlto padarė ir tikrai 
gų yra ir bažnytinių mokės-} pozityvų žwgį išleisdama 
čių mokėjimas), iš An tri- savo spaustuvėje spausdi- 
kos atsikvietė beturi kuni- narna savaitrašti, pavadin- 
gą John Tamulį. Juk tame,tą “Musų Pastogė”. Nors 
nieko blogo? Rodos, kad/, oi kas ir labai dar 
ne — kiekvienas rūpinasi tai laikraštis, bet būdamas 
savo avelėmis. Kun. Tarnu visai jaunas turi progos 
lis atvykęs, pradėjo gana;darvti pažangą ir tobulėti, 
aktyviai veikti lietuvių tar- Reikia, kiekvienu atveju 

. Jau spėjo įsteigti ir šv.; pagirti, kad “M. Pastogė” 
azimiero draugiją. Be to, i -u^eba išlaikyti reikiamą

įlpnas gali likti gerais lietuviais ir 
rasti vietos tokioje ALD. 
Jeigu tik nebus tam tikru 
kai kieno “išskaičiavimų

Eg. Kengurėnas
Australijoje.

universalumą (“Sekmadie- draugija to pirmojo laikraš- skelbė, kad ALD (taip ji į jis yra vienas iš svarbesnių objektyvumą ir rimtumą ir 
nio Rimties” skyriuie) ir čio išleidimo nepastebėjo, pasivadino), tai visų lietu-; žmonių ALD centre. Hm,; kol kas šunkeliais dar ne
įvairiai interpretuojamą)-------------------------------------------------s---------------- ------------- ———-—--------------------------------------- -----------—
vienybę skelbiančiam

Biznieriams geriausia vie* 
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

“Bri
tanijos Lietuviui” gal neuž- 
kliusiu. O jeigu kartais..., 
Na tai, kai kieno taip šunie 
kinto Kreivėno lupomis pa
sakysiu, kad ne tai yra blo
ga, kad jie nusižengia—nu
sižengti juk žmoniška,—bet 
kad viena sako, o kita daro 
(garsusis Kreivėnas turėjo 
omenyje mergininkus kuni
gus, aš, gi, falsifikuotas iš
kabas tendencijoms nuslėp
ti).

Baigsim šitą geografinį 
12,000 mylių šuolį iš Aust
ralijos į Angliją, kad ne
įkyrėtume skaitytojam?.

—o—
“Australia is a big place” 

—kaliais mėgsta pasigirti
australai. Ir teisingai. Iš--
vieno jos galo į kitą yra to
liau kaip iš Maskvos į Lon
doną. Dipukai atvažiavę gi,: 
gauna “išsiplėsti” po visą* 
šitą milžinišką teritoriją. 
Vieni kerta cukrines nend
res tropiniame Queenslan- 
de, kiti kasa anglis Viktori
joje, skina vynuoges Pietų 
Australijoje, kerta medžius 
vakaraose arba dirba ce
mento fabrikuose Tasmani
jos saloje. O vis tai tukstan- 
ties mylių atstume vieni 
nuo kitų. Ir pačios gyveni
mo bei darbo sąlygos, sa
vaime suprantama. nėra 
vienodos. Vieni miestuose 
gyvena privačiuose kamba
riuose, kiti kareivines pri 
menančiuose barak u o s e, 
dar kiti drobinėse palapi
nėse. Bet niekas nenusime
na, nes po dviejų metų dar
bo prievolės visi dipukai ga 
lės laisvai ir savarankiškai 
kurtis ir dirbti. O pirmieji 
Australijon atvykę DP jau 
beveik 16 mėnesių išdirbę 
artinasi prie savo “išsilais
vinimo”.

—o—
Taip išsiblaškę lietuviai,: 

žinoma, sunkiai organizavo-į 
si. Bet lietuviškas judrumas 
daug kliūčių nugali. Taip, 
pereitų metų rugsėjo mėne
sį išėio pirmas lietuviškas 
laikraštis “Australijos Lie-, 
tuvis”. Gimė jis ne kokiuo
se nors rūmuose ar ištaigin
guose kabitetuose, bet... Au
stralijos angliakasio palapi
nėje. Gimė, stiprėjo, augo: 
ir šiandieną — nors ir rota
toriumi spausdinamas —: 
jau yra pajėgus spaudos 
organas, kuris stengiasi tar
nauti visų demokratiniai J 
galvojančių lietuvių intere
sams. Savo tikslia ir greita 
informacija (A. Lietuvis tu
ri savo specialius bendra
darbius Europoje) jis tik
rai yra vertingas. Bet neuž
mirštami jo skiltyse ir ak
tualus gyvenamojo meto 
uždaviniai ir klausimai, žur
nalistų bei kitų išvedžioji 
mai.

Tu»> nepasitenkindamas,

GROSS REVENUES
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v isuomenės interesuos
PRANEŠIMAS VARTOTOJAMS IŠ 

BOSTON EDISON KOMPANIJOSVS!ITA KOMPANIJA pasiuntė 22,561 
.šėrininkam ir 3300 tarnautojų smul- 
)kų pranešimą apie savo veikimą 1948 

metais. Pasiųsti pranešimą 423.335 var
totojams butų per brangu, todėl Kompa
nija šituo keliu supažindina savo kostu- 
merius su musų Kompanijos veikla bėgy
je 20 metų.

Musų vyriausia pareiga yra patarnauti 
vartotojams pagaminant ir paskirstant 
užtenkamai elektros pačia žemiausia kai
na. Musų Kompanijos vadovybė visada 
siekia šitą savo pareigą prieš visuomenę 
atlikti, kartu patikrindama teisingą atly
ginimą investoriams ir teisingus uždar
bius bei geras darbo sąlygas musų tar
nautojams.

Mes manome, kad koštumeriams bus 
Įdomu musų apyskaita už 1928 metus, 
paskutiniuosius prieš depresiją; Iš 1938 
metų, tipingus prieškarinius metus; Iš 
1948 metų, kaipo pokarinius metus. Mes 
taip pat paduodame sutrauktus balansus 
gruodžio 31 d. 1928, 1938 ir 1948 metų. 
Skaičiai ir pridedamos lentelės puikiai 
parodo, kokiu budu šita Kompanija pa
tenkina vienaip vien didėjantį elektros 
pareikalavimą gamybos plėtimu, kaip ji 
pakeldama darbo našumą kovojo prieš 
kylančias išlaidas ir faktiškai sumažino 
elektros kainas, padarydama elektrą skai
sčia išimtimi aukštų kainų taisyklėje.

BOSTON EDISON COMPANY
James V. Toner. President

INCOME
•
Gross Rerenu«
Expenses: Operation and Maintenance 

Depreciation .
Other Deductions 

Net Income before Taxes 
Taxcs

Per Share of Stock 
Income Balance

Per Share of Stock
Dividends 
Balance for Surplus

ATEMENTS (Condcnscd)
1928 1938 1948

$28,125,632 $33,004,806 $65,693,355
11.717,053 15,997,239 38,533,262

3.95O.OOO 3,482,581 5,898,975
2,128.889 2,073,135 1,962.402

10,329,690 11,451,851 19.298,716
3,875.000 6,279,888 12,140,834

$1.81 $2.54 $4.92
6.454.690 5,171,963 7,157,882

$3.02 $2.10 $2.90
6,406.500 4.937,288 6,171,640

$ 48,190 $ 234,675 $ 986,242

Plant Investmcnt 
Current Assets 
Miscellaneous

Capital Stock and Premium 
Earned Surplus 
Bonds and Notės . 
Current Liabilities . 
Depredation Rescrve 
Miscellaneous

BALANCE SHEETS (Condcnscd)
ASSETS

Dec. 31,1928 Dec. 31,1938 Dec. 31, 1948
$1 39.976.488 $172,677,030 $226,553,529

5,789,798 9.161,672 28,969,19 i
1.070,898 1,735.990 2,836,229

$146,837,184 $183,574,692 $258,358,952
LIABILITIES

$ 89.992,934 $102,821.898 $102,822,347
1,022,019 2,719,191 10,043,885

44,800,000 - 53,000,000 72,563,000
3,561,991 5,776,966 1 1,173.537
7,460,240 18,545,055 59,531,437

711,582 2,224,746

$146.837,184 $183,574,692 $258,358.952

BOSTON EDISON COMPANY

DIYIDENDS PER $1 
OF GROSS REVENUES

AVERAGE ANNUAL 
EMPLOYEE WAGE
(EXCLUDING
EXECUTIVES) $3506



Poslapis šeStas KOŽtVlS. SO. BOSTON No. ll. — Kovo 16 d., 1949 m.

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

; Išlydint jaunavedžius Į
“honeymoon’’ kelionę, šita 
•‘nuotaku sekretorė” pasa
ko nuotakai, kas reikia pa-. 
siimti su savim, kad “me
daus mėnuo" butų tikrai 
malonus ir saldus, kaip me-; 
dum pateptas.

KAIP YRA DAROMAS BIZNIS Iš 
VEDYBŲ

Amerikoje per metus ap- vaišinama kaip garbės vieš- 
siveda apie 3,000.000 žmo- nia.”
nių, iš kurių apsukrus biz- Yra taipgi tam tikrų 
nieriai daro milionini bizni, agentūrų, kurios duoda jau- 

.... i , . : navedžiams patarimu, kain
yra ap^Kaiciuota, kad \ i- praĮejgtj -medaus mėnesi", 

dutinei pora. susituokti ir Jos fuplanuoja keiįones. 
įsikurt! savistovu uvvenmą viejfcučil,s ir

patept
Už tokius patarnavimus 

apsukrus biznieriai padaro; 
milionus dolerių pelno.

Kapse.s

F A L GI Al

kainuoja apie $4,000. Išlai
dos prasideda tuojau, kaip iš to pasinaudoja. 

Viena tokiu agentūra
tik pora piadeda ruoštis- jjew Yorke tvarko tūla 
vestuvėms. \ įsų puma \ai gettv \Vhite. Ji speeializuo
L’ino2 n'mmd/o movflnn’n . . . t, , ,kinas nuperka 
deimantini žiedų. Paskui 
seka drapanos, batukai, ve-.

jasi “honeymoon” ekskur 
sijomis vien tiktai netur- 
tir.eiems jaunavedži a m s.liuonos. kvepalai, praneši- Už $150 00 jį slirdošĮa -me 

mi^ spausdinimas, puotos (]aus avai, ••

Vokiškas “Sauerbraten.” Į
Keturiems žmonėms pa-1

paimk:
S.aras maltos mėsos.
:» riekės sausos duonos. 
Kiaušini.
Svogūną. >
Draskos pusantro šaukštuko. į 
Pusę puoduko uksuso. 
Pusantro puoduko vandens.
10 gvazdikėlių.
5 lapelius.
8 "gingersnap“ krekes.
Išmirkyk vandeny duona.

GCLES PAKRIKŠTIJO ŽVAIGŽDUTĖS VARDU ’Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys, MONOLOGAI IR

. . , DEKLAMACIJOS paraše buvęs Lietuvos prizedentas
!.r. tvazjs Orinius. Šioje knygoje telpa daugybė nau-

Tai vra ^tora, ano puslapių knyga. jų. labai gražių ir juokingų monolo 
kmioje buvęs Lietuvos preeidentas įų ir deklamacijų. Visokios temos: 
rasa upi.? lietuvių tautinį atbudimą, darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
ap.e sene. nių laikų veikėjus ir pa- tautiškos, humoristiškos ir ktisvama- 
pasako a u-ug linksmų ir įdomių r.škos. Visos skambios, visos geros, 
nuotyki .i iš avo patyn..tų. Tų kny- Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
ga vi i hc.u'. i.ii luretų pers. aiivii. Lalianis, koncertams ir t.t. Antra
Kaina ....................................... ____ $2.00 pagerinta laika. Kaina ............ 25c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Ir kitos for.ės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje kny- 
Tai yra *->« puslapių knyga su įvai- goję telpa net 72 -Džian Bambos 

riais straipsniais ir žiniomis, kurios įpyėiai.” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
visiems - - J ---- -------- 1-'------- -„-i...
Kaina

l)ar galima gauti ‘'Keleivio' 
Kal-nd .ri'.i 1949 metams

ir visada yra naudingos, moristiški straipsniukai
50 centų Antra pagerinta laida. Kaina

SOCIALIZMO TEORIJA

ir juokai. 
25c.

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktu I ^augijoš formos ir kodėl turės bu- 
šviesoie. Visi nori žinoti ap.e Kusi- u Pučistas kaprtalizmas. Kaina 25e

Šis veikalas trumpais ir aiškiai* 
. faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi

šviesoje, v įsi nori žinoti apie 
jų. Visiems kyla klausimas kodėl I NIHII ĮSTAI 

į Rusija nesusiatria su kitomis valsty- I
i bėniis ir kodėl Rusija nenori įsileisti j Tragedija trijuose aktuose. Veika-
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji ’as perstato nužudymų caro Alek- 

| tvarkosi* Ar yra Rusijoj laisvė, ar'sa*™0 H-. Labai puikus ir nesun
yra demokratija, kokie darbininkų kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų v,<“ ro.kaP.n >< or-
pragyventi? Dabar rusai sako kad
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.;

viso reikalaujamos 2s ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

ieu.iz.ia \i>ai ne*i eii\unii •» i.„. ; ri’riob - ....... ... -----, ,  
eiem? da’ktam? Yor? kuni- ^u’lC au datel. n.j. 4 didelius kotletus irgiems naiKiam.. .v»ors Kum vlsoklos aprangos, papiiosa- ‘ ;r<y:nk -x : •gas Amerikoje santuokai 1,, i.:„... pa>pugmk iš aniejų pusių,nereikalingas, tačiau dau- lų ! Tuomet sudėk likusius ,laik-

tam tikra firma. ius, uždenk ir pašutink apiegumas reikalauja jo “patai- House jį“ kuri iei-,
nayuno ir gana neb.ai tu džia nuo!akom5 pašvęsta aUn • a ’
tai užmoka.

Po vestuvių jaunavedžiai n 
išvažiuoja praleisti “me- ’ 
daus mėnesi,” kas irgi ne
maža kainuoja.

Galų gale reikia susirasti

žurnalą, 
ir

“Bride’s Referenee Book.

patalinę 
Ar pirksi bliudą, ar šluotą.

Biide. . .agazi BulVir.e salada su Smetona, 
patarimu knvga, i ,. . , . .• - * Astuoniems daviniams

imama šitokia proporcija:
' -I puodukai supiaustytų šu-
! tintu bulvių.
i Pusė puoduko supiaustyto

Be to žurnalo ir knygos, 
ši firma dar kasmet ruošia 

konferencijas.
iness 

mamas.
?uvažiuoja departamentinių gunas.

Clinic’o-' žalio agurko.
i kurias 1 smulkiai supiaustytas svo-

ar uždangą langui, vis pini- krautuvių atstovai is visos
gas, pinigas ir pinigas.

Yra biznio firmų, kurios
Amerikos. 

Tokiose
vien tik iš naujavedžių da- prastai yra platinama nuo-i 
ro bizni. Tai jau jų specia- takoms taikoma literatūra.

Jeigu mergina ruošiasi te .

Puspilnis šaukštukas saliero Į 
i sėklų.

krautuvėse pa-į Pusantro šaukštuko druskos.
Pusė šaukštuko pipirų.
3 kietai išvirti kiaušiniai. • 
Pusantro puoduko rukščios

Pi ieš atidarant Ne\v Yorke tarptautinę gėlių parodą 
W. Atlee Burpee iš Philadelphijos Įteikia žirnikėlių 
bukietą jaunai Amerikos mūviu aktorkai, Margaret 
O’Brien. Jis tą žirnikėlių rusi pavadino tos žvaigž
dutės vardu. > ' * ,

-------— ------ - «----------- ,

Mes Esam Svetimi
Tai jus suradote mane kalnų viršūnėse.
Jus laisvės ir ramumo ieškanti mane
Ir. tartum žvėrį užkaltam narve, jus nunešėt
Kalnų papėdėn, kur apkvaišusi minia

Mane sutiko su maldom ir su procesijom 
Ir savo kančią metė man, kaip dovaną, tada 
Bevilčiai šaukdama: O, musų lauktas viešpatie,
Lik su mumis ir prisiimk mus klaidas!"

Ak, k° jaučiu, kad aš dvasia nuo jųjų atsitolinu 
Kitan pasaulin, kuriame jie liks man svetimi 
Ir ten sudegs kadaise Įteiktos man dovanos?,,,

Tai ko džiaugiuos, jei vieną kart sudeginęs 
As suprasiu — tai jie taip baisiai išjuokia manim 
Pasaulio, nuostabiai gražaus pasaulio regini*-...

Balys Rukša

I Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas KRISTAUS VIETININKAS? 
kia I.ieluv.l lui,., _Sali

rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie-kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 eentų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
I GARBINO SENOVĖJE?

, ... , , . , , Visokiuose kraštuose žmonės gar-
* Valgyt ir gert reikia dėl to, kad! bino įvairius dievus. Dievų garbini- 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, keitėsi. Kodėl ? Kokius dievu.-
Bet de! ko gi norisi .’ Del ko be vai-, £,arbjno mus,j ixx įai? Kokias žiny- 
gio žmogus silpsta .’ Ir delko vienasi kas jje buvo įsteigę? Ri-dcl žmotRi
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? T»elko žmogui reikia cuk 
raus, druskos ir kitų panašių daly-

priėjo krikščionybės gadynę? Visos 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for-

kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si- :natOi 271 puslapio knvga. .. $1.<M) 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutes, 
kaina tik

Parašė Dr. G-mus. Jos SIELOS BALSAI 
15c i Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos daims 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 

Si knygelė parodo, kodėl Romos apie darbą. Toji knyga palinksmiis 
popiežiaus kunigai nesipaėiuoja. Čia; jūsų laisvas nuo dano valandas. l>i- 
išaiškir.ta visa jų bepatystės istori- i delio formato, 223 puslapių knyta, 
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- kurioje yra daug visokių eilių ir d.ii- 
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų nų. Kaina ........... .......................... $1.00

KUNIGŲ CELIBATAS

, perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
’ ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
j moterys, dukterys ir mylimosios ne

papultų į tokią kunigų globą. Para- 
j šė kun. Geo. Townsend Fox. D. D., 
! sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
' Kaina ................................................... 25c

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip

lybė.
Biznis daromas

tik parduodant jauniems raturos prisipirks. Iš to šal- Pu^ė puoduko majonezo 
žmonėms reikalingus namų: tinio ji sužino, kad toj krau- Ketvirtadalis puoduko 
apyvokos daiktus; jie iš-Į tuvėj yra specialus nuota-
naudojami dar ir visokiais koms skyrius, “nuotakų sa- 
“patarimais,” “vestuvių su- lionas , pilnas visokios pra 
tvarky
“patarnavimais 

Rašydama
beth
nale .... . ______ ________ _______

iena tokių profesiona-į yra pasiruošusi paliuosuoti sutrink su Smetona, majo- da ir, .taip šakant, lieka šti i krau ja.
lių patarėjų New Yorko nuotaką ir jos motiną nuoįr.ėzu, uksusu ir muštarda. “našlė.” į Platesnis
mieste yra 
roe, kuri 
giomis v
giausia darbininkėms
ginoms. Ji s _____ ______ . _ _ r___
suruošti vestuves 30-čiai1 kaip prie šliubo, nufotogra-1 bent 20 valand 
svečių tiktai už $195.00. Į fuoja ją ir prižiūri, kad

— * LrAtine vien it Kntinni tzxLriz\£i I1T.O- Jl uuunai Lvrrvivzc' mv

suso.
šaukštukas muštardos.

uk
Pavojingas Voras

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar jis įgijo valdžia ir pašalino savo bu
dinote, kad ji buvo paprasta kai- vusius draugus. Labai įdomi knyga, 
mo moteris, mažai mokslo išėjusi.1 Kaina.
i-vvcno akyje ir augino vaikus, kais!

lai skau«ma^ koiu naduo^e tūkstančiai ir milionai kitų moterų. KODĖL Aš NETIKIU 
f r ’ -i * • j J - i ‘ ’iO paskui ji ėmė apysakas rašyti, i rjIF’VA'*‘KOJŲ padai degle dega. Į.Jos apysakos yra tikras ' gyvenimas,; 't m T-'n s I /metamo T flicVilmAmprilrnw vra vr»roc L-11 ! Tolimi F)r f'roo- aoL-o ! kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet Laisvamanis čia pasako, kodėl jis.Amenkoje vra \oias, ku- įonau UI. iiiee. >ako. 2en;aitė pastebėjo daug dalykų, ku- negali tikėti. Pilna argumentų, kū

no uataitė yra vadinama kad buvę išbandyta 60 viso- rbj kiti nepastebėjo, ir gražiai juos nų nesumuš joks jėzuitas ;i)c
Sumaišyk atgarsiai bulvesU'black widow” kas reiškia kiu antidotu arba vaistų ^7; LIETUVIŲ KALBOS

;odu. ir tik lems” parduoda jos raštus parašy- GRAMATIKA
n- Pritaikyta Amerikos lietuviams.' lt kas iš lietuviško jaunimo nori

’ tinkamai išmokti savo tėvų kalba,žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro- 

. čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 
! sios
1 slai

Greern maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- 
* las Žemaitės kartu su Andrium Bu- 

- lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- LYTIŠKOS LIGOS
nai nužudė vokiečiai laike šito ka- . ■ .• -Ta. didelė knyga, 128 puslapių, ejr J?*’?. "u? « apsisaugoti. Parai e 

garsiais raštais ir retais paveiks- P1"" t - - la.ulaitis. Antra, perziureta 
lais. Kaina ................................ 50c ,r P*Plld>'ta Kama

o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštiškų lietuvių kalbos žino.ji-
m*- Sita Kra^atika yra tinkama vi

ii vaiku nneglaudu karias sierns’ kas nori Rerai lietnviT kil"
t’,?.™*!*- 141 .te.iD l’O

PAPARČIO ŽIEDAS

Kaina tik ......................................

TAVO KELIAS Į
25c

Į žūti, kad jaunam butų vieta
Per metus ji sutvarkanti ir šita nutrauka tilptų vieti- Bulviniai blynai su “ham- ! i veikia^rie^kc4<s1iwi^' Drin^ 
nriž.inrinti . Hanrrian L-air> niuose laikraščiuose sekan-i i___  • Į čia \eiKia ne KOKS nors pnn

KIEK ALIMONIJOS
Ir keturios kitos apysakos: (1,, SOCIALIZMĄ,

prižiūrinti, daugiau kaip niuose laikraščiuose sekan-į 
350 vestuvių. Ji paskolinamą dieną po vestuvių. burgeriu.’’

Paimk pusę svaro ' hambur-
nuotakai šiiubinę šlėbę ir! Šita “sekretorė” paprastai'gėrio" (maltos jautienos).
Veliuoną, išsiuntinėja sve
čiams tam tikras pakvieti
mus, duoda ant stalo gėlių,

pasisiūlo nuvažiuoti Į jau-į 
nosios namus ir padėti jai 
apsirengti vestuvėms. Ji pa

eina?. bet tokia jau tos voro 
pataitės prigimtis. Ji pa- 

! piauria ne tiktai savo pati- 
_ šaukštu “evaporated“ pieno ną ,)et atakuoja ir žmogų. _ 
šaukštą duonos trupiniu.

vestuvini pyragą, koktėlių, deda jai išsimaudyt, nu- 
užkandžių ir nufotografuo- šluosto ją, išpudruoja, iš-! 
ja nuotaką. Ir ji pati daly-'! perfumuoja, uždeda šlėbę ir 
vauja puotoj, kur ji būna pritaiko gėles.

atgavo REGĖJIMĄ, PAMATE KŪDIKI

Joe Roariguez iš Chicaigos, prieš penkis mėnesius 
nelaimėje neteko regėjimo, bet po sunkios operaci
jos jis šias dienas atgavo regėjimą. Kai tėvas buvo 
apjakęs, jis susilaukė sunaus ir dabar pirmą kartą 
žiuri j savo mažiuką sūnų.

Pusantro šauktuko druskos 
2 puoduku tarkuotu bulvių 
Sutarkuotą svogūną.
2 šaukštu miltų.
Kiaušini.
žiupsni pipirų.
Ir valgomojo aliejaus, ar

Vorų yra visokių, bet tik
tai šita ypatinga veislė vra 
pavojinga, ir tiktai pataitė. 
Patinas nepavojingas. Pa
žinti ją nesunku, nes jos 

'spalva yra žvilgančiai juo-j 
ki. da, o jos pilvas išmargins

j tokių rieiiaiu. kiek reikia “ham-!1?5. tamsiai geltonais taške-
burgeriui ir blynams iškepti.

I mėsą sudėk duonos tru
pinius, pieną, druską, išmai
šyk ir padaryk 8 plonus bly
nelius arba kotlietėlius.

I tarkuotas bulves sudėk 
miltus, svogūną, pipirus, iš

mis.
! augiausia šitų vora yra 

šiltuose kraštuose, bet pasi-; 
taiko ir Naujoi Anglijoj/ 
Jie laikosi daugiausia apie 
namus ir namuose. Kartais! 
taki brada galima rasti Io-

plaktą kiauJini'i. iiukktuka kartais drapanose, kar- 
diuslios. Išmaišyk. *-----.i tais automobiliuose, gara-

Dabai- užkaisk skauradoj zu5?? lr ,u'. . ... , ' .
nebalus ir suki ėsk j n»sl,-^koma-’iad nas1
bulvinius blynus no viena1?? nuodai vra 15 karta 

stipresni negu barškuoles 
uvvat^s. Jos ikastas žmogus;

1 JUO
. ,. - po vieną
šaukštą. Ant kiekvieno bly-
no uždėk mėsinį kotlietėlį lr pastas 230^-’
uždenk ii tarkuotom u,,..D'z valandos pajimta ddlelių

' Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi-| parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš-
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose ----- -r-.i-i-i--------
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

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

KURGI VISA* TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

Į žmonės kuria per amžius ? šį intri
guojantį (rolitiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so- 

i cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
I sky. Kaina ....................................... 10c

kus socializmo aiškinimas............25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "išvirkščias .Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardu-
nas. Kaina ....................................... 10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................. 25c
“Keleivi*,” 636 Broadway,

So. Boston 27. Mass.

ai Aiiotom bul sųauSTnij viduriuose. Jis rai-, Mrs*. Jane Bernhard, tur- 
owu tosi agonijoj ir jaučiasi,! tingo anglų teatra savinin- 

kad ateina jau mirtis. Ne-; ko žmona, bylinėjasi su vy
rai pagrus. Tada apversk’ir p-a^vnes, daktaras gaK priei- fu dėl divorso. Kol teismas 
apkepink iš antr^nuSs • Ih lšvad*’ kad HSonio vidu' 7Sprę? PersK-V1?? klausimą

Reikia valgyt kaistus ’ lnuose truko akl°i’ žarna ir ta. jaiJPa . n?°.^.r,?. Pr?S€
s. ndi.tus. ?ali kartaig padaryti visai pripažinti laikinai “žmonis-

—__ __________  • ______ ’ Lro’*

vėm. taip kad mėsa 
blyno vidury. Kepink ant 
lėto? ugnelės iki blynai ge-

M a m y t ė Labai Dėkinga
— \f

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

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

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

ką’’ užlaikymą po $1,455 
R. i per mėnesi. Teisėjas nuta-

nereikalinga oDeracįia.
_______ D-ras William Ė. _

Bendros taisyklės visiems • Oreer iš Bostono Universi-; fė, kad ir $75 per savaitę 
nėra. Vieni mėgsta ilgiau toto sako, kad yra tiktai i ūau yra “žmoniška.?” užlak 
miegoti, kiti mažiau. Ta- vienas simptomas (ligos j kymąs ir tiek pi ipažino. By 
čiau 8 valandos yra vidutii ženklas), iš kurio galima! *a> žinoma, eina Los Ange 
r.iškas miegui saikas. 1 pažinti to voro Įkandimas-— les mieste.

Kiek reikia miegoti? —

636 £. Broadway,
Keleivis

So. Boston 27, M***.
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Anglijos Socialistai
Praeitą savaitę papildo

muose rinkimuose i parla
mentą Anglijos socialistinė 
Darbo partija laimėjo Lon
dono Stz Pancras rinkiminę 
apielinkę. Socialistų kandi
datas surinko 16,185 balsus, 
o konservatorių kandidatas 
gavo tiktai 11,118 balsų. 
Per veik keturius metus An
glijos socialistai dar nė kar
to nepralaimėjo papildo 
muose rinkimuose.

Intelektualų “Mobilizacija”
Waldorf Astoria viešbu

tyje Nevv Yorke kovo 25-27 
dd. Įvyks ‘'kultūrinė ir 
mokslo konferencija už pa
saulio taiką”. Svečiai į tą 
konferenciją via pakviesti 
iš 30 šalių. Laukiama dele
gatų ir iš Rusijos. Konfe
rencija šaukiama pasisaky
ti “už taiką”, kaip Rusijos 
grobikai tą “taiką” aiškina. 
Konferencija organizuoja 
“National Council of Alis, 
Sciences and Professions”.

Sprogimas Vokietijoj
Sprogimas anglų senų ge- Išvietintųjų Transportai 

ležų lauže prie Braunšveigo International Refugee Or
piaeitą savaitę 
darbininkų, kelis vokiečius 
ir kelis išvietintus žmones.
Rusų okupuotoje Vokietijo- .
je, prie Pautzeno miesto,'tolimus užjurius. Kas mene-j 
sprogimas parako dirbtuvėj sį 6,000 žmonių bus išga-'

užmušė 13 ganization praneša, kad iš 
Neapolio uosto Italijoj grei
tu laiku bus išgabenama po 
10,000 išvietintųjų žmonių i

se sąlygose.
Lygiai po dviejų mėnesių 

atvažiavimo i Kanadą, su 
važinėjo mane taksi ir su Į 
laužė koją. Buvau nuvežtas; 
i ligoninę Notre Dame, kur: 
ir gydžiausi. Begalo buvau į 
palūžęs netik materiališkai,* 
bet ir morališkai, bet gerų' 
tautiečių dėka buvau visa; 
kuo aprūpintas.

Todėl nuoširdžiausias ma-Į 
no padėkos žodis globėjai: 
Veronikai šauklienei, kuri! 
neatbodama šalčio ir blogo; 
oro mane aplankė ligoninėj,! 
atvažiuodama iš USA.

Taip pat didelis ačiū vi-į 
siems tautiečiams, kurie 
lankė mane ligoninėj, ir to
liau lanko namuose. Tad 
dar kartą nuoširdus lietu
viškas ačiū visiems lankiu
siems ir mane parėmusius.

Justinas Bakutis 
Montreal, Canada

KELEIVIS, SO. BOSTON

ATSIUNČIA AKIŲ Iš MEKSIKOS $3 K. Brazauskas; po $2— PAIEŠKOJIMAI
J. Volkauskas, K. Bernotas,; _____
A. ŠemeŽis ir P. Žukauskas; Paieškau Amerikoje nuno dėdę 

a. t I.iVoItJ- P Vi- Eazimieią Ramanauską, knusi is
PO wl -R** tl<*K«lllS, r. VI" Busiancu kaimo, Dotnutos parapijos,_ i . ar X. , . -------- nietals. ĄS

jo sesers uomiceies Ramanaus
kaitės duktė. Jis pats, ar kas ji ži
no malonėkit atsmepu šiuo auresu, 
is anksto tariu ačiū.

V. Snarslcienė 
(2>) Hannover-Buchholz 

^Staford Camp ti. 17. Germany.

1 raeitą savaitę užmušė 40; benami Į Australiją, 3,000

LOWELL, MASS.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Puodas priklautas žmonių akių buvo atgabentas iš 
Meksikos į Ne\v Yorką, kur jis yra perduodamas 
Mis. J. C. Kilbreth, Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Nevv Yorko skyriaus pirmininkei. Daktarai žmonių 
akis gali perkelti iš vieno žmogaus i kitą ir tuo budu 
neregiams gali grąžinti matymą. “Ėye Bank” rankio
ja, kur gauna žmonių akis ir jas pristato ligoniams. 
Pirmą kartą akių siuntinys buvo atgabentas čia iš 
Meksikos “Eye Bank’k

želis, F. Čekutis, K. Čeikau- i Ameriką išvažiavo 11*12 
skas, M. Kušleika, Dr. Mon-'~ *“ 
gurien, B. Kikutytė, š. Ki
kutis ir J. Laučka. Viso per 
kolektorius $20.

Organizacijų aukos:
Apaštalavimo Draugystė 

i $10, Visų Šventų Parapija 
į $25, LDS 74 kp. $5, SLRK- 

A 119 kp. $5, Jaunu Vyrų1 lonėkite man parašyti, šiuo adresu,
Kliubas ir Drstė DLK Vy- busiu d-ė-kirg3-’- .............
tauto $50.

Viso organizacijų auku 
!$95.

Visų aukų sukelta rūpės 
čiu BALF 53 sk. $283.50

Balansas prabėgusių me
tų $2.41.

Viso $285.91.
Išmokėta:
BALF centrui $196.00.
A. L. Tarybai $75.00.
Salė prakalbom $10.00.
Pasiuntimas 4 dėžių dra

bužių $2.56.
Viso $283.56.

Paieškau niaao sesutę Oną Aukšta- 
kalniutę-Ramanauskieny, kilusią iš 
Rutkiškių kaimo, Prienų parapijos 

i (Išlaužu ar Prienų pastas). Prašau 
1 atsišaukti, o gat kas žino ją, tai ma-

Mrs. Mary Dundulienė 
tilo Courtland st., Hart, Mieh.

Paieškau brolio Vincento Mickaus, 
kilusio iš Raudėnų parapijos, Pake- 
mersių kaimo, atvažiavo j Ameriką 
prieš pirmąjį karą į Fort Plain, N. 
Y., o vėliau išvažiavo į Herkimer, 

i N. Y. ir paieškau Onos Matutikės, 
kilusios iš Repšių kaimo, Raudėnų 

i patapijos, gyveno Brooklyne. Ieško- 
į mieji ar kas juos žino prašome atsi- 
I liepti šiuo adresu: (12)

Barbora Mickaitė-Thomas 
į 397 Centre st., Dorchester, Mass.

APSIVEDIMAl

vokiečių darbininkų. Sužeis
tu skaičius nepranešama.

i Braziliją ir 1,000 į kitas 
Pietų Amerikos respublikas.

Kinijos Valdžia
Praeitą savaitę Kinijos 

nacionalistinės valdžios pir 
mininkas Dr. Sun Fo pasi
traukė iš savo pareigų, o i

JDean'Acheson'api? Danijos j° vi.et* ^J^s P^dento 
dėjimąsi i šiaurės Atlanto PaieĮSas Ll Tsungjen pa- 
Gynimosi Sąjungą. Numa-^J™
tomą, kad Danija įsijungs i 
tą Sąjungą kaipo lygiateisis 
“čarterio” narys 
ir Lenkijos grasinimai Da 
nijos nepaveikė

Danijos Politika
Gustav Rasmussen, Dani

jos užsienių reikalų minis- 
teris, praeitą savaitę tarėsi 
su Valstybės sekretorių

chin, kuris, sako, esąs susi 
taikinimo šalininkas ir pra- 

o,,.,-,-,.. dėsiąs iš naujo bandymus 
.../A.* susitaikinti su komunistais, 

kurių armijos rengiasi ata-

Suomijos Komunistai
Suomijoj komunistai kas

dien vis smarkiau ir smar-

Pagyvenęs Kanadoj vaikinas noriu 
susipažinti su mergina ar našle ve
dybų tikslu, šviesaus budo. kuri my
lėtų rimtą gyvenimą, tarp 30 ir 40 

Skyriaus ižde liko $2.35. amžiaus. Daugiau žinių per
kad jiems niekas nekai Lietuvių Amerikonų klu- 
nuotų, tai jie griebėsi viso bas rengia “Jamboree 
kių prašmatnybių, bet ne- Night” Gala Show, kovo 19 
prisilaikė patvarkymų apie d., 1949 m., 8 vai. vakare.

P. A. Andriejunas
{laišką. Prašom rašyti: (13)

John Pauk 
11 Garrad st.,

Hamiiton. Ont., Canada.

NUPIGINTOS KNYGOS
Lietuvos nepriklausomy;radio ?«??*« ve.ik™« ir P®' Parengimas įvyks lietuvių‘SgSNgJSmuSS 

*__ ą. _ __ • _ s,.__ Icnnin įk-icn kur nPVPl- <TalwaV St. i-:
i

bė«t «vpntp mp< minėirfme sijuto Įkišę nosis, kur nerei -vetainej, 24 Galway si.'kai>'angliškai ir lotiniškai. Paaiški-
• *1 " V iu TP*ii tliVUP KviPČlJllTlP llPtUVlllS ntsilnri” nimas ir kaip nuo ko vartoti lie-vasario 20 d. Trecią valan-įKia- . 1 pasiKUznejo tarpe Kviečiame neiuviu» au»nan tuviikai7 Kaina apdaryta, $1.2 

da po pietų bažnytinė sve->sav£s 11 nutarė kad reikia kyli ir paremti klubą finan
ta'inė prisipildė žmonėmis ir »?s programas po valiai uz- sis kai, nusipirkti tikietų. 
visi su nekantrumu laukė; dalyti. Jie paaiškino, radau Perstatymas prasidės kaip
prakalbu. Vakara vedė V. klausytojams, kad jau šis 8 vai. vakare, malonėkite
Ramanauskas.

Atidarius susirinkimą bu
vo pakviestas parapijos cho- 

, .. • - j. “ . .. iras, vedamas p. Grendienės
kuoti nacionalistų pozicijas. ?sugiedoti Amerikos ir Lie

programas nebereikalinga? nesivėlinti. Rengėjai kvie-; rai, pilna kaina, 
jų pagalbos daugiau, jis ga- čia vietinius ‘ ' 1 ' '
lįs gyvuoti ir be kliubo pa

ir

gal bos*.

Berlyno Blokada
Amerikos iždas išleidžia 

kasdien po 500,000 dolerių
kiau puola Suomijos sočiai- oro transportui į msų uz- 
demokratinę vyriausybę ir blokuotą Berlyną. Nuo blo-
skundžia, kad ta vyriausy 
bė laužanti taiko

kados pradžios, 1948 m.

tuvos himnus, paskui kleb. 
J. Skalandis pasakė jžangi

Lietuviai tos programos 
klausytojai, jeigu tikrai jus 
apgailaujate tą programą ir

apielinkės 
lietuvius dalyvauti šiame 
parengime. Komitetas

MANCHESTER, N. H.

nę kalbą. Antras kalbėjo n017te’ ^ad, ji butų tinka- 
kun. Jankus, kurs nupasa- p121 palaidota, tai malone

GreieiauKM Anglų Kalbat Muky tujas.
Kaina ..................................................... 40c
Deklamacijos ir Dainos, 25c
Slaptybė kaip lošti kozyrom iš pini
gų. kaina ....................................... 25c.

Perkant visas kartu, $1.50. Atski-

Taipgi turiu visokių žolių ir šaknų 
naudingų. Trejos devynerios lietuviš
kos 60c. Turiu trukžolių, čemeryčios, 
valerijonų, ramunėlių, puplaiškių, lie
pos žiedu ir kitokių. (11)

PAUL MIKALAUSKAS
184 Gold Street, Vl 

South Boston 27, MassA

SVARBIOS GYDUOLES

Paieškau gyveninio draugės nuo 
45 iki 55 metu amžiaus. Nesvarbu 
turtas, by tik butų tinkama, gyveni
mui. Prašau ant juoko nerašyti ir 
malonėkite prisiųsti savo paveikslą. 

P. Torius
136 D st., So. Boston 27. Mass.

tfERVAŽOLIŲ šaknis
Nervažoliu šaknis 
geriausias vaistas 
nuo nervu ligų. iš
gąsčio. hysterijos, 
galvos skaudėjimo, 
smilkulio. reumatiz
mo ir bemigės. vi
durių skaudėjimo.

nuovargio. Viena pante verdan
čio vandenio ir šaukštukas su
trintų Nervažoliu. gerk šaltą 1 
puoduką i dieną. Nervašaknių 
svaras $5.00. o už $1.00 3 unc.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krutinę skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą. verčia prakaituot. Truk- 
žoliu svaras $3.00, o už $1.60 5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

BALF 53 skyr. metiniame Į Kurios greit suteikia pagalbą. Ar

kitę siųsti gėles i kliubą, ^a,’c }aP^j^°:Št,Utuo>u^u^andykiTIM’. J. Švilpas
imvlėc ičkplti tin “1 1948 m. nustatė planą Miracle Ointipent. Penkių rūšių vaiįmyies ukciu un , aukoms rinkti Ph-miausia c,“:

prašyta narių užsimokėti
narystės mokesti. Užsimo-

ko jo apie prieškarini Lietu , ..
vos gyvenimą ir koki nelai-į&a‘ Jle 
mė ištiko Lietuvą per karą 'karnas laidotuves 
ir kaip Lietuvos žmonės ?iant M darbą 
skursta dabar po svetimo 
okupanto jungu
kus
gyveno---------
sipažinęs su nepriklausomos, nau?
Lietuvos gyvenimu. Trečias lank 
iš eilės kalbėjo S. Sužiedėlis 
apie Lietuvos ir lietuvių pas programos 
pergyvenimus laike antro 1 v n 
pasaulinio karo.

štai. Ypatingai svarbu senesniems, 
kurie jau vartojo, tie žino...

Nr. 2. M. J. S. Salve for Extemal 
Pains. Ši mostis maloniai šildo ir 
pąšalina visokius skausmus kojose, 
rankose, pečiuose, strėnose, nugaroj 
ir reumatiškus sąnariu ir raumenų 
gėlimus. Tąipgi ųžsišaldymą ir aštrų 
kosulį nuo peršalimo. Kaina ąi.

Nr. 3. M. J. 9. Miracle Salve for 
Skin Irritation. Ši mostis tikrai ste
bėtina. Visada gausi pagalbą nuo 
šių odos ligų: užsikrėtimas, išbėri
mas, votis, užgavimas, žaizdos (tik 
ne vėžys), nudegimas, nušutimas, 

»,tį , , . . i-iii nosies ar burnos nesveikumai, vabž-iŠ New ftUOS atsilanky* džių įkandimai ir tt. Turėtų būt
- ,esas ti į namus prašant aukų.

_ . . . . vra* nS št Npw nanlus lankėsi: A. Zukaus-, Salve for poison Ivy. ši mostis grei-Prakalbų rengimo komi- i?./ . m., . . . kas įr v česnakienė A Ki-‘ui pašali”* niežiejimą nuosiios vardu dA-nin kalhp Britam, Conn. arba tiesiai i, 11. *• LesnaKiene, a. ki Poison j ir kitus niežie.sijos varau aeKoju kalbe ,. » - kutis ir J. Lazauskas. Gimus. Kaina tik ii.
----- - ...» , ainuc 41 Z.141OU, nvrne >aitac tOjamS, ChOITll, solistėms . _ * • * T> p J’* -|O J -I (UO o 'į S. Remedy for ^*1*”-
kndorių. kuli skaitau su no- yra motinai su tokia šeimy ,dainininkėms ir visiems au- mlnt Lithuanųn Program. | Gruodžio 12 d., 1948 m. u,

sutarti birželio 26 d. iki šių metų 
su Sovietų Rusija. Suomijos vasario mėnesio galo, Ame- 
komunistai atlieka donosči- rika oro transportui finan-
ku oaroą piies savo
stengdamiesi duoti “palei- nų 702 tūkstančių dolerių, 
sinimą” Maskvai , kištis i Rusų blokadai Berlyne dar 
Suomijos vidaus reikalus. nesimato galo.

KAS MUMS RAŠOMA
Dėkui už Kalendorių į Aš sakau visoms moterims,

Gerbiamieji. 
Tariu širdinga

saii, suoii jaU išleido -i -i n UIT —ii:—iiiiiitr-

: kad jos pasektų tą gerą pa- 
padėkos; tarimą. Aš pati išauginau 5

žodi už prisiųstą man ka- vaikus ir žinau, koks vargas

iu. Labai idomus skaityti ir na. 
yra gerų dalykų. Kadaise buvau nuėjusi

Norėčiau pareikšti savo; pas daktarą pasitarti, tai jis 
“Keleivis” i man pasakė, kad jis bijosinuomonę, kad 

kada nors išleistų turiningą valdžios ir nieko man nega
knygą apie ūkininkavimą ir Ii patarti ir dar paklausė: 
gyvulių auginimą bei užlai-|“Ar tu nori kad aš bučiau 
kymą. Tai butų naudinga džėloje?” ir jokio patarimo 
ūkininkams. Manau vis’

užbai-

r do svetimo Kaslink pačio? radio pro- j . narįaį įr trvs geros 
. gu/Kun. Jan- ^anĮ<«, ta. n^usiminkne, m «

:us prieš karą keletą metu Ka?P Jau grruejuie pc. Tvaieronienė $5 M Za:
Avcno Liptnvoip ir vra <n- ladio, ji bus tęsiama ir to- i.aj. rį u‘ ..gyveno Lietuvoje ir yra su ’ J Į rembiene $o ir M. Kemesie-bet tik kitų 

ankose ir kitokia 
Visokiais reikalais 
tės r
Vitty Zolnieraiti, 
Britain, Conn. jo

asmenų . „. 
forma. ne S4'

krpinki- Nutarta surengti prakal-. 
vedėia ^>as’ °’ kurie nebus prakalu

ka ar darbu prisidėjusiem 
prie Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo pasiseki
mo.

Aukų laike Lietuvos 31!
minėjimo

MANCHESTER, CONN.

Manchesterio 
Bendrovė vasario 26 d. bu-

Kliubietis surengtose prakalbose kal- 
- • bėjo gen. J. Černius. Publi

kos buvo apie 40 žmonių, 
laukų gauta $125.50; Na- 

Lietuvių muose surinkta $20. Mat ir 
pas mumis geriems dar-

r.egalėjo duoti.
ūkininkai tokią knygą pirk- Ačiū draugei B. Gurskie-į klaidų turėjome $27.50.
tų. Gal toxi knyga ne pigiai U2 gražu ir teisinga ra-i Aukas sudėjo:

reness. Fights infection, promotes 
healing. Šita mostis geriausias vais
tas nuo pilės: kaip tik pavartoji, 
tuoj junti, kad gelbsti. Jei vartosi 
pagal nurodymą, pasveiksi be piaus- 
tymo. Kaina $2. Nurodymas prie dė
žutės.

Pasarga: Vėliau kaina bus aukš
tesnė. Patariu visiems tuojau nusi
pirkti. Siunčiam C.O.D., prisiuntus 
30 centų stempėmis extra su orde
riu. Hartforde galit gauti aptiekoj 
pas Bajersčių 158 Park st. ir pas 
Zembą, 168 Sheldan st. Su orderiu

atsieitų atspausdinti, bet 
ji atneštų naudos.

M. Digimas
Waterburv, Ct.

sim.
teisingą

Elizabeth Turla
Great Neck, N. Y.

Mano Padėka
Gerbiama redakcija, 
Maloniai prašau paskelb-

Dėl Gimdymų Kontrolės
Aš skaičiau Moterų Sky

riuje draugės B. Gurskienės ti mano nuoširdžią padėką

,metų sukaktuvių iinuciuiiu----------  —lt,--- ..ii ,i • - -u,surinkta S175.91. Aukos pa- v0 surengus Bingo. Svečių bams randasi saitų slidžių, 
skirstytos pusiau, Amerikos Atsilankė skaitlingai. Uz pa-; o ir paplakti veikėjus kai 
Lietuviu Tarvbai ir BALF sidarbavimą surengime ir kurie moka. .------  1 tikietų išplatinimą garbė : Aukavo prakalbose gino- ”’^.te .r money order, arba ček,:

priklauso komisijai, drau-jdžio 12 d. 1948. kalbant ge-
!gėms O. Lemežienei, K.į nerolui J. Černiui: J. ir O.
Karpuškienei, M. Katkaus- Sviatvkai $10, A. ir M. Ke- 
kienei ir J. Bircttienei. Mi- mešiai $10, P. ir V. česna- 

Po $5: Kun. J. Skalandis,'nėto? moterys darbavosi ir kai $8, M. Zarembienė $6; 
kun. K. Jankus, S. A. Ku-' padovjinojo užkandžius na‘; P°

SLA 173 kp. $16.65. 
D.L.K. V. kliubas $10.00. 
J. Tamašauskas $10.00.

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A, 

Hartford 6, Conn.

Calenckir Salesman

patarimą ir sakau, kad man visiems geros širdies tautie-

činskai, S. Bandzevičius iri; muose pagamintus. 
B. Pieslikas.

Po $2: V. Ramanauskas, smagiai 
Sužiedęlis, Slivauskas, W.

{Trakimienė, A. Antonaitie- 
Svečių "buvo daug, visi nė, J. Rozumas, V. Mikšie- 

„ įagiai ir linksmai laiką nė, P. Andriejunas, J. La- 
praleidom, o bendrovei liko zauskas, A. ir J. Kikučiai.

jos straipsnis ir patarimas čiams, kurie mane lankė,: Paulauskas, L. Paulauskas ^ažaus Pelno- Baugiausia K. Simuntis, J. Jaronis. J.Į 
tuo klausimu labai patiko, man atsidūrus gana sunkio- S. Alekavičipnp P 7annv.’!tikietų išplatino Mrs. K.' Vaičiūnas ir V. BrazauskasS. Alekavičienė, P. Zapnic-; £kie% .Epli • w r, t 

kienė ir J. Norinkevičius. Karpuskiene n Mi-p. O. l»e-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

«
Didžiausia ir Turtingiaušia Lietuvių 

Organizacija Pasaulyje 
Tt P.TAS SIEKIA VIRS $2,300,000.00.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
vra išnariė,arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekviena'- 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 prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopų arba j Centrą adre
suodamas:

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

J

Kiti aukavo po $1 ir ma :mezienė
ziau. L. Paulauskas

NUO U1S1SENĖJUS1 V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimia 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 

-LEGULO Ointment. Jų gydome# 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimę 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var« 
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment nuteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių fojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money^zSf 
orderį į: (16-9)

LEGULO, l»ept. 2.
, 4817 W. Ilth Street,
' CICERO 50. ILL.

REIKALINGAS AGENTAS
Naujiems 1050 metų sieniniams

kalendoriams pardavinėti. Pageidau
jamas asmuo, kuris moka lietuvių 
kalbos. Komisas ir bonai.

Visas žinias Dranešti:
LITHO CALENDAR A PRINTING 

COMPANY |
(Lithuanian Press) (12) 

199 Ne* York Avė. Newark 5. N. J.po $4 — K. Tvarejonienė 
ii P. Krikščiūnas; po $2 — 

širdingą .M. Zubaitienė, J. Olkovi 
rečiams, kienė, J. Čeplinskas, D. Ta- 

parauskas, K. Ramaškas, L. 
Užgavėnių vakare, lietu- Šemežis, . K. Lukoševičius: 

vių svetainėj skaitlingas bu- p<» ^1.— A. Taraškienė, A. 
lietuviu praleidome Tvarejonienė, J. Masavi- 

Moteiys iš čius, P. Jakaitis, Z. Tvare 
mie naga- jonas, V. Simonaitis, J. Tva------ N N CA-

Valdyba taria
Sp. Kom. Narys ačiu ^^isijai ir sv

HARTFORD, CONN.

Lietuvių Piliečių Kliubo *.e^s .
Radio programa jau numi-. inksm:n laiką. 
rė, tik ką užgimus, visai kalno susitarė, n
jaunutė. Visi lietuviai 
džiaugėsi klausydami sek
madienių lytais, ši progra
ma gal tik viena ir buvo 
Conn. valstijoje, kurią galė
jo girdėti visi Conn. Retu-! 
viai ir dalis Mass. Labai 
gaila, kad tas atsitiko ir vi 
sai netikėtai. Kaltę dėlto 
gal galima primesti kaip 
kuriems asmenims, kurie 
pradėjo tą programą, dar
bas buvo pradžioj gražus, 
bet jie šoko kaip liūtai, o 
nutupė kaip musės. Mat jie 
norėjo, kad kliubas butų 
labai garsus ir didelis ir

mino valgių ii' sunešė i sve- rtjonas, JN M 50c.
Viso prakalbose surinkta 

vakaras $125.50.
. , Per kolektorius aukavo

tainę. Vyrai parūpino gen 
mo ir Užgavėnių 
buvo linksmas.

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

ŽOLIŲ ARBATA SANITAS Ne. 101 
$1.10 jKaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 

kspertą sudaryta remiantis ilgų meti) paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į

SANITAS HERBS
1123 Milwaskee Avė., Chicago 22, III.

(17)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pariuarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mass.



Aštuntas No. 11. — Kovo 16 d., 1948 m.

Vietines Žinios
neikė gražias dovaneles už' 
•ų ilgą ir pasišventusį dar
bą SLA gerovei.

‘po vakarienės pne geros; 
E. r ražaičio muzikos sve-} 
čiai ir nesvečiai ilgokai link- 
raliuosi. Rep.

GRAŽIAI PRAĖJO SLA 
APSKRIČIO BANKIETAS

LIETUVOS NEPR. KOMI 
TETAS IŠDAVĖ RA

PORTĄ SLA antras apskritis pra-
Praeitą penktadienį Bos- eitą sekmadieni sarę .o-

tono Lietuvių » Komitetas bankietą savo ilgamečiai 
Lietuvos Nepriklausomybei pirmininkui adv. K. Kam 
Siekti. susirinkusiems orga- nauskui ir ilgamečiu’ a: 
nizacijų atstovams išdavė dininkui Petrui Jankui pa 
raportą iš Lietuvos nepri gerbti. Kartu vakarienė bu 
klausomybės minėjimo. Fa- vo manyta, kaipo SLA va
gai Dr. A. Kapočiaus rapor- jaus pradžia Massachusetts 
tą, pinigų surinkta Lietuvos valstijoj.

atvyko i bostoną
TREMTINIAI

Laivu Marine Jumper š. 
n. kovo 13. sekmadieni, at- 
: larkė i Bostono uostą šie 
lietuviai tremtiniai:

Abramovičius Julius, Ma-Į 
rija. Jūratė.

'nužis Česlovas, Elena, 
Aušra. Genovaitė.

Avižius Vincas, Anelė,
laisves kovai paremti $1,869 Svečių buvo daug iš visų Buutė. Teiesė, Antanas,

Ramutis.
Bagdonas Algirdas, Ade

lė. Arūnas.
Bernotas Marijonas. 
Dėdynas Antanas, Vikto

rija, Stasys.
Bzikas Stasys, Teklė, Al

su centais. Išlaidų turėta musų valstijos kampų, ypač 
154 doleriai (salė, garsini- didelis būrys matėsi iš M or- 
mai ir k.). Tuo budu i A. L. cesterio, bet buvo atstovau- 
Tarybos iždą pasiųsta $1,- janios ir kitos kuopos.
690 su centais. $25 dar yra Vakarienę atidarė S. (- 
kasoje. Budvvitis, apskrities vice-

Po piniginės apyskaitos, pirm. Jis perstatė dabartinę 
kuri buvo priimta, susirinki- apskrities valdybą — pirai. p
mas išreiškė padėką Komi- A. Čapliką, organizatorius 
teto pirmininkui adv. K. —A. J. Namaksy ir A.
Kalinauskui ir sekretoriams, Kriaučiali, iždo globėjas—
Mrs. A. Januškevičienei ir Jadvyga Tumavičienę ir 
V. Vakauzai už jų nuoširdų Jadvygą Keslerienę
ii* pasišventusį darbą, o vi- J. Dvarecką ir rast.- ----- .
siems komiteto nariams už lauską. Paskui vakarą vesti Kemzūra .tąsys, Antam- 
nesigailėjimą triūso ren- perleido pirm. A. Čaplikui, na, Aldona, Antanas, 
giant Lietuvos nepriklauso- Kalbų daug nebuvo, kai- Labanauskas Vytautas, 
mybės minėjimą. bėjo A. J. Namaksy, Petras} Agota. Mindaugas.

Paskui buvo aptartas rei- Jankus, J. Tumavičienė, i .-j:;.
kalas Įkurti Bostone Amčri- S. Mockus ir didysis to va- Matonis Alelis, Lidija, 
kos Lietuvių Tarybos sky-iLaro kaltininkas adv. K. - 'J *.. • T .
rių. Nutarta toks skyrius is- Kalinauskas. Protarpyje
teigti ir tam pačiam komi- Mn“ MOtoJ
tetui pavesta sukviesti orga- ninisas peikiate visa enę 
nizacijų atstovus kiek vė- SLA veikėjų ir rėmėjų.
Imu kad išrinktų nuolatinę nAnavo solo Mrs. M. Jonas, Vilius, Elė. ’

Tarybos ^ynaus vai Buitis akompanuojanti Paukštys, Alfonsas.
cp. Mis. A. Januškevičienei. Ju Povilauskas Vladas, An- 

--------------- is dvejų kartu padainavo, tonija. Marija
keletą skambių dainelių. Semaška Boleslovas, Ana- 
‘*Ar’šerei žirgeli? , "Plauke;slasįa

Semetaitė Laima. 
Sidzikauskas Balys, Mar-

tanas.
Janickas Jurgis, Marija, 

Margarita.
Jonynas Jonas, Antanina, 

ižd.— Jonas.
_j Ar Kazlauskas Jurgis.

SO. BOSTON
SOVIETAI ŽYGIUOJA UŽBLOKUOTAM BERLYNE

Du tūkstančiai rusų kareivių žygiuoja Berlyne pro 
garsiuosius Brandenburgo vartus. Kareiviai neša vai
nikus sudėti prie rusų kareįvių paminklo, kurs yra 
anglų okupuotoje miesto dalyje. Kareiviai žygiuoja 

be ginklų, bet tokiame skaičiuje, kad anglai nebandy
tų jų sulaikyti.

, Lietuvių Kalbos y ado vas 
Jau Spaudoje

J. Audėnas mums prane- sau laivelis” ir kitas. 8ve- 
ša, kad jo gautomis žinio- čiai dainininkei karštai plo-
mis “Lietuviu Raibos Vado- io.- C----- -- --  -- * _
,vas”, kurį jis garsina, jau SLA centro sekretorius Tarnli- 
yra atiduotas i spaudą. JĮ Dr. M. Vinikas atsiuntė gra-• me1naUIK ^OIDertas> 
leidžia leidvkla “Venta", žu pasveikinimo laiška adv. “* v '„ 
Knyga įgeis gale pavasario K. Kalinauskui ir linkėjo £jvvra
ar vasaros pradžioje. Tai antram SLA apskričiui ge-Į Vasiliauskas Kazys,Wan-

j-da. Laima. Algimantas. 
Vilionienė Julija.

brandi ros kloties, o Mrs. A. Deve-'bus stora ir labai
knyga. J. Audėnas ragina nienė atsiuntė telegramą su 
visus tą knygą užsiprenu- linkėjimais. Pp. Minkai at-: 
meruoti ar per ji tiesiai, siuntė gražių gėlių pluoštą. 
35 P st., So. Boston, Mass.. P. Jankui ir adv. K. Kali- 
arba per jo Įgaliotinius. nauskui vakarienės rengėjai

Lietuvių Radio Korp<oracijos
Minkų vedamų Radio programų 15ir. Sukaktuvių

Milžiniškam “Minstrel-Koncerte" 
KOVOMARCH 20-tą, 1949

SO. BOSTON HIGH SCHOOL SALĖJE, 
Thomas Park, G St, South Bostone

Pradžia 2:30 va!, po pietų
įžanga $1.00; 1.50 ir 2.00. Jaunuoliams po 75c. 

r

Smuikininke Alice Pievukių- 
tė iš So. Hostnno

Artistė-dainininkė Ona Ku
biliene iš So. Bostono

šio koncerto žvaigždė yra artistas, baritonas ALGIR
DAS BRAZIS, buvęs narys Chieago Civic ir San Car- 
lo Operų. Taipgi Jonas ir Emilija Burbuliai, Wor- 
resterio Lietuvių Moterų Choras vadovaujant May 
Meškus palinksmins visus gardžiais juokais ir dai
nom. Dainuos vietinis Birutės Radio Choras: taipgi 
trio Albina Bucewich, Emily Burbul, ir Frances Pa 
lionis. Pasmuikuos smuikininkės Alice Plevokiutė; 
piano duetų skambins N'ancv Namaksiutė ir Valenti 
na Minkienė: taipgi dalyvaus Lietuvių Radio Or 
kestra. Dainos bus lietuvių ir anglų kalbose.

Koncertas prasidės punktualiai 2:30 vak po nietų, 
tad. prašome visų susirinkt i svetainę anksti. Kviečia 
visus Steponas ir Valentina Minkai.

•J U’ IcHninnlo iou L4xxv;ac»«

Filio-

įr

Zavickas Konstancija. 
Tremtinius pasitiko or

ganizacijų atstovai.
BALF Imigr. Komitetai

“Arii Šnipė” Kalbės 
Bostone

Šį sekmadienį kovo 20 d. 
10:30 vai. iš ryto, Bostone, 
Jordan Hali kalbės Miss. 
Anna Louise Strong, kurią 

'rusų valdžia buvo įkišusi i 
kalėjimą kaipo šnipę, nors 
ta moteriškė per 30 metų 
ištikimai plepėjo už sovie- 

rtišką diktatūrą ir sąmonin- 
! gai melavo apie Rusijos 
diktatūros gerumus. Ji kal
bės apie tai, “ką ji matė 
Rusijoj”. Paskaitą jai ruo 
šia “communitv church of 
Boston”.

Dorchesterio SLA Susi
rinkimas

Dorchesterio SLA 359 kp.1 
narių susirinkimas Įvyksta 
penktadienį, kovo 18 d. 
Dorchesterio L. P. Klubo 
patalpose, 1810 Dorchester 
ave. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Turime išsirinkti 
vajaus organizatorių ir ap 
tarti kitus reikalus.

Valdyba

ŠI SEKMADIENI BALF o VISI RUOŠIASI I RADIO
ŠALPOS VAKARIENE KONCERTĄ
Šį sekmadienį, kovo 20 d., šį sekmadienį, 2:30 vai. 

kaip 6 vai. vakare, vietinis po pietų, Bostono ir apielin- 
BALF skyrius rengia gra- kių lietuviai būriais trauks 
žią vakarienę Lietuvių Pi- į margą ir labai įvairių Ra- 
liečių Draugijos svetainėj, dio koncertą, kurs įvyks di- 
So. Bostone. Visas vakarie- ožio joj South Bostono High 
nės pelnas eis šalpos reika School svetainėje, “ant kal
iams. niuko”, Thomas Parke.

BALF-o vakarienėj suti- Kaip matėme iš skelbia- 
ko šeimininkauti Mrs. Kro- mos programos ir atkviestų

Grįžta iž Floridos
Iš Floridos jau grįžo drau

gai Aleknai, teko matyti ir 
S. Chase, grįžta ir kiti “pa
bėgėliai”, išsiilgę Bostono 
keptų pupų. Grįžta jie visi, 
kaip numaliavoti, bostonie
čiai įtaria, kad jie Floridoj 
nusidažė tenykščių indijo
nų spalva.

ATVYKO TREMTINIAI

Atkelta iš 5 pusi.) 
Vedegys Antanas, Teresė,

Nijolė, Tautvidas, Gintau
tas.

Vencauskas Jonas, Ona, 
Janina, Vidas.

. , , : r -- . j- i Veinsreideris Adolfas,pas su savo geromis bendra- artistų siu metų Radio kon-iMarjj Regina Otto. 
darbemis, todėl svečiai ir ceitas bus taip pat įvairus,I Venclau/kas Kazimieras,tikri—-------- vašu s kad vaka- kaip kitais metais i n_____ _____, . .----- . ~ ~ ; zuzana, una.neabejojamai sutrauks

Koncerto

ir
rienė bus labai gardi. i ir

Vakarienės rengėjai žada minias žmonių.
svečius ne tik maloniai pa- i pažiba bus puikus daininin- 
vaišinti, bet ir palinksminti Į kas Algirdas Brazis iš Chi- 
dainomis ir kitokiomis pra-jtagos ir mums gana naujas} 
mogomis. Kurie ateisime— dalykas, Worcesterio Mote-j 
nenusivilsime. rų choras, vedamas Mrs. M.

-------------- Meshkus, kurs suvaidins ir.
Lankėsi Bronius Bajerčius padainuos linksmą “mins-:

įtrel”. Dalyvauja koncerte)
lankėsi 'Broniui Yie??ė.s ,m?n° pajėgos kaip:

Ona Kubilienė, i

Venclovytė Domicėlė. 
Vidžiūnas Juozas, Salo

mėja, Rimgaudas.
Zaborskienė Genovaitė. 
Žukauskienė Stasė.

BALF Imigr. Komitetas

Praeitą šeštadienį musų RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora-

Bajerčius, ką tik atvykęs iš; HaiSmįnKp S111* K.u?.11J?ne’ cijos programa ateinantįne- 
Lankėsi Svečiai iš Rhine- tremties pas dėdę Vincą Ge< • ounene, pianiste Nan- dėldienį is WORL stoties, 

l.„d« WU 2uži > Dorchesterj. Jo brolis ^amrrksiute H smuikinin- 950 ten) 9:30
lanaer, Vvis. atvvko nrie* kelia- savaites ne AIiCe Plevokiute. Išgirsi-• 10 .o0 to£ia.Musų redakcijoj praeitą ; dar telira^5/\ choro dai-*10’30 bus tokla«

Vokietijoj. Bajerčiai yra ninmkes. Į 1. Armomstas Richard
mirusio “Keleivio” leidėjo • Barns įs Dedham.

2. Artistas Algirdas Bra-

avaitę lankėsi laikraščio 
skaitytoja; iš Rhinelander,
Wis., draugai Jonas Biels
kis su žmona. Jie pakilo Į 
gą kelionę po Ameriką,

apsnar.;xe Bostone, iš čia iš^i dėde, apžiurėjo mu
gVk° ° ^,sų įstaigą ir sakė, kad ieško
cen patrauks į Kanadą, pa-i^bo “naujame pasaulyje”- 
skui Detroitą ir tohau. Ke- Gero pasisekimo. 
loneje žada išbūti visą me- 1

Dorchesterio Moterų Klu- ; .
zis įs Chieago.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes, pranešam, kad turime mn 

sų krautuvėj visokių mašinų. iš- 
randavojitnui. kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers. Boat 
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. Bostone
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aaa S ild 4 

Ir m 1 IU » 
546 BROADWAY 
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: 8OUth Boston 18*

Tel. GEneva 6-7516
RONAN ITHOLSTERING CO

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

Joseph Cidlevich, Manageris
,112 Pleasant Street, 

Dorchester, Mi

TeL ŠOU 2712 arba BIG 8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieteris Gydytojas ir CMrargaa
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparėta 
Pritaiko Akinimą

VALANDOS: nuo 2-4 nao 74 
524 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLE 8TREET
Weat Roabnry,

»r_l W1C1. ~ ——- -

Tel. TRObridge 6330
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

VaUndoe: 2-4 Ir 6-8 
NedėBomis ir ireatoJtoatate: 

aus 16 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET _ 

kaa». laau SL, arto Caatral ■«.
CAMBRIDGE, MASS. sJ

nesi. Draugai Bielskiai ke
liauja su šavo sunu Juozu. 
Jie papasakojo apie lietu
vių ūkininkų gyvenimą 
Rhinelander, Wis. ir sakėsi 
pakilę Į ilgą kelionę, kad 
pamačius, kaip kitur žmo
nės gyvena, o taip pat nori 
ir savo po plačią Ameriką 
išsiblaškiusius gimines bei 
draugus aplankyti.

Jurgio Gegužio ir Vinco
Gegužio sesers sūnus. Sve-i bas Ruošia Whi»t Party 
čias buvo apsilankęs kartui Dorcherterio Lietuvių Mo- YKlubas šį ^ienį, ne Ge-

kovo 19 d. rengia whist par- akomDanistė Mav Me«hku«‘ ty, Dorchesterio Lietuvių, 4 Xs ‘^Auk^utė ir 
Klubo patalpose, 1810 Dor- j ^ !?gas * Auksute 11
chester ave. Pradžia 7:30įM5g^_ R - Matrdute 
vai. vakare. Bus gerų prai-i rasaKa aPie Magdutę._ • 1. • . 44 .1 • •Balandžio 3 d. Dorchesterio 

Klubo Balius
Dorchesterio L. P. Klubas

Dr. Miri&m Vau Waters 
Grąžinta Tarnybon

Gubernatoriaus. Paul De
ver paskirta komisija iš tri
jų žymių visuomenininkų, 
persvarstė Dr. Van Waters, 
pagarsėjusios Framingham 
moteių pataisos namų vir
šininkės bylą ir atrado, kad 
ji be reikalo buvo paleista 
iš tarnybos. Komisija pripa
žino Tai daktarei teisę grįžti 
Į jos seniau užimamą vietą. 
Kartu komisija nurodė, kad 
musų valstijos kai kurie 
baudžiamieji patvarkymai 
yra pasenę ir reikėtų juos 
pakeisti.

Framingham moterų pa
taisos namų tarnautojai iš 
teisintai savo viršininkei, 
kuri per 17 metų vadovavo 
tai Įstaigai, suruošė labai 
šiltą pasitikimą.

zų ir bus “door prize”. Po 
lošimo bus užkandžiai. Pel-

rengia balandžio 3 d. šaunų nas skiriamas geram tikslui, 
bankietą savo patalpose, į Visus širdingai kviečia atsi- 
1810 Dorchestet ave; Tikie- lankyti.
tų galima įsigyti Klube ir Rengimo Komitetas
pas narius. Visi Dorcheste---------------
rio ir apielinkių lietuviai. Sandarietės Moterys Rengia 
kviečiami dalyvauti. _ j Whist Parą

Rengėjai ši šeštadieni kovo 19 d.
Sandaros Moterų Klubas 
rengia whist party, Sanda
ros svetainėj, 124 F street,

* 1- S°- Bostone. Pelnas skiria-
Winston Churchill, Anglį- mas pasiuntimui maisto 

siuntinių tremtiniams ligo-

Churchill Bus 3 Dienas

jos karo metų vadas, atvyks 
i Bostoną kovo 31 d. Čia jis 
pasakys prakalbą Massa
chusetts Institute of Tech
nology ir keta išbūti musų 
mieste tris dienas.

niams. Whist parės pradžia 
8 vai. vakare. Po parės bus 
užkandžiai ir bus dovanų.

T«L ŠOU 28St
DAKTARAI____

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso ralandoc:
Nm 9 ryto iU 7 vafevs

Scrodomia:
Nae 9 ryto IU 1« *aą

447 Broadway
80. BOSTON,

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliukas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS suae. 

Pinigus siųskit sa užsakymą: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

Po programos parašykite 
savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL 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

Reikalingi Krepšiu Pinčiai
ReikaVngi 5 patyrę vyrai gė

lių krepšiams pinti iš nendrių ir 
karklų. Darbas pastovus, aukš
tas atlyginimas, yra butas ir 
užlaikymas, 65 mylios nuo Bos
tono prie nr. 1 U. S. kelio.

Kreipkitės j (13)
Fred E. Murray

'Wells, Me. Telefonas 298

DR. G. L. KILLORY
18 Trcatot SU Kitotal BoiMiRg

KBMtorya 205 ___
BOSTON. Tlef. Lafayette 2871

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraaje
Valandos:

Nao » ryto ild 7 vak. 
Nedėliom, nno 10 ryto ild L

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
596 East Broadvvay,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

LITHUANIAN* 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inrared 
Movan)

Perkraoatom
ėia- pat ir i to |
Hmaa rietas.
Saugi prieiian,
>26 BB0ADWAY,

80. BOSTON. MASK 
TaL SOUth Bortas 4SIS




