
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LA1KRAATIS

Amerikoje ..................................... $3.00
Pietų Amerikoje ......................... 3.50'
Kanadoje ....................................... 350

Pusei Metų:
Amerikoje ..................................... $1.50
Pietų Amerikoje ......................... 1.76
Kanadoje ....................................... 1.75
Apskelbimų kainu klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:

KELEIVIS 
•30 Braadtray, So. Boston $7,

SO. BOSTON, BALANDŽIO-APRIL 6 D., 1949 M.
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, st the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

KELEIVIS
LITHUANIAN \VEEKLY

Represents over 75.000 Lithuanians is 
New Engiami, aad about 1.000.000 

in the United States

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application

KELEIVIS 
630 Brosdwajr. So. Boston $7.

NO. 14. Keleivio Telef* 
SO 8-3071

THE TPAVELER---------------------  - -"LITHUANIAN WEEKLY
Atskiro Numerio 

Kaina 7 centai 44 METAI

Dvylika T aut ų Pasirašė Atlanto 
Saugomo Sutartį

Maskva Protestuoja — Jungtinėse Tautose Atlanto Pak
tas Bus Aptartas — Rusija ir Izoliacionizmo Likučiai 
Amerikoje Stovi Griežtai Prieš Sutartį — 350 Milionų 
Žmonių Susijungė Priešintis Agresijai — Rusija Atakuo
ja Iraną.

Šį pirmadienį pavakarėj 
Washingtone buvo pasira
šytas Šiaurės Atlanto Sau
gumo paktas. Jį pasirašė 12- 
os tautų atstovai. Parašus 
padėjo J. A. Valstybių, An
glijos, Prancūzijos, Italijos, 
Norvegijos, Danijos, Kana
dos, Belgijos, Portugalijos, 
Olandijos, Liuksemburgo ir 
Islandijos užsienių reikalų 
ministeriai.

Atlanto sutartis buvo pa
sirašyta prezidento Truma
no akivaizdoje. Prezidentas 
Timpanas pasakė trumpą 
prakalbą ir pabrėžė, kad 
tas istorinis įvykis yra dide
lis žingsnis į Atlanto kai
mynų saugumą ir į taiką. Jis 
vadino sutartį apsauga prieš 
agresiją.

Sovietų Rusija pasiuntė 
protestus visoms dvylikai 
tautų ir skundžiasi, kad At
lanto paktas ruošia agresiją 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet 
VISOS Atlanto giltartjęg taii- 
tos atsakė Maskvai, kad 
sutartis bus nukreipta prieš 
agresorių. Jei Rusija nieko 
nepuls, jai negresia joks 
pavojus iš Atlanto pakto 
tautų. ♦

Ši antradienį New Yorke 
prasidėjo Jungtinių Tautų 
visuotinas seimas. Rusijos 
ir jos pavergtų tautų atsto
vai šiame seime rengiasi pa
reikšti protestus prieš At
lanto pakto pasirašymą, bet 
nėra abejonės, kad daugu
mas tautų rusų protestus at
mes, kaipo nepamatuotus. 
Atlanto paktas yra gynimo
si paktas ir Rusijos protes
tai kelia įtarimą, kad Mask
va ruošia naujas agresijas 
prieš savo kaimynus.

Amerikoje prieš Atlanto 
paktą pasisako izoliacinin- 
kai ir bolševikai. Keli sena
toriai ir dalis nacionalisti
nės spaudos šaukia, kad At
lanto paktas gali įtraukti 
Ameriką į karą, neduodant 
kongresui progos laisvai ap- 
svarstyti ir pasisakyti dėl 
karo ar taikos. Bet adminis
tracija laukia, kad senate 
rasis du trečdaliai senato
rių, kurie patvirtins Atlan
to Saugumo sutartį ir skirs 
pinigus Europos tautų ap
ginklavimui.

Iš Irano praneša, kad Ru
sijos kariuomenė praeitos 
savaitės gale užpuolė Irano 
kariuomenę ir mūšyje už
mušė du Irano kareiviu ir 
daug jų sušeidė. Ar tai Ru
sijos atsakymas į Atlanto 
paktą?

Mokslas Tarnaus
Tautos Saugumui
Trijų dienų iškilmėse pra

eitą savaitę garsioji techni
kos mokykla, Massachusetts 
Institute of Technology, į- 
vesdino savo naują prezi
dentą, Dr. James Rhyne 
Killian J r. ir išklausė visos 
eilės mokslininkų paskaitų 
apie mokslo santykius su 
žmonijos pažanga. Mokyk
los naujas prezidentas, po 
jo įvesdinimo, pareiškė, kad 
kalbos apie mokslo “atosto
gas” yra nerimtas dalykas. 
Mokslas ir ypač garsioji 
Massachusetts tech ni k o s 
mokykla tarnauja visuome
nei ir šiuo metu deda pa
stangas būti tautos saugumo 
tarnyboje. Svarbu yra, sa
kė tas mokslininkas, grei
čiau padaryti naujus išradi
mus ir tuo budu pralenkti 
galimus krašto priešus. A-
rnorilrnc Iirvi IJLVV7 mrtlfcl in i n La i 

jikii rs«»*
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DU UŽ — VIENAS PRIEŠ PAKTĄ

ERNEST BEVIN ANDREI GROMYKO PAUl HENRI SPAAK

Šį pirmadienį 12-cs šalių užsienių reikalų ministeriai pasirašė Šiaurės Atlan
to sutartį. Paveiksle matyti Anglijos užsienių reikalų ministeris Emest Bevin 
(kairėj), o dešinėj vra Paul Henri Spaak, Belgijos ministeriu pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris. Bevin ir Spaak yra socialistai, o viduryje matytis 
bolševikas Andriej Gromyko, pagarsėjęs savo “veto’’ Jungtinių Tautų organi
zacijoj. Tie ministeriai atvyko kartu, laivu Queen Mary, bet santykiai tarp jų 
nėra labai “šilti”.

Demokratai Ragina Kongresą 
Priimt Trumano Programą

Demokratų Vadai Sako, Kongresas Turi Pasisakyti “Vie- 
- naip ar Kitaip” — Gal Reikės Pratęsti Posėdžius į Vasa- 
' rą, Arba Sušaukti Nepaprastą Posėdį — Žmonės Laukia 
“Fair Deal” įstatymų.

Naujas Protestas \ Pirmieji Potvarky- Plačiai Minima Ar- 
Balkanų Nykštukam mai Nuomų Kont- nujos Savaitė

rolėje Po visą kraštą šią savaitę
Nuomų kontrolę adminĮ,Į^<^{-

Amerika ir Anglija pa
siuntė naują, griežtą protes
tu nota. Riilo-ariiai. Veneri-'.

nas lenktynes, dėl atominių] jai ir Rumunijai 
ginklų, jau laimėjo, laimės 
ir daugiau tokių lenktynių.

Tito Kaltina Rytus 
ir Vakarus

Jugoslavijos diktatorius 
Tito vienoje prakalboje 
kreipėsi į jugoslavių tautą 
kviesdamas ją į vienybę, 
kad atmušus visus tautos 
priešus. Tito skundėsi, kad 
“Vakarai” leidžia apie jį 
visokius prasimanymus, buk 
jis veda slaptas deiybas su j 
anglų ir amerikiečių impe-J 
rialistais ir kartu jis sakė, 
kad bolševikiški kaimynai 
jį irgi šmeižia ir prasimano 
apie Jugoslaviją baisiausių 
dalykų. Tito užginčijo, kad 
Jugoslavijoj vyksta kokie 
tai vidujiniai neramumai ir 
sakė, kad jis ir jo rėžimas 
“žygiuos pasirinktu keliu 
iki pergalės”.

GENEROLO BEDA

Siūlo Skirti Kinijai 
Pagalbą

Harold E. Stassen, Penn 
sylvania universiteto prezi

Po trijų mėnesių kongreso 
posėdžių prezidento taip 
vadinama “fair deal” pro
grama dar nėra apsvarstyta 
ir kongresas yra labai ne-

dentas, dalyvaudamas Mas- vieningas dėl tos progra
mos. Šį pirmadienį demo
kratų partijos vadai senate 

vaitę iškėlė reikalavima, h-atstovų rūmuose turėjo 
kad Amerika paruoštu pasitarimus su prezidentu
“MacArthur planą” azijai h* po tų pasitarimų paskel- 
gelbėti nuo rusiško imperiabė, kad kongresas tun “vie-. 
lizmo. Jis sakė, kad vienas i naip ar kitaip” pasisakyti 
bilionas dolerių pagalbos i dėl prezidento įneštų svars-

sachusetts Institute of Tech
nology iškilmėse praeitą sa-

per metus ir užtenkamas 
skaičius patarėjų galėtų iš
gelbėti pietinę Kiniją nuo 
bolševikų įsigalėjimo ir ga
lėtų būti saugi bazė visai 
Kinijai išvaduoti.

Mokslainės iškilmėse kal
bėjo buvęs Anglijos minis- 
terių pirmininkas W. Chur- 
chill, kurs irgi pabrėžė, kad 
didžiausias demokr a t i j ų 
pralaimėjimas po karo buvo 
Azijoj, kur Kinija susmuko 
po bolševizmo smūgiais.

Effingham, III, šį antra
dienį sudegė 60 metų senu
mo šv. Antano ligoninė. 
Gaisre žuvo apie 60 žmo
nių, vaikų, senelių ir mote
rų. Tikras skaičius žuvusių 
dar nėra žinomas, bet gais
re žuvo ir kelios slaugės 
.vienuolės. ,

tratorius, n^ne c. yvooos,,, . „arodomis ir Drakal- 
išleido pirmuosius patvur:
rtrt.’Si’ daaUrom^etSkilm2
mų kontrole 3&00 namams š^meŠte^mS^^ai-

pasirašytas sutartis ir. AUbamos Ypatingai iškilmingai
do po kojomis piliečių te.- j ; k yra minima su dideliais pa-
sės bei laisves. Amerika ir , _ / . vadais, o įs Vokietijos pra-
Anglija reikalauja kad bu-
vę nacių sąjungininkai Bal- . ...
kanuose laikytųsi taikos su- - *“ ’
tarčių ir liautųsi persekioję

dėl nesi
laikymo taikos sutarčių. 
Protestas iškeltas dėlto, kad 
tos rusų pajungtos šalys pa
kartotinai ir atvirai laužo

demokratiškai nusistačiusius 
žmones ir tikybines organi
zacijas.

nuomos
nuomos

nesą, kad ten Amerikos ar
mija, tuoj po Velykų darys 
didžiulius manevrus, ku-kad

staiga nekiltų. Jei „uumua • _ 
j • y- t ’il* i z. i-1 nuoss dalyvaus vrsi A.mcirstaiga pradės kilti, kontrole ,

vėl bus įvesta
Nuomų administratorius

patvarkė, dėl kokių priežas
čių namų savininkai gali iš
mesti nuomininkus iš butų. 
Jei nuomininkas nemoka

LENKUOS KATALIKAI 
SKUNDŽIASI DEL 

“SPAUDIMO”
Lenkijos katalikų vysku nuomos; Jei jis naudoja Lu

pai, pirmininkaujant naujai;tą kitiems tikslams, negu 
paskirtam arkivyskupui Vi-'nuomos sutartyje numatyta; 
šinskiui, nutarė pareikšti Jei butas naudojamas nele- 
protestą Varšuvos vyriausy- gališkam ar nemorališkam 
bei dėl daromo “spaudimo” reikalui; -Jei nuomininkas 
į tikinčiuosius ir i katalikų neįleidžia savininką patik 
bažnyčią. Kvislincrų vai- rinti. kokiame stovyje bu- 
džia Varšuvoje reikalauja, tas yra; Jei numininkas iš- 
kad katalikų bažnyčios va nuomoja -dalį buto arba jei 
dovybė turi rodyti daugiau nuomos sutartis yra pasibai- 
“draugiškumo” Maskvos lė- gusi ir dėl eilės kitų prie-

kos kareiviai Vokietijoj.
Šių metų “armijos savai

tės” obalsis yra pasiruoši
mas kraštą ginti, kas itin 
svarbu dabar, kada Ameri
ka pasirašė Atlanto Sąjun
gos sutartį.

ARGENTINOS VALDŽIA
smaugia Spaudą

Argentinos sostinėj Bue
nos Aires išeina du įtakingi 
nepriklausomi dienraščiai 
“Nacion” ir “Prensa”. Dik
tatūros režimas nedrįsta tų 
laikraščių tiesioginiai pa
smaugti, todėl sugalvojo 
paimti valdžios kontrolėn

lems Varšuvoje ir grasino, žasčių namų savininkas gali Visas popierio atsargas ir
kad už “nedraugiškumą” išvaryti nuomininką iš buto 
bažnyčia susilauks policijos Eet dėl kiekvienos priežas 
bizūno. ’ ‘ ties išvarymo laikas yra ki-

-- -- -- -- -- -- - toks. Kai namų savininkas
KRAVČENKA LAIMĖJO kreipiasi i teismą, norėda- 

PARYŽIUJE BYLĄ i mas nuomininką išvaryti. 
Šį pirmadieni Paryžiuje Jis turi raštu pranešti apie 

pasibaigė ilgai užsitęsusi tai nuomos kontrolės įstai- 
Viktoro Kravčenkos byla gai.
prieš bolševikišką laikraštį j —-----------
“Ijėttres Vrancaises”. Tas: 
laikraštis rašė, kad Krav-j 
čenko ne pats rašė knygą!
“I chose freedom” ir kad

Karo aviacijos viršininkai 
Frankfurte, Vokietijoj, tyri
nėja generolo Clayton L. 
Bissel elgesį. Prieš jį iškel
tas įtarimas, kad jis būda
mas karo aviacijos atstovu 
prie Londono ambasados, 
daręs tokius dalykus, kurie 
aukštam karininkui nepri-.mą
tinka daryti.

NEW YORKE TAKSI 
STREIKUOJA

Praeitą savaitę sustreika- 
jis esąs Vakarų impelializ- vo 11,510 taksi šoferių New 
mo agentas. Yorke. Daugelis smulkių

Teismo sprendimas vra savininkų nenorėjo dėtis 
toks: V. Kravčenko pats pa-1prie streiko, bet taksi šofe- 

rašė knygą “Aš pasirinkau riai grąsino pavartoti jėgą
iaisVę*’ em/si ! nrttla C2V!lito

skirstyti popierį “lygiai” 
tarp visų laikraščių. Praei
tos savaitės gale valdžios 
agentai paėmė savo žinion 
tų dvejų nepriklausomų 
dienraščių popierio atsar
gas, 13,412 tonų, ir žada tą 
popierį duoti visiems laik
raščiams. Tuo budu dikta
torius Peronas tikisi pridu- 
sinti tuos nepriklausomus 
dienraščius.

LAINOTAIPISTŲ STREI
KAS EINOJOLIAU

Chicagos lainotaip maši
nų darbininkų streikas jau 
eina 16 mėnesių. Pirmadie- 

'Šia savaitę nj darbininkai balsavo dien- 
1 ' pasiūlytas

kur buvo

Diktatūra Sirijoj 
Siūlo Aliejų

Sirijos diktatorius, gene
rolas Husni Zayim, paleido 
parlamentą ir davė suprasti 
Amerikai ir Anglijai, kad 
jis nėra priešingas toms val
stybėms. Diktatorius sako, 
kad jis leis Amerikos biz
nieriams nutiesti per Siriją 
200,000,000 dolerių vertės 
aliejaus dūdas, nes tai bus 
“visai tautai naudinga”. 
Diktatorius paskvrė “konsti
tucinį komitetą”, kurs iš
dirbs naują konstituciją Si- 
riiai, o kol kas generolas 
valdys kariuomenės durtu
vais atsirėmęs.

tyti įstatymų.
Jei iki vasaros pertraukos 

kongresas nieko nenutars, 
tai prezidentas reikalaus 
kongresą pratęsti savo po
sėdžius, arba bus sušauktas 
nepaprastas kongreso posė
dis.

Administracijos šalininkai 
kongrese sako, kad žmonės 

1 laukia “fair deal” įstatymų 
priėmimo. Jei kongreso dau
guma tuos įstatymus atme
ta, ji turi tą aiškiai pasaky
ti, o ne delsti ir atidėlioti tų 
įstatymų svarstymą.

Didelis Boeing transporto 
orlaivis, vadinamas “Flying 
Cloud” šį pirmadieni atlė
kė iš Amerikos. Jis lėkė iš 
Gander, Newfoundlande, 
iki Shanon, Iralandojoj, 6 
valandas 45 minutes.

IŠEINA POILSIN

ir bolševikiški šmei-, prieš “skebus , . .

žikai turi sumokėti $18,000 “nepriklausomi” taksi savi- raščių leidėjų
pabaudos išlaidų padengi-1 ninkai skelbia, kad 5,000! darbo sąlygas,
mui, turi atlyginti Viktorui taksiukų nesilaiko unijos, numatyta pakelti uždarbius . ..... t ,, .-c . — - - 1 -- j «-•----------’ ■ pasitraukė is karo tarnybos

išėjo i pensiją. Tas gene- 
olas vadovavo marinų kor-

to laikraščio šoferių jau nadaryta kelios- atmetė. Streikas bus tęsia- pusui nuo 1944 metų iki 
! dešimts areštų. Į mas. į 1948 metų.

Generolas A. A. Vande- 
grift, pagarsėjęs marinų va
das Guadalcanal

pirmame
puslapyje.

4,000 PARTIZANŲ ĮSI
VERŽĖ GRAIKUON

Iš Graikijos praneša, kad 
keturi tukstančiai “partiza
nų” iš Albanijos įsiveržė į 
Graikiją ir mūšiai su įsiver
žėliais eina prie Grammos 
kalno, netoli Albanijos sie
nos. Graikijos kariuomenė 
siunčia sustiprinimus, kad 
atmušus rusų atsiųstus “par
tizanus”.

PASKYRĖ KINIJAI MA
ŽĄ PAGALBĄ

Senatas ir atstovų rūmai 
šį pirmadienį nubalsavo lei
sti prezidentui savo nuožiū
ra duoti Kinijai 54 milionus 
dolerių pagalbos, iš seniau 
“užšaldytų” pagalbos pini
gų. Pinigai bus skiriami ko
munistų neužimtai Kinijos 
daliai. '

BULGARIJA “VALOSI”
Bulgarijos komunistų rė

žimas daro kruviną apsiva
lymą. Pranešimai iš Bulga
rijos sako, kad ten suimta 
virš 300 komunistų, kurie 
įtarti esą “imperialistų šni
pais”. Suimtųjų tarpe yra 
žymus komunistai, tarp ki
tų suareštuotas ir ministeriu 
pii mininko pavaduotojas, 
komunistų vadas Traicho 
Kostov. Kruviną apsivaly
mą daro Georgij Dimitrov, 
Maskvos pastatytas Bulga
rijos diktatorius.

ALT VAJAUS EIGA
Amerikos Lietuvių Tary

ba praneša, kad į jos iždą 
jau įplaukė $17,669 iš šių 
metų vajaus. Bet dar daug 
stambių kolonijų neprisiun- 

kovose, tė per Vasario 16ios minė
jimą surinktas aukas, o va
lus dar tebeina. Todėl A. L. 
Taryba tikisi, kad Ameri
kos lietuviai $100,000 kvo
tą išpildys.
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JĖGŲ SANTYKIS

IŠ W. CHURCHILL 
KALBOS

pakto šalys gal prisimins ir 
tas Europos tautas, kurios 

Šiaurės Atlanto Saugumo šiandien yra rusu pavergtos 
sutartis jau pasirašyta. De-» ir naikinamos. Juk ir aklam 
mokratinės valstybės vado- šiandien aišku, kad ko! 
vybėje J. A. Valstybių, aiš- 100,000,000 europiečių bu.- 
Jriai pasakė Maskvos valdo-1 rusų pavergti, tol Europoje 
yams, kad jų plėšikavimams negali butinei taikos nei 
ir užkariavimams turi ateiti ramybės. Vakarų didelė mi 
galas. i litarinė persvara gali išva

Atlanto Sąjunga yra aiš- Maskvos čingizchaną 
iriai gynimosi pobūdžio. Ji Europos J1
nieko nesako apie išvadavi- ta jėga tun būti sutelkta n 
mą tų kraštų, kuriuos rusų Atlanto pakto \ ado v ai t u n 
imperializmas pavergė su turėti n?’° . ^tikrinti kei 
galingųjų demokratijų lep- sinS3 taiką ir giązinti Eura 
siškų jei ne pritarimu, tai Pos tautoms laisvę. 
bent niekonedarvmu. Apie
tuos kraštus Atlanto Sąjun
ga tyli. Atlanto Sąjunga nė-Į
ra nė “automatiška”, ji tik ,r ~ '
žada, kad agresijos atsitiki-; .i o 31 u- Bostone kai
me bus imamasi priemonių
agresorius sudrausti, bet ne- kalėjo pnes 14,000 rinktines 
numato automatiško isitrau- mokslininkų publikos, o jo 
kimo i karą. * ^albo? klaus^ žmonai

žmonių per radio ir televi-. 
Bet ir toki, koki ji y-a zija. Daugiau klausytoju ir 

Atlanto Sąjunga yra rinm arštesnio pritarimo vargu 
demokratijų pasimojimas galėjo bet kas sulaukti. Bet 
užkirsti kelią rusiškam im- Maskvos radio “painforma- 
perializmui Europoje. Mas- vo” rusus, kad “saujelė re- 
kvos diktatūra dabar žino, akcininkų silpnai paplojo” 
kad jos planai pavergti visą Churchill’iui...
Europą atsidurs i demokra
tijų ginklus ir neišvengia
mai susmuks. Tą užtikrina 
milžiniška jėgų persvara, 
kuri yra demokratijų pusė
je.

Kapitonas Frederick L.
Olivier, “C. S. Monitor” lai
kraštyje suveda tokj Rusi- 
jis silpnybių “balansą”:

“Rusijai trūksta aliejaus,
1948 metais jos aliejaus ga
myba siekė 32 milionų tonų, 
arba tiktai 1,000,000 tonų dau
giau negu 1940 metais.

“Rusijai trūksta plieno. 1948 
metais jos plieno gamyba sie
kė 19 milionų tonų, arba irgi 
vienas milionas daugiau, negu 
1940 metais”.

Rusija yra toli atsilikusi 
nuo kitų mašinų gamyboj, 
jos transportas šlubuoja, 
rusų karo laivynas yra men
kos vertės ir tik submarinų 
ji gal turi gana didelį skai
čių. Tas faktas, kad Rusijoj 
nuo 8 iki 14 milionų žmonių 
dirbo vergų stovyklose bai
siai sunkiose sąlygose, var
gu pakelia rusų karišką po
tencialą, o jei kiltų karas, 
tai daug rusų kariuomenės 
turėtų daboti pavergtuosius 
kraštus, kurie nerodytų di
delės ištikimybės savo pa
vergėjams.

Einant prie grynai milita- 
rinės pajėgos, skaičiai atro
do šitaip:

Atlanto pakto šalys turi 
apie 5.500.000 kareivių, o Ru
sija ir jos satelitai turi 5,170,- 
000 vyrų. Rezervai ar atsargi
niai kareiviai čia neįskaitomi.

Oro pajėgos atrodo šitaip:
Rusija turi nuo 14,000 iki 
20,000 orlaivių, o Atlanto 
pakto šalys be Amerikos turi 
7,000 orlaivių. Bet Amerika 

- turi 30,000 orlaivių, kurių 
skaičiuje yra daug bomber .

Ore ir jurose Rusija, r,c 

lyginus su Vakarų valstybė
mis, yra silpna. Bet šiuo 
metu Rusija turi virš milio
no kareivių, kuriuos ji bet 
kada gali mesti prieš Vaka
rų Europą iš rytinės Vokie
tijos, o Vakarų Europa ga
lėtų prieš tą rusų armiją pa
statyti tiktai apie 300,000 
kareivių. Gal šita jėgų ne
lygybė ŠIUO METU Euro
poje rusus gali paskatinti 
mestis į karišką avantiūrą

W CHURCHILL TARP MOKSLININKŲ

Kas Savaite
vedama kariuomenė kovėsi 
prieš ‘pietiečius” prie Fort; 

į Sinith, So. Mountain, Antie- 
i tam ir prie Frederiekburg.

Farmerkai, Thomaston, _ _____________________
Conn. — Kad slyvos ir vyš
nios užmezga, bet neprino- Lietuvo* Ponai . lotas...” _
kusios nukrenta, tai, atro-į Lietuvos komunistų parti Bet rojiškasis Mizara už
do, kalta yra žemė, joje; suvažįavimas vyko vasa- miršo pasakyti, kad Lais-
truksta vaisių augimui rei- ,.jo 16 19 dd. Suvažiavimas vės Namuose” vykusi įnte-

' kalingos medžiagos. Pa- išrinko 71 delegatą į visos' lektualu konferencija irgi
prastai patartina kiekvie- Sovietų Rusijos komunistų 
nam vaisiniam medžiui duo- SUVažiavimą ir išrinktųjų 
ti per metus apie 10 svarų;skaičiuje 33 žmonės yra 
azoto (nitrogenous) trąšų grynų gryniausieji rusai, at- 
ir daug mažiau zuperio. -• t p
Bet gal vaisiai visai neuž
mezga? Kai žiedai nubyra, 
tai likusieji žiedų stiebeliai 
atrodo, kaip užmezgę vai
siai, o paskui jie nubyra.
Jei apielinkėj nėra bičių, 
kurios žiedus apvaisina, tai 
medžiai negali nešti vaisių.

Buvęs Anglijos karo metų vadas W. Churchill nu
trauktas kanu su Bernard Baruch (kairėj) Bostone, 
kur Churchill pasakė svarbią kalbą. Churchill buvo 
Massachusetts Technologijos Instituto svečias ir kal
kėje prieš rinktinę mokslininkų publiką.

Mąstymai Apie Raštus
Ak, bičiuli, graudu man cziump” savo galingą žodį

W. Churchill savo prakalu pasidarė perskaičius “A. i “Skaitikiet!” neleido kuni- 
boje , palietė Rytų \ akaru Lietuvio” septintame nume-, gaikščių tautai pasilikti tik 

Maž-santykius ir sako:
“Mes tikrai nebeturime ne

aprėžtą laiką, iki galutinas 
(priešingumu) išlyginimas bu< 
prieitas. Reikalingas yra la
bai didelis budrumas, bet aš 
asmeniškai netikiu, kad reikė- 
tų dabar paskubomis griebtis — iėte. tu sakei, kad Ku- 
jegos. Karas nėra neišvengia- dil'ka, Basanavičius buvo 
mas”. didžiausi kovotojai už Lie-

. _ _ . : tuvos laisvę. Ar jie buvo
Churchill pakėlė labai i- generolai? Iš ko jie šaudė:

domų klausimą, kodėl Rusi- ar •;< patranku? mjvo Taravvai veną agresur —.\e. vaikeli, jie nebuvo 
gą ir provokatonską politi- generolai ir kariai, — atsa
ką? Argi jie nežino, kad ko tėvas. — Ir šaudyti jie iš 
jų politika sukelia pnes viso nešaudė. Jie kovojo 
juos visą laisvąjį pasauli? ‘
Churchill sako, kad jo ma 
nvmu:

Dėl kito Tamstos klausi
mo, kodėl Rusija vadinasi

,mas yra tas, kad bolševikų 
diktatūra, kada ji tik pradė
jo įsigalėti, skelbė obalsį, 
jog visa valdžia turi pri
klausyti “sovietams”, (dar-

vykusieji i Lietuvą is Rusi
jos.

Kvislingas Sniečkus, kal
bėdamas komunistų suva
žiavime sakė, kad Lietuvos 
komunistų partijos narių 
skaičius po 1945 metų esąs 
padidėjęs penkis kartus, 
bet jis nesakė, kiek partijoj 
yra narių. Sniečkus prisipa-' 
žino, kad dar 1945 metais 
Sovietų Rusija “paskolino”

! Lietuvos komunistams 1,200 
komunistu Lietuvai tvaray
ti, o paskui davė ir daugiau 

Į pagalbos ’.
Sniečkus gyrėsi, kad Lie-Kiaušy u bovtt-uu,® , j j 926 koIcho.

bininkų, valstiečių ir karei- / j į, sovc|ozai, bel pri.
vių rinktoms taryboms). 
Taryba rusiškai vadinasi 
“soviet”. Tada ir buvo duo-' 
tas “sovietų” vardas tam 
rėžimui, kurs nepripažįsta 
jokios rinkimų laisvės ir jau 
daug metų, kaip Rusijos 
“sovietuose” valdo tiktai

sispyręs kvietė komunistus 
“begailestingai” kovot prieš 
“buržuazinį nacionalizmą” 
ir .prieš “tikybinius prieta
rus”.
Amžini Statytojai

Brooklyne grupė lietuvių,

ryje L. Dovydėno žodžius, ’ istorijos puslapiuose, 
kad e.-ame vaikai tėvynės, į vydą pasekė Daukša, Dau- liko

vadinasiatkovotos plunksna. Atsi-(kantas, Valančius, aušrinin- 
miniau vaikystėje skaitęs kai, varpininkai, apžvalgi- 
knygelę, kurios vyriausiasĮ ninkai, ach, visų gi ir neiš- 
veikėjas Vincukas klausia' skaitysi ’ Ir po to, jau minė
davo tėvo: jau, Vasario šešioliktoji.

Po aštuonioliktųjų metų 
Mažvydo kūdikis, kuris jau 
nebebuvo kūdikis, bet užsi
grūdinęs kovotojas, pajutęs 
pagaliau ir vėl laisvę, pra
dėjo augti milžiniškais šuo
liais. Deja, tik iki 
dešimtųjų, kai 
spausdintas lietuviškas žo
dis vėl nuėjo į pogrindį. 
Tautinę sąmonę jis jau bu
vo gerokai subrandinęs

piuiiKsna, ra.

komunistai ir jų “bendra- jungianti visas musų sroves 
keleiviai”. Bet vardas pasi- ir grupes, nuo smetoninių 

ir oficiališkai Rusija iki bimbinių, “stato” Dariui
“Socialistinių So

vietų Respublikų Sąjunga”.

LIETUVOS GENERALI
NIO KONSULATO NEW 

YORKE PRAŠYMAS

“Jie (Rusijos valdovai) ne
gali prileisti, kad laisvi ir 
draugiški santykiai užsimegs- 
tų ir augtų tarp jų valdomų 
plačių sričių ir tarp Vakarų (Įt?; ,:.t. 
civilizacijos kraštų. Rusijos kar ai- v 
žmonės neturi matyti, kas de- nerokr 
dasi užsieniuose, o pasaulis j; 
neturi matyti, kas dedasi So- 
vietų valdomose sritvse. Trv

Ir aš dabar įsivaizduoju t" ir
sau krūva olvt'ų, iš kuriu | ^eician^ųokupantų uz- - - - - >u «'4.macios suduždavo (ir su-p. | nicavivro suduždavo 

naus- * dūžta j į ją ir lietuvių tauta
. .- P.’i dvasioje liko nepalaužta,air.tas zoois. >umunjus sie-> J v

nas išr.viiam.as vainikas ir. Lietuviška knyga ir toliau 
.'togas — tada! stovi tautos interesų sargy- 

, <įsi reikšti ir ge- boję. Ji reiškiasi Vargo Mo- 
.......................... Dr. J.

reikia
menti.

pašiau ti namą. 
tai laisvas,

ti Ariju, savo kovoje
šiandien mes statom pirmoj 

... . . vietoj ne generolus bei tan-
lika žmonių pohtbiure. laiky- Rus. ne egzilines vyriausy- 
dami pajungtus milionus žmo- bes. re — Lietuvos’ velka
mų ir siekdami dominuoti pa- Jus aįr,., ;;ų
šaulį, jaučia, kad bet kokia 
kaina jie turi išlaikyt ta atskv-

buvo pikietuojama bolševi
kiškų “govėdų”, kurie kiek
vieną įeinantį aplodinėjo. 
Mizarai nepatinka vieni pi- 
kietai, bet jam patinka, ka
da stalininiai smogikai ap- 
loja laisvės šalininkus.

Mizara laikosi principo: 
Kai aš mušu, tai yra gerai, 
bet manęs neliesk, ba rėk
siu... Mizara ir rėkia, tik 
nieko nepabaido.
F ulton—Boston

Prieš 3 metus, 1946 m. 
gegužės 5 d. Winston Chur
chill kalbėjo Fulton, Mo., ir 
siūlė Amerikai ir Anglijai 
susijungti į “brolišką aso
ciaciją”, kad pasaulis gale 
tų pasipriešinti Maskvos 
imperializmo užmačioms.

Trys metai vėliau pasau
lio demokratijos jau yra su
sijungusios į Atlanto Są
jungą ir nuėjo toliau, negu 
W. Churchill siūlė. Bet prieš 
3 metus Churchillio žodžiai 
pas daugelį amerikiečių bu
vo sukėlę visai nepalankių 
minčių.

Praeitą savaitę Bostone 
Churchill vėl kalbėjo. Jis 
sakė, kad naujo Čingizcha- 
no aziatų ordos mošiasi už-ir Girėnui paminklą. Pa-______  ______________

minklas statomas jau daug ; jjetj pasauli. Kinįja jau su-
metų, o to “statymo” veikė-! i 
jai kas metai vis žada, kad 
darbas tuoj tuoj bus dirba
mas.

Dabar Dariaus Girėno pa
minklo komitetas praneša, 
kad jo kasoje jau esą 85,-Naujai atvykusieji tremti . ,

niai yra prašomi, tiek tau-
tinio solidarumo tiek ir! .. >'Omat.°“a P''a,

keturias- praktiniais sumetimais, pra- aaĮl paminklą statyti, ne. 
laisvas, nešti raštu savo antrašus < e Pi.ng’I !l 'leIf>s,.’i'aus.V

Lietuvos Generaliniam Kon- lm«- Ialklnal susilaikoma, 
sulatui New Yorke, drauge 
su žiniomis apie savo ir šei
mos narių gimimo vietą ir 
laiką, profesiją ar specialy
bę, ir iš kurios tremtiniu

kykloje kartodama 
Basanavičiaus “Priekalbos’

stovyklos atvykę. Gyvenan
tieji ne savo butuose, prašo
mi pranešti pas ką gyvena.

Atvykusiųjų į Jungtines 
Amerikos Valstijas dažnai

klupo, o Maskvos valdovai 
siekia visą pasaulį domi
nuoti.

Churchill įspėjo, kad pa
sauliui iš Maskvos diktato
rių gręsia didesnis pavojus, 
negu iš hitlerinės Vokieti-
įos!

Didesnis pavojus, didesnis 
turi būti ir pasiruošimas tą 
pavojų pasitikti.

, Nuomų Kontrolė
k.ausi- Viena “fair deal” progra-

.... . kankina ^os ^alis buvo išlaikymas
puo pat jo Įsikūrimo irda-;nuomų kontrolės. Kongre- 
bar dar tebekankina, o to-Įgag, p0 ilgoko svyravimo ir 

nesiryžimo, pagaliau nuomų

Pinigų ir vietos 
mai” tą komitetą

dėl komitetas “laikinai su
silaiko”.

Brook-“vieningas”
“statymas

Šitas
lyno paminklo 
yra gyvas pavyzdys, kaip 
nereikia visuomeninio dar
bo dirbti. Kiek tas komite-

kontrolę pratęsė dar 15 mė-
nesių.

Nauja nuomų kontrolė 
yra kiek sušvelninta, atskiri 
savininkai gali prašyti kon
trolės Įstaigų pakelti jų na- 

•’ v * t muose nuomas, jei savinin- 
įseikvotos pajamos yra neužtenka

mos. Miestai, apskritys ir 
valstijos gali nuomų kontro
lę visai panaikinti, jei vietos 
sąlygos tą leidžia padaryti 
ir jei valstijų gubernatoriai 

p am pritaria. Bet pats nuo-

įesko jų draugai ir pažįsta-|tag jau yra prjragęg jr pr; 
m.eji, nuvykus,ej. j kitus. kalbJėj - jo - - 
tolimus kraštus, ar dar pa- butų turėję užtek-
sihkusieji Europoje. Jiems tj Kimčiai paminklu pa- 
ateina laiškų, kuriuos reikia statvti Bet Brooklyno’ vie- 
įteikti. Neturėdamas antra- - -

žodžius, kad “ir mes, kaip ir 
visi, turime teisę naudotis 
tuo, kuo ir visos tautos nau
dojasi”; ji reiškiasi ir egzi-

Generalinis Konsulatas 
kad mes išliktumėm lietu-i n.e<alės?mtįs naujai atvyku-

rimą. Savęs išlaikymas, ne dėl įminkii,arodos7‘''mokvk-K’iais ir tokie būtumėm grą-įS^ J^ninkavlmo
Rusuos, bet tų pačių valdovų Jos - tai yra vienintelė ir; žinti savo Motinai. turės tokio tarpininkavimo
savęs islaikyrnas verčia juos natūrali ekspozitura musu; Lietuvių bibliografijos
skirtis nuo pasaulio ir čia yra kovoje. ŠĮ kana, tačiau, no- tarnyba Memmingene (“Au-
sa ms ir įgaiskmimas ju pik- ?ju ka;bėti tik apie knygą, stralijos L.” Nr. 7) per 3;pat yra prašomi pranešti

metus užregistravo apie;savo antrašus Generaliniam 
1000 lietuviškų leidinių eg- į Konsulatui, ypatingai gi tie, 
žilėje. Skaičiai kalba patys!kurie laukia atsiliepiant sa- 
už save ir parodo lietuvių vo gimines ir draugus iš Eu-

us gina kultūriniai laimėji
mai — mero ir mokslo sri
tys: knyf-os, muzika, an

atsisakyti.
Amerikos Lietuviai

nybės veikėjai vis dar 
to” ir “susilaiko”.

sta-

Vienybė—Veidmainybė
Montrealyje vyko Kana- mų kontrolės principas lie-Iro i biri Z— _ Iii__ •ka išlaikytas ir milionai 

nuomininkų, ypač pramo-

tos ir pavojingos politikos”.
T» i- . , . , Pr°f- Z. Ivinskis teigia,Bolševizmo pavojus lais- kad iš-ojo amžiaus pabai- 

vajam pasauliui yra didės- goję prasideda lietuvių val- 
ms, negu buvo hitlenzmo stvbinės sąmonės transfor- 
pavojus. Rusijos komumz- mavimas i tautine. Tai at- 
mas turi savo: i lieka daugelis ’ veiksnių:

“Bažnyčia tikinčiųjų ir ie- V ilniaus universitetas, litua- 
rarchija, o jų misionieriai yra matinis sąjūdis, 1831 ir
kiekvieHoje šalyje kaipo pen. metų sukilimai, bau- gjau turime didžiuotis, kad
ktoj, kolona, laukoami dienos. avis iianaikinimas. To- lietuviai nemiršta. Ir nemir- 
kada jie tikis, pasioaryii abso- sakot Aidai nr.2) :!simc tikrai musų garbinga
Imtos valdovai ant savo bend- , uždraudimas ir Uuta nemire kol bu5 gyvĮs
rapihecių ir suvesti senas są- ^nygnesiU kova ją galuti- “ " —
skaitąs. Jie turi savo anti- na; . subrandina, akivaiz-
dieviską religiją ir savo ko- l^iai parodydama politinia- 
munistinę doktriną apie žmo- me lietuvių visuomenės iš 
gaus
nės

pajungimą po komunisti- S1diferencijavime, didžiaja- 
valstybės galia, o už to Te Vilniaus Seime. Paga- 

visa stovi didžiausia pasaulio! ^au tautinė sąmonė pe- 
armija, žinioje vyriausybės, rcin« Į naujos išraiškos val

stybinękuri siekia imperialistinės eks 
pansijos, kaip joks caras ar 
kaizeris niekada nesiekė”. tu’

sąmonę, besireiš- 
Vasario 16-sios ak-

At> skaitau dar kartą.

tautą esant hidra, kuriai 
vieną galvą nukirtus tuoj 
kitos dvi išauga. Mes gali-

jopos ir mano, kad galėtų 
,buti jų ieškomi. Todėl tie

_ „ antrašai, sudėti Konsulato . •
me didžiuotis, kad gimsta-i kartotekon,, įgalins Genera- kalbėti vėliau, 
me lietuviais, bet dar dau- linį Konshlatą pasiekti ieš- farrt” nast^K

komuosius asmenis, reikalui
esant.

dos lietuvių suvažiavimai.
Prieš suvažiavimus ir Kana- . . - -

tajP dos lietuvių spaudoje ir J. nmgose sritvse, gali būti už- 
A. V. lietuviškuose laikraš- tikrinti, kad jų išlaidos nuo- 
čiuose buvo labai daug ra
šoma apie Kanados lietu
vių “vienybę” ir buvo ieš
koma kokio tai ideališko 
“vidurio kelio”.

rašytas lietuviškas žodis, 
kol mes jį imsim, skaitysim 
ir skaitydami, Mažvydo žo
džiais, permanysim.

G. Žemkalnis
“Austr. Lietuvyje.

Redikciies Atsakymai.
Varniškei, Palmyra, N. J.

mestis į karišką avantiūrą. Tautieti, nepamiršk, kad Taip. Pagrinde Vasario 16- —Transporto laivąs “Gene- 
Toks pavojus yra ir Atlanto Tavo tėvų kraštas — Lietu-, tosios matau juodu ant bal- !ra^ Sturgis”, kurs dabar ga-
pakto šalys pirmiausiai yra 
numačiusios sustiprinti sa
vo gynimosi pajėgumą Eu
ropoje, kad Maskvos dikta
toriams praeitų pagunda 
pulti.

va yra svetimųjų pavergtas to parašyta; knygnešių ko- 
įr žiauriai naikinamas. Pri- va!

Prieš keturis šimtus metų,sidėk savo darbu ir auka ______
prie jo išlaisvinimo. Aukas! 117 metų praėjus nuo Vy- 
siųsti Amerikos Lietuvių tauto pergalės ties Žalgiriu 

„ . . . Tarybai, 1739 So. Halsted Martynas Mažvydas Datrim-
Sustipnnuaios savo gyni- st, Chicago, UI., ar vietos dė kūdikį, kuris saukdamas 

mosi pajėgumą Atlanto ALT skyriui. “Letuvinikump ir Szemai-

Rašydami Generaliniam 
Konsulatui, praneštite visas 
žinias apie save, tomis pa
vardėmis, kuriomis buvote vimo.

Apie pačius suvažiavimus 
o šiuo

tarpu norisi pastebėti, kad 
per daug didelis kalbėji
mas apie “vienybę” neiš
vengiamai sukelia įtarimą, 
kad po ta “vienybe” slepiasi 
paprastos ir visai natūrali
nės varžytynės dėl vadova-

moms staiga nepadidės.
Prezidentas Trumanas 

naują nuomų kontrolės įsta
tymą pasirašė ir sako, kad 
Įstatymas aplaužė ragus 
Stambiųjų namų savininku 
Savanaudiškiems pasimoji- 
mams.
Arkivyskupas ir Medicina

Arkivyskupas Cushing ir
gi tarė savo žodį apie pri
verstiną draudimą ligoje. 
Jis “įspėjo” visuomenę, kad 
jei midicina bus socializuo- 
ta, tai “ligonis liks tik ma-žinomi Lietuvoje (ištekėju- Atrodo, kad butų buvę žas ratelis gydymo mašine- 

Sios moterys prašomos pra- dano- sveikiau, iei žmonės, ___daug sveikiau, jei žmonės,

bena tremtinius, yra pava
dintas pagal 1822-1889 me
tų laikotarpyje gyvenusį 
Shippensburg, Pa, gimusį 
Amerikos generolą Samuel H
Davis Sturgis. Tas genero*, Consulate General of Lith- 
las pagarsėjo Amerikos pi- uania, 41 West 82 Street, 
lietinio karo metu, kada jo New York 24, N. Y.

nešti ir savo mergautines užuot vaikščioję virve, ar 
pavardes), ir nurodykite taip vadinamu “vidurio ke- 
sayo kilmę — kaimą, para- liu”, butų aiškiai pasisakę, 
piją, valsčių, apskritį, ku- kas esą. Tada ir pati visuo 
riame esate gimę, o taip pat
ir tėvų ir motinų vardus ir 
jnergautines pavardes. Jei 
dabartinės pavardės, kurio
mis čia esate žinomi, yra 
pakeistos, ar sutrumpintos, 
tai prašome ir jas nurodyti.

Generaliniam Konsulatui 
rašyti reikia šiuo antrašu:

rijoj . Arkivyskupas dar 
pridūrė, kad jis “neprita
ria” socializuotai medici
nai, nes tai kvepia “socia-

< . . .. . . Hzmu, jeigu tik tai nėra so-
mene butų geriau žinojusi, cializmas” >
ko laukti iš vienų ir kitų. Vadinasi aukšta dvasiška' 

.»♦ asaba“Apdergta*, Aplotas” asat)a ‘‘sukritikavo” priver-
Rojaus Mizara “Laisvėje” į ^’ną draudimą ligoje. Ir 

skundžiasi, kad mokslinių i“žinovas”, paplepėjęs 
bendrakaleivių “taikos kon- ,”es^mJ?nes’ manosi apgynęs 
ferenciją” New Yorke pi- aijenkoni s k ą gyvenimo 
kietavo “padaužų, spiegikų,! b.udą , kuriame “sirgti yra
.  .-i--:, tikras linko.vo«o’» __rėkiku, atsieit, amerikinių 
smogikų govėdos” ir “kiek
vienas žmogus, įeinąs į tas 
vietas, buvo apdergtas, ap-

tikras liuksusas”, kurio ne
turtingas žmogus negali sau 
pavelyti. J. O.



j vaizduojantį kunigą su 
i kamža ir stula, skaitanti iš 
į knygos maldą ir žegnojanti

-------------- 1 šunį, kuri laiko moteris.
Vyskupo Atsilankymas kitę nuo draugų, o nuo prie ; Prie to paveikslo yra toks 
Per apie trejetą pastarųjų šų pats atsiginsiu. Dar svar-i paaiškinimas: The blessing 

savaičių Chieagoj buvojo bu priminti, kad vyskupas of domestic pets and am* 
pabėgėlis vyskupas Brizgvs. ragino laikytis bažnyčios, - mals on St. Anthony’s feast- 
Jis ta proga lankė vietines nes per bažnyčias užlaiko- day is a popular custom in 
ir apylinkių lietuvių parapi- ma ir lietuvybė. j Rome.
jas. Bažnyčiose pasakydavo Taigi vyskupas nenukal-i T . kokipms dalv■pamokslą o salėse p. akai-: kaL tas arkidiecezijos or
hą. Apskritai imant, zmo-; tus katalikų bnizdelnmkus. ganag tur- vietog H 
nės į jo parengimus nnkda- Jei, iš tikrųjų, vyskupo vių veįĮ;Įoą arfca lietuviu vy- 
vosi tik vidutiniškai. Buvo noras butų išsipildęs ir toje i«kupo aMlankvmo publika- 
renkamos ta proga ir aukos/ konferencijoje butų pasiro- Cpa; vietos nėra. F •
bet jos buvo skiriamos ne; dęs Dr. šliupas, tai jis, iš i ' ■
BALF-ui, ne A.L.T. ir ne tikrųjų, butų Romos katali-i Kalbant, kaip tas arkidie-, 
kitokiam tautos ar šelpimo kų vadams išdrožęs labai, cezijos organas ignoruoja, 
reikalui, o pačiam vysku- tinkamą orakalbą. Jis butu save duodančius išnaudoti 
pui. Mat kas labiausia nu pasakęs, kad vietoj kabinę-į lietuvius šia proga pritinka 
kentėjęs, kas labiausia ai- tis prie jo ir nurodinėti jo Paimti pavyzdį iš netoli-1 
kanas, tas labiausia ir dau- darbuotės blogas pasėkas, ir.os praeities. Praėjusį ru-j 
giausia paramos reikalin- tegu vyskupas ir jo šalinin-j deni Chicagoi įvyko BALF; 
gas. kai pažiūri į savo pusę. Te-sebnas ir kartu ALRK Fe-

Kas Girdėt Chicagoje JIE MATĖ MIRTI PRIEŠ AKIS Atvyko Tremtiniai
i Š. m. balandžio 5 d., lai
vu “Marine Flasher” į Bos
toną atvyko šie lietuviai 

i tremtiniai:
Arminas Albertas, Nata

lija, Alina, Nijolė.
Bačiulis, Vladas, Marija,

Gidonė.
Balsys Vladas, Albina,

: Liucijus.
Čiapas Stasys, Alina, Hen

rikas.
Dulieba Telesforą

Ida.
Elsbergas Vytenis. 
Garkauskas Antanas, EI 

; na.
Gedspudaitė Genė. 
Grabauskas Antanas, Ber

nadeta, Drąsutis.

Mil-

Trapaitė Irena.
Udrys Teodoras, Nari

mantas, Arūnas, Vincenta. 
Urbonas Petras.
Urnežienė Gražina. 
Valikonis Juozas.
Vensaitė Regina.
Vilkaitis Jonas, Jadvyga. 
Vysniauskas Petras, Elz

bieta, Kostas.
Židonis Mykolas, Geno

vaitė, Nijolė.
Žygas Juozas.

Š. m. balandžio 5 d., lai- 
General Taylor” į Nev. 

Orleans atvyko šie lietuviai 
{tremtiniai:

Arbačiauskas Liudas. 
Alonderienė Kazė.

e-! vu “

Gimys Petras, Neda. i Babušis Petras, Marta, 
Gumbmas Lionginas, A-; Valerija, Diamanda. 

leksandra, Marija. į Bačkaitis Stanislovas, Ma
Indriulis Juozas. 
Ivanauskas Gediminas.

rija, Stasys, Algimantas. 
Bairunaitė Sofija.

skaldymas, tai BALF-o ar- net žmoniškai sugyventi,• nuniame bankiete. Ponia; 
dymas. Na, o kolektas vys- apseiti be karų, be kraujo Daudžvardienė, Lietuvos 
kupui kur kas labiau tinka1 praliejimo. Kad tokio žmo-
priskirti prie bendrojo šal-' niško sugyvenimo neišmoki- 
pos darbo skaldymo ir BA/ no, tai dėl to kentėjo ir lie- 
I.-F-o ardymo, negu Žiburė- tuvių tauta. O kokia socia- 
lio darbuotę. Bet logikos, j lė lygybė ir koks ekonomi- 
arba sveiko galvojimo nesu- nis teisingumas buvo kata-

konsulo žmona, iškilmingai,, 
su gerai pritaikinta kalba Į-Į 
teikė lietuvišką menišką i 
kryžių ir tremtinių lietuvių 
kančių albumą. Rodos tai 
daug tinkamos katalikiškai

Trys kareiviai guli sužeisti automobilio nelaimėje 
prie Fayetville, N. C., kur jų automobilis apsivertė 
ant kelio. Karo policininkas vieną sužeistą Kareivį 
bando ištraukti iš aplamdyto automobiliaus. Vienas, 
baltais marškiniais kareivis, kiek mažiau sužeistas, 
stengiasi padėti savo pritrenktam draugui.

Ivaška Povilas, Joana/ Baktys Bronislava, Motie- 
j Antanas, Teresė. { jus, Algimantas.

Jankus Leonardas. ; Baniukaitytė Janina. 
Jucevičius Konstantinas/ Bareika Jonas, Eleonora, 

Elena, Danutė. {Marija, Irena.
I Jurevičius, Feliksas, Sta-i Bartuška Vladas, Salio-

PHILADELPHIA, PA. PITTSTON, PA.

lauksi nei nuo kunigu, nei i likiškose tautose per ilgus i publikacijai medžiagos. Bet 
- - * arkidiecezijos organe apie

tuos visus dalykus nei žode
lio, nei paveikslėlio.

j šimtmečius? Jei katalikų 
vadai mato, kad Dr. Šliupas

jų gizelių.
_ i*i r • • • ^A* nuo savo draugų nukentėjo,
taukų Konferenciioj ta-; uO(lpi vvskiinai ir kun i

Mirė Adomas Garliauskas
Kovo 13 d. 4 valandą po 

pietų savo kambaryje, piie-

SLA 7-to apskričio kon
ferencija

Įvyko kovo 27 d. SLA

maja, Romanas, Danutė. 
Bieliauskas Konstancija. 
Putkus Antanas. 
Damauskas Leokadija,

Rimvydas, Jūratė.
Daškevičius Jonas, Ona,

Stasė.
Deksnys Ignas, Ona, Da

nutė, Jonas, Romualda.
Diazdienė Agota, Laimu-

nislava, Vilius.
Kardinskas Domas. 
Kazinauskas Juozas. 
Kirlytė Marija.
Kregždė Jokūbas, Danu

tė, Aldona.
Latviunas Stasys. 
Lazauskas Vincas. 
Liepinas Alfonsas.
Liškus Bronius.

žiūroje vienintelės Adomo prezidentas Laukaitis daly- 
dukters, mirė Adomas Gar- vavo suvažiavime. Delega- 
liauskas (Ašarukas). Jis pa- :ai davė klausimus prezi- 
laidotas Femv/ood kapinė dentui: Kame dalykas, kad 
se. iš centro neprisiunčia me-

Prieš mirtį lankiau drau- džiagos dėl prirašymo nau- 
ga Garliauską kovo 5 ir ko- jų nariu. Atsakymas buvo, 
vo 12 d. Kalbėjomės ir jis kad lėšų fondas silpnas,

Lukaševičius Justas, Albi-'tė, Gediminas.

katalikų konferencija. Tikė-j^j ^ai katalikų vadai per 
šit ar ne, toj konferencijoj, amžius neišmokino tautasnalvvcivn minat-iv tiaruicrolic! - -vi • ... ,

bbb.bb^«^ žmoniškai sugyvenu, Kai
vyskupas ii Di. Jonas sliu nev’vkde socialio teisincru"pas, Nabašninko Dr. šliupo j mo; tai nuolatai kagn^i Kovo 26 d. Socialdemo- 
kuTJr0.33 *O1 konferencijoj kog tautos kariavo, o katali- kratų 116 kp. buvo suren- 
įsaiskinamas ne stebuklui-! kjškose tautose dėl išnaudo- Sus vakarienę, i kurią susi- 
gai, o naturaliskai. Mat toje. jjrno kildavo maištai, re vo/rinko nemažas būrelis drau-
konferencijoje katalikų .liucijos*, pagalios dėl to at/£V lr draugių ir linksmai pagerinti/oristatvti prie io tvarka, nes per daug pinigų“ * - - - - - _ I ■ v • ’ . i “i • IX.’______ „ J_ •______ r

nrTDniT
B BVKZB I , ITIIV>ri.

brtizdelninkai ir bruzdelnin- 
kės aiškino kokius neišpasa
kytai didelius darbus kata- _ _ __ „
likai vra atlikę ir kokius dar pasakymas. kad per bažny- kurje nesenai nribvvo^iiž- 
atliksl Vienas*iš tokiu bruz čias išlaikysime lietuvybę. a,.;' \ ‘ i’^

sirado ir visokie atskalūnai. laiką praleido. Po vakarie- 
XT , .... . nės keli vietiniai išreiškė
Nemoksiskas yra vyskupo savo rnintis ir 3 draugai.

man sake, kad norėtų aar darbininkų centre __ i_ *•__vi
pagyventi bent pora metu. Jai darbas neatliekamas lai 
Tik po mirties sužinojau, ku.
kad velionis kuvo nupirkęs: Tarp delegatų kilo klausi
mąją namuką savo duktė- .mai, kas reikia daryt, kad 
rei ir vis planavo ta namelį putų pagerinta SLA centro

keletą kambarių. Deja, mir- /leidžiama, o darbas centre
tis nutraukė visus planus.

Prieš keletą metų drau°a< 
Adomas mane pradėjo kai-

per
?n;.:

raštininką neatlieka-
Tėvynė’’ organas, ir- 

visai mažas. O raštų, kad
t s • i n ebaitvfi ivrri

ną, Algimantas, Rimantas, 
Kęstutis.

Lukoševičiutė Valerija.

kalba varoma lauk. Tai kur 
protas to, kurs sako, kad 

išlaikysime

karti. Na, o štai, girdi, po 
30 metu vien Chieagoj esą 
13 bažnyčių ir kfeletas de-{per bažnyčias 
sėtkų kunigų. i lietuvybę?

Dūda Kazys, Kazė, Pet 
ras.

Gaižutis Vytautas.
Macijauskas Petras, Bro-; Gedminas Bronius, Ona, 

nislava. Petras Dale, Saulė, Danguolė, Rimvy-
Mardosa Vladas. das.

Mockų- Titas, Jadvyga, Va-i Gauronskis Petras, 
lerija, Jadvyga. ! Griganiunas Juozas, Emi-

Miliauskas Adomas. ■ lija.
Narkrošytė Ramutė. Gilys Juozas, Juzina, Vla-
Navonis Vacys, Kotryna,; das, Rimas.

Elena. * i Grušnius Silvestras, Jo-
Norkus Marija. {lanta.
Patlabaitė Stasė. Janickienė, Ona, Napole-
Petrusauskas Juozas, Ro- :°nas, Felicija, 

zalija, Danutė, Aloyzas. Juozevičius Jonas, Aldo-
Rasimavičius Petras. 'na, Jūratė, Ramunė. \
Savickas Kostas, Ona, Lu Kartanas Vladas, Kon-

cija, Zita, Izabelė, Česlovas, Į staneija.
Kostas. Krataitienė Marcelė.

Sembergas Adolfas, Vero-. Kuinytė Aldona.
gražiai pndel-?»««“?•■»• •»*?*» *»-i hois kitur iš New Yorko. I nik»-. , . Kunęs Feliksas.

dom vakarą, iš kurio gal vlrst* ! masiion.tą n- pa- -<es te[) da..omo, didelės iš- Sirusas Jurgis, Elena, Lipskis Antanas, Antam-
-- o -—--------..=i - Saulius, Vitalius. -na. .,

Sirutis Steponas, Monika, Lukavičius Antanas; Eleo- 
M. *Žujus7‘Gaio“* redak- Ju2zas’ .. T .. nora, Danutė, Antanas, Sta-

torius atsilankė į šį suvažia-', Songaila Manja, Lucija, -ys, Eleonora.
vimą ir užkvietė SLA 7-tą ^re^a\, T TT . Manvydas Algirdas, Sta-
;p?kriti bendrai rengti pra- — Stoškus Juozas, Uršulė, se, Rimgaudas, Tomas.

. aibų maršrutą. Konferen- Eugenija, Vytautas. Mičiulis Aldona,
rija Įgalioja apskričio vai- . Stungys Petras, Koste, Pe , Mikatas Viktorija. ,

‘ybą bendrai darbuotis su tras' , T ^vdarte Liucija.
Švedas Jonas. (Nukelta i 5 rbI.)

liks kiek ir pelno. Vėliau žangiesiems reikia vėl veik- įaTį0S o (h,ba; centro raš 
bus pranešta, kiek ir kamt t1,,/.1S.J/T-ixima> savo jn^j iajku neatliekamas.

, v ... paskirta. Dalyvavusiems L-1 ir ^1,b° pnzangnijų
Dr. šliupo užsiminimas: Galop svarbu pažymėti,: gg ng kD taria širdin™1 judėjime, 

labai patiko vyskupui. Jis kad lietuvių vyskupo atsi-{padėka. Kovo 16 d. as su zn;ora

dabar 
vo
girdi 
buotės 
di
bėgti
di, Dr. šliupui esą galima ke vyskupo Bnzgio buvimo 
pritaikyti priežodį: apgin- Chieagoj, turėjo paveikslą, ciame visus narius daly

vauti. D. J. Kasparka
apie tą reikalą prisimena su Kalbėtojai bus V. Sidzikau-
pasipiktinimu.

Velionis Adomas buvo
SLA narys per ilgus metus

t-kas 
čius.

Siuntiniai į Europą
Lietuvai Remti Draugija 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 jį užsisakyti. Kaina 
50 centų.

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

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

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

Pavergęs Lietuvą priešas ir po jo mirties SLA pomii 
nesigaili nieko jai naikinti.; tinė pašalpa padėjo pa 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi1 dengti laidojimo iškaščius. 
aukos --------------* *Tm m’ -1 --------------- - •

11 pi ai. M. Krupavi vjaraa tremtiniams gelbėti.

J. V. Stanislovaitis Visi pakavimo ir persiuntimo formalumai atlie kami 
----------------- ! tui. Siuntiniai pakuojami dvejopo dydžio:

BROOKLYN, N. Y.

vel-

ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

Tegul ilsisi sau ramiai ir 
amžinai.

J. Rutkauskas

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sq., 

Worcester, Mass.
(1) Ar tamista visuamet jautiesi 

pavargęs ?
(2) Ar tamista esi nervuotas ir 

prastai miegi ?
(3> Ar tamista tankiai turi šaltį 

ir kaulos gelia?
(4> Ar tamista per daug vartoji 

alaus ir degtinis ir nori vais
tų pagalbos, kad atsikratyti?

Su visais sveikatos reikalais kreip 
kitės per laiikų ar jrpatiftkai į mil
žiniška vienintelę Lietuviika vais- 

Woi
V. G. SKRINSKA. B. S.

Beg. Savininkas

Socialdemokratų Susi
rinkimas

Š. m. balandžio mėn. 8 d. 
7:30 vai. vakare šaukiamas 
Lietuvių Atletų Klubo pa 
talpoje 168 Marcy ave.,i 
Brooklyn, LSS 19 kuopos! 
susirinkimas.

Šiame susirinkime bus 
svarbių reikalų, kurie yra

Ut $10.00
3 svarai kavos
2 sv. sviesto
1 sv. pieno miltelių 
>4 sv. arbatos
1 kvorta Ma:x>la aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1 >4 sv. sausos dešros
1 ker.a; komlensuoto pieno
2 gabalai muilo

UŽ $7/>0
2 sv. kavos
1 sv. sviesto
1 sv. pieno miltelių 

sv. arbatos
1 kvorta aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1 kenukas kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

tinę oreestery.

Užsakant prisiųskite čekį ar money orderį, paduokit savo adre- 
skubųs, todėl visi nariai są ir pilną adresą, KAM siuntinys siunčiamas.
kviečiami susirinkti. I susi- . , ,, . ..............Taip pat paduokite, ką daryti su siuntiniu, jei jo negalima pri

statyti adresatui, ar jį perduoti kitam tremtiniui (kurio adresą 
reikia paduoti), ar perduoti stovyklos vadovybei, ar grąžinti 
Tamstai. Jei nepristatytas siuntinys grįžta Tamstai, tai grąžim-

Sekr. A. Mačionis mo pašto išlaidas Tamsta padengiate.
Užsakymus ir čekius ar Money Orderius Siųskite:

“Keleivyje“ naudinga yra
LITHUANIAN AID ASSOCIATION. Ine..
99 Ward stM Worcester, Mass.

rinkimą prašoma nevėluoti, 
kad galėtumėm laiku jį pra
dėti ir anksčiau kaip visuo
met baigti.

daryti visokius biznio skel 
bimus ir pajieikojimuz.



Ptahpls Ketvirtas

imas 
Maikio sa Tęva

enuasi žmonių} —^š sakiau, kad tėvas delko u>kie ponai neturėtų 
praturtėti. O jau pavėlavai. Keli šim- atsisakyti kad ir malonios 
> žmonių noro ♦..i,™* — n.. šeimininkės jiems pasiūly

tos šluotos?
Bet ir tas nėra taip jau 

. . . w tams sukčių ir “laimin- labai svarbu. Gyvenimas,
manęs neįtikinai. Jei aš, gųjų” if karštligė praeina, didysis musų mokytojas, iš- 
Maike. galėčiau uždirbti be Lengvatikiai palengvino sa- ugdydamas mumyse vieną 
rarbo porą tūkstantinių, aš vo kišenes, o parazitai gal- ar kitą kuprą, dažniausiai 

voja naujus budus išvilioti mokės ją ir palyginti. Jau
ix x-----. . . tremties metai davė gražių!

„ tam pavvzdžių. Yra svar-
____ psukrus ir be sąžinės,;~
eal ir galėtum iš tokio sukto f10’ 
reikalo pasipelnyti. Bet aš b*WJe

SO. BOSTON
tvnės viskas remiasi žmoni 
noru staiga

tukstj
nezgardyčiau.

—Neužtenka noro, tėve, iš žmonių pinigus, 
reikia aosukrumo. Jei bu-

No. 11. Balandžio 6 d., ĮUIU m.

MODERNIŠKIAUSIAS KRUZERIS

Naujai pastatytas lengvas Amerikos karo kruzeris, 
V. S. S. Roanoke supasi Delau are upės žiotyse, kur 
tas laivas perduodamas karo laivynui. Philadelphi- 
jos uoste. Laivas pastabias Nevv Yorko sipjarde ir 
skaitomas vienas iš galingiausių lengvųjų karo laivų.

-Vedlug mano suprau- besni^reįk^ dėl
Malke, man is tavęs braukj« b,.olių ye£

ne P ’ dus. !š Amerikos gaunam ži-zitko nebus.
—Nevermai, vaike, pata- —Ne, tėve, tame reikale reiškiasi ne tik

rimas, duok tik spasabą tikrai nebus. Kuomet prieina

visvien nepatarčiau.

kraudę sutraukti. —Gumbai, vaike.

’Mes’ ir ’Jus’
RAŠO V. K1MONTAS

niu.kad ten nesusipratimai 
dėl šluotos, 

prieinama pasisa
kyt i bendresnio pobūdžio 
klausimais tiek Amerikos 
gyvenime. tiek ypač Lietu-: 
vos reikalais, dažnai nesu-1 
randama bendro pagrindo.: 
Žinoma, ne Lietuvos vada-’ 
vimo reikale. Čia pradeda'1 tų, kad priimtų j savo na- remaie. via pianeua

J mus, pasidalintų savo duo- reiksns galvojimo skinu- 
P— ±_ • -7 t__ mai, nevienodas žinių ba-Ameriką pasiekė žinia^il mų'pSreSki^kfia bu?o fažas- nevienodas pne

- iiSeMitaUV~aX?s^;*k- kfek nXda moka ^imo priėjimas įr jo
£? parodyti darniausia šeima, atjautimas. įpročiai ir pa- 

vinio jos xUiistarstymo, per Nusitiko <n ^,-aį- regimai. Ryškėja išeitosios 
c ego virpinančios sroves su- " - gyvenimo mokyklos skirtu-
krėtimas. Vėl Į Lietuvą at- g' , atulau- mai ir nevienodas pasiruoši-
— -udonosios Sovietų mas klausimus spr^ti. Mok-

- pirmųjų pasimatvmo sl« br?Ils tremtinys
dažnai ' Padeda jausti savo prana-;

____ _ brolis amerikonas,
kus. svetimas, viską laužąsnradėin nrUtfin- savais nagais
“• tt, -o ^ė£nepa.į=-™^rsuap-

siaisvei } Ldeiuvą <tv
slmxo ra
orcos ir ją užlieja! p
nojon tėvynėn po trijų ne-buvimo metų gMig^ir bro.iai

rr.ą ir nežinom
—Alau, M’aikr dėkis Į ma- da “aštuonius laiptus” nu- Dešimtys r”v 

no pirmadyros kliubą! lipsime žemyn i
—Gera diena, tėve, ar ir minią, tada 

tu organizuoji “piramidos* siu du ar tris 
klubą”? Iki to laiko

—Yes, Maike, ieškau kos- pas mane,

Gimė Lietuviu Užau
go Lenkas

įkoDęs i da- Nesenai pas mus lankėsi

—Prieš nekurį laiką—pa
sakojo jis — buvau nuvy
kęs Chicagon • atlankyti sa
vo broli, kuris nesenai atvy
ko iš Europos. Jo draugai 
mane ir ii nuvežė Į Museum 

ge- of .National Aus and Indus- 
įai apsiren- iries parodyti Lithuaniannuotaiką kai ki- aen-i?^at^o švari-

kiančių tautie-ĮdQ grasi išlyginti gyvenimo pa- iai atrodo, svaru .
........................ —s, apie 30 metų amžiaus, boat. Laivelis, sako jis, apie

6 pėdų aukštas, tie- 30 pėdų ar kiek daugiau il-
___  _ _  ^gentiškas ir malonus gas. Iškaba su užrašu kada

visi pinigai yra gailestingai tėbegriaunamą. {ai™^ kuomet" tie "skirtumaPpasi-j pasikalbėjime. ir kas per Atlantiką atplau-
aš tvarkau visą Bėga. pametę kas brangiau-; « ;čVi»i7rlk • 1L1-'reiškia visuomeniniame dar-l Plačiau išsikalbėtus pasi- kė nesistengiau perskaityti,

tumerių ir tave noriu prira- tą klubą. Jei astuonių laip- šia. Į nežinomą vargo ir 
syti Į mano kliubo membe- tų nepasieksime, klubas suį- kio ateiti, 
rius. , ra. o Įmokėti pinigai lieka

—Tėvas pavėlavai, dabar pas mane.
jau praeina piramidos klu- —Yes. Maike. jei tu kliu- 
bų karštligė ir vargu berasi bą gamizuoji, tai tu ji ir 
nors vieną nari. o apie ma- parėtkavoji. Ale pasakyk 
ne. tėve. užmiršk, aš Į to ką tie tavo
kius raketierių klubus nesi- čija? 
dedu. —Tu tėve

—Aie. Maike. čia yra siu? narys, turi Įmokėti man vie- 
biznis. Įmoki vieną dolerį, o ną doleri (ai- daugiau, pa- 
paskui gauni iki dvejų tuks- gal susitarimą t ir turi suras- 
tančių žaliukų, kain burok- ti du naujus narius, kūne 
lapių. Čia. vaike, ne rakie ' irgi Įmoka po vieną doleri 
tas. ale visai ščyras biznis, ir kiekvienas vėl suranda po 

—Tėvas labai klysti, jei i du naujus narius. Taip eina ..
manai, kad tai yra teisingas toliau iki aštuntos lengvati- -yapi-uu.avo :r lietuvių trem- 
reikalas. Pagalvok, tėve. kių kartos. O kada klubo |iriH paūgima atsidūrė va- 
kad už vieną Įmokėtą dole- nariai aštuonius kartus bus ^nriečių okupuotoj Reicho 
n vienas kitas žmogus gau- kiekviena kartą dvigubai caiyje. pradėjo Europon 
na tūkstanti ar daugiau do "asidauginę, tada klube jau Plaukti gausios musų brolių 
lerių, tai iš kur jie gauna bus ?11 narių, o mano kiše- .'an?*,— daiktais, pini- 
tuos rinigus? nėję bus 511 dolerių. Jei ei- užuojautos žo-

—Vot tau. klausimas, sime iki “devinto laipsnio , ju. Nesiskaityta nei su iš- 
Maike! Aišku, kaip ant dėl- žemyn”, tai mano'kišenėje a. oms nej 5U Įdėtu darbu, 
neiš kur! Jiems čenčius pa bus 1023 doleriai ir tiek pat -kl€,Ka-\ nebuvo brangu dėl 
deda iie ir gauna. Jei tu, klube narių.
Maike. man padėsi surasti —Ar taip greit, vaike, tie ??.esi®7ns; 1 
kostumerių, gausiu ir aš, o. pinigai auga? nebuv
jei tu gerai pasidarbuosi,! —Taip, tėve, kiekvienas
gal ir tu gausi. “laiptas” žemyn padaugina vę> pirmutinę, kad ir apsun- ligentų

—Tėvas kalbi anie ?čen- klubo narių skaičių dvigu- kinta progą susisiekti su
čių” ar laimę, bet laimė nie- bai. O kada visi sutarti laip musų emigraciia Šiaurės 
ko neduoda. Jei vienas ki-jtai yra nueiti žemyn, tada Amerikoje ir kai pradėjo iš 
tas žmogus pasiglemžia pi- tu, tėve. kam pirmas klubo 'ten gauti siuntas, savotif-

čia tremtinio išvaizda: lau-al-ibA v..;^ be. dažnai vienas nebemoka todėl apie tai nieko daugiau 
negaliu pasakyti. Tačiau ne

sakė esąs lenkas ir į šią an
glies kasimo apielinkę atvy
kęs iš Buffalo. N. Y. su Me- iš šio, ne iš to, lyg keno ma- 
tropolitan Life Insurance ’ sinamas, prisiartinęs tą lai

kė pamatyti tremtini, kaip ’, •? Ji- 5 - •... (jj savo plakatuose pieše s!^rastl. kito. Čia dažnai su- 
Lietuviai emigracijoj ne- BALF-as, norėdamas sujau- 51QaroJau nebe Je5€hai- o 

utų buvę lietuviai, jei tos dinti tautiečių širdi, — ne- tan? Hkra _atm°sfera. ku-
I;i‘prasUisuvar?us!',apiply-Įtl?JJtiZp^J^ia?aunasa,,ty-
kdvo'hoa eana eadori^a^ Jeigu 'T'-esniųjų tarpe stebėjau, kad jis Įdomauja- damas galvojau kas 
a o lipa gana padoriai ap- santyĮęįuose rejškiasi dau- si Lietuvos reikalais. Papa-;niane prie to privedė?

žinios nebūtų juose pažadi
nusios karšto, reflektyvaus 
jausmo: reikia padėti sa- 

“stepsai zno- viešiems! reikia kuo galima 
mažinti tremtvje atsidūru
sių vargą, jei tuo tarpu nie
ko negalima padėti liko-į 
siems tėvynėj!

Kaip tas nuoširdus jaus
mas pasireiškė pagalbos 
darbe, visi gerai žinome. 
Kaip tik Hitlerio Vokietiia

kaip pirmas sj

to. kad tai buvo daroma sa 
Taip “mes” 
.-ome svetimi.

tropolitan 
Co. reikalais.

Mudviem besikalbant pa-
ve!Į pabučiavau. Susisarma- 
tinau ir paraudęs atsitrauk- 

kas tokis
sirengę žmonės, su baksais • ,ir dėžėmis ir neblogai nusi-. - lygSVaTu ^'enim<?
teikp. Paainfifvti npi-dikčin ‘ PatJ Jimų padlktUOtOS, tai. ,$u jaunimu VTa kiek kiuip .paklausiau ji:

Tas nphiivo itn;.- jj- nesenai apsiplunks-t —kokios Lenkijos vie- Lietuva šaukia
jau svarbu Svarbesni daly- nojes jaunimas, sėkmingai tos esi kilęs? *savo su
kai aiškėjo vėliau. Pas mus pabandęs pirmųjų savo 
Vokietijoj pasakojama apie skraidvmų, jis vra linkę- 
vieną linksmą atsitikimą, manyti, kad viską žino ir 
Girdi, viena šeima — darbo geriau reikalus mato, ypač, 
žmonės — priglaudusi pa? kaip senieji. Kartu su noru 
save svečiu, atvykusi trem-' gyvenime save parodvti. at- 
tini daktarą. Kuomet gar- branda noras kitus pamo- 
džiai pietumis pavaišinusi kyti ir būti kitų priešakyje, 
seimininkė paDrasiusi sve Tas labai teigiamas jaunys- 
čią. kad padėtų jai apsi- tės savumas, kuris padeda 
ruošti ir pašluotų lapus iš' skinti naujus kelius, turi sa- 
gatvės, svečias atsisakęs: vo pagrindinę vda, — jis 
girdi, toks darbas jam, dak- per mažai vertina gyvenime 
tarui, nepritinkąs. Į.sytą stažą, duodanti gali-

Ar taip buvo, nežinau, stirną teisingiau susivokti 
11 Bet kad taiD galėjo atsitik- p’ ^nimo vingiuotuose ke

ti. pilnai tikiu. Nepriklauso- iluose: priešingumai

šakojau jam apie dabartinę1 —Tai prigimties jausmas 
Lietuvos padėti ir pagaliaus L—pasakiau jam ir pridu- 
paklausiau ji: liau: Nepamiršk gimtinės!

Ts kokios Lenkijos vie- į Lietuva šaukia kiekvieną 
kilęs? (savo sūnų ateiti Į pagalbą

—Nuo Seinų — atsakė šiame jos kritiškame mo
jis. ■ mente. Jei kuo gali padėk

—Seinai, tai Lietuvos tėvynei išsivaduoti iš tos ne- 
kampelis—paaiškinau jam. laisvės ir priespaudos.

—Gal ? Nežinau. Bet man
visuomet buvo sakoma, kad 
aš paeinu iš Lenkijos.

—o—
Pastaba: Ar ištiki“ųjų lie

tuviai toki žygi yra atlikę, 
mažu laiveliu per Atlantiką 
perplaukę, neteko girdėti.

Kai lietuviai tremtyje ga-Į moj Lietuvoj išaugusi inte tarp “jus” Ameri-
karta. turėjo ypa- k°je is viso kyla, tai jie yra 

tingas sąlygas. Valstybė, f‘ai grtitesni pasirodyti tarp 
ūkinis ir kultūrinis gyveni- ^erntinių jaunimo ir seno- 
mas. buvo alkani kvalifi-iS1OS _mU59 emigracijos vy 
kuotų darbininkų, ir m sų kartos. Jei neklystu.

vakar!-1.6 pnešingumai jau turėjo 
vietos net sroviniai vienaly- 

_ čiuose susigi-upavimuose.
. . . , , .. . . M ... -------r-....... — r.............-........... r-------------------Napamanykite, broliai

slaptis ir šiandien jau galy- skystos kavos ir po pyragių- riša su tėvyne; privers-! tą padėti, kartu ra^odvda- amerikonai, kad brolis trem 
bė lengvatikiu ir neišmanė- '■ ką, o aš prie visų akių tau tini klajūnai, be bagažo iš-Ima nepanrasto sugebėjimo * tinys neturi ko ir jums pri- 
lių patvs ta žino. nes jų do- išmoku kelis simtus doleriu sodinti nežinomos ateities! porėti. Vienkart išprašiusi J segti. Dažnas jų nesvyruo- 

iš delno dar jaunystėje isi lamas sako, kad jam nepa- 
metusią pūslę, nebenorėjo i tinka ir jo sielai nepriimti-

leriai nuvažiavo šuniui ant’pinigų. Visi lengvatikiai stotyje, svetimoj aplinkoje, 
uodegos. žiuri, apie tave kalba, o i nori namo grįžti ir Įvykių

—Ale. vaike, man aiškino apie mane, kurs busiu pas'- verčiami nuo ių labiau tolti, vėl jos velti. Kas buvo dar na amerikoniška civilizaci
vwnoc ------- ..........................m ;x i------------- - , , . , •• ------ : .•« ir gyvenimo stilius iš vi-

Senoii musų emigracija 
sako tremtinys — yra la-

. -........ . ...........,_____  r...... _______ ____ i geri žmonės, bet., bet
simtus dolerinių.. Tai. Mai- cius vėl pasidaugins dvibu bet iš širdies, kurios plaki-itos tradicija, kuri brėžė de- Jie per daug suamerikonėję.

—Ar kalbi lietuviškai?
—Ne. Esu lenkas. . .. ____
—Ar ir tamstos tėvas bu- Girdėjau, kad tokią kelionę 

vo lenkas? j atliko latviai, estai" ir suo-
—Ne. Jis yra lietuvis. j miai. Ar iš viso tokis Lith-
—O motina? uanian boat randasi Chi-
—Ji irgi lietuvė. cagos muziejuje, nematęs
—Hm. Nesuprantu: Tam- nesiimu tvirtinti, 

stos tėvai buvo lietuviai, .Ąpie tai Chicagos lietu- 
Tamsta gimei ir augai Lie- v>ai galėtų painformuoti vi- 
tuvoje, o lietuviškai kalbėti suomenę. J. D. Taunis 
nemoki. Kodėl? ---------------- -----------------t

—Iš mažens kalbėjau lie- -b i bu į
tuviškai, bet dabar baigiu 
pamireti... Prieš 20 metų,— ’ 
tęsė jis, — musų giminės 
lenkai buvo parvažiavę Į 
Punsko miesteli savo arti
mųjų aplankyti ir tuomet 
mane prisikalbino už augin
tini. Aš tada buvau tik 7 
metų amžiaus vaikas. Gimi
nės, grįždami Amerikon, ir 
mane kartu atsivežė Į Buf
falo, N. Y. čia aš taipe len
kų užaugau ir vedžiau len
kų tautos merginą.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO žodynas 

Nauja I-aida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU AI’tMRUS $14.<W>. 

t'ir.icus sius1 it su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

516 E. Broadway 
South Boston 27. Mass.

. rr* — *----- ----- -- ’ v Aovtvrpinigų. Tain eina. kol gran- niet ir ypač ištikusio! nelai 
_ . cine nutrūksta ir kol visi mėj. Toks buvo lietuvio

mo, vaike, astuoni stepsai, užpakalinieji nariai palieka'tremtinio Europoj atsaky- 
žemyn yra tik astuoni step- bežiorsą. mas lietuviui emigrantui
sai, tai visai nedaug, ba ir —Bet, Maike, jei tai yra Amerikoj. Ir čia nebuvo 
bekojis gali tais stepsais ne- kruk biznis, tai kodėl visi “jus” ir “mes”; tebuvo tik 
gėręs nusiristi žemyn. taip. puola dolerines mokė- »"«»•

—Taigi, kad tėvas neži- ti? Ar tu mislini, kad visi Praėjo trys metai. Pradė- 
nai. Aš tėvui paaiškinsiu. yra durni, tik tu vienas kyt-' Jts apsitvarkyti pokarinis 

j . t, 'alke, aiškink. ras? pasaulis prisiminė ir tremti-
—Jei as, tėve, imčiau or- —Visai ne, tėve, ne aš vie- nius. Nugalėdami dešimtis 

ganizuob tokj suktą klubą, nas tą suktą reikalą žinau, kliūčių ir tik pavieniai pir
as bučiau klubo kasininkas, o žmonės dolerines moka mieji lietuviai tremtiniai

myn’
—\ edlug mano aprokavi-
\t\ _ _ f

inteligentais buvo ne visi, civilizacija yra labai savo- 
bet jų buvo ir jų skaičius tiška ir ios kultūrinis lygis 
sparčiai didėjo. Kuomet ’ra ne iš aukščiausių. Ji 
poniškumo jausmas Įsimeta daugiau garbina daiktą, 
Į žmogaus sielą, išprašyti jis įai!> žmogų. Ji mėgsta, kas 
darosi labai nelengva net viršaus blizga, kas žadi- 
patyrus skaudžių gyvenimo na §yy?» bet pereinamą Įs- 
sukrėtimų. Tarp Amerikon PUfU ir nesigilina Į daiktų 
vykstančių musų gydytojų, ' ?mę. Iš visų daiktų ji la- 
inžinierių, profesorių, mo- blausiai mėgsta doleri ir 
kytojų, departamento di- r.et apie žmogų sako: kiek 
rektorių, aukštų ir žemų j’s vertas dolerių? Ne žmo- 
karihinkų, reikia manyti, £aus esmė svarbu, bet svar-

______  atsiras ne vienas, kuris ne- bu, kiek jis moka išspausti
juos iš- užmirš Įsidėti kelionėn jau dolerių.

organizatorius, pirmininkas todėl, kad nori lengvai be pasiekė laisvosios Amerikos 
ir viskas. Aš tave prikalbki- darbo pralobti. Visos lote- krantus. Ir krante juos iš- -
čiau, kad tu butum klubo rijos, “grandinių laiškai”, skėstomis rankomis sutiko prie jo prikepusį norą būti Amerikos civilizacija visa 
pirmas narys, o paskui, ka- lažybos, arklių ir šunų lenk- broliai, kad juos pasveikin- “aukštesniu”. Tai tuomet, (Nukelta j 5 pusi.)

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautini atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai Įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš Vavo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir Įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musu jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra 
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mau.
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Kas Yra Demokratija?
Žodis

graikų kilmės: “demo§’ 
reiškia liaudis, “krateiri” 
reiškia valdyti. Taigi, demo
kratija reiškia liaudięs val
džią. Bet šito grynai kalbi
nio sąvokos aiškinimo ne
pakanka demokratijos es
mei išryškinti, nes demokra
tijos sąvoka šiandien yra 
įvairiai aiškinama. Ir viso-

“demokratija” yra!jas. Politinė demokratijai 
yra visų aukščiau minėtų: 
principų, teisių ir laisvių pa-' 
sireiškimas. I

{vairios demokratinės 
sistemos

Įvairiais laikais ir įvai
riuose kraštuose demokrati
ja pasireikšdavo įvairiomis 
formomis. Senovės valsty- Į

kių aiškinimų skirtumai yra ^^rkurioT“^' 
labai dideli. Dabar kalbama! “^tVkda™ ^E£ie

siems piliečiams”, už demo
kratijos ribų palikdamos be
teises vergų minias. Taip 
buvo senovės Graikijoj ir 
senojoj Romoj. Buvo praei
ty kraštų, kur visa galia pri
klausė aristokratijos luo- i

apie politinę, socialinę, ūki
nę, luominę ir kitokias de
mokratijas. Demokratijos 
žodis dažnai vartojamas pa
čių demokratijos priešų tam, 
kad juo pridengtų savo tik
ruosius nusistatymus ir an
tidemokratiškus siekimus.

RŪPESTINGA MEŠKA APSAUGO SAVO MAŽIUKĄ NUO PAVOJŲ

Mažas meškiukas, trijų mėnesių amžiaus, Millwaukee, Wis., zoologijos sode 
eint pasivaikščioti ir eina visai nebodamas, kur.jis paklius. Jo motina, Sul- 
fana” duoda meškiukui pamoką, kur neiti ir su savo letena vaikui rodo, kur 
jis turi vaikščioti, kad nepatektų į bėdą...

Bichnevičius Liubomiras. 
Bielskis Alfredas. 
Bučinskas Stanislava. 
Bunikis Pranas.
Butkus Jonas.
Deokaitis Anelija.

“MES IR JUS”
Atkelta iš 4 pusi.)

gatvėje, triukšminga, galvo- 
tiukčiais skubinanti, maši-

DimgaUa Štasy^ Felicija, JT nupoliruota, — dėlto ir 
i,n,bloga. Toje civilizacijoj ir 

visas žmogus gatvėje, arba 
įsaliune, arba mitinge, subu
vime, muviuose. Namie jis 
temiega, kartais pavalgo. 
Jei asmeniškai mėgsta lais-

Graužinis Balys, Palmira,! Y t’ visų pirma todėl, kad 
Visvaldas laisviau galėtų bėgioti, kits

Ignatavičius Jadvyga. kit® nesumindžiodami.
Jakeievičius Jonas, Paula. Mums, euiopieciams, tas,
Jakutis Augustas, Kon- gūdi, nepatinka. Mes zmo- 

i me, kad ir neskubėdamas
Jurėnas Algirdas, Tabea. '-Šatų ,atsa ursl,
Jurevičius Juozas. 11 iaus Z11?1OJ.?- Bet k?!

Juškevičius Eduardas, j vas’ tu,.f. ,1S gyvenimo dau- 
Eleonora, Salomea, Regina, i f[?au ieikalayL kaip automo- 
Vytautas. 1 kmo, gero Paro ir vlll°Jan‘

Birutė.
Dunda Benedictas. 
Gažutis Stanislovas. 
Gelazela Antanas. 
Girdvainytė Zuzana 
Grajauskaitė Maria

čio slipso. Turi daugiau Įsi
gilinti į žmogaus sielos pasi
reiškimus, i visumos nepaly
ginamąjį grožĮ, kad turė
tum ką pasakyt Dievuliui, 
kai tavęs paklaus: kaip tau

Kapočiunas Vincas, Mari
ja, Vincenta, Emilija, And
rius.

Katelė Kazimieras, Elvira
Kerpė Maria.
Kerpė Stasė

su kitais teises — tol nėra tuva”. Tame laikraštuke ir 
sąlygų tobulai demokrati- tilpo tas išsireiškimas apie 
jai tarpti. Jas gali sudaryti “vienybės ardymą’. šis laik 
tik beklasinė, bendrais už- raštukas rašo taip: “Londo- 
daviniais, bendrais sieki- ne radosi elementų, kurie 
mais, lygybės ir broliškumo kurimu lietuvių socialistų 
jausmais sujungta socialinė organizacijos siekia suskal- 
bendruomenė.

mui, ir tik aristokratija nau-Įninkais butų ne dabartiniai 
dojosi demokratijos laisvė- gamybos priemonių savi- 
mis ir teisėmis. Liaudies so'nifikai kapitalistai, bet pa
daliniai “žemesnieji” sluog-itys dirbantieji, pasidarę su

yra politinė sąvoka. Prieš sniai, stoję kovon už savo į visuomenintų gamybos prie- 
išplėsdanų demokratijos są- pilietines ir politines teises, į monių savininkai ir pasiėmę 
voką kitoms gyvenimo sri- žingsnis po žingsnio plėtė patys vadovauti Įmonėms 
tims, turime aiškiai nustaty- demokratijos ribas, kol galų; per atitinkamus, demokra
ti, ką reiškia demokratija1 gale visiems šalies gyvento- tiškai sudaromus organus, 
politiniame bendruomenės1 jams buvo pripažintos ly-i Socialinė demokratija
gyvenime. Yra visa eilė de-įgios politinės teisės ir lais-į Meą dabar kalbame ir ga dirbantiesiems jų kovoje 
mokratijos požymių, dėl; ves. Bet ir tuomet demokra!! ie socialinę demokratiją, už socializmo įgyvendini- 

tinės ^antvaikos formos į- juo mes sakome, kad nori-,mą kaipo santvarka, kuri 
vairiuose kraštuose liko ne- me demokratinio tvarky-1 jiems teikia galimumo bur-
vienodos. Tai priklausė nuo mosi demokiatinės savival- tis, organizuotis ir vesti ko- ‘“'į"“,“ oidvaiSoie man 
kiekvieno krašto ūkimų, so- dos džsnius jgvvendinti ir vų už savo siekinius. Bet Sa»al« b“ įie™e
ciahnių ir gorimų sąlygų, kitoįe žmopaus gyvenimojsocialistai yra, demokratai „“S-

Politinė demokratija
Visų pirma reikia žinoti, 

kad demokratijos sąvoka

Demokratija ir socializmas
Demokratija yra reikalin-

kurių netenka ginčytis, ne
žiūrint jvairių demokratijos 
apibudinimų. Patikslinsim 
šiuos neabejojams demokra
tijos pažymius.

Dauguma ir mažuma
Politinė demokratija reiš

kia liaudies savivaldą, pa
remtą vienodomis politinė
mis laisvėmis ir teisėmis vi
siems. Politinė demokratija 
remiasi daugumos valia. Bet 
politinėj demokratijoj ir 
mažuma turi savo patikrin
tas, nepažeidžiamas teises. 
Politinės, kiekvienam pilie
čiui patikrinamos laisvės 
yra šios: žodžio laisvė, 
spaudos laisvė, susirinkimų

dyti pavyzdingą Anglijos 
lietuvių vienybę”. Mano tuo 
reikalu buvo rašyta “Kelei
vyje” ir aš Įsivaizduoju tų 
“ponų” liudėsĮ, kad jie ne
gali pagriebti socialistų 
sprandų ir nusukti. Žinoma, 
vardan “vienybės”... Tokių

Regelis Henrikas, Elena. 1 Patik<>. ,man0 sutvarkytasis 
Kučauskas Kostas, Sofija, pagauna.

laisvė, laisve •____
OrganiZuOvis,

nuo kultūrinio gyventojų
kratiniu^ratL^urii 1̂1^ ku^uros.» ž™?2aus sveikatoj tinė santvarka reikalinga ge vadovybė Anglijoje esan- 
ki atimu kraštų, kuliuose vy ir kit reikalų rupmimą, jiems jų kovai. Pati soCiahs- 
jauja pailamentme demo- įdarant jam žmoniškas gv- tinė santvarka be demokraLrrofno Tnncn Vvochincn rin. . * j* — _ a.___l__ __ T_  _ lt

srityse, apimančiose musų ne tik dėl to kad demokra- žmogui, kieno ranko-
L-,,l e,vmnrrein; crtuVutnc tinp santvarka reikaiinp-ii J -

Tas europiečio ir ypač lie
tuvio palinkimas į stebėji
mą, noras būti savim, gal 
labiausiai budingas musų 
kaimiečiui, žymi ir lietuvio 

Į tremtinio nuotaikas ir ji
Reni'igiiar'‘Ge-' P'«šF?stato prieš Amerikos 

J 1 gyvenimo tempą, visą jo
stilių. To tempo daugumas 
tremtinių nekenčia ir dalimi 
dėlto nori greičiau namo. 
Dėlto jie ir senam lietuviui 
emigrantui, ypač jų jauna

jai kartai, yra linkę prikišti 
per dideli suamerikonėji- 
mą, tuo, žinoma, braukda
mi mūsiškiams broliams 
Amerikoje prieš plauką.

Čia, žinoma, nekalbėsim, 
kiek lietuvių tremtinių pir
mieji įspūdžiai yra teisingi 
ir kiek teisingas yra jų A- 
merikos gyvenimo vertini
mas. Svarbu tas, kad skirtu
mai tarp musų senesnės

Vera, Paša.
Laukis Magdalena,

ardas.
Laurinaitis Jonas.
Kragas Jonas, Emilie. 
Kreivėnas Ona. Jonas, 

Karmena,
man.

Krulikas Kazys,, Aldona. 
Kurpavičius Juozas. 
Kvietkus Genovaitė. 
Kybartas Edmundas. 
Masaitis Juozas, Veroni

ka. Julija, Vytautas.
Nedziukevičius Ignas,Bro

nė.
Mickevičius Marijona. 
Mikaila Jurgis, Marija, 

Juozas.
Misiūnas Vincentas. 
Mitinąs Kostas, Ona, Vi- 

joleta, Gediminas.
Naruševičius Tonas, Uršu

lė, Vytautas.
Navickas Ignas, Birutė, 
Noreika Leonas.
Norkus Alfons.
Norkus Juozas, Joanna. 
Paliulis Petras, Matilda. 
Paškevičius Povilas. 
Paukštienė Kotryna. 
Petravičius Marcei. 
Pleskus Mykolas.
Pučkaitė Elena.
Rimantas Balys. 
Sabukonis Justinas. 
Saladžius Teresė. 
Samauskas Rozalija. 
Safranauskas Petras. 
Samulis Romualdas, Eit o- 

nora, Kazys.
Šauliu-; Mykolas, Otilija.

Edu-

lietuviškų organizacijų. 
Tikras dalykas, jeigu tai bu
tų fašistų priešininkų ran
kose, tai “Laisvoji Lietuva” 
visai neverkšlentų. Bet 
“toks tokj pažino ir ant

kratija. Tuose kraštuose de-;venirr!O
mokratiniu budu išrinktai; pasisakome už teisingą ma ---- ---------------
krašto atstovybei, parla-; terialinių gėrybių paskirsty- kratija yra neperskiriami 
mentu; pnklauso visa kras- mą bendruomenės narių dalykai, ir vienas bekilo
Did^ Britam toi įvedimi* • socialiniT, kontrastų negali egzistuoti nes yra alaus pa^dSi0,.
Uiaz. Britanijoj, Švedijoj, islygmimą, uz sudarvmą są- organiškai susiję. Jie vienas 
Prancūzijoj ir kituose Euro- j ‘ kad kiekvienas bend- 'kita Ivdi tiek kovoje už so
pos v akanį kraštuose. Yra romėnės narys galėtu švie-
krastų, kuriuose pagalėjo stis ugdyti įgimtus ga

bumus, kad jis augtų kaip 
žmogus savo ir bendruome-

kuriuose
“prezidentinė demokrati 
ja”. Tuose kraštuose rink 
tas prezidentas yra ne tik!7a 
valstybės galva ir jos atsto
vas, bet kartu ir vyriausy
bės galva. Taip yra Jungti

sąlygas. Tuo mes

nes pažangai ir naudai.minties laisvė, sąžinės lais
vė, tikėjimo laisvė, mokymo 
ir mokymosi laisvė.

Laisvės
Politinės, kaip ir bet ku „ . ..

rios kitos demokratijos pra- demokratinės santvarkos narių veiklų dalyvavimą sa-
das yra daugumos nusista
tymas, daugumos valia ir ja 
(ta valia) paremtas daugu
mos valdymas. Daugumos 
valdžią sudarant, turi būti 
saugojamos aukščiau pami
nėtos politinės ir asmens 
laisvės. Taip pat negali būti 
pažeidžiamos ir mažumos 
teisės. Mažumos teisė orga
nizuotai veikti, laisvai reik
šti opoziciją daugumai — 
yra pagrindinė priemonė 
tam, kad demokratinė san
tvarka nepasidarytų daugu-

tmės
ma.

santvarkos nėra gali- 
Socializmas ir demo-

Elementas” A. Z.
cializmą, tiek ir socializmo 
įgyvendinime. Dėl to mes 
galime pasakyti, kad tik so
cialdemokratai yra ir pri; 
.valo būti nuoseklus, patiki-’ 
mi ir bekompromisiniai de-|

Atvyko Tremtiniai
i A tVzalta e. S narei \ i omnri’UMUic

Funkcijinė demokratija j jnokratijos kovotojai. 
Mes dar kalbame apie!

nėse Amerikos Valstybėse, ifunkcijinę, veikliąją demo- 
Pagaliau esama ir mišrių kratija, apie bendruomenės

Navakas Juozas, Julija, 
Jonas, Julija.

Neverauskas Antanas.
Iš knygos “Demokratinio; Odinas Pranas, Akvilina,
Socializmo Pradai”

formų, valstybės konstituci-'vo reikalų tvarkyme. Tuo _ . ...
jos nustatomų, kuriose dau- mes suprantame, kad bend- LMISKOS IS AligilJOS
giau vyrauja arba parla- ruoniena privalo ne tik rin-; ---------
mentas arba prezidentas. kiniais sudaryti savo atsto-; RADOSI ELEMENTŲ...

Fašistinis pastarųjų laikui vy^?? kraštui valdyti, pasta-: Rašydamas “Keleiviui i 
sąjūdis bei visi vadistiniai tytj pailamerft^ (seimą), nurodžiau nebuvimą jokiu* 

-- - -------•------------i- Ifjim «avo valine roieVaia demokiatiniu organizacijųrežimai pasauliui 'parodė, ka'P ^avo valios reiškėją,
kaip žmonijai svarbu išlai- Bęt kad ji pati per savo 
kyti demokratinę santvarką, ^etos savivaldos organus,
Tačiau reikia neužmiršti ži pei visokias visuomenės or- .
nomo austrų socialdemokra-!£anizaclJas turi dalyvauti Į-, nepatiko, nes tuoj pasireiš 
to Viktoro Adlerio reikš- statymV paruošime ir prisi-į kė niurzgėjimas nedemo- 
mingų žodžių: “Demokrati-1 dėti prie priimtųjų įstatymui kratinio nusistatymo asme- 
ja yra kaip oras. Be oro ne- Įgyvendinimo. Tie organi-; nu tarpe; o paskui pasigir-

_____ __ t_____ galima gyventi, bet vien duotos .bendiuomenės orga-;do balsai spaudoje, kurie
mos diktatūra. Mažumai tu-j oru taip pat negalima gv- veikdami greta su vais-; pradėjo smerkti bandymą 
ri būti patikrintos teisės sa- —— — It.vhčs anaratn n nomMvfn! 
vo nusistatymą laisvai reikš
ti, už ji kovoti ir siekti lai
mėti ‘daugumą.

tarpe Anglijoš lietuvių. Ra
dosi asmenų, kuriems mano 
išsitarimas spaudoje labai

venti. Lygiai negalima gy- aPal'atu’ M papildytų “vienybę ardyti”,
venti vien tik demokratija ’J kontroliuotų, saugotų jj; Kadangi toks 
(politine)

Vacys, Irena.
Okas Jurgis, Juzė, Nijolė-

Marija, Skirmantas, Dan
guolė, Juzė-Birutė. 

Patlabaitė Stasė. 
Pauliukonis Antanas. 
Petraitis Mikas. 
Prancuzevičius Vilius, Va- 

iė.
Račiūnas Justinas, Anta

nina, Ona.
Radinawna Anna. 
Sabaliauskas Juozas, Mar

celė.
Sarnackis Stanislovas. 
Sėdi čekas Bronius.. 
Sinkevičius Algirdas. 
Silizytė Irena.
Sodeika Valerijonas, l^eo- 

charakte-lnida, Mindaugas, Povilas.

ir nuimi m nri- 
buišių darosi ryškesni ir, 
atrodo, pastovus. Jau dabar 
butų sunku, kalbėti apie 
“mes”. Tas “mes” aiškiai 
susiskirsto j “mes” ir “jus”. 
Mes — tremtiniai ir jus — 
senoji emigracija. Dabarti
niu metu energingai vykdo
ma tremtinių evakuacija iš 
Vokietijos, žymi jų dalis, 
tarp jų ir lietuvių, pateks Į 
Ameriką. Kai tremtinių 
skaičius žymiai padidės, 

į skirtumai prasidės reikštis 
atviriau ir gal kiečiau. Vie
nu ar kitu budu kils klausi
mas, kam priklausys vado-

Siaurukas Juzė, (lenovaitė vaujamoji rolė visai lietu- 
Slidziauskas Vytautas, viškai emigracijai Ameri- 

Valerija, Zita, Henrikas. koje. Ar reikia vengti var- 
Spakevičius Regina, Da jžybų, ginčų, susispirimų? 

nutė. Tie klausimai, man atrodo,

nuo subiurokratėjimo, visur 
. . .. Įnešdami iniciatyvą, veiks-

Ūkine demokratija kritišką, kontroliuoian-
Ir dėl to socialistai siekia čia aki.

ir kovoja ne tik už politinę!
demokratiją, bet reikalauja; Tikroji demokratija pri- 
demokratijos principų Įgy- valo žmogui patikrinti ne 
vendinimo ir ūkinėje srityje tik laisvės ir visiems lygias 
bei visame visuomenės gy j teises. Laisvė? ir teisės tėra 
venime. Dėlto socialistai išorinis, santvarką regia- 
dabar siekia Įgyvendinti ir mentuojąs požymis. Demo- j į'j^g partijos 
ūkinę demokratiją, vadina- kratinė santvarka privalo! t iįtnvnip’

_ __  _______ 7 si, sukurti tokią ūkinę san-! kiekvienam sudaryti sąly- J
muojasi i atitinkamas parti- tvarką, kurioje ūkio vairi- ga^veikliai savo teisėmis ir 

laisvėmis pasinaudoti; turi 
kiekvieną išmokyti aktyviai 
dalyvauti bendruomenės gy-

Politinėj demokratijoj yra 
būtinos ir politinės partijos 
Vienos partijos sistema sa
vo esme vra prieštaravimas 
demokratijai. Pažangios ar 
konservatvvinės, radikalios 
ar nuosaikiosios grupės, bet 
kokiame visuomenės sluogs- 
ny, siekdamos veikti apvie- 
nytai ir organizuotai, for

Skuja Jonas.
Sprjngienė Emilija. 
Statkevičienė Stanislava. 
Stribytė Ona.
Valančius Grigas, Bronė, 

Janina.
Valeika Bronius, Galina.

Skaitykite šias Knygas!
■X

Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 
knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet lavo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

Demokratinio Socializmo Pradai ....... 50c.
Tavo Kelias | Socializmą ......................... 25c.
Dėl Laisvbs Lietuvos ................................. 25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ................ $1.00
Ateities keliu (žurnalas) ........................  10c.
Jaunasis Socialdemokratas ................... 10c.

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
| musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
636 Broadtray, So. Boston 27, Mass.

ringas išsireiškimas pasigir 
do iš reakcingiausios lietu
viškos grupės, tai noriu dar 
tuo reikalu tarti porą žo 
džių.

Vokietijoje D. P. tarp** 
randasi šiek tiek lietuvių, 
kurie ir po šios dienos ger-i Liudvika, Danutė, 
ga “tautos vado” garbini-! Vitėnas Juozas, Ona, Al
mu. Ši grupė yra šaka fašis-i mija.

viešpatavu-i Zamžickaitė Stefanija, 
nuo liūdnos! Zaniauskas Bronius, 

atminties gruodžio 17 tosios! Zavkevičius Vaclovas, Ste 
iki palaidojimo Lietuvos1 fanija, Jonas, Katarina,
nepriklausomybės. Barbora, Beatė.

Visą laiką tos grupės Žilinskas Petras, Ona. 
žmonės buvo labai “karin-| Žiupsnis Steponas, Ona, 
gi” Lietuvoje ir dabar savo, Genė, Romualdas 
“karingumo” taip pat nepa-’ Zubavičius Antanas, Bar- 
meta. tik labai gaila, kad Į borą, Inera, Malvina, 
jų “karingumas” pasireiškė! Polikaitis Klemensas, 
ne vietoje. Lietuvoje jie bu Atvykstančius pasitiks or- 
vo pakankamai “karingi”'; ganizacijų atstovai. _ 
naikinant kitų politinių pa-į BALF Imigr. Komitetas
žiūrų asmenis arba atlie į --------
kant tokius “didvvriškus
darbus, kaip “Varpo” spau
stuvės susprogdinimą. Bet 
kada reikėjo parodyti tikrą 
drąsą ir ginti savo šal| nuo 
bolševikų invazijos, tai jie 

iš demokratiškos Šuo-

Stanickas Bronius, Mika
lina, Laima.

Stripeikaitė Jadvyga. 
Zalubas Povilas.
Zitikas Ignas.
Šurkevičius Karolis, Ona. 
Atvystančius pasitiks or

ganizacijų atstovai.
Laivu “General Tavlo’” Į 

Nev.- Orleans balandžio 5 d. 
papildomai vyksta:

Pliponas .Jonas, 
Rimvydas.

Ziemritienė Teklė.

nėra pramanyti ir juos is 
anksto išsiaiškinti butų vi
sai pravartu. Jei butų iš
vengta jėgų pavartojimo be
reikalingam trinimuisi, lai
mėtų abidvi šalys, laimėtų 
ir “mes” ir “jus”. Laimėtų 
bendras lietuviškas reika
las.

Kad skalbiniai - žiemos 
Ona, metu neprišaltų prie šniūro, 

pirm negu juos džiausi, su 
skuduru sumirkytu j uksusą

BALF Imigr. Komitetas nubrauk per šniūrą.

venimo visuose pasireiški
muose; išauklėti jame tuos 
aukštus žmogaus savumus, 
kurie reikalingi socialisti
nės bendmomenės nariui ir 
laisvam žmogui. Tokiam iš
siauklėjime gludi demokra
tijos siela, jos esmė. Kapi
talistinėj santvarkoj nėra 
galima galutinai išvystytos, 
tobulos demokratijos įgy
vendinti. Kol visuomenė yra 
suskirstyta klasėmis, kol jo
je yra privilegijuoti išnau-
dotojai ir išnaudojamieji, visgi .. „ul

.1?,v.ie.n?s Puses vyrauja į rnijos pavyzdžio nepaėmė, beatodainms, siauras ego-,
izmas, o antroje pusėje da-, Šiandieną, sėdėdami D.P. 

i rosi būtina kova už žmo-j stovyklose, jie ten leidžia 
'gaus išlaisvinimą, už lygias'laikraštuką “Laisvoji Lie

Apie š. m. balandžio 8 d. 
laivu “General Black” i 
Nevv Yorką atvyksta šie lie
tuviai tremtiniai:

Augonis Stasys.
Babušis Juozas, Marija, 

Vytautas, Arvydas.
Bacevičius Juozas.
Backukas Juozas, Graži

na, Milda, Vytautas, Nijolė, 
Gediminas.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadvvay
“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mau.
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Moterų Skyrius
H SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ _

f ’-esnę būklę susikurti? Kam; 
i jie šmeižia ir keikia Ameri*
I įą. kurios gerybėmis jie pa-’ 
‘ tys taip mėgsta naudotis, oi 
j giria Sovietu Rusiją, kur ne 

liktai vyrai, bet ir moterys
pvvtna ve»-gu gyvenimą

Kapse

JAPONIJOJ MOTERŲ 
VERGIJA

'Keleivio’ Knygos. BOKSININKAS PRIEŠ MIRTI

MONOLOGAI IR 
BEKLAMACUOS 

Šioje knygoje telpa daugybė nau-

Atsiminimai ir Mintys,
paraše buvę* Lietuvon prize<leBtas

Dr. Kazys Grinius. . ——
lai yra stora. .300 puslapių knyga,| jų, labai gražių ir juokingų roonolo-

kurioje buvęs Lietuvos prezidentą ■i i gų ir deklamacijų. Visokios temų*: 
j, darbininkiškos revoliucionieriškoa.ras.* apie lietuvių tautini atbudimų, 

apie seite: t .ų laikų veikėju- ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
p..-akoJJ daug Imk mų ir įdomių niškos. Visos skambios, visos geros.
nuotykių is savo patyrimų. Tų kny- ......
gų v..-i lu-.uviai turėtų pers«.aiiyti.Į
Kaina ..............................................

Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 

$2.60 pagerinta laika. Kaina ............ 25c• Miami Hera kio” Įvores 
Eeeeh 
J£po- 
minė 

Audimo
kaip ir tas me-i rramenėj moterys ii- mergi

Gimdymą Lenktynės Rusijoje
Kapitalistinėse šalyse vra neduoda, bet daug ką at

Dar galima gauti “Keleivio 
Kalendorių 1949 metams

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Ir kitos fonės. Daugiau Juokų, ne

šk ‘

joj — vaikų gimdy 
tynęs. Kuri moteris pristato apgavystė,
Stalino armijai daugiau ka* Jas, kad “palaiminti yra n< 
reivių, tai didesnė “garbė.” ubagai dvasioje, nes jų ka- y.t

Maskvos radijo anądien 
paskelbė, kad Stalino pro-

gu Amerikoj munšaino. Šioje kny- 
Tai yra IHi puslapių knyga su jvai- goję telpa net 72 “Džian Bambos

eiles, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 

iO centų Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

| faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

riais straipsniais ir žiniomis, kurios spyciai.^ 
visiems ir visada yra . naudingos. “*
Raina

nos oficialiai gaunančios 
io šS iki SS atlyginimo 

per mėnesį. Bet dirbtuvėse! 
šeimynas se-įjos gaunančios drapanų irj 

1 pavalgyt, ir kai dirbtuvė už'

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RVSUĄ

Už dideles
aeandai triubiiant ir rei- niau agituodavo tiktai mili 

Kafauiant vis daugiau vai- Įai?s5aL Susipratę darbinin 
ku, 'pereitais metais Rusi- £»* Pigioji mtehgfen- sKaitautr, tar .
Įoj’ 28,500 moterų tl^ propaond* via.-jmtne#, japone

....a.’ da smerkdavo. Mums nėra nei M namo parsinešu.

£ taristai. Susipratę darbinin-; tą maistą ir drapanas at-Į 
tai išdirbusi visą) 

lė negaunanti'

Arba komunistų diktatūra faktų1 
į šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi-'
;ją. Visiems kyla klausimas kodėl; NIHILISTAI 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty- ..
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti , Tragedija trijuose aktuose. Veika- 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji l*s perstato nužudymų caro Alek- 
tvarko&i? Ar yra Rusijoj laisvė, ar;gandro H. Labai puikus ir nesun
yra demokratija, kokie darbininkų; k‘ai scenoj perstatomas veikalas. Iš

pagimdžiu 
kaip po 10 vaikų.

Bolševikų Rusijoj darbi
ninkai gyvena vargingai ir,

Taip kalbėdavo ir tie, kurie toks pat moterų išnaudo j i- 
šiandien vadinasi komunis-į mas. 
tais. Kodėl jie dabar kalba!

žinoma, okb darbininko Priešingai?. Jeigu mes agi- V ILGIAI J - - - 1 Mimam uz gimdymų kon- r n o u i n i

nuosavuose namuose.

Suktiniai su rugusia 
Smetona

Persijokit į bliudą 4 puo-mis, bolševizmas nori užka
riauti visas tautas ir ruošiasi . - o • . o •• • , 7 n’«hv miimt««vskarui Baikalinaa milžinių- t31 SovietU RUSIJOJ, kur Qliku> nilifų >U \ lenu >auks

-?ei \n-^a J”1, •K toks didelis skurdas, gim- mku druskos. Įtrink svarą
tu daueiaū kareiviu moti-'d-™1-' kontro|ė turėtu but i riebalų, kaip pajaus plutai.

vyrių” titulas. Nors tai tuč- . komunistai Ameri-
čia garbė, bet tamsioms ko- f. J,e uz gundymų kon- 
jnunizmo davatkoms gali ^10 f’- Lįle..cia piaktikuo- 
but paskatinimas. Bet ka- • zmo kaip. Jie pi i, Z . -- - - TY5J TJSt U L’-ld riiJnin

Boksininkas Billy Cornwell žuvo nuo kumščio smū
gių bokso rugtynėse San Jose, Calif. Paveikslas nu
trauktas pries tas nelaimingas mgtynps. Jaunas 24 
metų boksininkas, lyg nujausdamas savo mirti, sėdi 
su savo mažiukais vaikučiais. Dės Moines, Ia. mieste.

j 1 —................ 1

uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų
' pragyventi ? Dabar rusai sako kad
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.

■ Rusai daoar Lietuvą valdo, tai kas 
* yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti ? Atsą
li y mus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
i GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini-

AUDĖJA

lėlį sausų mielių (ųuick dry 
yeast). Tai yra naujos mie
lės. miltelių formoj; ant jų 
konvertėlių vra nurodymas,' 
kaip jas vartoti. Supilkit j' 
miltus ištirpintas mieles ir 
imuškit vieną kiaušinį, o 

• ta našta motinai. Sunku via antro kiaušinio Įdėkit tik

dangi jos negali gausių šei-j ^)az^sta’ e
jnynų išmaitinti, tai komu-, ?Ta. didelis tėvams ap- 
nistų valdžia gimusius vai- ^UnA1??maS'.^PaC^Uri,^1 'ra
kus tuojau iš jų atima ir ati- T-, -V-, • ' j duoda tam tikroms prie- dldel* vaikų bun išmaitinti,, ;?i tom. Įdėkit puoduką 
glaudoma. taio kad motinos ?unku.vls“ dorai, aprengti.: «Mos rugusms Smetonos ir
tuojau galėtų eiti sunkiu: J'®”*“ n “°f* V'.S,emS T kvkh I'd, '
darbu dirbti. Jos kelta gi- s?let05- .0 leigu tas sunku k.'k odą ir pastatyk,! i
riose malkas, kasa po žeme Amerikoj, tai Rusijoj dar-.;aldjtuvą. kad pakiltų. Nors;

----------------------------------- 1 Vl>ai I1C* **** VICUIąnglis, aria ir akėja laukus. į | 
Gimdo ir dirba, dirba ir vėl 
gimdo.

įmanoma, 
jų atima

Amerikoj ar kurioj kitoj p3

Todėl vaikus iš Įai kilti, bet palaikykit ją 
valdžia. Bet kaip šaldytuve- 2 valandas, o ji 
iiasi motina? i iškils kiek jai reikės.

Rusijos komunistai žiuri Kai tešla bus jau pakilus.

Ir kai giedras rytas rieda,
Ir kai sutemos artėja,
Tavo romų žemės žiedą,
Tavo skirtį, gerbk, audėja! '

Margink darbščiai ilgas juostas,
Kad paaustum lieką sprindi.
Kol neblykšta tavo skruostas,
Kol tau žemės saulė spindi...

Suok sutemus giesmę graudžią,
Kad tau rytas daug melavo,
Bet pajusk, kad staklės audžia 
Amžių metmenis, ne tavo...

Amžių mįslei — tavo skietas 
Ir muštuvų damas mojis,
Tau tik staklių suolas kietas,
Tavo sostas keturkojis.

Bet priimk ir tdki kelią—
Kad ir vargšė, tu ne vergė—
Kito audeklo dalelė,
Tu jo margą mįslę sergi...

Ir jei temstant nevaitosi 
Ir vis tiesi ranką miklią,
Tu per vargą sužinosi,

. Kas Audėjas, kas šaudyklė...
Jurgis Baltrušaitis

norisi atšaus nepagahro.’ęs žtuogus. ; mas keitėsi Rodei? Kokius dievui 
Bet dėl ko gi nonsi. Del ko be vai- ! garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas čia3 jie buvo įsteigę? Kodėl žmonei 

priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $l.€0

. gi o žmogus silpsta 
l maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, draskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. Grmus. Jos' SIELOS BALSAI 
kaina tik .............................................. 15c

KUNIGŲ CELIBATAS
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

; popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia ' 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- 

. ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
! kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
' perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
i ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Sainogitia.

: Kaina ..................................................... 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI

Gražios eilės ir dainos, čia yia 
sudėtos įvairios lietuviškos dain-ts 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knjga palinksmins 
jtsų laisvas nuo darbo valandas, bi
telio formato, 223 puslapių knyga, 
1 orioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ........................................ $1.0*1

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. I^bai įdomi knyga. 
Kaina. ..................................... ............. 25c

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- 
i na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
t žinote, kad ji buvo paprasta kai- 
' mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 

; tuk.itsnčis! ir Wiilww>ai Įeitu motoru.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas,

! kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet
1 Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- . _ _ .. .-
. rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos ‘ rių nesumuš joks jėzuitas, 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, 1 u- 

. 20c

PAGIMDĖ 22 RĄ KŪDIKI žiu]vste ’ ’ - s,a‘ vaikų

apraše. Žemaitė yra daug rastų pa : > l iiimic
; rašiusi Li-.tuvoie ir Amerikoje. “Ke- *-,11*11. ilŲ KALBUS 
leivis” parduoda jos raštus parašy-1 GRAMATIKA 

i tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi j Pritaik ta Amerikos lietuviams.
!pauK * Letuviško jaunimo nori 
se rastuose ji gražiai ap aso, gra tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
ziai pajuokia .r gražuti pagina mu-, senimas irgi nor/paguj^
sų gyvenimo būdą ir .musų papro- etišką lietuvių kalbos žinoįi-
cius. Knygoje >ra pav eik. las su gramatika yra tinkama vį-
sios rašytojos parašu taipgi paveik- nor, ,ie[uvi
šiai vaikų pneglaudų. kūnas Že- i.........ir kanibalizmu. Sa- maitėT^ur^V^^vei^

koma, kad 1947 metu vasa- lota2trnA^SBu?otienen Bulotu”mžiau- LYTIŠKOS LIGOS
Kad rą h nes parsinešęs namo nai nužudė vokiečiu laike šių, ka- Ir nuo apsisaUgOti. Para^
am- mėsos II- paais.unęs žmonai, ęU’gĮrsjais kaštais ir’reuis paveiks-: P1-- F- -Jatulaitis. Antra, peržiūrėta

O- kad JIS tą mėsa gavęs mai-'!»’’• Kaina ......................................... 50c;,r P®Plld>ta laida. Kaina .... 25c

. . . . . -_ _ . . .- _ J-, nais už kitokį daiktą. Mote- PAPARČIO ŽIEDAS j TAVO KELIAS I
28 ^)0^Yiotemi kurine na ^Iais vaikai bus iš jos at-,-1 kartus. Tuomet su-r^® 22-rą kūdikį. Ji norėjo riškė maniusi, kad tai par- ir keturios kitos apysakos: pSOCIALIZMĄ,

.•_____ j M U imami, visvien ins čirriic Diaustvkir iškočiota blvna'P38^^1’ lajkraščių reporte; šieną. Ji tą mėsą išvirusi ir ^T,ž^tki
du ją suvalgę.

ių ciKiziausi protestą, ir uz _ J y
toki nežmonišką moterų iš- a.*mV° n,e^a?- Tai yra totą f .ct° ,n.1 !r vėl pa
naudojimą valdžia susodin- ;ltarizrn? principas; Bet si- oai>t\Ait cukraus. Sulenkit 
tų kaltininkus kalėiiman. I33 Prin.clPas, pnesmgas ?Į>ną per pusę ir vėl iško-

gimdė jau po 10 ar daugiau L ’. rsvienz_. J°s širdis. PiaMvkit iškočiotą blyną'P; - A ■ ,••••
vaiku ioavadinta “motinom-'bus 5Uzeista- §lt0 motinos Pailgais rėžiais apie tris nams . I?3?3?11111! net
didvyrėm”. ; instinkto negalėjo išdildyti ketvirtdalius colio pločio ir! rekordą. Bet kai jai buvo r

Gi 2,500 000 kitu moterų naci?mas’ neišdildvs ir ko- 4 colius ilgio. Susukit tuos paaiškinta, kad viena f 
nacrimHs jnunizmas. • ežius tris-keturius kartus. ;cuzė turėjo 23 vaikus, j

. ^-tijos gyventojai ko, ^tykit cuk™, atšaki ^t, fmnenzę
7 vaikus, gavo “garbingos kas dar aeSah S1.t31 stakta- ant bletos n- pakepinkit dar pialenksiu.

Keužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi-Į parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš-
ria; (3) Klaida; <4) Korekta. Jose kus socializmo aiškinimas............25c.
nurodoma, ka:p žmonės paikai tiki' .. <,n ędVnvtG
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c! □tAOVfcS ZMU.iEa

išėjo aikštėn,'ANGLIšKAl-LIETUVIšKAS i PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?
buvo nužudęs ŽODYNAS : , ^bai idomų-s senovės filosofų da-, , , . - tvuin/vo leidimai apie zemęs išvaizdą. Pagalovla busianti Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas daugeli autorių parašė Iksas. Antra

svarstoma 12 balandžio aI l£*tas žodis lietuviškai vadinasi.; knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo-
“ » ’ • t'‘'les kasdien girdim* J-----Apie tai praneša Associateo žodžių, bet dažnai

fran- , k,a^r. P
japo- kad F|T 
J 1 vaiką. .Jo

Mes kasdien girdime daug anglišku j Į»!as, arba .Kaip Atsirado Kalbas.“ 
nežinome, kaip

tikra: jie lietuviškai vadinasi. Tamnnei
t v diktatūrai t ............ ..

Ką'tas UtuFas joms duo-: ->TO P'iei^, ^.;8t-v: .aP'? 37.ĮJąi^.
da? jes taikytis. Bet sunku su- nių. iki suktiniai gražiai pa-

Jis ne tiktai nieko joms •Prasli> Amerikos ko- ffeh- Paharstykit juos cuk-
------------------------------------munistai šaunia ura už *a^'" milteliais. Labai geras
GRAŽUS KOSTIUMAS įrodymų lenktynes Rusijoj, faiktas prie arbatos ar prie

kuomet Amerikoje jie sto- kavos.
ja už gimdymų kontrolę?

motinos” titulą. pasiprie- apie 2o minučių vidutinia-'
VAISTAS NUO GIR 

TUOKLYSTĖS

P; ess.

GRAŽUS KOSTIUMAS

a

Daili aktorka Shirley Mo
deli, Miami Beach pajūry,

Kepti s2nvičiai su varške
I j.-saturo pufMjuko varškes 

Icottage cheese).
Skardinė tomeičių sunkos.
12 riekiu duonos.
Žalias pipiras.
Druskos ir riebalu.

Kiek man žinoma, reta ko 
munistė augina vaiką. Jei 

' kuri augina, tai tik dėl to. 
kad jis atsirado “per kiai 
dą”.

Išrodo, kad Amerikos ko- 
j munistai yra užsikrėtę ko-, 
munizmu taip, kaip žmogus .Riebaluose paspirgink su- 
užsikrečia liga. Nors jis Pustytą žalią pipirą ir iš-Ai./vzv k/tš __ ? 1__A_  •! rrvi !>• -JI TN ’I v.serga, bet nori but sveikas. 
Taip yra ir su komunistais. 
Nors jie dega komunizmu,

griebk jį. Padaryk 6 senvi- 
arške. Si 
riebalus

čius su varške. Sudėk juos į 
karstus —e. . „ . ------------ , . , .. ---- ir paspir-

bet gyventi nori kanitalistiš- &111* ,s abie jų pusių. Sudėk 
kai. Jie perkasi didelius na-, a,štus į lėkštę. Į tą pačią 
mus, važinėjasi brangiais I ^kauradą sudėk skardinę to- 
automobiliais ir kain ima- {^eičių sunkos ir tą patį ža-.- ima
nydami kraunasi vis dau
giau kapitalų.

Aš nieko prieš tai nesą- . ... ,
kyčiau, nes visi mes norim »’ užpilk ant senvičių.

i-uok valgyt kol karšti.

ną pipirą, kuris pirma buvo 
paspirgintas. Pasudyk ir į- 
berk žiupsnį pipirų.“ Užvi-

“Science Service” prane
ša, kad Danijoj esąs išrastas 
■vaistas nuo girtuoklystės, i 
Jis vadinasi “antabuse” ir 
parduodamas pilių formoje. 
Jeigu paėmęs pilę pradėsi; 
gerti, tai nuo pirmo stikliu
ko dar nieko nejausi; bet 
išgėrus antrą, tuojau prade
da smarkiai plakti širdis, 
veidas parausta ir žmogus 
pajunta, kad su juo darosi 
negerai.

Amerikoje “antabuse” 
viešai dar nėra pardavinė
jama, bet daktarai jau pra
deda jį bandyti. Vaistinin
kų draugijos pirmininkas 
Dr. Klump sako, kad ban
dymas buvo daromas su 83 
chroniškais girtuokliais, ir 
74-riems pasirodęs geras re
zultatas.

NELAIMĖ MUV1UOSE

reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pa3i- 

I tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
j kišeninio dydžio, 400 puslapių knv- 
; ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

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

žmonės kuęia per amžiusSį intri
guojanti politiskai-ekonomišką klau- 

i rimą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina 10c

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

So. Boston 27, Mass.

Mamyte Labai Dėkinga

savo gyvenimą gerinti. Juk 
ir socializmo idėjai mes pri
tariam dėlto, kad ji žada 
liaudžiai šviesesnę ateitį. 
Todėl ir komunistams yra 
natūralu siekti geresnio gy-

Aukš ėmusia vieta žemės 
paviršy yra Everesto kalnas 
Azijoj, kuris turi 29,141 pė
dą aukščio; o giliausia ju-

NUŽUDĖ IR SUVALGĖ 
VAIKĄ

ėv. Patriko dieną užsidėjo venimo. Bet kam jie tuomet J °s vieta yra tarp Filipinų 
tokį “kostiumą” ir sako, niekina ir keikia tuos, ku-j ir Mariano salų—34,000 nė- 
kad tai yra gražiausias. riems jau pavyko kiek ge- dy- *

Jauna mūviu aktorka, 14 
metų Joan Evans, lievaidin- 
dama vieną peštynių sceną, 
buvo peršauta į ranką. Čia 
ji nutraukta Jx>s Angeles Ii 
goninėj. Vaidinimuose šau
doma iš tuščių patronų, bet

Bremeno mieste, Vokieti
joj, anądien buvo areštuotas 
tūlas Bodo Fries, 39 metų ir iš tuščio patrono parakas 
amžiaus laivų darbininkas, t gali skaudžiai nudeginti, 
kurį policija kaltina žmog- Taip atsitiko tai aktorkai.

Mamytės gimtadienio pro- 
a užrašiau jai “Keleivį.” 
i labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

Sesės-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:

Keleivis.
S3S E. Bro«dw»,. So. Bortoo 27, Mbm.

f
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Ruošiasi 1950 Rinkimams
Praeitą savaitę posėdžia

vo A. Darbo Federacijos 
vadai, kurie plačiai aiškino
si pasiruošimus prie 1950 
metų kongreso rinkimų. 
Tuo tikslu A. D. Federaci
jos “politinio švietimo lyga” 
bus sustiprinta ir imsis pla
čios akcijos darbininkų tar
pe.

Nacių Vagystės
Amerikiečiai iki šio laiko 

jau grąžino teisėtiems savi 
ninkams apie 100 miiionų 
dolerių visokių vertybių ir 
turto, kurį nacių vagys buvo 
suplėšę užkariautuose Euro
pos kraštuose. Daug visokių 
brangenybių, paveikslų, iš
tisų bibliotekų ir kitų bram 
gių daiktų vokiečiai buvo 
prisivogę ir per ištisus tre
jus metus pavogtas turtas 
buvo ieškomas ir grąžina
mas savininkams.

Gen. Franko Dešimtmetis
Ispanijos diktatorius ge

neralisimo Franko praeitą 
savaitę minėjo dešimties
metų sukaktuves, kaip jam Perversmas Sirijoj 
pavyko paskandinti krauju- Sirijos kariuomenė praei- 
je Ispanijos liaudies res- tą savaitę padarė perversiją 

ir “be kraujo praliejimo”publiką. Ta proga diktato
rius dvi valandas žiurėjo 
kariško parado, o praneši 
mai iš Ispanijos sako, kad 
ekonominė to krašto būklė 
darosi nebepakenčiama.

Tvarka Malajuose
Malajų kraštuose, tolimoj į nių priešų. 

Azijoj, kur komunistai bu
vo sukėlę kruvinas riaušes 
ir pilietini karą, tvarka jau 
baigiama atstatyti. Pereitų 
metu rudeni ten įvykdavo

sukišo j kalėjimą visą sa- 
iies vyriausybę su preziden
tu priešakyj. Sirijos kariuo
menės viršininkas, genero
las Husni Bev Zayim, skel
bia, kad kariuomenė turėjo 
gelbėti kraštą” nuo viduji-

Bendri Manevrai
Vakarinių Europos valsty

bių karo sąjungos pirmieji 
bendri kariški manevrai bus 

kas savaitę virš 70 teroristi- daromi birželio mėnesi ju- 
nių aktų, o dabar terorasj rose, dalyvaujant Anglijos, 
sumažėjo ir per savaitę pa- Prancūzijos, Olandijos ir 
sitaiko apie 15 visokių išsi . Belgijos karo laivynams, 
šokimų. Vėliau bus daromi ir armi-

--------  jų manevrai-pratimai.
Anglų-Rusų Prekyba -----------
Anglija sutiko Rusijai “Šnipai” Bulgarijoj 

duoti 36 milionus dolerių Bulgarijos vyriausybė are- 
kredito, bet kartu patvarkė, štavo virš 300 žmonių ir 
kad i Rusiją negali būti ga- kaltina juos esant “impe- 
benami ginklai ir medžiaga, rialistinių valstybių šni- 
kuri gali būti panaudota bet pais”. Pagal jugoslavių šal- 
kokiems kariškiems tiks- tinius esą suimta nemažai 
lams. Kreditais Rusija gali aukštų valstybės pareigūnų 
naudoti per artimiausius 12. komunistų, kurie Įtarti “šni-
menesiu. pinejime

ILLj 
uiuuijiujiį uancu

PADAUŽŲ, SPIEGIKŲ IR SMOGIKŲ GENGĖ

Kada Į New Yorką atvyko Anglijos užsienių reika
lų ministeris E. Bevin, žydų nacionalistų ir komunis
tų bendras frontas mobilizavo padaužas, spiegikus, 
rėkikus ir panašias govėdas ir užsiundė juos ant sve
čio iš Anglijos. Policija su lazdomis tuos žydiškai 
komunistiškus smogikus apramino.

Gerbiamieji! Jau bus dau: Apie Nuomų Btihį
giau, kaip metai laiko, kai ______
buvau užprenumeravęs “Ke
leivį” profesoriui Povylui 
Jakubėnui į Vokietiją. Pra
šau, kad Maikis su Tėvu ne
patingėtų ir toliau keliauti Į
Vokietiją ir Įdedu kelionei 
$5. Su pagarba Paul Kutra 

Philadelphią, Pa.

Gerbiama administracija ! 
Atnaujinu “Keleivį” ir pra-

mtra- Stankaites kabelę, Liudą ir Sas- Kambarjs Kendai Philadelphijoj 
ui (llKLdtUl OJ* lažiniu vitaziją. kilusias iš Raudėnų parapijos. Didelis kambarys issirendavoja 
yio “LietUVOS Aidas” redak- lniškių kaimo ir atvykusias) Bosto- Philadelphijoj, su dviem langais |r 

. .. vodn na prieš pirmą pasaulinį karą, pa- visais patogumais, elestra,, g' *
tOllUS. rvOtiei \aifiyoa laliu Johana Uarbaliauskaitė, dabar vanduo; antrame aukšte. Kau

s ir 
Kaina pri- 

fal.ri-’eiknlo kviesti aiškiai nede- gyvenanti: Baltic D. P. Camp (13b) einama, beveik vidury miesto, fat.i 
i *-’i nnaoVuti Garmisch, Jaegerkaserne, Germany, kų srityje. Kreiptis ; Jonikųmokratiską žmogų pasakyti _____*_________________ė—...

niakalba, daugelis narių ne- , Paieškau brolį Joną Grilauską, ki-
umi-mi.; r.aUmus daiktas. L“!!L!t

mokratišką žmogų pasakyti
Paieškau brolį .

-s. lusį iš Palėvenės parapijos, pmniausupranta. Galimas daiktas, gyveno Argentinoj, dabar nežinau, ar
kad amerikiečiams lietu- gyvas ar miręs, laibai prašau atsi- 

. . . . . • liepti, ar kas žiBot pranešti man, ta-ViamS SUnkU susiorientuoti,' rįu širdingų ariu iš anksto. (14) 
kas buvo “Lietuvos Aidas”, Mrs- Ursulc- Griiauskaitė-shaitman 
kurs per visą savo gyvavi
mo laiką buvo leidžiamas 
diktatūros rėžimui pateisin
ti ir žmonėms akis dumti.
Juk toks “žurnalistas”, kaip 
Dr. Dirmeikis,

3374 Main st.,
Hartford 5, Conn. U. S. A.

Ieškau Darbo Ukėje
Ieškau darbo mažoje ukėje, pas 

našlę ar vienišų moterį. Esu GO me- j

redaguoda- i -svaiginančių.<z’ . - nevariom 1 )p*l

22 Cnristian st.,
Philadelphią 17, Pa.

GARDUS MEDUS
Gardus Miehigan kaimo medus, 

100'/, gryna.-., šviesios spalvos, švel
naus skoniu. Pasitenkinimas garan
tuotas. 6b svarų kenas už $lb. Eks
presų Tamstų apmokat. Kreiptis:

George M. Olowach (17)
R. F. D. 1, Guster, .Mich.

Išsinuomuoja Farma
Graži farma išsirendavoja New 

tų amžiaus, patvręs žemės ūkio dar-t Torko valstijoj labai geromis sųly- 
gėrimų ir tabako gumis. barnia geroj vietoj ir gailina 

atlyginimo susitai-; Paryti gerų pragyvenimų Kas

sekiojimus, karo laukų teis
mus ir panašius smetoninio 
rėžimo “malonumus”. De
mokratiškoj Amerikoj tokie 
Dirmeikiai, žinoma, nekal
ba apie tuos laikus, kada 
jie kitus lietuvius laikė pa-

M. 2UKAIČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDELIS

333 Dean Park, Speaeerport, N. Y.

PAAIŠKINIMAS: Dėl žemiau
skelbiamų knygų prašome Kreiptis | 

, . i . ii P*ti skelbėjų. “Keleivio” sdminisVgl obę UZ gerkles ir botagu ^cij* j„ nepardavinėja,
mosikuodavo.Jie dabar kar
tais net dedasi “irgi demo
kratais”, o kai kalba apie 
Lietuvos pavergimą, tai 
žmonėms kartais sunku ir
atskirti, kas tai per paukš
čiai. Klubo Nary*

Naujai kongreso priimtas 
ir prezidento pasirašytas 
nuomų kontrolės bilius pra
tęsia nuomų kontrolę 15

DEHLI, ONT.

Įkurėme Klubą
Lietuviai tabako auginto- 

mėnesių, iki 1950 metų bir- jai irgi progresuoja. Neper- 
želio 30 d. senai susitvėrė Tilsonburge

„ . . .... .... Lietuvių klubas ir jau pasi-Pagal naują bdių atskiri rQ(j^ viešumoje per vasario 
namų rayininkai gali prasy- J6 d Daugeljs ž£onilJ intc.

1 1A. * 1 X.*" A* resavosi tuo klubu, bet pasi- nuomas pakelti, bet tie na- rod^ kad ne vįsįems jįs pri-
šau prisiusi! kalendorių. Sukiny savininkai turi įrodyti, i nes vfen.

rarsiduoaa o uotą:
East Hartforde. Conn. ant Nelson 

st. galima pirkti* labili pigiai tris lo
tus (282-283-284). Jau pastatyta 
stubukė ir yra pumpa, o norint yra 
ir miesto vanduo, jau galima ir g>- 
venti. laibai graži ir patogi vieta. 
Norintieji apžiūrėti ar plačiau suži
noti prašom kreiptis šiuo adresu:

Mrs. Josephine Antanaitis (14) 
57VįPotr.am st.-, Hartford 6, Conn.

NUPIGINTOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas ligų

Ramybės šaltinis, didoka knyga, di
delis drukas, stiprus apdarai .. 34 ________
Gyvenimas šventųjų per visus metus šaknįmi.s ir žolėmis. Vardai lietuvis 

4 * kai, angliškai ir lotyniškai. Paaiški
nimas kų ir kaip nuo ko vartoti. lie
tuviškai. Kaina $1; apdaryta, $1.25

su paveikslais, apuaryta .... $4.25 
Evangelijų knyga per visus metus.

Francijos LIURDES apsireiškimai, Greičiausis Anglų Kalbos Mokytojas,
500 puslapių, stebuklai patvirtinti Kaina ..................................................... 4bc
dvasiško sosto, su paveikslais irap- Deklamacijos ir Dainos. 25c
darais ............................ —_......... *3-j° ' Slaptybė kaip lošti kozyrom iš pini-
Aneikriatas ir komunistai ..... 35c. Į gų, kaina ............................. 25c.
Pranašavimai apie svieto pabaigų ir i Perkant visas kartu, $1.50. Atslu-
ancikristo atėjimų .................... $t-"> rai. P>lrta kaina.
•’ ----- - in Taįpgi turiu visokių žolių ir šaknų

naudingų. Trejos devynerios lietuviš
kos 60c. Turiu trukžolių, čemeryčios, 
valerijonų, ramunėlių, puplaiškių, lie-

Angiiakai lietuviškas žodynas $3.10 
Lietuviška gaspadinė su daug nau
dingų receptų .............. .. $Lj»
Biblija, pilnas šventas rastas 1100
puslapių .................. • •...........• •
Juokų vežimas ir foftių trokas ooc. 
Meiliški ir kriminališki aprašymai

........................ 50c.
Karalaitis ir paprastos žmogus 35c. 
.Smakas ir geležinis vyras .. ZSc. 
Stebuklingas puodas ir velniškas
malūnas ... ................................... 25c.
Apie Bernadiaų zokoninkos.... 25c. 
Jonukas karaliumi ir jaunikis pas
mergų .............................. ........... ^?c-
Duktė akmenoriaus. pasakos .. 25c. 
Apie gražių mergaitę nevalninkę 25c. 
Onutės laimė ir balto vergija .. 40c.

2oc.

pos žiedų ir kitokių. (15)
PAUL A1IKALAUSKAS 

73 Compton sL, Boston, Maus.

esu susipažinęs kad jų gaunamos iš nuomų j Tada ^hlijiečiai su drūtais vir-
pajamos yra neužtenkamos. nutarė susiburti j kitą kl„- 
£.7 suninkąs tun dideles jr sukure Lithuanian So- 

. - t j . • i-* • ,K aic^a; ~ mokesčiams, na- cįaj and Welfare Club. Pra
nų, kad be jo negalėtų irjmo pataisymams ir nuosim-Į džiai susirasė apie 20 nariu, 
būti. Su pagarba , ciams mokėti, o jo pajamos sumokėj0 po $25 uz šerį.

Jeronimas Babavičiu* >ra. neužtenkamos, tai jis pirmiau čia gyvavo Sunu ir 
Exeter, N. H.Įtu.n teisS prasyti, kad butų - ‘

Keleiviu”
nuo jo gimimo ir pamiršti jo 
negalėčiau. Mano moteris 
taip pamylėjo moterų sky

Dukterų draugija, bet ir ji 
buvo ne visiems patinkama.leista nuomas pakelti. Kiek-

Gerbiamieji! Prisiunčiu [ Tėvui ant cigarų, nes ma- kalendorių, o likusius tai j11 1Jines savo sprenaimą. perved ė naujam
už prenumeratą SG ir gal nau, kad Tėvui pypkė jau j tebūnie Tėvui ant tabakosj Nuomų kontrolę, pagal kurie ūkininkai paskolino 

pabodo, tai tepabando cigaįba jis to užsitarnavo pas į naują bilių, gali panaikinti klubui po šimtinę ir klubas 
rus Viso labo (mane bevaikščiodamas per J atskiri miestai, kaimai, ap-i nusipirko namą, buvusią

A. B. TamkusiSo metus. Tai gal jam bus skritys ir valstijos, bet to- mokyklą.

dar turite užsilikusių bro
šiūrų apie Juozą Staliną, 
tai prisiųskite. Su pagarba

K. Hinderhaltz
Kenosha, Wis.

Wheelwright, Mass.

Gerbiama redakcija! Aš 
jums prisiunčiu $19, bus 6 
už mano prenumeratą, o $4 
už Antaną Kasparavičių. Su 
pagarba

Gerbiama redakcija! Čia 
Įdedu 7 dolerius. Bus už ma
no “Keleivi”, už du kalen
dorius ir gavau naują kos- 
tumierĮ,' prašau 

I laikrašti Antanui Masilio

smagiau vaikštinėti ir toliau kie savivaldvbiū nutarimai 
užsitraukus durno pas seną 
“Keleivio” skaitytoją

Helen Katin

Namas nėra didelis, betturi gauti valstijų gubema ‘T™4' "7? vi 7 ’torių priturima. • P!'a.dzla Pu!kl- .Klufe J™
/ Į visiems atviras, be skirtumo

Namų savininkai, kurie pažiūrų ar tikybos, bied- 
nesilaikvs naujojo biliaus, į niems ir bagotiems. Džiugu 

įaują kos- Gerbiama redakcija! Pri- ?alės buti baudžiąmi,, bet yra, kad i klubą rašosi ir 
siuntinėti siunčiu 5 doierius, bus 3 už'n? knmmahni prasižen iD. P. Toliau gal jų ir dau- 

ji Masino- Keleivi> 50 centu už kajen. girną o is jų galima bus giau prisirašys. Butų gerai, 
. bu nagai idoi i^ 0 kas ijks *įaj Mailrio. ^reikalauti trigubai dau- kad lietuviai čia turėtų savo

W. Lynn. Mass.

Jospp*!, Jafe.™avi“u‘mitri į Clevelandų
1 af 0 * kl' 3 t,a Igną* Grebliuna,'Tėrui ant tabako. Meldžiu £Iau- negu iie bus gavę lau

Gerbiama redakcija!
. Prašau man prisiųsti “Ke-I 
leivį”, aš Įdedu Seniui ir 
vaikui
batų, kad

Cleveland, Ohio
orkestrą, nes kada koks rei 
kalas, tai tenka kreiptis Įjei galima pakeisti adresą, i lydami Įstatymą _

nes Joe Verketis jau trys! Naujas bilius buvo priim-: svetimuosius muzikantus, 
metai kaip mirė ir aš skai-i tas senate 78 baisais prieš j Rovo d naujas k|ubas______ .., Sveikas Tėvai! Kaip pra- .... . , u K1UnH5

penkis dolerius ant šei, kad surasčiau daugiau:tau mirusio žmogaus laik- 11, o atstovu ruoniuose 263 turgjo pirma savo balių 
id jie galėtų mane skaitytojų, tai dar vienų su?|rasti. Su pagarba balsais pnes 143. j Ukiįink?7^^

lankyti Kanadoje, kelias Į radau, kuns mėgsta išgerti -----------
čia yra ilgas. Lieku iaukda- “rai” bonką, išrūkyti pypkę 
mas laikraščio. Su pagarba ir paskaityti Tėvo nuotykius 

m r ir r* Keleivyje. Prisiunčiu $10 ir
l**rS. I*. &&llt L ori nr’cinefumaf mun

sais ...............................................
Apie raganiškų lazdele ...
Dn broliai ir majoro duktė
Apie šv. Kristupų ...............
Sirata. gražus skaitymas ..
Vali akas išlenda iš girios . 
Sidabrinis grabas ir pasakos apie
čigonus ................ ‘tec.
Talmudas žydų ir jo slaptybės .. 25c 
Velnias ir kapitonas, trijų t. 
žemaitės vaizdeliai kučioje ..

NERVAŽOL1Ų ŠAKNIS
Nervažolių šaknis 
geriausias vaistas 
nuo nervų ligų, iš
gąsčio, hysterijos, 
galvos skaudėjimo, 
smilkulio. reumatiz
mo ir bemigės, vi
durių skaudėjimo,

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

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krutinę skaudė- 
iimn dii><rtiu_ nalensrvina atko-jirrrv) —r r------- --- -----
sėjimą, verčia prakaituot. Truk
žolių svaras $3.00, o už $1.00 5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvray,

So. Boston 27, Mass.

$1.50 
25c.

Apie razbaininką Urliką •;•••• 3^c- 
katiliukai, močiutes pasaka

'—’ - 30c.
Asžino žydo kelionės ................ 20c-
Grirogius, pasaka ...............................j-
Robertas velnias ir panaite lrlanda

.................... 35c.
Aakae Altoriukas, Tilžės ’P*ądos, 

gražiais celuloido apdarais .. $1.76 
. .Vainikėlis, maža maldų knyge
lė ......................................................... 75c

Raktas į laimingesnį gyvenimų 1.00 
Lengvas Bodas išmokt angliškos

kalbos, be kito pagelbos .............. 35c
Jonas ir Alenntė, graži pasakaitė

.................................. 25c.
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c 
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

350 visokių vaistinių augmenų ir
kam jie yra tinkami ..................... 25c

Karvės ir gerų sūrių darymas 25c 
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Visos žolės yra paskirais pakeliais, 

sn lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, ne
migos, galvos ir sprando skaudėji
mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu- 
lipos ........................ 85c

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varo laukan akmenėl. 60c

Nuo kosulio, dusulio bei mainų as
tmos, palengvina atsikosėt ir varo 
laukan visokį brudą nuo plaučių 60c

Vyriškumo pataisymui Oh boy, ge
rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei-
dukėms tinginį paakstina ____ 1.25
šaknys stambiom dė! arielkos . . 75c. 
Apynių svaras $1.75; Ramunėlių sv. 
$1.75: Liepos žiedų $1.25; Peluno sv. 
75c. Nuo užsisenėjusio bronchito 75c.

Nuo reumatiškų sausgėlų .. 60c

KUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS UGV

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimų ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina, jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nsi- 
tj. 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 perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu

pritaisė gerų
šių, stalai buvo papuošti gė

; lėmis. Buvo ir gražu ir mai
štinga. Baliuje kalbėjo J.
! Pranskevičius, kurs atidarė 
programą ir pavedė vado
vauti F. Gurkliui. Vėliau

“-a ^a P^i-! U Klubo milingo i Kri™“te^
tyti, kai jie atsilankę į ma- Kovo 27 <1. ivyko Lietuvių majoro iki musų atstovo
n,?„XT^PaSlbara- L,eku<Ukėsų Klubo narių nepa- parlamente. Publikos buvo 
mi pa^ai oa ! prasta? susirinkimas, kuria- pilna svetainė. S. T.

Wiiiiam Stanaitis me nariaį turėjo nubalsuoti, —------------------------------ -
Kenosha, Wis. ką <iaryti su apatine klubo D . .

TA o. _ .'svetaine. Nutarta ten pada rAln&MJJlH.A.1
' ryti poilsio rūmą su Įvai ---------

postai note for $5. Wllllyou riajg žaidimais, kaip tai PaiMkau mano dčUę Joseph Pocių
please contmue sendind the; “nimr-nnntr“ biliardu ir *potz^ JSTTna k?r toi *°<>k>yne k’oloivlc nonor pi«g ROng , Diliai (IU ir ar apie Brooklyną. Jis pats ar kas jįKeleivis Papei $3, Ca- staliukais kitokiems loši- žmo prašom parašyti man p.5)

----- — - Agnės Pocius-Kelly
394 Medford st., Somerville, Mass.

Kazimieras Verketis
Norton, W. Va.!

Gerbiama redakcija! Pri- 
į””’ noriu, kad prisiųstumet man Į siunčiu $4, trys bus už laik *

Antelope. tanana knygų^ pagal pridedamą są-jiašti, o vienas doleris Tėvui 
rašą ir siųskite laikraštį nu !su Maikiu. Aš mėgstu ir: 
rodytu adresu. Su pagarbaGerb. administracija! Ga

vęs paraginimą skubinu at
silyginti ir prisiunčiu penki-' 
nę, 3 už “Keleivį”, o du

Ignas Bružas
Karmak. Ont.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE «

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2^00,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis- gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašaipa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo $0 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New Yoek 1, N. Y.

lendar — 50c. and $1.50 
for contribution. Thank you 
sincerely

KorespondendĮoS
WORCESTER, MASS.

mams.
Rlubo valdyba i susirin- Paieškau mano dėdę Feliksą Ren- kima buvo pakvietusi kai- te!į. žinau, kad kadaise skaitė “Ke-

n.. R T Bb-mmlri le,v' • J,s pat" ar kas ji žino ma,°- 
Rronklvn N V ®etl L)r- LFirmeiKI, nėkjt parašyti:
_____ ' į kurs nepriklausomos Lietu- £ Kisielius, % v. r. schmidt

- ‘ • a* • • i • v K. K. 4, Beivos pasKutiniais laikais bu- loit, Kan**s-

vargusių, perštamų ir 
Nuo nauralgijos, neuritų. Šita ar- niežiančių kojų. Legulo 

bato prašalina ant rankų ir kojų su- Ointment yra parduo-
suktus guzus .............................. $1.75 P°. r1;. .,r

Orderius išsiunčiame tuojau, kaip i Pykite vaistinėse
gauname užmokesnj, arba pasiunčia- ' Chicagoje ir apylinkėse 
me C. O. D., tai užsimokėsit, kaip ar^» . atsiųskite """ev 
paėtorius atneš. orderi j: zia.o,

M. ŽUKAITIS.
335 Dean Park, Spencerport. N. T.

C 16-0)
LEGULO, Dept. 2. 

4847 W. 14th Street,
CICERO 50. ILL.

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungą. 
Paremki tad, lietuvi, auko
mis Antrąjį Lietuvos Gel
bėjimo Vajų.

APSIVEDIMAI
Paieškau apsivedimui vyro, 

aš esu gyvanašlė 53 metų. Pra
šom ragyti šiuo adresu: (14)

Mrs. A. A. Benik 
R. D. 2, Newfield, N. Y.

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

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITA8 Na. 101 
Kaina $1.10 so persiuntimu. Musų žolių arbata 
>Ta ekspertų suoaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į

BANITA8 HERB8
1138 Mltaaakaa Ave^ Cbkaga 23, III.

(17)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J, Pilipauskas. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
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. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadtray, South Boston 27, Mi
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Vietinės Žinios
PA'NKR’NKI’r AUTO- i u BALF SUSIRINKIMO ŠAUNI VAKARIENE 

Mnm' H.8. Praeitą penktadienį ivvko WORCESTERE
ietinio BALF skyriaus na- Praeitą sekmadieni, L. R.

MOBILIUS!
Pirmas šių metų automo

biliu patikrinimas turi būti

esi Jonas Vilkaiti* su

. . mo “stickerio’, 
LIETUVAI REMTI DRAU-i priimta rezoliucijos komisi-.ti pabauda. 
GUOS METINIS SEIMAS j jai iš 4 asmenų pasiukus. \klsų vaIstij

. ---- pagal dar galutinai— ------- .—„ ~-------- -----------
. tuie» mokė-1 suvestas sąskaitas, davė mažai svečių. Muziko Jono 
. ..... , $275 pelno. Susirinkimas Dirvelio vedamas “Aušre-

------ -------------- ------- ..... -T -A.-JAnJ" ’ Musų valstijoj iki. balan kovo 20 įvykusią vakarienę, lės” choras laike vakarienės
Metinis L. R. Draugijos'Komisijoj buvo J. Audėną^ 4žio gaIo bus užregistruota! organ lizatoriams ir šeiminiu- svečius gražiai palinksmino)

seimas įvyko Worcestere,i «• Krasinskas, M. v aidvia vjrk miliono automobilių; kėms. ------  —------1—1
praeitą sekmadienį, daly- Matas Dabryla. Kep. Įpel-nai buvo 963,000 h To-.

------- ‘ ' dėl jei visi automobilistai
galo

vaujant 47 delegatams ir vi 
sai eilei svečių. Seimas bu 
vo atidarytas dainomis, ku
rias gražiai padainavo Wor- 
cesterio moterų choro gru
pė. Seimui vadovauti buvo

Paskirti A. Kriaučialis, J.P.
uinila, J. Arlauskas, J. 

Dvareckas, J. Kishkis ir Al- 
bin Z. Smith.

Perskaičius praeito seimo 
protokolą, buvo išklausyta 
eilė raportų — Draugijos 
pirmininko, sekretorįaus, iž
dininko ir jvairių komisijų. 
Iš iždininko, J. Dvarecko 
raporto, reikia paminėti, 
kad Draugija kasoje turi 
$822.84, pajamų per metus 
ji turėjo 1812.24 ir išlaidų 
—$1943.07.

Draugija pernai metais 
ėmėsi tarpininkauti maisto 
pakietams siuntinėti i Eu
ropą ir tam reikalui yra ga

LIETUVAI REMTI DRAU- lauks menesio galo savo 
GIJOS SEIMO TARIMAI masinom^ paukrmti, tai 

_ -bus didelis susikimsiraas. Lietuvai Remti Draugijom palalljna la padarvti tuoj 
metimo seimo dalyviai, su-. - - J
sirinke balandžio 3 dieną. 1

ir ta proga sužinojome, kad 
... ..i .... “Aušrelės” choras balan-

24 d- L- p- Klubo salė' 
daržas duos daini* koncertą.

Vakarienę vedė A. Kriau
čialis. Jis pakvietė pakalbė
ti ar bent pasirodyti visą 
eilę svečių — J. Arlauską, 

Dabrylą, J.
,. ___ avičienę, J.

Januški, S. Janeliuną, A. 
Salasevičių, J. Kishkį, p. 
Tamkų, Mrs. Donalienę, K.

Susirinkimas 
tarė vasaro 
reikalą. Romuvės 
Brocktone paimtas birželio 
5 dienai. Susirinkimas iš
rinko komisija piknikui ruo
šti.

Šį antradienį musų redak; 
cijoj lankėsi draugai Jo
nas ir Jadvyga Vilkaičiai, 
ką tik atvykę į Ameriką šį 
antradienį. Kartu su dd. 
Vilkaičiais lankėsi jų sūnus 
Laimutis su žmona Jadvyga 
ir Ramutis. Sūnus jau se
niau Amerikoje, o dd. Vil
kaičiai laukė 4 metus DP 
kempėse, kol gavo vizą čia 
atvykti.

Dd. Vilkaičiai vyksta gy
venti į Thomaston, Conn. 
pas sūnų, o vėliau pradės 
“dairytis”.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES 

Už $12 per metu* gauti li
goje $25 patalpos savaitei

>• Visais insurance reikalais 
Į kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

1949 metais Lietuvių Pilie-1 Tikietai i Operetę-Koncertą Rinkliava aatvė<w> ar V' Končių, M. Dabrylą, 
čių salėje. Worcester. Mass., jau Pardavinėjam “taedav“ natoto reneti Dirvel1»’. J- Tumavicienę, 
ir apsvarstę dabartinę tra-; ..Gabijos- choras
giską Lietuvos padėti ziau-į^ kad tįkietai į choro 35 - •
rioje Sovietų Rusijos oku-jmety sukaktuvėms paminėti 
pacijoje, pareiškia sekanti: ,} engįamą koncertą jau par-

(1) Lietuvai Remti Drau- darinėjami. Choras kviečia 
iia nareiškia ūilna Dasiti-f visus Įsigyti tikietus is anks-gija pareiškia pilną pasiti _ _ .

kėjimą Amerikos Lietuvių! to ir neaudelioti to reikalo. 
Tarybai, kuri subendrinto- Gegužės 1 d. Gabija sta- 
mis pajėgomis kovoja ir'tys savo kūrėjo Miko Pet-

mene
sio tretį šeštadienį. Tai die
nai bus
mas 
džios.

Baigiant susirinkimą bu
vo pasikalbėta apie reikalą 
surasti lėšų padėti kai ku

is prašomas paveliji- §imkonį Pigagą, Cuinį, Mi- 
įs musų miesto vai- v v,^i;

dirba/S atstatymą laisvos'.ausko graži, operetę Ka-
artimų giminių ar negali 
greit susirasti "darbo. Ge
riausia pagalba, žinoma,

nepriklausomos ir demokra- minkretis ir Malūnininkas
- - - - • ir duos parinktų dainų kon

certą. Choras atsidėjęs ruo
šiasi prie koncerto ir tikisi,

tinės Lietuvos.
(2) Kadangi toji kova ir• • i i • s • •»

triką, Žemaitaitį, K. Zurlį, 
Jaseliuną su žmona, V. 
Skrinska Sr. su žmona, J. 
Neviacką, J. Pupką, F. Dam 
brauską, šiugždą, S. Čiau
pą, B. Stravinskienę ir šei
mininkes, kunos gardžiai 
svečius pavaišino, Mrs. Mit- 
rikienę, Endzelienę ir jų ge
rąsias talkininkes.

tęsianti darbai reikalauja įaį j;. visuomenė chOro ne- 
■. ..m iv.na.u. ..o I “enjazai lesų, LietuvaiiRem- apvils ir gausiai atsilankys

vusi ■ iš užsakytojų ir pa- i ?. Dra’įPJ®5 seimas atsisau- j ,a nepaprastą parengimų.
siuntusi į Europą’ maisto lu?.} V1SUS.?1VO Tą pat dieną vakare Lie-

- pnkUusanctas organtzaci- - ‘svetainėje So. Bosto-
jas, kuopas ir klubus, kvies- ne 'i..Gabija- turžs -
damas paremti visomis iš
galėmis vedamą dabartiniu 
laiku Amerikos Lietuvių 
Tarybos vajų, tikslu sukelti 
$100,000.

1
siuntinių už $1.478. Į ben
drą lietuvišką veiklą L. R. 
Draugija praėjusiais me
tais prisidėjo su 405 dole
rių Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Ir šis seimas paskyrė

saunų
bankietą. i kurį tikietai irgi 
jau platinami. S. V.

butų, jei galima butų parų-) Vakaro vedėjas sumaniai 
pinti greit darbo, o jei kuris! perstatė svečius ir baigdaP
bus paremtas pinigais, tai | mas susirinkimą atsisveiki- 

'nnJSI P n.-i.urime nirmi-tik paskolos formoje. Rep.

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

sų krautuvėj visokių mašinų_ iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wal! Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broadvay, So.
Tel. SO 8-4148

Saržento John Gedaminski 
Kuna* Parvežama*

Žuvusio Vokietijoj karo 
fronte, saržento John Geda
minski kūnas šį penktadie
nį, balandžio 8 d. 4:30 vai. 
pavakarėj bus parvežtas į 
So. Bostoną ir bus pašar- 
vuotas pas Zaletską. Laido
tuvės įvyks pirmadienį iš 
šv. Augustino bažnyčios, 
Dorchester st., bus palaido
tas Mykolo kapinėse.

Žuvusio jauno kario tė
vai, Feliksas ir Agnės Geda- 
minskiai, gyvena So. Bosto
ne. Čia gyvena ir žuvusiojo 
kario sesuo Martha ir brolis 
Benediktas.

Giminės ir pažįstami ma
loniai prašomi dalyvauti 
laidotuvėse.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandoe:

ir
S *» 4 
7 UI

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Talafoaaa: 8OUU

'f

TeL ŠOU 2712 arba BIG *01*

Dr. f. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietam Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrokeijoa 

X-RAY Aparat*
Pritaiko Akiniai

VALANDOS: nuo 2-4 nuo '7-S 
534 BROADWAT,

SO. BOSTON, MASS.

no iš L. R. Draugijos pirmi 
ninko vietos, o nauj’asis pir 

v L- mininkas J. Kishkis labai
„ ’Slbo. Vaka’ jautrioje kalboj kvietė lie- 

nene Buvo Sėkminga JslropiauJ remti Hetu.
Praeitą ^sekmadienį D^1_į viską šalpos darbą ir neuž

miršti vargstančių brolių.
Svečia*

Dorchesterio L. P. Klubo 
Susirinkimą*

Įvyks šį penktadienį, ba
landžio 8 d. 8 vai. vakare, 
klubo patalpose, 1810 Dor-į 
chester avė. Yra svarbių! 
klausimų. Valdyba. I

chesterio klubas turėjo me
tinę vakarienę ir vos galėjoŠį Sekmadienį Worce*tere 

Kalbės V. Sidzikauskas
Ši sekmadieni, balandžio

gija atsišaukia ir į visą A-' d- kalP 4 ?'ak P° P?®4V darė B. Palbv, o ją vedė A.
in- merikos lietuvių visuomenę.^ e-.Į""’™* J. Namaksy.' Po kelius žo-
čo vonrinrlomo io Knrlvioi iv! C1Ų l\.lUO0 RHlOCS V HCiOVHd T>

A. L. T. vajaus proga 100’
dolerių Lietuvos laisvės ko-į (3) Lietuvai Remti Drau
vai paremti.

Draugijos vice-pirminm
kas J. P. Tuiniia pranešė, ragindama ją budriai ir
kad Draugijos antro sky- drąsiai ginti Lietuvos išlais- ; Sidzikauskas. vykdomosios
daus, o gal teisingiau butų vinimo žygius, nuo kurių 'Tarybos tremtyje pirminifl- 
pasakyti, paties p. Tuinilos priklauso visos musų tautos'ka5, . ° prakalbos .bus j»a- 

ir senos tėvvnės likimas iri margintaastangomis, gauta 22 dar 
o ir butų pažymėjimai lie-

dainomis. Visi 
W orcesterio ir apielinkėsPbo ir butų pažymėjimai lie- gvvvbė. ................

tuvėms tremtinėms našlėms v . ... T. t lietuviai širdingai kviečiami
su vaikučiais. Draugija yra j. J4} KoY°Je .dėl Lietuvos! ateiti pasiklausyti Amerikos 
įsipareigojusi tas našles, kai »aisv®s 4un suburtos vi-• lietuvių svečio, Lietuvos

sos tautos jėgos esančios; diplomato Sidzikausko kal- 
tremtyje ir išeivijoj. Rem-jbos. 
darni musų vyriausiųjų poli-

jo pasieks šią šalį, paimti 
į savo globą ir padėti joms
įsikurti. x. . ... . . ,

Popietiniame seimo posė- 4in!^ . organizacijų Amen-Į
dyje ėjo diskusijos dėl val-’k°J . J.r Europoj veikimą, 
dybos ir komisijų praneši- °Piai jaučiametrukumą, ku
rnu. Diskusijos buvo labai r^s susidaro dėl to, kad vy- 
gyvos ir palietė bendrą gausiajame Lietuvos islais- 
Draugijos veikimą. Tam ki-; ymimo komitete nėra Ma
tu klausimų buvo kalbėta tosios Lietuv os atstovo. . L. 
dėl BALF šalpos darbo ir; Draugijos seimas norėtų 
buvo pasisakvta tą darba yjMK-e matyti ir Mažosios,
remti. Buvo kalbama dėl į k1?411'’08.ats4ov^ draV, 
naujųjų ateivių (vadinamų iemia visos Lietuvos ir 
tremtinių) įtraukimo Į ben-ivls^ Krūvių reikalus, 
drą lietuvišką veikimą. Sei-1 (5) L. R. Draugijos sei
me dalyvavo penki naujai į mas konstatavo, kad jau 
atvykę tremtiniai, o tuo tar- nemažas tremtinių skaičius 
pu Worcestere ir Bostone, yra atvykęs i Amerika, tik 
bendrai paėmus, naujų atei- deja ne"t ir šelpiamieji nesi- 
vių yra apie pusantro šimto, teikia įsijungti Į bendrąjį 
Kur kiti? Kodėl jie neside- šalpos darbą, kuris taip rei-i 
da i musų šalpos darbą? kalingas dar tremtyje tebe- 
Tuo klausimu teko girdėti
gana griežtų nuomonių. Tū
li senieji veikėjai sakė, kad

mgas dar tremtyje 
santiems lietuviams.

Todėl seimas kreipia ypa-
daugumas tremtinių, vo<s tiki?n^ d?mesĮ 1 nąuiąi atvy- 
įkėlę koją į Ameriką, “su-) k¥?lu<*P.us. kviecla,Vlsus 
amerikonėja” tiek, kad už- ;{f1^VP^4į i. ^ndrą salpos 
miršta savo brolius, liku- dar4,<b kuns taip svarbus il
sius Europos griuvėsiuose. trePI4lnTann ^Lietuvai.

Dra“e1J°siyad0'2" pos darbas juo toliau, juo, 
vili.H T - ab v • >abiau P'e^- Jei iki šiolei

i k" -L r R? bu'o remiami musų politi- asin-'kas, J. D\ a , n,aį centrai povoją ,j j| ye., 
rėčkas, J. Arlauskas, V.
Končius, V. Anesta, J. Kish tuvos laisvės, ir tremtiniai 

Europoje, tai dabar, padi-: 
dėjus atvykstančiųjų naujų 
ateivių skaičiui, tenka ru 
pintis ir įsikūrimo pagalba 
tiems naujiesiems ateiviams.

Todėl L. R. Draugijos sei
mas nutarė įpareigoti Drau
gijos vadovybę imtis žygių 
išplėsti Draugijos veikimą, 
įsteigti daugiau skyrių, at
gaivinti nebeveikiančius sky
rius ir pritraukti daugiau 
naujų narių, kad Draugijos 
šalpos darbas butų našes
nis.

(7) L. R. D-jos seimas 
pritaria bendrajam musų 
visuomenės šalpos darbui, 

rios komisijos: — spaudos, kaip jis dirbamas per BA- 
.................................. LF-ą.

kis, J. P. Tuiniia, A. Januš
kevičienė, J. Tumavičienė, 
K. Zurlis, Mrs. Wadelis. 
Asmenskas, S. Čiaupa, A. 
Smith, J. Mozuraitis, P. 
Jankus, B. Stravinskienė, 
K. šimkonis, Mozuraitienė 
ir Januškis.

Naujai išrinktoji vadovy
bė vėliau posėdyje išrinko Į 
valdybą sekančius veikėjus: 
pirmininku — J. Kishkis, 
sekr. — V. Končius, fin. 
sekr. — J. Arlauskas, ižd.— 
J. Dvareckas, ižd p globė
jais — V. Anesta ir A. Ja
nuškevičienė.

Dar buvo išrinktos įvai-

įmigracijos ir veiklos. 
Baigiant seimą buvo pri

imta rezoliucija, kuri buvo
Rezoliucija seimo 

priimta vienbalsiai.
buvo ■

sutalpinti gausiai susirinku 
sius svečius. Vakarienę ati

Paminėjo Gimtadienį
Šį pirmadienį Dorchęste- 

rio klube Įvyko “gaspadinių 
balius” ir kartu buvo gra
žiai paminėtas LDD narės, 
Mrs. Onos Palby, gimtadie
nis. Buvo gražus būrelis 
svečiu. J. T.

s pasakė B. Bajerčius. 
adv. Young, A. Užubalis, S.
Mockus, J. Stonis, S. Min
kus Sr., Dr. Repšis, Mrs.
Gailius, Dr. Pilka ir adv. J.
Cuinis.

Po vakarienės buvo geras;
E. Brazaičio orkestras ir į “Keleivio kalendorių* 1949 
svečiai ilgokai pasilinksmi-I metam* jau iiėjo. Kaina 50 
no. Buvęs centų. Laikas jį užsisakyti.

RADUO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
A~I4L.sU iŠ U7APT ctotioc▼▼ C7vw«^u7«

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSUBANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, M A 88
Office Tel. SOboston 8-0948

37 ORIOLE STREBT 
We*t Roxbury, Mi—

TeL PArkwey 7-1233 W
\ICIUIUIiį ID
950 kilociklių, tarp 9:30 ir J 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika
2. Dainininkai Emilija ir 

Jonas Burbuliai iš So. Bos
tono

3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston,* 
Mass., pranešdami savo įs- Į 
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad-i 

, So. Boston 27, Mass. i 
Steponą* Minku*

Tel. TRObridge 6330
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshia
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandoe: 2-4 ir S-S 
Nedėliomis ir Sreatadiealato: 

noo IS iki 12 ryte
278 HARVABD STREET 

laiaaa SU arta CaMnl B*.
CAMBRIDGE, MASS.

way,

Išsinuomoja Kambarys
Geras kambarys, gražioj vie

toj išsinuomoja tuoj pat poniai 
ar panelei, Dorchestere, netoli 
nuo Everett skvero. Kreiptis Į 
Mrs. G. Cassen, 12 Cawford st. 
Dorchestere. trečias aukštas.

Parsiduoda Piano
Gerame stovyj. su dviem pia

no volais automatiškam graji- 
mui ir du angliniai pečiai, vis
kas už $100. Kreiptis j H. Mal- 
lory 449 E 8th st. So. Boston,* 
vakare tarp 5 ir 6 vai.

Reikalingas Pusininkas
Kas supranta šiek tiek apie 

medelių ir kvietkų sodinimą. 
Biznis pelningas ir ant visados 
gera proga išmokti gerą darbą. 
Pinigų įnešti nereikia. Kreipki
tės kogreičiausiai laišku ar as
meniškai tokiu adresu:

Jos. Pastemak
241 Fisher st.,

Walpolc, Mass.
Telefonas 776 J

REIKALINGAS KUKORILS 
Geras kokonus reikalingas į Strand 
Cafe. Geras darbas ir geras užmo
kestis. Kreiptis laišku ar asmeniš
kai STRAND CAFE

374 W. Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.

Parsiduoda 10 Tonų Voga
Dėl senatvės išeinu iš biznio, labai 

gera proga pirkti. Kreipkitės į Peter 
Novickį 158 Emmet st., Lawrence, 
Mass. Telefonas 29519 (15)

Parsiduoda Narna*
Trijų šeimynų namas, 265 Bolton 

st., So. Bostone, parsiduoda tuoj pat, 
Kreiptis j savininkų pirmame fliore. 
geriausiai sekmadieniais. (15)

TeL ŠOU
DAKTARAS

J. L. Pašakamis
OPTOMETR1STAS

Ofiao ralandoe:
Nm 9 ryto iki 7

Seredomū:Nm • ryto iki U

447 Broadway
80. BOSTON.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL. Kimbal Bailding 

Kambarys 2*5
BOSTON. Tlef. Lafayette 2171 

arba: Somereet 2044-J ___
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

x IR NERVŲ LIGŲ
Darė Kraaje 

Valandoe:
Nuo 9 ryto iki 7----- —
Nedėliom, noo 10 ryto fld L

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Bostoa 
Pristato toniką, vyną ir viso* 

kioa rūšie* alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. <

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movera)

Perkraustom 
čia pat ir i to-
Urnas visto*.
Saugi priefiuT*,
326 BROADNAY.

SO. BOSTON.
T4L SOUth

I4L.sU



