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Komunistų Armijos Veržiasi 
I Pietinę Kiniją

Komunistai Taikos Derybas Panaudojo Armijoms Su* 
stiprinti — Stengėsi Suskaldyti Nacionalistų Pajėgas — 
Reikalauja Laisvo Perėjimo Per Yangtze Upe — Taikos 
Kinijoj Nebus. .!

Ilgos derybos Pekine tarp 
Kinijos komunistų ir nacio
nalistų neprivedė prie jo
kios taikos. Komunistai de- 
įybose iškėlė vis naujų rei
kalavimų, tuo derybas vil
kindami, o tuo tarpu komu
nistų armijos įsistiprino prie 
Yangtze* upės ir laukiama, 
kad jos tuoj veršis į pietine 
Kiniją.

Komunistai stengiasi “iš
siderėti” sau tėisę perkelti 
savo armijas per Yangtze 
upę “taikiai”, bet naciona
listai bijo priimti tą reikala
vimą, nes tuo budu jie patys 
save atiduotų į komunistų 
rankas.

Nacionalistai jau įsitiki
no, kad komunistai siekia 
visą Kiniją paimti savo val
džion ir. nacionalistus nori 
visai išvaryti ne tik iš val
džios, bet ir iš bet kokio po
litinio veikimo.

Amerikos vyriausybė dai* 
neturi jokio plano Kinijai 
gelbėti iš Maskvos imperia
lizmo nagų. Harold Stassen,
vienas iš pažangiųjų repub- , . ......likonų vadų, šią sakaitę vėl ane>« ir amenkieciy trans. 
kelia reikalavimą, kad A-jEor^° orlaiviai nugabeno j 
___ paruoštų * Rprlvnu 12 941 tnna v,sn-

Iranas Skųsis Sau
gumo tarybai

Irano valdžia žada vėl 
skųstis Jungtinių Tautų sau
gumo tarybai, jei Rusija 
dar ilgiau grasins okupuoti 
Irano teritoriją ir jei ji ne- 
liausis dariusi užpuldinėji
mų Irano-Rusijos pasienyje. 
Irano byla prieš Rusiją bu
vo iškelta 1946 metais, ka
da rusai nesilaikė sutarties 
ir paliko savo kariuomenę 
tame krašte ilgiau, negu jie 
buvo pažadėję. Tada Jung
tinių Tautų organizacija pa
smerkė Rusiją, bet byla pa
liko nebaigta svarstyti, nes 
rusai, kad ir su pavėlavimu, 
bet ištraukė savo kariuome
nę iš Irano žemės. »

12 #41 Tona Prekių 
Per Dieną

Oro transportas į rusų už
blokuotą Berlyną praeitą 
penktadienį sum?^ 
rekordą. Per 24

qiiw
valandas

merika
thuro planą” Azijai gelbėti. 
Bet administracija sako, 
kad padėtis Kinijoj tebėra 
neaiški.

MOTINA IR VAIKAI ŽU
DĖ “VIENIŠAS ŠIRDIS”'
Iš Dover, Del., praneša, 

kad ten viena 43 metų mo
teris prisipažino, kad ji su 
savo dviem vaikais nužudė 
du vyrus, kuriuos ji susipa
žino per “vienišų širdžių 
klubo” tarpininkavimą. Ta 
moteris yra Mrs. Inez Bren 
nan. Ji prisipažino nužu
džiusi vieną 70 metų vyrą 
W. N. Woolridge $ Bed- 
ford, Va., ir 66 metų Hugo 
Schultz iš Epsom, N. H.

“MapAr- Berlyną 12,941 toną viso- 
<ių prekių. Ema kalbos. 
<ad rusai linksta nuimti 
ilokadą nuo Berlyno, nes 
jie nebeturi vilties blokuo
dami miestą išvaryti anglus, 
amerikiečius ir pranzucus iš 
vokiečių sostinės. Amerikos 
ir Anglijos orlaiviai parodė, 
kad 2 milionų gyventojų 
miestą galima aprūpinti ir 
maistu ir visokiomis žalia

NAUJAUSIEJI RUSŲ 
IŠRADIMAI

Maskvos radio paskelbė, 
kad vienas rusas, vardu Si- 
dorov, buvęs pirmas žmo
gus, kurs išgręžęs aliejaus 
šulinį 1855 metais ir pradė
jęs kasti iš žemės aliejų. Ru
sai paskutiniu laiku suskato 
girtis visokiausiais išradi
mais. Jie sakosi išradę dvi
ratį, garo mašiną, radio, 
elektros lemputę, orlaivį; 
jie sakosi pirmieji suradę 
kosminius spindulius ir kitų 
prašmatnybių. Visi tie išra
dimai buvo padaryti prie 
prie carų, o ne prie bolševi
kų. Todėl atrodytų, kad Ru
sijos carai buvo didžiausieji 
mokslo globėjai, o rusų tau
ta carams valdant kultūri
niai klestėjo.
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PINIGAI ATRASTI UŽKASTI KAPINĖSE

Paveikslo kairėj matyti, kaip vienas Federalinio Investigacijos Biuro (F.B.I.) 
agentas kasa žemę Staten Island, N. Y., kapinėje, o dešinėj matyti, kad jis iš
kasa iš žemės 49,122 dolerius pinigų. Pinigus į žemę užkasė vienas banko tar
nautojas Richard H. Crovve, kurs nukniaukė iš banko 884,000 dolerių pini
gais ir bondsais, bet Floridoj pakliuvo į policijos rankas ir papasakojo, kur 
jis pavogtus pinigus paslėpęs. Dabar daktarai tikrina to neištikimo tarnautojo 
protą, ar jis nėra pakvaišęs...

UN Seimas Smer- Airija Pasiskelbė Vi- 
Ida Veto i sai Nepriklausoma

Jungtinių Tautų organiza-' šį pirmadienį, balandžio 
cijos seimas praeitą savaitę: 18 d. Airijos valstybė pasu 
svarstė didžiųjų valstybių' skelbė visai atsiskirianti 
“veto teisę” ir 43 balsais! nuo Anglijos ir vadinsis Ai

rijos respublika. Įstatymą 
apie paskelbimą nepriklau
somybės Airijos parlamen-

Italija Praves Žemės 
Reformą

Italijos vyriausybė priėmė 
įstatymo sumanymą apie di
džiųjų dvarų suskaldymą.
Įstatymas numato, kad 
stambieji dvarai, atsižiū
rint jų didumo, turės dalį 
žemės perleisti bežemiams 
ir mažažemiams. J*atys 
stambieji dvarai turės iki 
pusės žemės perduoti vals
tiečiams. Mažesnieji — ma
žiau. - , . .. . . . , -

Iš viso pagal naująjį įsta-j visos didžiosios valstybės 
tymą iš dvarininkų bus pa- sutinka tą padaryti. UN sei-

įr
prieš 6 pasisakė už susiau
rinimą tos “veto teisės”. Ru
sija ir jos satelitai balsavo

imta iki 3 milionų akerių
vomis oro keliu. Senesnis. žemės išdalinti valstiečiams.
rekordas buvo virš 8 tuks-J ---------------- •
tančių tonų per dieną.

KRAUJO TIKRINIMAS 
PARODĖ VĖŽĮ

Profesorius Charles B. 
Higgins Detroite, po ilgų 
tyrinėjimų skelbia, kad ser
gančių vėžio liga žmonių 
kraujas yra kitoks, negu 
sveikų žmonių, arba žmo
nių sergančių ne vėžio ligo
mis. Sako, kraujo tikrini
mas parodo ar žmogus ser
ga vėžio liga ar ne.

DP EMIGRACIJA 
DIDĖJA

Per kovo mėnesį iš išvie
tintųjų žmonių stovyklų Eu
ropoje buvo išgabenta į 
įvairius užjūrių kraštus 13,- 
592 žmonės. Balandžiu mė
nesį IRO žada išgabenti ne 
mažiau, kaip 19,000 žmo
nių, o gegužės mėnesį bus 
išvežta 20,000 DP į užjū
rius. Daugiausiai išvietintų
jų kovo mėnesį išvežta į J. 
A. Valstybes, Australiją. 
Kanadą ir Braziliją.

Draudimas Ligoj Vargu Praeis 
Šioje Kongreso Sesijoje

Šią Savaitę Prezidentas Įteikia Kongresui Ligonių Kasų 
Įstatymą — Republikonai Siūlo Savo “Sveikatos Bilių” 
—Demokratų Partija Svyruoja—Unijos Smerkia Repub
likonų ir Daktarų Opoziciją.

Ruošia Atomines 
Bazes Anglijoj

prieš tą tarimą. Praktiškos tas priėmė dar praeitų metų 
’' '' ‘ ’---- --- gruodžio mėnesį, bet nepri

klausomybės paskelb i m o
naudds tas nutarimas netu 
rėš, nes “veto teisė” yra įra
šyta į UN čarterį ir ją gali-j diena buvo atidėta iki ba 
ma atšaukti tiktai tada, kai! landžio 18 d., kada yra Ai- 

, . rijos sukilimo prieš Angliją 
1916 metų sukaktuvės.

mo tarimas yra tik pageida
vimas, kad didžiosios vals
tybės ne piktnaudotų savo 
“veto teise”. Praeitą savai-SĄŽINĖ PRIVERTĖ PASI

DUOTI POLICIJAI
Anson G. Purchase, 54 

metų vyras, praeitą šešta- - .. , „ . ,
dienį įėio i policijos nuova-.to^la1f. .velįlos. 11 ^ar7s . 
dą netoli New Yorko ir pa-’Jungtinių Tautų orgamzaci- 
sisakė, kad jis/jau 12 metų,Jos pakulio pajuoką, 
yra policijos ieškomas už
pasisavinimą svetimų pini-1 LIETUVIU RAŠYTOJŲ 
gų. Jis sakėsi buvęs Bay-Į SUVAŽIAVIMAS 
side, Queens, vieno banke '
lio kasininkas ir ten pasisa-

Kongreso vadai abejoja 
ar iki vasaros pertraukos
kongresas besuspės apsvars- 

Amerikos karo aviacija tyti prezidento Trumano
ruošia bazes Anglijoje or-: “sveikatos, bilių”, kuriame 
laiviams su atominėmis
bombomis pakilti. Atominės 
bombos bus ir toliau laiko

siūloma įvesti priverstiną 
draudimą ligoje. Šią savai
tę kongresas gauna iš pre- 

mos Amerikoj, bet Anglijoj; zidento surašytą bilių, bet 
viskas bus paruošta, kad senatas ir atstovų rūmai 
orlaiviai su atominėmis abejoja dėl laiko.
bombomis galėtų iš ten pa
kilti ir lėkti, kur reikalinga. 
Karo aviacijos viršininkai 
aiškina, kad paruošimas 
atominių bazių yra savaime 
suprantamas dalykas ir, jei 
butų reikalas, tai Amerikos 
sunkieji orlaiviai Anglijoj 
oro keliu gautų bombas iš 
Amerikos ir jas gabentų 
priešą daužyti.

Airija ir Anglija sutarė, 
kad ir pasiskelbus Airijai 
nepriklausoma, airiai Angli-

Žydai Nori Jeruzalio 
Miesto

Popiežiaus kreipimasis į 
pasaulį, kad Jeruzalio mies
tas Palestinoj iš šventosios 
krikščionių vietos butų in
ternacionalizuoti, susilaukė 
griežtos opozicijos iš Izrae
lio valstybės. Žydai sako, 
kad jei Jungtinės Tautos 
norės internacionalizuoti Je- 
ruzalį, jie vėl imsis ginklų 
ir kariaus už to miesto įjun
gimą į savo valstybę. Žydai 
sutinka, kad šventosios vie
tos butų prieinamos visiems 
tikintiesiems, bet jie mano, 
kad tos vietos bus užtenka
mai saugios žydų policijos 
apsaugoje ir todėl atmeta 
visokių intemacio n ai i n ę 
priežiūrą.

Priverstinas draudimas li
goje turi daug priešininkų 
kongrese. Republikonų va
dai įnešė savo “sveikatos 
bilių” į kongresą ir siūlo 
skirti iš federalinio iždo 
$1,250,000,000 pinigų ligo
ninėms statyti. Pinigai butų 
duodami bėgyje penkių me
tų valstijoms ir savivaldy
bėms, kad jos galėtų parū
pinti gyveritojams daugiau 
ir pigiomis kainomis ligoni
nių. Pinigai butų skiriami ir 
gydymui nepasiturinčių gy
ventojų. Panašių “sveikatos 
bilių” yra ir daugiau įnešta 
į kongresą. Republikonai
susKaio rūpinas 
reikalais, kad užkirtus kelią 
priverstinam draudimui li
goje. Unijų vadai republiko
nų pasiūlytus bilius vadina 
“sabotažo” biliais, kad ne- 
praleidus prezidento pro
gramą įgyvendinti.

Bet visuomenės spaudi
mas į kongresą eina didyn 
ir kongresas negalės atmes
ti visų prezidento pasiūly
mų. Visuomenė vis labiau 
supranta, kad tik organi
zuotas ir planingas rūpini
masis gyventojų sveikata 
gali užtikrinti visiems priei-

tę Rusijos atstovas 30-ąltar-l}?J..na“d.^is. Britanijos pi- 
tą vetavo vieną tarimą ir, lecI1l teistinis, 
tuo parodė, kad Rusija ir

ir darys iš

ČECHAI PALEIDO SUIM- nam3 ir greitą pagalbą li-

Jungtinių Amerikos Vals- .
, . , , įtvbiu Lietuvių Rašytojų !eistIvtnęs pinigų, bet kada poli- - ;j valdJba Riečia ’"vkl 

ciją norėjo jį pagauti jis, . »?J žės 7 di 3
išvyko j Kansas ir ten pra-,..., p0 pjetų,išvyko į Kansas ir ten ”pra
dėjo gyvenimą iš naujo”, i metinį- ?u;.ažiavimą. Rašyto
jam ten sekesi neblogai, • suvažiavimas įvyks New 
bet sąžine jam nedave ra- -L- , Draueiios vice pir mybės ir jis grįžo pasiduoti1 Yorke’ D,au^®® I»r 
policijai.

! vai.

NEGAVO RANKOS — 
UŽMUŠĖ TĖVĄ

Vienas karštas jaunikai
tis, 22 metų Dewit Combs, 
piršosi prie vienos Merrick, 
L I., N. Y. mergaitės, bet 
mergaitės tėvai atsisakė 

savo dukterį už jo. 
Įpykęs dėl nepavykusių 
piršlybų D. Combs praeitą

s’av^ nnrin šeštadienį nušovė mergaitės savo narių Francis Steven» 58
metų inžinierių, o tą mer
gaitę, kurios iis taip norė-

goję.
Prieš priverstiną draudi

mą ligoje praeitą savaitę 
pasisakė trys įtakingos ka
talikų organizacijos: Kata
likų ligoninių sąjunga; Ka
talikų labdaros konferenci
ja ir National Catholic Wel- 
fare Conference per savo 
“sveikatos ir ligoninių sky
rių”. Tos organizacijos per
sistatė visuomenei, kaipo 
reakcininkų pageibininkės.

TĄ AMERIKIETĘ
Čechoslovakijos policija 

Prahoje buvo suėmusi ir iš
laikė kalėjime 7 dienas vie
ną Amerikos pilietę, Miss 
Vlasta Vraz iš Chicagos, 
kuri buvo “American Re
lief for Czechoslovakia” ve
dėja. Per jos rankas cechai 
gavo kelis milionus dolerių 
pagalbos iš Amerikos, bet 
cechų bolševikiška valdžia 
ją įtarė esant “šnipe”. Ame
rikos valdžia griežčiausiai 
protestavo prieš tą areštą ir 
cechai protesto paklausė, 
suimtą amerikietę paleido.

NEW YORKO LIETUVIAI 
LOJALUMO PARADE
New Yorko didmiesčiomininko red. J. Tysliavos-!'?. jauniklis pereove. Dabar 

bute (116 Washington pi.,Į'*. ?adetds kaĮejimąn ir bus 
New York City, tarp 6-os ir teisiamas uz žmogžudystę.
7- os Avė., du blokai žemiau; ---------------
8- os gatvės. Tel.: CHelsea

lietuviai rengiasi masiniai 
dalyvauti “lojalumo para
de” New Yorko gatvėmis 
balandžio 30 d.

EUROPOS DERLIUI GRE
SIA PAVOJUS

Labai sausa žiema Euro
poje gresia šių metų derliui,
sako W. A. Harriman, Mar- Tam reikalui aptarti New 
shallo plano ambasadorius. Yorko Lietuvių Tremtinių 
Jis sako, kad dėl vandens Draugija ėmėsi iniciatyvos 
trukumo žieminiai javai ir kviečia visų lietuviškų or- 
duos mažą derlių, ypač kai ganizacijų atstovus ir vęikė- 
kuriose šalyse, kaip Portu- jus susirinkti ateinantį pir- 
galijoj ir gal būt Prancuzi- madienį, balandžio 25 d. 
joj. Bet jis pridėjo, kad dar Angelų parapijos svetainė- 
yra laiko ir jei palys, tai je, Brooklyne (South 4-th 
derlius gali būti ir vidutinis, ir Roebling gatvių kampas).

--------- ----------- Pasitarime bus aptartos vi-
MIAMI, FLA. PIKNIKAS sos parade dalyvavimo 

Balandžio 24 d. bus Mia- smulkmenos. Kviečiami da
rni, Fla. Lietuvių klubo pik- lyvauti organizacijų paskir- 
nikas F. Mockų darže. Bus ti atstovai ar valdybų na-

___________________________________ ____ ________ _____ ______________________ z„ _______________ _ margučių varžytynės, gra-,riai. a i
rius su atominėmis bombo- įkoįė’ į prezidento vietą anglų kalbos buvo paskelbi kalais. JAV Liet. Rašytojų kainuoja per metus 6,640,- žiausiai dažvto margučio, op va.

GELŽKELIŲ EKSPRESO
STREIKAS BAIGĖSI

New Yorke praeitą šešta
dienį pasibaigė gelžkelių 
ekspreso tarnautojų strei
kas, kurs tęsėsi penkias sa
vaites. Streike dalyvavo 
apie 10,000 darbininkų ir 
tarnautojų.

paragva.hr išrinko
SAVO PREZIDENTĄ

resnublikos
Šį pirmadienį Newport 

News, Va. laivų statymo1 Paragvajaus 
jarduose pradėtas statyti gyventojai per Velykas’rin- 
didžiausias pasaulio oriai- ko savo. prezidentą. Išrink- 
vių nešiotojas, kurs bus 65,- tas iki šiolei buvęs preziden- 

tonų talpumo ir galės tu dentistas Felipe Molas

2-0731). f
Į suvažiavimą kviečiami 

ir tie rašytojai, kurie nese
nai atvyko iš tremties ir bu
vo ten taip pat Rašytojų 
Draugijos nariais. Naujai 
atvykę rašytojai jei negalė
tų dalyvauti suvažiavime, 
prašomi atsiųsti savo adre
sus ir pareiškimus įstoti į

KIEK YRA VALDŽIOS 
TARNAUTOJŲ

Šiais metais vasario mėne
sį federalinės valdžios įstai
gose dirbo 2,096,498 civiliai 
tarnautojai, arba 80,000 
daugiau, negu pernai me
tais tą patį mėnesį. Iš vy
riausybės šaltinių praneša, 
kad nėra jokios vilties tar
nautojų skaičių sumažinti, o 
jei prezidento pasiūlyta 
programa kongrese praeitų, 
tai valdžios tarnautojų skai

000 tonų talpumo ir galės tu dentistas 
gabenti didžiuosius bombe- Lopez, kure vasario mėnesį atsišaukimas atsisakyti nuo lietuviškosios

SAUKIA AIRIUS NEKAL
BĖT ANGLIŠKAI

Airių respublikos paskel-. „ . ri
binio proga, respublikos1J A V Liet. Rašytojų Draugi-
prezidentas S. T. O’Kelly ją-
atsišaukė į airius grįžti prie Šalia įvairių rašytojų gy- _
savo senosios kalbos ir mes- venimo aktualijų suvažiavi-1 čius dar padidėtų. Išlaiky
ti anglų kalbą. Prezidento mas tarsis ir bendraisiais mas daugiau dvejų milionų 

kultūros rei- tarnautojų Dėdei Šamui

mis. perversmo keliu. , tas anglų kalboje... D-jos Valdyba 000,000. I
savininkas gaus dovaną 'vakare.

I

paragva.hr
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RAŠYTOJŲ ŽODIS ‘•kolonizuoja” 
lais unijas ir

savo
suka

agen- 
lizdus

Žinomas Amerikos rašyto- apie svarbesnes Įmones. Vi
jas, Upton Sinclair, griežtas sa tai yra žinomi faktai ir 
kapitalizmo kritikas, bolše- F.B.I. agentas tiktai patvir- 
vikinio “kultūrinio” kermo- tino tuos faktus.
Šiauš proga Xew Yorke pa* Bolševikų “Laisvė dėi 
darė toki pareiškimą apie Philbricko pasirodymo sa 
jo pažiūras i sovietišką . ė- ko:
žimą. Jis sake:

“Per 47 metus aš atsto 
vau laisvą, demokratini socia
lizmą. kurio galima pasiekti 
auklėjimu ir Įtikinimu musų 
amerikoniškoj valdymo siste
moj su liaudies pritarimu. Aš 
giniau Rusijos žmonių teisę- 
pasirinkti tokią valdymo for
mą, koki jiems patinka, bet i 
tai buvo tada. kada aš ma-. 
niau, kad rusų tautai bus duo
ta teisė pasirinkti savo valdy- 
mosi formą. Aš priėmiau Le
nino pažadą, kad valstybė tu
rės atgyventi savo laiką, bet 
ji visai neatgyveno savo laiką 
(Rusijoj). Dabar ta valstybė 
(Rusijoj) pasidarė reakcingu, 
nacionalistiniu imperializmu, 
ta valstybė prisako rusų tau
tai, kokią moziką rusai turi 
klausyti ir ką jie turi manyti 
apie paveldėjimą įgytų vpaty 
bių. čechoslovakijos demokra
tijos išprievartavimas panai-

’Viso pasaulio darbininkai 
žino. kad jų išnaudotojai, ka
pitalistai. nuolat bando ardyt: 
jų vienybę ir pastoti kelią ju' 
kovai už geresni gyvenimą ir 
šviesesni rytojų.

“Kapitalistai naudoja viso
kias priemones darbininkų ju
dėjimui susilpninti, bet bent 
bjauriausia jų priemonė yra 
šnipai.

“Šnipai ir provokatoriai siun 
čiami Į darbininkų organizaci
jas — darbo unijas, politines; 
partijas, kultūrines grupes — 
kad jie sektų tų organizacijų: 
veiklą, sektų veiklesnius jų 
narius, kur galima, kad jie j 
provokuotų tų organizacijų 
narius kokiems nors •kraštuti
niams’ žygiams.”

SAKO. ČIA YRA VĖŽIO LIGOS BACILOS

Columbia universiteto New Yorke mokslininkai skel
bia kad jiems pasisekė surasti ir izoliuoti vėžio li
gos bacilas, kurios, stipriai padidintos, parodytos ši
tame paveiksle. Dešinėj Dr. Stanley Graff, Colum
bia universiteto bio chemijos profesorius, kurs pa
skelbė apie atradimą vėžio ligos bacilų. Jis sako, 
kad padarytas milžiniškas žingsnis kovoje prieš vė
žio ilgą.

Mes’ ir ’ Jus’
Rašo V. Kimontas 

II.
Labai retas tremtinių, pa-“Laisvė” sąmoningai apsi n.

? melavo, kai sako, jog šnipai1 liesdamas koja Amerikos 
siunčiami į “darbininkų or- krantą, neatsigręžia į jį at- 
ganizacijas . Tai yra netie- gabenusį laivą ir nepagai

lo manvje paskutinius pėd- tvarkoj, vOja; O‘kada tu mane atgal
, “ kur darbininkų organizacisakus vilties, kokios as <Ur tu- veįkia |e?aliž

rejau. kad .s Sovietu Sąjun- įaį valdžia; nėra J(,kjo rei. 
gos gal. išeit, kas nors gers. ka,Q j
Jei as tunu kokios Įtakos ru- nizacy2. Demok'ratin ėl c 
ru tautoje, as panaudosiu tą J ; va,džia vi.]
įtaką tamn kad pasakyčiau jį“.! f„ om en £ pastatyta į koks 
jog dabartine (Rusijos 1 jai butų reiksias - šnipineti ',

bet jame gyveno ir su juo 
' nugyveno. Butų paskirsty
mas tame name buvo nevie- 

; podas; bet ir skurdžiausios 
paliepęs ar imsio gyventojas

! vis dar juos prisimena bu
rdamas tremtyj “globojamo- ...
: irk** nuričtv ?»• floinnc nnrė- Jonikas ur Evangelija7 • j —. • j » — .innufni if r.vanvcnin V1‘H llG^UVlS 11* t>O
& ^‘vbkbs ”bi-Vi!- “miliiaterio“ i-uštus Maskva
Grižti nekalbant moko krikščionis “ne pirma peržiūri, kad Jis ne-
iSojus s“riniuPšil^-; kovoti kardu”, kad kartais praleistų kų non negera... 
mu, elektros šviesa, patogu- nu.° ^aido jie nezu ų. Rokas Mizara prieš šitą
mais ir vonia. į? ak°" maskolių ir judošių gengę

Dabar didžiulė tos naujo- Kas kai du kovoj*, o lankstosi ir barsto prieš ją 
sios emigracijos dauguma : kardo. “j zu/“ ' el . evangelijos citatas. Iš tiesų.

an. , karsta! tikintis man to ir uz- ui ubaęas dvasioje ir čebat-
iaižis iš pamėgimo.
Marshallo Planas

Amerikos kongresas pa
skyrė virš 5 bilionų dolerių 
Europos ūkio atstatymui 
pagal Marshallo planą.

Penki bilionai dolerių yra 
milžiniškas kiekis visokių 
gerybių — mašinų, maisto, 
susisiekimo priemonių, ža
liavų ir kitokių gerybių. Eu
ropos kraštai jau antri me
tai gauna tokią milžinišką 
pagalbą, kad galėtų atsista
tyti ir vėl gyventi normališ- 
ką gyvenimą.

Marshallo planas paskel
bė karą badui ir truku
mams. Prieš bolševikiškos 
Rusijos keliamą drumstą ir 
suirutę, Amerika priešpa-

S iVV — - —
nepraktikuodamas 

evangelijos, kolei kas kar
du nemanau švaistytis”. 

Vadinasi, Joniką suevan-

su artimąja praeitimi; jau
čiasi tos praeities veikliais 
kūrėjais, gyvai nori i tą pra 
eiti — gal ir cakeistiną — r ,
vėl greičiausiai grįžti ir tu- kar< V
ri kietos vilties grįžti. Ame- svaistytis • Taip kalba zmo- 
rikon patekę ir ten apsipra- kurs reke išsižiojęs,
tę, gal net įsigyvenę, jei jų kad Atrenka greičiau ati- 
ten buvimas ilgiau užsitęs- ^rytų antrą frontą ka 
tų, gal ne mažai kas pakeis a.a j)at!J)£jal tamul kuto 
savo nusistatymą, yįaė iš "estą. Tada Joniką nebuvo 
vargusiųjų Lietuvos gyveni-

nemano

mo rugiuose; bet tuo tarpu 
vyraujančios nuotaikos yra 
tur būt tokios, kaip jas sau 
vaizduojuos. Dėlto dabaiti-

pacifistas. Dabar jis vilto 
evangelijos avinėliu ir siū
lo kardą įsikišti Į makštis, 
kad Juozas Ūsorius galėtų 
lengviau ką nors Europoj irvivritu uauam < - r .. t- A •

piai emigrantai yra laikiniai £Z1J j1, Pa‘51Y°gtL. JIS Pąci- 
išeiviai ir ilgesni laika iie f15*38 > kai Rusijos plesi-įšeiviai ir ilgesnį laiką jie , - . - *
jausis Amerikoj ar kitur kams tatai vra naudinga... 
svečiais, kartu jausdamies “Pažemintieji... Paaukštinti’ 
Lietuvos reikalo pirmaisiais! Rojus Mizara iš visų lietu- 
Šeimininkais, pirmaisiais jo į viškų bolševikų pasižymi di- 
rupintojais. Jei musų iš tė-j džiausiu (švelniai tariant) 
vynės ištrėmimas, nežiūrint naivumu. Jis rašo, kad Lie- 
musų kieto įsitikinimo ir.tuvos komunistai, ilgai ken- 
gyvos vilties, užsitęstų ii-'
giau, kaip mes norime, nuo
taikos, be abejo, keisis; bet 
dabar jos yra tokios

tu kumščiu, — ne tėvynei, 
bet ją vėl užgulusiam caro 
žandarui: palauk, dar susi
tiksim kovos lauke!

Tai buvo žymioje dalyje 
jau politinė ir priverstina 
emigracija, kuri visai neat
sižadėjo grįžti Lietuvon, jei 
įvykiai leistų. Bet greitų 
įvykių ji nelaukė. Ta emi- 

it* Cli vu gracija nešėsi svetur ne tik
, tik tas butų ga- • kovingos praeities atsimini-

................. jnus, bet ir busimos, laistos
Lietuvos idealą, vaizdžiai 
jiems iškylusį musų pirmųjų 
politinių kovų kad ir trum
pame laikotarpyje. Emigra
cijos sąmoningoji dalis vy
ko užįurin ne tik duonos 
ieškoti. Ji žinojo, kad nau
joj. gal laikinoj tėvynei ii _ _ - _ _ —- -

grąžinsi namo? Tremtinių 
milžiniška dauguma bet kur 
isikurdania ir bent tuo tar
pu. nedegina tiltų grįžti Lie
tuvon. kaų " " .
Įima. Ir tuo jie skiriasi nuo 
•enosios musų išeivijos.

tėję ir badimiriavę “šian
dien ši partija yra valdan
čioji Lietuvos partija”.

Tą pasakęs šventas Rokas 
Ir kartu kitoks yra santy-rima aiškinti evangelija, kad,-_  A___ • •_ -r____ ’ •

dabartinė
yikų) partijos linija. veda; darbininkiški organizaci Tarp atskilų emigracijos
žmoniją Į nauja pasaulinį ka ; - ,7 u-----  ’------ — A——. J__ n--*.. ___.- ___ :ja».

Visai kitaip yra ten, kurrą. daug kartų baisesnį, negu 
paskutinysis karas’’.

Šitaip
Sinclair

rašytojas Upton
kokios nors organizacijos 
dirba nelegaliai kaip tai yra

atsisveikino” su diktatūros kraštuose. Rus;

bangų, kurios jau trečią 
kartą išplauna iš Lietuvos 
gal labiausiai ryžtingą tau
tos dalį. visuomet buvo skir
tumų. Iš baudžiavos pasi-

Sovietų Rusija ir griežtai 
pasmericė tuos sovietiškus 
propagandistus, kurie jo

joj diktatūros valdžia sten
giasi Įkišti savo agentus i 
visokiausias organizacijas ir__________ __  __ _ Lietuva siuntė užsienin sa-

vardą valkioja po savo pro- dargi komunistų partija ten 1° hUl tėvy-
pagandos raštus. į yra pilna MVD agentų, ten °ai esi P?r anksta, per

Dar griežčiau Sovietų ir bažnyčioje neatskirsi ku-;“lkana. nesimatė ateityje 
Rusija pasmerkė kitas žy-! nigą šnipą nuo padoraus ^ie>mų laikų prosvaistes. 
mus Amerikos rašytojas, žmogaus. Panašiai yra ir ki- Ja buvo tikrąja prasme 

- - tuose diktatūros kraštuose. (iuonos ieškotojai , maža
kur opozicinės organizaci tetuiėję vilties kada .nors 
jos turi veikti nelegaliai. rišę 1 mazgeli savos

Amerikoje valdžiai nėra zernes žiupsneli, kaipo talis- 
jokio reikalo šnipinėti dar nuo nelaimių ir kartu

5 bininkų organizacijas, nes;kaiP.° nenutraukiamo ryšio 
tos organizacijos čia veikia eU Semtuoju kraštu simbolį, 
viešai, legaliai, duoda vi- Antrąją emigracijos ban- 
suomenei atskaitas iš savo gą sukėlė 1901-1907 metų 
veikimo, o tų organizacijų Įvykiai Rusijoj ir ypač Lie- 
mitingai nėra niekam joki tavoj. Tai buvo musų tauti- 
paslaptis. Taip yra su dar- niai ir politiniai pabudusios 

,! bininkų organizacijomis. liaudies vaikai, kuriems

nuo>a.um. ?>et caru rėžimo įutiks savuosius jų laukian
ti' ekonominiai slegiama — —

Sinclair Lewis, kurio vardą 
bolševikai irgi “su pagar
ba” valkiojo po savo pro
pagandos balą. Jis sakė ši
taip:

“Artistas ar mokslininkas 
turi žinoti ir garsiai pasakyti, 
ar jis stovi tironijos, žiauru
mo ir mechaniškos paklusny
bės pusėje, arba liaudies, ir 
tai visos liaudies pusėje”.

Bolševikų propagandi > L&l 
šitą sakinį naudojo ir si

čius. Tie savieji, kaip munv 
buvo gerai žinoma, su įtem
ptu ir veikliu dėmesiu sekė 
kovos už Lietuvos išlaisvini
mą eigą, dėjo sunkiai už
dirbtus dolerius, kad kuo 
galėdama tą kovą paremtų. 
Ir kai nelygios imtynės lai
kinai buvo lietuvių pralai-

kis su Amerikoje jau iš seno 
esamąja musų išeivija. Ta 
išeivija ne veltui leido savo 
laiką. Ne tik įsigyveno ma
terialiai, bet kūrė savo at
skirą tautiniai-kulturinį gy
venimą, musų išeivius subu-'i 
rė į atskirą tautinį vienetą,' 
susiskirstė labiau sroviniais, 
kaip socialiniais pagrindais, 
sukūrė savo organizacijas, 
iškėlė iš savo tarpo vado
vaujamus asmenis ir grupes, 
kurie ir tebekuria savą kul
tūrinį gyvenimą, pritaikytą

girdi, “kas yra paže 
mintas, tas bus paaukštin
tas”. Atrodo, kad bolševi 
kai, Velykų švenčių proga, 
persivalgė macų ir visi su
sirgo šventraščio išpešomis..

Rokui Mizarai, rodos, joki 
dvasia šventa neįrodys, kad 
Lietuvos komunistai iškilt 
tik ant rusiškų durtuvų. Ro

statė savo ūkišką galybę ir 
siekia suvargintą Europą 
pastatyti i kojas, kad užtik
rinus Europos žmonėms so
tų ir ramų gyvenimą.

Sovietų Rusija į savo oku
puotąją Europos dalį gabe
na propagandą iš plėšia iš 
j'os ūkiškas gerybes. Ameri
ka siunčia maistą ir maši
nas. Toks yra skirtumas 
tarp Maskvos plėšikiško rė
žimo ir Amerikos demokra
tijos. Europos žmonės tą 
skirtumą mato ir įvertina.

Beje, Amerikos kongre
sas tiktai “pripažino” Mar
shallo planui pinigus, bet jų 
dar nepaskyrė. Izoliacinin- 

i kai ir “taupytojai” kongresas, atrodo, niekada nepa-į (jar įiięjgj Marshallo pla-
jegs ąipia>ti, kad Mask\o& nuj skinamas sumas apkar- 
imperializmo durtuvai yra. pyti. kada bus svarst^mas 
ta. evangelija , kun būreli;pįnįgy skyrimas, 
kvisnngų ir judosiukų įske-

h^nauiai 8anh'n!Tai * “valdančiąją partiją”,! Anglijo* Sociali«tai
musu beJe’ ir nevaldo Lietu-: Anglijos Darbo partijamusų emigracija jaučiasi, 
kaip naujoj tėviškėj neblo-

K«o«rxv- ,Kiek kiĮ?ip yra su komu- ypač to meto Lietuvos So- 
kad jie stovi Sovietų;Į1 Partija, kuri nėra dar cialdemokratų Partijos vei- 
ijos diktatūros pusėje. Pinigu organizacija, bet k!a atskleidė naujus atei- 

' ' r svetimo* valstybės agentūra, ties horizontus, naujo gyve-
Komunistų partija nesisle- nimo galimumus, į kurį pa- 
pia, kad ji tarnauja Mask- vergta Lietuva turėjo ieiti 
vos diktatūrai ir atlikinėja kaipo laisva, demokratiškai 
Maskvos valdžiai šnipų.; »usitvarkiusi šalis ir laisvai, 
propagandistų, sabotažnin-; »:ayo jėgomis kuri savo at- 
kų ir panašių šliužų patar ' eiti.
navimus. . ‘ į tą akiplėšiškai drąsų

Amerikos vyriausybė bu ištisų užsimojimą carų Rusi- 
tų apsileidusi, jei ji nesi- ja atsakė baudžiamaisiais 
stengtų žinoti, kas darosi, būriais, veikliausių laisvos 
komunistų partijoj ir ypač Lietuvos kovotojų kalinimu 
jos viršūnėse, kurios vado-, i’’trėmimais i Sibirą. Kas 
vauja yisai tai Rusijos agen . <<oyų dalyvių spėjo išsirauti 
tų gaujai. Philbrickai yra' žandaro nagu, turėjo taip 
viena priemonė sužinoti, ?at apleisti tėvynę ir eiti 
ką komunistų vadai veikia Į‘-migracijom Bet ta antroji 
ir kokius Maskvos įsakymus rnusų emigracijos banga, 
jie čia vykdo. Su komunis daugumoj taip pat atsiduri/ 
tais, kaipo sąmokslininkais* Amerikoj, buvo jau kito- 
ir svetimos valstybės šni- kla- To meto emigrantai, iš 
pais, kova yra būtina, nes prievartos apleisdami sa’vą- 
tik visiški ištižėliai apsilei- JI kraštą, traukėsi iš io ne
džia svetimos imperialisti ’
nės valstybės agentais.

Philbricko parodymai 
sprogo, kaip bomba komu
nistų partijoj. Dabar visa ta

rašytojams “garsiai pasaky
ti”, kac ” * *
Rusijos aiKtaturos pusėje. 
Sinclair Lewis į šitą bolše
vikų triksą atsakė šitaip: 

“Betgi visai aišku, kad tas 
pasakymas mane nepastato 
šalia Sovietų Sąj’ungos ir jos 
isteriško kryžiaus karo (cru- 
sade), bet PRIEŠ ją ir prieš 
jos ‘tironiją ir mechanišką pa
klusnybę’

PHILBRICK’AI IR KO
MUNISTAI

Vienuolikos komunistų 
vadų byloje pasirodė nepa
prastas liudininkas — Her
bert Philbrick iš Bostono. 
Jis stojo prieš teismą ir 
“nusimaskavo”, pasus a k ė 
per 9 metus dirbęs komuni
stų partijoj ir kartu davinė
jęs žinias apie komunistu 
judėjimą Federaliniam In- 
vestigacijos Biurui (F.B.I.). 

Philbrick’o parodymai tei- 
buvo labai įdomus, bet 

žinančiam nors šį tą

mėtos, tie savieji sutiko at-! įsikūręs ūkininkas, kuris 
yykatančius iš priblokštos1 svetingai priima nelaimės 
Lietuvos abejojančiu klausi- ištiktą brolį, bet kartu ne
inu: O kaip toliau bus? užmiršta, kad jis’yra sukur-

T XeSinuz^
ne’jiM^ta^k™3'n’J«',SaVam "ame vietos' Skirtu' 
Vnvi mai UrP esamos Amerikojko a tik pradėta, — sake, išeivijos įr dabar atvykstan-

7" žyniai didesni,

ne 
įmes
busime pasiryžę. Supranta 
pia, kad tarp senųjų to meto 
emigrantų ir naujai atvyks
tančių buvo ir tuomet skir
tumų. Bet abidvi kartos gy

vos, o tik čebatlaižiauja Ma- paskelbė, kad ji ateinan- 
skvos ponams. ■ čiuose rinkimuose kvies bal-

Rokui Mizarai atsitiko, suotojus pasisakyti už toli-
Jcaip tam L. Joniko klebo
nui, kurs, prieš valgy damas 
gavėnioje viščiuką, jį pirma

mesnę ūkio nacionalizaciją. 
Darbo partija yra numačiu
si nacionalizuoti penkias

musų
įsisąmoninę, nesi- 

ten, £ur jiems nedera 
ikiršinti

vai siejo senosios tėvynės 
reikalas, jos išryškėję poli
tiniai siekimai, jos viltys. 
Jų bendrų jausmų, minčių 

bu

niai . 
veržti 
ir nesikirši
ku. __ __________

Ar be to, pasakyčiau, ne- ji rusai, o tarpe tų rusų yra

“perkrikštijo” į silkę. Ro- ūkio šakas — draudimą, če
kas Mizara Maskvos impe
rialistinį durtuvą, su tokiu 
pat akiplėšiškumu perkrikš
tija į Lietuvos žmonių va
lią...
Lietuvos Ponai

Kaip Lietuvos komunistų 
partija “valdo” Lietuvą ma
tyti iŠ to, kad Lietuvos tary-

su seiminm

gatyvaus pobūdžio, santy
kiams tvarkyti nėra ir pozi
tyvaus, kuris abidvi emigra
cijas visgi tapdintų, duotų 
ir vienai ir kitai bendrą su-jr siekimų buvo tiek daug,
9™™’ ir veiklos paįtn- vusius skirtumas ^Įen^a, jas ,ydyty bendrien^at.

beviltiški; dauguma jų, per
dengę Lietuvos sieną į vaka
rus, atsigręždavo Į tėvų že
mę ir atsisveikindavo su ja 
sugniaužtu ir aukštai pakel-

leido sutapti į vieną lietu 
viską bendruomenę.

Taip sau- vaizduojuosi 
ąno meto santykius Ameri
kos Jungtinių Valstybių 
jnusų išeivijoj.

Ir dabar trečioji banga. 
Taip pat dar iš didesnės 
prievartos. Dar su didesne 
.viltim gal ir greit namo grį
žti. Namo! Tas namo da
bartinei emigracijai nebe 
idealas, o tikrovė. Nepri
klausomos Lietuvos namas,

eities uždaviniams, bend
roms ir suderintoms pastan
goms? Yra ir labai daug. 
Nekalbant apie blogiausį at
sitikimą, kad Lietuvos išva
davimas gali pareikalauti 
ilgesnio laiko, — tuomet 
santykiąi paties gyvenimo 
pus išlyginami ir pagaliau 
išlyginti, — kad ir trumpas 
naujosios emigracijos buvi- 
fnas J. A. Valstybėse gali ir 
turi būti išnaudotas visai 
eilei bendrųjų uždavinių

— nors sj tą apie -——f-—.i.^a m
komunistų partijų veikimą, Maskvos gengė sujudo su-- ------------------
Jie nebuvo joki stagmena. kruto “utinėtis” ir ieško sa -Maskvos agentų šiukšlynui? 
F. B. I. agentas papasakojo vo eilėse kitų F.B.I. agentų, Tas faktas, kad komunistai

ir be JO pasą ko j imu O tos narfuno voJoi natv^ z------
1.------- - vienas

“Gal
žinome, kad komunistų par
tija ruošiasi ginkluotam 
perversmui, kad ji nori įve 
sti ir Amerikoje savo dikta- I 
turą, kad ji kursto streikus,'*

kelių aukštų, su drėgnu ru-!fiek Lietuvos laisvinimo rei- 
piu ir šalta, vėjo pučiama fa!u*’ tiek ir emigracijos 
pastoge, bet ir su padoriai,
europis kai įrengtais butais, 
kiltais, sočiais ir patogiais, 
tai buvo labai netolimos 
praeities faktas.

To namo statyboje visi

kaipo tokios, pasakyčiau, 
‘/atjauninimui”, joje naujų 
jėgų sužadinimui ir paugdy- 
mui, kad ii, kaipo lietuviš
kos bendruomenės dalis, 
gautų naujų sulčių tolimes- 

Apie to-— - -----  —-e 6Cllgę dabartiniai emigrantai vie- ™am gyvenimui. Ap
Tu” jTa toje komunistų yaro nepasitikėjimo kylį irii?u ar kitu budu dalyvavo ir klU8 uždavinius, bent svar- 

partijoj? Kiek F.B.I. agentų Maskvos agentų veikimą čia Jame gyveno, Jaunieji be- ®«*niuosiu8, norėčiau pasi- 
“vadovauja’’ tam brudnų stipriai paraližuoja. /veik nedalyvavo statyboje, 6akyti artimiausiu laiku.

mento gamybą. cukraus 
dirbtuves, vandens tiekimą 
ir požemių mineralus. Dar
bo partija žada griežtai pri
žiūrėti ir studijuoti chemi
jos pramonės nacionaliza
ciją.

Anglijos socialistai iš ant
ro karto eina į rinkimus su 
aiškia nacionalizacijos pro-binėj valdžioj sėdi atėjūnai Rinkhnai dai vra to^iš Maskvos, tikrų tikriausie ?rama-.Klnkimai dai yra to-

vienas kitas lietuvis, parsi 
davęs Maskvai išgama. Štai, 
pavyzdžiui, Lietuvos minis- 
teriu pirmininku skaitosi 
M. Gedvilą, nesusitupėjęs 
žemaitis nuo Palangos, ku
ris savo jaunas dienas pra
leido Rusijoj ir ten spėjo

Jokai, jie bus 1950 metais, 
bet Darbo partija jau telkia 
balsuotojus į rinkiminę ko
vą už aiškią pažangos ir so
cialistinių reformų progra
mą. Sprendžiamą žodį tars 
Anglijos žmonės.
Bažijasi už Demokratiją

—.. cc, opeju Dr. B. T. Dirmeikis, bu- 
“osobačitsia”. Bet jo “pava-iv^, fašistinio “Lietuvos Ai- 
duotojai” ir bosai yra trys <Į° ’ Pats vyriausias redakto- 
rusai: — Pisarev, Sokolov riu8* jšsispaviedojo “A. Lie- 
ir Mamajev, visi trys rusai tuviui” dėl savo marškinių
nuo Uralo. Vietos pramonės 
ministerių yra S. Škodin; 
Žuvininkystės (!) ministe
rių yra Andriej Zasypkin 
(dabar pavarytas už nertio- 
kėjimą pagauti žuvų); Sta
tybos ministerių yra M. Liu- 
bimcev; Miškų naikinimo 
ministeris yra Ponomarev; 
Sunkiosios pramonės minis
teris — Teodin; Komunali
nio ūkio ministeris — A. 
Sveščov; Vidaus reikalų mi
nisteris (žvalgybos) genero
las Bartašiunas, rusas persi
krikštijęs lietuviška pavar
de; Saugumo ministeris —

švarumo ir guldo galvą už 
Smetonos rėžimo demokra
tiškumą. Sako, prie Smeto
nos Lietuvoje ministeriais 
buvę net ir ne tautininkai, o 
daktaras, per savo politinį 
“gudrumą” net ir “Keleivio 
partijos” žmones padaro 
Smetonos ministeriais.

Dėl Dirmeikio “demokra
tiškos velykinės” mes palie
kame prie savo nuomonės: 
Įšvarylę diktatūros bliudlai- 
žį iš valdžios, jis tuoj pragys 
“demokratiškai’,’, bet duok 
jam botagą, jis ir vėl gar
bins karo stovį ir cenzūrą. 
Už tokią išpažintį daktariš-D. Jefimov; “Užsienių rei- -----------r ------ -

kalų ministerių” (tai yra ka laputė gal nė pati nelau- 
“ministerfe”, kurs siunčia!kia is musų “išrišimo”?
raštus į ir “Vilnį”) J. D.

1 1
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAfiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
* I—■ —■

It Socialdemokratų guklaidinimą, pirmoje eilė- \ 
Veiklos je stato Maskvos reikalus, o

Š. m. balandžio mėn. 8 d. ne Amerikos ir Lietuvos iš- 
vakare įvyko LSS 19 kuo- laisvinimą iš baisios vergi- 
pos Lietuvių Atletų Klubo jos ir priespaudos, 
patalpose skaitlingas susi- LSS 19 kuopa rengia 1949 
rinkimas. m. gegužės 1 d., 4 vai. po

Lietuviams tremtiniams pietų Lietuvių Piliečių Klu- 
padėti atvykti iš Europos ir bo svetainėje prakalbas, ku- 
čia įsikurti komisija praplė- riose kalbės tik iš tremties 
sta. Į ją išrinkti nauji na atvykęs žymus visuomeni
nai: A. Kupčinskienė, P. ninkas ir žurnalistas J. Vil- 
Kriaučiukas, Fr. Levinskas kaitis, be to kalbės V. Ger- 
ir P. Tiškevičius. Ee to susi- viekas ir K. Balčauskas. 
rinkimas vienbalsiai pasi- Šios prakalbos bus labai 
,žadėjo šiame darbe prisi- įdomios, nes kalbėtojai pa
dėti. įiyš išgyveno daug sunkumų

Nutarta šią vasarą sureng nuo komunizmo ir vokiško 
ti pikniką-išvažiavimą ir fašizmo. Čia bus įrodyta 
tam reikalui išrinkta komi- gyvais faktais, kaip Rusijo- 
sija iš šių narių: J. Glaves- je komunistai darbininkus 
kas, A. Žilinskas, V. Kalve- padaro valstybinio kapita
las, K. Balčiauskas, P. Tiš jlizmo vergais, o gegužės 1 
kevičius ir A. Kupčinskienė, d. kaip darbo žmonių soli- 

Laiškas Lietuvių Tremti- darumo šventę nukreipė ki-: 
nių Draugijos Nevv Yorke tiems tikslams, 
dėl rengiamų
džio 30 d. demonstra 
priimtas ir kuopa pasižadė 
jo visa dalyvauti demon _ .
gracijoje lojalumui JAV iš- ~’er8a A. Kivihene 
reikšti. Apie tai nutarta raš-

KUBOS ATSTOVAS
• • •ir minėtas dipukas irgi yra

--------  komunizmo priešas. Tame
Pražome visu* į Talką pobūvyje buvo daug unga- 
Balandžio 23 d. 1949 m. rų komunistų, o gerokai iš- 

įvyksta lietuvių “Tag Day ’. sigėrus prieita ir prie politi-' 
, šiai dienai, kad surinkus ko kos.
' daugiausia pinigų musų Musų dipukas smulkme- 
broliams ir sesutėms vargs- niškai tiems ungarams ko- 
tantiems užjūryje, reikalin- munistams aiškino apie ko-

WORCESTER, MASS. LIETUVOS TREMTINIAI PAJ1ESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

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

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

Baltrimas Ignas iš Ponkiškių Strigun Dimitr' s iš Fermas 
km., Viekšnių vai.

Sidabras .Jonas iš Dauliunų 
km., Jūžintų vai.

švipas Kazimieras ir Myko
las iš Palevenių km., Pušaloto 
vai.

Tamkunas Aleksas, Jonas ir 
Vincas iš Gylušio km., Semeliš
kių vai.

Tamulis Juozas ir Petras iš

ga visų geros širdies lietu- munistinę santvarką, ypa- 
vių ir lietuvaičių pagelba. čiai Lietuvoj, kur jam teko Mika, a
Jau nesyk! turėjome -Tag gyventi pne komunistų, j kžs k Anunavo val.
Day” ir visiems supranta- Sibirą mymiai veze žmones Bcrčlas Endrws du
ma, kad ko daugiausia turi- vergų darbams, žmones . Kretine an 
ma rinkėjų tuo sėkmingiau kankino ir šaudė ir tt. Un-J £utkienė '

;eina darbas. garai komunistai buvo su-: Leonavičienė Elena
i Taigi draugijų atstovus kritikuoti ir niekokio fakto* .y. . * ... * .
ir pavienius asmenis prašo komunistų_ diktatūraii pate.-. Fažjstamua. 
me registruotis dabar. Ga- sinti negalėjo patiekti. Dar, En;ulailė
Įima užsiregistruoti A. L. buvo daugiau issigerta ir, GaHaM Bronislava u Vtžai. Pakuonio val. 
administracijoj abiejose pa ungarai komunistai jau ge- fiu , LI,i|ona
rupijose ir pas Komiteto na- «į pluko ant musų dipuko,; c , Pra,.as -5 BuMu k Ner,aki.
™*. .V I V bCLV-,S?,da,r"vP Kalvarijos. Mariampolė. ap. «» vai.

\ ĮSI kam tlK laikas lei Pi išėjo laikas skirstytis, Gensbigelis Antons, iš Laižu- Vainius Antanas ič R.etaviš-
dzia prašoma dalyvauti šia- namo, ir musų dipukas su vos vaj.

•me šalpos darbe. * kitu draugu seniai Čionai; Grigorius Feliksas, Jonas ir Jenas ir Pranas,
i Gegužės 1 d. pyksta gar gyvenančiu lietuviu, nuėjo, Petras iš Kabelil| km Marcin.
! susis koncertas, šiame kon- i to lietuvio automobilį va- koniu val
certe dalyvauja žymiausios žiuoti namo Automobilis; ifianska3 Juozas i» Skapiškio 

'lietuvių jėgos būtent, Anna priėjo “krankyt , ir musų miesto

kio, ir duktė beųsunųs Antanai,

Valaitienė Antosė iš Pajevo
nio, Vilkaviškio ap.

Valuckas Antanas iš Deltuvos 
vai. sūnūs Kazimiero ir Kons
tancijos.

Zaboraitytė - Jefimovienė E-
, 1x1. * . • i ... i Jankauskaitė - Rumbauskienė milija iš Šiaulių ap.

gyklte 1S anksto, kad nepri- įpykę išėjo lauk dipuką* Agutė iš Kraštinės km , Taura-žemaitis Jonas ir Juozas iš 
truktų. A. Kriaučiali* hek pamušti. Dipukui su-' ės ap . Skapiškiio miesto.

• j kant automobilį vienas un-i Jonušaitės Bronė ir Liucija iš' Žilinskas Jonas iš Rudos km., 
aras jam ir kirto iš užpa-, Dautarų km., Židikų vai. Gižų vai.

. m. balan-i .įėjimas į tas prakalbas! Naujas Kubos ambasado-,Kaskas, V. Brazys, V. Jo- dipukas, kaip stiprus vyras‘j “jan°' Kazimieras iš Skapiš- 
monstraeiiu visįems laisvas ir nemoka-. rius senor Oscar Cąns atvy- nuškaitė. Tikieiai pardavi- automobilį pradėjo “kran-, ki *
>a pasižadė ^as- J- Klevas, ko į Washingtoną su savo nėjami jau dabar, todėl įsi kinti”. Ungarai komunistaii Jankauskaitė . Rumbauskienėžmona. Jis perima atstovau

ti Kubos respubliką po pasi- 
Antaneta Kivitienė iš Ma- traukusio ambasadoriaus

tu pranešti Lietuvių Tremti ąpejth serga ir guli ligoninė- Guilermo Beit. 
nių Draugijai Nevv Yorke, Je sv. Ekaterinos. 
kad kuopa šiam draugijos
darbui vienbalsiai pritaria.

Antaneta ir Juozas Kivi-1 
tai daug padeda tremti
niams. Jie priėmė pas save

landžio mėnesį proga jo 
vardinių ir penkių metų kle

PROV1DENCE, R. I.

Išmainė Kailį ir Idėjas 
Musu kraujo žmogus ir '7ąndo, i** su 5UO krankiu 

pažįstamas iš seno henam ungarui tiek sušėrė,

kalio, o kitas iš priešakio. 
Bet musų dipukas nenusi- Krasnauskienė - Raudonyto iš 

Daugų miesto, ir jos sūnus.
Kruopytė Stefanija ir jos se-

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:, .. _ i . ; IlltlIIIo. ylv pi Iv Uit. S t* V v . * t. . *■ t. PAPUSI --------- ---------- zi - . -

' l?aa.rtlne kuopos narių gergantį Vincą Gervic-j ^onayVrt.° *iOJe .P31*3^0^* | kraiaus* na virto čia komu- ^ad ungaras atsigulė į gra-|suo’ KruoP‘y Sudeikių Consulate General of Lithuania
sudėtis yra žymiai pasikei- gyVenti. Atvykusiem? pa-! Susirinkimas įvyks parapi~inistu b visai rodos šudur- pasilsėti. Kitam ungaruiival;..................................... I 41 West 82nd Street
tusi, nes turime savo tarpe decįa darbo susirasti, o dau- l°s svetainėje ir bus trum-i avo;o Senas kavalierius ir ’Ke^s kartus su tuo pačiu! Kubilius Pijušas ir Vincas is New York 24, N. Y- 
nemažą buq buvusių dipu- gįausia pats j Kivita darbą Pas- . i lietuvis staiga nradėio n«')e-: krankiu užfundino, ir ant-k?a iUlriV ve kla įnešdami ?u,ran^a jr nuveda tremtinį’ Panašiai rengiamos pa-'žinoti, kokios jis tautybės: >as a.tsif>uj? ant gatvės pa- 
nauios dvls oT i' nmrio Ldarb^ b?to »?adeda s.u^ ! gerbtuvės klebonams visose —nueina pas rasas, sakosi 6ll^tl;. Pa.hk* automobili ir 
kraujo nauJ°.U kambarius ir tremtiniais *ftetuvių parapijose. Kai rei-'esąs rasas, jei nueina pas <• u!in]cms ungarus .minėtas
ai a ujo. visą laiką rūpinasi. Jie yra • • *• 1 x i • . oinukas cn ankepion minsiukia surengti pagerbtuves ukrainiečius — ukrainiečiu ^upukas su anksčiau minėtu

klebonui, tai į tą darbą įsi-, dedasi. Vienas rusas iam ,le.tuvl.y abu nuėjo prie arti-
. „ T. v , . - kinko parapijos komitete įkartą ir sakė i sam čiort J!iausi° telefono ir visą jvy-
krastą. Jie žada ir toliau ru- nariai įtraukiamos visos nesupras, kas m esi! Į P^nese policijai. Tuo
pintis tremtinių atvykimu ir į draugijos ir įkinkomi Į dar-! Bet kas keisčiausia, kad talPu Ji111 ungarai gerokai
ciaisikunmu. , bą visi parapijonai. Visi tas tautiško kailio mainyto- ! apdraskė automobili. Polici-

dėl demokratinio socializmo:KWei  ̂ ir-,’“lfevik,a’ staiga ir P™™
iHėinc dai T mtnvn” ičioic ni.yue7.. pasveiKti n zinoma toks darbas duoda savo idėjas paleido pavėjui,. “r ungarus Komunistus
vinJmn ueluvo* klais’ i gpzus is ligoninės i namus ;geras pasėkas. Bankietas kaip plunksnas. Jam pasi- nu§abeno i ligoninę.
viiiimu. . Vp| dirnti toki trrazu vara- i____,____ uxi__ _________________________________ __ 1 s:

Dabar
dan kenčiančios
tėvynės Lietuvos draugiškas mas. i su ja ir atsidūrė bažnvčioie. į kymą automobilio, priteisė

. . i Vadinasi, užmiršo ir batiuš-'to lietuvio naudai 20 dol. O
Neseniai Drauge buvo ka Staliną ir viską kitą. i musų dipukas turi pasimo-straipsnis BALF-o reika- — x.i.i.;. - - • --------j_i

lais. Buvo sakoma, kad rei
kia parodyti daugiau veik
los, nes BALF-as atsidūręs 
labai sunkioje finansinėje 
būklėje. Aukščiau paduotas

Šiame nusirinkime buvo, pasirašę jau 9 tremtiniams, 
draugiškai Įvairiais reika- kurje netrukus atvyks i ši 
Jais pasisakyta ir padisku
tuota. Malonu, kad organi
zacijoj darbas eina sklan
džiai ir visi sutartinai dirba

1 želsvos km., Liudvinavo vai.
Kereišis Jonas ir Vincas ir ju! 

sesuo Katauskienė Ona.
Kllačkauskas Juozas iš Kalva

rijos. Mariampolės ap.
Kondrotas Joe, gyvenęs New 

Yorke.
Macikaitė - Laurinčius Marci- 

jona iš Švėkšnos.
Martinkus brolis Sofijos Aly- 

slenės.
Menkevičius Motiejus ir Pet

ras.
Mačys-Meškonytė Ona ir jos 

broli Povilą Mes-

fugyvenimas su visais lietu- 
,viais, išskyrus tuos, kurie; 
garbina Maskvos raudonąjį 
klibiną.

Reikėtų ir kitoms organi 
zacijoms atkreipti dėmesį Į

CHICAGO, ILL.

Kaip rengiamos klebonų 
pagerbtuves

Marquette Parkas yra šau- 
musų kuopos veiklą ir greit niausią Chicagos lietuvių

Dominykas iš Ašt- 
raaių km.. Rumšiškių vai.

Paškevičius Jonas iš Užpalių! 
km.. Utenos ap. •

Palukaitytė Antosė nuo Bal-r 
bieriškio, gyvenusi Alytuje, iš-

♦sudaryti komisijas padėti, kolonija. Airiai juokaudami __ ___
draugams atvvkti i šita ša ją vadina Lithuanian Gold pranešimas ir nurodo kain 
lį, o jau atvyktiems drau- Coast.Tos kolonijos lietuvių rALF-ą ištraukti iš tos la
pams nieko nelaukiant įsi- parapijos vadai leidžia sa- bai ?unkįos finansinės buk- 
traukti į LSS eiles ir tęsti j vaitini leidinėli, vadinamą jgg Bereikia, kad parapijos 

Senesnieji ateiviai daug
deda vilčių į naujai atvyku-, numery buvo šitoks prane
šus draugus, todėl buvę Šimas:

Tai ve tokiais žmonėmis j keti valdžios naudai 12 dol.
“remiasi” bolševizmas tarp O tie ungarai dar ir dabar
lietuvių. i guli ligoninėje. Tai tokios,. ... T. . .... . .

Marcinkonių Jonas pasekmes tų politinių dis- riknd 
kusi jų tarp ungarų komuni

“Nativity News”. Tai to lei i HXLF-urn ’̂idaiBJoTu”^l?nimhe!ler miestas su ke idinio kovo 27 tos dienos ^7“’ XbuOi^ M ^‘VP’ **ais aplinkui mažesniais 
kaip jos darbuojasi savo miesteliais vra anglių ka- 
klebonų pagerbtuvems. Da- kl anvlinkė Anglių kn bar klebonu pagerbtuves ey- -ų aP>lmke- An?llu ka-

DRUMHELLER, ALT A. j stų ir lietuvio dipuko. Tose 
--------  j diskusijose “nusveriamas’’

Ii Apylinkės Angliakasių argumentas buvo jėga ir 
Gyvenimo ' mašinos “kranklis”.

Vietinis Gyventojas

JIS JESSE JAMES?

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime

tremtiniai turėtų giliau į ši- “Šiandien (Kovo 27) 4 renc.janĮ jU(ja vjsj parapijo-
tą reikalą pažiūrėti ir pada- valandą po pietų (tuojau • ................... -
ryti atatinkamas išvadas, po Misijų užbaigimo bažny-
Tremtiniai pažinę ant savo čioje) bus svarbus susirin-___ _ __ ..
sprandų Stalino raudonąjį kimas visų parapijos drau darbas^iuda tik kaio apat? 
fašizmą ir Hitlerio rudaiį,,gijų, parapijos komitetų ir gjrna
galėtų grąžinti ne vieną lie- parapijonų pasitarti dėl su- 
tuvį i tikrąjį kelią, kuris j>er ruošimo bankieto musų 
nežinojimą, per apgaulę ar Gerbiamam Klebonui Ba-

nai, o kai ręikia darbą vary 
ti BALF-ui. tai juda tik ke
letas parapijom! ir tada

8yklos, žinoma, reika,auja -Kaip Tapti
daug darbo rankų jėgos, ir Į stijų Piliečiu?”, kur yra ais-
todėl čia atsirado keli, kaip. kiai išguldyti pilietybės įs-
>ue patys save vadina buvę
dipukai. Iš seniau cionais 
gyvenusių, o ypačiai iš un
garų (vengrų) yra daug ko 

Šis patarimas, žinoma,1 munistų ar komunistuoian- 
liks balsu šaukiančiu tyruo-(cių. Taip musų vienas dipu , 
se. Parapijonams klebonu kas atsirado Drumheller!

tatymai su reikalingais klau, Saudargaitė Basė iš Vatušiu 
simais ir atsakymais. Kaina km., Rietavo vai.

rikon.
Petrikas Jonas nuo Perkūnų.

Vėžaičių vai., žmona Elzbieta 
ir duktė Ona.

Predeckytė Vanda gyvenusi 
Kaune.

Rakauskas Bronius ir Petras 
ir Rakauskaitė Marija.

Rimkevič Elena iš Fermos k.,
Viekšnių vai. eSąg' dabar jau 102 metų

Ruigytė Barbora. amžiaus ir paskutinius ketu
Sabas Simas iš Dobilijos k.,'rius metus gyveno St. Jo 

Pakuonio vai. , geph, Mo., viename viešbu-

Šitas barzduotas vyras 
sakosi esąs garsus Amerikos 
plėšikas Jesse James, apie 
kurį buvo spėjama, kad jis 
buvęs nu-’autas 1882 metais. 
Senis sako, kad jis ir esąs 
tas pagarsėjęs “outlaw”, jis

25 centai. Kreiptis į 
“KELEIVIS”

636 Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Slušinskas Juozas. 
Strielauskienė Paulina.

tyje. Jes-e James savo laiku 
pagarsėjo plėšimais Missou- 
ri valstijos platybėse, o pas
kui staiga kur tai dingo.

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.

pagerbtuves nepalyginamai priemiesty New Castle su SIUNTINIAI į EUROPĄ 
svarbesnė darbas, negu «tu seniai čia gyvenančiu Lietuviams Remti Draugija
vargstančių tremtinių sušel-j lietuviu.„Pateko juodu j_ ko-j siunčia Europon lietuviam.,!
pimas. Bet parapijonai taip, kią tai “party”, kur, žino- 
daro ne iš savo išsimisliji- ma, buvo ir išsigerti, 
mo, o kad jiems kunigai j Visi tremtiniai lietuviai 
taip įkalė. Vietinis yra komunizmo priešai, tai

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sq., 

Worce»ter, Mass. f
(1) Ar tamista visuomet jautiesi 

pavargęs ?
(2) Ar tamista esi nervuotas ir 

prastai miegi ?
(31 Ar tamista tankiai turi šaltį 

ir kaulus gelia?*
(4) Ar tamista per daug vartoji 

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

Su visais sveikatos reikalais krein 
kitės per laiškų ar ypatiškai į mil
žiniška vienintelę Lietuviškų vais
tinę Worcestery.

Ir
V. C. SKRINSKA, B. S,

Reg. SavhHakaa

tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa 
kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

Už $7.50:
2 sv. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie

no miltelių, sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabalai muilo.

Už $10:
3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. 

pieno miltelių, *4 sv. arbatos, 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 ’A sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
reikia pasakyt, kų daryti su siunti
niu jeigu jįį nebūtų galima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti jj sto
vyklos vadovybei ar grųžinti siuntė
jui atgal ? Grųžinimų siuntėjas turės 
apmokėti.

Užaakymus ir pinigus prašome sių
sti mums šiuo adresu:

Lithuanian AM AaaacMUoa, Iae.,
99 Ward st., Wercester, Mass.

S u per Food Marke!, Ine.

1809 MAIN ST., MELROSE PARK, ILL.

Farduodam visokius valgomus daiktus tinkamomis 
kainomis. Patarnavimas mandagus ir teisingas.

Musų kepykla kepa visokias duonas, pyragus ir 
pyragaičius vestuvėms ir kitokiems pokiliams.

Jūsų pasirinkimui $250,000 vertės produktų.

Didžiausia Lietuviška Maisto Įstaiga 
Chicagos Apylinkėj,

JOHN GUSTAINIS, Prop.



Puslapis Ketvirtas SO. BOSTON

9

įsikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Socialinis Draudimas Ligoje ! gryna nesąmonė. Jei dabar, 
pet turtingesni žmonės, tau- 

___ i pydami pinigus, susirgę dėl-f
Kiekvienos valdžios pa- sim, norėdama daug uždirb-, t. V. 1 *1^* i •

„viGvinvc n __  > . , 1 liara narhlnslria 11 Visai- KUM

ra. v/ ° -una žymiai mažesnes. — 1
ka dvasia. Taip sako zmo- nas, ir gale mėnesio pažiu- išlaidų, bet net gyvy-j 
nių išmintis. Todėl labai lėkime kuri daugiau uždir- ^es» taį M bekalbėti apie 
džiugu, kad prezidentas bo. Aišku, kad toji, kuri ^os, kurie nesuduria gajĮJ 
Trumanas be kitų socialinio'ėmė mažesnes kainas, nes fa‘aiS* . aĄt JI1 sociali* 
draudimo šakų vra pagiry-'j ja ėio žymiai daugiau pir-;niam draudimui ligoj, zmo- 

soeialini draudi- kėjų. Taip nat ir čia. Jei, kus pajutęs ligą dar tik 
įvedus socialinę draudimą užuomazgoj, turės gąlimy 
ligoie, gydytojams bus nu ,pės kreiptis į gydytoją ne
statytas iš draudimo įstai- .^okamai ir ligą pasalinti, 
iros mažesnis atlyginimas už Lol dar ne vėlu. . O tas su- 

dar- ligonio apžiūrėjimą, tai už- taupys ir laiką, ir pinigus, 
tat jis turės daugiau pacien- 11 sveikatą, na o galop ir 
tų, ir todėl paminų ativil-VO vybę

zęs įvesti ir 
.mą ligoje. Tatai didelės 
reikšmės, didelės svarbos 
užsimojimas, kurio išgyven
dinimas butų naudingas vi
sai tautai, o ypatingai
bininkams. kurių pajamos 
re visada leidžia pasinau
doti gydymu, lengviau ar 
sunkiau susirgus.

Tačiau kaip kiekviena di
delės reikšmės reforma su-
tinka

Prireikus gi Timtesnio gy- 
.. . .. .. T • , dvmo, ligonis gaus ir ligoni-'
Kaip žinoma is Lietuvos^ jr kjtą reikiamą spe- 

rociahmo draudimo istor’- ~jaiy gydvma nemokamai? 
įlos, kai kurte gydytojaiis Baimintis, kad gydytojai?

negaudami iš paciento atly
ginimo, nenuoširdžiai ir ne-

giu kišenėj skvlės nebus.

Nu. 16. Balandžio 20 d., 1910.

TEISMAS DEL G. POLK NUŽUDYMO

daug priešininkų,! karto ir ten žiurėio su šio 
taip. pasirodo, ir ši turi jų kiu tokiu nepasitikėjimu i
J - * _ 1 *. * I 1 • • .. 1 1 tačiau atvdžiai apžiūrės ligonį, yra
davia: nepalankiai nusitei-paskui ir jie buvo labai geri tokia pat nesąmonė, kaip ir 
kę sios įcioimos Htz\ fociHiinio draudimo Wcndin~ kitos nes jis apžiūrės ir 
nes jiems teks daryti pinigi- darbiai. ,jvs ligonį ne dovanai, bet
mus įnasus j sociaamo drau- jr ^ja ne^isi gydyto'ai , už atlyginimą, kurį jam mo
dulio toudą. Gydytojai, l priešingi tokiai didžiu-j kės socialinio draudimo įs- 
kaip paaiškėjo iš jų sąjun-į Jej žmoniškumo reformai, taiga. Lietuvos. Prancuzi-

darbiai.
Ir čia 

priešingi
žmoniškumo reformai,! taiga. Lietuvos, 

gos užimtos pozicijos, pieš- ypatingai kad gydvtojo eti-jjos, Anglijos ir kitų kraštų 
tu st,0Ja. Pr.ies. S15 r/fon«4: ’ka neleidžia statyti sau | socialinio draudimo prakti- 
bijodami. kad įvedus fokj plausimą, kada ji kviečia ka parodė, kad socialinis 
platų neapmokamą gydymą mirštančio ligonio, ar draudimas yra gyvybinis 
juos užvers didesniu darbų jį turės pakankamai lėšų ■ kiekvienos tautas, kiekvie- 
11 zymiaI. ^mažins jų paja- apmokėti jam tiek, kiek jis gos valstybės reikalas.

F1"1?.1 klau^ę .kautos gOri. Na bet kartais keletas Todėl kiekvienas asmuo, 
nusv e r i a kiekviena organizacija, ypa- 

tokiu budu tingai darbininkų oręaniza-
. .  _____ intelektualinio* ei jos turi eiti prezidentui

taip pat stoja pnes lygio korporacija atsiduria Tiumanui talkon, varantVelykas pavaišino tėvą mi- apsiverkė, 
šiaunu vynu

—Da geriau, Maike. Pe
Velykas Amerikoj pasirodė ausį. __ ____
eudai. Jes, vaike, tikras ste- —Reiškia, tėvas jau pra- TruPe' senatorių ir Korr-: .Q draudimo ligoje nebus .įrodant priešininkų klaidin
buklas apsijovijo. dedi pykti. Tai yra prastas .^resmany galvenoj. Tokiu darbininkams naudos, yra gumą. Grabui

—Kur ir kaip? ženklas. Kada žmogvs pra- bu'iu susidaro istisas reforri “------
—Kur tas buvo, aš tikrai deda grasinti kumštimi, tai pne.-ų frontas, kurį

negaliu tau išvirozyt, ale reiškia, kad jis jau nebeturi pralaužti netaip jau lengva, 
buvo taip: viena maža mer- įrodymų. ' J ju° labiau kad susidariusi
gaitė apsikabino švento Za-į —O kokių įrodymų tau t0 .la.' reformai nepalanki 
karijošiavs stovylą pabu-: reikia? Stovyla apsiverkė, ir 2Pj.n1'13 Pave!^ia,ne^.m.azjau 
čiuoti, ir kai ji bučiavo, tai to užtenka. Stebuklas aiš-;čai*.°janSIUįį oaruiniimuS, 
per to šventoio feisą nusiri- kus. tV7™;.?aznai patiki suktieiųs
to ašara. Vadinasi, šventas! —Ne, tėve, visai neaiš- ^vedžiojimams, kad darbi- 
Zakarijošius apsiverkė, kad kus. Tėvas ne viską apie ji runkams tas daug kastuos, 
tokia maža mergaitė ji bu- žinai. !° r*auaos is tokio “kaziono”
-- - -- - - 1 - -- -- gydymo nebus jokios.

Salonikuose, Graikijoj, eina teismas dėl amerikiečio 
žurnalisto, George Polk, nužudymo. Teisiamas yra 
Gregory Staktopoulos (kairėj) ir jo motina. Jie pri
sipažino padėję komunistams nužudyti amerikietį 
žurnalistą, bet žmogžudystę atliko taip, kad visi įtar
tų, jog graikų kokie tai dešinieji tą padarę.

pyragaičio pritrupinta, — Ką jis kalbėjo per tiek 
kertą, kaip ukrainietis “pi- laiko? Taigi, niekam tas ne- 
roški” (aš pridėjau, kaip Įdomu ir niekas jo to ple- 
žemaitis kopūstus su laši- pėjimo niekada ir neskai- 
niais), neatsižvelgdamas, tys.
kad automobiliai vienas po Daug įdomesnis klausi- 
kito prabėga visai arti. Bu- mas yra, kaip jis GALĖJO 
na atsitikimų, kad karas, kalbėti 12 valandų ir 21 
greitai prabėgdamas, ^sukel- minutę be pertraukos? Se
tu vėju žvirblį perbloškia natorius paaiškino, kad jis 
ant šono, vienok jis nenusi- prieš savo ilgą kalbą pirma 
gasta ir nenulekkr, bet, atsi- pats save “išdžiovino”, kad 
kėlęs, pasitaisęs, ir vėl grįž- nereikėtų bėgti ten, kur ir 
ta prie savo radinio ir soti- visi senatoriai pėsti bėga. 
naši... Laike kalbos jis “tepė” savo

Žvirbliai lesa viską, ką tik gerklę su “asperex”, kad 
klė neišdžiutų.—Maike, už tokią šnektą naudingą reformą, drums- žmonių gerovės priešininkų tprop>igandą susirinkimuose aš atsivežu. Jie lesa duoną,: ger 

ir aš galėčiau duoti tau per Cla skaidrų vandeni, o tas stovykloje. ir per SDaudą iškeliant tos’bulves, salotas, kopūstus ir
įa oiici randa atgarsi ii tam tikros? n——1—1~. i: _ 11*: i’AfrO-Paskalos, kad iš sociali- reformos naudingumą ir

Gyviai ir žmogus

net mėsą. O zuikis yra vege- 
tarionas, mėsos jis nevalgo. 
Jis maitinasi augmenimis. 
Mėgsta labai salotas, kopūs
tus (žalius) ir duoną.

Nežiūrint, kad mano dar
bavietė yra pusė mylios nuo

Plastikinė Puta
Westinghouse kompanijos 

laboratorija skelbia, kad jos 
inžinieriams pavyko padirb
ti “plastikinę putą”, arba 
“fenoliko gumą”. Ta “puta” 
yra skystame stovyje, bet

ciuoja. Na, tai dabar pasa
kyk. Maike, ką tu apie ta: 
misfini.

—Aš pasakysiu, tėve. kad 
tai nėra joks stebuklas ir 
nėra jokia naujiena.

—O tu ar žinai?
—Aš žinau.
—Na, tai pasakyk 

kaip tenai buvo.

Netoli Kulpmonto ant 
Susąuehanna Coai Co. že
mės yra didžiausias pašau- mesnę pažintį ir prisi taikin- 
lyje siurblys (pump), kuris ti prie mano pyrago, kuli 
traukia vandeni iš anglių jie labai mėgsta. Jei kada 
kasyklų. Sulig vietos, jis va- tik pyragaitį paimu į ran- 
dinamas Scott. Operuoja ji kas, žvirbliai be jokių cere- 

Reformos priešininkų vie-j žmogus iš Shamokin vardu monijų vienas po kito sku- 
gi.'ni ar kiti išvedžiojimai ne- Peter Kulik. binasi, skrenda ir nutapę

miesto, — sako jis, — ne! kada ji yra kepinama kros- 
kia, kalbasi savotiškai ir žinia iš kur sykį į svečius! nyje, ji sukietėja ir išsipu- 
matyti nori užmegsti arti-< ant pietų atsilankė katė. Ji,! čia, kol pasidaro luu kartų 

? ' 'kaip ir visi kiti mano bičių- didesnė, negu buvo skysta.
liai, ėmė graibstyti, kas tik Westinghouse inžinieriai 
iš mano rankų nupuolė. Tik1 sako, kad ta plastikinė puta 
ve kas atsitiko: Katė arti-!bus naudojama šaldytuvų 
nosi prie vieno numesto da- gamyboje, laivuose, orlai- 
lykėlio ir norėjo jį pagauti? viuose ir, gal būt. net staty- 
o tuo tarpu zuikis, porą suk- boję. Kompanija daro ban- 
snių padaręs ir ant paskuti- dymus tą putą panaudoti 
nių kojų atsistojęs, suprunk- fabrikuose gamintų metali
ste tfu! ir kojom treptelėjo, nių namų insuliavimui. Sa- 
Katė pasitraukė. O zuikis j b° 300 svarų tos putos, dve- 
duonos gabalėlį pasiėmęs J Jy colių storumo, užtenka 
sudorojo... insuliuoti visam šešių kam-

Peter Kulik yra baigęs ant kelių, pečių, kimba į py-rturi jokio pagrindo. _ __
_ Visų pirma tėvas turė- žaviai įmokėdami i sociali- vidurinę mokyklą, aoie 40 ragaitį, plėšia gabaliukus

tum žinoti kad tai buvo n’° draudimo fondą nusta-jmetų amžiaus ir ukrainietis traukdamies atbuli.

Darb-

—Kibą tu oasiu’ai ! Ka:p| šventos Onos stovyla, o ne t? tus piniginius įnasus, tu- 
gi tu gali šitaip kalbėti? Juk t “žakari. ošiaus.” Mergaitė nės sveikus ir pajėgius dar 
tu žinai, kad be reikalo sako. .kad pabučiavus jaiįbimnkus, kurie atneš jiems 
šventas Zakariioširs ne-! stovy los galva, jos veidasj'^1. naudą. Gydytojų 
verks. Ar tu matei jį kada pasidaręs šlapias. Bet gaili pajamos dėl to nesumažės;

.!„•—*9 būt, kaf| jjg bUyO jau gja .nnesinory, — l-q1nors verkiant?
—Ne, tėve, aš to nema

čiau. Bet aš mačiau, kain 
gatvėje verkė lempos stul
pas.

—Meluoji!
—Kodėl tėvas netiki?
—Todėl, kad stulpas ne

gali verkti. Jis nešventintas.

pias ir prieš tai; ji tikrai ne-v • /žino.
—Maike, aš vistiek beei

nu, kad tenai buvo tikras 
tebuklas.

—Nebūk toks greitas, tė
ve. Patys kunigai netvirti 
na. kad tai buvo stebuklas.

patnotas. Mat 10 tęvas (jau Kadangi į darbą atvažiuo- 
mires) buvo kilęs is Karpa- £juoju karu, sako jis, tai 
tų Ukrainos, tad, kaip ma- kuomet dienos nešaltos, pie- 
^9’ -IV su.nui l^veP€ meilę taUju kare. karo durys iš 
pne Ukrainos. . abiejų pusių atdaros. Tuo

Sūnūs Peter yra inteli pasinaudodami žvirbliai be
gentiškas darbininkas. Jis pakvietimo renkasi ant pie- 
gah ir dirba visokius dar tų ir papietavę nei dėkui ne
bus, viską reikalingą pne pasakę nuskrenda ant sto- 
namų arba dirbtuvėje suge- ar kur kitur
dus pataiso. Žodžiu, jis yra'

—Pašventinimas nereika- Jie nenori išsišokti, kad pa
lingas, tėve.

—Tai kas reikalingas?
skui nebūtų sarmatos.

—Bet argi tu mislini, ka '
—Reikalingos tam tikros gazietos anie tai rašytų, jei 

priežastys. i gu tai nebūtų joks stebuk-
—Kokios? pas?
—Reikia, kad stulpas su-’ —Tėvds turėtum žinoti, 

slaptu, tėve. i kad gatvinė Amerikos spau-
—Bet jis pats nesušalps. j da skelbia tokias sensacijas 
—Tas tiesa, tėve. pats biznio tikslais. Mat, lengva 

stulpas nesušlaps. Todėl ašjtikė publika mėgsta apie 
ir sakau, kad reikalingos tokius dalvkus skaityti. Ta- 
tam tikros priežastys. Pa; čiau ir ta pati spauda pažy-
vyzdžiui, jeigu oras bus šil
tas ir drėgnas tai ant šalto 
stulpo susirinks vandens la
šai ir iie galės kristi žemyn 
kaip ašaros.

—Tai tu rokuoji, kad to- ,, .kiu rat s'asabu gaipio su L. -’-^ike, as tau pnsipa-
šlapti ir švento Zakarijo- z.,nslu’ kad “ J»“. buvau pa- 
šiau« stovyla9 sirengęs pats važiuoti prie

-Gal tokiu nat, o -al ir ‘oa dvylos pasimelsti. Sa- 
kitokiu; bet kain ten bebu- kau- gal atsilenks.mano ku

mi, kad kai nuėjo liudinin- 
1 ai to “stebuklo” pažiūrėti, 
tai stovyla neapsiverkė nei 
kaito, nors mergaitė ir da
bar ją bučiavo.

tu. vienas dalvkas yra labai fr?*. ar ^as..Ale jeigu taip, 
aiškus, būtent tasj kad iš tel Jau nevažiuosiu. 
pačios stovylos ašaros neiš
spausi. Į Tautieti, nepamiršk, kad

—Veidiminut, Maik. Tu Tavo tėvų kraštas — Lietu- 
sakai, kad stoyyla galėjo va vra svetimųjų pavergtas
sušlapti tokiu pat spasabu, ir žiauriai naikinamas. Pri-1 posėdžiuose.

priesingai — kai kuriems 
net padidės. Paimkime pa
vyzdžiui kad ir paprastą biz 
nį. kur viena krautuvė saky-

PAKISTANO ATSTOVAS
-

devynių amatų” mechani
kas.

P. Kulik yra humanistas. 
Prieš komunistu užgriebimą 
valdžios Čechoslovakijoj, 
jis yra pasiuntęs daug siun
tinių savo artimiesiems.

Karta man su iuo išsikal 
bėjus, jis sako: Mvliu gam 
tą ir ios gyvius. Mano sody
bos darželyje turiu įrengęs 
fontaną paukšteliams atsi
gerti. Didelį smagumą turiu 
kuomet pavasarį pulka: 
snamuočių atskrenda van
dens atsigerti. O vasarą jie 
atlekia netik atsigerti, bet ir 
išsimaudyti. Prie mano dar 
bavietės, sako jis. po siurb 

j lio stogu gyvena daug žvirb
liu. 'Nors vra žinoma, kad 
žvirbliai visuomet laikosi 
arčiau žmonių gyvenamų 
namu, tačiau čia yra išim
tis: žvirbliai irgi turi savo 
nusistatvma. Jie bėga iš 
miesto, kaip tremtiniai nuo

Taip pat, — pasakoja iis. į 
susipažinau su trumpauode
giu zuikiu. Iš karto, vos tik 
pradėjus susidraugauti, bū
davo pora zuikių atstrikčio- 
ia iš krūmų ir sutupė ant 
žemės netoliese mašinos ūse 
liūs kraipydami uostvdavo 
orą, kaip arabų šeichas. 
Vieną kitą kartą zuikius pa- 
eestavojus, pradėjo jie daž
niau ir arčiau prisiartinti. 
Pagaliaus zuikiai taip įsi
drąsino ir priprato, kad 
kaip tik rengiuosi pietauti, 
tarsi butu jiems kas patele
fonavęs, žiūrėk jau jie ir čia 
rankioja maistą mano nesu
naudotą ir nupuolusį aplink 
karą ir palysdami po karu. 
O iš zuikio fizionomijos ga
lima spręsti, kad jei ne jis, 
tai jo bočius buvo kumšti
ninkas, kaip Jack Dempsey 
arba Joe Louis, nes nuo 
. mugio lupa perskelta.

Kaip viskas keičiasi pa-
bolševiku “elobos”. Jie bė-
ga nuo šaJdrų vaikų, kurie k , m^t
juos persekioja ir šaudo iš __A %

barių namui. Puta yra pigi, 
o kadangi ją galima nuga
benti iki kostumerio skysta
me stovyje, tai ij- jos trans- 
portacija yra palyginus pi-

--------- i gi- Kubinė pėda tos plasti-
Žuvis Keturiomis Kojomis kinės putos, kada ji yra iš- 

ir su Meškere įsiputusi, sveria tiktai 4 de-
San Francisco akvariu-! 'imtadulius svaro. Plastiki- 

mas, kuriame laikomi viso-; putos išradėjas yra in- 
kie jurų gyviai, šias dieiiasį ^inierius Robert F. Sterling.
gavo naują nepaprasta ina-' ‘-----------
mi. Ten buvo atgabenta vie- NEGIRDĖTAI PIGI KNY- 
na žuvis iš Floridos pakraš- P^kĄPIŲ TIK
čių, vadinama “Ogcocepha-j
lūs”. Musų kalboje tas var-' 
das reiškia “storagalvė”.!

J. D. Taunis

Margumynai

Ta žuvis vaikščioja ketu 
riomis kojomis ir turi meš
kerę, su kuria ji gaudo viso 
kius jurų vabzdžius. Stora
galvė per nosies skylę iški
ša savo ilgą meškerę ir vi
lioja kvailus gyvūnėlius ju
ro ie, ypatingai mažiukus 
vėžiukus*. Jei kuris neprotin
gas gyvūnėlis prisiartina 
pažiūrėti, kas čia per siū
las pludurioja juroje, “sto- 
ragalvė” tuoj tokį gyvūnėlį 
apvinioja su savo meškere 
ir įtraukia į burną — pie
tums...

Tos žuvies “kojos’’ yra 
paprasti pelekai, bet ta žu
vis juos naudoja ne tiktai 
plaukiojimui, bet ji jais 
ramstosi, kaip su kojomis ir

Tolimo Pakistano užsie
nių reikalų ministeris, Mo-
hammed Zafrullah Khan, įj*?* ,PL^nroJXiudvkliuU nusileisdavo ant šalygatvio. vaikštinėja po juros 'dugną.
atvyko į New Yorką daly- suspausto oro sauclykl1^ Į ir radęs vaiko numestą duo- ---------
vauti J. T. organizacijos Kuomet žvirbliai patyrė, nos plutą gnaibė, tai farme-Į Filibu»terio Čempionas 

Ministeris sa- kad nesu jokis jų priešas ir rys pravažiuodamas arkliu-

2.50 DOL.
Dėmesio Lietuvių Organi

zacijoms
Šimtai pavieniu žmonių 

užsisako LIETUVIU KAL^ 
VADOVĄ, šią knygą 

įsigyti ir turėti pravartu 
kiekvienai lietuvių parapi
jai, kiekvienai mokyklai, 
kiekvienos organizac i j o s 
kuopai, skyriui, kiekvienam 
lietuvių klubui, kiekvienai 
laikraščio redakcijai ir tt.

Tenelieka nė vieno lietu
vių organizuoto vieneto be 
savos kalbos vadovo. Ji 
kiekvienam susipratusiam 
tautiečiui reikdlinga šian
dien, o kuo ilgiau svetur gy
vensime, tuo ji bus reikalin
gesnis.

Kalbos Vadovas^" 
tešviečia kiekvieno tautie
čio ir kiekvienos organiza
cijos namuose. Paskuljėkite 
užsakyt, knyga jau spausdi-n 14 O lt* 1 I r • v « A. _ •narna ir kiekvienam užsisa- . 

Amerikos stenate vienas! tusiam iš Europos bus pri-QV>11O OAVl Ali-.-. 1^11 I ,. ______ - - - p.1 .. . .
kaip lempos stulpas ant sidėk savo darbu ir auka ko, kad paskyras admirolą jiems blogo nevelinu, jie ku žvirblį nubaidydavo ir, plepus senatorius, Allen Ėl ,! siųsta betarp
stryto, bet galėjo sušlapti ir prie jo išlaisvinimo. Aukas Chester A. Nimitz plebisci- j radėjo mane lankyti ir su tas pakilęs nuskrisdavo ant ’ender iš Louisianos valsti- Su didžia pagarba
kitokiu spasabu. Na, tai siųsti Amerikos Lietuviu to prižiūrėtoju Indijos gin- manim draugauti, ypač kuo- stogo ar j medį. Dabar gi jos, kalbėjo be pertrūkio 12 J. Audėną*,

Istea čytinose srityse, visi yra tik- met aš rengiuosi pietauti ir automobilio gadynėje žvir- valandų ir 21 minutę. Jis - - -koks gi ,
spasabas? ’ st., Chicago, III., ar vietos n, kad plebiscitas bus pra- atidarau maisto viedruką, blys, radęs ką gera '— gru- gavo plepėjimo čempiono 14 Townsend st,

r=Galėjo būt taip, tėve, ALT skyriui, vestas teisingai. Jų susirenka pulkas, — čirš , dų pribarstyta arba vaikų titulą. Boston-Roxbury ’

galėtų būt tas kitas Tarybai, ,9 — 1739 So. Hal Gep. įgaliotinis

I
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Pagaliau, Jie Suprato
Amerikiečių okupacinė' Įėjo džiaugtis karo pabaiga, 

valdžia sustabdė Sovietų į nes atsistojo prieš naują ne- 
repatriacinės (pabėgę 1 ių'laimę: jiems karas pasibai- 
grąžinimo namo) komisijos j gė taip nelaimingai, kad jų
veiklą ir pačią komisiją pa- ’ * *’ *’ * * ’* —-----
prašė apleisti Frankfurtą ir
grįžti į Sovietų Sąjungą.
Dar vienas draugystės ry
šys tarp buvusiųjų sąjungi
ninkų nutruko. Šis įvykis

ŠULINIO TRAGEDIJA PAŽADINO PARE1GUNUS mes negrįžtam. Perėmus iš 
UNNRA-os musų globojimą

kraštai, išsilaisvinę iš vienos 
okupacijos, pateko į kitą, 
dar ’ žiauresnę bolševikų 
okupaciją ir jie į namus 
grįžti negalėjo. Jie tik guo
dėsi viltimi, jie tikėjo ang 

ypač jautriai buvo palydė- lų-amerikiečių gražiais pa
tas Vokietijoj gyvenančių žadais, tikėjo Atlanto Char- 
tremtinių. Su Sovietų repat-, ta, vylėsi, kad kas tai grei- 
riacijos akcija surišta daug 1
tremtinių vargų, baimės, 
daug nervinimosi ir daug, 
gal net labai daug, grąžin
tųjų nekaltų žmonių aukų.
Prievartos akcija grąžinti 
žmones prieš jų norą į So- 
vietiją, su šios komisijos 
likvidavimu, pasibaigė.

tai bus padaryta ir jų kraš
tai taip pat bus laisvi, o jie 
patys, kaip ir vakariečiai, 
laimingai galės grįžti namo. 
Bet gyvenimas ėjo savo ke
liu, karo meto sąjunginin
kai — anglai, amerikiečiai, 
prancūzai ir bolševikai gy-' 
,veno geruoju, bičiuliavosi, | 

__ , . . i sutartinai dalinosi karo gro-
Karo metu, kaip žinoma, į bį. Okupuoti bolševikų Ry- 

iš visos Europos į \ okietiją i Europos kraštai atrodė 
buvo atvežta keliolika mi- vakariečiams visai nerupė- ; 
Bonų darbo vergų į vokie- jo, bolševikus jie laikė pa
čių karines įmones ir į že- doriais žmonėmis, lyg nieko 
mės ūkį. 1944 m. vokiečiams bloga apie juos nebūtų gir-! 
atsitraukiant iš rytų ir vėl dėję ir matę. Jei tremtinys! 
artėjfint bolševikams, iš Ry- bandė kam tiesą pasakyti, 
tų Europos (Lenkijos, Pa- bandė vakariečių pažiūrų 
baltijo kraštų, Gudijos, Uk- klaidingumą aiškinti, buvo 
rainos ir Balkanų tautų! išniekintas, apkultas ir ap- 
daug žmonių bėgo nuo bol- jauktas vokiečių kalabo-

Nelaimingas įvykis su trijų metų Kathy Fiscus, kuri 
įkrito į seną apleistą šulinį ir žuvo, pažadino parei
gūnus sutvarkyti senus šulinius, kurių po visą kraštą 
yra daug. Čia matyti, kaip Los Angeles miesto vienas 
valdininkas apžiūrinėja kitą apleistą šuljnį, kuris bu
vo pridengtas tiktai lentgaliais. Tokius apleistus šu
linius dabar užpils žemėmis, kad nebepasikartotų 
vėl nelaimė.

ševikų į Vokietiją tikėda-’ rantu (bendradarbiu). Už 
miesi greitos karo oabaigos tokį jo žvgį gręsė ne tik ka- 
ir anglų bei amerikiečių iš-į įėjimas, bet kas baisiausia, 
laisvinimo. Tuo budu sve- kaip “karo nusikaltėlio
timšalių skaičius Vokietijoj 
dar daugiau padidėjo. Slen-

ir tąsomi, jėga pakraunami 
į sunkvežimius ar trauki
nius ir vežami į Sovietų zo
ną, žudėsi, korėsi, piaustėsi 

iš- rankų gyslas, kad tik nepa-
davimas bolševikams, kas > tektų į “aną pusę’
lygu buvo išdavimui kanki

kant bolševiku frontui iš ’ V- nio mirčiai. Tremtiniai, be
tų į vakarus ir į pačią Vo
kietiją, masės pabėgėlių 
plūdo iš rytinės Vokietijos 
vakarų kryptimi, norėdami 
kuo greičiau patekti anglų 

.-amerikiečių pusėn. Trauki
niais, auto priemonėmis, su 
kariniais transpoitais, paga
liau pėsti, tempdami ranki
niuose vežimėliuose savo 
skurdžią mantą ir mažus 
vaikus, žmonės bėgo tolyn 
nuo raudonojo “išlaisvinto
jo”. Nei bombardavimai, 
nei vokiečių valdtios suvar 
žymai šito plūdimo sulaiky
ti negalėjo. Keista — rodos

nę pas anglus-amerikiečius 
tikėdamiesi rasią ten teisy-i
bę ir .saugumą, jautėsi ne- 
besaugiai. Po visus Vakari
nės Vokietijos miestus ir

kiečių, anglų ir
Ameri- 

prancuzų

tė. Musų kraštų okupantai 
bolševikai išėjo į pasaulio 
politinę areną, kaipo gar
bingi sąjungininkai, jie da
lyvauja konferen c i j o s e, 
sprendžia pasaulio tautų li
kimą; jie viso pasaulio dė-

kariai tuomet nesuprato ir mėsio centre, jie griežia net
negalėjo sau to išaiškinti, 
kodėl žmones reikia prie-

pirmu politiniu smuiku ir 
jų vaidmuo vienu metu at
rodė beesąs lemiamas. Jų 
globai pagal susitarimus pa

varta vežti į išlaisvintas tė
vynes. Jie greičiausia pati
kėjo bolševikų melui ir tuos! vesta ištisa eilė Rytų Euro- 

miestelius pasipylė sovietų nenorinčius grįžti palaikė; pos ir Balkanų tautų, kas 
kariniai atstovai ir pradėjo karo nusikaltėliais, vokie- yra lygu vilkui pavesti ga- 
rinkti savo piliečius. Jie čių bendradarbiais ir dėl to i nyti aveles. Iš pasaulio vie- 

ne retai patys talkininkavo šųjų tribūnų 
bolševikams ir su nenorin- Į jiems įprastu

skaitė savo vienu pirmųjų 
uždavinių mus grąžinti į sa
vo kilmės kraštus. Tačiau 

i dabar vis rečiau apie tai be- 
' kalba, nes šiai įstaigai ne 
i tik nepavyko mus grąžinti, 
bet priešingai — musų eiles 
vis papildo nauji DP iš ana
pus geležinės t uždangos, 
nauji pabėgėliai iš bolševi
kų tironijos spaudžiamų 
tautų, kurios arčiau vaka
riečių zonų ir iš kurių pabė
gimas dar yra galimas. Agi
tuoti pabėgusį iš vergijos 
žmogų grįžti atgal, vis tik 
įeiktų neturėti nei proto, 
nei sąžinės

Pasaulio viešoji opinija 
vis daugiau tampa antibol- 
ševikiška, bolševikai prade
dami vadinti jų tikraisiais 
vardais, žmonės pradeda 
suprasti jų valdymo meto
dus. Tarptautinės įstaigos 
štai viešumon iškelia bolše
vikų nusikaltimus, kaip jų 
koncentracijos stovyklas 
kuriose sunkiausiose sąlygo 
se dirba keliolika milionų 
vergų, tautų naikinimą, iš
tisų sričių žmonių išvežimą 
i tolimas šiaurės sritis ir kt. 
Šių viešų pasaulio pasmerki
mų akyvaizdoje IRO nebe
drįsta mus agituoti grįžti. 
Pagaliau nebėra nė kaip 
grąžinti, nes Sovietų repat-, 
nacinė komisija išvaryta 
namo. Tremtiniai pagaliau 
susilaukė, kad buvusi ilgą 
laiką . jų pabaisa išnyko 
Linkėtina, kad tuo pavyz 
džiu pasektų ir anglai su 
prancūzais.

SUTAUPO $20

J

nglai su
Juragi*

Atlanto Paktas ir 
Lietuva

lankė darbovietes, svetim
šalių lagerius ir prievarta 
žmones gabenosi i savo oe- i čiais’ cz------ —— »  — — »-----
reinamas stovyklas, iš kur 
.iie buvo vežami į Sovietų 
Sąjungą. Į ten važiuojantie
ji nesidžiaugė, jie atsisvei
kindavo dažnai su liūdesio 
ašaromis, nes gerai pažinda-

bolševikai,
veidmainin-

errižti namo žiauriai eumu. skleidė savo melą irC7 - C ------ ----------- j r —
elgėsi. Už tai, kad pabėgę- apgaulę. Pokarinė pasauli- 
liai ir tremtiniai tiesą skel- nė politika atrodė lig skau-

turėtų būti vistiek kurio ;mi bolševizmą, žinojo, kad
sąjungininko globon patek-1 jų ten geriausiu atveju lau-
6i, visi juk alijantai siekė kia vėl senas sunkus tarybi- • - •_ 1 •*to paties kilnaus tikslo — 
išlaisvinti tautas iš nacių 
priespaudos. O tačiau Rytų 
tautų žmonės, pažinę arčiau 
bolševikus, nuo jų bėgo, 
kaip nuo maro. Net ir tie, 
kurie kentėjo nacių kalėji
muose ar baisiuose kacetuo- 
se, nesidžiaugė bolševikų 
išlaisvinimu ir ieškojo kelių 
slapta perbėgti pas anglus, 
amerikiečius. Neieškojo iš
laisvintasis kelio į namus, 
bet bėgo tolyn nuo namų: 
geriau sunki tremtis, negu 
bolševikiški namai.

Karui besibaigiant, visi 
svetimšaliai, metę darbovie
tes, ar išlaisvintieji iš kalė
jimų, iš belaisvių stovyklų, 
rinkosi į steigiamus svetim
šaliams lagerius. Vakarų 
tautų tremtiniams • buvo 
ržiaugsmo dienos, jie tikrai 
sulaukė laimingos karo pa

nis gyvenimas, o gal ir iš
trėmimas už tai kam dirbo 
priešui ir kam suspėjo pa
matyti naują pasaulį, kuria
me žmonės gyvena kitaip, 
negu Sovietų Sąjungoj. Mi- 
iionai žmonių negalėjo nei 
išsislapstyti, nei pabėgti.

bė apie bolševikus, vaka
riečių buvo nekenčiami, jų 
stovyklos daug kur buvo 
sarbygomis apstatytos lyg 
jose butų belaisviai ar ma
žiausia internuotieji. Skau
du buvo kęsti tą neteisybę 
ir liūdna matyti, kaip žmo
nės klysta savo priešus lai
kydami draugais ir draugus 
— priešais. Kiek Rytų tau
tų žmonės turėjo sukaupę 
savyje šiltų jausmų, ypač 
amerikiečių kariuomenei,

džios žmonijos moralinės 
ligos pasireiškimas: atrodė

Balandžio 4 d. Washing- 
tone, įvykdyta Atlanto Su
tarties pasirašymo ceremo
nija akyvaizdoje didelio 
skaitliaus liudininkų. Kvies
tųjų liudininkų tarpe matė 
si daugelis diplomatinių mi-

_ . . . „ kiek tikėjo jų demokratiš- . . . ....
Sovietų atstovams juos įda-1 kurnu bei žmoniškumų, tiek »us okupacines valdžios 
vinėjo ir vokiečiai ir vaka-1 vėliau, matydami tokius zmones — juos papirkdami 
riečių okupacinės valdžios, prievartos veiksmus, jais

nebetenkama nei etikos, nei! šefų, jų tarpe trys Bal- 
garbės, nei sąžinės. Kol šios tijos ^tstovaiiLietuvos mi- 
ligos simptomai buvo ryš
kus, tol ir tremtinvs negalė
jo jaustis saugiai.

Tiesioginiai bolševikams 
mus pagriebti vis tik hepa- 
vyko, prievartavimas buvo 
pagaliau uždraustas. Tuo
met jie griebėsi netiesiogi
nių būdų: per mus globo
jančias įstaigas, per atski

nisteris Žadeikis, Latvijos 
Charge d-Affaires A. Din- 
bergs, Estijos e. p. Charge 
d’Affaires J. Kaiv.

Baltijos oficialus repre
zentantai šia proga įteikė 
Valstybės Sekretoriui p. 
Dean G. Acheson’ui adre
suotus tris identiškus pa
reiškimus. Pabaltiečių ofic. 
atstovų pareiškimas apibu
dina Atlanto Paktą kaipo 
drąsų žingsnį visuotinos - 

ar naudodamiesi jų draugy- taikos naudai ir kaipo itin
Pasislėpė tik labai nedide
lis nuošimtis, kuriems lai

nusivylė.
Nors jau pat pradžiojemingu budu pavyko išsisau; bu‘vo patikrinta, kįd pabal-

goti visų pavojų ir gauti 
DP teises. Nors pagal sutar
tį sovietai prievarta galėjo 
gabentis tik tuos, kurie

tiečiai ir lenkai prievarta 
nebus grąžinami, bet tie pa
tikrinimai ne visuomet buvo 

• - . patikimi. Begalės gandu.Pn<* 1?39 "'-.spali? 1 d. bu- ^pėIiojimų ]|U(lin | „ 0 s į. 
\ o Sovietu[piliečiais, bet jų. Kiekvienas ta kryptimi so- 
atstoya. kibo prie pabaltie-l^ety diplomatii?is veiks- 

.lenk1!. *r ukrainiečių, mas. pasakyta kokios 
aiškindami, kad jie irgi esą -
sovietų piliečiai ir stengėsi 
juos klasta ar jėga įsitrauk-

nors

ste — jie stengusi kuo dau 
giau mums pakenkti; iš vie
nos pusės stęngėsi sudalyti 
kuo sunkiausias gyvenimo 
sąlygas, iš kitos pusės ragi
no grįžti namo. Buvusios 
UNRRA-os buvo pravesta 
didžiulė grįžimo akcija; 
kiek žmonių toji akcija pra 
žudė, statistika bus patiek
ta, kai bus sunaikintas bol
ševizmas. Kartu buvo pra 
vestas, ypač amerikiečių zo
noj, griežtas skiyningas. 
kuris atėmė DP teises ir iš

konferencijoj kalba ar net 
spaudos žinia, sukeldavo

, . , , i- • . vėl daug rūpesčio ir įvairiubaigos, buvo išlaisvinti įr.ti J savo stovyklas ir pne- įaibu. švedai išdavė 160 metA u «tovvklu anie 1/3 
greitai grizo į savo kilmes varta išvežtu Rusiją- Buvo pabakiečiu, tai kodėl negali ™ 1 įvykių apie 1 
kraštus, i savo seimas. O visa eile labai griaudžių j;!jšduotį prancūzai ar anglai?
Rytų tautų tremtiniai nega- vykių, kai zmones mušami Sovietų karių pasirodymas 

sukelda-

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų/kurias reikia skaityti. Ne visas mes tarime, 
betlavo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:
. Demokratinio Socializmo Pradai ........ 50c.

Tavo Kelias į Socializmą ........................ 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos................................  25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) .................$1.00
Ateities keliu (žurnalas) ...................... 10c.
Jaunasis Socialdemokratas ...............v.. 10c.

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

KELEIVIS
636 Broadtray, So. Boston 27, Mass.

gyvenamoj vietoj 
vo pabėgėlių tarpe daug 
baimės ir ne vienas tą naktį 
namuose nebemiegodavo. 
Mums gerai pažįstami bol
ševikų prievartos metodai 
siekė toliau j vakarus, negu 
jų užimta riba, tatai juto 
visos tremtinių stovyklos. 
Beveik ištisus du metus mus 
jaudino aštrus klausimas: 
grąžins ar negrąžins?

Tremtiniai kentėjo ne 
vien dėl savo netikros būk
lės, bet ir dėl savo tautų 
skaudaus likimo. Jų viltys,

visų amerikiečių zonos trem 
tinių. Kiek tatai kainavo 
žmonėms ašarų ir sveika 
tos — sunku suskaičiuoti. 
Dėl ko tie žmonės buvo iš
mesti iš tremtinių tarpo ir 
atimtos jiems DP teisės, tur 
būt niekas ir niekad nega 
lės paaiškinti. Tik žinant 
bolševikų metodus galima 
spėti, jog siekta sudaryti 
tokias sąlygas, kurios pri
verstų žmogų apsispręsti— 
žūti pusbadžiu gyvenant ai 
grįžti namo. O vistiek, ne 
paisant visų priemonių, 
žmonės kentėjo, bet negrį-

svarbų faktorių vakarinių 
demokratijų pokarinės poli
tikos, siekiančios patikrinti 
laisvę ir saugumą šiaurės 
Atlanto srities valstybėms 
prie kurių, geografiškai 
imant, priguli ir Baltijos 
kraštai.

Lietuvos atstovo pareiški
me pabrėžiama, kad Lietu
vos pavergimas yra perilgai 
užsitęsęs Sovietams sulau
žant Atlanto Charto non- 
aggrandizement pasižadėji
mą (jau neminint kitų su
tarčių sulaužymo), kad dėl 
tos besitęsiančios neteisėtos 
okupacijos Lietuvoje, Lie 
tuvai nebuvo progos laisvai 
ir atvirai pasisakyti dėl kal
bamo Pakto reikšmės. Lie
tuvos ministro pareiškime 
reiškiama įsitikinimo, Paktą 
pasirašiusios dvylika demo
kratinių valstijų sieks tei
singos taikos ir kad todėl 
tokiai taikai nebus aukoja 
ma pagrindinės laisvės ir 
teisės tų tautų, jų terpe ir 
Lietuvos, kurios laikinai jų 
neteko dėl pavartotos prieš 
jas prievartos, ir kad kalba 
mas Paktas eventualiai tu
rės teigiamos įtakos į išlais-20.

Teisybė, kaip visada, taip ginimą tebelaukiančių tautų 
kad iš vakarų greitai ateis ir M kartą pradeda nugalė- ateitį. L. P. Ž.
vienokiu ar kitokiu budu1’ me,*b šviesa nugali tam-J_______________________
išgelbėjimas, sudužo, nepa- Reikėjo ilgų trijų metų.;
sitvirtino. Musų tautų kan- kol pasaulis suprato kas yra i Pakalbinkime . draugus ir 
čių niekas nematė, niekas bolševizmas, o kartu prade- kaimynus užsisakyti MKe- 
pegirdėjo, niekas neužjau- m"c c"nraatJ USwS” M*da ir mus suprasti, kodėl leivj”. Metams $3.00.

stiprus, sunkiam darbui

EUREKA
vacum valytuvas

/
šie dailus, stiprus Eureka Valymai

padaryti sunkiam darbui ir ilgiem metam.
Stiprus siurbimą^ išima isigėrusį purvą, u 

specialus žiočių šepetukai lenglai ir
greitai nuima paviršutines šiukšles. Pirma 

negu pradėsi pavasarinį valymą, būtinai
pamatyk šitą puikią Euraką. kurios 

kaina labai nupiginta!

. . . PAPRASTA KAINA $59.95

DABAR
TIKTAI $39.95

įmokei reikia tiktai $5.95 

Mėnesinės mokesty# tik $7.02

PA 1 ’R AŠY KIT PADE MONSTRU OTI 
ARTIMIAUSIOJ EDISONO KRAUTUVĖJ

Viena jų yra jūsų kaimynistėj

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

knyga apie lietuvių tautinį 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 savo atsi- ■ 
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mas*.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kaip Buvo Nužudyta 
Arnoldienė

(Tęsinys) irgi nieko neatpažino.
Policininkai pažiu rėjoj Nusivylęs policijos virši- 

viens j kitą, paskui pažiurę- ninkas sugryžo ofisan. Ne-' 
jo j tą kaimyną. apėjus jam dar atsisėsti, su-

“Bet lysti i svetimus na- skambino telefonas. Telef o 
mus per langą, kad palikti navo Denzel Davis, nužudy- 
kam nors laiškus, tai labai tos Amoldienės sūnūs. Su
keistas būdas”, pastebėjo ko, sužinojau baisią žinią, 
policijos viršininkas. j kad mano motina užmušta.

Kaimynas sutiko, kad po- todėl skubinu namo ir ne-; 
licijos viršininkui tas gali trukus busiu tamstos ofise, 
išrodyt keista, bet aš, sako,! kad sužinoti visas smulkme-, 
jau nebe pirmą kartą taip .nas.
darau, nes Arnoldienę gerai 
pažystu. «

Viršininkas pakraipė gal
vą, bet nieko daugiau nesa
kė. Paskui jis apklausinėjo

Atvykęs policijon Davis 
paaiškino buvęs biznio rei
kalais išvažiavęs i Ponian- 
dą, Ore., ir motinos nema
tęs ištisą savaitę. Ir jis pri-

KELEIVIS, SO. BOSTON
DIRBTINĖMIS RANKOMIS SKAMBINA PIAN ’Keleivio’ Knygos

Atsiminimai ir Mindyt,
parašė buvęs Lietuvon prizedentas 

Dr. Kazys Grinių*.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS 

Šioje knygoje telpa daugybė nau-
1 * l. — —   21... U. « .h. , mazv 

apie leiitsmų laikų veikėjus ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
pasako u c.:ug linksmų ir idomiu niškos. Visos skambios, visos geros, 
rsuo-yki-j ii -avo patyri.nų. Tų kny- Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
gų v.yi Le,uviai turėtų perskaityti, baliams, koncertams ir t.t. Antra
Kaina ............................................... $2.00 pagerinta laika. Kaina ............ 25c

Dar galima gauti “Keleivio” DŽIAN BAMBOS SP\ ČIAI 
į Kafendori, 1949 melams
! Tai yra 96 puslapių knyga su įvai-j goję telpa net 72 “Džian Bambos 

riais straipsniais ir žiniomis, kurios spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
\ Lietos ir visada yra naudingos, moristiški straipsniukai ir juokai. 
Kaina ...................................... 50 centų • Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO ‘TEORIJATIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RCSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis "ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi ? Ar yra Rusijoj laisvė, ar

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika- 

’as perstato nužudymų caro Alek- 
andro II. Labai puikus ir nesun-

yra demokratija, kokie darbininkų ■ jai scenoj |>erstatomas veikalas. Iš 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų

kitus kaimynus, kokios jie dūrė, kad jo motina, kiek 
yra nuomonės apie šitą žmo- jam žinoma, neturėjusi jo
gų, kuris pristato laiškus to- kių priešų ir jis negalįs sū
kiu keistu budu. Kaimynai prasti, kas ir kokiais sumeti- 
visi, kaip vienas, pasakė,Įpiais galėtų taip žiauriai su! 
kad šitas vyras labai teisin- ja pasielgti. Jo tėvas, pirmu-!

Jaunas iralijonukas, 15 metų Carmelo Bova, prieš S metus neteko abejų rankų, 
kada vokiečių bomba sprogo šalia jo. Nuo to laiko vaikas augo be ranku. Fo 
karo jis buvo atvežtas į Ameriką ir čia jam gydytojai dabar pritaisė dirbti
nes rankas. Paveiksle matyti, kaip vaikas (kairėj) skambino piano su dirbti
nėmis rankomis, o dešinėj jis neša du lagaminu. Vai ko rankų pritaisymą ap
mokėjo Foster Parents’ Plan for War Children. Tos organizacijos pirminin
kė. Mrs. Edna Blue, parodyta paveiksle.

gan abar
i Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.

Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

pragyventi? Dabar rusai sako kad

noldienės laikrodėli irgas ir doras žmogus,ji nega- tinis jos vyras, su kuriuo ji! o ... ymotni
Įima įtarti. buvo atsiskyrusi, dabar esąs ds>-. Bcr, kaip l5* zm.°_^

Tada policija pradėjo ieš- Alaskoje, todėl rišti jį sui?a5?L P°*lelJa nega ėjo

zie-
su-
su

koti “panšapėse”' laikrodė-,,šita piktadaryste nebūtų pa- 
lio ir žiedo, kurie buvo nu- grindo; bet kur randasi josi Galų gale nutarta natik- 
lupti nuo Arnoldienės ran- antras vyras, su kuriuo ji rinti bankuose Arnoldienės 
kų. Žiedas buvo atrastas’ taip pat buvo persiskyrusi.!sąskaitas. Policija norėjo ži- 
vienoj vietoj, o laikrodėlis ,niekas nežino. J noti, ar nebuvo ta moteris
kitoj. Klausinėjant, kas Toliau Denzel Davis pa-i išėmusi daug pinigų pasku- 
tuos daiktus užstatė, abiejų aiškino, kad jo motina ture- tiniais laikais ir ar nebuvo 
“panšapių” vedėjai davė jusi keliuose bankuose pini- ji dėl to nužudyta. Šis tyri- 
vienodą parodymą: vyras gų, ir nurodė tuos bankus, nėjimas parodė, kad prieš 

Jis taipgi patvirtino faktą, į kurį laiką jos sąskaiton bu- 
įkad jo motina visada nėšio- vo išrašytas stambus čekis 
jusi rankinį laikrodėlį ir —stambesnis negu jos są- 
žiedą, kuriuos policija rado skaitoj buvo pinigų — ir 

bankas nesralėio ta čeki iš-

buvęs aukštas, tamsios iš
vaizdos, švariai apsirengęs. 
Jis pasisakė esąs L. A. Pe- 
ters ir padavė savo adresą: 
bet kai policija dabar norė
jo jį surasti, tai pasirodė, 
jcad nėra nei tokios pavar
dės, nei adreso.

“nanšaDėse” užstatvtus.

NORIU UŽMIGTI ANT 
TAVO KRUTINĖS

rišo reikalaujamos 28 y p atos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodei? Kokius dievuli 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
ėias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $l.t‘0

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yi». 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmi is 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir d >i- 
nų. Kaina ........................................ $1.00

SAPNININKAS
, Didysis Lietuviškas Sapnininl-as 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 

V (ra 
$1.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
! GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
t norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
I Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val- 
I gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 

________ maistas duoda daugiau spėkų, kitas
---------------; mažiau ? Delko žmogui reikia cuk-
1R1 i u uY raus, druskos ir kitų panašių daly- 

_ ^ų? Kodėl jam reikia riebalų? SiTai esą 
negu buvo

j kūdikių. 
; mažiau,
; .metais.

1947 tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
I knygutės. -Parašė Dr. G-mus. Jos 
1 kaina tik ........................................... 15c

Oi, skauda man širdį, 
Net ašaros plaukia; 
Nelaimingos akys 
Miego nesulaukia.

Sunku taip gyventi, 
Ilgu vienam likti...
Oi, kaip aš norėčiau 
Ramiai sau užmigti!

Bet ne amžių miegu, 
Ne ant kapinynės; 
Noriu aš užmigti 
Ant tavos krutinės.

Kad tava širdelė 
Dėl manęs tvaksėtų 
Jr man apie meilę 
Sapnuose kalbėtų...

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 
' ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para- _
šė kun. Geo. Tovmsend Fox, D. D.,'sapnai visokiais atsitikimais, 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia ' 300 puslapių knyga. Kaina
K™* ....... ........... JUOZAS STALINAS
ŽEMAITĖS RASTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- 
' na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar ___
i žinote, kad ji buvo paprasta kai- vusius draugus. Labai įdomi knyga.
I mo moteris, mažai mokslo išėjusi,; Kaina........................................................ 25c
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip'_______

. I L. lr.*„ Į KfUlEI. AA UTĮ K11 jr lur.stanvioi n roxzxwx«aa nivy - sg. Į **-w-**^. «.«_»- «-***«***.-^
i O paskui ji ėmė apysakas rašyti.. ■ T)1EVA’
, Jos apysakos yra tikras gyvenimas,,* _ . .
I kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet I Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

tlUDl" Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-lnf?ali tikėti. Pilna_ argumentų, fcu- 
1 rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos į rių nesumi^ joks jėzuitas 

aprašė, žemaitė yra d»“?™^_^LIETUVIŲ KALBOS 
leivis” parduoda jos raštus parašy- GRAMATIKA

V A L GI Al
Kepsnis ii maltos m^sos
Svaras maitos mėsos.
4 bulvės.
Pusė puoduko duonos tru

pinių.
Pusė puoduko tomeičių sun

kos.
Sutarkuotas svogūnas, 
šaukštas riebalu.
Puodukas vandens.
Truputis miltų, 
žiupsnis šalavijos (sage); 
Druskos ir pipirų.
Sumaišyk duonos

Arba, kaip Kaukazo Razbaininl as 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo l>u-

mokėti. Apie tai bankas1 
pranešė Amoldienei. Nuste-l 
busi .ii atsakė bankui telefo- 

Ęuvo aiškinamos ‘ visos; Pu- kad tokio čekio ji nie-į
smulkmenos. Ypač buvo ak- v m,(/a'U!,.u .. 
centuojamas faktas, kad ši- "ut .as. ,ir j 1 norinti; 
ta moteris buvo nužudvta Kailininką. Papiase-
“aispikiu”, kurio policija• Ban?a & palaikyti ir;
niekur neranda. “Aispikis”, 1 pau nuwko 1 banką,
tai tokia yla ledui skaldyti.
. Skaitydamas tas žinias. į!' bar'K?> J!.išmokėti, 
vienas Seattle viešbučio ve- J'T 'i.-1 ll. kanka*
dejas atsiminė, kad nelabai ce”J lsm°ke.įo. į as čekis bū
senai viena jo tarnaičių, va-R-° . nežinomo,
lydama viešbučio kambarį, i?mogav? varGU Ir 
rado įtartiną via, paslėpta ^orane 0 res50,ranas b«vo 

- Paaręs Pankui, kad atsnm

Apie Arnoldienės nužudy
mą tuo tarpu pradėjo rašyti 
jau visa Amerikos spauda. 2? 

Policijos viršininkas įsiti- Rnvn aKVinomAe nu
1:0c

kino, kad žmogžudys turėjo 
būt Amoldienei gerai pažy
stamas, taigi gal vienas iš. 
jos kaimynų. Panšapininkai' “ 
pakosi atsimeną, kaip jis iš
rodė, ir jei .pamatytų jo fo
tografiją, lengvai jį pažintų. 
Taigi viršininkas sumanė 
gauti visų vietos gyventojų 
fotografijas ir parodyti jas 
panšapininkams — gal jie 
parodys, kuris jų užstatė 
pas juos Amoldienės žiedą

Pėbė.

Mokslininkai Siūlo 
Pamokas Lyties 

Klausimais

į nius su tomeičių sunka ir_________ ______ ___
tegul pastovi 5 minutes.t r*?'“*' Lietuvoje 'įr Amerikoje. 
rr> v -. - v , lenris parduoda jos rastus parssy-1, 1 uomet SUdeK mėsą druską; tus Amerikoje .kada ji čia lankai Pritaikyt Amerikos lietuviam!.
if pipirus. Suminkyk Viską, ^,Ke pirmojo pasaulinio karo. Tu - paUg kas jį lietuviško jaunimo nori 

- E se .rast.u^e. j*. Itrazia. aprašo, gra- . « . savoJtAvn-Uaoai'YK kepala. apibarstyk, žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu-
jmiltais ir pagruzdink karš-1? kalbos"hnoji:
tuose riebaluose. Dabar Į-.sios rašytojos parašu^taipgi paveik- £;emsSttaf nori gerai lietuvių kal-
pilK apipilnj puoduką ver- ^iaįtė''pnžwrej'o^Yra uip^i pTve,£t Dldelė knyga’ 144 zTl1;

į dancio vandens, sudėk ap- ,as žemaitės kartu su Andrium Bu- .......................................
-------------- KnVnl lot* >r Al. Bulotiene. Balotus žiau-Dvi Anglijos mokslininku Ju e'- -zdenk n SU-iriai nužudė vokiečiai laike šito ka-

UZ , .. . ----- ------------ . .. Raina __

tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint

LYTIŠKOS LIGOS
ugnies apie :OrganiZaCIJOS pasisakė UŽ •’r- 'SU garsiais raštais ir retais pavelka- . ... ...įkeistas,-yfdimą pamo. valandą. Jeigu sunka isvir-!Ws* ................... scel*

■ to tsssi!a^iauriM
-ma 'pradėti mokinti vaikus ,,

PAPARČIO ŽIEDAS
__«- r_______ i- ___________ _ . - - - ...v........ ....... Ir keturios kitos apysakos: (1)

jr laikrodėlį? Mintis bu^P?™ apie tai policijos virsi 11 ?av0 fitu dalykų nuo pat mažens.'SSdSi^veU-5’^?
nebloga bet kaipgi ^°!ici^a tačiau įgalėjo' šituo klausi™ ^nglijuj , ^
.visų fotografijas, nesuke- pora detektivų, kad tą iran-:padaryti iš to jokios išva- daoar eina karsti ginčai. R - - -Į- 1 ANri I4KAI IIPT1TVlftKAą
liant įtarimo? KI atneštų. Netrukus detek-idos. nes restorano savinin- Daugelis tėvų tokioms pa- nnr-11 į 5'M?’į1,'LIETUVI8KAS

Viršininkas sugalvojo ši-įtivai atnešė “aispikį”, kurio kas negalėjo atsiminti, kas mokoms griežtai priešingi t - A * P ' ‘Jezer-.ŽODYNAS
tokią gudrybę: jis pakvietė j rankena buvo aplinkui nu :ą čekfjam pardavė. De- ir. kur jos vra jau įvestos, duoti kaV0Pc ž^is SvS vX
kelis laikraščių fotografus ir drožta. \ įrsinmkas apžiurę ^ektivai vis ieškojo to aukš-,reikalauja jas nutraukti. T • b .. . .
liepė jiems nuvykti prie Ar- i° Jb _bet ‘‘aispikis” nieko to. juodbruvo, gerai apsi-1 Viešosios sveikatos minis- ‘ 1 1 c -
jioldienės namelio ir foto ! P^akė. Vienas detektivų • rengusio vyro, kuris nakvo- 'terija tačiau stoja už pamo-

Royal Col- 
ir Bri- 

Society pa-
kiekviena nauja reve- ruoštą šituo klausimu rapor-

tarp portierų. Jis patelefo-

mą. Tas, be abejo, sukels! t3? ant stalo ir pradėjo ja 
kaimynų smalsumą — gal- Raikyt prie nudrožto ylos 
vojo policijos viršininkas—
ir visi subėgs žiūrėti, kas čia 
darosi. O kai visi jie susi- . .
rinks, tada fotografai turė-į^^ dviejų drožlių, 
jo visus juos nufotografuoti, ^uvo pasimetusios.

Ir vieną šventadienį, kaij Pasidarė daugiau 
visi kaimynai buvo namie, aišku, kad tas “aispikis” bu 
prie Arnoldienės namelio F? nudrožtas Arnoldienės 
atvažiavo pora automobi- virtuvėj; drožlės buvo su 
Jių; išlipo keli vyrai su apa- mestos i šiukšlių dėžę. o 
ratais ir pradėjo viską foto-'Pats įrankis atsidūrė viešbu- 
prafuoti. Bematant subėgo^0 kambary ir tenai buvo
.visos apylinkės vaikai, o pa- paslėptas. Dabar liko tik .. . -
«>kui juos susirinko ir se-į statyti, kas tame kambaM* negalėjo iš pradžios 
niai. Tada fotografai atsu- ’Y nakvojo sekančią naktį į kur jis jį matė;
ko savo aparatus į juos ir vi-! Arnoldienės nužudymo.• Pr,e nuotraukos tačiau bu- 
sus nufotografav '

Policij 
ko pas 

, ir paklojo
ptalo. Žiūrėk g__ „___ 7 _ ..... ___
ątrasi čia nors vieną matytą dejio viešbučio vedėjas tu- 
veidą? i rėjo labai gerą atminti irPanžapininkas peržiurėjo nupasa ko jt ’au visomis E“’ "T

'PHotraukas vieną sykį, per -Smulkmenomis kaip tas'^j^ės laikrodėlis ir pa-
S:‘^pa^Tne?^ toĄtjį

•.iaciia, - . . .......—vis daugiau aptem- tą, kuris, tarp kito ko, sako:
koto. Priklijavo vieną, pn<Jo šita misterija, ir ištikro. “Kuomet vaikas pradeda 
khjavo kitą, trečią — pasi-:kaip galima išaiškinti tokiaJkelti, klausimą apie kūno 
darė aelas ylos kotas, truko aplinkybę, kur moteris lie^ funkcijas, jų tarpe ir re- 

kuriosĮpia bankui išmokėti iš jos
i sąskaitos klastuotą čeki?

negu

produkciją, tai atsakvmas į 
tuos klausimus privalo būt 

. lengvas ir teisingas. Vaikas
Detektivai pradėjo knfs-jprivalo pažinti kūno anato- 
policijos rekorduose, ku-įmiją, fiziologiją ir repro-j 

dukciją pirma negu jis pa
sieks subrendimo amžiaus.” į

riuose randasi visų žinomų 
piktadarių nuotraukos ir 
pirštų nuospaudos. Vienas 
detektivas atrado tuose re
korduose lyg ir matytą vei-

šitas klausimas yra labai 
aktualus ir Ajnerikoje. Dak
tarai, švietėjai ir kai kurie 
rašytojai, kaip ir Anglijoj, 
reikalauja kad vaikams mo
kyklose butų aiškinami ly

Detektivas pasiėmė 
nuotrauką, nuvyko

TAVO KELIAS Į 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas........... 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONES 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

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

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
ris. Kama 10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kepkia. Liau- 

rukę! Pagal A. Apolovų ir

at kita-
dien gir

žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Eurouo- 
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. 93.00

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

žmonės kuria per amžius ? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomišlca klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Ęarl Kaut- 
sky. Kaina ...................................... 10c

ai-Ku uškotne 31 K,las žodis lietuviškai vadinasi, 
di oa dl OdlOS. Mes kasdien girdime daug angliškų

BUVO KIDNAPINTAS

Mrs. Mary (’oodman iš 
Beverly Hills, Calif. paro
dyta su jos 5 metų sunu Jo- 
ev, kuris buvo kidnapintas 
ir kada tėvai sumokėjo už 
vaiką 33,000 dolerių, kid- 
naperiai vaiką grąžino. Po- 

. licija apie tą visą reikalą su-

ištvirkimą, kurio ir dabar 
negalima suvaldyti.

GIMIMŲ SUMAŽĖJO

Federal Security Agency : žinojo tik vėliau ir dabar 
- —’ — tyrinėja, ar visas tas kidna-

pinimas nebuvo sugalvotas 
pasigarsinimo sumetimais...

po”. , ^ios išvaizdos ir taip apsi-J “Matei kada nors šita vei- praneša iš Wašhingtono,
Viršininkas nuvyko paa r?n£ęs> kaip ir tas vyras, ku- <dą?’” Jtad 1948 metais Jungtinėse

antrąjį panšapininką. Tas ris užstatė “panšapėse” Ar- (Bus daugiau) 'Valstijose gimė 3,715,000

ki:
dau
šė
augelį iš gyvenimo patyrimų para- 
ė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
‘Keleivi*,” 636 Broadway, 

So. Boston 27, Mas*.

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro- 
“ užrašiau jai “Keleivį.”

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
06 E. Broadvray, S®. Boeton 27, Mbm.
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|lš Plataus Pasaulio
KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septintas

Senutė ir Dvinukai G. Polk Žmogžudystė
Is Salonikų Giaikijoj pra Graikijos teismas Saloni
kų, kad ten viena <3 metų kuose tęsia amerikiečio žur- 
otens, \aidu Crystalo An*'nalisto George Polk žmog 

toniou pagimile^ c\mukus., žudžių bylą. Teisiami komu 
Jos \yias yra , < metų am-įnistas Gregory Staktopoulos 
ziaus. Moteris n vaikai ir io motinu ' nri»m>.

ne 
moter

ir jo motina, kurie prcsipa 
, žįsta padėję kitiems komu-

ga senute gy\ena Alatopet- nistams nužudyti amerikie- 
ra kaime, Graikijos Make-ti, kad pridarius keblumu

“jaučiasi gerai”. Ta deriin-

don i joj. Graikijos vyriausybei.
Reynauc! Lankosi

Prancūzijos karo metų 
ministerių pirmininkas, P‘ • jos šaukia 
Reynaud, kuriam esant val-

GARDUS MEDUS
Gardus Michigan kaimo medus, 

lt)©'/, grynas, šviesios spalvos, švel
naus skonio. Pasitenkinimas garan
tuotas. 61) svarų kenas už, *10. Eks
presų Tamstą apmokat. Kreiptis:

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

*
ltsinuomuoja Farma

Graži farma išsirendavoja New

Garmus Antanas. I Tremtinius pasitinka or-
Gogelytė Janina. fganizacijų atstovai.
Gražulis Pranas, Marija. J BALf Imigr. Komitetas 
H art vigas Robertas, Ele

TEN KUR ŽEME DREBĖJO

PAIEŠKOJIMAIna, Jonas, Ona, Leonardas, 
į Jaras Adolfas, Antanas,
: Alfonsas.

Kacevičius Jonas.
Kaliasas Vincas.

, Karalius Jonas.
! Karmuza Juozas, Anelė,
; Juozas, Maria, Kazys.

Kaucevičiutė Aleksandra. 
Kisielienė Pranė.
ICiškunas Petras.
Klabis Konstantinas. 
Klausutis Aleksandra, 

Normandas.
Klypas Antanas

Paieškau Stefos Balandytės 1 jeigu 
ištekėjusi, vyro pavardės nežinau*.
Ji kilusi iš Notėnų kaimo, Kretingos _____
apskr. Jau apie 2*» metų Amerikoje. Yorko valstijoj laitai geromis sąly- 
Aš dabar tik atvykau iš Vokietijos ir gomis. .Farma geroj vietoj ir galima

joje padaryti gerų pragyvenimą. Kas
' norėtų daugiau žinių prašom kreip- 
tis asmeniškai ar rašyti šiuo adresu: 

Joseph Lugauckas (16)
426 S. 5th st., Brooklyn 11, N. Y.

noriu su ja susižinoti
Bronius Navickas

11 Story st., So. Boston, Mass.

Paieškau Mykolo Snyderio Mas- 
cheros. Girdėjau, kad 1928 metais 
gyveno Winnipege, Kanadoj. Jis yra 
kilęs nuo Panevėžio. Jis pats, ar kas 
apie jj žino. malonės atsiliepti šiuo 
adresu: (18)

John Grigaliūnas 
429 N. Greenwood st.,

Spring Valley, 111.

MEDLEVA ŽIEVIES
Medleva yra vienas 
geriausių gyduolių 
nuo užsisenė jusiu 
vidurių užkietėji
mo. geriant daug 
ar mažai, ji nepa
kenkia sveikatai, ji 
•lengvai liuos u o j a 

vidurius, stabdo aalvos skaudė
jimą ir priduoda kunui gyvumo 
ir skaistumo. Vienas puodukas 
verdančio vandenio ir vienas 
šaukštukas sutrintos Medlevos 
Žievių, gerk kada atšals. Med
levos žievės $1.50 svaras, o už 
$1.00 5 uncijos.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krutinę skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaltuot. Truk
žolių svaras $3.00, o už $1.00 5

“Taika” Paryžiuje
Bolševikiškos organizaci- 
' x ūkia “taikos konferen- 

i Paryžių. Konferenci-ęuą
, , rancuzija ia posėdžiaus balandžio 20-

susmuko kare prieš Hitlerį, 23 dd. Komunistai sako, 
atvyko į Nev; A orką ir čia kad ta konferencija “ats0 
pasakyt kalbą tarptauti- vaus’’ net 500,000,000 žmo

dzios prie šakyje F

muose prekybos rūmuose. 
Reynaud išbus Amerikoj 12 
dienų ir paskui vyks i Mek
siką.

žmo
nių. Kodėl ne visus pašau-, 
lio gyventojus? — to niekas 
nepaaiškina.

Kominformas Grasina
“Viso pasaulio komunis

tai susivienys, kad sudau
žius agresorius bet kokiame 
ateities kare”, — šitaip gra
sina naujausias Kominfor-

Diplomatas ir Narkotikai
, Kubos diplomatas Carlos 
Paz Soldan, “kultūrinis at- 
tachė” Ottavvoje, pateko j
kalėjimą Kanadoje už tai, _ ________
kad policija rado jo lagami- mo biuletenis. Tas pats Hu
nuose draudžiamų narkoti-, letenis smarkiai puola Ang- 
kų. Diplomatas padėtas iįlijos Beviną, Jugoslavijos 
kalėjimą ir turės atsakyti Tito ir kitus valstybių va- 
už nelegališką nuodų igabe- dus.
nimą i Kanadą. ---------

• TV Eislerio Bėdos
Verkianti Stovyla Vokiečių komunistas Ger-

Romos katalikų bažnyčios hard Eisler, kurs važiuoda- 
atstovas Syracuse, N. Y.,*mas i Meksiką su gera pro-

Praeitą savaitę Amerikoje vakarinėse valstijose bu
vo jaučiamas stiprus žemės drebėjimas, . nuo kurio 
žuvo 7 žmonės. Paveiksle matyti, kaip vienos dirb
tuvės, Puyallup, Wash., stogas įgriuvo, bet laimei 
niekas ten nebuvo sužeistas. Darbininkai, po žemės 
drebėjimo, pradeda valyti apgriautą dirbtuvę.

Paieškau . Marijos ir PetronėlėsAntanas Vero- Krakauskaičių. Jos yra Marijos Se- Knsciunas Antanas, »ei u kevičiuUs . Krakauskienės dukterys 
iš Pagraužiu kaimo, Liubavo para
pijos ir valsčiaus, Mariampolės ap
skrities. Gali gyventi Waterbury ar
ba Uticoje.

Paieškau taip pat Pijaus Jankeliū
no arba jo šeimos.* Jankeliūnas yra 
Onos Pauiikynaitės sūnūs iš Karpe- 
jų kaimo, Gražiškių parapijos ir val
sčiaus, \ ilkaviškio apskrities.

ir paieškau Liutvinų iš Vinkšn- 
upių kaimo, Bartnykų parapijos ir 
valsčiaus, Vilkaviškio apskrities. Bu
siu labai dėkingags kas suteiks man 
jų adresus. Mano adresas toks: (17* 

Kazys Dob .liauskas
Diepholz, DP Camp "B
Blok 3-a, Zimmer 25,
Br. Zone, Germany.

ringą “Keleivį”. Man patin-J Dabrila 
ka visas laikraštis, bet už- Marija, Rasutė. 
vis labiausiai Maikio tašy- Dūda Janina, 
masis su Tėvu generolu. At-' Dudėnas Kazys, 
rodo, kad jie kaliais turėtų Vytautas.

Pijus, Vincas,

Joana,

nika, Danutė, Vida.
Kybartas Anzelmas, 

ga.
Martinaitis Petras, Brone, 

Bytautas, Nijolė.
Milierius Leonas, Maria, 

Liucija, Romualdas.
Monkus Jonas.
Neimonas Vitoldas.
Pakštas Balys.
Palčiauskas Kazys, Vale

rija, Eimantas, Vytautas.
Paškevičius Povilas.
Patlabaitė Stasė.
Petrauskas Vytautas.
Petrauskas Johan,
Petrauskaitė Jadvyga.
Petraitis Marijona.
Petraitis Petras.
Petraitis Antanina.
Pūras Vaclovas.
Redzevičiutė Stefanija.
Radeckas Liudas, Ieva.
Raštikis Henrikas, Ona.
Remeika Pranas, Ona, Al

gimantas, Gražina.
Sakalauskaitė Kazimiera, 

Vanda.
Semeta Aleksas, Ramutis, 

Skirmantė, Gedminas, Ane
lė.

OI

Paieškau savo švogerio Juozo Ar- 
bačiausko, kilusio iš Vilniaus krašto,
Trakų apskrities, Dusmėnų parapijos.
Jeigu jis yra dar gyvas ir pabėgęs 
iš Lietuvos užsienin, o gal net ir A- UtlClJOS. 
meriką pasiekęs, tai gal atsilieps, ar
ba gal kas nors kitas duos man žino
ti apie jį. Busiu už tai labai dėkirt- 
gas. (17)

Antanas Trakimavičius
25 Belmont avė.,

Thompsonville, Conn.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad way,

So. Boston 27, Mas*.

NU0 UŽSISENfcJUSlŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Ti«, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- 
SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 

1*1

Dulieba Juozas.
Dumanski Stanislava. 
Gediminskas Jokūbas. 
Grincevičius Česlovas. 
Juodikis Alfonsas. 
Jurkėnas Juozas. 
Kancleris Bronius. 
Kučinskas Jonas, Julė. 
Oslapas Algimantas. 
Pladis Antanas.
Tomau Aleksandras. 
Vaičaitis Kostas. 
Variąkojis Jonas, Helena,

jau imti muštis, bet žiūrėk: 
kitame numeryje ir vėl zga- 
doje. Už tą jų krabrastį 
siunčiu $5, bus Tėvui už 
lankymąsi šiais metais ir te-i Meksiką su gera pro .. —

kad šv.1 lekcija pasiliko Amerikoj irjgu ateidamas atneša kalen- 
zvia ka-įcia išgyveno 8 metus, praei- 1 * -

! _ ^1 J — _• X * •

mieste pripažino,
Onos sulaužyta stovyla, ka w___________
da ją bučiuoja 11 metų mer- tą savaitę skundėsi Jungti- 
gaitė, Shirley Anne Martin, nių Tautų organizacijai, 
tikrai verkia. Bažnyčios at
stovas sako, kad “visai gali 
ma”, jog 
stebuklus.

kad Amerika “prievartau
ja” jo laisvę ir prašė užtari- 

ta stovyla darys j mo. G. Eisler čia dar turi 
i pasiaiškinti teisme.

dorių 1949 metams. O kas 
liks, tegu Tėvas pasidalija 
su savo f rentų zakristijonu. 
»Su pagarba A. Kalvaitis 

Eton, Ont. Canada

Paieškau mano kaimyną Aleksan
drą Abyšalą, paeina iš Kulniškių 
kaimo, Gelvonių valsčiaus, j Ameri
ką atvežtas mažas, o dabar yra apie 
5© metų amžiaus. Kadaise su tėve
liais gyveno Detroite, Greeley avė. 
Ieškomasis ar kas jį žino malonėkit 
atsiliepti šiuo adresu, tariu iš anks
to ačiū. (16)

Jonas Dikčius
60-74 Flushing are., ‘

Maspeth, L. I., N. Y.

j“naktimis

KAS MUMS RAŠOMA
Apie Tą Arklį ir žvirblius ' šnipą j savo kiemą, nalikda 
Skaičiau apie Brooklyno mas “žvirbliams” rūpintis 

Amerikos skunda, jog musų tais bendraisiais reikalais, 
lietuviškas bendras darbas Bet pasigirti arklys tikrai

Gerbiama redakcija! Šia
me laiške prisiunčiu money i Jonas, 
orderi už $9 dėl atnaujini-j Vebeliunaitė Vitalija, 
mo pranumeratos “Relei-: Wengris Stefan, Stella,
vio uz tns metus, 
garba

Su pa- Irena.
Žemaitaitis

Antanas Jankauskas dėlė.
Rockford, III.

Edvardas. A-

yra vieno arklio ir trijų moka. 
žvirblių bendradarbiavimas.
Arklys dirba, o žvirbliai jo į 
avižas vagia ir, žinoma. į 
dirbti nepadeda.

Praktikoje betgi kartais 
yra kiek kitaip. Kada mes 
šiais metais Bostone rengėm

Boston iškis Žvirblis

Skaitytojų Balsai

Žostautas Vaclovas. 
—o— •

Gerbiamieji! Aš užsimo
ku už 2 metus ir tegul Mai-Įvu 
kis su Tėvu lankosi Į mano 
namus. Aš mėgstu jųdvejų 
pašnekesius, o jiems reikia

Š. m. balandžio 19 d., lai- 
General Haan” į Bosto

ną atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

Aukštuolis Andrejus,. Me-

Senkus Stasys, Adelė, Vy- 
tautas.

Sereičikas Feliksas, Eleo
nora, Feliksas.

šilgalis Julius, Rimantas, 
Eugenijus.

Skaisgirytė Ona.
Šlepetys Prstnss, Juozai. 
Šulaitis Juozas, Aldona, 

Dalija.
Svilas Petras.
Tevainis Eduardas

Ieškau Juozapą Ganzelj, kurio 
žmona Veronika mirė 1938 metais

vičiutė iš Žemalės. Mirusi Ganzelie- 
nė buvo mano mamos sesuo. Ieško
mieji ar ka3 įuos žino malonėkit pa
rašyti šiuo adresu: (16)

O. Šneiderienė
(16) Kassel-Oberzwehren 
D.P. Camp Mattenberg, 42 
Germany.

str.

A nOfVE'il/flt Af iii Of V H/iUini

batų ir pantukės. Tegu už- čislovas, Ona.

ir
ramiai sėdėti ir 

miegoti, nes jų užsisenėjusios 
dos Miešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaodėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėj* 
mą ir galėsite ramiai miegoti

Panelės ir našlės 25-35 metų 
amžiaus rašykit tremtiniui ve-

.... , . - _ dybu tikslu. Foto būtinai. Pas- Chicagoje ir
VaA1S,__US_ Antanas’ U": laptj išlaikysiu. (18)

N. N., 636 Broadway,
So. Boston, Mass.

žėjimą ligos vadinamos PSORIASISl 
Taipgi pašalina perštėjimą ligo* 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiovimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment nuteiks 
jums pageibų nao MW- 
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c, $1.25 ir 
$3.60. Pirkite vaistinėse 

_ ‘ apylinkėse
arba atsiųskite money 
orderj į: (16-0)

LEGULO. Degt. R,
4347 W. 14tb StrMt. 

CICERO M. ILL.

na, Antanas 
Vaidada Agota, Viktorija. 
Valkauskas Juozas. 
Vodopalis Jurgis.

, Vodopalienė Sofija. 
Žemaitis Vincas, Bronius,

Algirdas, Kęstutis.
Žygas Kęstutis, Ona, Kęs-

tutis-Paul, Rūta.

NUO 1887 TŪKSTANČIAI GERE Šf 
GARSU SKILVIO TONIKĄ KAIP VAI
STĄ NUO UŽKIETĖJIMO IR JO SIMP
TOMŲ!
Seni žmonės žino iš patyrimo greita ir švelnų 
Trinerio Karčiojo Vyno veikimą. Jie žino kad 
šis moksliškas mišinys iš pačios Gamtos šakne
lių. žolių ir augalų tuojau ima judint sustingu
sius vidurius ir palengvina galvos skaudėjimą, 
nervotumą, skilvio netvarką, nevirškinimą, ga- 
zus, nemigą ir stoką apetito. Kam be reikalo 
kentėti, kam imti aštrius vaistus viduriams va
ryt. Gauk šiandien bonką Trinerio ir tegul jos

geras skonis, liuosuojantis veiksmas pradeda
tuojau veikt. (Pastaba: jei negali Trinerio gau
ti savo pamėgtoj krautuvėj, prisiųsk $1.50. pri
dėdamas tos krautuvės vardą, šiuo adresu: Jos 
Triner Corp, 4053 W. Fillmore, Chicago. ir tam 
štai tuoj bus išsiųsta didelė 18 uncijų Trinerio 
bonka apmokėtu paštu).

TrinersBitterWine

ripyla ant trejankės, as ir
meuus nosjor.e rengeir. -”^7—I pats mėgstu išgerti. Įdedu 6 Lietuvos nepriklausomybes siunčiu jums aar vieną nau- ę »

minėjimą, mes ten turėiome, jų skaitytoją, siųskite laik- ♦ P S
ir vyskupą, ir generolą, ir.rastį Ignui Sutkui Brookly-
maldas ir daug ką kita. Bet Pe. Jis užkviecia Maikio

Gerbiamieji draugai! Pri-

niekas neužsiminė, kad tą (Tėvą, kaipo. vynausią gene- 
pat dieną bažnyčioje kalbė- t’olą, kad jo įstaigoje uz- 
jo vyskupas ir buvo daroma kliuvančius nepageidauja-
rinkliava ne bendriems ’ ""........
tuviškiems reikalams.

lie-1 jnus svečius sutvarkytų.

S. Lignugaris
Elizabeth, N. J.

Gerbiama administracija! 
Atleiskit, kad taip ilgai ne
prisiunčiau mokesties dėl 
mano draugo “Keleivio”.. .................................. bet Taigi, Tėve, išsigaląsk šob-

kokiėms tai paslaptingiems te ir-trauk į Brooklyną... Su į laikraščio. Norėdamas atsi-j 
žirgo reikalams. Kada para- pagarba P. Kriaučiukas lyginti siunčiu $6 ir veliju 
cijonai iau buvo bažnyčioje Brooklyn, N. Y. visa gerą “Keleiviui” ir ge-pijonai jau ftuvo bažnyčioje 
“išmelžti”, tada klebonėlis 
ir vyskupas palaimino juos Gerbiamieji! Prašau siun-
eiti i bendrą lietuvių susi- tinėti man “Keleivį ir siais 
rinkimą ir ten, jei pas ką metais, nes tas jūsų laikras-
dar liko kišenėj pinigų, duo
ti ką nors i bendrąjį musų 
iždą. ,

Tai taio kartais mes “dir

tis man kuo puikiausiai pa
tinka. Todėl jis man patin
ka, kad jis visus vienodai 
vanoja, ar ponus, ar klebo-

bame’’ bendrą darbą, o mu- ny5» ar prastus artojus, jam 
sų “arklys” moka tempti ve- Vlsriek. Užtat as myliu tei '

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.

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 pašalpa sąvaitėje $9-00 ir $12.00
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubil.ej.ms Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk saro iehnos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopę .arU į Centrą adre
suodamas : ,

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA » 
307 W. 30th Sfc, York l» •

J

rerolui Tėvui. Tegu jam 
bus ant pypkės, o tabaką 
tegu jam duoda zakrastijo- 
<ias. Šu pagarba

A. Gedgaudas
Cleveland, O.

Gerbiama “Keleivio” Tė
vystė! Prisiunčiu jums pre-j 
numeratą už “Kefeivį” ir, 
prašau prisiųsti man knygų, 
o $1.25 tegul bus dėl puspa
džių Maikio Tėvui. Siunčiu 
$5. Su pagarba

Juozas Žilinskas Į
Weehawken, N. J.;

Nauji Tremtinių 
Transportai

š. m. balandžio 21 d., lai
vu “Mercy” į Bostoną atvy
ks šie lietuviai tremtiniai:

Arlickas Vladas, Agota, 
Zenona.

Augulis Vaclovas, Tama
ra, Dalia.

Bardauskas Petronėlė.
Biliunas Vanda.
Blekaitis Jonas.
Burba Agota.
Burokas Vytautas, Romu 

aidas.
Busys Jonas.
Cukuras Antanas.

Balčiūnas Vaclovas, Mal
vina, Enrikas.

Banys Karolis, Elena, Al- 
; gimantas, Rimas.

Barius Vladas, Rožė, Edu
ardas.

Bernotas Bronius. 
Bichnevičius Vladislovas, 

Petronėlė, Jadvyga, Vladis
lovas, Stasys, Vanda, Mo 
dėstą, Elenora.

Bielskis Povilas.
Blazas Henrikas, Jurgis. 
Bociunas Feliksas. 
Buividas Stanislovas, A- 

leksandra, Liucija.
Buračas Bronius, Emilija, 

Elena, Genė, Donatas. 
Gerkauskas Petras. 
Dautartas Vladas, Jadvy

ga.

NUPIGINTOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas ligų 

šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuviš
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški
nimas ką ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina |1; apdaryta, $1.25 
Greičiaasis Anglų Kalkoa Mokytojas,
Kaina ...................................................... 40c
Deklamacijos ir Dainos, 25c
Slaptybė kaip lošti kozyrom iš pini-<
gų, kaina ........................................ 25c.

Perkant visas karta, $1.50. Atski
rai. pilna kaina.

Taipgi turiu visokių žolių ir šaknų 
naudingų. Trejos devynerios lietuviš
kos 60c. Turiu trukžolių, čemeryčios, 
valerijonų, ramunėlių, puplaiškių, lie
pos žiedų ir kitokių. (19)

PAUL MIKALAUSKAS
73 Compton st, Boston. Mass.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja I^iida 
2 tomai. 1300 pusl. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS I14.H. 

Pinigus siųskit su užsakymo:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadoray
South Boston 27,

Kuri nori apvalius metus gyventi 
pajūrio gražiuose namuose su malo
niais žmonėmis. Geras atlyginimas. 
Turi huti teisinga, apsukri ir ambi
cinga prie lengvų namų ruošos dar
bų. Duodamas liuoslaikis maudytis 
vandenyne ir lankyti byčių. K'r*’Pt’s 
tokiu adresu: (16)

Mrs. R.
125 Atlantic avė.,

Atlantic City, N. J.

Reikalingas Darbininkas Farmoje
Prie ūkės darbų reikalingas darbi

ninkas. Mokančiam karves melžti ir 
su mašinomis dirbti alga $25 per sa
vaitę ir užlaikymas /bardas). Dar
bas ant visados. Kreiptis j (2©*

John Sadauskas
R. D. 4, Cortland, N. Y.

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

ROLIŲ ARBATA SANITAS Na. 1»1 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į

113S
8ANITAS 

Ava, Chteage 22, UI.
(17)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka# Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Cia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetu 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?

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

KELEIVIS 
636 Broadumy, South Boston 27, Mas*.

J

$ 1



Aštuntas SO. BOSTON No. 16. Balandžio 20 d., 1049.

Vietinės Žinios
GRAŽIAI PALAIDOTA 

ONA KRUCIENĖ 
Piaeitą trečiadienį balan-

MIKO PETRAUSKO 
DIENA BOSTONE

Gegužės pirmą dieną “Ga-

KALBĖS LAIKINOSIOS 
VALDŽIOS ATSTOVAS 

V. SIDZIKAUSKAS
Prakalbas Rengia Amerikos 

I.ia-fruviii Tarvha

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

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

■ Visais insurance reikalais 
• kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

NAŠLIŲ BALIUS IR MAR
GUČIŲ KONTESTAS
Sandaros moterys rengia 

metinį našlių balių, kui* bus 
renkami našlių “karalienė 
ir karalius” 1949 metams. 
Kviečiami visi našliai ir ne- 
našliai atsilankyt. Tai įvyks 
Šį Sekmadienį, Lietuvių Sve
tainėje, 309 E st., So. Bos
tone. Pradžia 5 vai. vakare.

Kartu bus ir margučių 
kontestas, todėl prašome at
sinešti įvairiausių margučių. 
Galėsit pelnyti dovanų.

Kviečiame pereitų metų 
našlių “karalienę ir karalių” 
ir buvusią jų “svitą” atsilan
kyti, o kas šiais metais bus 
išrinkti, tai pamatysime šį 
sekmadienį.

JIS LAIMĖJO

džio 13 d- Nonvoode po bijos” choras stato Miko 
sunkios ligos mirė Ona M. Petrausko operetę Maluni- 
Kručienė. musų draugo Po- ninkas ir Kaminakretis. Tai 

i vylo J. Kručo žmona. Velio-Į vra viena iš linksmesnių 
kompozitoriaus aperečių, o 
šalia to choras auo

nė paliko dideliame liudė-
mui jau nuveikta, kas yra į"jer vyrą Povylą, dukteris 
daroma dabar ir kas >Ta įleanorą ir Mrs. P. Sykes ir 
planuojama daryti toliau. $unų Fredį. Taip pat paliko 

Kam šitie klausimai rupi. ~a * Amerikoje jos sesuo
visi prašomi atvykti 8 gegu- Truskauškienė ir bro- 
rzAp trolz*n‘o i Ck/vaitVl Rn.itnrin .. ,•

Krulytė- 
kilusi iš Vil- 

Kupiškio val-
kalbės South Bostone gegu- . i sčiaus. Į Ameriką atvyko
žės 8 d. Prakalbas jam čia L D!enos a£l?-*r , 1909 metais ir aPslgyvenorengia Amerikos Zietuviy kul' 1910
Taryba. Jos įvyks South Bo
stono Municipalinėj Salėj,
7 valandą vakare.

Vakaras bus atidarytas 
Lietuvos himnu, kurį sugie
doti yra pakviestas Gabijos 
Choras. VLIK-o atstovą pa

kas kalbės Cambridgeaus!lai. ištekėjo už Povylo Kru- 
lietuvių piliečių salėj, 823 (čo ir per vi^ iaįką. gyveno 
Main Street. Nonvoode, čia sukurė gražų

--------------- šeimos židinį, užaugino vai-
VISOKIOS VELYKOS jr mirė visų mylima ir 

apraudota.Alfonsas Mickunas nešio- 
’ damas Velykoms mėsą iš

... _ ,• x • vagonų sunkiai susižeidė maus ir vaišingo budo. Jos
sveikins Bostono lietuvių Į Teko atsigulti ligoninėje. namai visada buvo atviri 
vardu adv. Šalna, Lietuvos 77-^ - , .-draugams ir pažįstamiems,

Marcele Galiniene skube- Q — j xonvoodą atvykdavo 
dama Velykoms pnsiruosti, kap^ėtojiis, tai visada 
paslydo ir sugurino mentį. jraUgų Kručų namuose ras-
Valteris Mickevičiukas pa-: davo šiltą priėmimą ir vai- 

sigavo plaučių uždegimą irjšingumą. Kaip velionė buvo 
padėtas į ligoninę. kaimynų ir draugų mylima

---- -— matėsi ir laidotuvėse, apie
Bob Mičelis prisirengė. jos pašarvuotą kūną Wara- 

Velykų dieną vesti. Bet vi- bowo koplyčioje, giminės, 
durnakty staiga ėmė ir ap- draugai ir kaimynai sudėjo 
alpo, gal iš meilės? Pašauk- • daugybę gražių, gyvų gėlių 

įtas daktaras konstatavo, ’ vainikų, o šeštadienį laido- 
kad jis galės šliubavotis. j jant ją palydėjo į kapines 
Mergina-jaunoji tuojau aša- gal koks šimtas mašinų. Vi- 
ras nusišluostė, nusiramino, sa Nonvoodo lietuvių kolo- 
Josakis ir veidas prašvito, n i ja ir daug pažįstamų ir 
Ir viskas išėjo gerai. draugų iš toliau atvyko ati-

Pas tūlą dSūį telefonas ^uot* VelioI!ei Pa?ku“"j pa
skambina Ką darysi, reikia j Urnanm» lr ^'eikmU. 
atsakyti. Tūlas vyrukas taip Velionė dirbo lietuviškose 
jautriai skundžiasi, kad jo organizacijose ir daug yra

garbės konsulas. Tuomet 
kalbės p. Sidzikauskas. Po 
jo bus pasveikinimai nuo 
vietos lietuvių laikraščių ir 
dainuos nesenai iš Europos 
atvykę solistai. Ant pat pa 
baigos VLIK-o atstovas at
sakinės Į paklausimus iš 
publikos.

pati verkia jau dvi valan
dos ir negali susilaikyti. 
Pribuvęs daktaras klausia

Velionė buvo labai links-

choras duos visą 
koncertu dainų, daugiau
siai Miko Petrausko kom
pozicijos.

“Gabijos” choras kon
certu nori atžymėti savo 35 
metų įkurtuves ir pagerbs 
savo kūrėją ir ilgametį cho
ro vadovą Miką Petrauską. 
Todėl galima sakyti, kad 
gegužės pirmą bus Miko 
Petrausko diena Bostone, 
kur velionis kompozitorius 
ilgai gyveno ir kur jis dau
giausiai savo kurinių para
šė. Tą pat vakarą bus ir 
“Gabijos” bankietas Lietu
vių svetainėje.

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

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

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

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

pasidarbavusi Nonvoodo 
Lietuvių Bendrovei kurian
tis ir vėliau, kai BendrovėVacys Sidzikauskas 

VLIK-o atstovas

Inicialai VLIK reiškia 
Vyiiausį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą, kuris yra su
darytas iš visų demokrati-

į Bostoną atvyksta 2,000 
Išvietintųjų Žmonių

Šią savaitę į Bostono uos
tą atplaukia trys laivai su 
2,000 DP. Šį antradienį at
vyksta laivas General W. 
G. Haan, ketvirtadienį at
vyksta laivas Mercy, o pen
ktadienį ar šeštadienį at
vyksta laivas General R. 
L. Howze.

Visi tie laivai yra Ameri
kos armijos žinioje ir yra 
paskirti gabenimui išvietin
tųjų žmonių į Ameriką pa
gal DP įstatymą. Sąrašas 
lietuvių, kurie atvyksta pir
maisiais dviems laivais, 
skelbiamas šiame “Kelei
vyje”.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: m» 1 UI 

tr hs T IU I

Medkirtis Lester Vilės iš 
Kingsfield, Me. susitiko gi
rioje su juoda meška ir po 
ilgos, žūtbūtinės kovos meš
ką nugalėjo. Čia matyti, 
kaip jis nešasi meškos kaili
nius po pergalės.Jei jis butų 
pralaimėjęs meška butų jo 
kailinius nusinešusi.

Lietuvių Vakaras So. Bos
tono Bibliotekoj

South .Bostono viešajame 
knygyne, 372 W. Broad- 
way, balandžio 27 d. trečia
dienį 7 vai. vakare bus lie
tuvių vakaras. Kun. Albert 
Contons laikys paskaitą, p. 
O. Ivaškienės šokėjų grupė 

1 pašoks. Kviečiami atsilan
kyti visi pasiklausyti pa
skaitos ir apžiūrėti viešąjį 
knygyną, kuriame yra ir lie
tuviškų knygų.

Redakcijoj
Musų redakcijoj praeitos 

savaitės gale lankėsi laik
raščio skaitytojas K. Lukas, 
iš Hartfordo. Jis atvyko su 
sunu Edwardo į svečius pas 
savo švogerį Dr. D. Pilką. 
Su juo kartu atvyko ir Do- 
jninikas Novickas. Svečiai 
atsinaujino “Keleivį”, o drg. 
K. Lukas paliko “Maikio 
Tėvui” ant atsigavėjimo 
vieną rublj. • >

Musų Valstija Gavo 
‘Didžiąją Dovaną”

National Safety Council 
pripa žino Massachusetts 
valstijai šių metų kelių sau
gumo didžiąją dovaną už 
sumažinimą nelaimingų at
sitikimų musų keliuose. Tos 
dovanos paskyrimas išski
ria musu valstiją iš kitų ir 
parodo, kad valstijos parei
gūnai, ypatingai motorinių 
vežimų registratorius, Ru- 
dolph F. Kmg, tinkamai at
liko savo pareigą.

Ta — -— 
kad šj 
pirmos 
b

546 BROADWAY
Ba BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth

TeL ŠOU 2712 arba BIG MIS

Dr. J. C. Seymour
(LANDUUS)

Lietuvis Gydytojas ir Ckirargas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko tirtai—

VALANDOS: nao 2-4
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

7-8

Iš Ko Padengti Strytkarių 
Nuostolius?

Gubernatorius P. A. De- 
ver pasiūlė planą padengti 
dalį stiytkarių kompanijos 
nuostolių iš kelių fondo, 
kurs yra sudarytas iš mo
kesnių nuo automobilių ke
liams taisyti. Massachusetts 
aukščiausias teismas šį pir
madienį tarė, kad naudoji- 

tų pinigų gatvėkarių

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE M IN8URANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MA8S
Office Tel. SOboston 8-0948
B—. 37 ORIOLE STBEBT 

Weat Rosbury. Mase. _
Tel. PArkvvey 7-1233 W

Šuo Parbėgo 1,000 Mylių 
Namo

Mr. ir Mrs. Henry Hali 
seimą labai nustebo, kai 
sekmadienį jų namuose pa
siskelbė jų šuva, kur| jie 
važiuodami į Kaliforniją 
užpernai vasarą pasiėmė su 
savim, bet kažkokiu budu i 
pakelėje pametė jį Kentu- 
cky valstijoj. Šuva keliavo 
iš Kentucky valstijos iki 
namų pusantrų metų, bet; 
pagaliau pasiskelbė namuo-j 
se liguistas, peralkęs, šlu-Į 
bas ir labai išvargęs.

Ištikimas šuo, vardu Jeep, 
buvo pasitiktas, kaip pakly
dęs šeimos narys, su išskies- 
tomis rankomis. Šuo, po 
pirmo džiaugsmo patekęs į 
namus, atsigulė ilgam poil
siui po vargingos kelionės.

kame dalykas? Moteris pa- pradėjo gyvuoti, velionė 
siaiškino, kad ji turės bei-1 niekada nesigailėjo triūso ir 
Ep Bak-rama k-ian«ia- ka- laiko jai palaikyti. Velionė 

buvo Keistučio pašalpinės 
draugijos veikli narė ir jau
nose dienose aktingai dirbo 
LSS 133-ios kuopos eilėse.

t mas
ę®Haa priminti, kompanijos nuostoliams pa- 

iki gegužės dengti yra priešingas kon- 
... .... ,V1S1 ąutomo-, stitucijai. Gubernatorius ir
ulių savininkai tun patik-; MTA trustees turės ieškoti

F“1-1,. yezimV^x- T į kitų pajamų šaltinių nuosto- tureti atitinkamą “stickerj”. uams padengti.
Kitaip galį prisieiti mokėti

bę. Daktaras Klausia: Ka
da? Dabar? Moteris sako: 
ne, nedabar. Rudenį. Tai 
kam dabar verkti? Palau
kit
rė.

rudens, daktaras pata-
Laidojant velionę “Kelei 

vio” redaktorius J. Januš- 
; kis pasakė trumpą atsisvei- 

• u i - 1 kinimo žodi. Velionė palai5.kailuvsit(>s dvi or?aniza\ Kitą sekmadienį, balan-; dota šalia savo jaunesniojo
sunaus Povylo, kur mirė

nių Lietuvos partijų atsto
vų. Tai yra laikinoji Lietu
vos vyriausybė užsieny. Ji 
palaiko tampiu kontaktą su| 
Amerikos Lietuvių Tarybai

Tel. TRObridga 6330
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS

Bostoniečiai Vyksta į 
Brooklyną

pabaudą.

GYDYTOJAS 
2-4 Ir 64

cijos dabar rūpinasi Lietu , džio 30, į Brooklyną vyksta 
vos nepriklausomybės atsta- būrys bostoniečių — LSS ir 
tymu- LDD narių. Jie ketina daly-

Taigi įdomu bus išgirsti iš 
p. Sidzikausko, kaip VLIKo

vaut LDD 7-tos kuopos ban- 
kiete, kuris yra ruošiamas

atstovo, kas yra Lietuvos Amerikos Liet. Piliečių Klu- 
nepriklausomybės atstaty- be. N. J.

JORDAN HALL
Huntington Avė., kampas Gainsboro St., Boston’e

Sekmadienį, BALANDŽIO-APRIL 24, 1949
Pradžia 3:30 vai. po pietų.

Rengia LIETUVIŲ RADIO VALANDA.

PROGRAMĄ IŠPILDYS: 
Vincė Jonuškaitė 

M czzo-Sopra no
Jeronimas Kačinskas

Kompozitorius - Muzikas 
Alena Novikienė Solistė

Gilbertas Gailius
Akordionistas

Lietuvių Tautinių šokių 
Ansamblis

Ona IVaškienė. Direktorė.

Vincė Jonuškaitė

Tikietų kainos: $1.80. 
$1.20, priskaitant valdžios 
mokesnius (tax).
Visos vietos Rezervuotos

Tikietų galima gauti Lie
tuvių Radio Valandos ofi
se, 366 W. Broadway. So. 
Boston 27, Mass. ir pas 
kitus pardavėjus. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Klausykite Lietuvių Radio Valandos programų kiekvienų 
šeštadieni 1:15 vai. po pietų per visą valandą iš WESX sto
ties (1230 kilocycles), Salem, Mass. ir kiekvieną sekmadie 
nį 9 vai. rytą iš VVVOM stoties (1600 kilocycles), Brooklme, 
Mass. Antanas F. Kneižys,

vedėjas ir pranešėjas.

PADĖKOS ŽODIS
įinių J

5į Sekmadienį Našlių Baikit
Sandaros moterų klubas 

♦ a a sekmadienį rengia metinį 
ir A Au- j našHų balių, Lietuvių Pilie-

NečėltoMis ir
16 Dd U ryto

HARVARD STREET 
imu SL, arto C—irai

CAMBRIDGE. MASS.

278

193- metais vos
20 metų amžiaus. J. J.Tm. baiandži6 2 d. būvo su- P?adž"a 5 raSndl

rengtas vakaras, mums, Sandaros mote% klubas 
kaip naujakuriams perei- -
nant gyventi į savarankųŠį Sekmadienį Dainuoja 

V. Jonuškaitė
Sekmadienį, kaip 3:30 va- 

andos po pietų, bus L. Ra* 
dio Valandos koncertas. 
Dainuos žymi Lietuvos ope
ros dainininkė Vincė Jonuš
aitė, šoks O. Ivaškienės ve-

daug darbuojasi dėl labda
rybės ir dabar prieš Vely

atskirą butą. Šiame malo- pasiuntė virs 30 maisto 
niame pobūvy susilaukėme • jr drapanų pakietų sergan- 
ne tik šiltų žodžių bet ir $iems tremtiniams ir naš- 
vertmgų dovanų gyvenimo
pradžiai. Už tą staigmeną,

T«L ŠOU
DAKTARAS

J. L. Poiakamis
OPTOMETRISTAS

=3

lėms su vaikais.
Ofiso

Nm » ryto MA 7Margučių Kontestas
Dorchesterio ^Amerikos 

Lietuvių Piliečių Klubas 
rengia margučių kontestą, 
kuris įvyks šį šeštadienį, 23; 
balandžia, klubo salėj, 1810 
Dorchester avė., 8 valandą 
vakaro. Konteste dalyvaus 
žemaičiai, dzūkai, zanavy
kai ir aukštaičiai. Atsineškit 
stiprių margučių. Bus už
kandžių ir kitokių pasistip
rinimų.

Klubo Komitetas

Nm • ryto MI 11 Mm

447 Broaderay
sa BOSTON, " ‘

Sandaros moterys veik
liai dalyvauja ir musų bend
ruose šalpos reikaluose per 
BALF-ą ir dedasi su savo 
aukomis į Lietuvos išlaisvi- 

siems geraširdžiams tautie- nimo kovą. Todėl verta jas 
čiams. Visiems tariame tik- paremti. O paremti galime 
rai nuoširdų dėkui. • atsilankydami į jų rengia-

* ” šeima jną našlių balių. • z

už pareikštą prielankumą ir 
vertingas dovanas įsiku-dama Bostono butinių so- riant ®aujame bute, norime 

kių gntpe, dalyvaus muzi padėkoti visiems prie
šios staigmenos prisidėju-kas J. Kačinskas ir vieti

niai dainininkai bei muzi
kai, J. Rajauskaitė, A. No
vikienė ir G. Gailius.

Bostono lietuviai pirmą 
kartą turės progos išgirsti 
jarsią dainininkę V. Jonuš- 
kaitę ir neabejojamai ne
praleis tos progos. Koncer
tas bus Jordan Hali, Hunt
ington avė. ir Gainsboro 
g-vės kampas, Bostone.

DR. G. L. KILLORY
18 TrMMMt SU Kimbal BaiMtec 

Kaabarya 205 ___
BOSTON. Tlef. Lafa^etto»T1

SPECIAU8TAS KRAUJO, INKSTU 
IR NERVŲ UGŲ

Bostono Profesoriai Pakry* 
po į Ezeziją

Katalikiškas Boston Col- 
lege atleido iš darbo ketu
rius profesorius, kurie kal
tinami, kad jie “nukrypę” 
nuo tradicinės bažnyčios 
dogmos. Jie pareiškė nuo
monę, kad žmogus gali bū
ti išganytas ir nebūdamas 
katalikų bažnyčioj... Kali- 
džiaus vadovybė dėl tos 
erezijos tuos mokytojus at- 
leido ir laikosi nuomonės, 

j kad išganymas yra galimas 
tiktai katalikų bažnyčios 
rėmuose!

Atleistieji profesoriai ma- 
n° kreiptis į popiežių, kad 
jis išspręstų jų ginčą su ka- 
lidžiaus vadovybe dėl Išga
nymo būdų...

GABIJOS CHORAS STATYŠ OPERETĘ ,

Kaminkretis ir Malūnininkas
GEGUŽĖS 1 D., 2:30 POPIET 

Setodr Bottono High School Auditorijoj 
prie G Street ir Thomas Parko

ši operetė yra parašyta velionies Miko Petrausko, visų 
mylimo kompoaitoriaus. Be operetės, bus dar plati dainų 
programa, karią išpildys senieji "Gabijos" dainininkai. įdo
mu bus juos pamatyti ir išgirsti dainuojant. Dainuos taipgi 
a/d.ylpa Fraaaa Blažys iš Worcesterio.

Gabijos Choras šįmet švenčia savo 35 metų sukaktį ir tai 
sukakčiai pažymėti stato scenoje tą juokingą ir gyvą ope
retę. Po vaidinimo ir dainų, vakare bus Gabijos bankietas 
South Bostono Lietuvių Piliečių salėje, E ir Silver gatvių 
kertėj. Čia irgi bus įdomi programa. Bus pagerbti Gabijos 
kūrėjai ir veteranai. Prašome visus dalyvauti.

Taigi, iki pasimatymo 1 gegužės d.
GABIJOS VALDYBA

RADUO PROGRAMA

Valaodoa:
Nuo • ryto iki 7

mo 16 ryto ild L

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

1. Muzika
2. Dainos
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
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

BORIS BEVERAGE CO.

220 E
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vesto* 
vėms į namus ir sales. (•)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8*3141

KAMBARYS SU BALDAIS 
Dailiai jrengrtas privatinei šeimy'-

noj kambarys jaunai moteriškei. Vir- 
turėa’privilejsijoa, jei pageidaujama. 
Prie gatvėkarių. į 17)

12 Cawfield Street,
Near Ed. Everett Square.

. Dorchester, Mass.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movera)

Perkraastom 
čia pat ir į to-

Ki
tl:a j

Bauri priežiūra,
836 BROADWAT,

sa MOffTON, 
TaL SOUth

t




