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Ar Amerika Siųs Ultimatumą 
Sovietų Rusijai?

James Byrnes Siūlo Ginkluoti* ir Ginklais Sudrausti Ma
skvą — Senatas Balsuoja už Marshall Planą—Visa Ame
rika Svarsto, Ką Daryti, Kad Maskva Nebesuėstų Dau
giau Tautų — Armija Prašo Kongresą Draftuoti Vyru* 
j Armiją. ,

Maskvoje Kepyklos 
Nepristato Duonos

Iš Maskvos praneša, kad 
ten prie kepyklų dažnai ma
tosi ilgiausios “uodegos” 
žmonių, kurie laukia progos 
nusipirkti duonos. Kepyklos 
nespėja iškepti duonos ir 
todėl žmonės stovi eilėse, 
kad tik gautų nusipirkti 
duonos. Tas pats darosi ir 
kituose miestuose. Panaiki- 

duonos racionavimą

Čechoslovakijos Įvykiai 
pi iveilė Ameriką rimtai su
sirūpinti Europos likimu ir 
musų krašto vadai tariasi, 
kokių priemonių imtis, kad 
Rusija nebegalėtų daugiau 
kraštų praryti, kaip ji pra
rijo Čechoslovakiją ir kitas 
Rytų Europos tautas.

Prezidentas Truman ši 
trečiadieni, 12:30 vai. pasa
kys svarbią kalbą kongre
so nariams (senato ir atsto
vų rumų nariams bendrame 
posėdyje), kurioje išdėstys 
Amerikos politiką dėl Euro
pos ir pasaulio Įvykių.

Buvęs valstybės sekreto-, 
l iūs, James F. Byrnes, bu
vęs artimas prezidento Roo- 
sevelto bendradarbis, Jalto
je, Teherane ir kituose ne
gražios atminties susitari
muose, iškėlė siūlymą, kad 
Amerika tuoj pat sustiprin
tų savo armiją ir butų pasi
ryžusi sulaikvti Maskvos 
agresijas ginklais. J. F. Byr
nes sako, kito kelio nėra su 
Maskva susikalbėti. “Kie
tų” žodžių laikas praėjo ir 
reikia pasipriešinti Maskvai 
ginklais.

Amerikos amiijos vadai 
kelia reikalavimą, kad Kon
gresas tuoj pat priimtų bi- 
lių apie draftavimą jaunų 
vyrų i armiją ir Įvestų vi
suotiną karišką jaunuome
nės apmokymą. Dabartiniu 
laiku armijai trūksta vyrų 
ir negalima sukelti tiek sa
vanorių. kiek yra reikalin
ga.

Visada atsargus publicis
tas Walter Lippman siūlo 
daryti mobilizaciją prieš 
Rusiją, atstatyti karo meto 
ūkio priežiūrą, draftuoti vy
rus Į armiją ir aplaužyti Ru
sijai ragus.

Visi Amerikos vadai pa
brėžia, kad Sovietų impe
rializmas gerai žino Ameri
kos galybę ir bijo jos. Bet 
Maskvos diktatoriai mano, 
kad Amerika nesiryš ir leis 
jiems laisvai plėšikauti. Ma
skvos vadai mano, kad A- 
merika per daug yra užimta 
savo vidaus reikalais, rinki
mais ir kitais klausimais ir 
todėl nesikiš Į Europos rei
kalus. Bet jei Maskvos val
džia tikrai žinotų, kad Ame- 
atsargesni ir susilaikytų 
mm naujų agresijų, bent 
rika priešinsis, ji gal butų 
šiuo tarpu, kada ji dar nė
ra užtenkamai apsiginkla
vę naujam karui.

Senatas praeitą savaitę 
atmetė R. Taft pasiūlymą 
sumažinti pagalbą Europai 
pagal Marshall planą ir 
dauguma balsų pasisakė už 
skyrimą 5 bilionų ir 300 mi
lionų dolerių Europai 'stip
rinti.

Dabar Marshall planas 
svarstomas atstovų rumuo- 
se, kur Įtakinga kongresmo- 
nų grupė nori prie Marshall 
plano prijungti ir pagalbos 
davimą Kinijai. Bet vyriau
sybė mano, kad Kinijos 
klausimas turėtų būti svars
tomas atskirai.

nūs
Maskvos valdžia skelbė, 
kad kepyklos parūpins žmo
nėms užtenkamai duonos, 
bet valdžia apsiriko ir ke
pyklos negali parūpinti tiek 
duonos, kiek žmonės nori 
pirkti. Todėl prie kepyklų 
durų žmonės stovi eilėse, 
laukdami, kada kepyklos 
iškeps duonos. Toki padėtis 
jau tęsiasi kelios savaitės ir 
prieš prieš kelias dienas 
Maskvos valdžia pradėjo 
žmonėms pardavinėti dau
giau miltų, kad žmonės ma
žiau duonos bepirktų.

Kaip paprastai, kada kas 
nors yra netvarkoje, Mask
vos valdžia surado “kalti
ninką” ir kovo 3 d. pašali
no iš vietos A. V. Liubimo- 
vą, vidaus prekybos minis- 
teri. Ministeris pašalintas, 
bet kepyklos duonos žmo
nėms visvien nepristato.

7 Gubernatoriai 
Prieš Trumaną

Pietinių valstijų guberna
toriai praeitą šeštadienį pa
skelbė, kad jie yra priešin
gi prezidento Trumano kan
didatūrai rinkimuose ir 
stengsis pakenkti jo išrinki
mui. Pietinių valstijų gu
bernatoriai nepatenkinti, 
kad prezidentas Trumanas 
pasiūlė išleisti “civilinių 
teisių” bilių ir užtikrinti ly
gias pilietines teises visiems 
piliečiams be skirtumo spal
vos ir tikybos. Septyni pie
tinių valstijų gubernatoriai 
stojo i atvirą maištą ne tik 
prieš prezidento Trumano 
programą, bet ir prieš de
mokratų partijos vadovybę.
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ATOMINIAI MOKSLININKAI PADARĖ ATRADIMĄ

$9
Kalifornijos universiteto mokslininkai. Dr. C. M. Lat- 
tes, brazilietis, (kairėj) ir Dr. Eugene Gardner, pa
darė labai svarbų mokslišką atradimą. Jie sako, kad 
su pagalba galingo “cyclotrono” jie gali energiją pa
versti Į medžiagą, arba pagaminti dirbtinu budu 
“kosminius spindulius”. Sako, jų atradimas yra toks 
Dat svarbus, kaip ir atomo suskaldvmas. Paveikslor « *
apačioj matyti 600 kartų padidinta jų atradimo fo
tografija. Sako, tai yra “mesonai”, bet nežinančiam 
jie atrodo, kaip kiniečių raštas.

Kandidatų Bandy- 
mas Prezidento 

Rinkimuose
Praeitą savaitę balsavime 

išstatant kandidatus New 
liampshire valstijoj repub- 
likonai balsuotojai išrinko 
šešius delegatus, kurie pasi
lakė už T. Devvey kandida
tūrą ir du delegatu, kurie 
remia H. Stassen.

Balandžio mėnesĮ bus bal
savimai septyniose valstijo
se. Wisconsin, Nebraska, 
New York, Illinois, New 
Jersey ir Pennsylvania. To
se valstijose republikonai 
balsuctojai turės pasisakyti, 
kokius kandidatus jis siūlo 
i prezidento vietą. Varžyty
nės eis tarp H. Stassen, T. 
Devvey, R. Taft ir kitų kan
didatų. Svarbiausias balsa
vimas bus Wisconsin ir Ne
braska valstijose, nes kito- 

i se jau iš anksto yra žinoma, 
kas ims viršų.

Suomija Kaltina 
Jungt. Tautas

Suomijos vyriausybė skel
bia, kad kovo 22 d. suomių 
delegacija pradės Maskvo
je derybas dėl sudarymo 
“draugystės” sutarties su 
Maskva. Suomijos valdžios 
pirmininkas Pekkala pasa
kė kalbą per radio, kurioje 
jis sakė, kad Jungtinių 
Tautų organizacija pasiro
dė bejėgė spręsti tarp tautų 
kylančius ginčus, todėl Suo
mija yra priversta daryti su
tarti su Rusija. Pekkala sa
kė, kad iš Maskvos Suomi
ja gavo naują notą, kurioje 
Maskva pranešė Suomijai, 
kada turi prasidėti “dery
bos”. Pekkala tiki, kad su

su Maskva nepakeis

Angliakasiai ir Skerdyklų 
Darbininkai Stojo Streikan

250,000 Mainierių Reikalauja Senatvė* Pensijų—-100,000 
Skerdyklų Darbininkų Stojo į Kovą už Uždarbių Pakėli
mą — John L. Lewis Sako, Patenkinkit Musų Reikalavi
mus, Tai Dirbsime.

Čechijos Klausimas š!.antradienį šimtas tuks- t s . m i. tanciu skerdyklų darbinin-
Jungt. I autose kų po visą kraštą išėjo Į

Čechoslovakijos atstovas streiką, nors prezidentas 
prie Jungtinių Tautų iškėlė Trumanas kvietė darbinin- 
klausimą, kad Jungtinių kus pasilikti prie darbo ir
Tautų saugumo taryba iš- tęsti derybas dėl uždarbių 
tirtų Prahoje padarytą bol- pakėlimo. Skerdyklų virši- 
ševikų perversmą ir Rusijos j ninkai sako, mėsos atsargų 
rolę tame perversme. Sekre- yra dviem ar trims savai- 
torius T. Lie tą Jono Papa- tems, o per tą laiką tikima- 
neko skundą padėjo Į šąli,)si susitarti su darbininkais 
o praeitą šeštadienį Prahos dėl darbo sąlygų, 
valdžia pranešė Jungtinėm? i Skerdyklų darbininkai iš- 
Tautoms, kad J. Papanekiėjo į “trečio rundo” kovą 
pašalinamas iš savo vietos, už algų pakėlimą. Jie rei

kalauja po 29 centus Į va
landą pakelti jų uždarbius. 
Unijų atstovai sako, sker-

Bet Čechijos klausimas 
visvien iškils J. Tautų sau
gumo taryboje, nes čili res
publikos "atstovas tą klausi- dyklų darbininkai nepriva-

lo klausyti prezidento pra
šymo tęsti darbą, bet, pagal 
Taft-Hartley bilių, prezi
dentas gali kreiptis i teismą 
ir gauti “injunction” prieš 
uniją, kad ji tęstų darbą.

ŠĮ pirmadienį ir antradie
nį stojo Į streiką ir anglių 
kasyklų darbininkai. Strei
kas nebuvo paskelbtas, bei 
maineriai neatėjo Į darbą, 
o angliakasių unijos vadas 
John L. Lewis sako, maine
riai dirbs, jei mainų savi
ninkai sutiks pripažinti 
darbininkams iš pensijų ka
sos po 100 dolerių pensijos 
per mėnesi. J. L. Lewis aiš
kina, kad tokios pensijos 
yra numatytos pereitų metų 
susitarimę, bet dėl tų pensi- 

, t, • ■ jų didumo per visą laiką ėjo
kelia neteisėtai. Todėl nie-gjnčai ir dabar maineriai 
kas nebus traukiamas atsa- norj klausimą išrišti strei 
komyben dėl plieno kainų j<0 spaudimu. Streikuoja 

Hre.T:^e,]to! iau 250 tūkstančių maine-

mą vėl iškėlė ir reikalauja, 
kad Jungtinių Tautų saugu
mo tai-yba svarstytų Rusi
jos pasielgimą Čechijoj. Či
li atstovas sako, Rusija per 
savo agentus atėmė laisvę 
Čechoslovakijos tautai ir 
Jungtinių Tautų pareiga 
yra_Rusijos agresiją ištirti. 
J. Tautų vadai nežino, ką 
daryti su tuo skundu, bet i 
lentyną jo padėti nebus ga
lima. '

Austrija—Divorsuo- Laidotuvės Virto 
tos Poros Vaikas šlykščių Mitingu
Austrijos ministerių pir- Laidojant Joną Masari- 

mininkas L. Figl praeitą še- ką. Čechoslovakijos užsie- 
štadieni vienoje kalboje už- nių reikalų ministeri, kurs
tikrino, kad bolševikai Aus- i raeitą trečiadieni užsimu- tartis_ ____ ___ ,_______
trijoj negali padaryti tokio šė iššokdamas ar bolševikų Suomijos vidaus ir užsienių 
perversmo, kokį jie padarė budelių išstumtas pro lan- politikos...
Čechoslovakijoj. Sako, Aus- gą. Čechoslovakijos minis- ---------------
trijoj bolševikai yra silpni terių pirmininkas, Kvislin- (Generolas Meyers

Nuteistas Kalėti
Generolas Bennet E. Me- 

yei-s, per karą buvęs karo
5. UOtt- 
įvertė Į

puses ji gauna paramą (iš bolševikišką mitingą ir me- teismą už prikalbinimą vie- 
vakarų), o iš kitos pusės jai lavo. kad J°n^ Masarikas no savo tarnautojo duoti 
statomi tokie reikalavimai buvęs bolševikiško pervers- senato komisijai melagin- 
(iš Rusijos), kurių ji negali mo šalininkas. . gus parodymus. Teismas ji
patenkinti. Jos išganymą. Laidotuvėse dalyvavo ir ra<jo kaltu. Prieš buvusį ge- 
yra eiti su Vakarais, o nesu prezidentas E. Benešąs, ku- nerolą Meyers liudijo tar

nautojas Bleriot H. Lamar- 
re, kurs sakė, kad pagal ge
nerolo prašymą jis melavo 
ir nuslėpė, kad generolas 
buvo savininkas vienos kor
poracijos ir neteisėtai pel-

Plieno Kainos Kelia
mos “Teisėtai”

Justicijos departamentas 
skelbia, kad patikrinus plie
no kainų kėlimą nesurasta, 
kad plieno magnatai kainas

dėl
Bet

ūkio
ir ten stovi anglų ir ameri- gas Gottvaldas, pasakė
kiečių kariuomenės, nors di- šlykščią prakalbą, kurioje llUieiSlOS IVfllCU Trumano ūkio patarėjų ta-. nu
dėlė dalis Austrijos yra n:- iis kaltino Vakarų valsty- Generolas Bennet E. Me- ’yba, kartu su tuo praneši-' 
sų okupuota. L. Figl sako. bių spaudą ir “reakciją” yers> per karą buvęs karo mu* daro pastabas, kad plie- 
Austrija yra, kaip divorsuo- dėi Masariko mirties. Gott- aviacijos užpirkimų virsi-i no kainų kėlimas buvo da- 

įtos poros* vaikas. Iš vieno? ualdas laidotuves pavertė Į ninkas, buvo patrauktas j!romas neatsižvelgiant i vi-

kėlimo. 
Trumano

Maskva. ris tylėjo ir verkė.

suon\enes interesus ir kvie
čia visus pramonės vadovus 
būti atsargiems su kainų 
kėlimu, nes infliacijos pa
vojus nėra praėjęs ir kainos 
dar eina aukštyn.

PRALOTAS NUKNIAU
KĖ $450,000 BRANGE

NYBIŲ
Italijos policija ieško bu

vusio katalikų bažnyčios 
praloto, Eduardo Cippico, 
kurs buvo patikimas Vati
kano turtų saugotojas ir su
sigundė brangenybėmis. Sa
ko, jis nukniaukęs iš popie
žiaus iždo už $450,000 bran 
genybių. Popiežius tam pra- 
sivogusiam pralotui atėmė 
kunigystę.

R. Taftas Prieš 
Karo Isteriją

Rei ublikonų vadas Ro- 
bert Taft sekmad ienj sakė. 
kad jis nemato dar jokio 
karo pavojaus ir nemano, 
kad Rusija jau yra pasinio

AUKŠČIAUSIAS TEIS
MAS PALEIDO 9 

negrus

susi pulti. Taft sakė, jei vy- šių kėlimą la.'.e vieno sti ei- 
riausybė turi kitokių žinių, ko, bet juos įeisiant pi įsie
ji. turėtų tas žinias suteikti kusiuiu skaičiuje . nebuvo 
visiems gyventojams.

Beskrendant ši pirmadie
nį R. Taftui ir republikonų rus negrai n®ra 

x . Qwen Br3W?te- būti prisiekusiais

IŽDAS NETURI JOKIOS 
ŠIRDIES

Vienas vyras atėjo pas 
taksų kolektorių ir pasisakė 
jam, kad jo žmona ėmė jo 
algą ir su tais pinigais da
vė pašalpas savo meilužiui.

_________ Vyras klausė, ar jis gali tą
ROOSEVELTO PAMINK- me,luž> ?,rašytb. kaipo “šei- 
LAS STOVĖS LONDONE , na,}. . Ir Jo Pas.al,)al

Londone Grosvenor skvė- ™?tus ’in,gus nurasytl nuo L^nnone, oiosvenor sKve lmoResčių? Ižda? pasakė 
Jei vyras, per savo

Aukščiausias Amerikos 
teismas nutarė panaikinti nėši. Buvęs generolas nutei- 
žemesniojo teismo sprendi- stas kalėti nuo 20 mėnesių 
ma 9 negrų byloje. Negrai iki o metų.
•uvo nuteisti kalėti už i iau

M Tautų Konferen
cija Paryžiuje

šešiolika Europos tautų, 
kurios seniau tarėsi dėl 
Marshall plano, šį pirma
dienį susirinko Paryžiuje i 
naują konferenciją aptarti 
Europos ūkio atstatymo rei
kalus. Konferencijoj daly
vauja 14 valstybių užsienių 
reikalų ministeriai. Konfe
rencijos tikslas yra paskirti 
nuolatinę “Marshall plano” 
komisiją, kuri prižiūrės ir 
derins Europos valstybių 
ekonominį bendradarbiavi
mą ir, gal būt, paruoš pla
nus Europos Federacijai.

ŠVEDIJA GINKLUOJASI
Švedų armijos generali

nis štabas kreipėsi į vyriau-
negrų.U Aukščiausias teis- re statorrta prezidentui
mas sako, jei te,pjap[žinc^: statute" ^ridenųima^ įvyks'žmonos tarpininkavimą šel- sybę siūlydamas sustiprinti 

leidžiami statula. Atidengimas 1^1 pė žmonos meilužį, iždui I Švedijos gynimosipriemo- 
rtei iš Maine orlaiviu; įvyko tai toks teismo sprendimas jant M. ^s . visai neapeina, taksus nes, nes Rusijos grobimai
nelaimė, jų orlaivis nukrito reikia atmainyti.

senatoriui

} Kennebec upę, bet nelai 
mėje niekas nebuvo sužeis
tas.

41 JAPONAS NUTEIS
TAS PAKARTI

Aliantu karo teismas nu
teisė 41 japoną pakarti už 
nužudymą trijų Amerikos 
karo lakūnų, kurie turėio 

i nusileisti Japonijoj po pir
mojo Tokio bombardavimo. 
Visi nuteistieji yra japonų 
karo laivyno pareigūnai.

MARSHALL PLANAS 
JAU PAVĖLAVO

Marshall planas dabai 
nebepaiėgs sulaikyti bolše
vizmo Europoje, sako kroa-

12 d
Mrs. Eleanor Roose- 

velt. Statula yra nulieta iš 
bronzos, ją padarė skulpto
rius W. R. Diek.

PALESTINOS SKER
DYNĖS

Palestinoj praeitą sekma-PRAMONĖ 1947 METAIS 
PAKILO 10 NUOŠIMČIŲ

Pernai metais 
likos pramonės
kaip l^mėS "ztm'iai IhVusį šuširinkime.'Jis sa- arabų vyko įvairiose Pales 
pakilo plieno ir eeležies er- ko, kart rusu imperializmas tinos vietose. Apie zuvusių- 
myba (30 nuoš.) mažinu iš- turi būti sulaikytos jėga, k.- ,ų skaičių praneša žydų 
dirbystė pakilo 15 nuoš., tos } riemonės dabar jau ne- šaltiniai. Arabai skelbia ki- 
statyba — 10 nuošimčiu. bepaveiks.

tais visa Ame tų valstiečiu vadas Dr. VIa- dienį viena diena kautynė-1 užmušti ir tais visa Ame y a * Jig kaJbėjo sc žuvo 72 arabai ir 17 žy- liame vi 
šimčiu Ssnė! New Yorke. slovakų laisvės dų Kautynės tarp žydų ir Louisville,

tokius skaičius.

reikia mokėti, lyg tarsi rodo, kad iš to kaimyno ga- 
žmona jokio meilužio netu- Įima laukti visokių netikėtų 

puolimų.
Švedijos unijų federaci

joj komunistai buvo iššluo
ti iš visų vadovaujamų vie
tų. Švedai darbininkai ma
no, kad laikyti Rusijos a- 
gentus unijų priešakyje nė
ra saugu.

lėtų.

4 ŽUVO DIRBTUVĖS 
SPROGIME

Keturi darbininkai buvo 
20 sužeista dide- 

įenos dirbtuvės, 
Ky. sprogime. 

Sprogimas įvyko Interna
tional Harvester farmų ma
šinų išdirbimo fabrike? 
Sprogimo priežastys dar 
nėra išaiškintos.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieskojimus,
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Puslapis Antras

i

CECHUOS NEBĖRA

Rusų socialdemokratų or 
ganas “Socialističeskij Viest

Masarik “iššoko” pro langą 
ir užsimušė.

Kol kas nėra Įrodymų, 
kad bolševikai Masariką iš
metė pro langą. Bet nėra 

_______________________ abejonės, kad jis yra bolše
vikų teroro auka. Turint

to, kad buvo čechoslovakijos galvoje, kad komunistai 
‘Jurgio Washingtono‘ sūnūs.” rengėsi J. Masariką su bom-

Ta pati “Laisvė”, tame ba užmušti, ga!;ma 
pačiame numeryje, kitoje kad jie jį pat\s nugalabijo.

nik” dėl Čechijos demokra- ^etoie oorina k tain Ji 4 " i - h r ‘tijos galo rašo šitaip: V*1 Je po ma kltaip‘ Ji žmogaus gyvybe bolseyi-
,.. T . . KO- kams vra pigi preke. Jeii naharo Ine nriQl- r. .V‘čechijos nebėra. Jos prisi

kėlimas ir atsistatymas ateis, 
bet ateis lygiai tame pačiame 
laike ir nė vieną valandą anks
čiau. kaip atgimimas demo
kratijos ir laisvės Maskvoje”.

“Iš čechoslovakijos sostinės Masarikas jiems stovėjo 
Pragos žaibo greitumu antra- skersai kelio, jis reikėjo pa
dienį pasauli aplėkė žinia, jog šalinti. Išleisti i užsienius 
nusižudė čechoslovakijos už- jie jo nenorėjo, suimti buvo 
sienio reikalų ministras Jan nepatogu, tai rastas “ge- 
Masaryk, diplomatas, demo- riausias išėjimas”, užmušti 

Iš tiesų, jei prieš metus kratas ir liaudies draugas.” žmogų ir skelbti, kad jis 
kitus Amerika dar butu ga- nusižudė. Bolševikų veid-
lėjusi sulaikyti Maskvos im- “Laisvė”, žinoma, bažija- mainystė eina taip toli, kad
perializmą jos “natūralinė- kad bolševikai neišmetę jie Masarikui surengė iškil- 
se” sienose, tai dabar, kada J- Masariko pro langą. Tos mingas laidotuves ir liejo 
totalitarinė’sovietų diktatu- maskvinės gazietos l ašėjai prie jo kapo oficiališkas 
ra išsiliejo i pačią Europos net žino, kad gal “fasisti- ašaras.
širdį, “laisvės ir demokrati- niai liaudies priešai” jį bus

;
JONAS MASARIKAS PAŠARVUOTAS Kas Savaite Į

Toks atrodo tikriausias i
jos” atstatymas Europoje išstūmę pro langą. Jie sako: Masariko mirties išaiškini- 
siejasi su pačios sovietiškos 
diktatūros sugriovimu. Tą 
pripažįsta jau ir Amerikos 
vadai. Prezidentas Tirnman 
anądien sakė, kad Amerika 
NIEKUR nenori matyti bol
ševikiškos diktatūros. “Nie
kur” reiškia ir pačiame 
Kremliuje. Kol šešta pasau
lio dalis yra plėšikiškos dik
tatūros rankose, niekas 
šaulyje negali būti saugus

“Daug daugiau pamato yra 
manyti, kad fašistiniai liau
dies priešai, perpykę ant Ma- 
saryko už jo bendradarbiavi
mą su komunistais, per langą 
išmetė ir nužudė. Bet kol ak- 
c-identas nėra gerai ištirtas, 
reikia palaukti su išvadais.”

belaukiant “su iš-

mas.

Lietuvon Laisvės 
Vajus

Čechoslovakijos užsienių reikalų ministeris, -Jan 
Masaryk, buvo atrastas negyvas ties savo butu ko
vo 9 d. Bolševikiška Čechoslovakijos valdžia skelbia, 
kad jis nusižudęs, bet daug kas spėja, kad gal patys 
bolševikai jį užmušė. Čia matyti Jonas Masarikas 
pašarvotas užsienių reikalų ministerijoj prieš laido
tuves, kurios buvo praeitą šeštadieni.

Padėtis ’Labai, Labai 
Rimta’.•••

jų “Principai” delegatus, kad jie važiuotų
Tūlas P. Smilga atsiuntė į Maskvą “vesti derybas”, 

bolševiku “Laisvei” dvyliką Keli delegatai rtuėjo pas 
klausimu dėl “Laisvės pozi- Suomijos prezidentą ir sa- 
cijos principiniais klausi- ko: “Mes nenorime važiuo- 
mais”. Tarp kitko, jis klau- ti į Maskvą derėtis su Stali- 
sė, ar bolševiku gazieta pri- nu. mes žinome, kad tai bus 
taria politinių kalinių žudy- ne derybos, bet mugu prie-
mųi? vaitavimas”.

Žinoma, Smilga iš “Lais- J tai Suomijos preziden- 
jokio aiškaus atsaky- tas atsakė trumpai: ‘‘Jus

mo negavo. Bet kokiems ga- esate paskirti važiuoti į 
lams ir klausti? Juk visi Maskvą ir jus ten važiuosi- 
žmonės žino, kad bolševi- te. Jokių atsisakymų aš ne- 
kai savo priešininkus žudo priimu”. Paskyrimas diplo- 
arba naikina prievartos matų važiuoti į Maskvą 
darbu vergijoj ir tą naikini- Suomijoj yra savo rūšies 
mą vadina “liaudies demo- “lažas”, tave paskyrė va- 
kratija”. Bet kada kas nors žiuoti į maskolišką baudžia- 
bolševikus ima už kalnie- vą. na tai ir važiuok, atsi- 
riaus, tada tai vra “biaurus kalbinėjimų negali būti. Ti- 
teroras”. kra diplomatinė baudžiava.

“Laisvės principai” tame «Smagi žįnia”
klausime, yra, kaip hoten- Vienas bolševikas iš “Lai- 
totų. Jei hotentotas gali svįs” nuėjo į Sovietų kon- 
svetimą žmoną nukniaukti. suĮata jęew Yorke “pasikal- 
tai tas jam yra ‘geras daly- bėti”. Ten jam pasakė 
kas”, bet jei kaimynas jo trurnpaj jr drūtai: 
žmoną nukniaukia, tai tas

vės”

Čechoslovakijos įvykiai Europa ir paskui visą pa- vra “didelė nuodėmė”. Bol- e Pakol kas dar negali 
* ševikai hotentotų moralę I Lietuvą važiuoti .

o— perkėlė į politiką. Bet, kaip pas bolševikus
Nusižudė” priimta, to konsulato tar-

Nuolatinis A. L. Tarybos
Rėmėjas skaidria šviesa nušvietė vi- šaulį?

Musų tautietis Jonas Ži- -tarntautine nadėti”. Jo

pyje patys savo spiaudalus - ‘J‘
sulaižė, kaip tas garsusis' . 1 .* a«^» a.ts
evanffeliios rudis... ryhai jau ketvirtą

čeehoslovakiios užsieniu nautojas pažadėjo visą gul

TIKYBOS DĖSTYMAS 
MOKYKLOSE

Dėl auk 
sprendimo Mrs
Collum byloje 
rašo:

“Aukščiausias 
shingtone
bakais prieš 1, drausdamas ofieialjnis 
vartoti viešąją mokyklą rengi- ~arjo
jos pamokoms šituo sprendi- kompozitorių
mu panaikino Illinois vai- Aram -Biule
stijos aukščiausiojo teismo

icialinis “biuletenis” va-1 lietuvių kurie paseks jo pa- nuo bolševikišku budelių. dų spyčių prieš• ?.Iar>hall kkka- j^žuvo'Va^D Pet ^aip ir nepaaiškina.
rio mėneri iškėlė i nadan J ranku darei iei bolševiku ^aną ir dar nebaigė kalbe- zima>. Jis žuvo, kaip Bet- pasibaigė jau trys metai, ono menesi įsKeie į paaan vyzdžiu. lankų, aargi, jei ookeuną . dienai iam kovas ir kaip daugvbe kitu į Lietuva tik vienas melagiss sovietų kompozitonu ~ . žmogžudžiai jo ir neismete a, ji? .ake, kitai cienai jam f naiiin<xtiin‘ U-u u -i • ♦ tL;

-hieaga ir Detroitas pir- lano-a kain tai darylis dar likę pašnekėti apie dvi demokratų rusų pajungtuo- Bimba buvo įleistas. Tai
mauja ALT Vajuje ‘PI^Svalandas.' Senatorius Tay- se kraštuose. Klement Goti- tau -smagi aria”.

ALT ^ChieagoS; skyrius lyginti, kaip Amerika pasi-' H- X~ ’ - - ... -ojl
_■» T’ąrtinz-k ••firkicbn rszz. vvine ji vaumv upienu

sprendimą p-ios Vashti Mc- • . aAi«tn” <rvr» in
Collum byloje prieš Cnam- ties aiškumą" ^spalvą sod V, a 
paign mokyklą, kurioje tapo rurna" 
įvestas religijos mokymas me,’djja
vaikams, kuriu tėvai duoda su- =.... • rasejai

“P-ia McCollum sakosi esan- PaČią d.ien3- kada jie palei-

smagi
Padėjo į Lentyną

Jugoslavijos Tito ir . Teisėtas Čechoslovakijos 
Maskvos pastatvtieji atstovas pne Jungtinių Tau-

budeliai ‘V3" Papan,ek’ kref*T 1
L N saugumo tarybą, kad ji 

Čechoslovakijoj dar kar- ištirtų bolševikų padarytą 
duodama pa- perversmą čechoslovakijoj. 

totaiitari- .Jis sako, tą perversmą or- 
Galingosios ganizavo ir jam vadovavo 

dar kartą Rusijos prisiųstas čekistas- 
kokių vaisių davė diplomatas V. A. Zerin, o

\VaIIace,. waidas yra toks pat budelis,
ąjį Namą kaip ir Bulgarijos Jurgis Di‘mm-

. Dul 11 rius, gavęs tokį teisėto at-

ti “ateiste” (bedievė). Ji 
sakė leisti savo vaikus 
pamokas, ir ji skundėsi 
kiti mokiniai dėl to jos
erzina ir daro jiems nesmagu
mą
laimėjo 
aukščiausiąjį 
mą.

“Aukščiausias federalinis 
teismas beveik, vienbalsiai pa 
rėmė ateistę McCollum. pripa
žindamas, kad mokyklos 
riausybė, leidžianti visų žmo 
nių mokesčiais išlaikomoje 
mokykloje dėstyti religiją, el
giasi prieš Jungtinių Valsty
bių konstituciją, kuri griežtai

tiską tendenciją muzikoje”. Mich., vasario 16 d., kuri ginus . Na. ir “išlygino , c . ___
Išėjo nei šis nei tas: Ma- kartu vra jo gimtadienis, lenkų kovotojai buvo išduo- , o ponai senato-

lpa" skvoje kailį lupa, o Wash- proga atsiuntė Am. Liet. ti ir palikti Stalino budelių U.aiKaJLas prieš tus-• ,
ingtone oficiališkas biulete- Tarvbai savo dienos uždai-malonėje. 11 1 a\\' s.avS‘mirštu’rrmo- __r .. ' iskaloingUmtl rbiunmoct IUlI&tų pi.

o poną! senato- Amerika” sto7.° rašt^’ Por3 ^andų
u2_ nežinojo ką daryti. Tas seriLk- ---r kad lietuviai _ __ ... , , -r

v ^9 t A- 1 -’V •• LsnaLMULgumu džiaugiU miršt^ PiaeiU” * laikytųsi krętonus zmo, kad Jungti-
bi S12. Lydimame laiške jis Dabar padėtis yra kita Jiems šlabat labaį “didžiausios pakantos” sro- Taut^ >’ra ‘.‘gyvieji na-

j- -j v- Amerikos valstybės sekreto- padėtis” dar nėra užtenka- viniuose santykiuose. basnmkai ir nieko npgah
Su šia dienos uždarbio rju? q q Marshall dabar- mai “rimta”, kad ju tuščia $u tuo galima sutikti, jei ?.ei 5artl P,ei ,nu4^artl' 

auka siunčiu savo širdin- pacJetį Europoje vadi- gražbvlvste užkištu' Kai kalba eina apie praeitį. Bet visą reikalą uzgniauze
atskiria bažnyčią nuo vabty- ---------- šiau£?Ps linkėjimus Lietu- na iabai rimta”. Pa- Italija bus “pralaimėta” ^a ^ePs mums “Amerika” ir čechoslovakijos teisėto
bės. Savo sprendime teismas Ką bolševikai padarė Če- laiku j®" dėtis tikrai yra “rimta”. Pa- tada senatorių kalbu tvanas da?3'ti, jei atsiranda dabar- atstovo skundą padėjo į
pareiškė, kad JAV konstituci- choslovakijoj, tą jie seniau slvad’J°ttl 15 P° žiauraus ti- £aulyje kvepia paraku! <ral ir sumažės? ' ’ kunigų, kurie būdami !enj7n?’_ kad # ten dulkės
ja Stoja Už religijos laisve, be, buvo padare Lenkijoj, Ru- okJs ?vžkato?° b n fkurd,° tremt-vje Jau Srasi- t" T a,,SnlntU- •
šita laisvė bus geriausia ap- munijoj, Vengrijoj, Bulga- T- • at s , -1S-tv,ei' ♦ a-*-7 na, kad jie “bedieviams” Taip ta Jaltoj pradėta ir
saugou. kada tarp bažnyčios rijoj, Jugoslavijoj ir kitur. “Y ds“1nkj^1 ;e k°; ra kRa™‘a karo k’birkt N**™ Amerikos vals- "el,eisi« ! Lietuvą grįžti? veidmainiškarne vięningu-
ir valstybes bus ‘aukšta ir ne- Jie smurtu paėmė valdžią Jg )os ? ^^'y-l ir krist, j lybės departamentas skel- Pat*vs. svetur skursta, bet .gimdyta .tarptautine or-
įveikiama’ siena. ir įvedė savo diktatūrą, su m .. . . “a.. kur *,lsti. zmo Rusiia bandve ič Jau zada kitiems tokiems ganizacija ir dirba —

••Tai istoriškas sprendimas, visais tos diktatūros pižy- , b’U Salv0J;ma?. Jau P'''.- paud„,j' grobimo tikdami ',at tremtiniams atimti ju kartais paplepa ir į “lenty-
kuris neabejotinai iššauks la- miais - teroru, koncentra- au:'^ ‘!T P. 31 ,sk-v- b1,end.ts • karekam ?yPul- Amerikos pSento nH A'' tai vra praeit s ną deda”.
bai karštu ginču ir padarys ęijos. stovyklomis, persekio- " Nepnklausoma Amenkoje ,r Europoj zmo- P»gKerno nnk k,erikalizPmo dg Vabalo Pamokai.,
daug įtakos ne tiktai šioje ša- jmtats. ! L'jeT kiek vienas Amerikoje-se čech Sfjo ' mat" !"eša i Amerikos {.„ii,^ ™

nis aukština...

DĖL MASARIKO MIR
TIES

lyje, o ir visame pasaulyje.” Ruošiant bolševikams per-
ne- Leonas Pruseika bara

NESUDERINTOS STY- 
GOS

yęmmą buvo atsitikę ma- ’^ai^ t
,11: -p dT££a,.uK ^°be=‘yirifa- kl^kala-.

Leonas užmiršo, kada jis
______ ®.in.?urn,° ministerija( ne po- gyvinti Lietuvos reikalu trv- cekanri^taiino'auka* kain stovaus naujoji vvriausvbė Pakantumo’ mokyti. jr j0 dvasios švogeriai ‘*tie-Lietuviai bolševikai Ame- vo^komuJdSasTTluse^ė sa‘ nirną ir suteikti ParamVl 1939 metais visi klausė, ku- ° \'1 eil?a nnkiminė. kova, taHkų i? “kataliku” Rd vie’ rank^, katal.ikams”‘

P— mok^nSrt’i JUJneakeMt tautie- rią žalį Hitieris vė, K-bs? A-^-^ aiš- - tr dab^rdtrba su Kuta-

“Eilėje dabar gali būti nori netekti balsų, kandida- kantus , tai kitas svajoja moka gražiai iš biblijos pa-
Austrija, Italija, ar kuri ki- tai daugiau kalba i balsvo- aiP,e inkviz,ciją ir galanda plepėti,
ta šalis. Italijoj balandžio tojus, kaip turėdami galvo- dan.tukus. “bedieviams” vai- Politinėj kovoj taip jau

rikoj didžiuosiuose
^n^ia"^ SUSi- bu£ X ČiamS Euro^e-
painioja, kaip viščiukai pa- o-iarnac knm-.inictu motMkulose kol aauna “Ffefik- gia™as , ko™unistų, mato- 
Worke'r” paskali ir slvo ^‘žinia Be"t 'teirin^m';
vi«i MiXka-''r1' hPa'ikti ministerija sąmokslą S- 
Zi. K. 5U_ kin° ir kelius bolševikus pa-
ckefellerio toyos su sa* trauk^ > teism«
rTaipliems aŠo beaiė 7ikas’-tod41 jis ’ s«moks-

kinant ir jono Ma^triko į?J L S?8 -komu.ni-
mirtį. Mizara “Laisvėj” vie- bombas pažiurėjo nm-
noje vietoje sako šitaip: Perversmo tas skandalas

“Jan Masaryk nusižudė. nesulaikė, o po perversmo 
“Kaip diplomatas, Masary- buvęs teisingumo ministeris 

kas nebuvo nieku ženklyvas. | buvo rastas prie savo namų 
Bet jis turėjo gerą vardą dėl su suskaldyta galva, o Jan

RAKIETA IŠKILO 78 
MYLIAS

karoAną penktadienį
n traukę Į teismą. Teisingu- laivyno bandomame lauke, turi rusišką penktąją kolo- plėšikauti, kol Amerika skė- P

mo ministeris buvo nebolše- White Sands , N. M. buvo ną, gerai ginkluotas komu- sta rinkiminiuose ruoes- “ . .... ..... -
v,Voo i;,. ; ♦--------- 1— iššautai orą didžiulė rakie- nfstų bandas, o Austrijoj ir niuose. Plėšikavimo srityje Suomijos v;

ta, kuri iškilo į viršų 78 patys rusai gali “padėti” į- diktatūrų rėžimas visada “derėtis” su
mylias ir lėkė su greitumu vesti sovietišką diktatūrą, vra daug “nranaše-snic” “draustės”

pagaivou. žmonėmis. Mums patiems
Diplomatinis Lažas” yra tekę dirbti dargi su pa-

aldžia nutarė čiu Leonu Pruseika, nors
Maskva dėl didesnio kailiamainio ir po-

greitumu vesti sovietišką diktatūrą, yra daug “pranašesnis”, “draugystės”. Kito nieko ji litinio veidmainio, kaip tas
3J)00 mylių per valandą. Prie Italijos sienų stoyi Ju- kam taikus demokratinis ir negalėjo daryti. Jei ban- Suvalkijos buožė, mes tik-
Didžiules rakietos yra pa- goslavijos armijos, kurios režimas, kuriame žmonės ditas Stalinas reikalauja rai nežinome. Jam lygus
gerintos vokiečių rakietinės dabar yra ne kas kitas kaip tiktai po ilgu apsidumoji- “draugystės”, reikią jam ja yra tik Bimba, kurs visai
bombos, kuriomis vokiečiai Rusijos armijų dalis Taigi, mų ir po dar ilgesnių kalbu duoti, nes kitaip jis visa nesenai su vienu popu Broo-
pnes karo galą daužė Ang- kur bus “sekantis ’ Stalino ryžtasi ką nors daryti, kad Suomiją pasiims. klyne viešai bučiavosi,
hją. pasimojimas užvaldyti visą plėšikams ragus aplaužius. Suomių valdžia paskyrė «>• D.



iit». Ii. — Kovu

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Trečias*

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Floridoj ne Visiem Rojus Farmų yra labai didelių ir SAKO, MACARTHUR GERIAUSIAS KANDITATAS 
darbų nesunku toriu' -----------tenai gaut
bet darbo sąlygos atvyku
siam iš šiaurės žmogui !)e- 

Viena, 
kar- ta:

Atvykus iš kitur čia neleng- apygardoj ir kaipo toks jis veik nepakeliamos, 
va gauti darbą. pasiliks.” vasaros laiku labai

Jacksonvillės miestas yra Tai ve» kaip išrodo komu- antra, atlyginimas labai
kaip ir durys į Floridą, nes nistų “liaudies demokrati- prastas.

čia eina beveik visi ke- ja” praktikoj. Unijos narių Farmose čia dirba da lipiu
liai iš šiaurės i saulėtąjį valui ir 
kraštą. Ir jau čia teko patir- reiškia, jeigu 
ti kaip einasi tiems, ka at- su komunistu

nutarimai nieko ne-
P

Jigiausia juodveidžiai. 
purvini, suvargę, basi ir tiaz 
nai pusnuogiai. Jie gyvena

vyksta Floridon darbo ieš
koti. Kai tik musų automo
bilis čia sustojo, . prieina 
prie mus mergina su citra 
rankoje ir sako:

“Matau, kad tamstos iš 
Massachusetts. Aš irgi nese
nai iš tenai atvykusi. Tikė
jausi gauti čia darbo, bet 
apsivyliau...”

Jos veidas išdžiuvęs, su
vargęs, mergina išrodo ne
valgiusi. Ji sakosi esanti 
“entei nainerka”. Jos dar
bas — linksminti svečius 
viešuose kliubuose bei res-

jie nesupuoia 
“linija.” Uni

ja privalo klausyti komuni- ant kuolų paremtose grite- 
stų diktatūros. lėse, kurios išrodo kaip ap-

Negana to, centras purei- leistos vištų ar šunų budos, 
kalavo, kad Miamės lokalus Baltveidžiai farmeriai sa- 
atšauktų savo nutarimą ir vo farmose paprastai negy- 
I areikštų komunistui Smo- vena. Jie turi sau pasistatę 
likovui pasitikėjimą. namus nedideliuose mieste-

Vasario 28 d. vėl buvo liuese, kur paprastai yra 
sušauktas šito lokalo susi- vaistinė, kelios krautuvės, 

kinas ir tt.
Taigi, dubti farmose čia 

tair pat ne rojus.
Bet ka? turi įsigijęs nuo

savą ūki ir moka jį vesti, 
pragy-

rinkimus. Suėjo apie 300 
unijistų. Iš New Ycrko or
laiviu atskridęs Quill pradė
jo rėžti jiems komunistišką
pamokslą:

“Jus turit suprasti,” sako tas padaro neblogą 
~ Quill, “kad Smolikovas nė- venimą.

taranuose. Darbininkai to- ra ir nieka^ nebu.vo lo_ Yra ir lietuvių prasigy- 
kiose vietoje esą organizuo- kalo atstovas... Jis via ( JO venusių ukinin.-.ų. \ įduiv 
ti, ir kas jų unijai nemi- centro organizatorius ir jus Floridos, netoli nuo

Siuvėju Farma
Brooklyno lietuviai siuvė

jai vienu balsu buvo nutarę 
j irkti poilsiui farmą. Pa
skyrė komisiją, kuri surado 
farmą...

irgi atsakoriiingv.se 
Komunistu itaka

L-i
eialistai 
vietose, 
ant tiek susmukusi, kad ji 
lygi nuliui. Bet vistiek atsi
randa skeptikų, kurie iš se-

Bet kai atėjo laikas pirk- no papratimo pletkavoja ir 
ti, Brooklyno siuvėjai vienu neprileidžia prie rimto dar-

Orlan- 
įsiku- 

Savo cit-
galima, nes unija atvykėlių domosios tarybos patvarKy- rimų vaisių ūkį jisai vadi- 
neisileidžia. ' mas.” . na: Lietuvnikas Groves.”

Tą pati teko sužinoti ir Užpylęs Smolikovo opo-- Vardu “groves” čia yra va 
Miamėj. Du statybos amat- zicijai šalto vandens ant dinami oraneių sodai, 
ninkai, karpenteriai, atvykę galvib Quill leidosi aiškinti Lietuvnikas yra ne tiktai 
iš Randolpho, Mass., ieško Smolikovo nuopelnus trans- ūkininkas, bet ir apsukrus

klauso, darbo negali gauti; negalit jį pašalinti. Tok? do miesto, gerai yra 
bet unijon įsirašyti irgi ne- >'ra musų tarptautines pil- ręs Lietuvninkas. Say 
rrjiUmy np« imti-, ntvvV^Un domosios taiybos potvarky- riniu vaisiu ūki jisai

Joseph Choate, Kalifornijos ‘MacAithur-for-Presi- 
dent” kliubo pirmininkas pradeda smarkią agitaci
ją už išstatymą generolo MacArthuro kandidatūros 
į prezidentus. Generolas savo sutikimą jau davė, jis 
sakė. bus kandidatu, jei žmonės to norės. Kol kas 
republikonų partija nesiskubina pasisakyti už gene
rolo kandidatūra.

sys Sapranas, Koly Name
jaunimo sk., Motiejus Ver- 
byla, SLA 11-ta kp., Zig-

_ --------r—,------- , —— . - ... T. .... T. , - .. mas Karalius, Sandaros 11
t 1^ o lc i d 11^ ) * 1^ t n v1 n . .. . ... ., • — i 1^ i •. Veronika Karinauskas,

da. Paklausti, kodėl neina suorganizavęs čia uosto mUotis tikrai amerikonišku Končios Arkibroliios d-ja
dirbti prie statybos, jie at- darbininkus, įkūręs uniją, budu. Geru skoniu ir gra- - - - --
sako, kad darbdaviai atsi- iškovojęs geresnį atlygini- žia anglų kalba jo išleisti 
sako juos samdyti, nes uni- mg darbą, o dabar pra- lapeliai yra platinami po vi- 
jistai statybininkai tada ap- dėjęs organizuoti Pan- są Floridą. Tarp kita ko jis 
skelbtų streiką. Gi unijom American Ainrays ir kitų skelbia: “Pas mus yra taip- 
istoti jie negali, nes unijos ol'° bnib tarnautojus. Ka- gi kambarių ir kabinų tu- 
durys uždarytos. Statyba I Ralistai nori Smolikovą ristams. Mes turim nuosa- 
Floridoi eina" <rerai ir dar- pašalinti iš Floridos. Ir ar vą rezortą maudytis 
bininkų jai stinga, bet uni- nebūtų dabar gražus jiems vauti. Musų
iii atvv'inieiii iš kitur npbsi- pasitamavimas. jeigu mes turiu mvliu 
leidžia. Atvykęs iš kitur tą JU norą išpūdytame. Ne, centro, atdara 
darbininkas gali numirti mes negalim savo priešams metus. ’ 
badu, bet unija dirbti jam pataikauti, sako Quill. Mes Kaip 
neleis. turim su jais kovoti. Ir mes išeivių,

Darbo žmogui Florida ne turim kovoti su kapitalistų atvyko 
rojus, sako drg. A. Norvai- agentais, kurie šmeižia
ša, Miamės Lietuvių Kliubo Smolikovą, geriausi darbi- 
pirmininkas. Kur nėra “elo- ninku draugą!

BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno Lietuviškas 
Kremlius Tamsus

Jau keli mėnesiai bimto- 
kai pasiukčiodami skelbė, 

•Jurgi? ir Marijona Stanke- kad ant Lietuviško Krem- 
vičius, Vita Vileišis, Anta- liaus tuojaus pradės šviesti 
nas ir Antanina Mockai- raudona sovietinė žvaigždė, 
čiai, Juozas Brogis, Pranas Sakė, tik duokite pinigus 
Suopis, Petras Kevinas, Sil- Kremliaus nupirkimui iv 
vestras Zdanys. Antanas viskas bus tvarkoje.
Griška. Pranas Gudiškis, Bimbos pasekėjai pasiro-

farmos ne ko. Suprantama, komunis
tai unijos farmos nenori, 
nes jie turi East Nevvyorke 
“Laisvės“ raudondvarį. Bet 
juk mes galime šiandien be 
jų pritarimo pirkti poilsiui 
ūkį, ar nors išvažiavimams 
parką Įsigyti. Tu dvejų da
lykų Brooklyno publikai 
reikia.

Musų veikiąs nariai užsi
ėmę Dariaus ir Girėno pa
minklo statymo reikalu. 
Paminklą stato jau 12 me-

balsu 
pirkti...

Man toji farma primena 
1919 metais siuvėjų pasto
vimą namą nupirkti. J. A.
Bekampis buvo namo pirki
mo entuziastas. Buvo apei
ta vieta ant kampo G-rand 
st. ir Bushvvick avė., kur 
dabar stovi Trust Co. Ban
kas ir vienuolių Bushwick 
Hospital namas. Pusę tos 
žemės bloko pardavė už 50 
tūkstančių doleriu. Vienam
susirinkime padaro nutari- tų ir jis dar nesistos, nes 
mą, kad kiekvienas kriau- laikas jau naujiems didvy
čius tam reikalui duos 10 riams paminklus statyti, 
dolerių. Tą dešimtį dolerių Tame fonde yra apie 5 
uždirbs viršlaikių formoje, tūkstančiai dolerių. Kodėl 
Atspausdinti kvitarijušai. juos nepavesti parko pirki- 
Viskas prirengta, tik berei- mui, ar svetainės statymui, 
kia rinkti pinigus ir pirkti ar poilsio farmos įsigiji- 
su narnu tą žemės plotą. mui? Tų trijų dalykų reikia 

Koks apšėjukas paleidžia Brooklyno publikai. Kol 
antį, kad J. A. Bekampis mes Brooklyne ar jo apy- 
pasidarys kelius tūkstančius linkėję neįsteigsime bendro 
dolerių komišino, kad tą raiko, bendros svetainės, 
v ietą esą galima gauti už 25 bendros farmos, mes busi-

nutarė

:r 30 tūkstančių dolerių, me pakrykę.
Siuvėjai paklausė tų paska
lų ir pirkimo namo idėja 
palaidojo.

Ką takios nepamatuotos 
į askalos padarė? Brookly
no lietuviai ir šiandien ne
turi nuosavos rimtas svetai- 
tės. Tą vietą, kur siuvėjai

Vyt. Katilius.

BRANFORD, CONN.

daugumas 
taip

Amerikon ieškoda
mas geresnio kąsnio duo
nos. Iš pradžių jis dirbo ki
tiems. Buvo nelengva. Pa-

sed shop”, tenai atlygini- Šitokiu blofu Quill apsu- bandė dirbti sau, ir prasi
mas darbininkams labai ko unijistams galvas ir gyveno, 
menkas, jei įį palyginti su Snrcoiikovo klausimą pasta- Floridoj buvo ir yra pro- 
pragyvenimu. Pavyzdžiui, tė ..v?sa! kitokion švieson, gų prasigyventi, bet reikia 
nž vieną kambarį reikia mo- buvo nutarę paša- mokėti tomis progomis nau-

Kuzmas. Ieorile Janu
ttskas ir komp. A. J. Alek- žvaigždė nežiba, tai ir Gro- 
i. Jokūbas Ažunaris §6.
Po 55 — Moterų Sąiun- sulaukia. Kremlius 

gos 43-čia kp.. Mrs. S. Me- kaip naktis.

myko blagaslovenstvos ne- 
tamsu.s,

visai 
Unijistai

keti apie 520 per savaite, o bnti JI dėlto, kad jis dirba dotis. 
kai nueini darbo ieškoti,'tai svetimos valstybės agento 
nesisarmatija pasiūlyt už
savaite $20 ar 525 algos.

literatūrą ir penėjo ja um- 
jistus. Dėl to vietinė trans
porto unija ir nutarė jį pa
šalinti. Bet Quill visiškai 
apie tai neužsiminė. Dėlto 
susirinkime kilo didelis 

Apdairesni uni-

darbą. Už unijos pinigus ji
sai snausdino komunistinę

S. M.

delinskas, šv. Onos d-ja, 
Liubinas, Rūtos d-ja, 
Abadauskas, Tretininkų 
ja, Mariutė Kašėtaitė. L. 
S. 5-ta k p., A. Ureinas, 
Aleksaitis, šv.
M. Valuckas.

WATERBURY, CONN.

Yes sir. Kremlius tamsus. 
Bimbiniai negauna miesto- 
leidimo viešus suėjimus ja
me turėti. Telegramos po 
Brooklyną skraido, kad var- 

Vardo d-ja, giai bimbiniai ir gaus leidi- 
Magdalena mą, nes tam esą priešingi

P.
J.
d-
D.
A.

Mirė Paul Naimo.
Vasario 26 d. vakare, po 

ilgos ligos, čia mirė Povylas 
A. Naimo, išgyvenęs Bran- 

pirkti, nupirko ford, Conn. apie 40 metų.
60 Jis per ilgus metus dirbo
tos vietinėj Malleable Iron Fitt-- •_ - 1_ __ - ---•? <- *padare Ings Kurnparnjuj. 

pelno Velionis mirdamas pali
ko nubudime sava žmoną, 
Rose Mills Naimo, keturius 
sūnūs — Stanley, Peter, Jo
seph ir Anthony ir šešias 
dukteris—Mrs. Arthur Da- 
vis, Mrs. Michel Meinysyn, 
Mrs. Kenneth Becny, Šessa, 
Rosamcnd ir Barbara. Visi 
velionies šeimos nariai gy
vena Branforde. Jis paliko 
dar septynius jaunus anū
kus.

Velionis Pcvylas per 25 
metus buvo nuolatinis “Ke
leivio” skaitytojas. Palaido
tas jis kovo 1 d. iš S. Clan- 
cv Memorial Home. Tebū
nie jam lengva šios •šalies 
žemelė. K. B.

pui- 
O

ką mes kliaučiai turime? 
Nieko! Neturime nei žemės 
nei namo. Tiesa, mes turi
me virš 32 tūkstančius dole
rių turto, J>et tai ir viskas.

Tiesa, dabar brangus lai
kai už 32 tūkstančius dole
rių ne ką galima nupirkti. 
Bet suburus jėgas butų ga
rima. Siuvėjų yra virš 13 
šimtu nariu. Jie geram se- 

Karinauskas, J. Jokubaus- Kremliaus apielinkės gy- zone galėtų po dešimkę na- 
kas. Mis. P. Povilaitis, Mrs. ventojai. Kadangi dabarti- mui ar farmai išmesti ir įsi- 
ir Mrs. K. Makarevicb, J. niu laiku komunistai visur gyti. Bet vargu prie to pri- 
ir O. Aleksandravičiai, A- pradeda būti neapkenčiami, eis. Griaut ką, tai 
paštalystės Maldos Jaunes- tai ne kitam į juos žiuri ir
niųjų skyrius ir Gyvojo Ro- tos apielinkės gyventojai, 
žančiaus d-ja. Mr. ir Mrs. Brooklyno karčiamose 
A. \ iltrakis > ’>. Po $2 —K. jau prasideda ginčai tame 
Balčius, P. ( herulis, Mr. ir klausime. Bimbos štabo na- 
Mrs. John Bai raus kas, J. riaj perdaug ir nepaiso, nes nl?
\ iltrakis, .Jo!,n Lesunaitis, Kremlius nupirktas ne už 
J. Sniečkus, J. ir S. Bajori- ju pinigus, bet už “burikių”

E. Guzevičienė, K. Pra- sudėtus tūkstančius.
Mr. ir ?>!rs. F. Matu- Pašalinis.

Lietuvo* Nepriklausomybės
Minėjime Surinkta Apie 

1,203 Dolerių
Vasario 15-tą dieną švsn- 

tė prasidėjo lytinėmis pa
maldomis. Tarvbai ir Šal-

Uniįose komunistų dik
tatūra.

Vasario 21 d. Miamėj 
vyko CIO Transnorta Dar
bininkų Unijos 500 lokalo 
mitingas ir beveik vienbal- triukšmas
šiai nutarė pasalinti savo pos Fondui antroje kolek-
orgamzatonu Smolikovą, so, sakydami, kad Quiil .^e ^au^a -5296. — Vakare, 
nes išėjo aikštėn, kad jis mulkini’.' susirinkimą. Be’ Juozapo parap. audito-
yra komunistas ii dilba susiorganizavę komunistai kun. .J. J. Yalantie
Stalino diktatūros naudai. rėkti- “Sėskit,

šitas nutarimas tuojau p-jt...”

į-
nepa

duok. Prasimanys nebu- 
čiausių dalykų, kad paken
kus rimtam ir reikalingam 
darbui. 1919 metais pletko- 
riai suardė gražiausius pla- 

Fletkoriai ir 1947 me- 
gražų pasimoji-

STOUGHTON, MASS.

suardė

buvo praneštas Transporto 
Darbininkų Unijos centrui 
New Yorke ir pridėtas rei
kalavimas, kad centras ko
munistą Smolikovą tuojau 
atsiimtu iš Floridos.

sės- Pra<lėjo programą invo- naI- 
kacija. Parapijos choro dai- nub-%

Praeitą ketvirtadienį čia 
buvo rodomos lietuviškos 
filmos. Rodymą organizavo 
Bostono BAI.F skvrius. Po

Pa?iniktim šitokia komu
nistų taktika, unijistai pra
dėjo keltis ir eiti laukan. 
Kai susirinkime pasiliko vi
sai nedaug žmonių, tada

Mrs. 
friend.

buvo balsuojamas Smoliko- 
Vasario 26 atvvko iš New pasitikėjimas. Ir komu-

Kiti au- 
Visiems 

aukotojams 
vardu Lietuve- Laisvės Ko
votojų nuoširdžiai dėkoja, 

Waterburic Liet. Taryba.

Yorko unijos centro pirmi
ninkas Quill, taip pat ko
munistas, ir pareiškė:

“Nežiūrint kain kas kal
ba ar balsuoia, aš Smoliko
vo nepašalinsiu. Jis yra mu
sų (centro) atstovas Miami

nistai dabar pasirodė di
džiumoj. Smolikovo opo
nentų buvo likę jau tik 30. 

Taip komunistų diktatu-

nminkės (Aldona Bukaus- sevage ir 
kas, Marcella Andrikis, Ali- kavo po mažiau, 
ce Cernauskas, Joan Gluo-
denis, Alice Jonikas, Nell 
P. Meskunas ir Stephania 
Sapranas) sutartinai išpil
dė himnus. Po to kalbėjo 
mero atstovas šerifas Alf
redas Povilaitis, D-ras Pra
nas Bagdonavičius, kun.
V ietoras Gidžiūnas ir prof.

geraširdžiams

Kreipkitės pas tuos. kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Amerikos Lietuvių Tary
ba kovoja dėl laisvos, de
mokratinės Lietuvos Res
publikos atstatymo. Parem- 
ki ją darbu ir jos vykdoma 
Antrąjį Lietuvai Gelbėti 
Vajų gausiomis aukomis.

tais 
mą.

Kai lietuviai kalba apie 
socializmą, komunizmą, kur paveikslų rodymo buvo pa- 
iš vieno bliudo visi valgys, rinkta auku lietuvių šalpos 
tai aš labai abejoju, ar mes darbui. Aukų buvo sudėta
tinkami tam “vienam bliu- 
dui”. Du siuvėjai negali 
bendrai dirbti. Ką nors 
bendra padaryti, davesti 
iki galo, negalima. Tuojaus 
paleis visokių plepalų ir rim
čiausias reikalas sugriauna
mas, nebaigiamas. Kodėl

$30. Aukavo: Jenas Januš
kas $10, Zenonas Antulio- 
nis 55, Tarnulevieienė $2.

Po 51 — Pocevičicnė, Jo
nas Blažys, Va’entukevi- 
čienė, Ant. Malakauskas, 
Kast. Mitkevich, Marijona 
Simanavičienė. Žvirblienė,

ra sumindžiojo darbininkų eoJ'2s Matusevičius. Sve- 
unijes valią ir pastatė ant C111 kn'hnTV‘,° 
jos neapkenčiamą komi
sarą.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

Žemės ūkio darkai prastai 
apmokami.

cių kalbomis publika buvo 
sužavėta. Visa programa 
sklandžiai vedė vietinės L. 
Tarybos pirm. komp. A. J. 
Aleksis. Padarius rinkliavą 
pasekmės buvo sekančios: 
—Liet. Nepriklausomas Po-

VIETA MALONI IK ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir “Heieivia” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER,

Florida yra žemės ūkio litinis Kliubas per pirm. Ta 
kraštas. Fabrikų čia ne- mą Mata $100. Aldona ir 
daug. Taigi daugiausia Tarnas Matai $50, A. L. R.
žmonių dirba farmose ir K. Federacijos per ižd. Pet- 
prie daržovių bei vaisių rą Jokubauską $30, kun. J. 
prezervanmo. Po to seka J. Valantiejus ir šv. Juoza- 
statyba ir statybinės me- po parapijos choras per pir- 
dziagos gamyba, bet šitoj mininką Joną Kalenauską 

ramonės šakoj sunku dar- po $25, Vincas Ramažas 
as gauti dėl uždarų durų $20, Petras Motiečius 515, 

(elosed shop). Motiejus ir Ona Šakočiai ir
Kaip sakiau, daugiausia Juozas Alenskas po $12. 

žmonių čia dirba farmose.. Po $10 aukavo- Dr Sta-

E’b:

“KELEIVIO” KALENDORIUS

“Keleivi?” turi išleidęs didelį Kalendorių 1948 me
tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimu, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymų. Vra arti 100 puslapių rašto.

Kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius jau siunčiamas visiems užsisakiu
siems. Kviečiame visus nieko nelaukiant užsisakyti 
kalendorių, kad jį gautumėt kol da neišsibaigęs. 
Užsakymus prašome siųsti,

"Keleivis”
636 E. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27. MASS.

mes tokie esame, aš nesu- Geležinienė, 
prantu. Ar mes tokie jau Smulkiais surinkta $5. 
“išmintingi”, ar tokie liko- Žmonių susirinko į pa
ine skeptikai, pavyduoliai, veikslų rodymą apie 50. 
kad sau ir reikalingiausiu Reikia pažvmėti. kad oras 
dalyko negalime įsigyti, pasitaikė baisiai negeras, 
Mažos lietuvių kolonijos tu- snigo ir vėjas draskėsi, kaip 
ri nuosavus namus, turi giliausią žiemą, o pagal ka- 
nuosavus parkus, o mes čia. lendorių turėjo jau būti apy 

| Brooklyne nieko neturime, šiite. Bet žmonės sniego ne- 
O pakalbėk, kokie mes čia išsigando, gana gausiai su- 
esame dideli išminčiai, sirinko ir parodė gerą širdį 
daug žinantys. Betgi neži- vargstantiems tautiečiams, 
nome nė to paprasčiausio J. V.
dalyko, kad ką nors dir
bant reikia pasiųsti pletki- 
ninkus šunim šėkos piauti.

Rodos dabar tarpe siuvė
jų yra rimčiausi ir vienin
giausi laikai. Katalikai per 
metų metus izoliuoti, dabar 
yra unijos

Daugelis jau Amerikos 
lietuviu parėmė gausiomis 
aukomis Antrąjį Lietuvos 
Gelbėjimo Vajų. Ar Tu, 
tautieti, atlikai savo garbin
gą pareigą? Skubėk, idant 

vadovybėj. So- nebūtum paskutinis.

atsakoriiingv.se


Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON
No. H. — Kovo 17 d-. 194’

1

Maiklui Gromata Nuo 
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L S ateiviai lietuviai. r.'»r- 
t-ą New Yorke ir artime- 
nruose rriesta<<se. at«svar-*A 
ir vienbalsiai priėmė r.aa r.- 
mą: testeigti naujų iie a- 
vašsrų orgarizadjų. kuri. sc 
talyvautų tik p • šie ka: Iš 
Įvairių kraštų, daugurr. 
Vokietijos, atvykę tremti- 
yiTHT-

Šiuo sprendimu paterkir- 
t is senos, keliasdešimts m e 
ru veikiančios Amerik. r 
lieravių kultūrinės ei į li
tinės organizacijos ir dau
guma tremtinių, paiygtr. 
nesenai atvykę.

Ir suprantama 
ateiviai nėra nei 
nei geresni
klauso tai račiai 
tire:
Įvairiais laikais i U. S. st-

lietuviai, c nrl-

rv

• - apie tragiškų siu 
L? ttvos padėtį, apie

. n ;H tremtinių pa
sieti ioje. Musų lau- 

- ir platus darbai.
: It'-t’jvą eina visuo- 
-e Negana kelti, rei-

,et patys privalo- 
.arbaLs tai vykdy- 

a..anka skleisti tiks- 
nacijas apie sovie- 

ą. didžiausių ir sun- 
audžiavų bei tero- 

: asaulio istorija
Neprivalo žel- 

•tm Alinės piktžolės 
i Amerikos visuo-

A'

A

‘*v q

B'*"-6 .

t<r»

e. ’^aztetis
re bet Flie*^do^ Ameriza —‘
~ aa p as
žiuoji prie pat galo. 
ilgas tiltas, karts eina i ma- 
res. -Jei pavažiuosi tuo til- s 
tu. tai atrasi salą: nuo tėra i • 
kitas tinas etnr prie .-liti- •

per 170 mailių. Art tat ca- iri-“ — --- -A-
io tasioaista. Privazm. i. ------- . .. 'i'“'-" :„..- r ,-- - p--s '-7. rv- UU

manta. Kai unva- *'<i — -.. _1~1-z ~ T", L
~ ' •e- ~ \ - ir .r i-=15’-- A- . i- - - --

taip sa.<art. .ietį ta.ą. -.ą ;; -5.r* •“ • “t_" . *, •«. — .-»»*■ - - — - - <■ - -. .•- • - - --A. . — _ -C.' . .   .C. ■ . ' . • ' ; '•T* V • W . — - - •
Toliau riešo daugiau nesi- — tt"
mato. tik vanduo ir vardui.
Šitas pleisas vadinasi Ke" -- “'■'J*’'*• 
West-CA ym rakutis r A- H A<A

T. —*■

.usu tat- r-.t .

— • Ci-

cinkai, kaip pzse zezraze:
Plungės, ale randas b A’ 
ras. nėra nei vder 
ko saliuro. žodžiu, visai ki- r—\-ė . 
taip regu Soubostore. Na-
• i. . i
miesčiukas stovi vidury ma
rių. o neturi savo vandens.
Jeigu nori atsigert, tai turi 
nusipirkt. Anistigat. vande
ni čia parduoda po Svotcri _______
už galioną. Mat. jis ateina vf.nt- »LAIC>
iš Amerikos per par ą. t ri - . v. 228 (I94-A
yra nuvesta tiltais. Aš rr»rė- .
jau sužinot, ko čia tie žm - GzdiAL "štai ^es
..ė— _ »• e..a. e..* . .. — ' — - - r • >----  . urin.‘> d
sako. kad vra tokiu otmiu. •

T.  C*-- i.. . —.
iA’TĮvis- KHZp t&n STTT€r .O

izi'.Til: t nzai isr. d

za čionai cm ; d - a t -- 
žiuoja cezavasdu u-z*.*

( i c <1. et.
.. -t— •

e* a rar— 1. r-.a - .-.e.^.
-.la.. kar jis sa tėvą g3-~ve- 
. . -Jis -■- taie es su te-

denoruomerei. kut i

važiavo.
Bekalbant su Įvairiu 

kraipę žmonėmis. ser..a._ .-a 
čia gyvenančiais ir dirban-

•ė- e'^.ts

? TTS> r

PERSERGĖKIME KLAIDI
NAMUS SLA NARIUS

rve.t .-t.'.mt ? itai atsi-

nėja SLA - raginda-

UŽ FUSSONKI ESI 
DRAUGAS

± <a.e- . iil/.i-
prezidertu vieton

A. 'd. t iždininku vtetor 
K. P. Gurio_ rlrlttų C. S.

T z A -Aivra- 
daromas tiktai tam tikru 
• •litiniu manevru, o ne

Adv. A. Olis. kaip žino
me. vra surištas su Chica-

•a. nore; . . - . .
t- 1 I.. NarzevičA ’ - A.
.•u .o. r a -uee:u:Sako. jie čia nieko nenarna- *7 .o. - • 

t-. net taz T-.Hai Apan. z a,
r ai švarizusi grudai juos t:eR įsz-tma. jie ^o-- u

tstrort^ta. kad jię eta porzz >-£.231^3 -v^o t r?rie=m 
savo vandeni ir mo'-a mum-- Z; _* G ’nu?ix.nki ‘Aa T* 
pinigus. Olrait. sakau, ale rjar.-^ dury^ n*’ '" ' 
kas čia jums tuos rite pa- į^j

B :d A.z

’.USVS tuos ti.t>.

statė? O jie -a'- -, zad i 
tiltai esąs dumi ; rA - -

vtsucmerir aarba.
tersa uazra: nugirsti pama
tuotą priekaištą nauju atei
vių adresu. Sako. labai ma
žas skaičius naujų ateivių 
Įsitraukė Į U. S. 'dėtuvių 
kultūrines, r litines, ez.tr - 
miręs organizacijas, kurių 
veiklą stiprinti ir plėsti sva. 
bu ypač šiandien, kada 
Lietuva okupuota ir r.rlešai 
stengiasi musu pasyvų lai
kymąsi aišlzirti sau palan
kioje šviesoje. Priešai sklei
džia melus apie tremtinius, 
zad tai esą Įvairus nusikal
tėliai. biją grįžti Į savo kra
štą. ir kad tauta pritarianti 
be Isevtl-na rėžimui Lietu-

.........a

u' oje.
?i komunistu bei blogos

az-

kondicijų
a. zad tokiais ne

riai- darbai- užsiima n-
sako. buvo tofe j '1.' i'-: --- " d,- - r
nūs. zą turėto daugi tu ru- Unš-^AAT-a ;r -r.
nigų. negu rąžomo. Jis p-a- r-T j-J,"-1^7^. ‘vaj
stste ciB did^.i ’Jtcli azo- g^-;Įr; tt- d’; Dar'jo^ j
tvriams ir atvedė per mares .d-x - •
gelezmkeli. Kur dabar sto*.: Kntir.^os Biržų ir -d* 
tie tiltai, ta: seniau ė'o tre:- "

_ . -. • ei. .. - -d
_ is ^:zz- 
- ^.azi bū

ti liu -a- SLA organizaci- 
- ' ■ r.eužten-

. - a: t' z. 
Metų b^yrje 

ma r-t-
? et elioliką kartų at- 

- ; SLA
.-- - -f utirzus organi
ka - -zza.u- tvarkyti ir 

pasitarimus bėg?- 
rraA eirtaiais. A. A. Oiio 

...ca_ - d. • _»r.^ma.—. ?u—
K -'Z- • v Lroc?

C <!•
Tikra; taip. kaip prie ea- 

ro: baudžiava, z .- l ak pus-
nai. Runas dvzadu<miai at- 
važiuodav čionai zritkav - 
ti. A.e rona= Dievas 'uos t-.-v; v-a- --a-7^--
nukorę jo. Paz:.o dtdelis_____________ -__________
' razar.as. baisi žaviem 1-^. Kreipkitės pa* tuos. kurie
ir vi-ą tą geležinkeli r.uver- skelbiami “Keleivyje.*’

IŠ TO TIKRAI BUS STEIKU

‘j2.1}535 yfĄ gyvulių turguje farmerys pristatė skers
ti šitą dičkį jautį, zurs yra šešių pėdų ir dvejų colių 
aukštumo : er pečiu.-, šalia jo stovintis darbininl^s 
i;*3/’" •’Vitžiuza-. Jauti- yra keturių metų amžiaus. 
Sako. daug svogūnų reikės, kol iš to jaučio išpiauti 
steikai bus iškepti.

-re:.-:a.:r.

nz.zacf a:.

__ ___ _
ai siadary-

u z : : jz-A- ’ T" * *1 1 •.-.r.į. i ai kokis 
vieton 

rinkti Oli. Tai 
. -1^ n;a-

valios asmenų sėjama sėkla 
i musų . isnomerzini gyveni
mą išaugino neiriamą nusi
statymą nemažam skaičiui 
nuo seniai čia gyvenančių 
tautiečių link naujų ateivių.

Tokius kabinimus mest' 
gali nepažįstą tikrosio- ku- 
; u tos Lietuvos padėties, 
nežiną sąlygų, kokiose yra 
šių dienų Lietuva, nesi ren- 
tuoją komunistinio rėžim 
tikr' vėje. o savo pažiūras 
sissidarę iš vienos kitos bro- 
-ruros ir asmeninių sampro
tavimų. Naujų ateinu di
džioji dalis asmeniškai pa
lyte gyvendami bo :z d-:

k 11 j toje Lietuvoje ir ži
nome. zad ši rėžimą supra
sti ir pilnai Įvertinti gali tA 
žm-r.ės tyver.ę po NK7 i» 
ratu.

Kad šios nuotaikos kar
tais pas: -iškia senoje lie
tuvių išeivijoje, yra dalinai 
musų nau ų ateiviu kaltė

. z Jaro įspūdis—da- 
d- r.au a ateivių kaiko lau
žia. r.aszuba jungtis i ben- 
l .a -u . menini ir politinį 
iar ą. palikdami didžiau-

-ūnkiausią dalį nešti
-ene-.-ms ateiviams, patys 
-t- ė arrd laukia šviesesnės 
Lierr s ateities ir bendruo
sius Amerikos lietuvių rei- 

1: - mane magiškos lazde-
.ės m stelė, imu pakreipti 
risų —.ūsą norima kryptimi.

Netenlza kalbėti apie šios 
pažiur s zlaidingumą. Tu- 
rme šalinti y Ažastis sulai
kančias naujų ateivių įsi- 

' er.dras Am.eri- 
į r olitir.es. kul

tūrines. ekonomines, orga- 
oizaci as. Įnešusias stambų 
In Al Ir Į nepriklausomos 
n.:etuv s atstatymą. Lietu
va ate:t;. ’e bus tokia, ko- 
kios mes nusipelnysime. 

.Amerika teikia visiškai 
- - -ą.ytas musų politi

ne: veiklai vystyti ir ugdy
ti. suspiegusi didžiausią ir 
pajėgiausią ekonomiškai ir 
; jlitišzai f. są tautiečių vi
su menę. Mes naujieji atei-
•Tči.. ’ . . ... - ; ’> ’..*H SH-
vo energija Įsijungti ir pa
reigas atlikti. Darbas sun- 

. bet jis veda Į laisvą,
nepriklausomą Lietuvą.

Jurgis Paknys.

ReSakAss Atsakymai.

Jurgiui Pličvaičiui. Wil- 
ke$ Barre. Pa.—Sočiai Se- 
ccrity birius buvo išleistas 
1935 metais, bet mokesčius 
nuo d ai ir darbda
vių t a A; imti i senatvės 
i -r>--.. ą kasą tiktai nuo 1937 
metų. Darbininkas, sulau- 

metų amžiaus, gali 
uirbt: t('.:au. niekur regist
re f- nereikia. Kai norėsit

• - 2cUtį
zt.-

pensiją, tada reikė:
artimiausią *>o- 

c:a. Secjrtty Board" ir rei
kės Įrodyti savo amžių. Pla- 

apie tuos reikalus žiū
rėkite "Keleivio" kalendo-
riu’e ttetu.

Iždtnmz.as K. P. Gūsis 
yra per eilę metų patyręs 
Įztitizacij - finansų prie- 

ir tvarime.* Jam
.....:.c^ a... ..i.an:zac:-

- tirtas paaugt daugiai 
neit d vi.ubai. Gi n. C. 5

■ «.»■ yra pnvacio ban-
- ...ane.nm-- c

' a-z f na--iriais
■ C.T-nta:s. .

ui. ę- c..-. tz.-,:n:nz.. ar jis t-.
-i- tar

nauti’
,\tsižv imant i t i. mes ir

' - ;r
vtsus SLA narius raliuoti 

' A.'"'' •ctia“*m:Pildo
mos iarybos narius.

5LA N rią lCt>rrit*tas.

per maža. reisztames ria- 
nizacijose. per menkai ke
liame tautinius, vaistvbi- 
nius reikalus, per mažai r. - 
šviečiame tikrąją okutui
tos Lietuvos ir tremtinių pa
dėti.

Amen «s rietu riai n e 
savo < r.anizaci’as sav 
laiku atliko svarbų ir grr 
bingą vaidmenį 191S-19 m 
a*statant Lietuvos r pri 
klauscmz. ę. Ir šiandien dl 
dėlė dalis tremir.iu 
žymiai blogesnėje bu lė e 
jei ne outsni musų senų a - 
eiviu paaalba.

Šiandieng nturj p li i-<l 
padėtis sunki, daug au A 
adėti ir mums pastan m; 
risidėti urie bendro ta p 

tautini' žvgio rrieš 5' r 
kurios vs: riią ir teror ;ur. 
za neša Lietuva.

V in ui Stepclioniui. Broo- 
kiyne. — Gužas i gužutis L 
t .ii.a.-, gandras, garnys ir 
-uarzus yra tas pats paukš- 
-is. tiz įvairiose Lietuvos 
vietose zitain vadinamas.

Jsbn Stančikui. Chi:agOj.
’^mstos straipsnio nuo

rašu negalėsime pasinau- 
□Ctl.

C. Tarrulonis. Fit hturj,
Mass. — Ačiū už pinigus, 
i arr.<a teisingai sakote, 
;j- -- zaibo e. žemai-

«i_dzukuos. gar- 
so F* nėra. i odė* lietuviai 
r sako raneuzija". "Pra- 
nas" ir tt. Bet raidę F ’ 
mti-ų rašte dabar varto a. 
--fe? musų za.bon pateko 
S A-t;mų :odž:ų. kur garsas 
f.\. 15taranas. Pavyzdžiui, 

c i.-a. ..z. r, m: a. fantazi- 
a. “fruktas". “Fricas *. sla- 

vofilas ir k.

Eilinis balsuotojas dabar girdi tiek daug apie busi
mus kandidatus i prezidentus, kad jam ir galva gali 
apsisukti. Tiesa, demokratų ir republikonų konven
cijos palengvins balsuotojams pasirinkimą, bet ir 
"Jce Yoter” turės galvosūkį, iki rinkimai praeis.

MARGUMYNAI
Šventasis Patrikas

Bostono airiai iškilmin
gai mini savo tautos šven
tąjį Patriką, kuris yra skai
tomas airių tautos patronu. 
Prieš 1515 metų jis atsikė
lė iš Franci jos i Airiją ir 
atnešė airiams krikščiony
bę. Apie Patriką tikrų žinių 
yra gana mažai, bet daug 
legendų. Sako, jis buvęs 
franeuzas ar bretonas, bu
vęs kelis metus vergijoj ir 
vėliau pabėgęs iš vergijos į 
Franci ją, kur jis priėmė 
krikštą ir įsišventino į kuni
gus. Sako. jo pavardė buvu
si Succat.

Atrado DinOzaura
Philadelphijos gamtos 

mokslų akademijos, geolo
gijos skyriaus viršininkas. 
Dr. Eduin H. Colbert. skel
bia. kad šfas dienas New 
Jersey valstijoj, prie Sevvell 
miestelio, buvo atrasti griau 
čiai didžiulio “dinozauro", 
kurio nosis yra panaši į an
ties snapą.

Dinozauras yra graikų 
kalbos pavadinimas ir reiš
kia “drūtą driežą". Kadai
se milžiniški dinozaurai gy
veno musų žemėje ir jų 
kaulų griaučiai retkarčiais 
yra užtinkami gana gėrai 
išsilaikę. Dabar atrastas 
New Jersey ančiasnapis di
nozauras buvo vienas iš 
pirmųjų musų žemės gyven
tojų. Iš jo snapo ar snukio 
spėjama, kad jis buvo “ve- 
getarionas” ir maitinosi ba
lų žolėmis.

Mokslininkai sako. kad 
tokie radiniai, kaip dabar 
tje? Jersey iškastieji griau
čiai. yra labai reti ir bran
gus. Prieš 90 metų toje pat 
New Jersey valstijoj buvo 
atrasti kito dinozauro 
griaučiai, jie buvo iškasti 
prie Haddonfield. N. J. Sa
ko. dabar iškasti griaučiai 
bus labai įdomus visiems 
senų laikų gyviu tyrinėto
jams.

v-, v...rv<1' -.a.- z. .
Lieti'a r.eįu.-. tz.ai.-o- 
mą Lie«.u*a . ripaž.-ta v isos 
didži''/sics Pašau.io demo
kratijos. nejaugi Tu. lietu
vi. :.-.-ižaiė.-i - ir nepa
remti AL Tarybos ir jos 
paskelbto Lietuvai Gelbėti 
Vajaus?

Dau? z pleišto ir užni’-š- 
to darb laukia darbirinkų 
Ir vėl A erikos iAtuv >o; - 

•garizaci ms t-nka vi omis 
pajėgomis dirbti tėvytr.ė- 
iaisvinim. darba Ir teisus 
lietuviai merikiečia: skų.-- 
damiesi tremtinių, atvyku
sių i L*. S. pasyvumu, čia 
dažnai trūksta net realios

Žif.r. Lit.eris ir Mussolį. 
n„-. n re ę , avergti visa 
pašau.:. ias pats atsitiks ir 
s : raudonuoju diktatorium 
btaunu. Lietuva bus vėl lai
sva. Neleiskime tik žūti lie
tuviams. Paremkime tuojau 
Antrąjį Lietuvai Gelbėti 
\’ajų.

Kensingtono Akmuo”
Amerikos Smithsonian 

instituto mokslininkai skel
bi?. kad 1898 metais atras
tas Minnesotos valstijoj ta- 
s^ tas "Kensingtono akmuo’’ 
tikrai vra "vikingų" paliki
mas. Tame akmenyje rasti 
u. rasai, kurie dabar |»er- 
skaitvti ir skaitomi nefalsi
fikuoti. Užrašai sako, kad 
1362 metais švedai ir nor
vegai lankėsi dabartinėj 
Minnesota valstijoj ir ten 
turėjo "nesusipratimų" su 
indi jonais.

Dėl to "Kensingtono ak
mens" ėjo ilgi ginčai. Se
niau buvo manoma, kad iis 
yra falsifikuotas, kad koks 
tai šposininkas iškalinėjo 
jame senoviškus norvegų

užrašus ir paliko ji lauke 
apsamanoti, o paskui “at
rado”. Bet dabar tyrinėto
jai jau mano. kad jis yra 
tikrai noivegų ir švedų pa
liktas.

O jei taip. tai čia butų 
dar vienas Įrodymas, kad 
130 metų prieš Kolumbą 
skandinavai lankėsi Ameri
koje ir žinojo tą šalį.

Urano Mėnuliai
1,782,000.000 mylių at

stume nuo saulės yra Urano 
planeta, musų žemės tolima 
giminaitė. Uranas yra daug 
didesnis už musų žemę ir 
iki šiolei buvo manoma, 
kad jis turi keturius mėnu
lius. Kovo 10 Harvardo ob
servatorija paskelbė, kad 
susektas dar vienas Urano 
mėnulis, jau penktas. Tą 
mėnulį toje planetoje pa
stebėjo McDonald univer
siteto mokslininkai. Fort 
Davis. Texas.

Naujai pastebėtas Urano 
mėnulis buvo pagautas fo
tografijos aparatais, bet 
matyti jo dar niekam nepa
sisekė. Sako. jis apkeliauja 
apie Urano planetą f>er 30 
valandų. Pirmą kartą tas 
mėnulis buvo nufotografuo
tas šiais metais vasario 15 
diena.

J IJ 0 K .4 I

Neverk, Drauguži
Pora jaunavedžių gyveno 

kartu su “šeimos draugu". 
Gyveno ir visakuo dalijosi. 
Kartą įvyko nelaimė. Jau
noji šeimininkė mirė ir pa
liko vyrą ir “šeimos drau
gą" baisiai nuliudusius. Y- 
pač graudžiai raudojo drau
gas. kurs vis kukčiojo ir 
niekaip negalėjo nusira
minti. Pagaliau vyrui pa
gailo draugo ir jis sako:

—Neliūdėk, drauguži, aš 
gal ir vėl vesiu kitą žmona..

Kam Ta Tvora?
Kartą kunigas paprašė 

savo parapijonų. kad jie 
nepagailėtų pinigų kapi
nėms aptverti. Kunigas sa
kė:

—Mieli parapijonys, jus 
žinote, kad musų kapinės 
nėra aptvertos, todėl sude
kit pinigų ir apie visas ka
pines pastatysim gražią ak
menų tvorą.

Parapijonvs klausėsi, bet 
f inigų niekas neskubėjo 
duoti. Pagaliau vienas žmo
gus apsidrąsino ir sako:

—Nesuprantu, kam ta 
tvora apie kapines yra rei
kalinga? Juk tie. kurie jau 
yra kapinėse, iš ten visvien 
nepabėgs, o tie. kurie yra 
lauke, tikrai nenori ten pa
tekti.

olitir.es


w

No. 11-----Kovo 17 d.. 1918 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktas

1940-41 Metus Prisiminus'“"____________ .... xt- i - • • neUiK4džia.Įčiais, nei su pašaliniais įs- Nieko nedirba; ?>, automa- 
taigų interesantais. Labai tiskai nustoja sės naudo- 
dažnai tam tikros įstaigos tis nomuojann; butu ir turi 
ar įmonės tarnautojai ir dar- kur nors issik . b Kur gali 

„ bininkai net nežinojo, kur dingti Sovietų Sąjungos* pi-
KADRŲ IR SPECSKYRIŲ PASKIRTIS

—--------- 1 - - 1- - 1- “ —-- X J--Sovietiškų ištaigų 
me labai 
lieka 
rų skyria 
apsieiti 
arba
taisyklė 
kais skir 
partijos nariai 
sis personai 
irgi iš partij<
komjaunuolių . ........v___ „ . _______ ....
nu, kurių nusistatymas ne- kad ii- mažiausią turtą, nes aiškios 
sukelia komunb
abejonių. Laimei 
komunistų buv 
kad jų galėtų
atleistųjų buvusiu direkto- Atrinkus šių dviejų pa

Oo nors buvusio kalinio a- g« arba ne žemesni bazny- ^“^„lavo tulas Pševods- kęs. kad bendrai niekad 
Maip kokios nors neaiškius eios tai-nautoją (vargonimn- e vidutinio am. niekur nebuvo iai.navęs,
praeities ir speciaiyoes as- ką arba zakristijoną), kūnų ...... ■

ar ranevezi n- pasisa-

SIULO KARIŠKĄ PAGALBĄ PRIEŠ RUSUS

• ... . - v • 55 vairias šunybes buvo iškel- vėl. Be to, jei žmogus neno-tai > ir turtą ar prie buvusios san- < _ _._•__ rz............ a,v. • v.- _
mens.

Taip kaip visur.
Miškų departamente atsir;

giminės turėjo koki nors žiaus girtuoklis, kuris už i- gaudavo kokio nors darbo

tvarkos kiek geriau apmo tas iš tarnvbos vienoje Kau- tėjo meluoti, jis galėjo nu-

už kaž ka vra Xlb, j:d Vienyje ir da, vS e e taisė ir labai greit buvo su- Lietuvoje dar nebuvo įvestajime. PirmLs kadru skyriaus Įvairiausių kategorijų “p^ aP*S jKb° 1°!^’
darbas, tai surinkimas r.au- litiniai nepatikimų”, kurie .**> žmogaus . .'' , K°, V6/11 ^a-1-
jų anketų, kurias tuo laiKu laikui bėgant turėsbūti is * .fc , susidomėjo savi- kadru bei
buvo priverstos atsiszaus- darbo pasalinti arba bent ,-J i •

Kongresmonai Richard M. Nixon iš Kalifornijos 
(kairėj) ir Charles J. Kersten iš Winconsin Įnešė 
atstovų rūmuose rezoliuciją, kuri siūlo duoti karišką 
pagalbą visoms laisvoms tautoms, kurios priešinsis 
rusų imperializmui. Jei rėzoliucija bus priimta, tai 
bus Rusijai perspėjimas, kad tolimesni jos užkaria
vimai nepraeis jai dykai.

pecskyrių, žmo- Hitleris Gyvas?

žemės ūkio sekretorius sa
ko, kad šią ateinančią va
sarą javų kainos gali nu
kristi žemiau 2 dolerių 8 
centų ir tada valdžiai reikės 
taimeriams daryti primokė- 
jimus, kad kainas palaikius.

Žemės ūkio sekretorius, 
Clinton P. Anderson, siūlo, 
kad kongresas panaikintų į- 
statvmą, kurs reikalauja lai
kyti atsargoje 150 milionų 
bušeliu kviečiu. Jis sako, 
šiais metais derlius Ameri
koje ir Europoje numato
mas geras, todėl nėra rei
kalo laikyti dideles atsar
gas. Dabartiniu laiku kvie
čius lengva parduoti i už
sienius, o kada Europa su
rinks naują derlių, tada bus 
sunkiau javai parduoti ir 
kainos, tur būt, kris. Tai 
kodėl neparduoti dabar, 
kada yra ir rinkos ir kainos 
geros?

Žemės ūkio sekretorius 
siūlo, kad kongresas leistų 
kontroliuoti javų naudoji
mą degtinei daryti. Jis sa
ko, dabar degtinės varyk
los gamina daugiau šnapso, 
negu išleidžia, jos daro deg
tinės atsargas .ateičiai. Bet 
koks. reikalas tą daryti da
bar, kada javus lengvai ga
lima parduoti užsieniams 
už geras kainas? Ar nebūtų 
naudingiau palaukti, kada 

. javų perteklių bus sunkiau 
parduoti, tada bus geresnis 
laikas daugiau javų naudo
ti spirito gamybai.

Pagal žemės ūkio sekre
toriaus apskaičiavimą Ame-

Iki šiol buvo manoma, ni šalmą ant galvos,o Eva gjka gali parduoti 50 milio- 
kad Hitleris su savo meilu- Braun buvo apsisiautus bušelių kviečių daugiau, 

įsišovę, kai aliantai ap- brangiais kailiniais. Kelio- ne„u buvo nustatyta eks-

kad kainos gali kristi. Far- 
‘geri laikai” gali pa- 

Atsargųs farmeriai 
padarys, jei da-

rnimu 1 *'' t * "" j " "’y ■ ■ f i' . pat buvo “priimtai /miškų mo. ^Reikia “skaityti,'Tad kvnai> " kapitonas 'Ernst gyvi tik du: visi kiti žuvo. panaudos v^oms skLIoms
mimą bei turtą, jų visų ad- Tačiau tuo reikalas dar trestą inžinieriaus bent 25 nuošimčiai suimtu Baumgart ir karininkas Ma- Mano abidvi kojos tapo su- apnK)kėti, savo padargams
lesus aiba gyvenamąją vie- nesibaigė. Reikėjo patiknn- Mrpi(mms Kuriuo budu ir i Sibiro koncentracines ckensen. parahziuotos. Hitlerio 01- atnaujinti ir atsargoms pa-

tigęs kelias stovyklas išvežtu lietuviu Baumgart toki hudymą įaivis nuskrido Ispanijos įdaryti.
buvo areš- ________________________
dienomis,
įpasakojo SAKO, MAŽINT TAKSUS

tą, o apie save pati pranešti ti visas tas anketas, kurias baigęs

-- ............. , •* • „ paprastu dalyku, nes kaip dėję. oet Kūne net ir per . . ..
su S'O asmens politiniais įsi- etų būti skaitomi nepavo- buvo kalbama: Pše- ta trumpa laika parodė kuo klec™
tikinimais ir turiniu turiu, jingais ir nekenksmingais ’

generalinis štabas Amerikiečių armijos tar- 
jingais ir neKenKsmingais vodskjs . buvug£ £j[n jfc „,ti afeit je. nutarė pasiduoti alijantams, dytojas kuris įi klaiisinėjo,

□etiškai santvarkai. _ So- nilkpnts£ ,-f. - Anip xit0 noblldžin - Raum^rtas. nuvezes vėliau pasakė laikraščių ko-

■ • ’ , . , . . r&evousKis uaoar Visose IS- ma. i\aip nezuiiuiua ji apie* 1/diMi gi, anivi iMrni! •
leztai nu >au»ti. kun dar taip nesenai tuiejo taig^ buvo pjĮna, o kad ju daugeli kitu žmonių sekimo tardomas, tą pati patvirti- uų...,:,. ;n ,m ik simas
tS?as'il,>TictuvoTj’- vi‘as darb1n?nku b?i ta.'! f’“*’™? niel»? » ^ų bei terorizavimo būdų. ta- no ir buvęs nacių lakūnas j iaį^f sklkn;,^'ir iti'. 
□Krasis įaieaivo.ie k y; tarnautojų nepažinojo, bu- ciau tos sanes gyventojams Mackensenas. Jis papasa- kjnands

Nuo
dėjo tikrasis laetuvo.je is- v.^ tarnautojų nepažinojo, bu- čiau tos šaues gyventojams
teigtų kadrų skyrių (laibas, nautojų suteiktas apie save vo lengva kur nors su tų ištaigu reikšme ir veik- kojo štai ką: _________
Pirmiausia buvo atrinktos ir.žinias butų galima patiknn- tamsesniame ištaigos ar i- Ja tenka susidurti kiekvie- “Kai alijantai apsupo

’ leikejo atskiru ir labai giaptam speeskyriui. name žingsnyje ir todePtie Berlyną, Hitleris ir apie 150 Ar Atpigs JttVdi?
artimųjų buvo užsidarę *___

nuo oro bombų. pagal kongreso išleistą

atskirai išskirstytos ankeb

nors tui’ta. šiuo atveju k^ kaip ir visoje Sovietų Są- Rorudias kun? eavo kam 
munistai laikosi pažiūros. Ingoje vadi- barį ir^- ,abaj nežvIįjoje
kad politiniai nepat.kmu nam eji kūne vietoje jr „
yra visi tie, kurie drįso pn- tikiumoje yra NKVD jsta - nebuvo pažįstamas« Rejkia 
klausyti bet kuriai politinei gomis pne visų didesnių į- pažyrnėti, kad iei kadru partijai, jei tik ta .partija monių( ir centnmų įtaigų, skyriams’dar karais S
nebuvo pačių komunistų. Jų Sp<£'k5™> >""<> davo savo komunisto lietu-
nuomone, jei įs kokio nors viešo pobūdžio Įstaigomis, vi ui R . yjršinin- 

j,e tiesiogmta, neturi kai’s galėd^™ buri tik arba 
rusai, arba žydai, t. y. žmo
nės, kuriais NKVD pasitikė-

politiniai neapsisprendusio nes

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpą ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $.">,000.000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00. •
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

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

Prezidento Trumano 
skirtas i r <•

čia pareiškė savo jstatvina Amerika turi lai- 
nutanmą mėgint bėgti or- Ryti'“atsargo je” ne mažiau, 
laivių, o kitiems pasiūlė da- Rajp 150 milionų bušelių 
iyti kaip jie nori — Bėgti kviečių, kad “sudurus” vie- 
kartu su juo. arba pasilik i. na deriių su kitų metų der-
Visi nutarė bėgti kartu su ]iami 
savo Fiureriu.”

Buvę pašaukta
tankų ir jų lydimi visi nuvy-

Lee M. Wiggins, iždo
iš- sekretoriaus padėjėjas, liu-Pagal kongreso 

leista Įstatymą valdžia turi dija atstovų rūmų žemes 
keletas palaikyti kviečiu kainas, ūkio komisijoj ir reikalau-

jei jos nupuola žemiau dve- ja sumažinti taksus marga-

jo 100 nuošimčių...
Su draugu Šmitdu reikalų

•turėdavo tik kadrų skyriaus 
viršininkas Palaima ir uni
formuoti rusų saugumiečiai, 
kurie ten nuolat lanky da
vosi. Greit pasirodė, kad 
musų visų užpildytos anke
tos nukeliavo per Palaimą 
ir per Šmitdtą irgi tiems 
■iniformuot i e m s pareigu- 
uams ir tuo budu musų visų 
likimas atsidūrė jų rankose.

Tuo laiku dar buvo ven
giama masinių ir viešų su- 
iminėjimų, bet tuoj po Lie
tuvos “prisijungimo” buvo 
pradėta masiniai atleidinėti 
nepatikimus” iš visų dar

boviečių. Savaime supran- Board. 
tania, kad tie, kurie pasiro- aiškinasi 
de nepatikimi vienoje dar- apie jo “tin<amumą 
bovietėje, negaus darbo ir bankų j ri<- :'roję. Kai

i kitur, nes visur kadru ir rie senatoriai sako. lis ne .... . . .. .
speeskyriu pareigūnai budi visai tinką.' im darbui. niu zakietu ir turėjęs plieni-

kę į Tempeihofo skraidyk- dolerių ir 8 centų už bu- linui. Sako, margarinas yra 
lą. Čia jie susėdę j 4 oro «ej; tyčia pabranginamas, kad
transportus ir. septynių Dabar k' i^čiu kainos žmonės pirktu brangų svie- 
messerschmidtų lydimi, nr- siekia 82.52 už bušeli. Bet sta.
skrydę Danijon. Tai buvę
apie 1 gegužės mėnesio die- ! 
ną — datos Mackensena^ ; 
aiškiai neatsimenąs.

Toliau jis sako:
“Hitlerio bėgimo flotilę 

vedė oro maršalas Richto- 
fen, buvęs Ispanijos vidaus 
karo lakūnas. Hitlerio or
laivi valdė kati. Baumgart.

“Mes nusileidom Danijoj, 
Tondero skraidykloj. Hitle
ris surinko ajilink save vi
sus grupės narius, paspau
dė kiekvienam ranką ir pa
sakė: ‘Mes susitiksime ir 
vėl. Kova prieš bolševizmą 

Icral Reseive dar nepabaigta’.” 
nas McCabe, Tuomet Hitleris su savo 

M-nato komisijai meiluže atsisėdę i vieną 
dirbti lėktuvą, o Mackensenas ir 

ku- kiti palydovai—į kitą. Hit
leris buvęs apsivilkęs odi-

Tikra Teisybe

AVIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų
' Šviesoje.

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

Užsakymus {įrašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broadvvay. So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Stebėtinas Vaistas
NUO DANTŲ GEDIMO

\Visconsino kongresma- 
nas Keefe iškėlė federali- 
niam sveikatos biurui pa
klausimą, kodėl tas biuras 
nieko nedaro žmonių dantų 
nuo puvimo apsaugojimui?

Keefe sako, kad kaip at
skiriems daktarams, taip ir 
sveikatos biurui yra gerai 
žinomas vaistas nuo dantų 
gedimo, tai fluorido drus
ka. Esą, reikia tik 4 kartus 
augantiems vaikams aptep
ti dantis tos druskos skiedi
niu, ir jiems užaugus jau 
nereikėsią pas dentistus 
vaikščioti.

Sveikatos biuro viršinin
kas Dr. Parran teisinosi, 
kad nesą dentistų, kurie ga
lėtų visus šalies vaikus ap
žiūrėti. Jie esą užimti suau
gusiųjų dantų gydymu ir 
taisymu.

Kongresmanas Keefe at
šovė :

“šitam darbui dentistų 
nereikia. Bet kokia mergai
tė, kuri dirba dentisto ofi
se, gali ateiti mokyklon ir 
aptepti vaikams dantis.”

Tas tiesa, sako sveikatos 
biuro viršininkas, tačiau bė
da esanti tame. kad ir tokių 
merginų, ką dirba pas den
tistus. nėra kiek reikia.

Išrodo tačiau, kad čia 
kaltas yra valdžios apsilei
dimas. o ne patyrusių rankų 
stoka. Gerai kongresmanas 
Keefe sako, kad jeigu jau 
nėra dentistų vaikų dan
tims rūpintis, tai sveikatos 
biuras turėtų nors per spau
dą supažindinti visuomenę 
su tuo vaistu, tuomet patys 
tėvai galėtų tuo pasirūpinti. 
Dabar gi yra stebėtinas vai
stas nuo dantų gedimo, bet 
visuomenė nieko apie ji ne
žino. Tyli apie tai dentistai, 
ii- tyli valstybės sveikatos įs
taiga. Kokiems tat galams 
ji reikalinga? Ar tik tam, 
kad gauti sau riebių algų? 
(Washingtoniškis sveikatos 
biuras, kuriame dirba 8 
žmonės, gauna Sl,500,0fH» 
per metus!)

Buvo klausinėjami ir kiti 
sveikatos biuro daktarai 
apie tą vaistą. Nei vienas jų 
negalėjo aiškiai pasakyti, 
kodėl tas vaistas nėra var
tojamas, bet visi jie pripa
žino, kad vartoti ji labai 
lengva. D-ras Mountin pa
sakė:

“Yra nustatyta, kad fluo
rido druską reikia taikyt 4

kartus vaiko amžiuje, bū
tent, sukakus jam 3 metus. 
7, 10 ir 13. Visas darbas 
nereikalauja daugiau kaip 
minutę laiko, išskyrus dan
tų nuvalymą. Bet dauguma 
vaikų turi švarius dantis ir 
ju valyt nereikia.”

’ “O * kiek gi ta fluorido 
druska kainuoja? Ar ji la
bai brangi?’’ — paklausė 
kongresmanas iš Wisconsi- 
no.

“Maždaug už 5 centus 
galima padaryti galioną 
skiedinio.” paaiškino D-ras 
Mountin. Ir jis pridūrė:

“Vieno galiono gali už
tekti visiems vidutiniško 
miesto mokiniams.”

Gal dėlto tas dantų ap
saugojimo būdas ir yra nuo 
žmonių slepiamas, kad jis 
toks pigus ir taip lengvai, 
pritaikomas?

Sunki Bausmė Mote
rų Užpuolikui

Šiomis dienomis Flori- 
don atvyko iš Michigano su 
savo jauna žmona Ernest 
Victor Hur.t, 28 metų am
žiaus vyras, ir atsivežė su 
savim du vaikučiu.

Šiandien Hunt yra jau 
uždarytas Miami kalėjime, 
nuteistas kalėti 99 metus.

Policija sugavo Huntą 
kai jis vijosi klykiančią mo
terį. Kiek laiko prieš tai 
Miami užmiesty buvo už
pulta ir išprievartota 15 
metų amžiaus mergaitė. Da
bar paaiškėjo, kad tai buvo 
to paties Hunto darbas.

Daktaras pripažino, kad 
Hunt negali savo lytiško 
gašlumo kontroliuoti, ir jei
gu jį paleisti laisvėn, tai iš
ėjęs iš teismo jis tuoj leisis 
užpuldinėti kitas moteris.

“Mano problema butų 
buvus daug lengvesnė." pa
sakė teisėjas, “jeigu prisai- 
kintųjų suolas nebūtų reko
mendavęs pasigailėjimą. 
Tas savaime užkerta tau ke
lią Į elektros kėdę.”

Bet “kalėjimas iki gyvos 
galvos'' paprastai reiškia 
tik nuo 6 iki 7 metų nelais
vės. aiškina toliau teisėjas, 
nes tiek išsėdėjus bausmė 
kaliniams dovanojama: to
dėl Huntą teisėjas nuteisė 
kalėti 99 metus, kad jis ne
galėtų taip greitai iš tenai 
išeiti.

“Jeigu Floridos istatvmai

REIKALAUJA GRĄŽINTI DOVANAS

Turtuolis Andrevv Norman (kairėj) 64 metų am
žiaus, pasiskundė teismui, kad gfaži moteriškė, Mrs. 
D< rothy Stoner (dešinėj) 28 metų, jį suvedžiojo, ža
dėjo už jo tekėti, ėmė iš jo dovanas, bet netekėjo. Jis 
jai davė dovanų virš 100,090 dolerių vertės. Dabar 
jis nori tas dovanas atgauti atgal ir Los Angeles tei
smas pripažino, kad dovanos tikrai jam priklauso. 
Gražioji poniutė turi grąžinti 75,000 dolerių vertės 
namą ir dauk kitokių brangių dovanų.

kastraci
jai šitas 

tavo būdas tuojau butų pa
šalintas ir tuomet butų gali
ma sumažinti tau bausmę. 
Bet kadangi musų Įstaty
mai kastracijos nenumato, 
tai mano pareiga yra pritai
kyti kiloki s rendima. kad 
apsaugoti gatvėse jaunas 
mergaites ir senesnes mote
ris nuo tokių užpuolimų. Aš 
skiriu tau 99 metų kalėji
mo.”

Hunto moteris ir vaikai į 
teismą visai neatėjo. Nebu
vo teisme ir išprievartotos 
mergaitės giminiu.

nebūtų priešingi 
jai." sako teisėjas.

KELEIVIS, jsp, BOSTON 

aukščiausias teismas APGYNĖ jos teises

MIRĖ STORIAUSIA PA
SAULY MOTERIS.

šiomis dienomis Nevv Or- 
leans mieste mirė Mrs. Bet- 
ty Horieli. plačiai pagarsė- 
usi savo storumu moteris. 

Ji buvo vidutinio ūgio, 5 
pėdų ir 6 colių, bet taip sto
ra. kad svėrė 750 svarų. Kai 
ii buvo nuvežta ligoninėn, 
tai vienon lovon jos negalė
jo paguldyti, reikėjo susta
tyti dvi, viena prie kitos. 
Gatavo grabo taipgi nebuvo 
galima jai gauti, reikėjo už
sakyti grabų fabrike specia- 
lę jai “patalpą.”

Įvairus teatrai ir cirkai 
samdydavo ją pasirody
mams, kaip patraukimą pu
blikai. Iš to šita moteris da
rydavo sau pragyvenimą ir 
savo vvra užlaikydavo.

VALGIAI

Makaronai su Mėsos 
Likučiais.

Ši porcija yra keturiems 
žmonėms:

Pusė svaro virtų makaronų. 
Puodukas duonos trupinių. 
Puodukas pieno.
2 šaukštai smulkiai supiaus-

w jzzprzi vz.
2 šaukštai smulkiai supjaus

tyto svogūno.
2 išplakti kiaušiniai. 
Puodukas sumaltos virtos

mėsos.
Druskos ir pipirų.

Tarybinio Piliečio Diena
be ko kita pasisavinome 
vieną jos esminių dėsnių -

Mrs. Y,ashti McCollum, iš Champagne, 111. syp.sosi 
patenkinta, kad aukščiauias Amerikos teismas išne
šė sprendimą pagal jos norą. Mrs. Y. McCollum 
skundėsi, kad viešoji jos miestelio mokykla įvedė ti
kybos pamokas ir jos vaikas, kurs yra auklėjamas 

t laisvoje dvasioje, buvo vienintelis vaikas, kurs tų pa- 
mo,.ų nelankė. Dėlto vaikui tekdavo daug nukentė- 
P’ \a^ai )° juokdavosi. Motina reikalavo,
kad viešojoj mokykloj visai nebūtų dėstoma tikyba, 
nes valstybė čia yra atskirta nuo Bažnyčios ir todėl 
mokyklose neturi būti mokoma tikybos. Aukščiau
sias teismas taip ir nusprendė.

nį ii virink kol sutirštės. Nu- jai buvo padaryta vadina- 
įmk nuo ugnies, įmaišyk va- moji “cezarinė”* operacija: 
mlę ir apliukruok jau atvė- daktarai tenai buvo atidarė 
»u?ų pyragą. jai vidurius, kad išimti porą

Si porcija apliukruos du dvinukų. Pabaigė ta 
pyragu.

TUŠČIA TAI SVAJONĖ.

Ką mąstai nubudus. 
Ko veidas aptemęs? 
Ar baimė kankina, 
Ar gaila tau žemės?...

Ar vis dar svajoji 
Tą žemę sušildyt?
Tą ašarų klonį 
Smagumais pripildyt?!...

aigę tą ope
raciją. jie neapsižiurėjo ir 
užsiuvo jos viduriuose vie
ną rankšluostį.

Po to? operacijos Mre. 
Liliana Arthur visą laika 
sirguliuodavo. Ir tik* dabar 
paaiškėjo, kad jos viduriuo
se buvo užsiūtas daktarų 
rankšluostis.

MOTERIS PATI STATO 
SAU NAMĄ

Ar vis dar tu tiki.
Kad žmonės—ne žvėrys,•z 7

\ iską sumaišyk, išskyrus Kad kito nelaimę
mėsą. Pusę makaronų su- Atjaus 
dėk i riebalais išteptą kep- „ 
tuvą. paskui visą sumaltą 
mėsą ir kitą pusę makaro
nų. Viršų apibarstyk tar
kuotu suriu. Kepk kokias 
45 minutes vidutiniarąe kar
štyje.

ir pageris:...
Tuščia tai svajonė! 
Duokš velyk rankytę,
Ant balto mėnulio 
Nulėksim, sesvte!...

Pr. D.

Šokolidinis Pyragas
2 šaukštai sviesto ar marga

rino arba augalinių riebalų.
2 ketvrtainiai nesaldinto šo

kolado.
Puodukas sukraus.
Gerai išplaktas kiaušinis. 
Puodukas ir pusė persijotų

pyragams miltų.
Šaukštukas baking sodės.
Žiupsnis druskos.
Puodukas rūgusio pieno, 
šaukštukas vanilės.
Ištirpyk riebalus su šoko

ladu. sumaišyk su cukrum, 
išplaktu kiaušiniu ir vanile. 
Viską gerai išplak. Dabar 
persijok miltus kartu su ba
king sode ir druska, ir Įplak 
juos dedant po truputį su 
iugusiu pienu i šokoladą. 
Iš.* lak, supilk į Mėtą ir ke
pink 45 minutes 375 laips
nių kaištyje.

__ Kaip atvės, apliukruok 
viršų tokiu liukru, koks ge
riausia patinka.

Šokaladinis Liukras 
Lengvas padaryti, neper-

kietas ir nepersaldus bet 
kokiems pyragams arba py
ragaičiams šokoladinis liuk
ras padaromas šitaip:

Kenas pasaldinto pieno (swee- 
tened condensed milk).

2 gabalai tsouares) nesaldinto 
šokolado (unsueetened cho- 
colate).

Mažas žiupsnelis druskos.
Pusė šaukštuko vanilės.

Ištirpink šokoladą kenuo- 
tam piene vartojant “doub- 
le boilerį” arba įstačius in
dą su pienu į verdantį van
denį. Pasudyk ir nuolatos 
maišyk. Išlėto įplak vande-

RADO RANKŠLUOSTI 
MOTERIES VIDURIUOSE

iŠ Californijos laikraščiai 
1 ra neša šitokią žinią: San 
Mateo bendruomenės ligo
ninėj buvo padaryta 30 me- pėvo 
tų -amžiaus moteriškei ope- j<us’' 
racija ir jos viduriuose chi
rurgai rado rankšluostį, ant 
kurio buvo Vv'ashingtono 
valstijos ligoninės vardas.

Kaip gi jis tenai pateko9
Išaiškinta 

atgal šita

Chicagos priemiesty Stiek 
ney gyvena su dviem vai
kais Evelyna Rosko. Vie
nas jos sūnūs yra 13 metų 
amžiaus, kitas vos tik 4. 
Skubos valandomis ji už
darbiauja kaip tari vežike, 
o liuosesniu laiku statosi 2 
aukštų namą. Ji pradėjo jį 
pereitų metu balandžio mė
nesi ir ateinančią vasarą 
tikisi užbaigti. Ji viską at
lieka pati. nieku nesamdo ir 
riekas jai nepadeda, išsky
rus 13 metą sūnų.

Rosko sakosi užau- 
ir prie savo

išmokusi dirbti “vyriš- 
darbus.

Mrs
gusi ant farmos

Susijęs su Lietuvos vada
vimu ir tremtinių Įkurdini
mu darbas reikalingas yra 
piniginių ištekliu. Paremki 

kad pora metų tad, tautieti. ALT vykdomą 
moteris gyveno Lietuvai Gelbėti Vaju. skir- 

Bremertono mieste, Wash- damas jam kuo didžiausią 
ingtono valstijoj, ir tenai pinigų suma.

M. BUKŠA
(Tęsinys) _ .

Karšta banga perėjo per reikalą keršyti savo prie- 
visą draugą Gentilą, atsi- šams, kas ir kur jie bebūtų, 
mušė galvoje, galvoje pasi- iki septintosios kartos. Tai- 
darė skaidru, kaip pa rasa- gi, kietai pagalvok, draugas 
ric eras ir joje te asiliko Gentila, ir ateisi pas mane 
vienų viena mintis: siūlys JŽ trijų savaičių. Kas čia 
būti “bendradarbiu”. Ir tuo- buvo kalbėta, yra auksčiau- 
au klausimas: kas daryti? šia valstybinė paslaptis ir 

Tas klausimas* neradęs niekam neprivalai apie tai 
Gentilcs sąmonėj aiškaus, nei žodžio prasitarti, pir- 
rifleksinio atsakymo, kaž- moj eilėj—žmonai. I ž jos 
kokiomis miglomis užpildė sulaužymą tėra viena baus- 
Gentilos galvą ir sutrikdė mė—mirtis.
blaivų galvojimą. Jau nebe —Pasikalbėjimas buvo 
i.roto argumentai, bet vidi- baigtas.i e z jĮj įįi

nis savisaugos jausmas pa
stūmėjo jį laikytis. Tas jau- Kai Gentila tuo pačiu kė
sinąs padėjo jam skaidrinti bu vėl isėio gatvėn, buvo 
ir galvą: pradėjo rinkti pa- jau po dvyliktos. Jam atro- 
krikusias mintis. O čekistas, dė, kad dabar visi sužiuro, 
kiek kvėptelėjęs, tarė: iš kur ir kam Anicetas Gen-

—Tamsta supranti, prie tila vėl Įsimaišo į gyvųjų 
ko aš vedu. Tamsta turi tarpą. Tikrumoje niekas 
kartu su mumis dirbti, būti ,uo nesidomėjo, net mongo- 
mums ne padėjėju, bet di- las — sargybinis, net kryž- 
delio darbo dalyviuir ne kelėje stovėjęs policininkas, 
tiek žiūrint savo naudos, Gatvė buvo beveik tuščia, 
kiek viso reikalo,—ir Tam- nors ir apšviesta. Jam beei- 
stos krašto ateities. Manau, nant Vytauto prospektu, 
kad Tamsta supranti padė- privažiavo lengva mašina, 
tį ir suprasi musų siekimu Gentila kaž kam susidomė- 
esmę. Pakartoju, esmę, ku- jo, kas ir kur mašina važia- 
riai Tamsta nesi ir negali v0- Pasekęs akimis Gentila 
būti priešingas. Tamstos pamatė, kad mašina sustojo 
padėty i klausimą gal ir ties pat tomis durimis, iš 
sunku duoti greitųjų atsa- kurių jis ką tik buvo išėjęs, 
kymas, Tamstos vadinamie- kad iš jos išlipo trys ir be 
ji* moraliniai įsitikinimai ei- jokios registraci jos išnyko 
na kita kryptimi, ir iš karto saugumo urve. Gentila susi- 
tas, apie ką aš kalbu, gal gnbo, kad ne jo reikalas 
Tamstai atrodys šlykštus domėtis, kas naktį dedasi 
dalykas. Bet dabar pa*sauly- ties saugumo rūmais ir stro- 
je viskas keičiasi; turi keis- pasisuko savo keliu,
tis ir galvojimo būdas, ir Ejo savo keliu tiesiai namo 
moralinių sąvokų naujas vienas, svetimas visam kam, 
catikrinimas, išeinant išrkas aplinkui dėjosi ir dabar 
musų nusistatymų, iš musu jau pajutęs, kokį nepakelia- 
galvosenos ir... ideologijos* sunkumą jis nešėsi. Vie- 
Mes norime turėti, kaip sa- nam žmogui tai buvo per 
kiau, įsitikinusiu bendra- daug. Dar jis sąmonėje ne- 
darbių ir dėl to Tamstos ne- nišiavo, kuo jis nešinas, bet 
verčiu, tuojau atsakyti. Per- Jam buvo per sunku ir nešti, 
galvok, ii- tegu tas viskas ir galvoti.
Tamstos sąmonėj susitupi. ______ <Bus daugiau>
let atsakyti turėsi, ir, ti- vda id tavtii kiuos, atsakysi teigiamai. YRA ,R TOKIV

—Gentila įsisąmonino pa
siūlymo baisumą ir nusista
tė tuojau nuo jo atsikratyti.
Dabar tik suprato, ką reiš
kė jo lengva širdim duoti 
komisarui patikrinimai, kad 
ir jis yra pasiryžęs kurti ta- 
įybinę Lietuvą. Atsakyda
mas iškėlė visus argumen
tus, dėl ko pasiūlymas jam 
nepriimtinas, — iš po suolų 
kąsti savojo tarpo žmones, 
savos aplinkumos; kad tas 
nesiderina su jo įsitikini
mais; kad pagaliau jis ne
mokėtų, jei ir norėtų. Gen-. 
tila netikėjo savo argumen
tų veiklumu tokiai būtybei, New Y’orko skrybėlaičių
r>aip čekistas, bet ji palaikė parodoj pasirodė toki panė
šėtas, iš visos jo būtybės ]ė su šitokia skrybėlaite, 
ėjęs užsispyrimas — jis bu- viiš kurios matosi gal pauk- 
vo zemadis. _ gpįg, gaj gėlė, o gal ir Betlė-

Čekistas i amiai iskIhusč žvaigždė.
Gcntilos kalbą, kaip žmo------------------------------------

GAUNA DOVANĄ UŽ UN RĖMIMĄ

Mrs. Eleanor Roosevelt (kairėj) ir Mrs. Anna L. 
Strauss (dešinėj) gauna dovaną ‘ The M. ( airy Tini
mas revvard”. Dovaną joms įteikia Mrs. K. McBride 
Washingtone. Dovana suteikta už pasidarbavimą 
tarptautinio bendradarbiavimo srityje.

kuris tokias kalbas 
šimtus kartų yra girdėjęs 
ir. žinoma, jos nepaveiktas, 
trumpai nuramino:

—Dirbti mes Tamstą pa
rai kinsim, o kad tas viskas 
suRelia pas Tamstą sumbu- 
; ą, tai tas pagaliau supran
tama, — ir mes esame žmo
nės. Prie progos, — tartum 
netyčia priminė čekistas, — 
pas Tamstą žmona ir vai-

G<
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Informacijos Centro 

Leidinius!
LTTHUANIA’S F1GHT FOR 
FREEDOM

By—
E. J. Harrison.O 1 T", O * •

GHILLEBERT I E LANNOY 
1N MEDIF.VA). LITHUANIA

By-
P. Klimai.

Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONTC CI.UTCII 

a cellective »ork 
Kaina $1.00

Užsakymus siųskite:
Lithoanian American Information 

Center,

rentila linktelėjo galvą.
—Dėl to klausiu, kad ir 

pas mus kiekvienam savo 
šeima rupi. Pakeliui turiu 
Tamstai priminti, kad tary
binė vyriausybė moka ver- 233 Broadw«y, New York 7, n. y. 
tinti musų siekimams atsi< 
davusius žmones, o darbas 
saugoti režimą ir tuo patik-
nnti sparčius laimėjimus 
yra ypatingai svarbus. Be 
ko kita ir šito neverta už-

Didysis
SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau
miršti. Ir kartu dar vieno, kaip 300 puslapių, kuriuose su 
—čekisto veidas iŠ karto rąžytą apie 1,500 visokių sapnų, 
surūstėjo ir balsas pasidarė Kaina $2, bet “Keleivio“ skai- 
kietas, — nepal a n k u m ą tytojams tik $1.00. 
mums ir atsisakymą dirbti Gaunamas “Keleivio” knygy- 
Tarybų valdžia taipgi tin- ne. "KELEIVIS“ 
karnai įvertina; iš biblijos «3« Bro«dway, S. Boston, Mmb.
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Iš Plataus Pasaulio
lietuviškų

laikraščių leidėjams, kui ie 
ir varge būdami skelbia lai
svą lietuvišką žodį.

V. pasiųsti. Garbė

Varniške,«
Palmyra, N. J.Olandijos Emigrantai , ‘Anglijos Rinkimai

(50 olandų emigrantų Kovo 11 d. Anglijos pa- ---------
jau susėdo j laivą vykti 1 pildomuose rinkimuose i Apie Vieną Melagi
Kanadą, kui jie Keta kurtis parlamentą konservatorių Nesenai “Keleivis” paga-
žemės ukvje n kituose dar- partija apgynė savo vieta vo Antaną Bimbą bemeluo
tuose. Is viso 1S Olandijos parlamente ir re. išrinko jant ir parodė, kaip tas 
rengiasi^ įtvjkti 1 Kanadą savo partijos atstovu didės- Maskvos žmogelis moka 
10,000 žmonių apsigyventi, ne balsų dauguma’ negu kraipyti svetimus žodžius. 
Maža Olandija, kuri yra 1045 metais visuotinuose Bet mums brooklyniečiams 
mažesnė už Lietuvą, turi S linkimuose. Papildomieji tai nėra joki naujiena. Mes
milionus gyventojų. rinkimai vyko Croydono jau senai žinome, kad An-

Ispanijos Teismas
Fašistinės diktatūros teis

mas Bareelonoj praeitą sa
vaitę teisė 73 ispanus 
karišką sukilimą 
taturos valdži
mieji gavo po 
jimo, 4—po
žmonių buvo nuteisti nuo 6 
mėnesių iki 12 metų kalėti, 
o 7 kaltinamieji buvo ištei
sinti.

rinkiminėj apielinkėj.

Graikijos Vaikai
Graikijos partizanai

melagis.tanas Bimba yra 
Kad taip tikrai yra paminė
siu tokį juokingą įvykį. 

Brooklyne keli šposinin-

Čechijos Parlamentas
233 Čechoslovakijos par

lamento narių (iš 300) pra
eitą savaitę rankos pakėli
mu “pritarė” Klemento'

blikas. Graikų partizanai, tas kliubas darė savo narių 
matomai vaikus skaito “ka- mitingėlį, tai visi melagiai 

•ro grobiu”. Visoj Graikijoj nutarė pripažinti Antanui 
sitas partizanų pasimojimas Bimbai “garbės pirminin- 
sukėlė didelio pasipiktini- ko” vietą ir išrinko jį į pa- 
mo. čią garbingiausią vietą sa-

-------- vo kliube. Kaip klebonai
Vengrijos “Valymas” musų šalpos organizacijose, 

Prieš metus laiko rusų ponas Antanas Bimba liko

LEGIONO AGUONĖLĖ PREZIDENTUI

Mrs. Lee W. Hutton, iš Excelsior, Minn. prisega pre
zidentui Trumanui pirmą šių metų legionierių aguo
nėlę Baltajame Name. “Poppy Day” bus apvaikščio
jama gegužės 29 d. po visą kraštą.

Skaitytojų Balsai
Gottwaldo bolševikiškai va! areštuotas vengrų valstiečiiĮ musų melagių kliubo garbės 
tižiai. Atstovai, kurie nepri-įvada?’ Bela K°va<cs, praeitą prezidentas visam amžiui, 
taria valdžiai, buvo sukišti ^ava^§ rusų kariško teismo Visi melagių kliubo na- 
į kalėjimus arba taip šute- ^uvo nuteistas keturiems riai vieningai sutiko, kad 
rorizuoti, kad nedrįso ateiti ?ne^ams__*<alėjimo.

nai
tJ . ... Teismas visame Brooklyne didesnio

nė į posėdi, o'atėjusieji visi ^u\o Vokietijoj, kur tas melagio už poną Bimbą 
pakėlė rankas už valdžia. vengrų parlamento narys ir negalima rasti. Ką “Kelei-

-------- * valstiečių vadas buvo rusų vis” rasė ir juodu ant bal-
Francija Atsargi išvežtas. Kartu su Kovacs

Šiaurės Francijoj 18,000 buvo teisiami dar 10 vengrų 
angliakasių praeitą savaitę vadų.
stojo į streiką už uždarbių ---------
pakėlimą. Maineriai sako’ Korėjos Rinkimai

to įrodė, tas tik patvirtino, 
kad musų melagių kliubas 
neapsiriko, Antanas Bimba 
yra melagis, nors kiek jis 
“garbės” į tą darbą Įdeda,

jų streikas neturi politinio Jungtinių Tautų Korėjos tai aš to nespresiu. Mela- 
pobudžio. Francijos parla- priežiūros komisija praeitą gių kliubas pranešė Bimbai 
mentas 419 balsų “už” pri- penktadienį nutarė daryti apie jo išrinkimą kliubo 
ėmė rezoliuciją. kurioje pietinėj Korėjoj rinkimus į “garbės prezidentu”, bet 
kviečia vyriausybę budėti parlamentą. Rinkimai galės dar nėra gavęs iš Bimbos 
prieš bolševikiško pervers- įvykti tiktai amerikiečių jokio atsakymo. Bimba ty
mo pavojų. Prieš nutarimą okupuotoj zonoj, rusai savo iiai tą garbę priėmė, 
balsavo tiktai 183 komunis-: zonoj rinkimų nenori. Rin- Brooklynietis.
tai. kimai Įvyks gegužės 9 d. ---------

v..____
r\UI BBBBVV

KAS MUMS RAŠOMA
Valio. Tautiečiai!

Vasario 26 d. lietus lija. 
diena tamsi, troboje reikia 
su lempa darbuotis. Staiga 
skambutis skardžiai su
skambėjo. Bėgu prie vienų 
durų — nieko. Einu prie ki
tų, žiūriu laiškanešis laiko 
rankoje mažą punduką ir 
duoda man pasirašyti raš
čiuką. Rašausi kad ir be 
akinių, iš atminties, taip sa
kant. Paėmusi punduką su 
peiliu atsargiai atidariau ir 
pamačiau didoką pluoštą 
lietuviškų laikraščiu iš Vo
kietijos. Gavau “Lietuviu 
Žodį”, “Musu Kelia”, “Min
ti” ir “Žiburius”. Visi laik
raščiai gražiai atspausdinti 
ir daro malonų Įspūdi. Tuoj 
ėmiausi skaitvti, bet i vieną 
vakarą visų neįveikiau.

Ta proga noriu pasakyti 
tiek: Musų tautiečiai Vo
kietijoj, patys skursdami ir 
kęsdami visokius tremties

trukumus, sugeba 
gerus laikraščius, 
kovoti, gyventi 
džia rankų. T«ai tirpai j 
girtinas darbas ir vertas vi 
sokios paramos. Musų tau
tiečiai tremtyje tikrai paro
do, kad jie yra kovotojai, 
kurie nenustoja vilties ir tę
sia kovą už žmogaus teises. 
Mes Amerikoje turime pa
gal musų išgales padėti 
jiems jų sunkioje kovoje.

Aš senai jau girdėjau, 
apie tremtinių leidžiamus 
laikraščius. Buvau maniusi 
prašyti iš kurios nors redak
cijos, kad prisiųstų, man pa
sižiūrėti. Bet vis neprisi
rengiau. O dabar sulaukiau 
viso ryšuliuko. Tas vargšės 
tremtinės man atsiųstas laik 
raščių pundukas man tikrai 
padarė didelio džiaugsmo. 
Ačiū tai siuntėjai, kad ne
pagailėjo savo sunkiai gau
namu skatikų laikraščiams

išleisti 
sugeba 

ir nenulei- 
Tai tikrai ra-

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra Hblaikytį po visą pasaulį. 
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

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

NAUJIENOS tiems išretintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus gimimų ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos , a“
riuoe teko išgvventi Lietuvai per paskutiniu.^
Sakytuose raituose pasakojama teisybe
okupaciją, šlykščią "liaudies seimo rinkimų ^komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
PaC,jSkaiM"m?NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių j 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo te • nnnl«»

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat .pBi^iiamL N«prBlei.kileproę» tų raitų neperskaitę Tuo) 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
CMeafoj metaną 18.00; už Chicagos rib^kaina metams $6.00;

"fciieini mėnesiam — $5.25.
SIŲSKITE f-RKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
17W la. Hatotcd Street, CUeago 8, DL

Paieškau Petro Ivanausko, iš Lie
tuvos paeina iš Vainaikių kaimo. Ro
kiškio apskrities. Paskutiniu laiku 
gyveno Vokietijoj, Britų zonoj, I).P. jjanvma 
Camp Iuthde, 32-13? D. P. Assemo.y * '
Center. Jis pats ar kas jį žino pra- 
šom rašyti man šiuo adresu: ,11)

A. Lapinskas,
1C3 Euciid avė.,

Toronto, Ont., Canatla.

EXTR A
Kas norite sužinoti apie iš

ėsti liudytojas išgany
mo—U. Diskevičius. 112 White 
st., \Yestfieid. Mass. Kaip mes 
norime išbėgti, jeigu tokio iš
ganymo neatbojatel Keb. 2-3.

Gelbėkitės, Gelbėkitės, Gelbė-
vytaĮtės Onos sūnūs, kilęs iš Vidgi- kįtįs; informacija free. (14) 
nų kaimo, Griškabūdžio valsčiaus, J

Aš, Salemonas Kazlausxas, šla.-k-

ieškau Amerikoje sa.o giminių: dė
dės Murininkaiėio Antano, ši:,ilgitės 
Magdalenos ir brolio Alecioro. Jie pa
tys ar juos žinantieji malonėkite pa
rašyti man šiuo adresu; ,12)

S. Kazlauskas,
2383 Grant st.,
Montreai, Que., Canada.

Paieškau mano žmonos tetos Ju
zės Bendoraitytės-Vaitkus, paeina is 
Matainų kaimo. žvirgždaičių va!., 
Šakių apskr. Jos vyras dirbo laiva
korčių agentūroje. Jie patys arba 
kas apie juos žino, maloniai prašo
me atsiliepti šiuo adresu:

Petras Pečkaitis,
13a Scheinfeld, Sehv.arzenberg,
Litauisches Lager II,
Germany, U. S. Zone.

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

Yra sakoma, geras ir dėl 
(13) akmenėlių varymo. Kiniečiai ir 

Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo koki stebuk-

.. , i, v i linga vaista arba apsauga nuoAs, Jonas Pakalniškis, ieškau sa- . 1 . .
vo brolio Vincento (VVilliam) Pakai- visokiu ir jaunystes palai-
niškio. Brolis yra gimęs Raganių ' Gip'seng šaknų nereikia
kaime, Kuršėnų valsčiuje, Šiaulių IIiJ» ....
apskrityje, Kauno redyboje. J Ame- nei kept nei virti jos lengva SU- 
rik, atvažiavo prieš 35 4» metų. Aš , tvtį įr nurvti kaip Saldai-
taip pat noriu surasti savo ginimai- auiiio 11 . . . .
cius: Joną Milašauskų ir Adom.) pj; jos nėra priklios nei karčios. 
Lipskį. Aš busiu labai dėkingas, jei ‘ . c-MiliA n>ic£ svn-kas man praneš ir apie mano seserį Kaina: SVartlS S20.00, PUS^S™ 
Stanislava Jocienę, Mrs. Ben. Jocas, ro $10.00, kvoteris SVŽ ~ “
kilusia iš Raganių kaimo. Prašau .» i ,,
atsiliepti ar pranešti šiuo adresu: SltOS saknjS niekad

kvoteris svaro $5.00, 
nebuvo pi-

J. C. rice (J. K. P.) (15-8) gįos dėlto kad jas sunku už.iu-
__________ ________________ ginti. Užsakymus prisiunciam j

namus.
AEXANDER’S CO.

414 W. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ, ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT

Gerbiamieji, Gerbiamieji,
Prisiunčiu 83.50 tegu bus Malonėkite priimti nuo 

už “Keleivi” ir kalendorių, manęs prenumeratą už du 
Pas mus naujienos tokios:; metus, nes aš Keleivį skai- virųT/skaudžių žaizdų, ji* 
oras vis dar šaltas, prieš ke- tau per ilgus metus ir jisai sįSen£us£kSi

man labai patinka. AŠ duo- dos niešti ir skauda. Kad pašalint: 
fili didpli kreditą Maiklo niežėjimą ir spaudėjimą senųou aiaeų Kreaiią AiaiKio atviry ir skaudžiy uždėkite
Tėvui, kad jisai tvarko rau- legulo ointment. jų gydom* 
Jonukus. Prisiunčiu čekį $6. ypatybė palengvina jūsų skaudė* 
Malonėkit siuntinėti laik
raštį per 2 metus. Su gilia 
pagarba, A. Laurutanas,

Chicago, III.

lias dienas buvo užėjusi di
delė sniego pūga, šėlo per 
dvi dienas be sustojimo. 
Sniego privertė tiek ir tiek. 
Kaip senas Tėvas ir išbris 
laikraštį atnešdamas? Su 
pagarba jums visiems,

Frank Shimkus,
Rhinelander, Wis.

mą ir galėsite ramiai miegoti nak-

M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean I’ark, Spencerport, N. V.

PAAIŠKINIMAS: Dč-l žemiau 
skelbiamų knygų prašome kreiptisi i

tįi’Vartokite jas‘taipgi nJoLskaudž?- patį skelbėjų. ’ admin,st'
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- racija jų neparua ej
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS 
Taipgi pašalina perštėjimą ligo>- 
vadinamos ATHLETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšim:; 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džinstančios ir suskilusios

Gerb. Kel. Redakcija.
Aš skaičiau “Keleivyje” 

35-tame nr. apie banginį, 
kaip jis rija mažus gyvūnus, 
kuriais jis ir maitinasi.

Aš esu ištyręs, kaip kur
mis moka maitintis mažais 
gyvūnais: kurmis suradęs 
minkštesnę žemę ją iškelia 
vagučių pavidale taip, kad 
iš viršaus būna liuosa že
mė, o po tąja liuosa žeme 
yra skylė. Jisai priaria to
kių vagučių daug, o apačio
je tos išartos žemės yra sky
lė. \ isokie vabalėliai, kurie 
per visą dieną ieškojo sau 
maisto per dieną yra pavar
gę ir sulaukę vakaro ieško 
sau nakvynės. Suradę Kuo
są žemelę jie įlenda Į tą 
grabutę ir džiaugiasi radę 
ramią nakvynę. Miega be 
baimės. Bet kurmis irgi ži
no, kad jau jo viešbutyje 
miega visi kostumeriai. Ta
da jis eina per tą savo vieš
butį nuo galo pradėjęs: 
nors viešbutis ilgas ir visaip 
kreivas, bet be jokių durų. 
Kad kostumeriai išgirdę du- 
iu varstymą neišbėgtų. To
kiu budu viešbučio savinin
kas eina per tą savo viešbu
ti ir suvalgo juos iki jam 
gana. Kurmiai yra juodi su 
smailiu snukiu, bet yra ir 
tokių kurmių, kurių snu-
P1?1 ir su baltais kak
lais. Tie su savo snukiu ne
gali arti žemę. Jiems ir ne
reikia arti, nes jie maitina
si kitaip. A. Arnain.

Gerbiamieji,
Gavau paviestą nuo Mai

klo Tėvo, kad jau prenu
merata pasibaigė. Tai pri
siunčiu 83 už "Keleivi”, 50 
centų už kalendorių ir 50c. 
Seniui ant tabako. Su pa
garba ir linkiu geros laimės.

V. Karpavičius,

Gerbiamieji,
Aš prisiunčiu $4, tai bu? Jos >ra. 

uz Keleivi ir kalendorių, nių odos n^ų. legu-
o pusė dolerio tai Seniui L° ointment suteiks\ . jums pagelbą nuo nu-ant naujo išradimo (recep- vargusių, perštamų ir 
tas pridėtas). Reikia tik pa- nį^iančių kojų. Legulo 
gauti vasarą didelį bimba- damas po 75c., £1.25 ir
lą. nupirkti už 10c. benzi-

Smilgą. Kai arba atsiųskite money^įnūs ii painiu
viskas bus gatava, reikia orderi

v. nutajkjnti j Maskvą> j d l-r
.a.'i. amp on, -,iabS-j Užjojo ūsoriaus rezidencijai 

ir paleisti. Kas paskui bus, 
tai tegu lieka paslaptyje. 
Su pagarba. Ant. Batyr,

Gerbiama redakcija, 
Siunčiu 83.50 už Keleivį 

ir kalendorių. Aš skaitau 
“Keleivį” 35 metus ir myliu, 
jį labai. Tai yra geriausias 
laikraštis už visus. Prašau 
siuntinėti man toliau. Viso 
labo.

(16)
LEGULO, Dept. 2, 

4847 W. 14th Street,
CICERO 50, 1LL.

SANDĖLIS VISOKIŲ 
GYDUOLIŲ

iš visoŽolių, arbatų importuotų -----Vluskegon, Mich. pasaulio dalių ir patentuotų gyduo- 
_______ ' iių. Parduodama prieinamiausią kai-

Gerhipma rpdakpiip r,a- patenkinti. KatalogasVJP! Didina readKClja, siunčiamas dykai sulig pareikalavi-
Pnsiunčiu $5 money or- ™o.

deri ir paskirstau taip’: Už Inkstų aXu--lė?u*tėa5a?:.C.. ..X _ J_ • _ _ i rr_ t_ _ t * j-/...*.-
Gyduoli

» L<xi£j • Inkstų rbstts
L. Klauka, i “Keleivį” ir už kalendorių, norai Herb arbata—dėžutė 

Chicago, III. ir pi-ašau Maiklo Tėvą, kad .. i.««
ateidamas atneštų man Kadugių uogos—svaras ....... į.oo

Gerbiama redakcija,
Aš prisiunčiu jums užmo

kesti tai}, kaio ir visuomet ^tabako. Su pagarba, 
siųsdavau per daugeli me-1 
tų. Jus čia rasit 86.50. Trys 
doleriai už laikraštį, 3 dole
riai “Keleivio” namui iš
pirkti ir 50 centų už kalen
dorių. “Keleivi” aš labai 
mėgstu skaityti. Su pagar
ba, Vincent Ambrose,

Bedford, Ohio.

Kaukazo Razbaininką. O-fmbk'ras tbaiuV)
jei kas liks, tai Seniui ant c>»breiiai-svaras

c«__ . i Puplaiškiai—švara?
Valerijono

•as ............
šaknys—svaras

AnUnaz Paplauckas, ')jarų ^knys—svaras ... o ’ Apynių žiedą: N. F. sv. ..SpaiTOAVS Point, Md. Trukžolės—svaras ..............
-----------------------------------------------Stanaunikas—svaras ...........n J II1< lt Europos ramunės—svaras .PAIEŠKO J1M LieP°s žiedai-svaras1 -rzzr/OiaAZtFIirZ/il šampu plaut galvai—bonka

— ik ‘ -• '

N^JLXORKAS UŽDRAUS
PINBOLĖS MASINAS

New Yorko miesto poli
cija rengiasi visai uždraus
ti _ pinball ’ mašinas, kuriu 
■T’cste atsirado daugybė. 
Policija sako, pinbolės ma
inos yra naudojamos nele- 

galiskam žaidimui iš pini- 
oų. Vieną kartą majoras 
i^atTuardia buvo surankio
jęs New Yorke visas pinbo- 
les masinas ir buvo jas išve
žęs uz miesto į išmatų duo- 

jbes. Dabar vėl bus valoma
is! nuo jų.

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, 
gražiais celuloido apdarais .. 

.Vainikėlis, maža maldų knyge- ............................... idC
Raktas į laimingesnį gyvenimą 1.00
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

ga, su kankinimo paveikslais 30 c
Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi, 

su apie 20 paveikslų . .............
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų l.io
Kaip duktė gyveno pustynėj 2oc
Duktė Marių, graži apysaka 2ac
1-cnjĮvas Budas išmokt angliškos 

kalbos, be kito pageltos ...... 35c
Neužmokamas žiedas, graži pasa

ka ................................................... 25c
ir AĮenutė, graži pasakaitė 

........’.................... 25c.
Gudrus Piemenukas, žiemos pasa
kos ............................................... -2®
Kabalas su Salemono nose .. 15c 
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c 
Girtuoklių gadzinkos, jų šeimyniš

kas gyvenimas ir mirtis su 15 pa
veikslų ......................................... 30c

Ragana, graži apysaka —. 35c
Apie dangų, žemę ir kitas plane

tas ............................................... me
Saulės ritulas, su jos visomis pla

netomis, parodant jų keliones 50c 
. .Savizrolas, su paveikslais .. 50c

Praloto Olšausko darbai ir jo mei-
?1.00 juįįįs pasmaugimas Birštone 25c 

L00 Gudrus piemenukas, žiemos pasa-L0O ka ...........*7.................................. 25c
Erodas, boba ir velniškas tiltas 35c 
Virėja, kepėja namų, dabotoja 1.00
Kūrykla ir burtininkas .......... 35c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

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

Karvės ir gerų sūrių darymas 25c 
Istorija seno ir naujo su paveiks

lais ................................................... 25c
Reginys, gražių pasakų knyga 35c 
Pamokslų, spyčių, monologų, juo

kų ................................................... 30c
Dainų knyga, telpa apie 120 įvai

riausių dainų .............................. 75c
. .Grigorius, graži apysaka .. 35c

Grigo Kalėdos ir šen. jaunikis 35c
..Keliautojai į Palestina __   35c

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Visos žoles yra paskirais pakeliais, 

su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

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

N'uo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varo laukan akmenėl. 00c

Nesišlapink lovoi bemiegant <>0c
Nuo cukrinės ligos (Diabete*) 85c
Nuo kosulio, dusulio bei mainų as

tmos, palengvina atsikosėt ir varo 
laukan visokį brudą nuo plaučių 60c

N'uo širdies ir vandeninės 6<)c
Vyriškumo pataisymui Oh bov, ge

rai veikia, ne tik vyrams, bet ir Įei
tus- dukėms tinginį paakstina ____ 1.25

Plauku tonikas, ugdina gerai plau
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo slinkimo ir pražilimo .... 60c

N’uo užsisenėjusio kataro bei hay 
fever ar rose kataro ............... 1.25

Nuo kietu vidurių ................... 60c
Kraujo valytojas, valo kraują 6Oc
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 60c
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin

gumą ............................................. 7«ų.
Nuo reumatiškų sausgėlų .. 6O<-
Del sumenkėjimo, eik kudyn 85c
Ankšto kraujo milt. 5 unc. 1.00
Mostis stabdo bite niežulį .. I,2b
Senelių ir nervuotų arbata dėl tų, 

kara- suvargę ir negali miegot 85c

1.00 . 
1 .(K) 

.75 i 
1.75 
1.75
1.50 
2.00
2.50 
2.50 
2.50 
2.00

.60
2.00Plaukų gyduolės—bonka

FLORAI. HERB COMPANY 
Box 3>5, Dept. .», Clinton. Ind.

(11-8)
Paieškau dėdės Jurgio Dar- 

gelio. gyvena Brooklyne. Jis 
pats ar kas jj žino prašau atsi
liepti šiuo adresu: Jonas Dar- 
gelis. 50 York Rd., Church 
Gresley Nr. Burto.i-on-Trent.

SEKMA TRUBA 
Avinėlio Visam 

Pasauliui
Pabaiga senojo pasaulio.

numeriu 194h metų Malo-J na™ e,„„ Clreiolo. įtariai
neklte Siuntinėti laikrašti t Antosės Birgiolytės. Agotos Birgio- e^ulal ,int zm '•

Gerbiamo;’ redakcija, 
Prisiunčiu prenumeratą

$3, nes jau pasibaigė su KpEngland. pa
irki 
Pa-

; lytės-Mačiulaitienės, kostantino Šia- baiga turtuoliams, pabaiga sau-
i 1 lan, pako; gyvas bu>iu. Čiulio* visi iic kiip iš Juškakeim-O i* t.-i i v • •> i-ic Ji.;, i - •’.USKaKairn:° mvlinms. Del ko pabaiga ? de! kaimo, Slavikų valse., ir svogerio ' °

Juozo Astrausko, kilusio iš Sintautų to: 7 tūkstantmetinis amžius
vaisė. Jie patys ar juos žinantieji Vrivi-.--malonėkit rašyti man; baigiasi ir prasideda Krislą..-

Jonas Šukys viešpatavimo klikas.
Baltic D. P. Camp Wolterdingen i i.,,i^.
(20a> Kreis Soltau. Germany Skaitykit St. Jakulio
British Zone. kuose. 5 pr., 1 e., kur kalbama
Paieškau Amerikoje: .Juliaus Dau- 5 ai jus, turtingieji, ver-

Skiraitytės. kilusios iš kit ir raudokit dėl savo b«‘-d s 
"ir^Pranėš anl J,JS^ ateinančios; jūsų tur

ui ■ VISUS metUS.! ,Kazlaus!c*it^? kaimo, Sa- tingumas supuvęs, ju- u rūbai
•J<Ui dilUtr kni ’Rclei-»žino, malonėkite parašyti man: kandžiu etiam * JŪSŲ auksas ir

liinVn r •- i Pamils Į O-1 Antanas Matijošaitis lanko i i.amus, io- Ucht<? Krejs Njeburjj
nuo metų ar net I Litauisches lager, 33 Block

Germany. i

Aš nemanai; su laikraščiu 
“Keleiviu” skirtis. Su pa
garba. viso ųero velijantis.

Juozas Buzinskas. 
Tcrrington, Conn. 

Gerbiama n ciakcija,
Atnauur.u prenumeratą yp.ray.ciaus; skirąitytės. kiw , .. v . .. -i . ! uzpiaunių, ištekėjusi už ne

UZ iHlkrUStį SlUTivinCKlt  ̂f tuolio; Onos Mačiulienės ir
laikrašti

vis 
d o? 
anksčiau. T-
metu. Su au’»

jau virš 40 
pagarba, 

rr. Razuksc,
Portage, Pa.

Gerbiama ' nimstraci ia. 
Prašau siusti “Keleivį” 

man. Aš myiiu “keleivį’ 
geriausiai s’";ti. Skaitau 
ir kitus laik ius, bet Ke
leivis man
ka
rasti ir pusę <l"!crio už 
lendorių. Su pagarba,

‘ Mrs. U. Leon°wicz, k,n*as

sidabras surūdi ję ir j u rūdys 
bus liudininkais prieš jus ir 

____ _______________ jūsų kūnus eis kaip ugnis. Jus
Ona Andriuškevičiutė - Valaitienė sau skalbus surinkote paskiau 

ieško brolio Jono Andriuškevičiaus, siose tllCJIose". 
gyvenančio Argentinoj, ir brolio Sta
nislovo Andriuškevičiaus, gyvenan
čio Kanadoje. Jie patys ar kas juos
žino malonėkite rašyti: 

Mrs. J. Valaitis, 
Augsburg-Haunstetten, 
Rechenstr. 56...I 
Germany, U. S. Zone.

112)

Viešpats Dievas bus 
lium ant viso pasaulio ir Jiš

Paieškau mano brolį Antaną Re- 
menčių, senas laikas kaip besusira- 

■ lUSiai l atin- 'i,'.rn.e- Seniau gyveno Inoianos vals- 
T1 . . -vra gyvenęs K ings ton, III. ir
I VlSlU 11 UZ MIK- senais laikais gyveno Chicagoje,

Ra-Indiana avė. Malonus bro- 
; Ii. atsiliepk. Jei kas žinote, malonė- 
i kitę pranešti man, busiu labai dė- 

(13)
Kostantinas RemenciusSt.uniford, Conn.' 100 Cook st., Brooklyn 6, N. Y.

sumins visus savo neprietelius 
po savo kojom. Neprieteliai tai 
tie kurie nenori pildyti jo pri
sakymu naujo testamento. Ty 
rinėkit šventą Rastą. Dievo žo
dį. be to nei vienas p, r. jfės 
Dievo karalystės. (13)

\Vm. Shimkus,
1110 E. 76th st.. 
Cleveland 3, Ohio.

IS ne
Lietuviška Trajanka O. 75, dide«-
- . ...................... S1.0O
Nuo nauęalgijos, neuritu. šita ar

iate. prašalina ant rankų ir kojų su
ruktus guzus ............................... $1.75

Ramunėliai, tikrai lietuviškai kve-
P'* . ........ .. ............................... O.3

Liepos žiedai, kvepia kaip medus
_ ................... O 25
(rukžo’ių šaknys 0.35, Pelunas
v . . ........ . 0.25M’O uzsisenejusio bronchitis 0.85 
Orderius išsiunčiame tuojau, kaip 

gauname uzmokesni. arba pasiunčia
mo C. O. D., tai užsimokėsit, kaip 
pastorius atneš.

M. žl'KAITIS.
.335 Dean Park, Spencerport. X. Y.



No. 11. — Kovo 17 d., 1948 m.Puslapis Aštuntas

SOCIALISTŲ VAKARIE- RAUDONASIS KRYŽIUS
NĖ GRAŽIAI PRAĖJO PRAŠO $1,440.000
Praeitą sekmadienį Cam- Bostono kvota Raudono- 

bridge LSS 71 kuopa rengė jo Kryžiaus vajuje siais me- 
metinę socialistų vakarienę tais yra 1 milionas 440 tuk- 
L. Pil. Kliubo svetainėje, stančių dolerių. Raudonasis 
Vakarienė praėjo labai ma- Kryžius sako, kad vien Bos- 
lonioje nuotaikoj. Svečiu tone per karo metus buvo 
buvo apie šimtą žmonių iš surinkta 800.000 pančių 
paties Cambridge ir iš visų kraujo (po visą Ameriką 
apielinkių. Gražus būrelis buvo surinkta 13 milionų 
draugų buvo ir iš musų pančių kraujo) kare sužeis- 
“gero kaimyno” Nonvoodo. tųjų gyvybėms gelbėti. Tai- 

Vakarienės šeimininkės kos metais R. Kryžius irgi 
buvo draugės: Antanina renka kraują ir dalija jį li- 
Zabitienė, Mary Traknienė. goninėms. šiais metais tam 
Paulina VValeykienė ir Mar- reikalui bus išleista 9 mi- 
celė Mikulskienė, o joms lionai dolerių. Raudonasis 
padėjo prie stalų patarnau- Kryžius patarnauja žino
ti Olga McCambly, Nellie nėms visokiose nelaimėse. 
Klimas, J. Vinciunienė ir todėl reikia ji remti, \ajus 
Milda Anestaitė. Vakarie- tęsis visą kovo mėnesį, 
nėję šeimininkavo ir pirmi-

KELEIVIS, SO. BOSTON

TRYS GUBERNATORIAI LIUDIJA

Gubernatorius Earl Včarren iš Kalifornijos (kairėj), 
Lub. H. Beauford Jester iš Texas (viduryje) ir gub. 
Krank Carlson iš Kansas liudija vienoje senato ko
misijoje. Jie pasisakė labai ginčijamu klausimu, kam 
turi priklausyti žemės gelmių turtai jurų pakraščiuo
se no vandeniu — federalinei valdžiai ar atskiroms 

Gubernatoriai gina valstijų teises.vaNtiioms.
ninkavo drg. K. Zabitis, o 
prie darbo buvo pristatyti 
draugai J. Vinciunas, A. 
Waleyka, W. Anesta, J. 
Jankauskas ir Jonas And- 
rews.

Drg. K. Zabičiui pirmi-

South Bostone Plėšikai 
Sauvaliauja

Praeita savaite South Bo-
AUKOS BALF-ui 

Surinktos laike Filmų rody 
steną buvo apnikę banditai, mo L. P. Salėj, So. Bostone 
Penktadienį du plėšikai už
puolė Shaughnessy Ahern

Sako, Bootlcgeriai Vėl 
Sir’rkiai “Dirba”

l.ikierių krautuvių drau-j 
ui ios pirmininkas, Robert 
Lufkin, liudijo
setts seimelyje, Kaa paKe-ismarkiai apsirgo ir turėjo 
lūs mokesčius nuo svaigina- greitai vykti i ligoninę, šį 
mų gėrimų vėl atsirado pirmadienį ligoniui buvo 
b» otieggeriu, kurie gamina padaryta operacija, kuri, 
nelegališkai snapsą ir siūlo kaip teko girdėti, praėjo 
krautuvininkams pirkti po gerai ir ligonis jaučiasi ge- 
5 dolerius už galioną. Kiti rai. Bet ligoninėj turės pa- 

Tiudytojai irgi sakė, kad pa- gulėti bent 10 dienų, 
kėlus mokesčius nuo likę- Keli artimi draugai ligo
nio. pajamos is tų mokesčių nį aplankė ligoninėj, bet 
sumažėjo, kas rodo, kad ligonis yra silpnas ir nepa- 
žmonės daugiau geria būt- tartina jo varginti. Jei kas 
legerinio snapso ir tuo bu- nori pasiteirauti ar linkėji-

SUNK1A1 SERGA ADVO
KATAS F. J. BAGOCIUS

Jau porą mėnesių sirgu
liavęs advokatas F. J. Ba- 

Massachu- gočius praeitą savaitę gana 
kad pake-; smarkiai apsirgo ir turėjo

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square 
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA. Pmp.

628 K. Broaduay, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

du apgaudinėja iždą. mus pasiųsti, tai patartina 
kreiptis i namus. Tel. 
BL 8-4504.

Nuo savęs norime palin-

Montelloje Mirė Stanislo
vas Kriaučiūnas

Kovo 10, čia mirė senas 
kovo 10 d., 1948 m. gyventojas ir visų pažysta- 

Po $5 aukavo: Asmans- mas Stanislovas Kriaučiu-

Rauaonas Kryžius Ieško 
Valeckų

Konstantas ir Lionginas keti advokatui Bagočiui at 
Valeckai. Kazimiero su- silaikyti prieš ligą ir greit 
nųs, kilę iš Gaižiūnų, Vabal- grįžti į savo profesijos ir vi- 
ninkų, yra prašomi atsiliep- suomeninį darbą.
ti į Amerikos Raudonąjį --------- -----
Kryžių Bostone. Jie gyvena Pagavo Apsivogusį Paš- 

j Bostone. Jie patys, ar kas tininką
juos žino, malonėkit para- Pirmadienį, Pittsfielde 
syti ar paskambinti tokiu buvo pagautas buvęs Nor- 
adresu: The American Red well pašto viršininkas, Char 

ICross. 17 Gloucester st., les H. Balduin, kurs padarė

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watobes - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliancea

379 W. Broadway.
Tel. ŠOU

So.
4649

Boston

BORIS BEVERAGE CO.

RADUO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora- 
• o-,, e J c*j°s Programa ateinantį ne- 

d\igu bą dėldienį iš W0RL stoties,

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

kompaniją, 144 Old Colony kas. A. Bucevičienė, Dr. W. nas. sulaukęs arti 80 metų
ninkaujant po kelis sveiki- avė. ir atėmė $2.700 pinigų. G. Duserick. A. Klinga, S. amžiaus. Amerikoj išgyve
nimo žodžius pasakė šie kurie buvo pargabenti iš ir V. Minkai. no 49 metus. Velionis pali-
svečiai: Jonas Beleckas, banko algoms mokėti. Po $2 — J. Gailius, J. Ja- ko dideliame nubudime Didelė Šventė So. Bostone
Venslauskas, J. Kairaitis* Praeitą savaitę antradie- nuškis. V. Jankus. K. Pra- žmoną Oną, sūnūs Steponą ŠĮ trečiadienį South Bo-
P. Blažys, P. Yankus, A. J. nio vakare plėšikai So. Bos- kapas, A. Sosnauskienė, K. ir Antaną, abu jau vedę ir stonas
Namaksy, Mrs. K. Namak-
sy, Stasys Paura, Januškis,
F. Raman, V. Anesta ir P.
Ketvirtis.

Po gardžios vakarienės 
svečiai dar ilgai linksmino
si ir dalijosi draugės A. Za- jie jam ir “parodę”: 
bitienės paaukuotą storą 
sūrį ir drg. John Zanio—
Zdanevičiaus aukuotą bu
telį “gerų lašų”.

Kasmet socialistai

tone ir Roxbury apiplėšė Vileišis. J. Yenevičius. 
tris likierių krautuves. Rox- Yurenaitė $1.25 
būry plėšikai jau pagauti,
jie prisipažino, kad peršovę 
vieną žmogų Roxbury, sa
ko jis pasityčiojęs iš jų, tai

I.

LDD Narių Susirinkimas
Lietuvių Darbi ninku 

Draugijos 21-mos kuopos 
įvyks 

d. 6 v.
- _ vakare. Lietuvių Piliečių

nę socialistų vakarienę, šie- Draugijos svetainėje, E ir 
inet C ambridge draugai tik- Sirvel sts., So. Bostone.

Bus išduotas raportas iš 
buvusio bankieto ir whist 
party.

Visi draugijos nariai gaus 
žurnalą “Darbą” Nr. 3. At
eikit visi paskirtu laiku ir 
atsiveskit savo draugus.

LDD 21 kp. sekr.
N. Jonuška.

n Pael" metinis susirinkimas
_ . . , bostone, KaF- sekmadieni kovo 21

tą Cambridge rengia meti
1__ _iiui, itaruĮ c?_oo.

rai gražiai surengė metines 
vaišes ir labai maloniai sve
čius priėmė ir pamylėjo.

Dalyvis.

Policija Susikirto su Strei- 
kieriais Somsrville

John P. Sųuire skerdyk
los darbininkai Somervillėj 
išėjo į streiką šį antradienį 
kartu su visais skerdyklų 
darbininkais po visą Ame
riką. Tik paskelbus streiką 
tuoj po pusiaunakčio įvyko 
pirmas susikirtimas su poli
cija. kuri norėjo išgabenti

Taksai Nuo Nuosavybės 
Bus Pakelti

Majoro J. Curley pasiū
lytas miesto biudžetas su
moje 71 su viršum miliono

švenčia
šventę švenčiama 172 mę- 950 kilocikli ta 9;30 į 
tu sukaktuves nuo anglų 1n.,n rvt„ . E

Kriaučių
tu suKHKiuves nuo angių 10;30 

prie evakuacijos iš Bostono. To j Muzika
įvykio garbei So. Bostone. * Daini„jnk& Albjna 
ant kalniuko , arba Tho- Bucevich, Ona Kirkliaus-

gražX ,aminkl‘as.PKartu su ^Bir SSriAlMn "s® 6 
tuo South Bostono airiai ta LS'UC^bridte

3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion. Lithnanian prnoTarn. 
216 Tremont st., Boston’, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Frances 

prigulėjo

dukterį 
naitę.

Velionis
Arlauskas. Balčiūnienė, Ba- šv. Roko pašelpinės draugi- 
lukonis, Bolevičius, J. Bal- jos, per kelis metus yra bu
kus. M. Druzdis, J. Einin- vęs draugijos pirmininku il
gis, S. Gurskienė. \Y. Gen- įvairiose komisijose ener-
druolis. Mrs. Gilbert, A. gingai dirbdavo. Be to, ............ . .. -
Ivanauskienė, W. -Janish. J. darbininkų organizacijose dieną apvaikštinėja Airijos 
Januškevičius. K. Jovaišas, būdamas nariu daug yra patrono šv. Patriko dieną. 
P. -Jakštys, L. Kalinauskie- dirbęs ir įvairiose konfe- Kadangi South Bostone ai- 
nė. A. Kirtiklis, Korsokas, rencijose dalyvavęs. Per rių gyventojų daug. tai ta 
Korsokienė, Ketvirtis, J, kelius paskutinius metus dieną čia yra didelės iškil- 
Kropas. pp. Lėkiai, P. Lin- dėl silpnos sveikatos nusto- mes ir kariškas paradas, 
gys, B. LaSalle, P. Masiulis, jo dirbti ir lankytis draugi----------------
J. Meslys. K. Namaksy, Mrs. jų susirinkimuose. Kadangi 
S. O'Halloran, R. Paul, A. velionis buvo progresyvis ir 
Pilvinis. S. Pranckevičius. mylintis laisvę žmogus, ko- 
V. Paplauskas. Ramanaus- vo 13, liko palaidotas Mel- 
kienė. V. Sangailienė. Sta- rose kapinėse, be bažny- 
nislovaitis. Smilgienė. L. čios ceremonijų. Tegu bu- 
Stasiuiis. B. Stravinskienė, nie tau, Stanislovai, lengva 
P. Sank. Sampokienė, Ule- Amerikos žemelė. Stanislo- 
vičienė. J. Venys. M. Wil- vo šeimai liūdesio valando- 
kins. P. Yankus. Yanakienė. je reiškiu širdingos užuo-
K. Žibikas. jautos. K. Venslauskas.

Stambių $87.25. Smulkių--------------
$15.82._ Iš viso surinkta Sudėjo BALF-ui Aukų $103 
$103.07. Praeitą trečiadienį So.

-------------- Bostono Piliečių Draugijos
Paskaita Sveikatos Rei- ąvotainči buvo rodomos

Po $1 — M. Ausilienė. S.

Buvęs Kalinys Pabėgo su 
Mergaite

Buvęs kalinys, Kenneth 
A. Ingalis, sėdėjęs Bostono 
kalėjime, dabar ieškomas 
po visą Naująją Angliją ir 
Ne\v Yorko valstijas. Sako, 
jis pasigavęs 16 metu mer-
gaitę iš Concord aukštosios z. ~_Per ni^tus gau«i b- 
mokyklos ir pasislėpęs kul
tai su ja. Kidnapinta mer
gaitė yra Charlotte O-Brien.

Steponas M inkų s • Į)fi Į). PILKA

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

iš skerdyklos vieną troką su dolerių, dabar svarstomas 
mėsa. Darbininkai pasiprie- miesto tarybos biudžeto ko- 
šino. Iš dvejų kartų policija misijoj. Ta komisija jau 
bandė “išlydėti" troką su pritarė majoro pasiūlymui tos klausimais, 
mėsa ir tik iš antro karto pakelti mokesčius nuo nuo- 
tas pavyko. Susirėmime bu- savybės po 7 dolerius nuo tys Dr. D. Pilka.

Rabinas Sako, Prie Bolše- 
svetainėj buvo rouomos vikų Visi “Lygiai Pavergti” 

kalais Motuzų-Beleckų lietuviškos I Bostoną šį antradienį at-
LDD 21 kuopa sekmadie- filmos/ Žmonių prisirinko vyko iš Rumunijos rabinas 

nį. 21 kovo. 7:30 vai. vaka- pilna svetainė. ” Pertraukos A. Hoffman. .Jis sako, Rū
re. rengia paskaitą sveika- metu buvo renkamos aukos munijos žmonės nekenčia 

Paskaitoje tremtiniams šelpti ir su- bolševikų, kaipo prispaudė- 
bus rodomi paveikslai. Skai rinkta salėje 103 doleriai, jų- Bet rabinas pridėjo, kad 
.... rv T- n._ Paskaita g0. Bostono Piliečių Drau- Rumunijoj dabar nėra dis-

goje $25 pašalpos savaitei
Visais insurance reikalai^ 

kreipkitės į (33)
BRONIS KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

. . __ __ _____ ____________________________________ .v __ ________ Geriausias pamokas šitoj sri-
vo sunkiai sužeistas vienas tūkstančio, nuo 46 su pu- įvyks L. Piliečių Draugijom.gija nesenai skyrė BALF-ui kriminacijos, ten visi žmo- ty duoda profesionali muzikos
darbininkas ir nukentėjo se iki 53 dolerių. Tiesa, ma- svetainėj So. Bostone, E st. auką $100 ir dar davė va- nes lygiai yra pavergti ir mokytoja p-lė Amelia Tataro-

praso seimelio, kad Įžanga nemokama. karienei nemokamai svetai- lygų jungą velka. Rabinas nis, kuri turi įgijus muzikos
Valdyba. ne< kas padinido auką iki sako. “visi Europoje nori mokslo laipsnius A. B. ir M. A.

keli policininkai. Vienam 
policininkui trokas su mėsa 
pervažiavo koją. J. P. Squi- 
re skerdykloje dirba nema
žas skaičius lietuviu.

joras prašo seimelio, kad 
tas ateitų miestui į pagalbą, 
bet jei seimelis iš valstijos 
iždo nieko neduos, tada 
mokesčiai bus pakelti.

nę, 
$117. Rep. patekti į Ameriką’

.. Ofi»o Valandos: nao 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

546 BR0ADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1X20 |

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėlinmis ir Šventadieniai*: 
nao 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
ka^p. laaian SU arto Central «

CAMBRIDGE. MASS.

RUSU PERŠAUTAS MUSŲ KAREIVIS

Vienos mieste rusų kareiviai peršovė beginklį ame
rikietį ir paliko jį gulėti gatvėje be jokios pagalbos. 
Čia matyti to kareivio, Jack Grunten iš Portland, 
Ore. paveikslas, jis gydosi Vienoje kariškoj ameri
kiečių ligoninėj. Rusai jį peršovė per nugarą ir dak
tarai sako, kad jis gal nebegalės valdyti rankos.

Sužeidė Žymius Musų Mie- ” 
sto Sportininkus

Musų miesto du žymus 
sportininkai, .John Kissel ir 
Cleo O’Donnell šį pirrna- 
di nį važiuodami automobi-i 
liu So. Bostono, Dorchester 
avė. atsidaužė į tiltą. Jų 
mašina nuslido į tilto už
tvarą ir abu sportininkai 
skaudžiai susižeidė. .J. Kis- 
seliui supiaustytas veidas, o 
abu buvo stipriai supurtinti. 
C. O’Donnell yra buvęs 
Harvardo mokslainės fut
bolininkų kapitonas, o J. 
Kisselius yra Bostono uni
versiteto žymus žaidėjas.

Dorchesterio Kliubis 
Rengia Whist Party

Šį šeštadienį, kovo 20 d.
8 vai. vakare Dorchesterio 
L. Pil. Kliubas rengia šau
nią whist party ir žada iš
dalyti daug ir gerų praizų. 
Bus gardus užkandžiai. Pra
džia ne vėliau, kaip 8 va
landos vak. VYhist party į- 
vyks kliubo patalpose, 1810 
Dorchester avė. (netoli 
Ashmont station).

Kreiptis
lą:

į jos muzikos mokyk-
(-)

Busianti Motina Trokšta Geriausia Savo Vaikui

“Aš žinau, kur aš dėsiuos, kai mano vaikutis gims. Aš vyk 
siu tiesiai į savo namus. Aš noriu, kad mano vaikai išaugtų 
ten. kur jie tikrai jausis namuose. Nuo pat musų vedybų. 
Diek ir aš, mes taupėme Mutual Savings Banke, kad turėtu
me pirmam įmokėjimui už namą. Mes dabar jau beveik tu
rime užtektinai, o Mutual Savings Bank pigus morgičius pa
dengs. ko trūksta”. Toks yra protingas patarimas iš jaunos 
laukiančios motinos. Ji supranta, kad taupumas yra šeimos 
laimės pagrindas. Pradėk taupyti namų pirkimui tuoj pat. 
Kad būtumei tikras rasti Mutual Savings Banką žiūrėk, kad 
banko varde butu žodžiai “Savings Bank“ arba "Institution 
for Savings”. i

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

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wikox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles. 

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radijy ir Radijo-Fonografy 

Dabar Radijų Pardavimas
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio
Service Center
652 E. Broadway 

prie Lincoln School
Tel. ŠOU 2446

Pakalbidlc biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

T«L ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryta iki 7 vakare

Seredomis:
Nao 9 ryte IU 12

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. K1LLORY
18 Tremont SU Kimbal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Darė Kraujo Patikrinimų

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7.vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

L1THUAN1AN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inoured 
Movera)

Perkraastom
čia pat ir i to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
226 BROADVVAY,

SO. BOSTON. MAS*. 
Tai SOUth Boston 4614

prieinama

t




