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Amerika Rūpinas Užkirst Kelią 
Maskvos Tironijai

Prezidentas ir Valstybės Sekretorius Šaukia Tautą Pa
busti — Europos Vakarų Valstybės Sudarė Karišką Są
jungą — Pavojus Italijai ir Skandinavijai.

Sugriuvo Aliantų 
Valdžia Volaetijoj

Praeitą šeštadienį aliantų 
kontrolės komisija Berlyne, 

są tuoj pat jvesti vyrų draf- kuri sprendė visus Vokieti- 
tavimą i armiją, išleisti bi- jos valdymo klausimus, sui- 
lių apie visuotiną jaunuo- ro. Rusijos atstovas, mar- 
menės karišką apmokymą šąląs V. D. Sokolovskis iš 
ir greitai skirti lėšas Mar- tos komisijos pabėgo ir pa- 
shall plano Įgyvendinimui, reiškė, kad komisija nebe- 
Kongresas tuos prezidento galės toliau veikti. Posėdis 
siūlymus švaisto. nutruko.

Valstybės sekretorius G. . Rus,Va M‘a fua.rdž. ben‘ 
Marshall praeitą šešta- ?llant'* kont.oles.komi- 

dieni kalbėjo Kalifornijos’r.ru?M ™.araaįaa 1 !>«*- 
univįrsitete ir pakartotinai at-sln^e,18 anbst?. Para- 
pabrėžė, kad Amerikai Jau '-Patęstą, kur, jis — 
laikas pabusti ir užkirsti
kelia Rusijai plėstis ir pa-

Tarptautinė padėtis pra
eitų savaitę pasidarė dar 
rimtesnė, kaip anksčiau. 
Prezidentas Trumanas pra
eitų savaitę kvietė kongre

AMERIKOS KARO VADAI SVARBIUOSE PASITARIMUOSE

Krašto gynimo sekretori is James V. Forrestal turėjo karo bazėj Key West, 
Fla. labai svarbius pasita imu.- su aukščiausiais karo vadais krašto gynimo 
reikalais. Paveiksle matyti iš kairės į dešinę: admirolas Ailhur W. Radford, 
admir. Louis E. Denfeld, generolas Alfred M. Gruenther, admir. Wm. D. Lea- 
hy, Forrestal patarėjas \V. J. McXeil, sekretorius J. V. Forrestal, gen. Carl 
Spaatz, gen. Lauris Norstad. gen. Omar X. Bradley ir gener. Albert C. We- 
demeyer. Tai svarbiausieji Amerikos karo vadai.

išei
damas perskaitė. Rusijai 
nepatiko, kodėl trys Vaka
rų valstybės nepranešė Ru- . . m • n . .
sijai, ką jos sutarė daryti Siūlo Grąžinti TrieS- SenatoriUS 1 ailūS 
su vakarine Vokietija. Jam ĮtaĮįįaį Ginkluotis
ru valstvbės dar nieko ga- Amerika, Anglija ir Fran- Senatorius R. A. įaft pa- 
lutina nėra nutarusios, o cija bendrame pareiškime kartojo savo pažiūras 
kai nutars, tada ir rusai ži- praneša, kad jos pasiūlė merijos gynimą

vergti kaimynus. G. C.
Marshall sakė, kad diktatū
ros visada vra greitesnės , . . , , ,
kariškiems žygiams, kaip buvo išaiškinta, kad Vaka- 
demokratijos, bet jei demo
kratinės šalys susijungs ir
veiks bendrai, Maskvos dik-| , . , , ,. . .’ nos, bet Sokolovskis tuo at- rtusijai

sakvmu nepasitenkino ir Triesto•T  — - ir — 1 —
nutraukė posėdį.

tatura bus sulaikyta. Yra: 
avojus, kad musų priešini-i

masis bus pavėluotas, o to
dėl vėliau mes turėsime 
daugiau aukų sudėti, kol 
Maskvos tironija bus įveik
ta.

Penkios Europos valsty-

Pasaulio Socialistai 
Smerkia Cechus
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Senatas Nebalsavo Sumažinti 
Taksus $4,800,000,000

78 Balsais Prieš 11 Senatas už Taksų Mažinimą — Belie
ka Suderinti Senato Taksų Mažinimo Bilių su Atstovų 
Rūmais — Bilius Turi Dvejų Trečdalių Daugumą.

Komunistai Valys Senatas nutarė sumažinti 
r , o • i • z ateinančiais metais mokes- 
Cenklį Socialistus čius 4 bilionus 800 milionų 

Lenkijos komunistų par- dolerių, o atstovų rūmai bu- 
tija visą laiką ragino sočia- vo nutarę sumažinti mokes- 
listų partiją jungtis su ko- čius 6 su puse bilionų dole- 
munistais. Socialistų parti- rių. Dabar atstovų rūmai 
jos vadai, kurie stovi už de- pradeda svarstyti senato 
mokratišką socializmą, ten pasiūlymą ir kongresmonas 
jau senai išnaikinti, sumesti1 Knudson sako, kad atstovų
Į kalėjimus ar ištremti į Ru
sijos Sibirą. Bet ir Sovietų 
liokajų vedama socialistų 
partija visvien nedrįso bol
ševikų reikalavimo paten
kinti, nes tos partijos šali
ninkų tarpe dėjimasis su 
Maskvos partija nėra popu- 
lerus. Šias dienas lenkų so
cialistų vadovybė nutarė 
jungtis su komunistais, bet 
komunistai dabar sako, kad 
jie pirma turės padaryti pa
grindinį valymą socialisto 
eilėse ir priimti į “vienybę” 
tiktai tuos, kurie yra ištiki
mi Maskvai ir totalitarinei 
politikai.

i urnai priims senato pasiū
lytą sumą mokesčiams ma
žinti.

Kongresmonas Knudson 
sako, prezidentas gali ve
tuoti mokesčių sumažinimo 
bilių, bet jei jis bus priim
tas didele balsų dauguma 
ir sutartinai su senatu, pre
zidento veto nebegalės pa
keisti to biliaus.

Senate taksų mažinimo 
bilius buvo priimtas tokia 
didele dauguma, kad prezi
dento “veto” negalės to bi
liaus sutrukdyti.

Pagal senato bilių mokes
čiai butų sumažinti 12 su 
puse nuošimčių nuo paja
mų iki 2,000 dolerių, o nuo 
pajamų virš 2,000 dolerių 
taksai butų sumažinti 12 su 
I ūse nuošimčių nuo pirmų
jų 2,000 ir 7 su puse nuo
šimčius nuo sumos virš 2,- 
000 iki 136,000 dolerių pa
jamų.

Lietuviai Sveikina 
Trumano Kalbą

Hon. Harry S. Truman 
Pres. of the United States 
White House 
Washington, D. C.

We beg to express M r. 
PrĄsident our deen satis-

į A- 
įr siūlė iš

rinkti administraciją, kuri 
siektų taikos, jei tik taika 

butų grąžinta Italijai, kaipo yra suderiraraa su laisve.
Italijos dalis. Vakarų vals- Kad Amerika'butų pasinio- faction with the courageous 
tybės sako, kad laikymas šusi gintis senatorius siūlė 
Triesto teritorijos, kaipo laikyti stiprią armiją ir ka- 
mažiukės nepriklausomos ro laivyną, stiprinti karo 
valstybės, neturi jokio pa- aviaciją. kad ji butų stip- 
teisinimo. jos priežiūra yra riausia pasaulyje ir turėti 

didelę karo orlaivių ir avia
torių atsargą, kad užtikri
nus krašto gynimą visokia-

kad
ir Italijai, kad 

miestas ir teritorija
I VCIVVA/IIV

Londone susirinko į po-
bės — Anglija. Francija, sėdį tarptautinis socialistų br’anėd ir todėl taikos n 
Belgija, Olandija ir Liuk- komitetas ir priėmė griežtą demokratiios interesuose praeitą sa- pasmerkimą tų socialistų. iTkraŽelS turi grSri priesem burgąs —
vaitę pasirašė karišką są- kurie dangstosi socialistų italiios 
jungą 50-čiai metų ir suta- vardu ir padeda totalitari- 7. . .
rė bendrai gintis prieš Mas- nei Maskvos diktatūrai plė- .r^zl?1Eias. mies-
kvos imperializmą. Už tųįsti savo įtaką Europoje. ,!r apielinkių Italijai yra 
penkių Europos valstybių Tarptautinis socialistų ko- galima.- tiktai pakeitus tai- 
stovi Amerika. mitetas smerkia cechų so- Los .. ?u^a' U su Italija. Ar

cialdemokratų partijos kai RysĮja ^am P’ dars yra labai

Žydai Skelbia Savo 
Valstybę

Žydų Agentūra Palestinoj 
skelbia, kad “žydų valsty
bė jau ekzistuoja ir gyvuos 
toliau, nes mes esame pasi
ruošę ją ginti”. Žydų agen
tūros kalbėtojas, Ben Gu-. 
rion, griežčiausiai smerkė 
Amerikos nusistatymo pa
keitimą Palestinos klausi
me. Jis sakė, kad Amerika 
“kapituliavo” prieš 
grasinimus.

stand taken by you m your 
great message to Congress 
in which you called upon 
the people of USA to assist 
free nations of Europe to 
defend themselves against 
the totalitarian aggressor.
We especially appreciate

me atsitikime. Dėl vyrų the fact that on the šame 
draftavimo i armiją senato- day in your admirable
rius Taft sakė. kad tą rei- speach in New York you

denounced Soviet Union for 
subjugation of Severai Eu- 
ropean nations and express- 
lv mentioned Lithuania, 
Latvia and Estonia among 
its unfortunate vietims. This 
gives us hope that in the fi
nai struggle for liberation 
of Europe ant establisb- 

a just peace all ef- 
lace kuriamą “trečią parti- forts will be made to res- 

' ją”. Xorman Thomas sako. tore also the independence 
socialistai nerems Wallace of the Baltic States.
kandidatuio> todėl. kad jjjt|)llanjan American Coun- 
Henry tta lace pasitainau- cj, Executiv Board 
ja tiktai komunistų

kalą reikia spręsti gerai ap
galvojus...

Amerika Prieš Pa
lestinos Dalijimą
Amerikos vyriausybė pra- 

„eitą savaitę pasisakė prieš 
■’ Palestinos padalijimą į žy

dų ir arabų valstybes. Ame- 
Praeitą savaitę Transjor- rika tuo savo pasiulymu 

danijos kareiviai peržengė Jungtinių Tautų saugumo 
Palestinos sieną ir pradėjo taryboje pakeitė savo pir- 
daryti savo tvarką kai ku- mesnį nusistatymą remti 
riose arabų apgyventose Palestinos padalijimą. 
Palestinos srityse. Amerika pasiūlė, kad Pa-

--------------- lestina visa butų paimta į
KAS NORI VYKTI J -Jongtinių Tautų “globą”, ir 

RUSIJA? globojama tol, kol ara-
Sovietu konsulatas Nevv bai ir ž'Vflį , s“?itars-

Maskvos prooa- tvarkyti ,,„ngtinilj Tautų
globa Palestinoj reikšis pa
siuntimu ten kareivių, kad 
tvarka butų palaikoma ir 
bendrai to krašto priežiūrai.

Norman Thomas 
Wallace
socialistų parti-

. , lur. vNorman Thomas.miestą grąžinti prješ Wa,_ męnt
1 1 •__ „U

Didžiausią 
rikoje dabar

rupesnį Ame-: 
kelia Italijos įKkuriuos vadu kmip sutiko abejotina. .Jugoslaviia iau 

... pareiškė savo protestą prieš

ritoriją, kas Italijoj Sukėlė ciama’sullKO !un^ls KO 
didžiausio džiaugsmo. Vai- munihtals‘ į vieną partiją, i Italijai, 

socialistu
munistais 
Internacionalinissek pg torius _

Marshali nedviprasmiai per komitetas perspėja visų kra- /(ainunja į,e.
spėjo Italiją, kad jei ji i£i-stV socialistines partijas dėl
rinks bolševikišką valdžia, i P 'os.ancio pavojaus is Mas- 
visoki pagalba iš Amerikos 08 ’mpetializmo. 
tuoj pat bus nutraukta

G. C.

pat dus nutraukta ir 
Marshall planas nebebus 
taikomas Italijai. Be Ame
rikos paramos Italijai gre-Į 
šia skurdas ir nedarbas. 
Laukiama, kad dar iki rin
kimų Italijai bus pažadėta 
grąžinti jos kolonijos, ku
rias ji turėjo iki Mussolinio 
laikų*

Skandinavijos vyriausy
bės. kaip tik išgirdo, kad 
Amerika ginkluojasi, tuoj 
pat sutarė bendrai gintis

nas ”Zerd
Nulis arba “zero” papra

stai nieko nereiškia. Bet 
šias dienas Mobile, Ala. 

i teismas turės spręsti Įdomią 
bylą dėl vieno nulio. Fede- 

Rusijos radio stotys jauį,aJ?r}® valdžia iškėlė bylą 
kuris laikas pradėjo trukdy- }'n.es Yien3 kompaniją, į ei
ti Amerikos radio praneši- ar?a. gražinti apie
mus, daromus rusų kalboje.j8’. dr»lenų permokėtų
Amerikos vyriausybė šešta--.P)ni£U- Eederalinės valdžios 
dieni pasiuntė Maskvai pro-i, .Xai ?ako, kad vandens 
testą ir reikalauja, kad ru- skaitliukas (metelis), kurs 
sai liautųsi tą darę. Papras- Paro(«ė, kiek vienas aero- 
tai radio pranešimų trukdy- J*romas suvartojo vandens, 
mai yra daromi tiktai karo- uvo netvarkoj, skaitliukai

Rusai Bijo Ameri
kos Radio

tiks
Wallace visą savo po

litiką remia Rusijos užgeri- 
nimu ir nosinio jokios įim
tos programos taikai išlai
kyti.

X. Thomas mano, kad 
socialistų partija išstatys 
savo kandidatą, bet N. Tho
mas nebebusiąs kandidatu.

lams. Leonardas šimutis, pres 
Pijus Grigaitis, secretary 
Mikas Vaidyla, Treasurer 

1739 So. Halsted st., 
Chicago, III.

prieš Rusijos imperializmą metu, kada norima užglu- pridėdavo prie suvai

kitos kaimynus 
atims jų laisvę.

pajungs Maskvos diktatoriai labai Į ^an r angiai kamuoti, 
bijo Amerikos radio prane
šimu.

'i

ATSTOVŲ RŪMAI MA
ŽINA TAKSUS SMĖLINGAS ATVAŽIUOS

Atstovų rūmai trečiadieni Buvęs vokiečių bokso 
balsuoja už senato priimtą čempijonas, Max Schmell- 
taksų mažinimą. A. Rumii ing, nori atvažiuoti į Ame- 
pirmininkas sako, taksų su- riką. Prie nacių Smėlingas 
mažinimas bus nubalsuotas, buvo “geras fiurerio karci- 
75 nuošimčių didžiuma. j vis”.

Yorke, per Maskvos pro| 
gandos laikraščius “Vilnis ' 
ir “Laisvę” praneša, kad 
lietuviai gali registruotis 
tame konsulate ir gauti So
vietų pilietybę, jei jie vra
kilę'iš Lietuvos ir nėra gavę . cTvnec tad
kitos nilietvbės OAUCį VALSTYBES I AR-Kims pi įeiyoe.. NAUTOJŲ “SU REKOR-

Ar daug atsiras lietuvių . DAIS”
kvailių, kurie registruosis Kriminalinė policija (F. 
Stalino konsulate, labai R. f. > dabar daro patikrini- 
abejotina. Konsulatas kvic- ma visu federalinių tarnau- 
čia registruotis iki 1948 m. tojų ir jau spėjo daug tuk&- 
birželio 1 d. Bet Amerika tančiu ju patikrinti. FBI 
nėra pripažinusi Lietuvos viršininkas J. Edgar Hoo- 
prijungimo prie Rusijos, to- Ver sako, kad tikrinimas pa- 
dėl Sovietų konsulatas ty- rodė įdomių dalykų. Pasiro- 
čia “demonstruoja Mask-;do, kad 8 su puse procentai 
vos imperializmą šituo be- visu federalinių tarnautoju 
gėdišku kvietimu lietuvių turi policijos rekordus ir 
“registruotis” grobikų kon- yra vienaip' ar kitaip nusi- 
sulate. kaltę. Daugumoje tai yra

---------------maži prasikaltimai ir senai
PAGAVO APGAVIKĄ užmiršti, bet visgi įdomu,
E. Wo,-cesterio polici£ ši .k-art 1? y'ls«ir,'a^,ts.-7.a.cra; 

antradieni pagavo “didžiau
šią Amer i ko s sukčių", ko1 kas rasta la’
Frank L. Batchelder, kili-)nai mažai.________
mo iš Annapolis, Md., bet
jis turi dar desėtką ir kito- ITALIJA ATMETA 
kių vardų. Jis dar 1931 me- Jugoslavija pasiūlė ita- 
tais dalyvavo Los Angeles lams mainyti Triestą į italų 
100,000 dolerių čekių va- miestą Goricia. Italija šitą 
gvstėje. pasiūlymą atmetė.

ANGLIAKASIŲ STREI
KAS DAR EINA

Jau antra savaitė anglių 
kasyklos uždaros ir krašte 
pradeda trukti anglių. Šį 
pirmadienį vyriausybės at
stovas pasiūlė, kad butų su
daryta tyrinėjimo komisija 
iš mainerių ir darbdavių at- 

kiek pensi
jų labdaros fondas gali mo
kėti ir kas turi teisę gauti 
pensijas, o tuo tarpu maine- 
liai turi grįžti prie darbo.

Unijos atstovai tą val
džios pasiūlymą atmetė, bet 
John L. Lewis, kurs mainie- 
rių unijoj turi sprendžiamą 
žodį, dar nepasakė savo pa
skutinio žodžio. Jei unija 
galutinai atmestų tą pasiū
lymą, tada prezide n t a s 
kreipsis į teismą, kad butų 
išleistas “indžionkšinas” 
prieš uniją, kad ji tuoj pat 
nutrauktų streiką.

PREZIDENTAS TRUMAN
BUS kandidatas

Prezidento Trumano Įga
lioti demokratų partijos va-

ako, kad visi gandai, stovų nustatyti, 
prezidentas T ruman 
kandidatu rinkimuo- 

ra be jekio pagrindo.
ezidentas nesitrauks iš 

rinkiminės kovos.

Linkime Musų Skaitytojams, Bendradar
biams, Platintojams ir Visiems Rėmėjams 

Linksmų Pavasario Švenčių.

“Keleivio” Štabas.
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ž APŽVALGA
IŠ DIDELIO DEBESIES. savo išrinkimo reika-apie 

lūs.
Prezidentas Truman pra- Jei kongresas nepaklau- 

eitą savaitę trečiadieni su- sys prezidento reikalavimo, 
kvietė kongresą ir prieš tai Rusija žinos, kad ji gali 
abejų rūmų narius pasakė ir daugiau kraštų vogti ir is 
kalbą, kurioje prašė tuoj Amerikos jai niekas negre- 
pat įvesti karišką jaunuo- šia. nes čia yra Įtakingų izo- 
menės apmokymą ' ir leisti liacininkų. kaip minėtasis 
vyriausybei laikinai draf- L. E. Allen ar senatorius 
tuoti (šaukti) i kariuomenę R. Taft. kurie, kaip tas Ru- 
trukstamus vyrus. Preziden- sijos mužikas, žegnojasi tik
tas prašė priimti skubiai ir tai tada. kada perkūnas 
Marshall planą. Tokius juos trenkia.
praktiškus žygius pasiūlė Trečias prezidento reika- 
prezidentas akivaizdoje gre- lavintas lietė priėmimą Mar- 
siančio rusiško imperializ- shall plano, arba skyrimą 
mo Europoje. pinigų tam reikalui. Tuo

Karišku žvilgsniu tai nė- reikalu, atrodo, kongreso 
ra tiek, kiek daugelis žmo- pritarimas yra tikras, 
nių laukė. Bet “perspėji- Jei kongresas priimtų vi- 
mas” Rusijai yra aiškus. A- sus prezidento iškeltus rei- 
merika jau pergyveno “už- kalavimus. tada Rusija ži- 
gerinimo kvaitulį”, kada su notų. kad ji gavo "perspė- 
totalitarine ir grobuoniška jimą”. Bet jei viskas paliks, 
Rusijos diktatūra buvo kai- kaip iki šiolei buvo, tai Ru- 
bama neva tai “kietais” žo- sija turės laisvas rankas dar 
džiais, bet iš kurių Mask- ką nors Europoj ar Azijoj 
vos diktatoriai tik pasijuok- pavogti ir tiktai tada Ame- 
davo. Valstybės sekretorius rika gal pradės judėti jau 
G. C. Marshall teisingai aiš- ne be tuščiais protestais, 
kino senato kariškai komi- bet rimtais žygiais, 
sijai, kad “kieti žodžiai*', Prezidento žodžių ir per- 
be kariško pasiruošimo, vi- spėjimo reikšmė pareis nuo 
sada baigiasi nauju užgeri- kongreso. Patys per save tie 
nimu, arba nuolaidomis.

Tą pati sakė ir Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
E. Bevin savo telegramoje 
valstybės sekretoriui, po 
Čechoslovakijos prarijimo.
Jis sakė, kad bendras trijų 
valstybių protestas, be jokių 
kitų žygių, bus tik viešas

KELEIVIS, SO. BOSTON

ŠVEDŲ KARIŠKI MANEVRAI Kad išleistas šapirografuo
tas Sąjungos organas “Amą 
tas ir Darbas” ir kad rūpin
tasi gauti leidimą laikrašti 
.-pausdinti spaustuvėj: Kad 
paruošti amato liudijimai, 
kurie emigracijos atveju tu
ri dideles reikšmės; Kad 
darbo sąlygos buvusios la
bai sunkios.

Mat. Smetonos režimas 
i rofesinių sąjungų nepa
kentė. todėl musų visuome
nė apie jas turėjo maža su
pratimo ir dažnai net klai
dingą supratimą. Tad ne
nuostabu, kad ‘ ir tremtyje

Tafto Pranašystės
Senatorius R. Taft 1941 

metais kovo 14 dieną visai 
rimtai sakė:

“Yra stačiai fantastiška

Kas Savaite
Čechoslovakijos Įvykių va
dina “nešvariu šmeižtų do
kumentu”, o patį tą atstovą 
pravardžioja Amerikos “lio
kajų”, Amerikos spaudą jis

žodžiai, kaip ir popieriniai 
protestai, dar nieko nekei
čia tarptautinėj situacijoj.

AMERIKA PRIEŠ PALES
TINOS DALIJIMĄ

Švedija ne juokais išsigando gresiančio pavojaus iš 
Rusijos pusės ir pradeda ginkluotis, čia matyli pa
veikslas iš švedų armijos manevrų. Karaliaus sūnūs 
Gustaf Adolf (kairėj), armijos karininko uniformo
je. kartu su kitu kariškiu studijuoja manevrų mapą 
prie Wetter ežero.

Darbininkai Tremtyje
TREMTINIU DARBININKŲ IR AMATNINKŲ PRO
FESINIU SĄJUNGŲ SKYRIŲ ANTRAS SUVAŽIA

VIMAS

manyti, kad Jungtinėms A- vadina “geltona”, o buvu- 
irerik^s Valstybėms gresia šiam Čechoslovakijos atsto- 
koks nors japonų puolimo vui prie L N jis suteikia “iš- 
pavojus.” daviko vardą.

Senatorius Taftas gali pa- Tokį “diplomatinį’’ doku- 
tiktai pa- 

Bet
žodžiai da- 

Kai
užsitęsė šystę. Višinskis New Yorke plu-

Dabar tas pats senatorius dosi, buvo amerikiečių, ku- 
“Bobas” sako: rie dar galvas kraipė, o da-

“Aš nežinau jokio Rusi- bar, dėl Gromyko išsipludi- 
jos užsimojimo daryti kariš- mo, niekas net ir stebėtis 
ką agresiją”. nebenori. Ko iš jo laukti ?—

Taigi, jis nežinojo 1941 sako žmonės. O tuo tarpu J. 
metais, jis nežino nė dabar. Tautų saugumo taryba vis- 
Tas žmogus nieko nepasi- vien nutarė Čechoslovaki- 

Priėmęs su mažais pakei- mokė. Jis buvo reakcinin- jos perversmą tyrinėti, 
timais valdybos paruostą tokiu ir liko. Buvo žli- Žinoma, naudos iš to ne- 
Sąjungos statutą, suvažiavi- p,as tarptautinėj politikoj, bus, bet visgi bus mesta 
mas išrinko centro valdybą, toks ir šiandien yra. Tik jo daugiau šviesos į Čechoslo- 
į kurią Įėjo: \. Gervickas— ambicija pasiliko ta pati— vakijos Įvykius. Gal ir J.

Dėlto gana ilgai 
Sąjungos legaliza v i m a s, 
laikraščiui leisti leidimo 
gavimas, o Sąjungos centro 
sekretoriui buvo atimtos 
dirbančio asmens teisės ir 
jis pats išgrūstas iš stovyk
los. kaipo maištininkas.

pirmininkas. K. Rakunas 
vice pirmininkas, A. And- 
riunas — sekr., S. Grinas— 
ižd. ir K. Burba, A. Paške
vičius ir A. Žiedas — na
riai. Re\ izijos komisijon

. ....................... išrinkti: Y. Kuliešius, D.
ninkai savo reikalų aptarti, jos demokratiškai rinkti or- Rakštytė ir D. Julijonas, 
pasižiūrėti, kas nuveikta, ir ganai. Mes stovime už to- Garbės Teisman Įėjo: Br. 
nustatyti gaires ateities dar- ki ūkio planavimą, kurį pati Snarskis. J. Česonis ir Br. 
bams. Iš visų Vokietijos visuomenė, o ne diktatūros šiupinis.
kampų susirinko 42 atsto- činauninkai paruošia ir ku- Suvažiavi 
vai, kurie atstovavo virš rį pati visuomenė remia. Be 
tūkstančio organizuotų dar- tokio ūkio
bininku ir amatninkų. neapsieisime išsilaisvinę iš Sąjungos tikslu

Masariko mirtis paaiškės.
“Neperka” Wallace

Prezidentas Trumanas 
New Yorke puikiai atsiribo
jo nuo H. Wallace “ir jo 
komunistų”. Prezidentas 
sakė:

“Aš nenoriu ir nepriim- 
ryti daug nuolaidų ir kom- sju politinę parama iš Hen- 
promisų. Vardan taikos jie ,v Wallace ir jo komunistu, 
užsikrovė sau rusiškos “pa- jeį dėjimasis su jais ar lei- 
skolos naštą ir sutiko mes- dimas jiems dėtis su manim 

Piąnavimo mes riu paĄ-mėtinaStiprinu Ho“™ ^kr^’kad P*'*”*

Išsirinkus prezidiumą ir žiaurių okupantų. Lietuvos da': Būtinai leisti savo teik- t'aliktu^amvbė^1^11'35 J"°° 
kitas reikalingas komisijas. ukįs bustaip nuskurussu- ,.aštĮ: Organizuoti savišal- Bet štai tie taikus žmo- 
suvažiavimas įsklause visa naikintas, kad jo. be iš ank- I)O5 fondą: Runintis nrofp__ .k______________ ___

š. m. vasario 21-22 die- vykdė, tą sutvarkė čekistas, 
nas i seną Pietų Vokietijos Mes galvojame ne apie to- 
miestą Augsburgą suvažia- ki, bet apie savą, demokra- 
vo tremtyje esantieji lietu- tiška ūkio planavimą, kuri 
viai amatninkai ir darbi- paruošia pati visuomenė.

jis norėtų izoliavimosi ark
liuku Įjoti i Baltąjį Namą ir 
darbininkų unijas smaugy
ti. Maskvos Juozui tas labai 
patiktų.
Ir Skandinavija!

Švedai yra taikus žmo
nės. Jie dėl taikos gali da-

vairiu
imas pareiškė į- 

pageidavimų, iš ku-

Amerikos vyriausybė pa
keitė savo nusistatymą dėl 

prisipažinimas prie bejėgu- Palestinos padalijimo. N’e- 
mo. žiūrint i “rinkimų metus”,

Iš tikrųjų, kada vienas nežiūrint i tariamai didelę 
kraštas plėšikauja ir grobia žydų įtaką i Amerikos poli- 
savo kaimynus, o didžiosios tiką, Amerika atsisako rem- 
valstybės tenkinasi “prote?- ti Palestinos padalijimą i 
tais”, tai tokie protestai žydų ir arabų valstybes, 
niekam nepagelbsti ir lieka Arabų kraštuose šitas A- 
tiktai “rekorduose”, o tuo menkos politikos posūkis 
tarpu plėšikas kitą kaimyną sukėlė didelio džiaugsmo, o 
prievartauja. žydų tarpe, priešingai, gir-

Amerika protestų rusams dįsi protestai ir nepasiten- 
jau yra prirašiusi daug. bet tinimas. Žydų Agentūra 
iš jų naudos niekam nebu- Palestinoj skelbia, kad ji 
v©. Ji protestavo dėl Lenki- ?Uj.but stovės už suturimą 
jos, dėl Vengrijos, dėl Bul- žydiškos valstybės Palesti-
garijos, dėl Rumunijos ir n0K- _
dabar dėl Čechoslovakijos. Kodėl Amenka pakeitė 
bet tie protestai tiktai pa- ?avo nusistatymą Palestinos 
rodė “bejėgumą” ir daugiau klausime. Atsakymas yra 
niek0 tas, kad Amenka nenori tu-

Dabar reikalas atsidūrė sunkumų su arabų kraš- 
kongrese. Ar kongresas iš- ^aiJ: ,kuriŲ tentonjose yra 
judins bilių apie karišką uįaieji aliejaus šaltiniai, 
jaunuomenės apmokvma? , ,as. a,.skinimas yra tas, 
Tas bilius virš metu guli .. dalijant Palestiną, ten 
kongrese ir nejuda iš vietos. ĮeiK.ėtų siųsti tarptautinę 
Vienos atstovų rūmų komi- kariuomenę tvarkai palai- 
sijos pirmininkas, republi- kytL - tokią tarptautinę ka- 
konas izoliacininkas, Leo ^uc.mcnę leikėtų priimti ir
E. Allen iš Illinois, per aš- -?vie1ut Rus,J?s kanu?me: 
tuonius mėnesius tą biliu nes f*ah, o tai leikstų leisti 
savo nuosprendžiu sulaikė !u>an^s įkelti koją i

geriau pralaimėjimą. 
“Dabar visos kainos yra 

aukštos. Bet už Wallace ir 
jo komunistus visoki kaina

sąjunga.
komitetas.

vietos tarptautinio ūkio varžybų 
Raštu lauke, nuo kurio apsitverti >-vbos

no 
tų
dinink 
matninku
lietuviu

juotą" ir strateginiai labai 
svarbią Viduriniųjų Rytų 
sritį. Maskva stengiasi vi
sais budais prasiveržti Į Vi
duržemių jurą ir Į Persijos 
Įlanką, o Įsileidimas rusų 
kareivių i šventąją Žemę 

Maskvos 
>dėl rusų

kareiviai negaus mindyti 
Šventosios Žemės...

Palestinos klausime alie
jus pasirodė stipresnis, kaip 
Amerikos vidaus politikos 

Kitas reikalas, kuri prezi- sumetimais padikt uotas 
dentas iškėlė, yra laikinas draugiškumas žydams. Ben- 
vyrųi draftavimas, Amerikos dra tarptautinė situacija 
armijai ir karo laivynui dar labiau paskatino Ame- 
trtiksta iki normališko, tai- riką atsisakyti nuo Palesti- 
kos meto dydžio kelių šim- nos padalijimo ir pasiūlyti 
tų tūkstančių vyrų. Sayano- kitą planą tam skaudžiam 
rių nėra užtenkamai. Iš kur klausimui spręsti, 
imti tuos vyrus? Atsaky- Pagal Amerikos naujau- 
mas yra aiškus, kad vyrų šią pasiūlymą, Palestina 
galima gauti tiktai šaukiant liks “laikinai”, ar pereina- 
tinkamus vyrus i karo tar- mam laikui, Jungtinių Tau- 
nybą. Bet ir tas reikalavi- tų globoje, kol žydai ir ara- 
mas nėra “populerus”, o bai susitars dėl to krašto 
kongreso nariai rinkimų ateities. Tvarkai palaikyti 
metais nori būti “popule- Amerika, Anglija ir Fran- 
itjs”, kad ir vėl butų išrink- cija pasiųs ten savo kariuo- 
ti. Užuot atstovauti krašto menę, jei anglai galutinai 
reikalus, daugelis kongres- atsisakytų palikti ten savo 
znonų ir senatorių galvoja kareivius.

savo komisijos stalčiuje ir 
jis sako, kad, jo nuomone,
“tas bilius nebus išleistas”, 
nes tas kongresmonas ma
no, kaip R. Taftas, kad ka
riško jaunuomenės apmo
kymo nereikia. Kongreso , , . -, -
dauguma mano kitaip, bet , ai 
kam čia baidyti balsuoto- P^an9 vykdymą. To 
jus, kada reikia eiti balsų 
žvejoti? Ar dabar kongre
sas užmirš rinkimus ir imsis 
svarstyti tą bilių?

ilgesiu
žiūrėdamas į Baltąjį Namą 
pateko į bolševikišką kom
paniją ir dabar dirba išsi
juosęs už reakcijos laimėji
mą. Jis “ir jo komunistai” 
dirba už Taftą, o bolševi
kiški laikraščiai jau atvirai 
giria Taftą, kaipo gerą vy
rą. Taip jie darė ir 1939-41 

kada vi
si izoiiacininKai ir prezi-

sidėti prie \ \ kdomosios Ta- teves, ginkluojasi...
, • • , • rybOS planavimo komisijos Mat švpdai {rali taivelkino Lietuvių Socialde- £ darbo; Palaikyti .yšius su j Roi labui aukot"® tet kai

k vers ™uios ūki pri- iSlis ■^kus.a.s Juozas Banditas nori jų
Socialdemokratu partijos taikinti naujoms sąlygoms. Suvažiavima- nasinnta .diaugyst®® > J1® am°, kad

vardu sveikinęs drg. J. Sko- Jokiu budu negalėsime pa- sveiHni- VLiKui imi JUOS T-V?Y ■ sveiKinimus VLlKui, Ame- vieningai rengiasi duoti at-
rikos lietuviams, generolui sakymą savo geromis ka- 
Clay, didžiųjų valstybių nuolėmis. • ,
profesinėms sąjungoms ir Švedija, nors ir taiki, bet n?etV laikotarpyje įzoliacminkai

mokratinis Jaunimą 
jai-savaneriai ir kt

rubska; kad Lie-pazymeje 
tuvos socialdemokratai vi
sada artimai bendradarbia
vo su darbininkų profesinė
mis sąjungomis < unijomis) 
ir jas rėmė. Busimoj Lietu
voj darbo žmogus turės bu-

likti laisvai kiekvienam 
spręsti, ką ir kaip gaminti, 
bet turės būti bendras pla
nas, kuris įgalintų musu- Amerikos siuvėjų unijos 

tuviu skvriui.
vėjų unijos lie- savo laisvės nemano mainy- 7 /zoiiacinmKai u prezi- 
. Šiame pasku- ti i stalinišką “draugvstę”. įento . Rooseyelto priešai 

tarp Jų išmestas bilionas, Stali- b^° artimiausieji drau-
ti didesnėj pagarboj, tai pa- ūkis pareikalaus ir didesnės i, tj»«, “Rntmlr.”reis ir nuo jo paties, nuo pram'onės, todėl amatninko “Mes amatninkai ir dar- L zgerimmo politika tik- Ir Tito Sutinka
to. kiek jis bus susiorgani- Fr bendrai sugebančių dar- bimnkai didžiu dėkingumu ™ neapsimoka. Vakarų valstybes pasiūlė
zavęs. pasiruošęs. Todėl bo ranku reikšmė padidės, minime jūsų aukas bendro- Rot*>m»kis ir Lavonai Tiiestą Italijai. Ita-

jau šiandien, čia, Vakaruose, galima kovoje už lietuvių tautos Rotomskis, sulietuvinęs įai įzlJ}^aaJa- ?tas_
i tuo ir dvynės reikalus ir jusu pavardę į “Butėnas” rašo kva • Mask\a skaudžiai su-

pastangas padėti musu Maskvos propagandos laik- dejavo, kad Vakarų valsty-
tremties varguose ir nelai- raščiuose, “Vilnyje” ir “Lai- bes ‘.už J.os nugaros’ tą nu-
mėj atsidurusiems broliams, svėje”, apie Lietuvos social-
Mes jungiame savo pastan- demokratus. Jis skelbia, 
gas su jūsų siekimais bend- kad tai yra tiktai “lavonai” 

jos nariams čia Vakaruose kad ir tremtinys darbo žmo- 1 ° , dirbančiųjų socialinio prideda, kad Lietuvoje 
pramokti, pasi
grįžę Lietuvon 
Į darba ir suk

krašto ūki daugiau ir ge
tisu gaminti. tiniame sveikinime

Suintensyvintas žemės kįtko, ?akOma:
“Mesdlliuiicr, CkZViVl aiHULiiinikv e« i hi

džiugu, kad
tremtyje atsidūrę amatnin
kai ir darbininkai, sukruto 
rūpintis savo ir pavergtos 
tėvynės reikalais. Baigda
mas kalbėtojas palinkėjo 
sąjungai augti ir stiprėti, o diskusijų, kurios parodė,

Gaug ko pasimokyti, 
reik būtinai pasinaudoti, o 
vėliau savo krašte pritai
kinti.

Paskaita sukėlė plačių

kurioje darbo žmogui butų 
lengva ir malonu gyventi.

Po sveikinimų, prieš pra
dėdamas svarstyti kasdieni
nius reikalus, suvažiavimas 
išklausė labai idomia dr. 
Kanfn sko paskaitą. Kalbė
tojas vaizdžiai Įrodė, kad 
jau šiandien reik galvoti 
apie tai, kaip ir koki ūkio 
gyvenimą mes kursime bu
simoj Lietuvoj. Tai reik 
daryti pereinant nuo atski- 

ukio

tarusios daryti. Jugoslavijos 
Tito pirma protestavo, bet 
pagal Maskvos įsakymą, 
staiga, sako, kad ir jis “su
tinka”. Atrodo, visi “sutin
ka”, bet juo daugiau sutiki-

_____ __ mų, juo mažiau italai besi-
Paskraides, taip sakant, falinio teisingumo ir £ali kalbėti, nes jis yra tos jaugia... Jie mato kad tai 

aukštybėse? suvažiavimas darbo klasės interesų vardu snties specialistas. Jis eilę ’mkimine diplomatija! 
grįžo prie musų kasdieniniu spaudžia darbo žmones dva- tarnavo Maskvoje N- Mėsa ir Anglis
reikalų. " siskai jr fiziškai ir juos iš- KVI) budeliu ir turėjo pro- Pirmieji susikirtimai dar-

Idybos nariai, naudoja dar negirdėtu bu- §os lavonus gaminti, o da- bo fronte iškilo skerdyklo- 
Rakunas, pa- dy- Mes nepalaužiamai tiki- bar, būdamas “Tarybinės se ir anglių kasyklose. Juos 

kas padaryta me’ kari visų musų bendros Lietuvos^ užsienių reikalų pasekė atominės Oak Ridge
1947 metais. Iš jų sužinojo- pastangos sutramdyti da- nbnisteriu, jis irgi prisime- dirbtuvės ir seks kitos pra- 
me, kad Sąjunga Įkurta bartini tironų siautėjimą na sąvo seną amatą ir ne- monės šakos. *
1947 m. balandžio mėnesio baimės ir duos musu tėvy- yengia “sulavoninti ’ kai Visų darbo ginčų pagrin- 
20 d.; Kad ji turi 14 skyrių, n.ei..n‘ 'dsam pasauliui so- puriuos Juozo Stalino pne- de yra aukštos kainos arba
kurie yra suburę virš 1000 galinę harmoniją ir šviesų s,ninkus...............................stoka kainų kontrolės. Auk-
narių: Kad šis skaičius, ne- ’Ytojų • Bet kaipo istorijos ir Lie- šti, išpusti pramonės pelnai
žiūrint vis didėjančios emi- Dvi dienas inten^vviai t”VOS S^įajdemokratų Par- rodyte rodo darbininkams, 

miensjviai n tijos praeities žinovas Ro- kad uždarbiai

Centro 
Gervickas 
pasakojo.

toitofukio't'.k.I Prijos, galfe būti padi- darnioj nuotaikoj"-’ dfriJI iao "ŽdaJt>,iai /į’ buti g8’
d intas, nes daug kur dar suvažiavimas buvo huiJoL Is , t,ktai tuščių kelti, nekeliant kainų. Bet

izių maišiukas. kovojant už aukštesnius už-
padi- darnioj nuotaikoj

navimo. Tas žodis daugeli <H.nia?.’ nes ?au# ?ur flar suvažiavimas buvo baigtas frazių maišiukas 
žmonių sukrečia, nes su bol- nera įsikūrusių skyrių, o ir tautos himnu. Dar kelias - U maisluKas-

jos labui ir kas to plano ne- pareigunams ir gautas bą- masias stovyklas kūnini ♦ ijungai leidimas veikti; Kad vykdyti suvažiavimo iškel £?kratus_.la,d?J°> b?1. ,?uo
J. A. Valstybių, Francįjos, tus sumanymus 2en,S,!, °.Ja’ ° VeJaS V,S nes,«Ja •

* —i f

dys toli atsilikę nuo kylan
čių kainų.

------ ----- v—--------V1IJUS. žemaiti* Kainų kontrolė butų ge-
Rinkimų metais šitas A- Anglijos profesinėms sąjun- ------------ -----'______J Diplomatų “Liežuvis” liausiąs atsakymas į pramo-

merikos politikos pasisuki- goms (unijoms) ir tų vals- . Žinomas Rusijos diplomą- n®Je vykstančias kovas, bet
mas gali kainuoti demokra- tybių aukštesniems pareigu- Lietuva ne žuvusi, bet tik tas, “Veto-Perkūnėlis”-Gro- kongresas delsia, o vyriau- 
tų partijai nemažai balsų, nams išsiuntinėti praneši- sovietų pavergta ir naikina- niyko, parašė laišką Jungti- s.ybė turi tiktai apribotą ga- 
Bet administracija skaitė mai, kuriuose nušviesta mu- ma‘ išlaisvinti aktyviai nių Tautų saugumo tarybai bą kylančius ginčus spręsti.J ka 11 r g JI _ __ 1 —. * f —__ T'lT"! C1 /l filr 1 tYl A zv AT A . a •• JUfl? «•* A * 
sus
nio



rusiapis TreciasNv. 12. — Kovo 24 d., 1S48 m. KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos ‘dvasios” ragavę, ar

dėsi maskviniu, tai gali len
gvai atsikalbėti ir nereikia 
saviškių remti, nereikia jais 
rūpintis ir gali “ramia sąži
ne” iš jų vargų tyčiotis...

Įvairios Žinios
Lietuvių Piliečių kliubo 

namas jau baigiamas taisy
ti. Greit vėl name bus dar
bymetis. Vietos lietuvių vi
suomenė labai jautė truku
mą, kada namas buvo taiso
mas ir jame negalima buvo 
daryti parengimų.

M—O—
Iš Europos pas savo dėde 

Morkų Lukšį šias dienas at
vyko Juozas Lukšys. Teko 
su juo kalbėtis. Pasakojo 
Įdomių ir liūdnų nuotikių iš 
savo karo pergyvenimų.

—o—

Kam Priklauso Dūšia?
Šias dienas mirė viena 

musų miesto moteris. Kovo 
14 d. jos kūnas buvo nuvež
tas į Rural kapų krematori- 
ją. Ten kalbėjo Stalino vie- 
res atstovė M. S. ir sakė, 
kad mirusioji buvusi pavyz
dinga šeimininkė ir naujojo 
Maskvos tikėjimo gera pri
tarėja... Po to paėmė žodi 
kunigas, rodos švedų kil
mės žmogus, ir pasakė, kad 
mirusiosios siela, kaip Zig
mo bitelė, nulėkė tiesiai i 
dangų ir atsisėdo ant Abra
omo kelių. Tas kunigas pra
šė susirinkusius pasimelsti, 
kad sielai butų dar geriau.

Stalino vieros atstovė, 
matydama kaip jos išgar
sinta simpatizatorė po mir
ties pateko visai ne i Mask- prieš Kalėdas į Worces- 
vos šventųjų daržą, labai teri atvyko iš Europos trem- 
nervavosi. Maniau, kad ją tinys Juozas Arlauskas. Jis 
apopleksija trenks. Iš tiesų, čia pakliuvo i “kapitalisti- 
galima suprasti jos nervų nę vergiją” ir pradėjo gai- 
jautrumą. tik, deja, aš jai lėtis rusiško rojaus, nuo ku- 
nieko negalėjau padėti.
Siūlo Dėstyt Lietuvių

Massaehusetts 
lenku kilmės atstovas

tės
šiaip dėl kokių 
nepanorėjo gero darbo pa
remti Buvo kreiptasi ir i 
lietuviškas organizacijas, 
kad jos prisidėtų prie to 
darbo. Jos irgi aukavo kiek 
išgalėjo.

Aukavo po $(» M. Zarem- 
bienė ir A. Mikšis. Po $5 
aukavo: J. Vaičiūnas, J. 01- 
kovikienė, A. Antanaitie
nė, L. Šemežis, V. Brazaus
kas, K. Simuntis, P. Antlrė- 
junas, K. Brazauskas, D. 
Taparauskas, O. Lazauskie
nė, J. Lazauskas, J. Krikš
čiūnas, A. Žukauskas ir A.

Prieš 50 metų. 1897 metais, SKriaudžiuose draugai Mar- Kikutis, 
tinaičiai susituokė ir 1901 metais atvyko abudu į Ameri- Po $4 — A. 
ką. Čia jie gyvena Ereesoil, Mich. formoje, tarpe lietuvių Zubaitienė, V. 
ūkininkų. Nesenai draugai Martinaičiai atšventė savo 50 J. Laučka, J. 
metų vedybinio gyvenimo sukaktuves. Paveikslas buvo J. Razomas. 
nutrauktas auksinio jubilėjaus iškilmėse, draugų Marti- Po $3 — A. 
naičių faunoje. Po $2 — O.

L. Kinduris, J. Einkuskis, V 
Čepiinskienė, P. Krikšeiu-

v. M. MARTINAIČIAI
priežasčių

Kemėšis, M. 
Česnakienė, 
Sviatykas ir

Taraškienė.
Kindurienė.

Pelai ir Grudai

CU5TER, MICH.

Ij Lietuvių Ūkininkų 
Gyyenimo

Žiemos metu pas ūkinin
kus visuomeninis veikimas 
apsistoja. Iš nuobodumo

vardą ir jiems, 
lietuviams, už

kerta kelius. Jie daug sva
joję (baigus sutartis) apie 
tikrąjį bendradarbiavimą su 
vietiniais tautiečiais pama
tė, kad “apsukresnieji” tą 
darbą jau “dirba”. Tiesa, 
daugumas įsijungė į lietu
viškas organizacijas, o ne
kurie suspėjo užimti ir atsa
kingus postus. Vietiniai su
žavėti gražiųjų kalbų rinko
si naujas valdybas. Kad vie
nas antras yra savęs veltas 
ir naujai užimtai vietai su- 

KelTs f^bės vadovauti, dėl to abe
joti netenka, bet apie visus 
to pasakyti negalima. Įdo
mu, bet nekurie mintyja, 
jog organizacija padės jam 
iškopti į geresne asmeninę 
padėtį. Numanu, kad pasie
kus tikslą, organizacija bus 
antraeilis dalykas.

Vis dėl to tikėtina, kad 
ateityje, vietiniai lietuviai 
pamatę ne visus dvpukus 
blogais esant, pradės at
skilti gludus nuo pelu, o 
baigę darbo sutartis miški
ninkai, įgyvendins tikrąjį 
lietuvišką bendradarbiavi

(L:.ukas iš Kaixados) šia lietuvio
Pastarųjų įvykių atblokš-1 tiknoiems 

ti darbams Kanadon lietu
viai, pamažu įsilieja į vie
šai* gvvenimą. Vieni, kaip 
jie palys pasakoja, baigė 
sutarčių numatytą darbui 
terminą, kiti užsimokėjo už 
kelionę, o dar kiti be jokių 
sąlygų pasitraukė iš darbo.
Visų didžiausia, ir daugiau
sia nerimo suteikusi, svajo
nė realizavosi — jie apsigy
veno mieste. Vietiniai lietu
viai atvykusius maloniai 
priėmė, padėjo surasti butą, 
reko men uav< t d a rbą. 
metus tremtvje vargusius 
tautiečius, visą laiką inten
syviai šelpę, dabar priėmė 
kaip tikrus brolius, tikėda
miesi iš jų lietuviško nuo
širdumo, kuris per laiškus ir•JOžmonių skurdą.

yra išvalytas į Sibirą naš, J. Nakutis, V. Simonai- spaudą pasiekdavo iš var
inėtų prie sunkių tis, T. Balkus, K. Ramas- ganos tremties pastogės., 

darbų už tai, kad išsitarė, kas, J. Jaronis, J. Masavi-
jog valdžia permažai duoda čius, M. Ramaškus, B. Ki- 
duonos. S. ir M. Gedraičiai kutytė, K. Čeikauskas, P. 
suruošė gražų pobūvi savo Jakaitis, J. Tvariionas, A.

SIJOS 
brolis 
dešimčiai tremties 

Vietiniai juose matė laisvo
sios Lietuvos atstovus, kurie 
kaip gyvenimo užgrūdinti 
entuziastai Įsijungs į tauti- 

eikimą ir kaipo tokie, 
abugs kietesnės kovos 
Tėvynės laisvės ir savų

nislovas Wondalowski, ine- &aLa apsisuko. Pamany- pasidaro keblumas. ! 
šė j valstijos atstovų rumus kit, koki. garbė būti ir pa- Draugija, per žiemą 
Kiliunc Bumanvma n šifrui bėgėliu ii bolšev ikuojančiu susirinkimu iki bi

L. u. r.
____  _ . . . nelaiko Stalino “rojuj

biliaus sumanymą, pagal bėgėliu ir bolševikuojančiu susirinkimų iki balandžio 
kuri aukštesnėse mokyklose durneliu, i ik v ieno mes ne- pirmo nedėldienio. \ irš- 
butų mokoma lietuvių kai- galime.suprasti: buvo žmo- minėta draugija laikosi ge
ba, jei atsiranda 25-ios 
mos. 
kus 
biliaus 
valstijos
D. Fleming ir atstovas 
Edvvin Lofgren.

Atstovas S. Wondalowski, 
nors ir lenkų kilmės žmo-

_________ , ___ __________ T geroves. Jie vaizdavosi
daug ką papasakojo apie V. Simonaitis, M. Aukštuo- didžius pabijotus, kai kurie 

lis, P. Jakaitis, J. May, B. nepaisydami savo išeito 
—o— ;čekutytė, A. Čekutis, F. Čė- mokslo, paniekindami per

Praėjusį rudenį, lapkričio kulis, R. Vizelis, K. Berno- didelį triūsą įgytus diplo- 
29 d. “Keleivio" seni skai- tas, G. Lokoševičienė, V.

mą. S. Mešlcuitis,
Toronto, Ont.

W!NNIPEG, MAN.
mus, pasirinko kietą miško 
ar kasyklų darbą tolimoje 
Kanadoje. Juose matė tik
ruosius idealistus, kurie at
sisakę grįžti pavergton Tė
vynėn,

Kovo 27 d. Velykų šešta
dienio vakarą, 8 vai. Win- 
nipego C. C. F. Lietuvių

t__r____ o grupė rengia pavasario
nuėjo kietu bandy- šventės pasitikimą. Bus 

mo keliu. bankietas, turėsime svečių
Gyvenime, paprastai, r.ė- U. C. F. parlamento narių, 

ra taip gražu, kaip jsivaiz grieš lietuvių jaunuolių or- 
a t-s.it ik o ir ši chestras.

Vaišės ir svečių prakal
bos įvyks Winnipego Lietu
vių kliube, 240 Manitoba 
avė.

Kaip Winnipego, taip ir 
apielinkės pažangių lietu
vių organizacijų nariai ir 
bendrai C. C. F. organiza
cijos simpatikai pasižadėjo 
tą vakarėli paremti, nes lie
tuviai žino, kad C. C. F. 
programos lietuvių kalboj 

savo išleidimas yra visos pažan
gios visuomenės reikalas. 
Todėl, visi Winnipego ir 
apielinkės lietuviai nepra
leiskite progos ir ateikite 
į tą musų vakarėli.

Visas iškilmių pelnas eis 
išleidimui C. C. F. progra
mos lietuvių kalboje.

Todėl prisiminkite kovo 
27 d. ir pasistengkite patys 
atvykti ir vykdami savo 
draugus bei pažįstamus at
sivesti. Įžanga $1.00. Pra
džia 8-tą vai. vakare.

Taigi, dar kartą, rengėjų 
vardu, visus širdingai kvie
čiu. Kazys Beniuiis.

turi keletą jaunuolių, tytojai ir rėmėjai, V. ir M. Lokcševičius, K. Lokoševi- 
S. Adams, J. Traki- 

A. Milašius, A. Pet- 
Dr. A. Mangurian ir 

Bimbiras, Organizacijos
rimo. Prašvitus pavasariui musų apielinkėje randasi aukojo: Jaunų Vyrų Kliiu- 
bus surengtas koks pobūvis gražus būrys “Keleivio” ir bas — $100, Visų Šventų 
sukaktuvėms paminėti. “Naujienų” skaitytojų. Lai Parapija — $25, SLA 305 

—O— gyvuoja ilgus metUS mUSU kO. — $5, Hsrbaninki? Sa
A. L. Tarybos skyrius, “Keleivis”. Ūkininkas.

per žiemą negalėjo nieko --------------
MANCHESTER, N. H.

—o—
Dr. Žymantas “Sandaro

je” rašo, kad adv. Olis su
gus, bet pats gerai yra iš- L. Pruseika nuo vieno “stei- 
mokęs lietuvių kalbos, skai- čiaus” kalbėjo. Kai kas ste- ... T . .
to lietuviškus laikraščius, bisi, kaip tai Olis ir Prūsei- dėl Lietuvos gelbėjimo nu 
mėgsta dainuoti lietuviškas ka? Nėra ko stebėtis. Jei \eiktl- Apie 
dainas ir yra geras daini- Stalinas darė paktą su Hit- S1° Pradzią 
ninkas. Jis sako, lietuvių lenu, tai buvo pasaulio tra- Koncertą, ar ką kitą.
kalba yra viena įdomesnių gėdija. O kai Olis ir Prūsei- duotu pelno, Lietuvos 
pasaulio kalbų ir Amerikos ka sulipa ant to paties stei- |eikaĮams. čit turim darbs- 
mokyklose ji turėtų būti ciaus, tai yra tik užukampio jaunuoli, kun. J. Alksni, 
dėstoma, kaip ir kitos sve- politikieriukų komedija.
timos kalbos. —o—

gegužes mene- 
rcanome su-

“Aušrelės” Koncertas Worcesterio veikėjai yra
“Aušrelės” vyrų choras užkviesti dalyvauti bankie- 

balandžio 4 d. 3 vai. po pie- te, kurs rengiamas South 
tų duos puikų koncertą Lie- Bostone pp. Tumavičių pa-
tuvių Piliečių kliubo svetai- gerbimui, paminėjimui jų Butų geistina, kad ir šie me
nėje. Bus dainininkų ir iš 40 metų veikimo lietuviškoj tai butų sėkmingi
kitur. J. Dirvelis atsidėjęs visuomenėj. Tikiu daug ‘  o_ '
moko savo dainininkus ir \vorcesteri e č i u dalvvaus

Iš Musų Veikimo
BALF 53 skyrius čia pasi- 

mojo rinkti aukas lietu
viams tremtiniams sušelpti 

. ir kovai už Lietuvos nepri-
Jo pastangomis ir buvo su- klausomybę. Sausio ir vasa- 
organizu ot a s viršminętas i io mėnesius komitetas ta
nkynus. Praėjusiais metais, rėsi, kokių priemonių imtis 
skyrius yra pasiuntęs i cen- aukoms sukelti. Šaukti vie- 
trą virs astuonių šimtų do- šus susirinkimus ir aukas 
lerių. Kaip tokiai mažai kc- rinkti yra surišta su iškaš- 
lcnijai tai yra gera auka. čiais. o musų čia nėra daug.

Kaip kitur, taip ii 
apielinkėje, randasi

n , . Stalino garbintoju.Be to, iš vietinių pajėgų viciams geros sveikatos, lai- fje(ja v^, 
dalyvaus Miss Ruth Šala- mės ir ilgiausių metų dirbti kenkti 
viejus, draugų J. Šalaviejų nenuilstamai musų lietuviš- 
dukrelė. Ji skambins piano, ką darbą. Palieęiškis.

BeiirdžUi sr Kvailiai? BALDWINVILLE, MASS’.
Vietiniai stalmoviercikai, ’

Juozas Bakšvs ir M. Sukac- n v .
kienė, turi‘tremtyje savo Pranas Yurkus
tikru giminiu. J. Bakšio tik- „ J“'* £UV2l'n‘a> "om,
■ a sesuo yra ištremta kur tai L,.r,,F'k' 
į Sibiro gilumą, o sesers
vaikai atvyko į Kanadą

nori juos tinkamai 
ti koncertui.

paruoš- Bet kartu noriu per “Kelei
vi” palinkėti ponams Tuma-

ilgamečio “Keleivio” skai
tytojo Prano Yurkaus. Jis 
buvo gimęs 1885 metais ba-Sei:n=?r?x^i.'?,‘n5_persekiy landžiu 23 <1. Vidokliu

jami ir išblaškyti po pašau 
lį, . tie VVorcesterio stalino- 
vieriai tiki i gruzino, Juozo 
Stalino “socializmą” ir sa
viškiais nesirūpina. Sunku 
pasakyti, ar jie tiek yra be
širdžiai, ar tiktai neišmanė
liai? O gal jie tai daro ir su 
išskaičiavimu. Juk jei de-

j pa
rapijoj, Raseinių apskr. Ja- 
riškių dvare. Į Ameriką at
vyko 1906 metais ir gyveno 
Chicagoje, vėliau Gardner, 
Mass. ir pagaliau P>aldwin- 
ville, Mass., kur per 20 me
tų dirbo grandinių dirbtu
vėje. Jis mirė rugsėjo 14 d.

■
74 kn. Maldos 

Draugystė —
— 35,

tamVV. X T 7 t* vv7« a «-»-» r

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaos, 
gardžiai pag««mtų Val

gių ir

čia gaunama Ir 
pavieniais

90 MILLBURY

junga
Apaštalavimo 
$5.

Aukų surinkta $315.09 
Narystės mokesčiu 38.00 
Buvo likę ........... 16.73

Todėl sustota ties kitokiu 
budu. Nutarta eiti ir belstis 
į kiekvieno gyventojo duris 
ir prašyti aukos vienos die
nos uždarbio.

Iš komiteto narių to dar
bo pasiėmė dvi poros: Ale- 
kas Rėkutis su Veronika 

_ ___ __  Česnakiene ir Jonas Valdi
kiais žmonėmis, kurie jokiu nas su Joana Olkovikiene. 
lietuviškų laikraščių ne- Jie Per P°’a
skaito, o kitas ir raidžių ne- perėjo visus vietinius lietu- 
pažista, bet prie bačkutės v’lls’ risdamies į duris ir 
alaus labai didelio proto prašydami suteikti auką 
vyras pasidaro. Tokius ele-

musų 
aklų 

kurie
pastangas pa- 

Lietuvos gelbėjimo 
reikalams. \ argas su to-

mentus Stalino saulės 
ointojai ir pasigauna ant 
k< tministiškos meškerės 
Užkalbinus, kodėl neprisi- 
rasai prie A. L. Tarybos, 
gausi atsakymą: “aš n’eblv- 
vinu į tai”.

Kai

gar-
Lietuvos vadavimo reika
lams ir tremtinių šelpimui.

54 lietuvių šeimynos sa
vo duris atidarė ir aukavo 
pagal savo išgalėjimą, o 7 
nesutiko aukų rinkėjų įsi
leisti. Nežinia, ar jie yra 
Bimbos - Pruseikos - Masy-

. kurie stambus šios 
apielinkės ūkininkai nusi
pirko gražius ukius. .Juos 
pujtlin°’ P^ys pralobo.

po ištisų metų sunkios ligos. Staline 1Jira1u-e.L‘
Paliko nuliūdime žmona atsikranetv Iauk?a, kada jis 
Mary, sūnų Joną ir dukterį žmogufnrnt, • -An‘e,.lK?-
Mis. Barney A. Stearns iš Ho )L°KUJa1nciJam lsro‘ 
Athol, Mass. su jaunu sune- kiu^lušn ^a(^ >’ra to*
liu Frankiu. Vienas jo bro- iant?o ‘ Kur
lis Antanas Yurkus gyvena
E. Templeton, Mass. ir dar 
paliko du pusbroliai ir vie
na pusseserė.

Velionis per ilgus metus 
buvo ištikimas 
skaitytojas ir pažangus 
žmogus. Tebūnie brangi .io 
atmintis. B. A. S.

laukia 
vos.

įe
kolchozų baudžia-

tkelbiasi “Keleivyje.

Čia atvažiavo iš Vokieti
jos, D. P. pas savo dėdienę. 

Keleivio” žmonės, V. ir M. Dob- 
raskiai. Jiedu gimę ir augę 
gilumoje Rusijos. Caro lai
kų jiedu nepamena. Šie 
žmonės daug ką žino papa
sakoti apie pasibaisėtiną 

.komunistų žiaurumą ir Ru-

.1 VI
kartą. Tautiečiai laukę pa
ramos, tikėjęsi kažko gero, 
gražaus — apsiriko. Pir
mieji tremtiniai (ne visi) 
pasiekę viešąjį gyvenimą, 
užsirekomendavo kaip ne
verti lietuvio reprezentanto 
vardo. Neneigiant, kad ta
me tarpe yra tikrai savo 
pareigą suprantančių Tėvy
nės sūnų, numanu jog di
desnioji jų dalis liko sąži 
ningam darbui baigti 
pasižadėjimus.

Pirmieji “reprezentantai 
savo

$369.73 
.$160.00 

40.00

Viso .........
Pasiųsta BALF 
Narystės 
A. L. Tarybai .... 160.0C 
Transp. drabužių .... 3.05

mokesčiu

Skyr. kasoj lieka $6.67 
Skyriaus raštininkas,

P. A. AncSrėjun'is.

SIULO PASTATYTI 15 
MILIONŲ NAMŲ

Senate Įneštas biliaus su
manymas remti statybą,, 
kad iki 1958 metų Ameri
koje butii pastatyta 15 mi
lionų naujų butų. Bilius yra 

. ,. . žinomas Taft - Elender -
Wagner vardu, nes tie se- 

" " " nateriai jį iau senokai iškė
lė, bet jis iki šiolei buvo b • 
svarstymo. Dabar šen. Flan- 
ders jį iškėlė senate ir ragi
na ir atstovų rumus bilių 
svarstyti.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieško j imu*.

"KELEIVIO” KALENDORIUS

“Keleivis” turi išleidęs didelį Kalendorių 1948 me
tams Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymų. Yra 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,

“Keleivi*”
636 E. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

tautiečiams tuojau pa
brėžė apie savo aukštesnį 
išsilavinimą ir pasiteiravo 
apie jį globoiančiojo profe
siją. Toliau iš svečio aiškė
jo, jog čia apskritai žmonės 
labai atsilikę ir negali ly
gintis prie Europoje pasiek
to mokslo. Tokios pirmų ių 
pokalbių “mintys” atnešė 
labai liūdna? nuotaikas, juo 
labiau, kad “minčių” reiš
kėjų veiksmai teigė ką kitą. 
O tai vietiniai tuojau paste
bėjo. Jiems buvo labai ne
malonu matyti neretą reiš
kinį, kuriame eidamas gat
ve naujai atvykęs tautietis, 
nenatūraliai svirdinėjo. Bu
vo aišku kur eina pirmosios 
iš miško atsivežtos santau
pos. šeimyniškame pobūvy
je jiems buvo keista žiūrėti 
į pakviestąjį svetį, kuris 
kiek įtraukęs pradėjo netik 
šeimininkauti, bet visų nu
stebimui sauvaliauti. Jo ne
imponavo aplinka, svečiai: 
jis tik vienas norėjo buti vi
so centras. Dar gražiau kaip 
miškuose likę vyrai gauna 
iš Amerikos laiškus, kuriuo
se stebimasi kas per lietu
viai suvažiavo į Kanadą. 
Tenai (Amerikon) atėję ži
nios. kad naujai atvykusie
ji į Toronto, per Kalėdų pa
maldas bažnyčioje buvę ne
blaivus. Nekalbant apie 
miške likusiųjų pasipiktini
mą, kad visi “pabėgėliai” 
kaip susitarę nerašo laišku 
iš savo naujojo gyvenimo 
mieste, tokia žinia jiems 
buvo skaudi. Jie pamatė, 
kad pirmieji išsišokėliai ter-

nrrrmnm » « * « » «OjT«rani t

Darb as
Užsisakyki! kuli eros ir 

visuomenės mokslų žwr- 
nalų "barbą".

“Darbą” leidžia l.irts- 
vių Darbininką Draucija, 
South Bostone.

"Jau pasirodė "Darbo” 
trečias numeris ir gau
namas musą įstaigoje.

“Darbo” metinė prena- 
merata vienas doleris. 
I’avimė kopija—25 ernt.

Čekius ir Vloney Orde
rius rašykit I.DD iždinin
ko Wm. V. Anesta var
du ir siųskite sekamu ad
reso;

DARBAS 
f36 Br»adway 

So. Boston 27. Mass.
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Poslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 12. — Kovo 24 d., 1948 M.
Antra Gromata Maiklui 
Nuo Tėvo iš Flioridos

Na. tai vo:. M ūke. i- r i» 
antrą syki sakau .a i.- F io- 
ridos: tegul bus pagarbin
tas. Ir ši kaitą pasakysiu 
tau daugiau apie tuos medi
nius policmanus. kuriuos 
minėjau pereitą syki.

Jes. vaike, kai pravažiuo
ji Vašinktoną. kur politiku - 
riai zokonus Amerikai da
ro, tai gyvos policijos jau 
nesimato. Teisybė, pake
lėm stovi policmanai. ale 
ne gyvi. o iš medžio pada
ryti. Ir tai dailia^ nuduoti, 
ka 1 tu neo^žintum. ar jie 
g'-vi. ar ne. Stovi išsitempę, 
užkulnius krūvon sumušę, 
tartum Žalnieriai ant služ- 
bos. Rodos, stovi ir vadina 
kad koks armo’ūlas neužva- 
žiuotii ant karvės. Matai, 
čia tokia mada. kad farme- 
rių gyvuliai ganosi neap
tverti. Na. ir akurat pasitai
kė taip, kad vienas paršas 
palindo r>o musų kalamaš- 
ka. kai ji ritosi pakalnėn. 
Paršas sužviegė ir užvertė 
ko’as. Kaip tyčia, čia pat ir 
policmano bura. Jis stovi ir 
žiuri i mus. Mano našliuke 
kurr.šterėjo man i pašonę ir 
sako: ‘‘Bus šlėktai. Jis r:š- 
tys mus...” Veidiminut. sa
kau. aš Įspausiu jam rankor. 
dolerinę, tai bėdos nebus. 
Nusiėmiau kepurę ir einu 
prie jo. Priėjęs sumušiau 
batų užkulniais ir sakau: 
kodėl čia pas jus nėra pa- 
rėtko? Pas mus. Musų čiu- 
žės šteite. kur armobilai va
žiuoja, kiaulės nevaikščio
ja. O jis stovi ir tyli. Bus 
šlėktai. parciislinau sau. 
Taigi priėjau arčiau ir atki
šau bumašką. Ale iis neima. 
“Vactu marti?” sakau. “Vai 
no teik?”

Mano tavoriščka mirkte
lėjo man iš armobilo ir sa
ko: “Žinai, jam nevalia pi
nigus imti. Įkišk jam i ki-'e- 
nių...”

Ir tik tada aš apsižiūrė
jau. Maike. kad tas polic- 
manas yra padalytas iš me
džio ir neturi nei kišenių, 
nei nieko. Nigeriai tuo tar
pu pagrobė tą paršą m lai- 
žydamiesi nusinešė i bušiu<. 
Sakau, ir fonių turėjom, ir 
doleris atliko.

Vėliau aš sužinojau, ko
dėl čia policmanus daro iš 
medžio. Farmeriai čia ro- 
kuoja taip: gyvam poiiema- 
nuo reikia mokėt pėdę ir jis 
Įlindęs kur nors miega: o 
medinis visada stovi prie 
kelio ir jam nereikia algos 
mokėti. Vagių čia nėra. b*' 
Bostonas. Bruklynas ir Či
kaga toli.

Tai vot. Maike. koks ciu.d- 
nas svietas.

Musų tautos žmones čia 
irgi netaip gyvena, kaip 
Dievas prisakė. Lietuviu čia 
yra. ale parapios nėra. Yra 
ir kunigų. Sutikau dvi dva
siškas asabas nuo Pittsbur- 
go. Paklausiau, ar atvažia
vo zakristijonas. Ne, sako. 
neatvažiavo. Na. tai kaip 
bus. sakau, kas uždeg-s žva
kes. kai laikvsit mišias? Jie 
nusijuokė, ale nieko neatsa
kė.

\ ieną vakarą Miamės 
mieste buvo sušauktas Pi
liečių Kliube mitingas. Nu- 
makienau ir aš tenai. Sa
kau. gal užfundys staršam 
vyčių generolui. Ale niekur 
nieko. Čėrmonas atidarė 
mitingą ir pasakė, kad rei
kia bildyt savo locną pasto
gę. Paprašė vieną kunigą, 
kad pamokintų, kaip tą pa
dalyt. Aš net persižegno
jau. Sakau, jau bus bažny
čia ir bus zakristijonas. Ale 
niekas is to pamokslo neiš
ėjo. Tada atsistojo senas 
‘ Keleivio” radzibatorius ir 
išrėžė spyčių. kad Miamės 
"e'uviar.is reikalinga salė. 
Tik tu pamislyk. Maike: ne 
1 r.ž.r.yčia, o salė! Aš jau bu

vau atsistojęs protestuoti, 
ale daviau j akajų. ba visi 
Jam pritarė ir tuojau sudėjo 
$1.300 nupirkti salei lotą!

Tai matai, vaike, kas da
rosi Flioridoj.

Man čia jau nusibodo, 
bet nežinau kaip reikės na
mo sugrįžt. Matai, su ta 
n- šie. ką mane atvežė i 
Flioridą. jau atsisveikinau. 
Žinai, aš pakalbinau ją že- 
nytis. Olrait. ji sako. duok 
man pačiupinėt savo nosi. 
Ir—kapt man už nosies ga
lo. Pačiupinėjo ir pastūmė 
mane Sako: "Geriau: nuo 
manęs! Tavo nosis šalta, 
kain varlė!”

Na. tai pasakyk. Maike. 
kas man dabar daryt? Ta
vęs čia nėra: mano frento 
zakristijono nėra, ir nėra 
furmankos namo parva
žiuot... Žinai ką. Maike. kai 
tu skaitai moksliškas kny
gas. tai pažiūrėk gerai, ar 
nėra jose tokio sekreto, kur 
butų pasakyta, kas reikia 
oarvt. kad nosis butų šilta? 
Tada aš patra'-yčiau iš nau- 
o prie tos našlės prisitai

kyt.
O dabar lik sveikas ir 

gudbai. Jurs truli,
Tavo Tėvas.

NELAIMĖS AUKOS

Thomas Thompson laiko 
priglaudęs prie krutinės sa
vo sužeistą dvejų metų duk
relę. Tėvas ir mergytė abu 
buvo sunkiai sužeisti auto
mobilio nelaimėj ir vežami 
Į ligoninę Los Angeles mie
ste.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

MARGU
N "uja Sintetinė Guma
Astuonios Amerikos gu

mos kompanijos sujungto 
mis inžinierių jėgomis ne
statė pirmą naujausios <’ r 
tinos gumos fabriką, kurs 
gamins “Vltipara”, nau’au- 
rią sintetinę gumą, kurią 
eisingiau bucų vadinti plas

tiku. Vltipara yra labai pa
naši Į guma. tik daug patva
resnė ir tinka vartoti visur, 
kur vartojama ir guma. Iš 
to plastiko padalytos pa
dangos yra 20 nuoš. drūtes
nės. kaip guminės. Vltit ar; 
gali būti maišoma su guma 
ir su plastika. Naujausi;’, 
dirbtuvė pastatyta Ameri
kos valdžios lėšomis. Baton 
Rouge La. mieste, ji tuoj 
pradeda gamybą ir duos 
per metus 30.000 tonų dirb
tinos gumos.

L’ltipara nėra naujas 
amerikoniškas išradimas. Ji 
jau buvo gaminama Vokie
ti jo i -ir iš ten jos gamybo- 
paslaptis liko pargabenta i

M YNAI
Ameriką.

Užmirštas Miestas?
Meksikoj, dykioje Chia 

pas valstijoje, prie Monte- 
b llo ežero, liko atrasta 
aukšta pyramidė. Ne\v Yor- 
ko mokslininkas Richard 
Ceough. sako, kad prie to 
ežero turi būti senovės už
mirštas miestas. Apielinkės 
gyventojai pasakoja daug 
k-gendų a] ie vieną užmirš
tą miestą, bet iki šiolei to 
miesto likučiai nebuvo iš
tirti. Dabai- bus daromi 
įimti tyrinėjimai ir tikima
si ten atrasti senovės indi-

nu Maja giminės miestą.

tyrinėjimais musų saulės ir 
naujai pastatyta observato
rija bus žymiausias saulės 
tyrinėjimo centras.

Nau’a Observatorija
Michigan universitetas 

šias dienas pradeda statyti 
naują observatoriją. Stinch- 
field Woods, netoli nuo 
Ann Arbor, Mich. Pastaty
mas kainuos 260.000 dole
rių.

Michigan universitetas 
jau yra pasižymėjęs savo

Apie Golfėtremą
Iš Meksikos Įlankos šilto, 

vandens srovė veržiasi i 
Atlanto vandenyną ir eina 
toli i šiaurę, skersai visą 
vandenyną, ir net pasiekia 
šiaurinės Norvegijos pa-į 
krašeių.

Niekas nežino, kodėl šil-j 
tas vanduo iš Meksikos Įlan 
kos eina Į šiaurės rytus. Bet 
visi šiaurinės Europos gy
ventojai jaučia tos srovės 
šilumą ir daugelis uostu 
šiaurinėj Europoj visai ne 
užšąla per žiemą dėka 
Golfštremui.

Bet kodėl Golfšremo van
duo nesusimaišo su Atlanto 
vandenyno vandenimis ir 
neatšąla? Mokslininkai i tai 
atsako, kad Golfštremo 
vanduo niekuo nesiskiria 
nuo kitokio vandens. Jis 
maišosi su Atlanto vande
niu, bet Golfšremo srovė 
yra toki didelė ir galinga, 
kad ji nesuspėja susilieti su

vandenyno vandenimis ir 
dalis jos nueina iki šiaurės 
Europos pakraščių. Pro F lo- 
ridos smailgalĮ Golfštremas 
per valandą varo 100,000,- 
000,000 (vieną šimtą bilio- 
nų) tonų vandens, arba tuk- 
ūantĮ kartų daugiau van- 
lens, negu i Meksikos Įlan
ką neša galinga Mississippi 

pė. Tik dėl savo vandenų 
ausumo Golfštremas gali 

pj vandenyną nubėgti ke- 
ūas tūkstantis mylių visai 
neištirpęs” vėsiuose Atlan- 
» vandenyse.

nuo akcijos
ATSAKYMAI.

Tremtinių Draugi :os val
dybai, Detroite. — Sutinka
me, kad eiti Į diskusijas su 
bolševikais dėl pačių bolše
vikų skelbiamų melų, butų 
negudrus dalykas. Bet skel
bti ilgus straipsnius laikraš
čiuose dėl kiekvienos bol
ševikų ar jų radiuso provo
kacijos irgi maža tėra rei
kalo. Todėl Tamstų pareiš
kimo nededame.

AUKOS AMERIKOS LIE 
TUVIŲ TARYBAI

Nuo 1948 m. sausio m. 15 
d. iki vasario m. 29 d. i A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
Centro iždą yra Įplaukusios 
šios sumos:

Mr. A. Kaulakis, Bridge- 
fo» d Namų Savininkų Drau
gija $10.

Mr. Joseph Lepnaitis. 
Hartfordo Lith. Relief Com 
mitte $200.

Mr. Jonas Žilis. Superior. 
Mis.. (ketvirta auka) $15.

Nežinomas asmuo per 
"Naujienų” redakciją $5.

Mrs. Pauline Glugodas. 
Cieveland ALT skyr. $172.

M r. Joseph Yankus. Phi- 
adelphia. Pa. $100.

Mr. Raudonius per ‘•Ke
leivio” redakciją. Hart. 
M r h. $1.50.

Mr. J. S. Valskis. Sanda
ros 46 kuopa. E. Hartford. 
Conn. $45.

Mr. P. A. Deltuva. Rock- 
fordo ALT skyrius $100.

Mr. P. A. Deltuva. Rock- 
fordo L Kultūros Draugi a 
$50.

Rev. J. Paulukonis. Ke- 
ncshos ALT skvrius. Wis. 
$300.

Rev. \\ illiam A. Savage. 
De-roit. Mich. $25.

Mr. J. Kishas. Cieveland 
ALT skyrius. Ohio. $320.

Mrs. Olga Z. Neilleen. 
Lith. American Citz. Assoc. 
Norwcod. Mass. $50.

Mr. K. Micuta c-o “Nau- 
ienos”. Coos Bay. Oregon 

$50.
Dr. \ lac’as Juodeika. At- 

chison, Kansas $20.
Mr. P. Medonis. Lith. Or- 

ga nizations Center, Detroit. 
Mich. $1.000.

Mr. Ant. Jusas, Chicagos 
Liet- Suvalkiečių Draugija.

Mr. Jonas Ralys c-o “Dr- 
gas”, Lowell, Mich. $12.

Mr. James R. Cherry, 
Lit Citz. M'orkmen's Pen. 
Club. Chicago, III. $10.

Rev. Leonard Andriekus, 
(Leuistono ir Rumfordo 
lietuviai), Greene, Maine, 
$183.

Mrs. A. Claiton, Greene, 
Maine $50.

A. Staniskis, Shenandoah 
Pa. $150.

Viso $2,894.15.
ALT Vykd. Komitetas.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio akel- 
bimus ir pajieikojimus.
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Juozas Paknys Juozo iš jos neišvarė, bet 
tarp vaiko ir tėvų išaugt) 
nematoma, tačiau skaudžiai 
jaučiama siena, nutraukusi 

iš daugeli tų intymių saitų, 
- daro

RAŠO V. RIMANTAS Lietuva turi išsilaisvinti
Šių metu pirmomis sausio can* vergijos ir pasidaryti kurie tėvų pastogę 

dienomis senose Reutlinge- P'įklausoma, demokrati- šiltą, savą ir neĮkainuoja- 
nor kapinėse išdygo naujas ne ^publika, sufederuota mai brangią. Vėliau jo.šan

su kaimynais, — sakė pro- tykiai su namiškiais įssiiy- 
grama. gino. Vėlesniais metais

Niūrios reakcijos metais,; Juozas padėjo jaunesnie- 
carų Aleksandro III ir Mi- siems broliams ir seserims, 
kalojaus II sunkios letenos kad ir pavėluotai, eiti mok- 

Kapą apklojo' "vainiku kiu- P* *SI austoj rusų despotijoj sius, bet buvusieji santykiai 
va su nuoširdžiais atsisvei- l<‘ks viešai skelbiamas šūkis nebegųzo. Kieti buvo tėvai, 

vieniems musų inteligentų šiuo atsitikimu nenuolaiau.> 
atrodė vaikiškai nerealus, buvo ir Juozas. Reikia pa- 
kitiems — klaikus ir nepri- čiam pergyventi panašų lu- 
imtinas, — jog jį skelbė žio momentą, kad suprasti, 
tuomet baisus socialistai, ką tai reiškė savy užsida- 
Ko tuomet nesuprato “su- riusiam jaunuoliui, 
brende” inteligentai, ta na- Tuo metu revoliucinis ru-

kapas. Gretimas u< sis-svi- 
ruoklis savo šakomis paėmė 
jį savo globon ir, pavasariui 
vėl sužaliavus, šlamės jam 
slaptingas visatos pasakas.

velioniuikinimo žodžiai 
Juokui Pakniui 

Kas buvo Pi 
Lietuvoje nerasi raštingo 

žmogaus, kuris tos pavar
dės nebūtų skaitęs ant lie
tuviškojo lito banknotu 
Bet
tarpe 
žmonių

PaKnvs

mas. Jų tarpe 
zas Paknvs.

Juo- sės. Beveik išimtinai LSD 
Partijos spausdintu žodžiu 
vedama politinė propagan
da kristalizavosi tautos są- 

j u- monėje į aiškius ir konkre-
, , • i~ darbl' čius uždavinius, - vaduotis

..onis per daug nuopelne mnku sąjūdi Vilniuje per- g despotijos, išlaisvi- 
savo tautai, kad jo nnneji- mete JI I Kauną į Vilniaus Lietuvi iš Rusijos jun-
mas pasibaigtų kalbomis apylinkes miestelius. Ir kai Greitu laiku politinės
pne karsto. Jis pasisalin- Juozas Paknys sąmonejan- f & bedimas turėjo 
damas is pvųjų tarpo, mu- ęio jaunuolio akimis prade- ^^^1 veiksmu. Bet ir 
sų eilese ilgam paliko neuz- o stebėti gyvenimą, sočia- & suaktyvintai musų liau- 
pddomą tuštumą. Ramus ir iistims, o kartu politiniai hnvo reikalincš
skaidrus kūdikystėje, skais- revoliucinis sąjūdis, Patil
čių idealų pažadintas jau- jos nepaprastai eneigingai

kyti, kad pažino Juozą Kak- 
nį tokį, koks jis iš tikrųjų 
buvo. Tylus ir mažakalbis, 
jis ne kiekvieną įsileisdavo 
savo sielon svečiu. Bet ve
lionis per daug nusipelnė ninku sąjūdį Vilniuje, per-

Trumpu laiku LSD Parti
ja—nors ir didelėmis auko-

GINKLAI PLAUKIA į TURKIJĄ

, 1 Kur Popiežius Bėgtu?
Balandžio 18 d. Italijoj niuose amžiuose, kada jis 

įvyksta “lemtingi rinki- buvo visame pasaulyje gar
niai”. Jei rinkimuose laimė- sus kultūros centras.
tų komunistai bendrai su 
savo talkininkais, tai Itali
joj gali įvykti perversmas 
ir, žinoma, visoki demokra
tija tame krašte išnyktų. 
Butų, kaip prie fašistų, ka
da Mussolinio partija viena 
valdė ir kitoms partijoms 
nedavė laisvės nei veikti nei 
legališkai gyvuoti.

Bolševikų valdomuose 
kraštuose teroras yra daug 
didesnis, kaip buvo fašisti

S. K.

Laiškas iš Lietuvos

džiai buvo reikalingas pa
vyzdys. Jį davė LSD Parti-

v . . . ______ - • ... ja, išėjusi viešumon mitin-nuolis - gimnazistas, neoa- .vėtomas, jau ėjo į lietuvis- įj J demonstracijose, 
laužiamas ir bekompromisi- kąjį kaimą. Jvyko daug «ejkliįju car0 entų likvi.
ms uz juos kovotojas visą kam neįtikimas ..stebuklas. davimu, degtinės monopo- 
SaVO amžių, Viešumos Vincu lion/iic .. .7 o

Juozas Paknvs

Amerika siunčia daug ginklų į Turkiją, kad ji gale- 
tų gintis nuo rusiškos meškos. Čia matyti galinga ar- 
mota, kraunama Į turkų laivą “Yozgat” New Yorko 
uoste. Didžiulė, 105 milimetrų kanuolė, yra viena iš 
daugelio ginklų, kurie dabar plaukia į Turkiją.

Iš GYVENIMO

$25 Lygus 13 Červoncu
Drg. J. Walatka iš Nau- 

gatuck, Conn. mums pri
siuntė laišką iš savo gimi
nių Lietuvoje. Laiške skai
tome;

Aš rašau margą laiškelį 
ir sveikinu savo brolelį, o 

nėj Italijoj ir net hitlerinėj taip pat sveikina visa mano 
Vokietijoj. Naciai ir fašistai seimą. Brangus broleli dė- 
dar nebuvo pasiviję bolše- kojų tamstai už laiškeli n 
vikų teroro žvilgsniu. už sias taip brangias dova-

Amerikoje daug kas nas, kurias priėmiau lapkn- 
svarsto, kas butų, jei Itali- mėnesio 18 d., gavom 
joj įvyktų bolševikiškas 13 červoncų. Bi angus bio- 
perversmas? Ar tai butų lėlį, prašau daugiau pinigų
trečio pasaulinio karo pra- ?.e el.stl, . nrJ)31^’
džia? Gali ir taip būti. žinai, kad Tamstai didelis 

Belaukiant tų rinkimų, nuostolis, p mes dar„turime 
žmonės klausia, kur dėtųsi tan| s)kiui, tą ą
Romos popiežius, jei bolše- tenkame. ič_
vikai paimtu valdžia Rali- .A w Tna"Jl®

’ Pasilikti savo Vatika- S"'llon!e ™.° Ta™‘t k?d
mano brolelis netekęs abe-JOJ

ne jis vargu galėtų, nes bol- ,abai SUSpaudė
sevikai ir iš jo norėtu pa- ai *
daryti savo tarną, kaip jie mano sir(^U 
padarė iš Rusijos cerkvės .,
archimandritų, metropolitų J' . s
ir “paties” patriarcho. i-ai%-nut- Vn.Kongresmonas O’Toole iš hu dirbtl- reumatizmas ko-
New Yorko praeitą savaite

Duodu žinoti apie savo 
jau trįs metai, 

kai|i niekokio darbo nega- 
:s liu dirbti,

jose ir rankose, tik po aslą

Žymės Nekultūringo vai “Ana ?
Žmogaus —Ji yra mano motina, at-

Toks asmuo, susitikęs sakė vaikas.
svetima žmogų ir užkalbin- —Tai kodėl tu jos neva-

ov- euita iš nradžin «vpikn ov. Ih* naikinimu, politinio po- tas. savo akių žvilgsni nu- dini taip? „ pasiūlė, sunusUippat penkti metai,
iii d n bin^n venimiškcF instinkto vėlinti Rudžio streikais. Tas paruo- kreipia i sali, vengia anam i —Ji nenori, kad as yn- nausybe pasiimtų apsaugoti cii bj7<1rkmJe vaiVšėio.darbingu .nstmk o vehau tofe dabar- Q s ,ia ją manla. paalskmo

‘ madiniai i=iii Jn i v™, tinei Jaunimo kartai beveik koki aukštesnio luomo zmo- berniukas. . etU bolšev ikai, ai na jei ten
už’kdsva b- nežinomas, vyresniosios ki- gų, arba kunigą, tuoj susi- Tai, be abejonės, tas vai- kiltų pilietinis karas, kurs

* iti “• ą okratiską Srovių kartos iki šiol ne- kūprina ir kai kur net kepu- kyščiukas buvo gautas mer- gal virstų n tarptautiniu
A m buvo objektyviai nušviečia- rę nusiima. Nuėjęs svetimon gose, pamaniau sau, kitaip karu. įas kongresmonas

vena, jos .^mnaziją to mas " vertinama,. Iš Parti- vieton sėdasi nepakviestas, ji gi nesislėptų

laimingųjų lietuviškojo kai
mo vaikų, pasiturinčio ūki
ninko sūnūs, gimnazi’on pa- ;as na4J° 
teko tuo metu. kai lietuvių t°ei^P^lsP..
tautinis sąjūdis pradėtas į-1? fartlJ?s edes- Jose jis nimu jaunuoHšk-u entu- grindi 
pirmųjų, iš liaudies išėjusių ° i* 1 saY° ve*, ziazmu tik Lietuvos Sočiai
inteligentų, dar nedrąsi; į?^utiei^Tpartilo' demokratiia tuo- ia, arba

kaimą. ‘Austos , ve.iau J"™‘ ~ daviniam ir jų vykdymui. Eidama, gatve žvalgosi

neįtikimas
ven- Musų liaudis, šimtmečiais 

gęs
venimą ėjo ties 
keliu ir buvo vienas tų, ku 
rie savo dideliu moraliniu

kad Amerikos v?- su"ki»! P-aikšcioju. Mano

autoritetu
pastarajai
nant.

Juozas

veikė
dažnai

Paknvs,

aplinką, 
to neži-

kaip su lazdomis vaikščio
ja. Baigdama rašyti šį mar
gą laiškelį sakau sudieu sa
vo brangiajam broleliui. 
Sudie sudie...

nuo taip siūlo, kad Amerikos vy-
iv’kainTdmieeV^iokat'> * Pa>-«ka»a™ didelio dega pvpkg ne^sivelinęs; įarbingo vardo “Motina”, rįausybė garantuotų popie- 
tcs iaunuoli^t buvo na^nl Kepimo, pasišventi- braukia degtukį kur pa- J-D. T. ziaus saugumą ir perspėtų

ir iš P10: teisingos onjentacijos puola. Sėdėdamas prie sta- ---------------
Įsako Lietuviams 

‘Registruotis”Būdamas svetur, 
krapšto, nosį rakinė- 

ausi su pirštu grę-

‘Varpo” ir “Ūkininko” ga- .pri?ciPjP®se ,^v° l)a‘ Tuo
dynė. 
naziją 
(Jelgava 
laiku,

, savo sąmonėjimo 
buvo
nės Lietuva

gyvasis žodis, kuris nutie.- tOh Bagedijos. Juozo 
jos politinių siekimų ir ko- ?unŲ leido į mokslus 
vų gaires. O atsakymas i tą
klausimą jau buvo sufor
muotas pirmutinės lietuviu-.---- pirmuosius
visuomenėj politinės orga- ,ia.s .?imnązuos klases, tė- 
nizacijos — Lietuvos So- 'ai ’’UOZU1 pastatė ultima-
cialdemokratų Partijos — Girną: arba eik į kunigus, sąjūdžiui Komaro dva- 
jos 1896 metais priimtoj ai’03 žinotas Negaliu ,uOseBaisogalos raione ir
programoj. Kad darbo Lie- Pasakyti motyvų, dėl tunu

Red. Pastaba:
Žmonės suvargę, sesuo 

vos paeina reumatizmo 
visas partijas Italijoj, kad kankinama, jos sūnūs jau 
niekas nedrįstų kėsintis į penkti metai su lazdomis 
Vatikano nepriklausomybę vaikšto, bet prašo nesiųsti 
ir neliečiamybę. pinigų, nes už 25 dolerius,

Ką i tai atsakys valstybės išsiųstus iš Amerikos, Lietu-
-------- „ departamentas, dar nežino- voje žmonės gavo tiktai 130

Sovietų ambasada Kana- ma ta proga galima pri- rublių, arba 13 červoncų,
doje, Ottavvos mieste, išlei- minti, kad Roma ne visada Tai yra maždaug tiek, kiek 
do “įsakymą” lietuviams bUVo popiežių rezidencija. Lietuvoje rusų valdžia ima 

Ka- Buvo laikas, kada popiežiai už vieną butelį degtinės, 
G gyveno pietinėj Francuzijo- arba, pagal naujas kainas, 

kon- je, Avignon (tark Avinjon) kiek kainuoja Lietuvoje 
pilie- mieste. Jų rezidencija tame vienas jardas vilnonės me- 

mieste buvo per 70 metų, džiagos, arba kiek kaštuoja
s įsako nuo ]309 metų iki 1376 me- Lietuvoje 8 svarai muilo, 
iki bir- tu. per keliasdešimts metu Už 25 dolerius, kuriuos

sūnų leido j mokslus tam, ^iS,^"jndarptrt-ViSi'!tai 
kad jis butų kunigas. įpras- ^zWk,n K^l t •'
ta musų anų laikų ūkininko ten pu.i;iba 1 °4 m.etal'
psichologija. Baigus ketu- ;- pirmuosius dvarų darbinin

kų streikus Kaunijoj, Juo
zas Paknys vadovavo strei-

Sovietų konsulatas 
registraciją atlikti
želio 1 d. 1948 metų. Mask- katalikų bažnyčioje ėjo rie- giminės gavo Lietuvoje, jie 
vos pareigūnai liepia ir tenos, kur turi gyventi po- galėjo nusipirkti tiktai 8 

keistą klaipėdiškiams susiregist- piežius. Buvo laikų, kada svarus muilo! Todėl kas dy- 
savo elgesiais įuoti, nes Maskva Klaipė- buvo du popiežių, vienas vai, kad išvargę žmonės 

Jis dar jau- dos kraštą skaito “Tarybi- Avignone, kitas Romoje. Iki prašo jiems nesiųsti pinigų.
1791 metų Avignono mies- O jeigu atsiminsime, kad 
tas buvo skaitomas Romos pinigai buvo prisiųsti prieš

Teko pastebėti 
žmogų, kuri.' savo elgesiais moti, nes Maskva Klaipė- 
stebina visus. Jis dar jau- dos kraštą skaito “Tarybi- 
nas i, nemenkas, bet baikis nės Lietuvos” provincijos 
kaip zuikis. Ko jis bijo ne- ribose.
teko patirti. Jo buto durys Sovietu ambasada Otta- 

akis”. Pa-

Kad dari,,, Lie- Pa«'kU' motyvų, dėl kurių '£«"*• ■•
cvaržnmai ug- nepakluso tėvų „o- ni™,«tu va galėtų nev 

dyti savo ekonominį gyve
nimą, duodama realų pa
grindą ir kultūrinei savo 
ateičiai, kad Lietuvos dar
bo žmonės, vesdami išsilais
vinimo kovą prieš kapita
listinės santvarkos negero
ves, galėtų stiprėti ir pasi
ruošti naujos, socialistinės 
santvarkos įgyvendinimui,

mėti pirmąjį jų muši su ik. 
tol visagaliu dvarininku.

Po dviejų partinio darbo 
metų Juozas Paknys susi
laukė įprasto tuomet veikė-

Juozui reiškė daugiau, kaip įenJvv^Sc' L?etuy.°je. \'is 
materialinės paramos nete- • fev6bucinis
k imą. Jis neteko gimtosios įai;į, J?qXįeSUmon’ 
pastogės ..tokios, kokia ji ^oji1^- 

anksčiau ftuvo. Tęva. Lietuva jautėsi

nu; bet nepakluso. Nuo 
to laiko, negaudamas iš na
mų paramos, vertėsi pamo
komis ir toliau tęsė mokslą. 
Susikirtimas su tėvų valia 

j daugiau.
materialinės

jam

įn- 
są- 

Kai pa- 
prasiveržė 

revoliucija.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00 
Dabar vedamas'Susivienijimo 60 metu Jubiliejinis Va
jus. Jstojimo 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:

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

pasiruosusi 
prasiveržusį carų imperijoj 
sąjūdį panaudoti saviems 
siekimams. Vilniuje su
šauktas Didysis Lietuvių 
Seimas, Partijos Įtakoj įga
vęs ryškų politinį pobūdį, 
metė musų liaudžiai šūki: 
panaikink Lietuvoje caro

Jo buto
visuomet užrakintos. Langų 
užlaidos, naktį ar dieną, vi
sada užtrauktos. Jei kar
tais kas nori pas juos užeiti 
ir pabaladoja i duris, tai 
dažnai atsako per langą ne
atidarę nei durų nei lango. 
Vyras niek; 1 neišeina nu
valyti snieco nuo šalvgat- 
vio. tą darbą visuomet atlie
ka moteri-. Jis niekad ne 
eina i krautuvę nė men- 
kiausio da. ėlio sau pirkti 
Viską, pypkę, tabaką ir ap
darą nuperka jam moteris, 
arba vaikai kurių augina 
tris. Jei kada būna viena 
ar dvi dienos švenčių, jis 
gatvėj nepasirodys. O kuo
met jam reikia važiuoti 
darban, tai per lango užlai

doje turi geras 
vogė kraštą, uždėjo jam 
vergijos pančius ir dar drį
sta įsakyti laisvoje Kanado
je gyvenantiems lietuviams 
eiti į pavergėjų konsulatą 
• egistruotis. “Kad tu, gude, 
nesulauktum”, sako Kana
dos lietuviai.

Kanados vyriausybė prie 
to Maskvos pareigūnų “Įsa
kymo” daro pastabą, kad 
Kanada nėra
Lietuvos pavergimo

popiežiaus nuosavybe, ten tą žulikišką Stalino “pinigų 
ir dabai- dar yra gražus po- reformą", kada jis išmainė 
piežiaus palocius, didelė senuosius rublius į naujuo- 
biblioteka ir senoviški pa- sius, tai tie žmonės, gavę iš 
statai, kurie kadaise pri- Amerikos 130 rublių, turėjo 
klausė Romai. 1791 metais Stalinui atiduoti 117 rublių, 
franeuzų valdžia miestą o jiems iš Amerikos dovanų 
paėmė ir prijungė prie liko tiktai 13 rublių, arba 
Francijos. Tais laikais po- mažiau kaip vienas muilo 
piežius labai buvo nepaten- svaras. Už 25 dolerius! 
kintas, kad jo nuosavybė Siųsti pinigus į Lietuvą 
buvo konfiskuota, bet da- dabar tikrai neapsimoka. Iš 
bar popiežiui gali ir vėl pri- tų pinigu pasipelno tiktai 

pripažinusi reikti važiuoti į senuosius
ir ne- rumus Avignono mieste?

ir'kurk isSka ibn::važi’,<Z'oaii 
vąją valdžią! ;|a|.b(, Darv,,žiavw vėl labai

(Bus daugiau)

skaito lietuvių sovietų pilie
čiais. Jei kurie lietuviai bus 
tiek kvaiši ir registruosis 
Sovietų konsulate, tada jie 
bus skaitomi laisva valia 
užsirašę Sovietų piliečiais 
ir su jais bus elgiamasi, 

dos plyšį ; oja karą. tam kaip su Sovietų piliečiais.

Stalino valdžia Maskvoje, 
kuri dolerius sau ima, o 

Avignon miestas yra la- žmonėms Lietuvoje išmoka 
bai senas, jis jau buvo gar- rublius, su kuriais perkant 
sus Romos imperijos laikais viskas yra pašėlusiai bran- 
ir ypatingai klestėjo vidini- gu. 

ir
darbo parv
greitai įsprunka “lizdan”,

TEISMAS UŽ DARBININ- kaiu žvi| IL ,.nt4.
KŲ UNIJAS j'ei kas banf!o * Bžkalbinti.

Federalinis teisėjas Ben 
Moore .Washingtone šį pir- Kartais į
madienį išnešė sprendimą ateina tu 
C. I. O. unijų pirmininko, r*s su b?!: 
Philip Murray, byloje. Tei- \eslU 
sėjas sako, unijos turi teise Kiekvieną 
leisti pinigus politinei ko- gsusiai 
vai ir Tart-Hartley bilius. žaislų tu: 
kurs draudžia unijoms tą ą^Ū’ 1! 
dalyti, yra priešingas kons- i- 
titucijai. Tai yra pirmas Ka"/

„ unijų laimėjimas kovoje ar nieicm.i. 
Į, prieš Taft-Hartley bilių. eidavai ir

ieną krautuvę 
ar jauna mote- 
ku, kokių pen
ėtų amžiaus, 

irtą atėjusi ji
>erka visokiu 
niukui. Kartą 

as vienas pats
klaustas: 
tau ta moteris 

su kuria tu at-
ią tu vadinda- leivj”. Metams $3-00.

Iš to perspėjimo matyti 
kad Kanados vyriausvbė 
bus linkusi kreivai žiūrėti į 
tuos lietuvius, kurie laisva 
valia eis į Sovietų konsula
tą užsirašyti savo tėvynės 
pavergėjų piliečiais.

Lietuviams bolševikams 
betgi yra proga gauti Stali
no pasportą, o vėliau gal ir 
nemokamą kelionę į Stalino 
“rojų”. “Liaudies Balso” 
ekspoliceiskiai turi progos, 
tegu nežiopso. A. V.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Ke-

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broadway. So. Boston 27, Mass.



Puslapi' ?e?tas Nu. 12. — Kovo 24 o.. 1948 m.

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

Dar Apie Bučiavimosi Papročius
Tūlas laikas atgal šiame Stipriausiai bučkių paprotys 

skyriuje tilpo trumpa buč- buvo užvaldęs francuzus u 
kio istorija. Ten buvo paša- anglus. Sakoma, kad vidui- 
kyta, kad bučiavimosi pa- amžiuose Francuzijos baž- 
protys atsirado nelabai se- nyčiose per pamaldas mote

rys pašokdavo ir puldavo 
Kavalieriams ant kaklų, jei
gu šie ateidavo vėliau, ir 
viešai juos bučiuodavo.

Vienas Francuzijos kara
lius išbučiavęs visas Nor
mandijos moteris ir mergi- 

Bet dabar aš perskaičiau nas.
“This Week” magazine C. Rašytojas Erasmus. _ ra- 
D. Rice’o ir J. B. Gibsono šydamas apie savo kelionę 
parašytą šiuo klausimu strai Anglijon, sako: “Anglijoj 
psnį, “The Facts About Kis- kur tik užeisi, tave pabu- 
sing”, ir pamačiau, kad jie- čiuos visos moterys, kiek 
du tvirtina tą pati. kas buvo tik jų namuose bus: atsi- 
rašyta “Keleivio’’ Moterų sveikinant, taip pat busi 
Skyriuje. kiekvienos bučkiu palydė-

“Keleivy” buvo pasaky- tas. Bučkis yra pirmutinis 
ta, kad pas japonus bučia- dalykas kai anglai pas jus 
vimosi papročio iki šiol da ateina: ir bučkis yra pasku- 
nebuvo. Rice ir Gibson taip- tinis dalykas, kai jie išei- 
gi sako. kad nebuvo, tačiau na.’’
pažymi, kad dabar jau ir Bet bučiavimosi karštis 
japonai pradėjo bučiuotis, nevisuornet buvo vienodas. 
Juos “užkrėtė’’ tuo papro- Kartais jis pakildavo, kar
čiu amerikiečiai. tais atslūgdavo. 1504) me-

Kad europiečiai bučiuo- tais Anglijoj kiekvienas vie- 
jasi, japonai žinojo ir se- šas susirinkimas išrodęs 
niau. bet jiems tas papro- kaip kokia bučiavimosi 
tys išrodė nepadorus, ir ja- šventė. CromvvelTo laikais 
ponų teatruose bučiavimosi šitas paprotys buvo lyg ir 
scenos niekad nebuvo rodo- užmirštas.
mos. Kai 1924 metais Toki- 1700 metais, kai Anglijoj 
jo muziejus suruošė euro- viešpatavo karalienė Anna. 
pietiško meno parodą, tai bučiavimosi parotvs vėl at- 
francuzai atsiuntė pagarsė- gijo. Kas mokėjo karščiau 
jusio savo skulptoriaus Ro- bučiuoti moteris, tas buvo 
dino “Bučki". Tas kūrinys didesnis džentelmonas. O 
vaizduoja nuogą vyrą ir kai ateidavo šv. Valentino 
moterį, kurie apsikabinę diena, tai bučiuodavusi visi 
bučiuojasi. Japonų muzie- per visą dieną. Buvo visai 
jaus viršininkams šita skulp tvarkoj vaikinui ateiti ank- 
tura pasirodė tokia “nemo- sti rvtą Į merginos kambarį 
rališka." kad jie nedrįso ir išbučiuoti ją dar lovoj 
ją publikai rodyt. Japonai gulinčią.
nepriešingi nuogumui, bet Artėjant 20-tam šimtme- 
priešingi bučkiui. Tai buvo čiui, bučiavimosi paprotys 
prieš 22 metus. buvo bepradedąs atslūgti.

Šiandien jau kas kita. A- bet paskutiniais laikais jis 
menkos kareiviai ir valdi- vėl sustiprėjo.
ninkai išmokino japonų Seni žmonės, kurie bučia-

danai ir kad tūlos tautos 
nesupranta jo reikšmės 
Šios dienos.

Man nesinorėjo tikėti, 
kad tai butų tiesa. Kaip gi. 
rodos, jauni žmonės ims ir 
nežinos, ka reiškia bučkis?

iki

KELEIVIS, SO. BOSTON

GENEROLAS IR ŽVONA IŠŠOKO IŠ ORLAIVIO BERLYNE

orlaiviGenerolas Telford Tayior Berlyne, Vokietijoj, sėdo su savo žmona į 
skristi į Niurem’oergą. Orlaivis virs Berlyno miesto sugedo ir generolas su 
žmona turėjo iš jo iššoktu Žmona krisdama nusilaužė vieną koją. Paveikslo 
kairėj matyti jauna generolo žmona su savo dviem dukrelėm.

čiuotis “nemorali1 ka’’ 
las laikas atgal vienas 
iis moterų žurnalas pravedė 
šiuo klausimu ankietą: pri
dera moterims bučiuotis, ar

Tu- Įrodyta, jog minėtąjį žmogų gali Įiilv’i namą. 
dide- nušovęs ne Budžinskas, bet užsidarysią patys, 

jo sėbras.
Ar Lukaitei pavyko savo 

tikslą pasiekti, rašant šiuos
ne? Iš 100 atsakymų. 59 at- žodžius dar nebuvo žinoma, 
sakė. kad moteriškei nepri- Spauda spėjo, kad gubema- 
dera bučiuoti vyrą, jeigu ji torius vistiek neįeisiąs lais- 

buti jo žmona. Ta- vai

Langai

NAUJI DALYKAI

Ausys pavaduos akis?
Yra žinių, kad greitu lai-

Tarybinio Piliečio Diena
M. BUKŠA linksmam, laimingam gyve-
(Pabaiga) nimui. Dainavo su tikrai

Sunkiom kojom parėjo jis slavišku mostu, beribiu ir 
namo ir kai lipo laiptais, at- neišsenkamu savo jauųuo- 
įodė, kad visas virto iš švi- liškoj ekspansijoj. Maskva 
no ir su kiekvienu kojos pa- dainavo taip, kad jos bal- 
kėlimu darėsi sunkesnis, sas pasiektų ne tik Sibiro 
Sunkia ranka įdėjo raktą į tundras, bet skriestų per vi- 
durų spyną ir kaip amžiams są pasaulį.
prakeiktas įėjo į vidų. Vi- Marytė nebeišlaikė. Ji at- 
duje buvo šviesu — Marytė sirėmėį vyro krutinę ir pra
laukė ir, rodos, sūnūs dar virko tikrai kruvinom aša- 
nemiegojo. Nusirengė. Dar įcm. Bet greit susivaldė, 
niekaip nenusistatęs pažiu- ranka nubraukė ašaras, visa 
įėjo į žmoną tokiomis aki- siela pabučiavo Anicetą ir, 
mis, kad ji, rodos, suprato, pravėrus miegamojo duiis, 
kad kas labai nepaprasto tyliu, prašančiu balsu tarė 
atsitiko. Gentila nestoda- vaikui:
mas perėjo valgomąjį su pa- —Eik, Kaziuk, miego: 
ruoštu stalu ir įėjo į miega- jau vėlu: ryt turėsi anksti 
tnąjį. Tyli Marytė jį sekė be keltis. Maskva iš karto pa- 
žodžių. Gentila uždarė mie- springo, ir bute pasidarė 
gamoje duris ir staiga nusi- tylu.
statė: viską pasakyti Mary- Po pusvalandžio Gentilų 
tei, — vienam jam toliau šeima jau ilsėjosi, kad ryt 
nešti sunkumas buvo nebe- vėl turėtų jėgų kelti links- 
pajėgu. mą, laimingą tarybinį gyve-

Paėmė už rankos ir tyliu, nimą. Grimzdamas į miego 
užmuštu balsu atpasakojo, jurą ir jau nebetekdamas 
kas atsitiko, nė negalvoda- sąmonės, draugas Anicetas 
mas, kokį jai padarys įspu- besivedančiu balsu dar pra- 
di- Pasakojo, kaip sunkią marmėjo kažką, ką buvo 
išpažintį atlikdamas prieš galima suprasti: “Dėkų, 
žmogų, iš kurio vienintelio Maryte”. Tai, atrodė, buvo 
tegalėjo laukti supratimo, jo šios dienos išgyvenimu

merginai tuoktis ka- neregiai galėsią skaityti atleidimo ar pagalbos. Jam balansas.
, RŽt cvorh,, laikrascius ausimis. *\sąs iš- vienam buvo per sunku. Mmganti Marytė knypte-

rastas “tleKtronisKas paišė- Kol Gentila pasakojo, įėjo, bet jau nieko nebeat- 
iis su sviesa. Kuri raides pa- Marytė liuosavosi iš nutir- sakė.
verčianti garsais — kiek- pįmo, gyjo, ir įsiliejo į tą 
vienai raidei vis kitoks gar- jįurpų vargą, kuriuo gyve- 
sas. Tokiu budu neregys no tia5ar Anicetas. Žingsnis

liniu. Bet tas netiek svarbu. 
Įdomu yra tas, kad įsimy
lėjusi moteriškė gali apakti 
iki tokio laipsnio, kad visai 
nemato savo ateities.

Taiybinio piliečio diena
buvo baigta.

PRABILK.
galėsiąs
simis.

nerginas ir moteris bučiuo- vimosi dienas jau atgyveno.
IS. II* TOS 54 **marlo*’ to TA a ta v rv t i bvitiVimio T2n

nesitiki
čiau 88 iš 100 prisipažino, 
kad jos bučiuojasi vistiek.

Iš tikrųjų, tur būt, ne
daug yra tokių žmonių, ku
rie nemėgsta bučiuotis. Sa
koma. kad vienas šarlata- 
tas Kanadoje pasiskelbė 
laikraščiuose galįs už S 1.00
nurodyti 43 skirtingus bu- Prabilk, o, mėlynake, 
čiavimosi budus, ir jis tuo- Prabilk svaigia širdim! 
jau gavęs $4.000. Kur tu—ten dienos lekia

Bet taip yra tiktai tarp Saldyn, saldyn, saldyn, 
baltveidžių. Tarp kitų tautų Rur Tav0 žvilgsnis krypsta, 

l)a~ Kur tavo šypsena,ir tautelių 
protys da\ monnmo
iia i tiaiitn ii«

bučiavimosi
nėia įsigyvenęs. yen amžina jaunystė,

Lrari amo fvor-_ _  v-j en saule amzina.
dalis žemės gyventojų dar 
nesibučiuoįa. Pakalniškė.

Akla Moteriškės 
Meilė

Prabilk tad, mėlynake, 
Prabilk širdies žodžiu! 
Aš tavo meilę lakią 
Pajust geidžiu, geidžiu

Nedraugiška šalis
Sovietų Rusija yra 

nintelė šalis, kuri neleidžia 
užsienio korespondentam

vie-

po žingsnio, savanoriškai, 
be atsiribojimo, kaip tegali 
mylinti moteris. Jei vargas, 
tai abiem! Jai vargas, tai 
kartu!

Kai Gentila baigė pasa
koti ir pakėlė akis į žmonos

TRUPINIAI

Yra apskaičiuota, kad Ame
rikos moterys kasdien išleidžia 
skrybėlėms po pusę miliono do
leriu.

išsiųsti žinių, jeigu jie neap- veidą pamatyti, į jį žiurėjo 
moka telegrafo iš anksto

Augina dažytus medžius
Amerikiečiai praneša, 

kad jų okupuotoj zonoj, 
Vokietijoj, esą auginami vi
sokiu spalvų medžiai — ne

Sakoma, kad žmogus ilgiau
dvi gilios, bet nesvyruojan- gali gyventi vienu vandeniu ir 
Čios akys, Marytės akys, jau druska, negu vandeniu ir mais- 
turėjusios atsakymą į liki- tu be druskos.
mo jiems abiems statomą ---------
klausimą. Truputį pasvyro Amerikos telefono kompanija 
vyro pusėn, paėmė jį UŽ sako. kad viena Chicaga turi 
rankos aukščiau alkūnės ir daugiau telefonų, negu visa Pie-

mer.
tis. ir jos labai šitą ‘’madą” tą paprotį kritikuoja. Bu- 
pamėgo. Kai būna rodomos čiuotis nesveika, jie sako. 
teatruose amerikiečiu fil- nes tuo budu yra platina

mos visokių ligų bakterijos. 
Bet niekas da nėra įrodęs, 
kad nuo bučiavimosi butu

Šiomis dienomis Tennes- 
see valstijoj buvo nuteistas 
mirti Danielius Budžinskis 
iš Pittsburgho. kuris kartu 

Richardu Reillev’utulu

GAILA...

Gaila širdies nelaimingos,
Kada trinksi ji labai,
Ir jus akys stebuklingos, 
Kurios žėrit kaip žaibai.

mos su bučkiais, tai teatrai 
kimšte prisikemša japonų. 

Bet pas kiniečius bučia-
vimosi paprotys dar nesąs kas apsirgęs. Jei kas serga

su
nužudė žmogų plėšimo tiks- Gaila, gaila man ir jūsų, 
lais. - Kada žėrit jus ne man,

Išgirdusi. kad jos myli- Gaila vilties, gaila triūso, 
mas Budžinskis turės mirti Gaila, gaila, gaila man... 
elektros kėdėj. Dženė Lu
kas, 20 metų
gina. taip pat iš Pittsbur
gho. pasiskolino pinigų ir 
nuskrido Į Tennessee, kad 
susituokti su savo mylimuo
ju. kol jis dar nenužudytas.
Pasiekusi Nashvillės mies-

O. Nakas, medžių' lapai, bet pati me- virpančiu, bet kietu balsu tų Amerika, 
diena spalvuota 
mokslininkai patyrę, 
medį galima nudažyti 
kokia spalva, įieklžiant 
kamieną 
tikru dažu.

Vckiečiu tarė:

palei žemę

kad
bet

I jo 
tam

—Niekuomet, Anicetai ’ Statistika parodo, kad iš kiek- 
Niekuomet! Kas bebūtų; vienų 3.000 gyventojų Jungti- 
dėl musų pačių, dėl vaiko, nėse Valstijose kasmet vieną 
dėl visų žmonių! pritrenkia perkūnas.

įsigyvenęs. Malajai, poline- 
ziįiečiai ir eskimai visai ne- 
sibučiuoja.

Net tokia kultūringa eu- gali paleisti 
roj iečių tauta, kaip šuo- gų bakterijų.

užkrečiamąja liga. tai tas 
ir nesibučiuodamas gali ki
tus užkrėsti — alsuodamas 

oran pavojin- 
. O alsuoti juk

miai. irgi nelabai palinkusi negalima žmogui uždrausti.
Kodėl tat drausti sveikiems 
žmonėms bučiuotis? Sveiki 
žmonės viens kito neuž
krės. o ligoniai nesibučiuo- 
ja. .

Kai kas sako, kad bu-

į bučiavimąsi. 
čiau nemato
vyrams ir moterims kartu 
maudytis be maudymosi kos 
tiumų. arba kartu eiti pir
tim

Suomiai ta- 
nieko bloga

DVINUKĖS KARTU LIKO MOTINOS

Dvinukės sesutės, Mrs. Dolores Sutherland (kairėj) 
ir Mrs. Dorothy Hoves, susilaukė savo beibių tą pa
čią dieną. Jos abi ištekėjo pernai metais birželio mė
nesį. Jos nutrauktos Pittsburgho ligoninėj su savo 
vaikučiais.

Gaila man dienų jaunų ių, 
amžiaus mer- Kurjos p}aukia lyg vanduo:

Ir jausmų gaila jautriųjų— 
Sunkus slegia juos akmuo.
Gaila siekių, idealų,
Jei nelemia jiems įvykt; 
Gaila visko, galibgale.

tą. ji tuojau davė gydytojui Kas lyg durnai tur išnykt.

Ką reiškė “niekuomet”. ---------
_____ Gentilai nereikėjo aiškintis, George VVestingcuse yra pa-

t . —Marytės atsakymas tega- daręs ir užpatentavęs 416 viso-
Kaip Iranas skaitė nosis. Įėjo liepti tik tą. kas visoj kių išradimų. Bendrai imant, 

Mezopotami •oj. :. :ri da- padėtyj buvo skaudžiausia per 48 metus jis kas 6 savaitės 
i ar vadinasi Irako vardu, — atsakymą čekistui. Da- išrasdavo vis ką nors nauja, 
anądien buvo skaito: m gy- fcar jr Gentilai buvo aišku, Plačiausia žinomas jo išradimas 
ventojai. ią dieną buvo kad kitokiu jis negalėjo bu- yra oro stabdžiai (airbrake) 
valstybės sienos“ žmonėms (j, kas bebūtų; ir kartu jis traukiniams.
uždrausta keliauti is vietos pasijuto, kaip atradęs žemę------------------------------------
i vietą, uždrausta net už pO kojomis ir gairę nyku- 
durų išeiti — visi turėjo bu- moj. Gairė buvo statoma iš- 
ti namie—ir valdžios pa- tikimos rankos ir, kaip jau 
skirti žmonės ėjo nuo durų jįs ne kartą buvo bendram 
prie durų surašinėdami gy

I-s.padaryti savo kraujo patik
rinimą. kaip reikalauja 
Tennessee valstijos įstaty
mas. išsiėmė “laisnį” san
tuokai ir nuvyko valstijos --------
kalėjimam kad mirties kam- Kai ateina vasaros karš- 
bary susituokus su Budžins- čiai, langus reikia laikyti 
ku. atdarus. Bet jeigu išeidami

Bet jai buvo tenai j aaiš- iš buto užmiršime juos už- 
kinta, kad įstatymas nelei- daryti, tai lietus gali prilyti 
džia tuoktis, iki nesukako į kambarius, sugadinti lan- 
trys dienos nuo “kdsnio” i1- gų uždangas, grindis, lubas, 
ėmimo, o Budžinskis tuo apačioje ir sienas. Taip pa
talpų turėjo būt jau nužu- sitaiko gana dažnai. Bet at- 
dytas. eity jau nebereikės tuo ru-

Be to Lukaitei dar buvo pintis. Išradėjas Fuller, ku- 
nurodvta, kad ii daro ne- ris gyvena Miami mieste, 
apgalvota žingsnį, nes jeigu Floridoj, išrado būdą kad 
ii su Budžinsku dabar susi- pradėjus lietui lyti, langai 
tuoktų, o gubernatorius įo užąidaro patys. Anądien 
mirties bausmę pakeistų ka- jis demonstravo šitą išra- 
lėjimu iki gyvos galvos, ji dima savo namo langais, 
negalėtu

LYJANT LANGAI UŽSI
DARO PATYS

ne
. gvvenime patyręs, teisinga

ventojus. Pasirodė, kad Ira- kryptimi.
’ ’ turi 4,794,450kas dabar 

gyventojų.

GAVO MEDALI

Didysis
SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose SUKaip tik tuo momentu 

<lar nemiegojęs Kaziukas,
besukinedamas, radiją, uz- Kaina -Keleivio- »kai-
kliuvo Maskvos ir i jų butą tytojaBB tik
nesuvaldomai įsiveržė link- Gaunamas -Keleivio’’ knygy-
smų garsų choras. Maskva
dainavo naują himną nau- ne- “KELEIVIS”
jai santvarkai, naujam, 636 Broadway, S. Boston, Mass.

pmą 
is. ■

darė. Nakčia katinas pajuto ge-
Kaip sykis Tennessee vai- Fuller sakosi jau padavęs so kvapa bute ir pakėlė 

tiįos gubernatorius ėmė ir prašymą gauti patentą savo lermą, šeimininkai atsibudo 
pakeitė Budžinskiui mi’t- išradimui^ Gavęs patentą, ir išsigelbėjo. Katinas ne- 
bausmę į 99 metu kalėihn^ iis Dradėsias gaminti. šį rodo jokio džiaugsmo dėl

Mamytė Labai Dėkinga
—“““V

Mamytės gimtadienio pro \ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” '
Ji labai dėkinga ir sako;

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

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

Keleivia
636 E. Broadvay, Šou Boston 27, Mase.

metu kalėjimą jis pradėsiąs „
—ne dėl to, kad Lukaitė ga- prietaisą rinkai. Moterims 
lėtų su juo susituokti, bet tada nereikėsią rūpintis, 
neito, kad bylos metu buvę kad išėjus iš namų lietus

jam užkabinto medalio, jam 
geriau gal tiktų riebi pėliu-
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. į/ žmonės, tačiaus dobdami

Is Plataus Pasaulio iSSSkos lietuvių užsitarnavusius 
veikėjus*

Skandinamai Jungiasi Komunistų Redakt-rius Žiūrint Amerikos lietuvio 
Švedijos, Norvegijos ir Anglijos komunistu orga- akimis, jie padarė stambią 

Danijos mimsterių pirmi- no “Daily Worker” Vedak- klaida. Tokiu savo pasielgi-

Prancuzų Mokslininkė
Garsi francuzų moksli

ninkė, Irene Joliot-Curie, 
mirusios mokslininkės Cu- 
į ie-Sklado\vska duktė, atvy

vvors.er redaktorius L. nu- tyje 
denz, kurs irgi pabėgo nuo 
komunistų pas katalikus. 'Dėl Svogūnų .

Gerbiamas redaktoriau,
Aš norėč, kad jus šitąFrancija Valosi — ---------- . _ . . .

Francijos vyriausybė skel- mano laiškų jdėtumet i lai- 
...... - bia, kad policija suėmė 11 krašti. Reikalas toks:.
ko i Anienka, bet buvo su- niSŲ, kurie slaptai organi- Noriu paklausti ūkininkių, 
laikyta imigracijos parei- zaVo “Sovietų Patriotų Są- ar yra Amerikoje tokių svo
gūnų, nes ji atvyko komuni- junga”. Visi organizatoriai gunu (cibulių), kaip Lietu- 
stuojančios “antifašistinės” tuoj ‘ pat bus ‘ išvaryti iš voje. Lietuvoje būdavo pa- 
organizacijos kviečiama pa- Francijos i Rusiją, kur jie, sodini svogūną ir. išauga 
sakyti čia prakalbas. Po ke- dėl savo sovietiško patrio- trys ar keturi, o čia, kiek aš 
lių valandų ji buvo paleis- tizmo, ir priklauso. “Sovie- sodinau cibulikių, tai aš 
ta. tų Patriotai” varė propa- daugiau negaunu., kaip vie-

--------7 _ gandą tarp Francijos rusų. uą. Kiek pasodini, tiek ir
Amerikos Kariuomene _______ ' gauni.
Amerikos karo vadai skel- Graikija Baukštosi Aš norėč prašyti, kad ku-

bia, kad dabartiniu laiku Graikijos valdžia skelbia, ii ūkininkė paaiškintų man, 
armijai ir _karo laivynui kad 30,000 “partizanų”, kaip yra su tomis cibulėmis 
trūksta 386,700 vyrų. Pa- surankiotų iš visu Balkanų ir kartu norėčiau prašyti,

PASISAKO UŽ VYRŲ DRAFTAVIMĄ _ Mokėk savo mokesčius Lipskį. Aš busiu labai dėkingas, jei
. , . . kas man praneš ir apie mano seserįSU Šypsena, bus Visiems ge- Staru, lavą Jocienę, Mrs. Bcn. Jotas, 

kilusią iš Raganių kaimo. Prašau
i įdu. atsiliepti ar pranešti šiuo adresu:—Lengva pasakyti si\ j. c. Tite u. k. p.> <io-8>
šypsena’ —atkirto tas pik- p Aberdeen. wash.
tasis pilietis — bet mokes
čių rinkėjas nori ne šypse
nos, bet mano pinigų!

APSIVEDUIAI
■ ' —- --------------------------------- Buvęs tremtinys-iietuvis, US pi-

............ „ . . . . lietis, praleidęs antro pasaulinio aa-ReikamKas Darbininkas ar. tarmes praSara Europoje, net kęs tėvų. 
Reikalingas jaunas, nuo 2o iki -i-> , lr ■ • •... - i...... > įminiu u imu ir artimųjų, dabar pradedąs 

ryvenimą tarp svetimųjų išimtajame 
irv- 

išs:-
vieniša ir vargo mačiusi pa

nelė ar našlė 31) iki .iii mef-i a n- 
T;..,: žiaus, ūgio tarp 5 pėd. 6 c. iki 5 p. 9 Prašom rasjti šiuo ,.ų ; LaisUus Psu ‘fotografija siusti:

H. Douglas, c-o Joseph Kovalik 
1819 Peoria st., Chieago 8, iii.

(1C)

metų darbininkas dirbti ant farmos,
turi mokėti farmų mašinas runyti ir AmeriliO> le§uo
trokų. Apmokėjimas iw žemesnis, iino lha Pageidaujama
kaip kitur, valgis duodamas geras, . : •
gyventi atskirame kambaryje ir visa 'a]
priežiūra. Seni prašom neatsišaukti ’ ' 111
nes mes turime. Prašom rašyti siui 
adresu: (16)

M r. Stasunas
R. I). 4, Cortland, N. Y.

Kas Turit Mažų Karmų?
Ieškau mažos ir nebrangios far

mos su keliais akeriais žemes ne dėl 
auginimo javų, bet tik gyvenimui ty
rame ore. Ieškau pirkti arba išnuo- 
muoti. Arba ieškau vienam žmogui 
kambarių išnuomuoti farmose, prie
mažos šeimynos gyventi. Kašy.ia- parašyti laiškų arba pasikalbėti te- 
man: G->) 4 -

Mr. B. Saulitias

Paieškau apsivedimui merginos ar 
našlės nesenesnės, kaip 45 metų. Mo
teris gali turėti viena kūdikį. Aš esu 
našlys, 1h- šeimynos. Prie biznio vie
nam sunku gyventi. Todėl norėčiau 
susirasti gyvenimo draugę. Kurios 
interesuojasi šituo skelbimu prašau

48 Gold st., Brooklyn, N. Y.

1,616,300, Įskaitant i tą “tarptautinė brigada” esan- jei kuri ūkininkė turėtų 
skaičių ir 226,300 vyrus na- ti pasiruošusi Įsiveržti Į kračkų sėklų, norėčiau susi- 

Graikiją. Ar tai “nervų ka- rašyti ir nupirkti tų sėklų.cionalinėj gvardijoj.

Krašto gynimo sekretorius James V. Forrestal liu
dija senato karo komisijoj ir remia prezidento Tru- 
mano iškeltą reikalavimą, kad armijai papildyti tuoj 
pat butų šaukiami vyrai i kariuomenę. Kartu su J. V. 
Forrestal liudija karo laivyno sekretorius John L. 
Suliivan (kairėj) ir karo aviacijos sekretorius, W. 
Stuart Symington (viduryje).

Visokios Naujienos

E XT R A
Kas norite sužinoti apie iš

ganymą. esu liudytojas išgany
mo—D. Diskevičius, 112 White 
st., \Vestfield, Mass. Kaip mes 
norime išbėgti, jeigu tokio iš
ganymo neatbojate! Heb. 2-3.

Gelbėkitės. Gelbėkitės, Gelbė
kitės! Informacija free. (ii)

PAIEŠKOJIMAI

lefonu. Adresas toks:
J. T. Maloney 

R. I). 1, Box 269a. Pitcairn, Pa. 
Telefonas L’nity 93-J.

(14)

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

sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėlių varymo. Kiniečiai ir

---------- Korėjiečiai turtuoliai ir varg-
^rio^Skerkio?'AmbrazoKR dieniai šitas «aknis vartoja per

Leono Atkočiūno. Kada tai visi gy- šimtmečius kaipo koki stebuk- 
'aist, aria apsauga nuo 

juos žino, malonėkite man parašyti, visokių ligų ir jaunystės palai-

ras , ar rimtas ruošimasis, 
tikrai nežinoma.Kinijos Bėdos

Kinijos nacionalinės vy-Į --------
riausybės vadas, gen. Čan- Rusija Stato
kaišek, sukvietė aukštuosius Rusijos valdžia skelbia, 
karo vadus i pasitarimą ir kad per Volgą, prie Gorki 
pareiškė jiems, kad tiktai miesto, bus pastatyta 7 my- 
visuotina mobilizacija ir lių ilgumo užtvanka ir di- 
aiškus karo planas gali iš- džiulė elektros stotis. Kol 
gelbėti centralinę Kiniją pylimas bus baigtas, reikės 
nuo suirutes ir visą Kiniją iškasti 30,000,000 kubinių 
nuo pralaimėjimo dabarti- jardų žemės. Žemės kasimo

Su pagarba,
Uršulė Benevičienė,

3 Atlantic avė.,
No. Providence,
Paul. P. O., R. I.

Skaitytojų Balsai

KAIP RUSIFIKUOJAMI 
RYTPRŪSIAI

Francuzų laikraštis “Fran
ce Illustracion" praneša, 
kad sovietų administruoja
mos Rytprūsių dalies vieto
vardžiai nacių pavyzdžiu, 
kurie anksčiau buvusius lie
tuviškus vietovardžius uo
liai vokietino, dabar perGerbiamojo redakcija,

Prisiunčiu $7 vertės če- krikštinėjami rusų generolų
niame kare. Kinija kaliau- darbai, sako, jau yra pra- kuti už dvi prenumeratas, vardais. Taip, pav., Gumbi-
ja jau 11 metų. dėti. mano ir Mrs. Eva Batz, o nė pavadinta Rytprūsiuose

• • - už 50c. malonėkit prisiųsti kovojusio rusų gen, Gusiev-
V" A C BJf f T RA C D A čflli A kalendorių, o už 50 centų skio vardu. Ragainė — tenKA3 IyIuIUjKAdUIVIA tegu Tėvas nuperka gaspa- žuvusio sovietų generolo

dinei šaltakošės, kad iš- černiakovskio vardu, Preus-j•_ • T T- 1 __ X’Kalendorius vių visuomenei žinomi, kaip Praustų Tėvo škaplerius, bo sisch-Eylau — Napoleono
Nesenai mano bičiuliai laikraštinin kai, švietėjai, ateina pavasaris ir, jei bus laikų rusų generolo Bagrat- 

prisiuntė man iš Vokieti-kalbėtojai ir organizatoriai gorimi, tai ožys vėl suės. jonovsk vardu. _ T ilžė ^per
jos kalendor
tremtinių. Tai
tės leidinys. Daug jame organizacijos, kuriose jie 
gražių eilių, puikių straips- dirbo ir dirba. Jie savo ne- 
nių ir žmonėms reikalingų nuilstamu darbu sukėlė šim

an iš vokieti-Kalbėtojai ir organizatoriai “'"““b /*** sues. jonovsK ±nz.c pa
dorių, išleista ju tik pastangomis sukurta pagarba, Chas Kasper, krikštyta į Sovietska, Pilu- 
rai didelės ver-ALT, BALF, LAIC ir kitos New Britain, Conn. va—Į Baltijską. Donelaičio

_ . _ ■vr n - • - JI •__

Gerbiama redakcij'a,
________ _ ________ ___________v____ Gavau žinią nuo Maikio,

informacijų. Labiausia man tus tūkstančių dolerių lietu- kad aš seniui skolingas tris 
puola i aki straipsnys: “Lie-vių bei Lietuvos reikalams, oblius. Tai yra netiesa. As 
tuva tarp dviejų karo vėt- Jeigu rado progos paminėti P. ? buvau redakcijoj ir se
rų”. Šio straipsnio auto- toki kun. Burbą, tai kodėl ?1U1 * lankas užsimokėjau 
rius tai tikras plunksnos aplenkė nepaminėję Dr. Jo- , .sH„P?se «olenus už “Ke- 
meisteris! Kad ir didžiau-no Šliupo? Juk dr. šliupas, e1'- .ir. kalendorių. Senis 
šią atskalūną jis gali suža- o ne kas kitas ir pati kun. P?, pinigus priėmė ir užsi- 
dinti arba Įkvėpti tėvynės Burbą iš Europos parsikvie- kl?0 uz bato aulo ir davė 
meilės jausmą. tė. Kad

Kitas Įdomus straipsnis: nuo lenkų ,---- --------- - . . . _
Tykus Sniegas”. organizuoti lietuvių para- Jetl^ apklausinėti Tėvą, jei

gimtinė Lazdėnai pavadin
ta Krasnozniamiansku.

NKVD 30 METŲ SU
KAKTIS

busiu labai dėkingas.
Mike Pūtis 

68 Portland st.,
New Haven 13, Conn.

(14) kymo, Ginseng šaknų nereikia 
nei kept nei virti jos lengva su
kramtyti ir nuryti kaip saldai-

Ta prasme rusų valstybi
nė policija jos 30-ties metų
veiklos sukaktyje nuošir- paješkau Jono, Kazimiero ir Zido- nj • jos nėra priklios nei karčios, 
džiausią! sovietų tautos var- r»™ Kaina: svaras *20.00, pusė sva-
ClU yra sveikinama, kartu įįų parapijos. Turiu svarbų reikalą ro $10.00, kvoteris svaro $5.00
I _ • • 1 1’* * F * t 4 A nantieji malonėkit ’rašyti šiuo adre n.oUoA nok.™ ™.
kejimas, kad ji ir ateityje su: <i3>
bus garbinga ir patikima sJu^’
spalio mėn. laimėjimų gy
nėja, bus ištikima ir tikra

šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas sunku užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam Į 
namus.

AEXANDER’S CO.
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENĖJUS1V. ATVIRŲ

Skaudžiu Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jia 

lako valsčiaus. Jie patvs, ar kas negali ramiai sėdėti ir naktimis 
juos žino malonėkite rašyti man: miegoti, nes jų užsisenejusios žaiz-

Š.duikis Mikas d°s niešti ir skauda. Kad pašalinti
<20b) Luėttich Kaserne BĮ. F 42 tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
Goettingen, Germany. British Zone atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite

____________________ _______________ LEGULO Ointment. Jų gydomos
mirė ’Tnter-Racial Press of AŠ, Juozapas Burdulis, paieškau ypatybės palengvina jūsų skaudėji- 

mano giminių: dvejų tetų. Ievos Cie- mą ir galėsite ramiai miegoti nak-

Chieago 20, III.

- . ... Paieškau sesutę Adelę Draugelytę,Lemno-Stalino partijos se- po vyru Bendikienė, kilusi iš Paže- 
kt- rių, Vilkaviškio apskr. gimusi 1907
““J“- metais. Paskutiniu laiku gyveno Flo-Komentarų prie to “Prav- ridoj. Ji pati ar kas ją žino, malonė-
dos” straipsnio nereikia. JĮ kit atsilie^onŽsU°Drugelis 
paskaičius kįekvienam bus C-O Resident Engineer
aišku, kokiomis jėgomis Wolseley, Australia.
“rytų demokratija” yra ram- . •  ------------------—r—‘ —J J „ Paieškau mano pusbrolių. dvejų
Stoma. Al. ; brolių šeduikių. Antano šeduikio su-

INTER-RACIAL PRESS 
PIRMININKAS MIRĖ

nų, kilusių iš Drobiškių kaimo, Sa-

Kovo 10 d.“i New Yorke

Pereitų metų gruodžio 20
d. sovietų KKv D ^^a^toliau savo veikimą.

priešakyje stovėsmetų. Ta proga komunistų 
organas “Pravda’ Įdėjo

tad lfetuvhis'"'atskirti Popieriuką, parašęs di-
:nkų iis padėjo Burbai aclį*. Dabar Maikig tu- i'i-i ''.ia;j Tame strai- ___ retu aDklausinpti T^va kaklaus na? ■ - įame .nai

America pirmininkas Na- gelskSenės ir Marijonos Jusinckienės tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių
than H. Seidman. “Intel-- vaikų ir mano dėdės Antano Iva- nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 
tj • i n ” A’*K zl nausko visų trijų vaikų. Jie visi gy- įėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. KaCial r 1'eSS Uiroa oau- vena cieveiande, Ohio. Taip pat ieš- Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
giaUSiai SU svetimkalbe ^au mano pusseserės Teresos Make- vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- \ j • • • vičiutės, kilusios iš Paliūnų kaimo, stabdo džiuvimą odos ir perplyšimąSpaUCia, daugiausiai parūpi- Rudaminos parapijos. gyvena kur tarppirščių. Jos yra tinkamos var-
nant skelbimu iš Amerikos ta’ ^'e,y Jerse>'. valstijoj. Prašau ma- toti nuo džiustančioa ir suskilusia*
, . . i j -• ..." no gimines atsišaukti, o jei kas juos odos. Jos yra geros gy-
OlZniO ar valdžios įstaigų, žino, malonėkite man parašyti šiuo duolės
Inter-Racial Press” tęs ir adresu:

Jos Joseph Burdules
Herminie, Pa.

(15) nuo visų išvirši
nių odos ligų. I.EGU- 
1.0 Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Ix>gulo 

arduo-
. . mirusio ješkau Onos. Silvestro, Juozo ir nlezlanclų

pirmininko našle Mrs. Jean- Kazio Salinauskų. gyvenusių Boston, Ointment 
1 Mass. ir ieškau Alfonso Balčiūno ir
Antano bei Juozo Paliulių. kilusių iš 

— Užvenčio, Šiaulių apskr. Prašau at
siliepti: Juozas Juris,

51 D. P. A. C. S. (2<>a)
Wolterdingen ueber Soltau 
Baltic D. D. Camp 
Germany, British Zone.

net S. Seidman.

JV OKAI

pamiršti. . Nors kalendori
Pastarieji Amerikos lietu-jai yra kitokio nu

Skaitykit Naujienas...
TŪKSTANČIAI betartų yn HblaJkyti po visą P«saul|.
TŪKSTANČIAI jų dabar jlyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Bvedijoje ir kitur. Tarp tu išvietintų 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažįstami. Jie non su Ju
mis susižinoti, susirašyti. __

NAUJIENOS tiems išrtetintfems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus gimimų ir pažjstamų.

NAUJIĖNOS spausdna raitus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos trajpngus jvvkuis, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus.

DP8 JoidA tai žiurkės ir sumaumos pi- švenčiausiai i^ancyn. impe- <.us Ieide- ni 0 d b apznaiminu naiistimų criybių smpa 
,s,statymo kalend^ų P gavau o ?"™t« ?«Junsai

“Keleivis” turi mane lankv- Priešingą yenią, ieško tarp 
ti iki 1948 metų gruodžio s°vietn Pihe^ morališkai 
mėnesio. Su gilia pagarba Puolusių, issi imusių asme- 

K. Janonis; n^’ kuril!0S < ^'lasi >trauk-

Sarmatlyvas
Kartą valkata sustojo prie 

Dr. M. Smith ofiso durų. 
paskambino skambuti ir lau
kia. Tarpdurvje pasirodo č!° Kanadoje Jie patys a
moteris ir klausia valkatą:
—Ko tamsta norite? Val
kata sako: — Gal daktaras
turi kokią porą kelnių, ku- Paieškau mano brolį Antaną Re- 
rias galėtų man padovanot, menčių, senas laikas kaip besusira- 
nes mano jau baigia nuplyš-
ti- --  Taip, gal ir rasčiau senais laikais gyveno Chicagoj.-,

° 11945 So. Indiana avė. Malonus bro-

Ona Andriuškevičiutė - Valaitiene 
ieško brolio Jono Andriuškevičiaus, 
gyvenančio Argentinoj, ir brolio Sta
nislovo Andriuškevičiaus, gyvenan- 

ar kas juos 
(12)

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

Leominut^r Mace' ti i savo tiri i ir išnaudoti j kaip kur kokią porą, jei tau n, atsiliepk. Jei kas žinote maionė- 
i^coįriinsier, mass. ^ionažo lik- ^ts. Tam tik-• tiktų ir galėtum devet — at-.hįt*- pranešti man. busiu laba. de-

Gerbiamieji,
Prisiunčiu 7 dolerius Mai- 

'•lo Tėvui ,ant batų, noriu, 
kad ir toliau lankytųsi pas 
mane. Draugiškai,

O. Laskaiū,
Verdun, Canada.

slui labiausi: i nužiūrimi bu-į^akė moteris, 
vusieji rusų 'O belaisviai į Smith.

Dr. M ar v kingas.

100 Cook st..

žmonišką terorą
P’C,SkaitPvdrami? NAUJIENAS, Jfls patirsite
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių |
vakarus nuo jau karto ragauto raudonoj° ler°’' • , .

NAUJIENOS turi labai jdomių raštų, kurie bus nuolat 
•pauadinami. Nepraleiskite prcg* tų raštų neperskaitę. Tuoj 

lokite NAUJIENAS.

ir vokiečių išsivarytieji so
vietų piliečiu. <» ypač kapi
talistų žvalgyba Sovietų Są
jungos viduje ieško tokių, 
kurie, be to. .vra saviškos 
buržuazinės i' ‘ logijos be
laisviai. Deja. tarp tam tik
ru atsilikusia i inteligentų 
vis dar atsk. :a elemento, 

_______ >ie buržuazi
nę

nuolankumą užsieniui, 
erialistiniai

Valkata susisarmatijo, at
siprašė ir nuėjo. B. S.

Kada Pavasarėlis?

yra para
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į: <10>

LEGULO. I>ept. 2, 
4847 W. 14(h Street, 

CICERO 50. 1LL.

SEKMA TRUBA 
Avinėlio Visam 

Pasauliui
Pabaiga senojo pasaulio, pa

baiga politiškai tvarkai arba 
regulai valdančiai žmones. Pa
baiga turtuoliams, pabaiga sau- 
myliams. Dėl ko pabaiga? dėl 
to: 7 tūkstantmetinis amžius
baigiasi ir prasideda Kristaus 
viešpatavimo laikas.

Skaitykit šv. Jokūbo laiš- 
(13> kuose. 5 pr.. 1 e., kur kalbama

Kostantinas Remcncius ( ver-Brooklyn «, N. Y. ^ip. vai jus, turtingieji, ver- 
---------------------- kit ir raudokit dėl savo bėdos

Gerbiama redakcija,
Prisiunčiu 3 su puse dol. 

nž Keleivį” ir kalendorių ,
Aš jau esu senas, 63 metu kuris krenkš; m buizuazi
ir “Keleivi” skaitau nuo n? ‘kuiturą ’<lo didžiau
1913 metų ‘ ir dar nenoriu s,3 nuolanku; užsieniui 
skirtis ir skaitysiu, kol gv- štal tarn ’1’, erialistiniai 
vas busiu. Aš ii iki šio laiko kraštai ir telkia pakalikus ii 

Chieagol metama 18.00; «ž CUeagna ribų kaina metama |8.00; pirkdavau ant stoties bet iuo? pavo tik'’;!,ns lsnaudo- 
feaiema mindama — dabar lauksiu, kad pati lai- Ja- ,

kraštis atvažiuotų prie ma- Bet valsty’bies policijos 
no bakūžės. Linkiu visa ge- organai tviruu tovi sociali- 
ra visam “Keleivio” štabui, stinės valstyi y- sargyboje 
Ačiū. Mike Ceplinakaa, ir siekia jos išdavikus vi?

* Chieago, m.!griežtumu bausti.

šešiems mCneįiama 
f SIŲSKITB ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

r naujienos
171# Są. Halatod 8twet, Chlcuo S, ŪL

Aš, Salcmonas Kazlauskas. Mask- , . • ntpinanėio* ’ insll tur-! vyta i tęs Onos sūnūs, kilęs iš Vidurį- HLCinanciOf , J U* ų tur
rių kaimo, Griškabūdžio valsčiaus, tingumas supuvęs, jūsų rūbai 
ieškau Amerikoje savo iriminiu: dc- • Iv. . , . . , •dės Murininkaiėio Antano, Ma’ilaitės t ^ndziŲ ėdami, JŪSŲ auksas n 

Jie pa- sidabras surūdiję ir jų rūdys 
pa bus liudininkais prieš jus ir 

jūsų kūnus eis kaip ugnis. Jus 
sau skarbus surinkote paskiau
siose dienose”.

Viešpats Dievas bus kara- 
ir Jis

Vaikutis, kuriam atsibo- i', bn.ii,, Aic.ioro. .i,.-
] v i i a*’ Juos žinantieji malonėkiteno saltis ir blogas Žiemos rašyti man siu > adresu:
oras, kreipėsi i tėvą su to
kiu klausimu:

—Pasakyk, tėti, ar dar
toli yra šiltas pavasarėlis?

—-Jau nebe toli, vaikeli sakrų”apskr.mjos vyras dirbo laiva- -- HtSlliepė tėvas — tiktai korčnj agentūroje. Jie patys arba sumins VISUS savo neprietelius
herm-ime kas ap-7 "1al,'n,:o Pras<>- po savo kojom. Neprieteliai taiOCtlll ime m(. ntvili.-nti šiuo adresu: (13) ' J ’

(12)
S. Kazlauskas,
2383 Grant st.,
Montreal. Que.. Canada.

Paieškau mano žmonos tetos Ju
zės Ber.doraitytės-Vaitkus. paeina iš
Matainų kaimo. žvirgždaičių vai.. |jum ant vjso pjlSaulio

tris tonas anglių neturime m,. atsiii.>pti šių., adresu: 
sudeginti. Petras Pečkaitis.

________ 13a Scheinfeld, Sch.varzenberjt,
_ i . I.itauisches I„airer II,

IrtOKeaciUS Mokant Germany, U. S. Zone.
Atėjo pilietis mokesčiuiv- . . Aš. Jonas Pakalniškis, ieškau sa-lUOketl 11 labai piktai pra- VO brolio Vincento (\ViIIiam) Pakal- 

dėjo bartis su tarnautojais. niskio vra R?Fa’l!Mi J v kaime, Kuršėnų valsčiuje, ŠiauliųVienas kaimynas, kurs sa- apskrityje, Kauno red\boje. J Ame- 
išullia stovėjo, jam padarė pa- at';ažiav.° p™4 »o metą.-Asl . , J t J ta)p pat nonu surast, savo (riminai-

Staoą: čius: Joną Milašauską ir Adomą

tie kurie nenori pildyti jo pri
sakymų naujo testamento. Ty
rinėkit šventą Raštą. Dievo žo
di. be to nei vienas neregės 
Dievo karalystės. (13)

Wm. Shimkus,
1110 E. 76th st.. 
Cleveland 3, Ohio.

t



Puslapis Aštuntas No. 12. — Kovo 24 d.. 1948 m.

Vietines tintos
LDD 21 KP. SUSIRINKI

MAS IR PASKAITA 
Kuopa ruošiasi pavaišinti 

musų suvažiavimų da
lyvius

IŠ TREMTINIŲ RATELIO
VEIKLOS BOSTONE
Paskutiniuose Ratelio su

sirinkimuose kilo visa eilė 
naujų sumanymų. Nutarta

Pereitą sekmadieni, kovo savo kambaryje Įrengti raa- 
21, Lietuvių Piliečių Drau- žą muziejų, kuris pavaiz- 
gijos salėje buvo sušauktas duotų Lietuvos nepriklau- 
Lietuviu Darbininku Drau- soma gyvenimą ir abi oku- 
gijos 21 kuopos susirinki- pacijas. šis reikalas paves- 
mas. Tuoj po susirinkimo ir tas tremtiniams - inžinie- 
toj pat vietoj Dr. D. Pilka riams.

KELEIVIS, SO. BOSTON

BUVO PAGAVĘS JAUNĄ MERGAITĘ mis. kul ias aš padariau va
sario 17 senate ir kurios 
yra paskelbtos 1414
greso

kon-
rekordų puslapyje”

degančio namo ir mirė liep
snose. Tėvas ir du berniu
kai spėjo dar apleisti namą. 
Gaisras name kilo išsprogus

davė paskaitą sveikatos rei
kalais ir buvo rodomi kin
tami paveikslai.

Kuopos valdyba pranešė, 
kad buvusieji musų paren
gimai (whist party ir ban
ketas) davė gražaus pelno. 
Kasoje šiuo tarpu randasi 
netoli du šimtai dolerių.

Be kitų reikalų šis susi
rinkimas svarstė musų su
važiavimų reikalus. Mat, 
šią vasarą Bostone Įvyksta 
net keli suvažiavimai —
SLA seimas, Liet. Socialde
mokratų Sąjungos suvažia
vimas ir planuojamas Liet. 
Darbininkų Draugijos suva
žiavimas. Susirinkimas vien 
balsiai nutarė, kad musų 
kuopa pasitiktų ir pavaišin
tų tų suvažiavimų dalyvius.
Buvo išrinkta komisija, ku
ri rūpinsis sumosimu tinka
mo banketo.

Baigus susirinkimą kuo
pos pirmininkas drg. Anes- 
ta pakvietė Dr. Pilką. Dak
taras aiškino, kas reikia da
ryti susižeidimų atsitiki
mais dirbtuvėse ir šiaip ki
tose vietose. Klausytojai p-'ei"iu 
gavo daug ir naudingų pa- Bostįne 
tarimų.

Po paskaitos

Tolimesniam brolių trem
tinių šelpimui paremti nu
tarta suruošti gegužinę 
pikniką š. m. gegužės mėti. 
23 d. Brocktone. Jau dabai 
susiiupinta pavaišinti vieti
nius draugus ne tik skaniais 
valgiais bei gėrimais, bet 
Įvairia ir Įdomia programa.

Kad susipažinus su Bos
tono apylinkėmis bei mies-

Paveiksle matyti kidnaperis, Kenneth A. Ingalls, 34 
metų. 1 uvęs kalėjime. Jis buvo pasigavęs jauna 16 
metų mergaitę, Charlotte O’Brien (kairėj) iš Con- 
cord. Yt. ir su ja kur tai buvo pasislėpęs. Policija da
bar kaltininką surado, bet kadangi jis mergaitei nie
ko bloga nepadarė, tai jis bus teisiamas tiktai už kid- 
napinimą.

M: tina Nužudė Savo ’ Internationalinio Institutą 
Keturius Vaikus Susirinkimas ir Vakarienė

Mrs. Evelyn Roche, 30 Ateinanti antradieni, ko
metų moteriškė. 4 vaikų vo 30 d. 7:30 vai. vakare 
motina, gyvenanti Chelms-' “International Institute’’ lai

to Įdomybėmis nutarta ren- forde, atsuko geso kraną ir kys savo 23 metini susirin 
gti ekskursijas. Pirmoji ” -- , ‘.

___ a - ----  --- r /o
-•a;.,.,.,; aliejaus tankui virtuvėje.Taip pat širdingai n J_________

prielankiai atsiliepė ir at- Dvejų žvejų
stovų rūmą pirmininkas ramatJJ^nIi# * C,ų 
(Speaker), Mas>achusetL Du žvejaį .. MarthoJ 
Įtakingas atstovas, JObePn! Vineyard sekmadienį iš-. 
V . Martin, Ji. Jis r . plaukė į juras ir dingo. An- 

•\..Aš esu labai paten- tradieni vienas orlaivis, 
kinta? gavęs Jūsų organi- skrisdamas palei vandeni, 
zacijos pažiūrų išdėstymą pamatė jų lavonus ir tuoj 
ir pasistengsiu, kad Jūsų buvo pasiųstas laivukas nu- 
rezoliucija butų Įtraukta Į skendusiųjų žvejų ieškoti 
atstovų rūmų rekordus, žuvusieji žvejai yra kapi- 
kaipo peticija”. tonas G. Selig ir Charles;

i- Tnhn F Gemanche.kongresmonas .jonn r.
Kennedv, kurs kalbėjo lie- •

• mitinap ii- Kova Del Sunu ir Katinų 1tuvių madiniame mitinge, Massachusetts seimelisgokame laiške dėkoja uz Massacnusetts .seimeli.
Tam prisiųsta rezoliucijos svarsto b.lių, pagal kuri vi- 
kopija ir sJko: « be seimininko pagauti

1 J - ... , • sunes ir kates, jei per sesias
“...Aš užtikrinu Jumis, dienas niekas neatsišauks,, 

kad man buvo malonumas butų atiduodami mokslo is-' 
kalbėti lietuvių iškilmin- taigoms skrodinėjimams ir 
gante susirinkime vasario bandymams. Prieš tą bilių 
15 d. ir aš labai veltinu pajęjio didžiausia 
man suteiktą progą jame per trumpą laiką susirase 
dalyvauti . 250,000 piliečių, kurie

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės 'pas mus.—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

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

628 E. Broadway. So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jeselrv - Diamond^ 
Radios - Electrical Appliances

379 \V. Broadway. So. Boston
Tel. ŠOU 4649

BORIS BEVERAGE CO.

veikslai, buvo parodyti trys 
vaizdai — apie odos ligas 
ir jų priežastis, pieno gamy
bą ir dar vienas. Tik gaila, 
kad dėl mechanizmo sutri
kimų klausytojai neturėjo 
progos girdėti kalbančios 
filmos, kas sudarė tūlų ne
aiškumų.

Bendrai imant, ir susirin
kimas ir paskaita p-raėjo 
gražioje nuotaikoje. Rsp.

tov «-
kia iškila ruošiama tuoj po 
Velykų i Bostono muziejus. 
Kviečiami ir vietiniai į risi- 
dėti. Tuo reikalu galima 
kreiptis i Ratelio sekretorių 
inž. J. Vaši. 61 Thontas 
Park, So. Boston.

Visuose susirinkimuose 
bendrai dainuojamos liau
dies dainos ir nuolat prisi
menama žiauriai naikinama 
Tėvynė. S. J.

Kas Žino Szerkos ir Staro- 
duo Šeimas?

International Institute Bo
stone prisiuntė mums Kva- 

prašymą paieškoti 
ar jo apielinkėse 

, Szerkos šeimos narius. Ieš-
įodvla pa- komi Antoinette. Michael.

Zygmunt ir Marcijona Szer
kos, atvykę į Ameriką apie 
1910 metus. Taip pat ieško
mi lietuviai Juozopas, Pet-

Landė nioižudyti kartu su k imą Instituto patalpose, Mliepė ir Įtakingas kongres
ai* \aikai>. -Ji bu\o įsgel- 190 Beacon st., Bostone. monas, John W. McCor-

beta. o visi vaikai mirė 
geso. Dabar paaiškėjo, 
jauna moteriškė dėlto 
įėjo nužudyti save ir 
ku:
var
nienas, kurs, šalia Mrs. 
Roche. turėjo dar kitą sa
vo šeimą ir du suaugusius 
vaikus.

Mrs. E. Roche dabar 
Worcesterio ligoninėj,

nuo 
kad 
no- 

vai-
kad mirė jos vaikų tė- 
76 metų turtingas biz-

daktarai 
ir. jei ji 
tai jai bus iškelto byla už! 
vaiku nužudvma.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Stendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

yra
Taip pat ilgoku laišku at- priešingi tokiam įstatymui. *___  1_____ *

RADIJO PROGRAMA
Mitinge bus laikoma pa- mack, atstovų rūmų demo- .

skaito, kaip Europa žiuri Į kratų vadas. Jis rašo: Lietuvių Radio Korpora-
Ameriką. Paskaitą laikys skaičiau Jūsų laiš- d^ldifn; W0RL stoties

Momtor” redakto- ka su jdomumu ir aš užtik- 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
linu Jumis, kad tai yra 10.39 pyto bus tokia: 
mano viltis, jog jau neto- j. Muzika.
Įima ateitis vėl atneš lais-į 2 Oainininkė Emilija

“C. S.
rius, Saville R. Davis, kurs 
ką tik grįžo iš Europos.

Prieš mitingą, 6 vai. bus 
Instituto “Bufeto Vakarie
nė” visiems nariams. Į mi
tingą kviečiami ateiti ir įn

yra i stituto draugai, kurie dar 
kur nėra jo nariai.

tyrinėja jos protą i 
bus rasta sveika,'

Amžinai Renka Cambridge 
Majorą

Devynių vyrų miesto ta
ryba Cambridge mieste jau! 
senai, senai dirba rinkda
ma majorą. Prieš tris dienas 
“per klaidą” taryba buvo' 
išrinkusi pusei minutės vie-į

ras ir Gregorius Starodup. na iš savo tarpo majoru, bet i
gyvenę Bostone ar jo apie
linkėse. Starodup Peter yn 
turėjęs sodės vandenų 
dirbtuvėlę, o Gregorijus yra 
buvęs namų savininkas.

Sulaikė Daug Traukinių
Dėl anglių kasyklų strei

ko pradeda trukti 'anglių Anuoti 
gelžkeliams ir vien Naujo
joj Anglijoj traukinių judė
jimas jau yra sumažinta?
25 nuoš. 347 keleiviniai 
traukiniai per dieną ma
žiau beis į Bostoną ir iš Bo

Kas ieškomus asmenis 
žino arba jie patys, prašom 
pasiskelbti i International
Institute. 
Boston 16.

kreiptis
lar.

190 Beacon st. 
Mass. Galima te- 
— KE 6-1081, 
Katherine Z. Ki-

EAMON VALERA

klaida paaiškėjo, majoras 
vėl liko neišrinktos. Šį pir
madienį miesto tėvai vėl 
balsavo, bet be pasekmių.•
Devyni tarybininkai jau yra 
metę virš tūkstančio balotų, 
bet niekas negauna reika
lingo balsų skaičiaus.
Sandarietės Rengia Našliu , ...

Balių Per 16 metų buvęs Ain-
šeštadienį, balandžio 10 j°s ministeris pirmininkas,

d. Sandaros Moterų Kliu- Eamon de Valera, Amen- 
bas

vę mylinčiai „lietuvių tau- Burbulienė iš So. Bostono, 
tai jo? laisvę . 3 Pasaka apie Magdutę.

Kongresmonas J. W. Mc- Po programos parašykite 
Cormack irgi pridėjo jo savo įspūdžius ir nusiųskit 
padalytą pareiškimą atsto- šiuo adresu: W0RL Sto
vų rūmų Lietuvos nepri- tion, Lithuanian Program, 
priklausomybės sukaktuvių 216 Tremont st., Boston, 
proga. Mass., pranešdami savo įs-

Padėką ir pritarimą at- pūdžius, o skelbimus prašo- 
siuntė ir Įtakingas senato- me siųsti į 502 East Broad- 
rius, Leverett Saltonstall, way, So. Boston 27, Mass. 
kurs išreiškia padėką už Steponas Minkus
informacija ir oritaria lie- —. -________ —r.-. „—

tuviu pastangoms. *^e,U^?DA NAMAS,Diuį atsiliepimų gauta Sou,h Bos,onc pi‘rs,du‘x,a 
dėl lietuviu pasisakvmo, oT r j ,• . 1 »** patogumais, nu tai poKongrese daugelis senato- - 
rių ir kongresmonų užre-
kordavo savo aiškias pažiū
ras už Lietuvos nepriklau- 

atstotymą.somvbės

South Bostone
tuoj pat trijų šeimynų namas, nn n . . * ‘ .

į su visais patogumais. Butai 
į 7 kambarius. Kaina $11.000.
Kreiptis 915 E. 4-th st.. antras 
flioras. arba telefonuoti. Tele
fonas: SO 8-1825.

Potvinių Pavojus Didėja
Naujoj Anglijoj laukiama čiami viengungiai 

našliai 
našliai

Bostono Lietuvos Nepri
klausomybės Komiteto

Apyskaita
Bostono Lietuvos Nepri

klausomybės komitetas sa
vo posėdyje priėmė tokią 
apyskaitą iš
vos 30 metų nepriklauso
mybės paskelbimo minėji- 

d. So. Bos- 
School auditori-

rengto Lietu- kreipkitės į 
BRONIS

stono, Naujosios Anglijos didelių potvinių. ypač. jei 
gelžkeliuose. Jei anglių ka- kiek daugiau palytų. Upė? 
sykių streikas užsitęs, tai yra pakilusios nuo • staiga 
gelžkeliai žada dar labiau atšilusio oro. kurs ištirpino 
sumažinti traukinių judėji- dar likusi sniegą. Jei oras 
mą ir sumažins ne tik kelei- atšaltų, tai didesnių potvi- 
vių, bet ir prekių judėjimą, nių butų gal išvengta.

ŠV. PATRIKOS ŠOKIAI LIŪDNAI BAIGĖSI

i. našlės ir visi gyva- pradžioje vietos airiai jam 
i. Balius Įvyks Lietu- ruošia iškilmingą pasitiki- 

vių Piliečių Draugijos sve- ir eiseną miesto gatvė- 
tainėj, 309 E st.. So. Bosto- mis iki miesto valdybos, 
ne. pradžia 7:30 v. vakare. De Valera Amerikoje jau

Aukų laike minėjimo 
iš draugijų surinkta $1,551,- 
15. Išlaidų padalyta—$180, 
08. Lieka pinigų persiųsti 

Lietuvių Tary-

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
(33)

KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483
ir

Ką Daryt, kai Žmona 
Vakarienės Neduoda?

Amerikos
oe vaieia nurci J"“ bai, kovai už Lietuvos lais- aplankė daug amų koloni- paremli $1 371 97 

jų. Airiai visur .pasitin a jj, Toki ninicrini is
kaip savo senojo krašto at Tokį pinigini raportą iš

davė B. L. N. Komiteto iž

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

TsL Sp; Boston 0948A//
37 ORIOLE STREET 

West Roabnry. Maaa. 
Tel. Parkvray 1233-W

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

Ir ano 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Ameba Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 

laipsnius A. B. ir M. A. 
jos muzikos mokyk-

(-)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
noo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kaaip. Inman SL, arto Central B«. 

CAMBRIDGE. MASS.

_ -------  — a « L/ietuvHi Kcmti Drauriios three arts studkad žmona duotų vakarie- riką de Valera užleido savo Bogtono _ §200 to 480 Boyfeton st., Boston,
nę. žmona užsidarė miega- vietą Airijos Pne??li<?J "P?' skyriaus nariai sudėjo savo T'' KEN"'‘>" as” 
majame kambaryje ir vai- zicijos ££ mitinge 4110, So. Bostono'
gyl nedavė. S. J. Paskovski mejo rinkimus. Bet ne va^ Lietuvių Piliečių n....

THREE ARTS STUDIO,
Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

ToL ŠOU 2803
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryte IU 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. MA88-

Chicagoje. švento Patriko dienos šokiuose Įvyko bai
si nelaimė, šokių salės lubos ir grindys Įgriuvo ir 
virš šimto šokėjų buvo sužeisti. Paveiksle matyti 
viena jauna šokėja prispausta griuvėsių, ji mirė vie
toje. Policija sako. kad tokioj baisioj nelaimėj galė
jo daug daugiau žmonių žūti.

—- . -otioc i« sėtuvių rinecių Draugijaneilgai galvojęs išsitraukė lera ir dabar yra \ienJ ' skyrė $100, Sandaros kuo- 
revolveri ir pradėjo šaudyti.Įtakingiausių Airijos va ų. „„ -A <-,■ -•
Į uždai As miegamojo kam- vrfcftfrRp^į,SNU IR SE- 
bario duris. Viena kulipka KONGRESMuny 
pataikė žmonai į krutinę ir
lengvai ją sužeidė. Dabar 
žmona ligoninėj, o vyras

pa 50 dol. 
gi $50.

Z --- — —W
Siuvėjų unija ir-

kalėjime.

N ATORI V Ieško Moters Dėl Meilužio
MAI LIETUVOS SVEN-

TES PROUA Policija ieško vienos mo-
Po Lietuvos nepn ■ teriškės, kuri, sako, gal pati 

mvbės minėjimo - yra kalta, o gal žino, kas
kuri b^vo^itiSta Ameri'- galėju;nnžudyti CambridgeBoiė .Užmušė Jauną Spor- .... , -----T®''

tininką ____ ____  ^uL^nariams ir gaisrininkų inspektorių,
ši pirmadienį Hingham kos vyriayi9jJ^ kon<rresmo- Jesse E. Grant, kurio lavo- 

aukštesios mokvklos moki- musų vaistu^ k nas buvo rastas balose
r.iai žaidė beisbolę. Staiga nams bei genami • toH jo namų, Bedforde
bolė pataikė vienam žaidė- Is visų Įfir(ungai at- —----- ~~
jui i galvą, ji atsidaužė ze- liepimai. Y pac ? c Ketur, žmone, Žuvo
miau ausies ir suparaližiavo siliepe ^natoriu. ia..Re Liepsnom
jauno žaidėjo, Richard J. Lodge, Jr. Jis Ig Greenwich, et. prane-
Mulcahv, alsavimo nervą., sako: 4tikrinll Jumis, ša, kad ten antradienį vie-

18 metu žaidėjas -As uzum * n0 namo galsre zuvo motl.
morto aikštėje. Jis1 kad as skaičiau ’ a gu tHmig dukrelėmis.

liuciią su didele simi atija g Wiggins, 28 metų 
ir Įdomumu- - - • •

Jauna? 
mirė
buvo vietos dantų gydytojo 
sūnūs. Toki nelaimė beisbo
lo sporte yra labai retas at
itikimas.

ne-

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordo ant Wikox- 
Gay Rekorderio. Nauji Cronsley 
Radijai ir Fonografo Consdes.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159-00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijy ir Radijo-Fonografu 

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

South Boston Radio 
Service Center
662 E. Broadway

prie Lincoln School 
TeL ŠOU 2446

“Jūsų komitetas gal gali ir jos trys mergaitės H in 
susidomėti mano pastalio- ir 4 metų nespėjo išbėgti išišbėgti iš t tuvių.

Pakalbinlc biznierius pa- 
siskelbti “Keleivyje,” pa 
garsinti savo biznį tarp Be

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Someraet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą 

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 mk. kasdien 
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movėta)

Perk raustom 
čia pat ir j to-1 
limaa vietas.
Saugi priežiūra,
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MAS*. 
Tai. SOUth Boatoa 4618

prieinama




