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Jungtinės Valstijos Stiprina 
Alaską ir Skandinaviją

Arrrija Siunčiama j Alatką—Karo Laivai Plaukia į Nor
vegiją — Berlyne Rusai “Apgailestauja” Anglų ir Ame
rikiečių Mirtį — Kongresas Svarsto Vyrų Draftavimą.

Praeitą savaitę įnsai at- Kongresas Atmetė 
kilio Berlyną nuo Vakarų n a iz /
Vokietijos, o šį pirmadienį, rreZUlentO V etO
vienas rusų orlaivis naikin- Prezidentas Trumanas 
tuvas, beskraidydamas apie praeitą penktadienį vetavo 
anglų transporto orlaivį, ji kongreso priimtą taksų su- 
užgavo ore ir abu orlaiviai mažinimo bilių, bet kon- 
nukrito prie pat Berlyno, gresas tą pat dieną vėl pasi- 
Nelaimėje žuvo 12 anglų sakė už bilių. Atstovų ru- 
keleivių, du amerikiečiai ir muose už bilių pasisakė 311 
rusas lakūnas. Tuoj po to kongresmonų (prieš 88),
Amerikos ir Anglijos karo 
vadovybė Vokietijoj davė

o senate už bilių balsavo 77 
senatoriai (prieš 10). Tokiu

Įsakymą, kad kariški orlai-įbudu atstovų rūmai ir sena 
viai lydėtų transporto oriai- tas dviem trečdaliais balsų 
vius į Berlyną. atmetė prezidento veto ir

Rusai dėl įvykusios nelai labilius Įsigalėjo.
mės atsiprašė ir pareiškė Taksai sumažinami nuo
savo ‘‘apgailestavimą”, o 
anglai ir amerikiečiai at
šaukė Įsakymą karo orlai-

šių metų sausio 1 dienos.! 
Viso numatyta taksus su-j 
mažinti 4,773,600,000 dol.

“WALL STREETO MUŠIS”

viams lydėti transporto or- Iždas tuoj išleis patvarky 
laivius į Berlyną. Rusai pa-;mą, kaip bus atskaityti jai
žadėjo nebekliudyti oro su- sumokėti aukštesni
sisiekimo tarp Berlyno ir 
vakarinės Vokietijos. Dery-

siais metais.
Taksų sumažinimas

jau 
taksai

pir-
bos dėl susisiekimo gelžke- miausiai numato, kad vietoj 
liu eina. 500 dolerių nemokamas už-

Šį antradieni Amerikos
vyriausybė paskelbė, kad ji 
siunčia daugiauuJiatiuome- 
nės i Alaską, kur iki šiolei 
buvo tiktai 7,000 kareivių 
Kartu su tuo pranešama, 
kad Amerikos karo laivai 
plauks į Norvegiją, kur jie Į 
lankysis Bergen uoste. Įj 
Norvegiją šio mėnesio gale

darbio minimumas bus 600 
dolerių, o paskui mekesniai 
sumažinami mažiau uždir
bantiems 12 su puse nuo
šimčių.
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Mainieriai Neklauso Teisino 
Įsakymo Grįžti į Darbą

Unijos Viršininkai Traukiami Atsakomybėn — Jiems 
Gresia Piniginė Pabauda ir Kalėjimas — J. L. Lewis Sa
kosi Nedavęs Įsakymo Streikuoti.

Vokiečiu Kelaisviai .’•’?» ketvirta savaitė tę- 
y, . siasi nepaskelbtas angnaka-

t\ŪSa U ramumą siu streikas. Praeitą savaitę
Berlyno laikraštis “So- vyriausybė prašė teismo, 

zialdemokrat” praneša, kad kad butų išleistas “indžionk 
Rusija naudoja vokiečių ka- šinas” prieš uniją, kad ji at- 

rusai'sutiko ro belaisvius uraniumo mai- šauktų streiką. Mainierių 
lerėtis vėl Y’akarų Vokieti- nose Saksonijoj, kur jie ka- pirmininkas išsiuntinėjo an
os susisiekimo su Berlynu 83 rU(Ias, iš kurių gaunama
r tuo reikalu aukšti rusų, atominių bombų medžiaga, 
amerikiečių, anglų ir fran- Įdomiausia yra tas, kad to- 
mzų pareigūnai susėdo prie se kasyklose naudojami ka- 
stalo pasiaiškinti. Laukia- r? belaisviai kurie oficiah- 
ma, kad rusai sutiks ir vėl P1?1 -Lau Vra paleisti iš ne- 
praleisti aliantų traukinius l?lsvf8* Rusai atveža į guzo j dalbą. Pirmadieni 

- * Frankfort prie Odros vokie-! W. Virginįa mainų distnk-
čius belaisvius, ten juos su- te įvyko pirmas susirėmi- 
registruoja, kaipo paleistus į mas tarp streikuojančių 
iš nelaisvės, o paskui paima | mainierių ir neunijinių ku
tuos pačius belaisvius ir «vlr1n StrpiUiavimi trva

Berlyne Eina Dery
bos su Rusais

Praeitą savaitę rusai su
laikė amerikiečių ir anglų 
traukinius, kurie gabeno 
maistą ir kitus reikmenis 
anglų - amerikiečių kariuo
menei Berlyne. Rusai no
rėjo traukinius tikrinti ir 
juos lydėjo, bet amerikie
čiai ir anglai su tuo Yiesuti- 
ko ir buvo visai sustabdę 
tiaukinių judėjimą. Ameri
kiečiai ir anglai buvo pra
dėję orlaiviais gabenti mai
stą saviškiams Berlyne.

Šią savaitę

Berlyną.

Italai Sugavo Laivą
Su Ginklais gabena į Saksonijos ir Če-

Italijos valdžia praeitą choslovakijos uraniumo ka- 
šeštadienį sugavo jugoslavų syklas prie prievartos dar- 
laivą, kurs gabeno į Italiją bų. Rusai gauna “kreditą” 
komunistams 400 dėžių su už belaisvių paleidimą ir 
šautuvais ir 4,000 dėžių su kartu turi vergų kasyklose 

[amunicija. Ginklai buvo dirbti.
skiriami Italijos komūnis- __________

------------------------------------------------------- • tams jų rengiamam per- ce.ci wrc£.c, pdh
Trumanas Pasirašė Nuomų Kontrolė komSnto «e-„u7 d“ atiduSk

Marshall Planą Pratęsta Metams kurs ginklus lydėjo. Tą pat ^ew York ^ĄiC)
Prezidentas Trumanas Prezidentas Trumanas dieną, kada italų policija ^J^ikų^dienrastis^^Tie-

New Yorke, garsiojoj kapitalizmo •‘šventovėj” Wall 
stryte sustreikavo dvejų biržų tarnautojai, kurie rei
kalauja pakelti uždarbius. Tarnautojai išstatė pikie- 
tus, kurie susikirto su policija. Streikininkai sako, po
licija yra kalta, o policija sako, kad streikuojantieji 
ją pradėjo puldinėti. Paveiksle matyti, kaip policija 
tempia vieną streikierių į nuovadą, o vienas streikie- 
ris guli gatvėje pritrenktas. Wall stryto “mušis’’ su
kėlė didelį skandalą visame New Yorke.

iš

gliakasiams pranešimą, kad 
jis streiko neskelbęs ir kad 
mainieriai gali daryti, kaip 
jie nori, grįžti į darbą ar 
negrįžti...

Šią savaitę mainieriai ne-

sykių. Štreikieriai grasini
mais įspėjo neunijistus už
daryti visas kasyklas.

Vyriausybė dabar yra nu
tarusi traukti uniją teismo 
atsakomybėn ir prašys, kad 
teismas uždėtų unijai ir jos 
atsakingiems pareigūnams 
aukštą bausmę už panieki
nimą teismo įsakymo.

Tuo tarpu anglių truku
mas visame kraštp pinu di

Prezidentas
pasirašė bilių apie davimą praeitą savaitę pasirašė bi- pagavo jugoslavių laivą su sa > ?r;

Wallaee Sako “Nė- PaSalbos Europos kraštams lių apie pratęsimą nuomų ginklais, į Taranto atplau- s tsr Ministe-naiuice iv e atstatyti Prezidentas, pasi- kontrolės vieniems metams, ke amerikiečių laivas su Lietuvos lbK Ministe
ra Pavojaus rašydamas Marshall planą, iki 1949 metų kovo 31 d. maistu ir kita pagalba iš laiYDa nu^a,la’

Kandidatas į prezidentus pareiškė, kad pagalba Eu- Naujas bilius palieka nuo- Amerikos. Tas laivas tuo P Lietuvos' Valstiečiu
niauks? didelis orlaivių “ne-[Henry Wallace sekmadienį ropai atstatyti yra Ameri- mų kontrole betlenta ka, įdomus ką<Htol yra jau 1 rt j ūkiams skiriami 
šiotojas ir penki kiti karo kalbėjo Bostone ir čia sake, kos atsakymas laisves prie- Kur nuoma.- pakelti, jei vie- oOO-asis laivas, kurs atga- k privalomieji nrista-
laivai. Oficialiai skelbiama, kad “Jungtinės Amerikos šams Bilius numato išleisti tos kontroles priežiūra su bena ^vargintai Italijai A- 8 valstybei J 1 ’ 
kad karo laivai darvs tik Valstybės dabar dreba iš per 12 mėnesių 6 bihonus tuo sutinka. įskilus ginčui menkos Daealba. • . - .
“mandagumo” vizitą, bet baimės”, bet tai baimei nė- dolerių Europos kraštams yra numatyta, kad “Emer- 
tikrenvbėj Amerika nori įs- ra jokio pagrindo, nes “nė- atstatyti. Bilius taip pat gency Apeals teismas ta
peri rusus, kad jie negaus ra pavojaus, kad Rusija numato duoti pagalbą Kini- ria paskutini žodi.
Norvegijos karo bazių. atakuos”.......................... lal.-v?_rš_4?0L^iHonų ^ol.erių Prezidentas Trumanas

dyn ir jau atsiliepia visose 
pramonės šakose. Mainerių 
pensijų klausimas virto ašt
ria kova tarp unijos ir val
džios.

Svarbiausias įvykis “Ry- Wallace juokėsi,, kad A- įr j.ta pat bilių yra įrasyU irašvdanla5 bililJ, jį 
tu-Vakarų” nervų kare yra merika yra atakuojama lai- kanska pagalba Graikijai ir na Vežtai kritikavo, 
su dideliu susidomėjimu kraščių dideliais antgal- Turkijai.
laukiami Italijos rinkimai, vais, o šiaip jau, pagal jo Fašistinei 
kurie įvyks balandžio 18 d. supratimą, viskas pasaulyje shall plano 
Rinkiminė kova Italijoj ei- yra tvarkoje. Wallace atvy- skiriami.

REIKALAUJAME LAIS
VES VISOMS EUROPOS 
IR AZIJOS TAUTOMS

__  __  kiek-i New’York (LAIC)—To-
‘ " vieno jų naudojamos aria- kiu sukiu š. m. balandžio 11

mos žemės hektaro, nepa-jd., 2 vai. po piet Manhattan 
MARSHALL SVEIKAS įeinamai nuo faktinai gru-'Reuter, New Yorke, įvyks 
ORLAIVIO NELAIMĖJ dų kultūromis užsėto plo-1 masĮnis. susi’™1“?138 reika- 
Sekmadienį valstybės se- to.” “Grudu prievolės vals- lauti laisvės visiems Sov. 

kretorius G. C. Marshall, tybei reikia atiduoti neina-! Rusijos pavergtiems kraš-ga
Jis prekybos sekretorius W.

nuo

ziau, kaip W nuos. rugiais, 
sako. valdžia norėjo griež- Averell Harriman ir dar du kviečiais, žirniais, grikiais”. 

Ispanijai Mar- tesnės kontrolės, bet kon- aukšti Amerikos delegatai Valstiečiai, neatlikę 
pinigai

sų

tams.
Jį organizuoja Amerikos 

Lenkų Draugijų Komitetas

na labai aštri ir ten spren- ko į Bostoną į “trečiosios Marshall planas
džiasi daugiau, negu tiktai partijos įkūrimo konven- ----  - - -
Italijos vidaus režimas. ciją.

Amerikos kongresas pra
dėjo skubiau svarstyti vyrų GRIEŽČIAU PRIŽIŪRĖS 
draftavimą į armiją. Įvykiai I SVETIMTAUČIUS 
Berlyne parodė, kad" tik Justicijos departamentas 
stipri Amerika gali sulaiky- turi paruošęs bilių, kurs nu- 
ti rusu agresijas. mato daug griežčiau prižiu

nebus gresas tam nepritarė ir iš- skrido iš Kolumbijos sosti- prievolių, yra “liaudies teis- talkininkaujant šioms tau-
leido sušvelnintą nuomų nės Bogotos į Medelinn. Jų mo baudžiami pinigine bau-- tinėms grupėms: Albanų,

arba kontrolės hilių. orlaiviui nusileidžiant Me- da, kurios dydis yra du Austrų, Bulgarų, Kiniečių,
dellino oro uoste truko or- kart didesnis už laiku ne- ^kų, Estų, Graikų, Italų,

Kolumbijoj.

rėti Amerikoje gyvenančius 
svetimtaučius. Svetimtau
čiai nepiliečiai turės daž
niau registruotis ir numato
ma kitokie jiems suvaržy-

Marshall iškelta idėja buvo 
įgyvendinta.

NEŽINOMI ORLAIVIAI 
VIRŠ GRENLANDIJOS
Iš Danijos praneša, kad 

danų pareigūnai tolimoj ii' mai.
šaltoj Grenlandijos saloje į --------------
per paskutines kelias na V 200 MIESTŲ NAIKINS 
tis pastebėjo nežinomus
orlaivius. Nei kiek tų orlai
vių buvo, nei kokios jie bu
vo tautybės, danai nežino. 
Amerikos valdžia praneša, 
kad amerikiečių orlaiviai 
tuo laiku virš Grenlandijos 
neskraidė.

NEW YORKAS TURI RE
KORDO BIUDŽETĄ

Praeitą savaitę New Yru 
ko miesto taryba pradėjo 
svarstyti T948-49 metų biu-

-Hiipitrą įžetą’. k»P maJ°ras Pa8il’-
Įe. Biudžetas siekia vieno 

du šimtai Amerikos biliono, 137 milionų dole
rių. Dabar svarstomas biu-

virsų
Šiuo tarpu nuomų kont

rolė palieka, kaip ji yra, 
tik vėliau vietinė kontrolės 
priežiūra gal leis nuomas 
šiek tiek pakelti.

lės'užsėti laukų ii- koks bus negali būti padalintas į pa- 
derlius, jis turi atiduoti vai-1 J.r laisvąjį,
stybei pyliavų normas nuo

jo valdomo ariamos
EGYPTE POLICIJA IŠ

ĖJO Į STREIKĄ
Aleksandrijos mieste, E- žemės ploto. Jei neatiduos 

gypte, visi policininkai sto- laiku — baudžiamas pini- 
jo į streiką, reikalaudami gine bauda, jei neatliks vi- 
pakelti jų algas ir pagerinti sos prievolės — kalėjimu ir

viso

SIŪLO PRIIMTI ITA
LIJĄ Į UN

Amerika, Anglija 
Francija pasiūlė Jungti
nėms Tautoms vėl persvars
tyti klausimą apie priėmimą 
į J. Tautų organizacijos na
rių skaičių Italijos irTrans- 
jordanijos. Rusijos 
iki šiolei sutrukdė 
bių priėmimą į J. 
gnnizaciją.

įr

Jau
miestų nutarė dėtis į “žiur
kių naikinimo” savaitę ir 
pravesti “pagrindinį apsi
valymą” nuo žiurkių. 32 
miestuose bus ne tiktai žiur
kes naikinamos, bet bus ro
domos naujausios priemo
nės, kaip su žiurkėmis ko
voti.

BUS ATGAIVINTA
“LEND-LEASE” ... _.

Senate i> atstovų rumuo- licija sustreikavo, tuoj “sto- baudžiava! Reiktų, kad ko-
>e i o’itiniai vadai kalba, jo j darbą” plėšikai, mušei- munistų rojaus garbintojai
kad p.ezidentas Trumanas kos ir visokios miesto pa- savo kailiu to rojaus pamė-

. Teitu laiku kreipsis į kon- dugnės. Valdžia pasiuntė gintų ir Stalino baudžiau-
dzetas yra didziausias mie- ”rcsa su j)asįulymu atgai- kareivius tvarką palaikyti, pinkais pabūtų. Tada išnyk-
sto istorijoj ir yra 105 rrn- vin^‘ karišką “nuomą-pa- Susirėmime tarp kareivių ir tų visi raudoni vėjai iš jų

skolą’’ ir duoti ginklų pa- streikuojančių policininkų, galvų.

Pranešime spaudai apie 
tą mitingą tarp kitko sako
ma: “Prieš kurį laiką dar 
buvo net bijoma užsiminti 
apie Raitijos kraštus, Mr. 
prez. Trumanas tik nesenai

darbo sąlygas. Kaip tik po- ištrėmimu į Sibirą. Tai bent \ieJai Juos ParnineJ°. nP’°‘ - • “ ■ • - — -- - - - dydamas Sovietų uzvaldy-

lionus dolerių aukštesni
kaip 1947-48 metų biudže- Vakarų Europos prie kurių prisidėjo ir šiaip

tautoms, kurios yra pasinio- žmonės, buvo~ nušauta šį 
susins stoti i kovą prieš to- pirmadienį 20 žmonių, tame 
talitarinės diktatūros agre- skaičiuje 7 policininkai

tas.

ORLAIVIAI SUSIDŪRĖ 
ORE, 3 ŽUVO

Virš Circleville, Ohio sek
madienį susidūrė ore du 
lengvi orlaiviai. Trys kelei
viai, kurie buvo orlaiviuo- vyru registracij'a

VYRŲ DRAFTAVIMAS 
JAU PARUOŠTAS

Vyriausybė jau atgaivino
yynj draftavimo komisi:a< karų Europos valstybės pa- 
ir, jei kongresas priims bi- sirašė karišką sąjungą, o 
lių apie vyrų šaukimą, tai Amerika tos sąjungos suda-
per 30 dienų bus pravesta rvmui pritarė. Pnemus Mar- Del anglių tiukumo 

gracija, 0Pper 60 ,hall planą, belipa tas. vai- gamyba Amerikoje

14 METŲ BERNIUKAS 
ŽMOGŽUDYS

14 metų berniukas, Ri

tus kraštus. Valstybės De
partamentas no to viešai pa
reiškė, kad tie kraštai skai
tomi nepriklausomais ir 
JAV niekad neprisipažino 
ių inkorporavimo į SSSR. 
Pareiškimų jau užtenka. 
Reikalaujame veiksmų, ak
cijos.”

sliaP Paskutinės žinios sako, strei chard Hein, iš Everett,
Kovo 17 d. penkios Va- kas jau baigėsi. Wash. teismo liko pripažin

tas kaltas nužudyme 69 me-

MRS. ROOSEVELT 
LONDONE

Mrs. Eleanor Roosevelt
PLIENO GAMYBA EINA tų aklo žmogaus, James Į atvyko į Londoną, kur ji 

MAŽYN Moore. Berniukas senį už- dalyvauja atidengime statu-
Dėl anglių trukumo plie- mušė ir jo kūną žiauriai su- los velioniui prezidentui 

jau kapojo. Dar iki lavonas bu- Franklin Delano Roosevelt,
militariniai, žymiai sumažėjo. Jei šią sj- vo atrastas jaunas žmogžu- viename Ix>ndono parke,

ienų vaitę anglių kasyklos ne- dys neiškentė nepasigyręs Buvusio prezidento nax’o
aCr. pradės dirbti, tai plieno ga- draugams, kad jis jau žino, yra karališkos šeimos vieš-

myba kris iki 60 nuošimčių, kaip galima žmogų užmušti, nia karaliaus rūmuose.



Puslapis Antrss

ž APŽVALGA
AR YRA KRIZĖ?

Tarptautinė padėtis išro
do “įtempta”. Amerikos 
valstybės sekretorius sakė, 
kad ji vra “labai, labai rim
ta”. Prezidentas Trumanas, 
specialiai sušauktam kon

nu nesiryžimą ir plepalingą 
lepšiškumą.

APIE W ALLACE PO
LITIKĄ

Liberalinė Amerikos pub-
_____ licistė. Dorothy Thompson,

sreso posėdžiui išdėstė rei- apie Henry Wallace politi- 
kalą ir kvietė sutelkti Ame- ką rašo šitaip:
•ikos jėgas, kad galima bu- 
lu išlaikyti taiką ir tikrai, oW ----- - •-ne vien tik tuščiais žodžiais, 
užkirsti kelią rusiškai eks
pansijai.

Atrodė, kad ir kongresas 
suprato tarptautinės padė
ties rimtumą. \ eik visi kon- 
gresmonai ir senatoriai, nuo 
“raudonojo pipiro” iki re
publikonų, griežčiau šiai 
smerkia Rusijos imperializ
mą, o atstovų rūmų pirmi
ninkas Rusijos valdovus at
virai vadina “galios ištroš
kusiais bepročiais”, pana
šiais i Hitlerio gengę.

Trumpai sakant, žodžiais 
visi kongreso nariai yra 
“aiškiai nusistatę”. Bet žo
džiais rusiško imperializmo 
nesulaikysi. Butų daug gu
driau, jei atsakingieji žmo
nės mažiau svaidytųsi griež
tais žodžiais, iš kurių nau
dos, kiek iš ožio pieno, bet 
imtųsi rimtų žygių Ameri
kos pasiruošimui sustiprinti. 
Deja, užuot žygių, kongres- 
monai ir senatoriai mano 
atsipirkti savo griežtais žo

KELEIVIS, SO. BOSTON

J. L. LEWIS, MAINERIŲ VADAS kėjų. kad net ir laiško nera
šo į namus.

šiaip jau pas mus nieko 
naujo, slenka diena po die
nos. kaip upelyje vanduo. 
Mielasis, nėra tos dienos 
nei valantis, kad mes kada 
nors jūsų neprisimintume, 
ne kartą prisimename tuos 
laikus, kada buvome kartu.

Nr. 14 Balandžio 7 d., 1948 nu

Kas Savaite
per didžiąsias imty-Demokratų Maištas buvo

Demokratų vadai ne juo- nes. .
kais ėmėsi kelti maistą Senatas teisingai pasiel-

r i , -u-t-ri buvome laimiu- prieš prezidento Trumano gė, kad atmetė šitą nei imtą tada ūktai btnome la.min s,.„ y,,, k. atsiuvu rūmų siūlymą.
Chicagos ir kitų didmiesčių Ber|ynas Maiše

amerikie- 
ir francu-

O dabar išblaškė liki- 
pa-ma< mus visus po visa m,. -- -. . ., ,

sauli " kad negali netlaiš- demokratų bosai ieško kuo Rusai iški,to 
kai<’ susigaudvti. Parva- kandidato. Jiems tiiravoja -iaius> angiams 
žiuok kada nors i tėviškę pietinių valstijų “maistinin- zams naują šposą Berlyne, 
pasižiūrėti. tai jau nepažin- kai dėl negrų teisių zy- Jie nebepraleidzia aliantų 
<i nė -avo krašto, kuriame (1ų balsuotojai dėl 1 alesti- traukinių j bendrai okupuo
kime i augai, kur stiprėja! nos. Prezidento l rumano Berlyną, arba praleisda- 
kunu ir lietuviškąją dvasia., kandidatūros įstatymas at- mi JUOS nori iš pagnndų 

i inkiu <umižti i tėviške r°(lo kibai netikras. kratyti ir knistis po kariškus
" su visais na- ° luo UrPu .de’nokratų transportus.

partija visai suaižėję, visi “Musų geriausias sąjungi- 
prezidento siūlymai atsire- ninkas” nori išprašyti ame- 
mia ne tik i republikonų, ,ikcnus lauk iš Berlyno, 
bet ir i demokratų kurčias p,a<ė grasinimais ir spau-

“Liudydamas prieš senato 
krašto gynimo komisiją H.
\Yallace pareiškė, kad nėra 
‘rimto pavojaus musu kraš
tui'. kad ‘industrijos atžvilgiu 
Sovietai per daug metu nepa
sieks nė pusės musų gamybos 
pajėgumo', kad ‘Rusija nėra 
militarinis grasinimas.' o ‘mu
sų labai galingas karo laivy
nas.. yra be jokio strateginio 
pateisinimo, išskyrus... užka
riavimus'.

"H. \Vailaee pasiūlymai bu
vo tokie: atitraukti musų ka
ro laivus iš Viduržemių jurų. 
atsitraukti iš Graikijos ir 
Turkijos, panaikinti Marshall 
planą, sumažinti karo laivyną 
ir atsisakyti nuo atominės 
bombos.

“Trumpai tarus, jis siūlė.
kad mes užleistume visa Eu- Mažai laiškų iš Lietuvos išvažiavusi Alytun, o sesutė go, gyvena su 5. K. ir jo Juda Q .. -popų netu_ , : «atv;riau” Dasikalbėti 

Pnem°n? ateina Kartais ateina -‘pro- Uršulė su Matyte buvo Vii- jo žmona ,r su P-ne viena- o „ ?0’fl00 Uetu u almPtomis
'••cStma butu paklausti- jei Pa<aados >.al?ka1:.,bet,!r ‘S . Išvažiuodama pali- m\,kJ™SJtlvename vių tremtinių pasitaiko vie- ba reiks neštis uodegas pa-

visuma omų paklausu, jei mazaL o siaip “kasdiem- kau visus namuose, o par- Mes sveiki gyvename, gy tokiu kuriuo* ko-
Rusija nėra kanskas grasini- • •• iauku kurįuo*e žmo- važiavusi radau tiktai šie- vuliu turim virei mažai, ku- 1 kltaK tokių, aunuos ko- rietus lauk iš Berlyno,
mas mums tai koki prasmė -Ų ynuose zmo \aziatusi raaau tiktai šie- - h,rėiomp viena karve respondentas “Keleivyje’ o tuo tarpu Saksonija,tai hom pra.me nes paSipasakotų apie savo nas. Pirma gyvenom labai melb tuiejome vieną karvę, an:u„j:na “nelai*” vi*nn- x 'a’
užleisti jai visišką kontrolę ovvenima iabai* mažai te- <*erai ir vaikeliai eerai aueo o dabar, kai vaikučiai gnzo, aPlt>uaina pelai. v luo- Tiuungija ir plačios žemes
ant Europos žmonių gyvybių. ^iekS^meriką Rusijos i. liiksm, tai“.S tai pirkau antrą karvę8 Tai “U z?>^ni.u- , . . pale. Labos upę, kūnas a-
ištekliu ir sugebėjimų tose ttdo u; rot-,,, liffkolei. ačiū Dievui, navai- Apie tai išgirdo Leonas menkieciai ir anglai leng-

ir pasimatyti 
miškinis ir giminėmis.

-Jusu R.

Angliakasių vadas John L. Levvis vėl turi nesmagu
mų su teismais, indžior.kšinais ir panašiais dalykais. 
Čia jis parodytas valgykloje, viename \Vashingtono 
restorane, po jo apklausinėjimo “tyrinėjimo komisi
joj'”. kada policija ji privertė ateiti Į tą komisiją 
duoti savo parodymus.

Laiškai iš Lietuvos

valdžia uždarė Lietuva ak

“Vaikai Grįžo, Motina
Liko” ausis ir Amerikos politika jo~rėkavįmais, o dabar no-

1947 metų pradžioje atė- atrodo lyg suparaližiuota. ,.j Berlyną atkirsti nuo Va
jo kitas laiškas, kuriame Atrodo. kad Maskvos karų Vokietijos. Jei rusams 
praneša linksmą naujieną, strategai teisingai apskai- paVyktų Berlyną apvalyti 
kad vaikučiai ištremties pa- čiavof jog “rinkiminius me- nuo* aliantų, kelias butų at
leisti, bet senutė motina h- tus” Amerikoje jie galės vįras sudaryti “Rytinės Vo
ko ir toliau prievartos dar- išnaudoti savo agresijoms kįetijos” valdžią* ir Įkurti 
buose. Laiške sako: plėsti. Jiems pasitarnauja t „

Brangus, sveikinu tave ir ne tik jų lėlė Wallace, bet Tai?bų \ okietiją . 
linkiu tau daug laimės ir jr demokratiškos administ- Aliantai Berlyne tun sa-
greito pasimatymo... Jau racijos vidujiniai nesusi- vo
vaikučiai grįžo visi sveiki ir giedojimai. maitinti 2,000,000 gyvento-
gyvi, tai ir mes dar linksmi p ♦ jų. Orlaiviais maisto ir kitų
gyvenam, o motina tenai Ii- Pr“*e>*°» Vai*ta« reikmenų nebus galima pn-
6* g R į,. ini apaštalų vienas bu- statyti. Todėl teks su rusais

džiais ir pasipiktinimu, o valstybėse, kurias Rusija dar , ■ ..„elcžine uždank” Tai laiškeli tai dar nvvenau S gf. tik su darbais labai sun- Pmseika. bolševikų Įnamis, vapėdiškai užleido rusams,.„u ...     ,ono. U^^lezme^langt . Ta.. ta. to =u su ka.p u- priskubino su savo gy- u,p tr Įteka rusų rankose...
ą su rejĮkimas visai teisingai pa- sesutė, tik brolelio jau neži- malkas parshežti, ir tiso- ..L.*.'* ..J “Pinigu, pinigu, pinigų”

t- nojont, kur jis yra, o dabar ki vyriški darbai dirbti, begeliat skaitys Ltaudies Kunigužis Benjaminas F.
t- jau šeši mėnesiai, kaip neži- •''uo brolio jokios žinios ne- Balsą , kuri leidžia Kana- Kubilius, komunistų “Lais-
i- nome, kur jis yra (jis buvo turime. Sudieu... cSStiai“'tai't™ pabėeė?Ui -ėj*” sku--a “trečios,.P.arti-

kai kurie nori net bėgti ieš
koti “pagalbos’’ pas genero
lą Franko, iš kurio Europos 
saugumui naudos dar ma
žiau, negu pieno iš ožio...

Berlyno Įvykiai yra rusų 
atsakymas i Amerikos kon
greso nesiryžimą. Jei kon
gresas butų nutaręs draf- 
tuoti vyrus i ai-miją ir butų 
pradėjęs rimtai svarstyti 
karišką jaunuomenės aj>- 
mokymą, rusai Berlyne ne

nespėjo Įtraukti i savo ekono
mine ir militarine sistema

pagalba ?
“Jei Rusija, kaip Wallace 

sako, negali kariauti, tai ko
dėl mes turėtume duoti Stali
nui tą. ką mes atsisakėme 
duoti Hitleriui ir kodėl turėtu
me

nių, pažįstamų ir draugu labai didelioA rm/_*»•! L’/ktz* nznąętio. ton lokoi ___aiiįž vau ia\rai urmu- ▼ iuuunisKo Amžiaus orv-
Retkarčiais pasiekia žmo- ga, kad mus neužmiršai ir liai Lietuviai”

, . .................... nes teisingos žinios iš Lie- mumis laiškelį atrašai, o 1947 metais vėl atėjo lai
duoti Rusijai trecio pa- tuvos> bet ir tas žinias žm<>- dar tu parašai ir Trauniui škas, rašvta?

^au!>,.?,° karo gro vlsai d-‘ nės bijo skelbti, kad nepa- Rudlioje, bet ir jo nėra. Jis čio, kuriame
al' kenkus likusiems ir dar ne- ten, kur musų vaikeliai. Jau

butu drise uždarvti ameri- T.ai tik dalelė klausimų, išvežtiems i Sibirą žmonėms 
L’zvrtno i Izzvl kuriuos galima statyti Wall- Lietuvoje.konus Į maišą. Bet kol kon- 

r nieke 
rusai turi laisvas

gresas tiktai kalba ir nieko U1.* Atsakymų Į tuos Bostoniškio Lietuvio Duktė 
klausimus \vallace neduo- išvežtanerado, «... , .. a., . .

rankas Berlyne šeiminin- ( a’ P°5enauJa. taikos §ias dienas i musų redak-
kauti ir provokuoti. Jie ži- P^eįėhus ir švaistosi gerais cija. atėjo lietuvis, southbos- 
no, kad Amerikos jėgos Eu- Pradais, kurie jam nieko toniskis. Atsinešė 
ropoję yra silpnos. Jie žino. nekainuoja n is kurių nie- nuo giminių iš Lenkijos 
kad Amerikos politikieriai naudos nėra. Laiške praneša, kad to A-
“ruošiasi rinkimams” ir ne- fai rinkiminiai pažadai menkos lietuvio duktė, kuri 
turi nei laiko nei noro imti .g'atikiams mobilizuoti su vaikais gyveno Lietuvo- 
atsakomybę už būtinai rei- Pne balsavimo urmų. Bet, je, prieš pat Kalėdas buvo 
kalingus žygius. Rusai dar imant ” allace šukavimus ižvežta kur tai Į Rusiją.

sąryšyje su Rusijos impe- Taip giminėms pranešė kai- 
SOn sa- mvnai iš Liptnvns. Išvežtu

savo penktako- '^ryšyje su Rusijos 
ei “taikos apaš- Pahznm, D. Thomp

pasitiki ir
iumnistais bei “taiko^ ,
talais”, kurie įkalbinėja k0: 
amerikiečiams, kad ne ru- "Henry \V 
sai kelia pasaulyje krizę, 
bet prezidentas Trumanas...

Kaip rinkiminiai sampro
tavimai paraližuoja Ameri
kos politiką matyti iš to, 
kad kai kurie labai Įtakin
gi kongreso vadai siūlo 
Įvesti “sąlyginį vyrų drafta- 
vima”. Vyrai butu suresrist-

kad “tai vienatinė medicina Lun. 
pasveikti”. p*

nrineimiR ir-------— __ —— įima fti-

kito giminai- 
škaitome:

, „ “Mums reikia pinigų, pi-nuo boUp- • ...n uu nigų, ir pinigų... mums yra
T T> .. trumpa!”paties Leono Pruseikos pa- vnr “trumna” tPn

Kiek žmonės 
vizmo “pasveiksta

musų vaikeliais ir motina, nerastumėt, DAUG KO 
Motina labai tankiai rašo NEPAŽINTUMĖT.

Atstovų rūmai praeitą Lietuvius tas bolševikuo- 
D^bar savaitę nubalsavo Įtraukti jantis papliauška kolioja 

laišką in mane iaiškus ir Pražo ką pas mus miršta vidutiniško 1 -Marshall plano gerybių “ubagų veislės” žmonėmis,
į;-' - nors atsiųsti, tai aš siunčiu, amžiaus vyrai, broliai lietu- skirstymą ir kruvinąjį Ispa- bet iš tų lietuvių jis vis zy-

į.Mjos. kiek ga]ėdama, nors viai }jes dar IKI KOLEI rnjos diktatorių, generolą zia “pinigų, pinigų ir pini-
nieko neturiu, bet teta iš visi ervvi ir sveiki, tik mano Frenko. Sako, ir jis “prieš gu,” o mainais lietuviams

jos atominė
se Ameriko: _ _
ras. kurs siūlo vienašališką nes Lietuvoje liko dar keri 
Amerikos nuginklavimą. su
naikinimą Amerikos karo lai-
•?‘r pasitrauklmą is visur. ani;ni.vho- ----- ?US1S’ negaliu išturėti t«s pusantrų metų. Labai buvo J4 rraimo nesiua- Palestinos Kraujas
7' vFJ xieny 2ieninV‘.ę. Ti ret’-arčiais* ateinančiu sunkybės, netekusi savo tri- nuriebėjęs, sunku buvo ji J?., nė P^r plauką geresni. jau 2 500 žmonių žuvo
tą. ur ir.um> >*a patiesti gu- .G aiįbpiof »nažų vaikelių ir motikos, pažinti. Jo drapanos buvo žlibi politikieriai, kurie Palestinoj no Jungtiniu Tau
dnausiej, karo žabangai bu- ai?kų fak- fabai iRi j M dėJ rinkimų nedrįsta krašto t,, nuUrimo nadalvti
tent - is Palestinos ir iš Vi- tas. Rusų valdžia v,s dar auginti man7di j:iiaine var. Dabar* gyvena sa?o ūkely viduje mobilizuoti jėgas krašto įdTivaSvb^ d£

s tai ne- f ne namų... Sveikinu. Lau- Pnes raišką imperializmą, bar jau* ir pats nutarimas 
. _ -- —- namuose, kiame visi praslenkant juo- mąno serdami kruviną Ispa- da]^ti Palestiną nuėio nie-

Pasitjii'1 bet Jau (labar gyvename, dų debesėlių ir užtekant njjos fašizmą sustipnnti an- kaL% bet kraujas ten vis dar
abitai Tavo tėvelis jau miręs... ne- saulutės. Dabar pas mumis tjsovieriską bloką. liejasi.

kantriai lauksiu laiško nuo liūdna, saulytė • nešviečia, . Prieš davimą pinigų kru- Kautynės šventnini
ŽlCmOS lėiikH"' _ __IX T^nuni ing ‘faci'zmui _ - • . v -
bes baltas

________ . . U nėra. Tais žo^ rikos prezidentas ir Euro- įSns7‘ Palestina turės n^r-
.............. Šias dienas gavome pluo- ir bobulės. Vaikai ir senutė džiais baigiu rašyti ir lauk- Pos kraštai, kurie dėl fašiz- gyventi kruvina žvdn

ra humanistas, jis žiuri i ver- §ta laįgkų į« vieno lietuvio, motina išvežti į Sverdlovs- siu atsakymo... Jūsų mo, siutimo šiandien turi kara jr tame korp*4vL;
gų stovyklas Rusijoj, kaipo i kurs prašo jo pavardės ne- kają oblast ir gyvena Rožės i t-l PrasTti almužnos iš Ameri- gajj nes iie vm iš
pionierių^ darbą: jo ausų ne- skelbtL Josimos laiškai Litiksemburg vardo bara- Kad Ma™

EUrOPO’ Žm°n,ų pasakoja Hul pius "al-' ku- kuose stov-'kIT Red-> Ju,uK,Ne^LTki^?,’'ra, rkli^žint^kS^j t ,OS-''
------------------------------------ ---- “Parvažiavus Radau Tik “Nepažinsi Nei Savo Kraš- 1947 metų gale vėl atėjo _________ _______ P 4 J - cija atvyks tvarką daryti,

Sienas” to, Kuriame Gimei” laiškas iš giminių. Jame ra- denį labai sunkiai sirgau, iš-1 ar®a. žydai turės kapituliuo-
IŠDAU2Ė NEMA2Ą PAR- Viename laiške, rašytame Kitas laiškas, iš tos pa- šo: gulėjau ligoninėj šešias sa-!tl_Pneš arabus. Žydų svajo-

TIZANŲ BŪRĮ 1946 metų vasarą, moteris čios vietos, bet kitų giminių, Brangus, sveikinu jus sukaitės, dabar po biskį tai- įkurti savo valstybę,
praneša tokias žinias: rašytas 1946 metų rudeni, visa šeimynėle... Negalvo-

’ ■ kit, kad aš in jus laiškų ne-

kad šiuo tarpu jokios krizė 
nėra. Tiesa, nišai prarijo 
Čechoslovakiją, bet Ameri
kos politikieriams tai joki 
naujiena. Rusai juk prarijo 
Baltijos šalis, Lenkiją. Ru
muniją, Vengriją. Balkanų 
šalis, o dabar baigia prary
ti Suomiją ir iš rytinės Vo
kietijos nori padaryti sovie
tišką lėlę. Todėl galima ir 
dar palaukti...

Amerikai belaukiant, ru
sai “konsoliduoja" savo 
grobį Europoje ir 120 milio-

bangus jis nori Įtraukti Ame- prievartos darbus 
riką. bet be armotu. ko, kad kartais

“...Tas vyras nėra pacifistas, po rnetų ar ilgesnio laiko,“...Tas vyras nėra pacifistas. P^. metų ar ilgesnio laiko, u žiemos laika; vigug £ vinajam Ispanijos fašizmui dZS ••
Kare pries Japo' beitai re'ta- ^atrirUima^05’ (Laiško gale yra pridė- bes baltas sniegas, šalčių teisingai kelia balsą Ame- mą falrtą: Palikta s?vo^ė-
ni.ią... jis reikalavo besąlygi- L - “ »• adresas išvežtųjų vaikų labai didelių nėra. Tais žo- rik<>s prezidentas ir Euro- gOms Palestina turės n^r.
mo pa>i .a > tas v\ras nė- Šias Hipnas rdnrfc- ir VoiVai ir džiais baioin rasvti ir lunV_ POS kraštai, kurie dėl tašiz- i..__ 2__* 1 P.

nų žmonių Įtraukia Į savo ___________________ __
karo masiną. Kada Ameri- Graikų armija apsupo ir Brangusis, sveikinu tave sako:

jei užsieniai neateis j pa
galbą, bus paskandintos 
kraujo juroje.

. , . .... , V; ;  ------------------ —• - o— - ~ - ------- __________ _____ t- - ---- ---------------------------- ------------------- -..... Palestinos klausimas susi-
pnes Ameriką stovės isduo- kijoj. Iš 800 partizanų virš gyvenime. Aš gyvenu jau labai pradžiugino. Mes kol laiškai jūsų nepasiekia. Aš Žiemos šalčiai visiems ken- Pyn.e su aliejaus klausimu, 
tų Europos tautų mobilizuo- 500 buvo užmušta, o kiti tik su vienu vaikeliu, Mary- kas dar visi prie namų. Tik jūsų nepamiršiu niekados, kia, bet vistiek ta žiema ne- H’ožtu, yra dalis
tos armijos, bet stovės Rusi- buvo išsklaidyti ir išgaudy- te, ir su sesute Uršule, o ki- broliukas J. senoji bobulė Mano širdis visuomet sužei- amžina, prabusime ir lauk- didžiųjų galybių santykių, 
jos pusėje. Tada ateis lai- ti. Šitaip praneša amerikie- tus tris mano vaikelius, ir trys jaunesnieji vaikučiai sta, apverkė ji A., paskui J., sime pavasario šiltų saulėtų nėra atmegstas Kytų- 

?ad relkės jau ne be čiai stebėtojai, kurie kartu Pranykę, Jonelį ir Vytelį ir nuvažiavo į tolimuosius kra- o dabar P. apie kurį dau-ir giedrių dienų... Karštai i akarų santykių mazgas, 
žodžiais, bet Amerikos vai- su graikų kariuomene žy- motiną tai išvežė vasario 1 stus. Kęstutis taip pat iš- giau nerašysiu, nes nežinau, bučiuoju... sudieu, sudieu , ir mažieji mazgeliai lie
kų krauju apmokėti šių die- giavo prieš partizanus. ' d. Aš pati buvau tą dieną vežtas ir matyt labai išpui- kur jis apsistos... Aš šį ru- Jūsų R. Į ka neatmezgami. J, D.

saus. Neturiu tokios sveika 
tos, kaip anksčiau turėjau. 

.'Jkos politikieriai atsibus iš išdaužė 800 partizanų. Krus ir linkiu tau gero pasiseki- Nuoširdžiai dėkojame tau rašau. Daug laiškų para- J- irgi silpnos sveikatos, 
saym nnkiminio neryžtumo, šia kalnuose, šiaurinėj Grai- mo. geros sveikatos iusu už laiškeli, kuris mus visus šiau, tik gaila, kad mano dirbti nelabai turim kam...nnps Amerika stm-L- ts orm___ ___ _ - _____ J . - i_v •__ j-.__ _ ‘
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Keletas faktu T-’l • 1 Rūtinio cenzo žiniomis, 1940
H lOririA metais Floridoj buvo o80 
* lvzl 1V-ICS seminolų. Jie verčiasi me

džiokle, žvejyba ir pardavi- 
vuliai, trobesiai ir visi pase- nedarni turistams savo dai
liai laukuose. bo suvenyrus. Nors valdžia

apie
t (Tęsinys)

KatD išaušo Miami

vi _
seniau buvo nežymus indi- link Okičobi ežerą pylimą kūrybini gyvenimą, 
jonų kaimelis. Pirmųjų is- kuris kainavo $20,000,000. prie baltveidžių kultūros in-
panų žiniomis, ši vieta tada 
buvo vadinama Tekvesta. 
Čiabuviai gyventojai buvo

Karas su indijonais dar 
nepabaigtas.

dijonai neturi palinkimo. 
Įdomiausia yra tai. kad

. ... .. . . , . .. Kalbant apie Florida, ne- iki šiol seminolai nėra
nuogi, tik 1S priešakio nešiu- lima apsįlenkti su indijo- rašę su Jungtinių Valstijų
josi is paimu lapų padary- ku,.fe čia vadinasi -.se. valdžia taikos sutarties li
tas priejuostes, o moterys mįnoĮaįs.” fas vardas ju formaliai karas da nėra pa-
pnsidengdavo ispaniškom kalboje reiškja ..atsiskvrė. baigtas. . ,
samanom, kurios čia kabo lf. ..k!a,-oklj- ’nes Jei paklausi seminolų,
nuo medžių sakų, kaip ilgos pl.ješ kukius 2į0 ,įetu jie ko(|ėl jie šalinasi nuo balt-
zilos baizdos. atsiskyrė nuo “krykų“ (ere- veidžių, ijs atsako taip:

Pirmu kartu baltveidziai eks> įiminfe kuri gyveno “Es-to-had-ki. Ho-lo-va- 
megino čia Įsikurti lo67 me- aukščfau į siaurę, //barti- gus. Loks-i-o-dzu.,’’ kas tei
tais. Tai buvo Ispanijos je- nSj Georgijoj, ir pradėjo škia: “Baltas žmogus nege- 
zuitų misija. Bet po kelių siinkt; j pįetus, Galų gale tas, perdaug meluoja.’’ 

aciau jie turėjo iš eia jie atsįdurė Floridos terito- Floridoj nėra žiemos.
yra siauras saus

inėtu
bėgti, nes indijonai pasida- : nutraukė su -krvkais” n -T rė perdaug pavojingi. S??; ”lS.?UKe2V_-_,L> „„ „ Flondavisus ryšius, išsirinko sau žžemio SKiypas, įssikisęs

Skerdyklas Streikuoji

Skerdyklų darbininkų

už namus taksų nemokama.
Maistas kainuoja beveik 
tiek pat, kiek ir Bostone, 
bet apranga pigi, nes žiemi- .
nių drapanų nereikia. Visi Socialdemokratų Susirinki- 
vaikščioja be skrybėlių ir mas
vienmarškiniai, o kiti ir be LSS 19-os kuopos narių 
marškinių. S. M. mėnesinis susirinkimas i-

įvyks balandžio 9 d. ši penk 
tadieni, 7:30 vai. vakare, 
I.. A. P. Kliubo patalpose,

Musų Naujienos 280 Union avė. Brooklyne.
Šapų pas mus per karą ir \ isi nariai malonėkite da- 

po karo prisisteigė daug ir lvvauti 
visos dabar gerai dirba.

Kas Nauja Brooklyne

FAIRFIELD, CONN

ing a meeting on April 11 
at 5:00 P. M. at the Wood- 
row Wilson Foundation, 45 
E. 65 st., New York City.

Stella U. Charaska
president.

Žmonės dirba, bet visi skun
džiasi dėl brangenybės. Čia

Iš Kriaučių Susirinkimo
Kovo 24 d. buvo kriaučių 

54 skyriaus nepaprastas su- 
Sekr. T. Buividienė sirinRimas. Nepaprastas bu-

_____ vo tuo žvilgsniu, kad jame
Studentu Veikla reikėjo įšventinti Lietuvos

The Lithuanian Alumni vėliavą ir reikėjo išrinkti
žmonių iš visos Amerikos, and Students’ Club is hold- į Amalgameitų
tai labai sunku su butais.------------------- ;---------------unijos šešioliktą dvimetmę
Auzu rendavoti visai ne- Kovo 28 d. įvyko pas p. konvenciją. Susinn k i m e
možna gauc. Tai kas nori Jasmskus velykinis sky- žmonių daly v a v o gana
butą turėti, turi pirkti namą naus susirinkimas ir naujo- (aug- w . .
arba naują statyti. Keturiu sies valdybos įvesdinimas. Prieš atidarant susinnki-
kambarių butas pasistatyti Nors kai kur ir nusiskun-1 ???’ 1?kal° P“™ni"kas J - H J r.dt nui GiOveskas pasakė trumpą

pas mus yra privažiavusių

., metais ispanai Jez3?- klt5 vad4.ir tapo visai at- apie 300 mylių į Atlanto nija (C. I. O.) paskelbė —v uun- suomenmio uaruo, oev n.is- D- , b ,k ,
itai vėl buvo čia išlipę indi- skira įnaijonų paderme. vandenyną ir tik per 90 my-streiką visose skerdyklose sta. iev-Dorothv BALE skyrius 1 °, sav.°- tl,umPo? P,akia}b°s
jonų “knkstyt . Bet si sykj Tais laikais Florida nuvo jįų neprieina prie Kubos, ir virš 100,000 darbininkų Gyvename mes čia prie į rodo visai ką kitą. Risley- Pakv.lete P^mą Pranckienę
čiabuviai da griežčiau jų dar laukinis klastas. Tiktai jjs guĮi daug toliau i pie- metė darbą skerdyklose. Bridgeporto, kur po musu Dorothy skyriaus pavyzdys nudainuoti Amerikos ir Lie-
misijai pasipriešino ir jie pajūriais mėgino kurtis balt tus, negu pietinis Californi- Paveiksi- .-s-------------- ,.v , -K- v tuvos himnus. Kas ir buvo
vos pabėgo laivais į Kubą. veidžių kolonijos. Šalies vi- jcs’ galas, jr kelis šimtus mininka

1830 metais čionai atvy- d?Lvje buvo nepraeinamos mylių toliau į pietus, negu kur
ko iš South Carolinos tūlas "Pelkes’ kar laukl* Italija. Jeigu pravesti lygia- tais .... lJviai nuu 1 rungus .
Fitzpatrick ir užvedė med- ouvo gera slapstytis. grecią liniją su geografine nepaklausė prezidento pra- tų, bolševikų, demokratu ir tuviu visuomenini darbą,
vilnės ūkį, kurį jis operavo ^ylapstydavosi ir juod- paralele, tai Florida supuls *----------’ - 1 ų
juodveidžiais vergai/ Bet . vergai’ , kun?, pa? su Egiptu, kurio klimatui ji republikonų ir nėra tarp jų 

vienybės. Vieni kitų neken-juuuiciuzidift v01 nei 1 t — = 1---’........ ...... ......j* ...v...
neilgai ir iam čia "sekėsi In- “eguavo nuo plantacijų iš yra labai panaši. Todėl Flo- šeimynų, kurios turi nuosa- čia. Rymionai tai turi gra-...= . J . Georgllos ’»• InmcmnAc -..“j-  xx— mn. ---- -------- t. ------- , l»;. i - -•_ , . •dijonai pradėjo deginti jo
trobesius ir naikinti pašė-
liūs. Po penkių metu Fitz- v, s0
patrick paliko savo ūki fe- g s uo ’ ™
derales armijos nuožiūrai, a:/.?; “1 ------’--------- -------- 1 ------- ------- ----------------—---------- vo pats pabėgo. Armiia na- - , rnU5lIliJM spalvų ra- nė temperatūra būna apie Yra jau k’nubas, kuris rupi- bučernių, nei kepyklų nei

esesnis, bet ir čia žiemes vėl grįžta atgal. Bet lietu- jų. Viso musų mieste du lie- 
nėra; sausio mėnesį viduti- vių kolonija nuolat auga. tuviai turi saliunus, bet nei

. ....... . P 1? -j-. . p • ”a, 11 k - veg’ 0 soduose geltonavo žaus pelno. Jersey apylinkėje veikiantis
Aciu geležinkeliui, įmes- baltveidžių karininką. erančiai ir kiti citriniai vai- Miamėj pn

tas pradėjo sparčiai augti iamėj pradeda jau kur- Bendr. Amer. Liet. Fondo 
' lietuviai biznieriai, skyrius kovo mėn. vidury

lokalas turi 
menkos, 

Amalgameitų
unijos vėliavą.

Nutarta kriaučių dirbtu
vių darbininkų pirminin
kam suruošti mažo pobū
džio bankietuką.

Perskaitytas laiškas nuo 
tremtinių Vokietijoje, dar
bininkų ir amatninkų pro
fesinės sąjungos valdybos, 
kuri įnašo musų skyrių, kad 
jis patarpininkautų tarpe 
Amerikos darbo unijų: A- 
merikos Darbo Federacijos, 
CIO ir kitų, kurios tik ištie
sia pagalbos ranką užjūry
je. Laiškas buvo rimtai iš
klausytas ir pavestas musų 

[skyriaus tarybai, kad ji rū
pintųsi tuo reikalu.

Išrinkti trys delegatai i 
Amalgameitų unijos *dvime- 
tinę konvenciją, kuri bus 
Atlantic City, N. J. gegužės 
10 ir tęsis iki gegužės 15, 
1948 metų. Delegatais nuo 
musų lokalo tapo išrinkti: 
J. Peterson, J. Ambrozaitis 
ir Daniei Averka. Taip pat 
lokalas paskyrė $14)0 ir siun 
čia į Amalgameitų unijos

Policija suėmė šitą poli-: koi?ve!}c^a £avo delegatą J.
Timcthv Dono-:Bu>vy<1».. . ...

Paterson, Nl J., ir ap- ® un.jmių jstatgų prane; 
įsinėja ii dėl jo žmonos fe’. kriaučių (larbai la- 

lo graži žmona bu- bal sumažėjo. Delegatas 
ta netoli ?av0. Prane51m« tvirtino, 

vietoje 1O£ darbai >'ra sumažėję,
paskutinis bet ?irdį’ ue.roi5kia’ k.a<? 

matė savo įau kr,z®’ be,t tlk senine 
darbo pertrauka.

Susirinkimas buvo sėk
mingas, žmonės puikiai už
silaikė. Vyt. Katilius.

P. G.

KALTAS, AR NE?

Uraganai su baltveidžiais. * Žmonės, kurie čia gvve- dvejus mūrinius namus. lokaitienė — iždininkė ir
Florida butų daug lai- Šita kova tęsėsi penkeris aPskritus metus, sako, Bet daugumas lietuvių Jonas Deksnys — sekreto- 

mingesnis kraštas, jeigu ne metus. Osceola pasirodė ga- kaf‘ ^okju?£e pajūrio mies- verčiasi išnomuodami turis- rius.

nuostolių. Beveik nėra to- sislėpda 
kių metų, kad Florida nebū
tų paliesta stipresnio ar jos
silpnesnio uragano. Ypač siūlė „— __ . . .
baisus viesulas buvo 1926 ceola vis atsakydavo, kad la,P?nill ir aukščiau. per metus. Viena “keleivie- lė, kuri jau suspėjo apsi zmona gyvą.
mietais, kuomet audra su< baltveidžiais negalima pa- Iš ko Florido i evvena tė” našlė čia samdosi namą prasti su aplinkuma ir įsi- --------_
daužė ir nuvertė jūron 170 sitikėti, nežiūrint kad jo pa- lietuviai su keliolika kambarių ir traukti į yisuomeninj dar-
mvlių geležinkeli, kuris ėjo ties tėvas buvo baltveidis. Lietuviai pradėio Flori- m°ka $3.000 nuomos per tą. Į skyrių yra įstoję na- 
per salas ir tiltus į Key Baltveidžių kviečiamas ir don važiuoti dar nesenai" metus. Išleisdama tuos kam- riais visi apylinkėje gyve-
West. ' ' savo žmonių spiriamas, Os- Kaip rodos pirmutinis bu bai'ius turistams, ji gauna nantys lietuviai, kurių tarpe—1.. - f ~h. putnus uu- —ir jo steigėjas Lietuvos Gen.

i- Konsulas New Yorke J. Bu

Redakcijos Atsakymai.
Vyt. Beleckui, Nsw Yorke
-Sutrauka žinių, kiek žmo- 

drys. Nors skyrius ir negau- nių lankė Jūsų rodomas fil- 
- sus nariais, bet yra populia- mas, mielu noru dėtume, 

vadinama “na«ka<rp ir r-elun ’10K1° aPsllQy- rus .tarpe. apylinkėje gyve- bet kartu prikergtų politi- 
Daugumas žmonių nespėjo va i šv. Augustino miešta store”* 4 " mo. nes iis nereikalingas, nančių kitataučių ir jų gau- nių samprotavimų anie
pabėgti, o prie to"da ir ne- kur jo laukė Jungtinių Vai- Bet' masinis važiavimas Taksai neaukšti: iki $500° siai remiamas-------------------- “vienybę” ir skirstymo be
buvo kur bėgti, nes šalis stijy armijos generolas Her- prasidėjo po 1939 metu kai--------------------------------------- --------------
nlnkščin kai n cfalnc ir van. nandez. Ant™.,,. r>:_i__ J?’

TFrrroTTrrrrrTrrTrrnrR

• Darbas

plokščia, kaip stalas, ir van- nandez. Antanas Binkevičius-Bennv
duo apsėmė šimtus ketur- Bet vietoj tartis apie tai- iš Baltimorės nusipirko čia

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokiu Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
<Na gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais 
90 MILLBURY STREET

Kai kuriems jų pavyko vė- tam skelbimui, 1940 metais 
Jiau pabėgti, bet pats Os- i Miami atvažiavo jau 50 
ceola mirė nelaisvėj turistų iš įvairių Amerikos

Indijonų kovos su baltvei- miestų. Beveik visi jie buvo 
džiais aprimo. Federalinė “keleiviečiai.” Vieni iu cri- 
Jj^dzia atskyrė plotą žemės žo vasarai atgal, o kiti nu- 
OkJahomos valstijoj ir pa- sipirko nuosavybių ir Dasi ! siūlė seminolams keltis te- liko čia. y U P<K1 
nai. Apie 12,000 indijonų Kodis, nuo Bostono, įsigi- 

į feitą pasiūlymą priėmė ir jo čia viešbutį, už kuri da- 
Lrad.®j.°..žysiu?tį i vakarus.1 bar jam siūlo $100,000" Ka-
^a‘L£’’Pa?™ ‘l>aŽadė’ ĮĮm rsklJ,Š€iTnyna Įsitaisė 
tąją žemę , 4,000 jų mirė. Miami pakrašty ūkei' kur K.t, seminolai sulindo Į dabar Mockus ^ri orknėta 
Floridos pelkes, evergla- sodą. y
dais" vadinamas, ir pasilj. šiuo laiku Miami mieste 

Iko tenai iki šiai dienai. Pas-,yra jau apie 100 lietuvių

“KELEiVIO" KALENDORIUS

“Keleivis” turi išleidęs didelį Kalendorių 1948 me
tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingi] 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymų. Via 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 .iau siunčiamas visiems užsisakiu
siems. Kviečiame visus nieko nelaukiant užsisakyti 
kalendorių, kad jį gautumėt kol da neišsibaigęs. 
Užsakymus prašome siųsti,

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

tuvių į tikrus “pasišventė
lius” ir mažiau gerus, ne
matome reikalo skelbti. To
dėl straipsnio nuorašu ne
pasinaudosime.

J. 5 rvilla, Allezan, Mich. 
—Tamstos ; akeltu klausi
mi esame rašė plačiau “Ke
leivyje”, o prie progos atsa
kysime laišku.

Jurgiui Klimui, Roshester, 
N. Y. .Ačiū už prisiųstą 
paveikslą. .Mes ji matėme ir 
kituose laikraščiuose, bet 
dėti į “Keleivi” dėl techniš
kų priežas ių jo negalėsi
me.

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

Užsisakykit kultūros ir 
visuomenes mokslų žar- 
nalą “Darbų”.

“Darbų” leidžia l.ieta- 
vių Darbininkų Draugija, 
South Bostone.

“Jau pasirodė “Darbo” 
trečic- nnm.ris ir Kali
namas musų įstaigoje.

“Darbo” metinė prenu
merata vienas doleris. 
Pavienė kopija—25 cent.

Čekius ir Money Orde
rius rašykit I.PD iždinin
ko Wm. V. Anesta var
du ir siųskite sekamu ad
resu :

DARBAS 
636 Broadwav

So. Boston 27. Mass.

jj.uittnL
J

i



Poslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 14 Balandžiu 7 d., 1948 m.

—Labas rytas, tėve!

a • • f* • Mokykloj dėstoma sočia-Tremtiniu Gyvenimas ~ jsr.t
---------žodžiu, stengdamasi supa-

Kudirka ir Šliupas —- kėlė. Gražus V. Ramono lindinti su šių dienų politi- 
‘Lietuvybės Išdavikai” knygos stilius neatperka ki- visuomenės, ir ūkio gy-
f anannin Vas ppHksas Ku- tll rnmann cilnmiin micii, •     nioVlI MOfTO-

klausomybės 30. metų su- jančios tautos neiškėlimo. nfįs teikiamos objektyvios, 
kakties proga išleido “ga- Nenuostabu tad, kad ir ju- nešališkos, visuomet pabrė- 
nytojišką laišką”, kuris bu- ry komisijoje kilo didelių žiama, kad siekiama išug- 
vo perskaitytas visose sto- ginčų dėl šios knygos pre- dyti laisvas, savarankiškai 
vykių bažnyčiose. Tame mijavimo. Prieš premijos galvojančias asmenybes. Be 
laiške be kita ko sakoma: suteikimu pasisakė du jury teoretinių paskaitų dažnai 
“Krikščioniškosios tautos komisijoje dalyvavę Liet. daromos* pratybos, diskusi- 
kultura taip pat turi būti Rašytojų Dr-jos atstovai. jos, kurias prižiūri profeso- 
krikščioniška. Tik tada ji Kadangi balsai pasidalino rjaį tuo budu dar geriau 
bus ir tikrai tautinė. Kas pusiau ir nulėmė pirminin- išsiaiškinamas svarstomasai 
savo kūryboje išduoda krik- ko balsas, tai tie du nariai klausimas ir pratinamasi da- 
ščionybę. tas tuo pačiu iš- atsisakė pasirašyti protoko- lyvauti viešuose ginčuose, 
duoda ir lietuvybę.” Kitais lą, ir V. Ramonui premijos * koj kas Vokietijoj tokia 
žodžiais tariant, kas neina paskyrimo aktas buvo Įteik- aukštoji prof. sąjungų mo
ksliu su krikščionybe, tas tas tik su vienu parašu, kvkla vra vienintelė.
jau išduoda lietuvybę. Tai- Toks rašytojus atstovaujan- 
gi. anot kan. Kapočiaus, ir čių kompetentingas žodis 
Kudirka, ir šliupas, ir Že- tik patvirtina to romano 
maitė. ir Biliūnas, ir kiti trukumus ir netikra jo ver- 
musų didieji kultūrininkai tę.
ir nepriklausomybės kovo- ---------

1 tojai, kurie savo raštuose ir Pasiruošimas Lietuvių Me-
darbuose kaip tik neparodė no Parodai Amerikoje

Žemaitis.

Matematikos Maž
možiai

PROTESTUOJA PRIEŠ VĖLIAVOS NIEKINIMĄ

Los Angeles miesto tarybos nariai, Kenneth Hann 
(kairėj) ir Don Allen, rodo apšiurusią ir sudriskusią 
Amerikos vėliavą, kurią senų karų “dyleriai” išstato 
savo kąra parodose. Papročiai reikalauja, kad senos 
vėliavos, jei jos yra sudriskusios, butų sudeginamos, 
o ne valkiojamos po tokias “parodas”. Miesto tary
bos nariai reikalauja išleisti patvarkymą, kad biznie
riai daugiau gerbtų šalies vėliavą.

—Labai gerai, tėve: as
—Labas, Maike, labas! noriu tą paslaptį išgirsti. 

Gerai, kad tu šiandien pas — Na. tai dabar klausyk, 
mane atėjai.

Du tarnautojai, Petras ir
to taut. delegato reikalauja- Pereitų metų pabaigoje Jonas, paprašė savo bosą, 
mo prado, buvo lietuvybės iš tremtinių Vokietijoje bu- kad jiems pakeltų algas, 
išdavikai. Toki drąsus po- vo sudaryta Lietuvių Meno ienas prašė, kad jam bo- 
piežiaus delegato sprendi- Parodai Amerikoje ruošti sas pridėtų kasmet po $100, 
mai buvo labai kritiškai komisija, kuri iš visų sto- ? kitas prašė, kad bosas
priimti tremtiniškos visuo- vykių pradėjo rinkti eks- Jan\ pridėtų kas pusmetis -------------------------- —------------- ----------------------------
menės. ponatus šiai plačios apim- P? ^0 dolerių. Bosas pama- TTW<XZKT A 1

--------  ties parodai. Jau gauta J1*, kad tai yra tas pats pa- |\ /j /\ LJ į Į J Į\/| y Į\| /\ I
Neaiškus Laureatas daug vertingų eksponatų, kėlimas algos Įr sutiko i V A Z a A \. / 1 V A A 1 v i a A

Rašytojas Vincas Ramo- jų tarpe dailiųjų amatų, ke- abiems pridėti, kaip jie pra-_ _ » _ r t. _ 1 n j m • i  a x i •! — i . * • c oKaip 1940 metais Stalino nas už parašytą 1947 m. ramikos, tautodailės, droži- se- . ..
čvor>_ romana “Krvžiai” ravn B- niu ir naveikslu. Tremtiniai. Štai kas is—Gal prašysi pinigų pa- vaiskas užplūdo musų šven- romaną “Kryžiai” gavo B- nių ir paveikslų. Tremtiniai, iš to išėjo. Pet

rą Lietuva ir Smetonos vie- ALF-o RM 3,000 premiją, kurie daugelį šių brangių ras d°nas sen*au gauda* 
pasirodęs šis romanas vertybių atsivežė iš Lietu- 'o $2000 per metus. Dabar.skolint? -------- ---------- v .

—Pinigai butų neprošali. ten pastatė Padleckio na- Vos pasirodęs
Maike. ale nenoriu tavęs čalstvą, tai ji išleido toki tremtyje šukele dideli tnuk- vos, siunčia jas dabar j A- įa«a ^aigos buvo pakeUos,
prašyt, ba žinau, kad ir tu zakoną. kad žmogus negali ^mą nes jis parašytas pa- menką ir ten parodoje su- rep^lPra^ięgautl~9 1ftft
nebagotas Aš turiu galvoj turėt auzoj daugiau ruimo, gal knksc. demokratų par- tinka parduoti, uz tai lauk- širmus metus — $2,iw.
kitokį bizni ~ ' kaip viena kvadratna sieks- tijos “generalinę liniją”, darni maisto siuntinių, kad

Būtent0 ' ni ant flioro. Jei kas turėjo Vyriausias romano herojus bent tuo budu atsigintų nuo
—Tu Maike turbut jau 10 sieksniu, tai tas turėjo Suvalkijos ūkininkas Krei- bado, kuris yra jų nuolati-

žinai kad Trumanas nori isileisti 9 raškius ant kva- venas, pažangių pažiūrų nis palydovas. Parodai bus

Antrus metus — $2,200, 
Trečius metus — $2,300, 
Ketvirtus — $2,400.
O Jonas pradėjo per ta

sulaikyt bolševizmą, kad tieros. Kunigas Steponavi- žmogus, pavaizduotas di- išleistas specialus leidinys Eaį.laiką gautl algos si_
neužpultu Italijos, kur šven- čius turėjo savo klebonijoj cziausiu ištvirkėliu, pade----- katalogas su 8 spalvuo- ueK •
tas tėvas* ffvvena. 5 gražius ruimus, kur galėjo ?eJu ir nusikaltėliu, žodžiu, tais ir 53 nespalvuotais pa-

—Žinau~tėve. žinau. sutilpti apie‘40 ruskių. Ir Jam* Įkūnytos visos blogy- veikslais. Lietuviai bus pir- 
—Na tai gerai ir sakvt. jie labai norėjo tenai sulvs- bes ir tlk todėl, kad jis. lais- moji tauta, kurios tremti- 

kaip žinai. Ale ar tu žinai, ti, ba lovos buvo minkštos vai galvojantis ir bažnyčios mai, gyvendami skurdžiuo- 
kad Trumanas daro mistei- ir su visokiom vygadom, nepripažįstantis lietuvis, se barakuose ir išgriautose 
Pa kokių maskoliai savo gyve- Puo tarpu kitas romano vei- kareivinėse, parodys Ame-

Dinmiio ivia+ius A 1IIIIU3 II1C7LU9
sausis-birželis

®1 AEA

kių driežų, gyvačių, šliužų 
ir kitokių bekaulių gyvių, 
kurie gyvenę musų žemėje 
prieš 225 milionus metų, ar
ba tais laikais, kada dideli 
žemės plotai buvo padengti 
milžiniškomis paparčių gi
riomis, iš kurių susidarė an
glies sluoksniai po žeme. 
Žemė tada pergyveno dide
lius sukrėtimus ir geologai 
dabar susekė galybes tų gy
vių, kurie visai yra išnykę.

Tyrinėjimas seniausių 
iaikų gyvių nėra tuščias 
darbas. Tai rodo ir tas fak
tas, kad aliejaus kompani
jos samdo garsius geologus, 
moka jiems geras algas ir 
tą daro ne be pamato.

Reikalas tas, kad aliejus 
žemėj randamas ten, kur 
užtinkami tam tikri senųjų 
laikų gyviai, kurie dabar 
visai jau yra išnykę ir kurių 
tik likučiai beužtinkami. 
Gręžiant žemėje skyles, ka
da išgręžiama iš žemės gel
mių tų senųjų laikų gyvių 
likučiai, aliejaus ieškotojai 
žino, kad jie jau yra netoli 
aliejaus.

Mokslininkas C. C. Bran- 
son savo knygą rašė per 13 
metų. Jam reikėjo peržiūrė
ti 1,332 įvairias knygas ir 
kitų mokslininkų tyrinėjimų 
f askelbimus, kol jis suran
kiojo visus iki dabartinių 
laikų atrastas Permioniško 
periodo gyvių aprašymus.

Meteoritų Medžiotojas
Iš dangaus Į žemę nu

krenta nemažai “krentan
čių žvaigždžių”’ arba mete
oritų. Paprastai krentančios 
žvaigždės nepasiekia že
mės, jos sudega aukštybėse. 
Bet tam tikra dalis jų visgi 
atsidaužia į žemę ir, žiūrint 
kokioj vietoj krenta, suduž
ta arba įsmenga giliai į že
mę.

Vienas amerikietis, H. O. 
Stockwell padarė neblogą 
biznį iš meteoritų medžiok
lės. Jis gyvena Hutchinson, 
Kans. ir sako, kad Kansas 
valstijoj gana daug meteo
ritų nukrenta žemyn. Jis nu
kritusias “žvaigždes” su
randa, iškasa iš žemės ir 
parduoda į muzėjus. Di
džiausias jo atrastas meteo
ritas svėrė 740 svarų ir bu
vo atrastas Brenham mies
tuke pereitą rudenį.

H, O. Stockwell turi tam 
tikrą elektroninį aparatą 
pasidirbęs, kurs jam paro
do žemėje esančius metalus. 
Jis tą savo aparatą vežioja
si ant ratukų. Pagal savo 
amatą H. O. Stockwell yra 
elektromontierius. bet jo 
pašalinis ir gana pelningas 
amatas yra meteoritų gau
dymas.

Antrus metus — $1,150, 
Trečius metus — $1,250, 
Ketvirtus metus—$1,350, 

liepos-gruodis 
Pirmus metus — $1,100, 
Antras metus — $1,200, 
Trečius metus — $1,300, 
Ketvirtus metus—$1,400. 

J. Eglė. I? to matyti, kad gudres- 
______ _ nysis Jonas už ketvirtus me

tus gavo algos 2,750 dole
rių, o Petras pasiliko toli 
užpakalyje su 2,400 dole
rių. Jonas pasirodė gudres- 
nis, arba biskį daugiau “iš-

(Laiškas iš Vokietijos) noj, nes čia jie negali kurti prusintas” matematikoje 
Perskaičius Florence Pe- nei laisvų partijų, nei prof. Jįs žinojo, kad pakėlimas

‘—Klaidų tėve pada’o nime nebuvo matę: ale'vis- kė as Grūstas, didelis da- rikai savo skurdaus gyveni-
visi: bet iš klaidu ir moki- tiek nei vienas bulšis nedrv- vatka- V • Ramono atvaiz- mo laikotarpio pasiekimus

so klebonijoj apsinakvoti, duotas kaip geriausias lie- ir darbus. Parodos komisa-
ike. rei- O ar žinai kodėl? tuvis, lygiai kaip ir Kreivė- ru paskirtas dail. Liudas

naši visi.
—Na. tai vot, Maike 

ketų ir Tramaną pamokint, 
kad jis makaronų ir sviesto —Ogi todėl, Maike. kad
italijonams nesiųstų. Kaip kunigas Steponavičius turė- 
mudu su zakristijonu išfi- jo art stalo giltinės galvą, 
geriavom. tai tie makaro- kuri buvo taip sufiksyta, 
nai yra didžiausis mistei- kad kaip tik kas klebonijon 
kas. įneina ir flioras susijudina,

—Kodėl? tai giltinės žandai atsidaro

—O kodėl? no žmona, tokia pat davat- Vilimas.

Darbo Akademija

kas atsitiktų, jei alga 
keliama po $25 kas

mėnesiai?
jos, jeigu matys tenai pri- saką girdėjai? šiuo žvilgsniu daro Vokie- bar raudonas.
vežta amerikanckų balionių —čia, Maike, ne pasaka, čių profesinės sąjungos,
ir kitokio štofo. ale tikra teisybė. Kunigas

. ... Pries penkis tūkstančius
-..........- n. u.f, . v , - - , . *as klta. VakarM zonose- metų Egypto žmonės mokė-

—Reiškia, tėvas norėtum. Steponavičius gražiai šita lkl HltI,eno vokiečių lai- čia nors ir yra okupacine jo statyti didžiules pvrami-
kad Italijos žmonės su po- istoriją aprašė ir išleido ani .prof’ jungos buvo valdžia, bet ji leidžia pa- dės ir gražius palocius*. Kaip
piežium gintųsi nuo bolše- diuko. Taigi mudu su žak- ^ieTns. darbimnkams savo galima namus statyti, jei

kad maldos ir pasninkai ne- jonus makaronais ir balio- , al:buvo suduotas ciau papasakoti, kaip susi- Taigi, Egypto statytojai 
gali nieko nuo pavojaus ap- nėm. jis turėtų užordint Či- • jVark^ darbinin- imdavo tris pagalius, 3, 4 ir
saugot. kagos stokjarduose ” ” ir,orT1e r ,

—Ne. Maike. tu manęs miliona av

maldomis ir pasninkais bu- tvorą, kaip kokią Hinden- ir profes. sąjungos, o visi ^ok^k^a ^uv? tris pagalius į krūvą ir turė
tų galima užkirsti bolševi- bvrgo Liniją, ir aš beeinu, dirbantieji buvo suvaryti į ’ — . .. .........

4 Milionai Alkoholikų
Amerikoje 60 milionų 

■ žmonių vartoja alkoholinius 
gėrimus ir 4,000.000 yra al
koholikų! Šitaip sako Sel- 
den D. Bacon. Vale univer
siteto sociologijos profeso
rius. 1.300,000 alkoholikų 
dirba dirbtuvėse ir įstaigo
se, bet dėl girtuokliavimo 
jie per metus praleidžia ne
dirbę vidutiniai po 22 die
nas.

Selden D. Bacon kalbėjo 
daktarų suvažiavime Bosto
ne praeitą savaitę. Jis pats 
yra autorius “Yale plano”, 
arba sumanymo, kaip ge
riau gydyti alkoholikus.

.....- -....... -.......... „ ................... ........naciams pagrobus si geriausi, stačią kampa,
kams kelią. Mudu su zakri- k;id nei vienas raskis nedrį- “Darbo Frontą”, kuris ture- La j21?’ p _HV0. U.Z(. ’Tta. kurj galima vartoti statant
stijonu sugalvojom daug st-ų per tą tvorą pereiti. jo atstoti prof. sąjungas, T"a suspėjo baigti apie namus ir kitiems reika-

—Atleisk, tėve, bet aš tu- bet, deja, jame ne darbinin- asm’ la™s/
van- riu eit lekcijų daryti. Tuš- kai šeimininkavo, o Hitle- Mokyklos tikslas paruoš- liekas nežino, kaip

čių pasakų klausytis netu- rio šunsnukiai, kurie už ju- ti prof. sąjungoms atsakin- ^?ypGeciai atrado “stačią
. —Ne, Maike, ir ne šven- riu laiko. došiaus grašį muilino darbi- gų pareigūnų. Mokslas joje 1 amPų • Daug vėliau po

tintą vandenį. —Olrait, gali sau eiti. ninkams akis ir čiulpė jų tęsiasi 10 mėn., į ją priima- egyptiecių, 3,600 metų po
—Na, tai ką gi? Ale žinok, kad iš lekcijų prakaitą ir lėšas Hitlerio mi tik profesinių sąjungų pastatymo vienos iš di-
—Reikia padaryti taip, duonos nevalgysi. ” pragariškai mašinai. Taigi nariai, kandidatus parenka džiausiu pyramidžių, gar-

Maike, kaip kun. K. Stepo--po karo Vokietijos darbi- pačios sąjungos. Prof. są- sus graikų mokslininkas Eu-
navičius padarė. Juo didesnė bus Tavo ninkams vėl teko viską iš jungos apmoka ir visas klidas (gyveno 300 metu

n Vairi Uc rvaJo-A? ___:__iv __ _________________ __ nriPŠ musu oi-oi ..

geresnį spasabą.
—Gal šventintą

denį?

Išnykusi Gyvybė
Carl C. Branson, geolo

gas, kurs tarnauja Shell Oi! 
kompanijoj, paskelbė storą 
knygą apie Permioniško pe
riodo gyvybę. Tas moksli
ninkas išvardija 8,081 viso-

12 ir 13 pėdų) sudėti galas 
prie galo duos trikampį, ku
riame vienas kampas bus 
stačias.

Praktiškas statybos reika
las šitame atsitikime pra
lenkė matematikos mokslą 
kelis tūkstančius metų.

M. U.

Didžiausias ir Mažiausia
Didžiausias Amerikos 1 

leskopas dabar yra įtais 
mas ir jis sveria *425 ton; 
Jis yra toks galingas, k; 
jei žemė butų plokščia, 1 
per tą teleskopą, pastatv 
Atlanto pakraštyje Ame 
koje, galima butu skait 
parašus ant laivų Pacifi’ 
pakraščiuose, tiek daug 
padinima ar “pritrauki 
daiktus.

Pats mažiausias insti 
mentas irgi yra naudoj 
mas astronomijoj. Tai y 
mažučiukas šilimos matu 
tojas, kurs per 12,000 my] 
atstumą dar gali pągai 
vienos degančios žvak 
karštį. Tas mažiukas ši 
mos matuotojas naudoj 
mas tolimų žvaigždžių ši 
mai matuoti ir naudojom 
kartu su teleskopu.

Pavergęs Lietuvą prieš 
nesigaili nieko jai naikin 
Ar, Tu, lietuvi, pagaih 
aukos ir neparemti AI 
vykdomo Vajaus jai išla 
vinti?
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Musų Suvažiavimas!
Suvažiavimas jau netoli, sų kraštą. Bet turime rupin- 

birželio 20 d. Bostone. Prieš tis ne tiktai atitraukti dau- 
suvažiavimą norisi pakalbę- giau žmonių, bet kad ir jau 
ti, ką musų, Lietuvių Sočiai- atvykusieji ar atvykstantie- 
demokratų Sąjungos šuva- ji liktų susirišę su mumis, 
žiavimas turėtų aptarti ir Lietuvių socialdemokratų 
išspręsti. Paminėsiu tik kai Įtaka musų liptuviškoj vi- 
kuriuos reikalus. suomenėj yra nemaža. Bet,

Musų draugai Europoje deja, organizacijos žvilgs- 
ragina mus sujungtomis niu mes esame gana silpni. 
Lietuvių Darbininkų Brau- Musų draugai didmiesčiuo- 
gijos ir Lietuvių Socialde- se veikia, turi kuopas ir jos 
mokratų Sąjungos jėgomis kai kur gerai veikia. Bet ki- 
leisti “Darbą”, kaipo teore- tose, ypač mažesnėse kolo- 
tinį, mokslinį žurnalą, kad nijose, reikalai blogi. Orga- 
jis atstovautų pilna to žo- nizacijos pairusios, veiki- 
džio prasme musų judėjimą, mas menkas, pasitenkina- 
Idėja teisinga. Tuo reikalu ma tiktai darbu Įvairiose 
abejų organizacijų centrai bendrose organizacijose, o 
jau yra pasisakę prielankiai savieji organizaciniai rei- 
ir musų suvažiavimai Ros- kalai yra apleisti. Kaip mes 
tone tą klausimą galutinai turėjome 32 kuopos, taip ir 

tebeturime. Pirmyn nepasi-
literatv.ros lei- xal^me- f ,

nėjo taip, •)I-CS rtau? lr t!a!'br
• .. sudėjome ir dedame į sal-<ii« ai u ii» -,i T-k ipos reikalus. Dalyvavome 

vajuose; dirbome, kad ati
traukus daugiau tremtinių. 
Tai yra geras ir reikalingas 
darbas, bet turime pagalvo
ti, kaip i tą šalpos darbą Į- 
traukti platesnę visuomenę, 
kad našta negultų tiktai ant 
negausaus skaičiaus žmo-

Par*ii • nių' yfa su jaunų-
programos 0. tremtinių šelpimų. Dau- 
* gelis musų siunčia maisto

nūs Amerikos lietuviu vi Pakietus’ kai kurios kuopos ZmtnZu busimi Hemo- ' iariškai tą daro. Bet 
knttiškos Lietuvos atstatę- S™ S
mo progiama. įoji knygų- u j brauktume dailinau tė butų gerai paskleisti tarp *> ■ it.rauRt.umf. daugiau
Amerikos ir Kanados lietu- zmonių } V1S^ hetuvn* rei‘ 
vių. Tą reikalą suvažiavi-

turės išspręsti.
Iki šiolei 

dimas pas mu.- 
kaip mes prieš 
metus manėme ir tikėjome. 
“Keleivis” išleido “Kauka
zo Razbaininką” ir “Til • ?. 
Teisybę apie Sovietų Rusi
ją”. Abidvi knygutės labai 
ger os. Bet tai mažai. Mums 
reikėtų daug daugiau kny
gučių išleisti ir pirmon gal
von reikėtų išleisti Lietuves 
Socialdemokratų 
“gaires”, ar 
metmenis, kad

KELEIVIS, SO. BOSTON

ŠVENTOSIOS ŽEMĖS KOVOTOJAI

Arabų kareivis iš vadinamos “išlaisvinimo armijos” 
duoda patikrinti savo šautuvą Hebron miesto majo
rui, Mahammed ei Jaabary, kurs yra vienas iš žymes

nę granatą. Dabar žuvusiųjų skaičius Palestinoj 
dų-arabų kare jau siekia virš 2400 žmonių.

Rekolekcijų Baudžiava

buvo vykdomas 1944-45 
metais; vežė ūkininkus už 
pyliavos neatidavimą ir 
šiaip bolševikams įtartinus 
žmones, moteris atskirdavo 
nuo vaikų. Daug išvežtųjų 
mirė. Pasakotojas atsimena 
Šniukštą iš Ylakių, Vove
raitę Veroniką (23 metų) 
iš Mažeikių, Joną Gabalj ir 

iš Mažei-

Iš Rojaus’ Gyvenimo
“NENORI DEGTINĖS — LAK VANDENI IŠ UPĖS’*
“Mes persėdome i laivą susideda visas rusiškojo ko

vojus”“I. A. Gončarov” (kapito- munizmo 
nas drg. Belodvarcev). Lai- Pirmiausia — valdininkų 
vas senai jau atsitolino nuo nerūpestingumas žmonių 
kranto, bet keleiviai nie- reikalais. Reikia atminti,

Adomą Lupeiką iš Mazei- kaįp negap susitalpinti. Ir kad bolševikinėj Rusijoj
kių apskrities. 1947 metais kuf čia sutiips« Laive 465 viską tvarko valdininkai-
9aU įvežtųjų, apie 1-2 nuo- vietos, o bilietų parduota biurokratai. Jiems svarbu
šimčiu, grąžino, bet tik iš Daugelis prisėdo ant šiuo atveju, sakysime, ne
Leningrado (Peterburgo) inkarinių retežių, kiti šen- keleivių interesai, patogu-

ten prisiglaudė. Matrosai mas, bet “plano išpildy-
veja tokius keleivius šalin. mas”. Gi pagal tą planą 

Kur gi dingti, jeigu visur laisvas “Gončarov” ar kuris 
perpildyta? kitas turi nuplaukti per tam

—O kas mums darbo? tikrą laiką iš vienos prie- 
Pasakyta eik šalin, reiškia plaukos i kurią nors kitą ir 
eik šalin, o ne, tai... pergabenti tiek tai keleivių,

Aišku, geriau gražiuoju ir tai viskas. Už plano “per- 
pasitraukti, nesipykti. .UHvma”

kala.
mas turės galutinai ifepre- Ja -Ce”^
_i; 1 - iki šiolei vertėsi menesme-

* , * . mis narių duoklėmis, po 15ar atvyksta įaunu at- * • - • H .- centų i menesi nuo nano.s Europos . Kanadą c ■ neturilįe nė vicn0
darbininko, o

i* - ‘ a_ 1 *s kg* darbų vra daug ir centrui tenka rupintisjisokiausmis

XidldibS°f atk 1tU'.'ėt'Jra-e iuHeiki?atS"kmS’nuo karto 
pasidarbuoti, kad juos į- 
traukus
jas
liais darbininkiško judėji
mo dalyviais ir darbuoto
jais.

Tarp naujųjų ateivių 
pralavintų žmonių, 
imant politiniai, jie 
stipriai “žali”. -Jiems

sti. 
Dabai

eivių iš

(Laiškas iš Vokietijos)
Kai kas net musų globė

jų mano, kad “dipukas” 
yra lygus daiktui — jis jo
kių reikalų neturi, kur ji 
pastatai, kokion stovyklon 
Įkišai, ten jis nejudėdamas 
ir turi visą laiką kiūtoti. Bet 
iš tikrųjų dipukas juk toks !

kad jie : 
lia.

—Kas 
tinga, -

ugrjžtų į gerą

gi čia 
fe~, galite 

Pagalvokite ir supra 
Šiandien Vakarų 

kratinio 
nuolat 
lis

ke-

pasiųsti paramos virš nari- 
“J nių duoklių, kad jis galėtų

pat anų., ju".' veik- pĮačįau veikti ir geriau savo
darbą atlikti.

Visais tais klausimais
kuopos turėtų pasitarti ir 
jei turėtų kokių nors suma- 

)e- nymų, čia pakeltais ar ki- 
Vla tais reikalais, kad padalytų 

savo pasiūlymus prieš suva-įs vis;
geri, visi “broliai” lietuviai, žiavimą per Centro sekreto

rių. Kuopos, kurios išgali, 
turėtų skirti pinigų suvažia-

rr . . . ž x . - vimui pasveikinti ar Centro
Taigi, tuos žmones turime veikimui paremti.

o kitas visai politiniai nesi- 
orientuoja ir gali svvruoti 
nuo bolševiku iki fašistu...

traukti Į darbininkišką ju
dėjimą ir turime stengtis, 
kad jie susirišę su musų or
ganizacijomis pasidarytų 
aktingi kovotojai už demo
kratiją čia ir vėliau, jei ku
riems teks grįžti į Lietuvą, 
kad ir ten parvežtų pažan-

Jonas Buivydas,
LSS centro sekretorius.

Aliuminijaus Motorai

Hertner Electric Co. Cle- 
vclande pradėjo gaminti 

gios dvasios ir socialistiniu elektrikinius motoms iš 
idėjų. Suvažiavime turėsi- aliuminijaus. Motoro rėmai, 
me pasitarti, kaip traukti mtoris ir kitos dalys nulie- 
naujuosius ateivius į musų jamos iš aliuminijaus meta- 
eiles. Mes dabar darome k)- Naujieji motorai yra 
daug pastangų, kad dau- lengvi ir išdirbami visokio 
giau tremtinių pasiektų mu- pajėgumo.

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.(X) ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas. «
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba Į Centrą adre
suodamas :

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

raiono. Veža nenurodant 
jokių priežasčių. Užėję i 
namus rusų kareiviai klaus
davo, kur vyrai. Nemokan
čios tinkamai atsakyti buvo 
išvežtos.

Mažeikiuose Įstaigų ir i- 
monių viršininkai yra rusai, 
atvežti iš Maskolijos, ar vie
tos burliokai. Nepaprastu 
žiaurumu pasižymėjo Veri- 
kas, Sedos burliokas, Bub- 
covas ir Voinovas, atvykę 
iš Rusijos.

Partizanų veikla iki 1946 
metų buvo labai stipri. Mū
šiai trukdavo po 2-3 die
nas. Buvo nukautas Mažei
kių komendantas. 1946-47 
metais bolševikai iš lėktuvų 
bombardavo miškus, kur 
jautė esant partizanų. Viso
je Lietuvoje yra žinomas 
“Žaliasis Velnias” kovotojų 
vadas. 1947 metais partiza
nai nutraukė atvirą kovą ir 
išsiskirstė.

Ūkininkai apkrauti dide
liais mokesčiais ir pyliavo 
mis, kurių
atimamas ir atiduodamas 
rusams arba 
sovehozu. Ūkininkai atkel
tiems naujakuriams turi su
dėti viską, net drabužius.

labai trūksta 
vadovėlių. Mokiniai turi pa-

tokio ypa-
pasakyti. "VMokykIos*e

nte 
demo-

pildymą” (sakysime 500 
Užeiname i bufetą. Prie nuoš.) laivo kapitonas bei 

bufeto stovi studentas A. K. kiti “atsakingi darbininkai” 
Ivanov. tikisi gauti medalį, žinoma,

—Ar neturite vaisių su n- ne iš keleivių, kurie nė at- 
kos ar limonado? —* kinu- sisėsti neturi kur, nei troš- 
sia jis pardavėją Vlasovą. kuliui nuraminti neranda 

—Nėr. Gerkite degtinę, vandens, bet iš komunistų 
—pataria drg. Vlasovas. partijos. Kaip keleiviai bus 

—O kodėl nėra limonado pervežti — plane nenuma- 
ar sunkos? tyla, taigi, tuo ir rūpintis

—Liaukis mane tardęs,— netenka. Taigi, visų tų biu- 
atrėžė bufetininkas, — ne- rokratų orientacija krypsta 
nori gerti degtinės — lak ne i keleivių interesus, bet 
vandeni iš Volgos. jie dairos Į “viršų”, kad

Studentas nueina prie “pastangas pastebėtų 
statinės, bet, deja, ten net partijos “dievai , na, ir su- 
vandens nėra. simylėtų...

Kitas laivas “N. Chruš- Bufetininkas, kuris patarė 
čev”. Laivo priekyje ant studentui gerti degtinę 
denio, kur daugiausia kelei- (puikus “kultūros” rams-

b atkluodama< vil*’ nėra nė suo1^ nė kė’ taiP Pat neturi j°kio
navprčiamas džių atsisėsti. Nėra baldų ir intereso savo bufete ką 
;«i,«; „Tūzu salionuose; dėl to kapito- nors daugiau laikyti. Juk 

nas Čekanov paliepė juos jis tarnauja už algą, taigi, 
visai uždaryti. Dėl baldų juo mažiau pirkėjų, juo ge- 
trukumo kaltė tenka drau- riau: mažiau jam kvaršina 
go Stoliarovo vadovauja- galvą savo “norais”. Paga-

, mokas užsirašinėti. Popie. !pal>aiyini"kystfe paruošos Įiau ir geriausią bufetinin- 
pasaulio galvos • rašalu rašvti ne- kontorai- tla 81 niums pa- kas negales nieko padaryti,

kartoja, kad pašau- pj,:rn;}& •:« aaunamas tik aiškino, kad “imamasi prie- jeigu be degtinės nieko ne
be sąžinė? laisvės nėra nėra monių” ir iki sekančio navi- ra daugiau. Bufetininko žo-

reikalais 
stovyklą.

Taigi ir aš turėjau nu
važiuoti Į Bavarijos šiaurėj 
esančią laukuose prie ma

dvasios vergija. O kokią są- viasė<. iVaiai kain ir kari Pneplaukose “g1 rūpinama- pasakytižinės laisve/ pripažįsta tas S^SL^lino kon- Budingas faktas, kad lai-
klebonas? šiandien jis, tei; stiJcija privaloma nuo pir. aukščiau paminėtuose l-

munuiK-c r.iC m<x- t!PLaso euz mog gimrTazijos klasės. Ma- vuo>e • _
žos Seligenstadto stotelės nela^kan5lu' icliolekcijų, veikių gimnazijoj iš 600 '
stovyklą, netoli Wuezburgo n^s. J^.nieko kJto ne1yal1 mokinių yra tik 16 komjau-
miesto, kurio universitete L'1.1; P°‘ nuolių. Septyni mokytojai kad visa tai aš ištraukiau iš mošos kontorą. Nesąmonė.

•1CV'°? xll'11,11Įllka> klcbono buvo išvežti, bet vėliau tiys savo čiuprynos, arba nura- Kontora butų gal senai ir 
Įj-ak.v mų nesauso, todėl jis gpjžo. Gimnazijos direkto- šiau iš kokio nors “antitary- suolus ir kėdes pampinusi, 
negali j>ak\ti. tuos netike- ,jurn yra Sidabras, mokyto- binio” (būtinai “anti...”) bet kokiu budu? Atsaky- 
.111? pasalinti is pareigų ar- javo Tomanovaitė, Grybau- laikraštpalaikio, kuris taip mas — nėra lentų. Kai gau
na areštuoti, todėl jam sian- cj^as (vėliau išvežtas i Vor- ir tyko “draugams” kur i na lentas —
oien belieka tokius asmenis, kutą), Liaučiutė, Rozenber- pakinkius Įsikabinti. Ne. klijų; kol 
taip sakyti, pirštu pabadyti, - - -- -.............. ....................

vuose (ne tik laivuose) nė
ra keleiviams nei kėdžių, 
nei suolų atsisėsti. Laikraš- 

tenepamano, tjs “Trud” kaltina laivų pa-

1895 m. Rentgenas išrado 
vėliau jo vardu pavadintus 
spindulius, kurie šiandien 
medicinoj turi tokią begali
nę reikšmę.

Stovykla įkurta dvaro 
ūkio trobesiuose — darži
nėse, svirne ir naujai pa
statytuose lentiniuose bara
kėliuose. Žodžiu, čigoniška 
būstinė, bet žmonės ir čia 
gyvena ir dirba, mokosi — 
yra pradžios mokykla, gim
nazija. įvairus kursai; čia 
pluša ir vėliau važinėdama- 
si po Vokietiją žavi ne tik 
savus tautiečius, bet ir kita
taučius lietuviška daina ir 
šokiu Sodeikos - Veličkos 
ansamblis. Ir šitoj kelių 
šimtų gyventojų stovykloj, 
aišku, yra būrelis chuliga
nų, kortauninku, triukšma
darių.

nėra 
gauna

vinių ar 
vinis ar

gas (Lietuvos rtisas), Vii- Žodis žodin nurašiau iš bol- klijus — būna išnešiotos 
činskas (suimtas ir išvež- ševikiškų unijų (j;rofesinių lentos, na, ir taip toliau, 
tas), Gaidžiunas. sąjungų, leidžiamo laikraš- daina be galo. Taigi, eida-

Iš Rusijos jokių prekių čio “Trud” (Darbas) Nr. mį taip aplink kaltininko 
neatvežama. 191. Jei vis dėlto kas rtors niekada nesurasime. Vadi-

Mažeikiuose stovi 3000 netikite, tai labai prašau naši, visi “imasi priemo- 
atstnvas tų demokra- enkavedistų dalinys. Sku- paimti minėtą laikraščio nių”, rašo, kalba, ieško kal- 

apie k ; . los as nesenai biai statomi aerodromai, numeri ir pasiskaityti. tininkų, o iš viso to triukš-
Didelis aerodromas prie Tiems kurie bolševikiška mo — šnipšt! Kenčia pa

prasti darbininkai, kolcho-

pasiundyti ant jų tikinčiuo 
sius: “Žiūrėkite, kokie jie 
nevydonai!”

Ir kad ta? klebonas butų 
vienintelis! Bet jo lupomis 
kalba
tų,
“Keleiviui"' esu rašęs. Jų gi

intencijos aiškios ir Latvijos sienos. Darbus at- 
gerai atmintinos is tų lieka atvežti mongolai, ne- 

žmonės, bet labai iš- 
lau- 
at-

vežtųjų mongolų ir kai ku
riu NKVD pareigunu.

V. P.

lesnė? 
mum?
nepriklausomos Lietuvos
metų. kada kunigija buvo vargę ir apiplyšę. Visi 
be; radedann šeimininkauti kja karo, neišskiriant 
ir valsčiuje, ir mokykloje, ir

blogi

ir
visame viešame gyvenime 
taip, kain savo parapijose, 

b t n-* f-i.- troškimų, kaip matyti,
danguje rasFm^’ tik nūs"’ f įiian,k*;1 nėra atriša- KATYNO ŽUDYNIŲ
skundžiama, kad stovyklos “DIDVYRIAI”
vadovai nesiima griežtu T-a’ wUI J'• £aem.Uj'1 xa' Stockholm (LAIC)—Vo-
priemonių prieš juos ' ' r zia.-! >av' as> Jau niak kiečiu-Sovietų karui ipusė- 

Bet ne tai vri svarbiau- ™ ' US' PasauI! sujaudino žinia
šia ka aš norėian na ak-vti ' ' i ' I>a',tcnapie Katyno žudvnes. Ka-
Man ,wėio nuriti k- d J* I>anaU(,°' -’^snes prie- t mjške buv<) atragta nu_
: ,uPeJo patašyti, kart mones. Žemaitis.as čia patekau i musu gar- _________ žudyta penkiolika tukstan-

saus jėzuito Bružiko veda-.................. w *1 • leT?kų kanninkV- Del tumas rekolekcijS taisyti i (s Mažeikių žudymų naciai kaltino So
pamą jų pabaigą, ni' bei.C —-— , - Sol"8’ te' k t,n'’ na'
girdau tik misionieriaus at- Retkarčiais vienam kitam cius.
sisveikinimo žodi ir stovvk- laisvės iešk<’i 'jui pasiseka Švedų dienraštis Gagens 
los klebono Buikaus baigia- prasiskverbi per “geležine Nyheter nesenai paskelbė 
m3jj pamokslą, kuris buvo uždangą" i laisvąjį pasaulį, sansacingų faktų apie tik- 
tikrai įdomus, klebonas pa- šiais metai< vienas lietuvis uosius žudytojus Esą do- 
reiškė turis pariskurii kad palindo pi < tą mirties už- kumentaliai nustatyta, kad nevisi stoVy&l^ntoS dangą į,' a.- durgs . Vakarų -?™eS Katyne;i-ra NKVD 
dalyvavo rekolekcijos To- Europoje. pakoja, kas

-----  vvksta Lietuvoje. Jo žinios
siekia 1947 metų pavasarį.

Pasakotoja? gyveno Ma
žeikiuose. 1915 metais jis 
be jokios p’iežasties buvo 
išvežtas dar ms į Kareliją, 
iš Suomijos -plėštą kraštą.
Didelis vežimas iš Lietuvos

Tiems, kurie bolševikišką 
rusų tvarką pažįsta, nesu
kels aukščiau cituotas strai
psnis jokio nusistebėjimo, 
nes jiems tai visiškai su
prantama: tokia tvarka ne 
tik laivuose, bet visur. Ta
čiau noriu atkreipti dėmesį 
tų skaitytojų, kurie patys 
tos “tvarkos” nėra pergyve
nę, į kai kuriuos dalykus, 
kurie iškart atrodo kaip 
juokas, tačiau, deja, iš jų

zininkai ir visi kiti kelei
viai.

—Tai kas gi pagaliau dėl 
visa to kaltas? — paklaus 
mane mielas “Keleivio” 
skaitytojas. Klausimas visai 
vietoj ir teisingas.

Mielas skaitytojau, kalti
ninkai sėdi už storų Krem
liaus sienų Maskvoje.

J. Jurgunas.

kių parmazonų atsiradę net 
vadovaujančiųjų asmenų 
tarpe ir net, baisu pasakyti, 
pradžios mokyklos ir gim
nazijos mokytoju! Tai jau 
nepakenči amas dalykas. 
Klebonas prašė misionierių 

I melstis už tuos asmenis,

darbas. Vyriausiais egzeku
toriais buvo šie NKVD ka
rininkai: Burianov. Lev
Rvbak, Chain Fynberg, A. 
Borusovič, Boris Kucov, 
Ivan Siekanov ir Osip Li- 
sak. Dokumentai 
giose rankose ir 
busią paskelbti.

esą sau- 
neužilgo

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: *

636 Broadway.
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kas Buvo Patirta Apie 
Varna .

Musų liaudis yra labai Įsigyvenęs vagisiavimas. J<s 
prastos nuomonės apie var- vagia vienos nuo kitų me
ną. Jeigu žmogus būna ap- džiagą iš lizdų ir nesasi i 
sileidęs, nerangus, žiuri i ką savo lizdus. O kai vagys at- 
nors ir nežino ką daryt, tai sitolina nuo savo lizdų, tai 
lietuviai ji kolioja: “Ne- juos užpuola apvogtieji var- 
žiopsok, kaip varna!’’ ipai ir atsiima savo su “ma-

O tuo tarpu varna nėra garyčioms’*. 
žioplas paukštis. Vienas Bet kai kas mano. kad si- 
paukščių žinovas, būtent tas vagišiavimas esąs daro- 

nes varnos 
■juokus krė-

KELEIVIS, SO. BOSTON

CiRi ■ V » —X M •,\j is.O »i EDI J A BAIGĖSI LIŪDNAI

Butfalo, N\T. laike cirko pasirodymo, Roberto Zaccharini perstato publikai iš 
armotos iššautą žmogų. Kairėj matyti, kaip jis išlenda iš kanuolės nasrų ir 
pradeda skristi Į tinklą. Dešinėj matyti, kaip tas aktorius guli sužeistas, nes 
jis puldamas i tinklą išsinaiino sprandą. Prie sužeisto aktoriaus stovi pasilen
kusi jo motina...

’Keleivio’ Knygos
tikra teisybė apie 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. \ įsiems kyla Liausimas kodėl 
Rusija ne.asiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra dentokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar Įpili darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus j šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
SS puslapių didumo. Kaina 50 centų.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių Jr juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšėiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ........... 25c
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 
Amerikoj munšaino. Šioje kny-«u.goję telpa net 

spyėiai.” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

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

‘Džian Rambus

Henry Ward Beecher, yra mas "juokais*' 
pasakęs, kad varna yra mėgstančios ir 
gudresnė už žmogų: "Jeigu 'sti’’. 
žmonės butų sparnuoti ir Alan Devoe.
plunksnuoti kaip paukščiai, i gazine’o” bendradarbis, yra------------------------------ ;
tai retas iš jų turėtų tiek iš- tos nuomonės, kad iš pri- šinius ir kartu maitina jau 
minties, kad galėtų būti gimties varnos viena kitai niklius.

labai užjaučia ir blogais Turbut Henry 
moteris iš Ohio sumetimais viena kitai nie- ir turėjo galvoje šitą varnų 
tvirtina, kad jos k0 nedarys. Jeigu vienai toleranciją, kuomet jis sa- 

varna buvusi varnai nasitaiko kokia nors kė, kad retas žmogus turi

varna . 
Viena

valstijos

•Nature Ma-

Beecher

prijaukinta varna buvusi varnai pasitaiko kokia nors kė, kad 
tokia "tvarkinga”, kad iš- nelaimė ir ji negali pati sau tiek išminties, kiek varna, 
traukusi iš žemės slieką nu- maisto susirasti, tai kitos Agrikultūros Departamen- 

prineša jai visko ir rūpina
si, kad ji atsigriebtų.

Paukščių gyvenimo tyri
nėtojas Edward Hovve For- 
bush pasakoja apie sužeis
tą varną, kuri Įkrito Merri- 
macko upėn ii

_ _ sparnai:
mačiusi svetimą žmogų at- pagalbos, 
einant ar atvažiuojant, tuo- ,rin pulką
jau pradėdavo rėkti. 0 Ja -1 ianus- būna vartojama gudri stra-

Amerikcs gamtininkų Ypač Įdomų dalyką Alan tegija. Varna nutupi kiaulei 
draugijos leidžiamas žuma- Devoe pasakoja apie varnų ant nugaros ir žiuri, kaip ši
las, “Nature Magazine”, sa- šeimynišką gyvenimą. Jis knisa dirvą ar pievą.

skrisdavo su juo 
dens, nuplaudavo 
tada prarydavo.

Sakoma, kad vienas mun- 
šainieris Georgijos valstijoj 
turėjo užsiauginęs varną, 
kuri saugodavo ji nuo val
džios agentų. Ji tupėdavo 
ant medžio viršūnės ir, pa

prie van- 
jį ir tik

tas Washingtone turi išlei
dęs net specialų biuletini 
apie varnų papročius ir gy
venimą. Jos maitinasi viso
kiais daiktais: • lesa daržo
ves, javus, vaisius, gaudo 

, , peles, vapsvas, varles, plė-
plasnodama gja paukščių lizdus.

gaudo viščiukus, zukiukus 
ir taip toliau.

Kad gauti maisto, dažnai 
gudri

pradėjo "šauktis 
Bežiūrint susi
varau ir išvil- 

kranta.

Matu

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta ? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Deiko žmogui reikia cuk-. san(i,-0 
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos1 ROMOS
kaina tik ............................................ !5c KRNT4I S
EILĖS IR STRAIPSNIAI “rašė

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, I drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. bažnyčios autoritetą ir faktais pa-

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika- 

perstato nužudymą caro Alek- 
II. Labai puikus ir nesun

kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypaLos. 25c 

POPIEŽIUS YRA 
VIETININKAS? 

kun. M. Valadka. Knyga

rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žinte- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jusi) laisvas nuo darlto valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kairia.................................................. 25c
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 2Oc
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
Kaina tik ...................................*1.00
LYTIŠKOS

Ir kair

Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................... 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., i 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ............................................. 2Se

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau-

S - - , . .... jantiems darbininkams neapkainuo-jpiRUStyK mėsą, leisimus jania. Kaina ............................... 25c
(fimą uzpatentuosim ir pra- ir svogūną. Lašinius su svo-
oesim pardavinėti skystį, gurnu paspirgink ir sumai- Ar žinote,

įamžina gėles, tai syk su mėsa. Pa barstyk na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar
,dėžių pėiiu nenirks Hrnclme ;»•

neš galės laikyti ir laikyti plak su vandeniu, arba su 
tas pačias, iki nusibos i jas mėsiška sriuba,

yra. ir užpilk ant 
gėlių au- Gerai išmaišyk.

Dabai
tešla ir išklok _______

leivis" parduoda los rastus

TOLIMIEJI KRAŠTAI

Tolimieji kraštai, saulingieji kraštai!
Malonieji, regiu jus iš tolo!...
1 en žaliuoja miškai, susikimšę ankštai 
Prie tyriausio vandens, prie krikštolo.
Ir blikčioja jame, vandeny giliame,
Geltonieji saulutės piršteliai,
Prasigręžę takus per žaliuosius lapus,
Kad pašviestų auksinei žuvelei...
1 ankumynai miškai! Pasislėpęs giliai,
Aš norėčiau jumys pasilsėti!
Su didžiūnais žaliais, su linksmais spinduliais 
Užsimiršęs tyliai pašnekėti!
Vandenėlio gelmėj — debesėlio versmėj 
Slėpiningų gražybių ieškoti...
Ir čiurlenant vilnims ir žybčiojant žuvims —
Sau svajoti, svajoti, svajoti... M. Vaitkus.

i.ų augintojams ir dirbtiniu tu miitu, svogūną, druskos 
gėlių gamintojams. ir pipirų.

Girdi, kai mes savo išra-

ko, jog varną galima išmo- sako, kad jos užsiima “sve- te. varna žino, kad žemėj Įp- 4i.Pa
kinti net ir kalbėti, jeigu timoteryste”, taip kaip ir yra urvų. kuriuose slapstosi kur.1S -Ja-r = _ ; = i ’ i’ _ _ p—1...:.. ,:i. „_lx ___ niCKaS SVRpradėti ją mokinti nuo ma- žmones. ousiinimosi laiKo- peies; Kaip ilk peie issprun- 
žens. Kai kurios jų išmoks- tarpiu kartais prie kurios ka iš po kiaulės snukio, var
tančios net iki 100 žodžių poros prisitaiko pašalinis na tuoj jai už sprando ir ne- 
ir frazių. Esą pastebėta var- varnas ir pradeda “svetimo- šasi.
nu rėkiant: “Gidap!” teriauti.” Tačiau varnai ši- Varnos lizdą dažnai už-
“600!” ir 1 
jos išmoko
fermerių. Anot tos patarlė

užklumpa peledą die-
taip ir varau Amerikoje yra vęs prie savo paieies KonKu- rios laiku, jos puola ją ii 
nedaug. Farmeriai čia jas rentą, šeimininkas varnas keldamos didžiausi vyksmą
naikina, nes jos pridaro'daro su juo “pasitarimą.” muša ja ir drasko. Tokiu
jiems daug blėdies, išrauna Nereikia jiems nei policijos, pat budu jos atakuoja vana-
dvgstančius Romus ir kitus nei brangių advokatų, nei gus. kates, šunis, lapes ir
pasėlius. Kai kuriose valsti- mokytų teisėjų. Jie susitai- kitokius savo priešus.' 
jose vietiniai valdžios orga- ko paprastai taip: prasikal- jej<rU va'-nn nn<:
nai net dovanas skiria už telis pasilieka prie tos po- leidž£ Vfaf^erio jauka 

rauti pasodintų komų ar 
kitką naikinti, tai viena

ŽEMA1TĖS RAŠTAI
kad Žemaitė buvo vie- 
lietuvių

ji buvo

žiūrėti.
Pavojus visiems

jei

Hey!” Matyt, toki dalyką sprendžia daug puola nakties laiku pelėda gintojams ir pardavėjams, 
tu žodžių nuo išmintingiau, negu žmonės, ir užmuša miegančius var- kurie dabar daro dideli biz- 

Anot tos patarlės, “varnas niūkūs. Todėl kada tik var- ni-
Kaip kitų plunksnuočių, varnui nekerta Į aki'*. Suga- nos užk 
ip ir varau Amerikoje yra vęs prie savo patelės konku- nos laik

iškočiok

varnų naikinimą.
Nors Amerikos varna yra

ros kaip “trečias narys 
maitinti patelę, kol ji peri

t • kiaušinius, o paskui neša traputi kitokia, negu Lietu- maj ; Hzd ja*įniems va|, 
vos (Amerikoj ji truputi niuka^
mažesnė ir visa juoda) bet Rai itaiko jr
jos prigimtis ir papročiai 1

žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mūksio iSeJuSi, : 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kuri tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- 

kauradą rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- 
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
su gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 12S puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 50c
KALENDORIUS 1948 M-• - -<• %

Jau galima užsisakyt 1948 m. “ke
leivio*’ kalendorių. Tai 96 puslapių 
knyga. Kaina ................................... 50c.

tokios
mėsos.

pajaus
ja *

kad uždengtų visa dugną ir 
skaurados šonus iki pat vir
šaus. Su versk i vidurį pa- 

Iškočiok 
pajaus tešlos

Pavojus tai pat ir mote
riškų skrybėlių pramonei, 
kuri dabar puošia skrvbe- rtiostą 
les dirbtinėmis gėlėmis ir antrą blyną ii 
ima didelius pinigus. Ture- jr užd.eng juo mėsą. įdėk i 
damos to “stebuklingo” labai karstą pečių ir tegul 
skysčio, moterys galės pri- pakepa 30 minučių. Valgyt 
siiinkii tokių gėlių, kokios !'eikia karštą. Galima duoti 
joms geriausia patinka, ga- Pr’e to stiklą šalto pieno, 

ir/nrP7£»v. -izYti ioc- n .o alaus ar kitotrin ožii-i-.-no

medžiaga.

lės uzprezei 
puošti savo

uoti jas- n 
-knbėles.

Pa alaus ar kitokio gėrimo. 
Toki pajų galima padary

ti ir is kitokios mėsos liku
čių.

U-l
visada pasilieka sarbvboj. -Jeigu šitą reklamą para- 
-Ji tupi kur nors medžio vir- syti atviriau, ji galėtų 
šunėj, ant stogo ar ant kuo- skambėti taip: ” * *
lo, ir žiuri, kad fairaerys “Ei, jus. gėlių ir skrvbė- Pa{mų 

pat. Vaikus peri ir EEį? <vetlmoš ”eatfcltų ” šauu:v?- i’ų biznieriai, kurie turit minkštimo" -r
maitina poromis, bet šiaip norrs5 nrisirUkn načah'np i1 U1310 zrTį°gU einant su sudėję Į savo bizni milionus didelėm nrrriin™ * ■ n-. 
jau mėgsta gyventi didelė- t K var azf^a ar mefkere, ji nenusi- dolerių, nupirkit iš mus šita ų.-u ičniak-tnm * V paiUir"U bendraotnenėtnis-pul- ^ta; bet jei,u ^atys išvadint, ’it paslėpkit, neš
& “kitS. ™ .’t ^%tX jaL AKk,taip prt'--j .........................................

kad tarp varnų yra plačiai i pasileisdamo: peii ia pa\ojus: ir tada visos var
nos rėkdamos nuplasnos.

Taigi musų žmonių pa
tarlė, “nežionsok kaip var
na, ne visai tiksli. Varna 
nežiopso, bet budriai budi.

tokie priešingai: patino

VALGIAI

ANGLIšKAI-LIETUVIšKAS
ŽODYNAS

Dažnas

LIGOS
apsisaugoti. Parašė 

ir papildyta laida. Kaina .... 25c
PAPARČIO ŽIEDAS

Ir keturios kitos apysakos: (1/ 
Neužsitikintis Vyra; <2j Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4į Rorekta. J6se 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 1.5c
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtu 
perskaityti tą knygutę. Kair.a 10c

ip nuo jų
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta

DŽIAUGIASI SENIS SUSILAUKĘS ANŪKO

Anglijos karo vadas, Winston Churchill, Londone 
džiaugsmingai šypsosi laike jo anūko krikšto. Vieno 
mėnesio amžiaus vaikutis guli motinos rankose. Mo
tina yra jauniausioji W. Churchill duktė, Mrs. Mary 
Soames.

L, ■ ■ >« L. ■ ■ ■ ■■■«■' ■ ■

nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi.
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody- 
nas. Taipgi kas turi giminių Eurcpo- GYVENO? 
je ir nori jiems pagelbėti angliškai Biblija sako, kad pirn 

pipirais ir Dasudvk *STnoktl’ lai . geriausiai Jjems pasi- „į, gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro-
i Varštnc to,,L-,^Fna.u<1. P*sV?s<lanl^ zod,yn’* bTal rt vFsai atmeta. Mokslas mano, kad .- Kal5tG> taukus 11 kišeninio dydžio, 400 puslapių ki:y- žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 

pačirškink iki mėsa bus <ra- pa’ su ,starin”» nurodymais. $3.00 ši knyga parodo, kodėl taip'mano- — * TARARAI ma- Labai įdomus ir pamokinantisDttivu skaitymas. Kaina ...................... 25c
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir “Keleivis,” 636 Broadwav. 
daugel; is gyvenimo patyrimų para- o ■» .
šė K. Stiklelis. Kaina ...............25c 5>O. Boston 27. Mass.

niais,
Sudėk

KUR MUSŲ BOČIAI

oirmutiniai žmo-

tava. Priedui galima duoti 
bulvių, žirnių ir kitokiu 
daržovių.Avies šlaunis.

Proporcija:
Vidutinė avies šlaunis.
2 šaukštukai draskos. 
Miltų sauja.
Supiaustytas svogūnas. 
Puodukas vandens.
Pusė puoduko kečupo.
2 šaukštai Worcester- 

shire soso.
Žiupsnis raudonų pipirų. 
Nušlustyk avies šlaunį

pie- drėgna skepeta, ištrink dra- 
pasilieka s^a iv apibarstyk miltais, 

pat. kain Padėk kej.tuvėn ir apdenk

M.

PRANAŠAUJA “REVO
LIUCIJĄ” GĖLIŲ 

PRAMONĖJ.

Skanus Maitos Mėsos 
Kepsnys

Svaras maltos jautienos. 
Puodukas duonos trupiniu.
3 šaukštai muštardos.
2 šaukštai krienų.
Smulkiai sukapotas vidutinis
svogūnas.

Išplaktas kiaušinis, 
šaukštukas YVorcestershire 

soso.
4 šaukštai kečiupo.
Druskos ir pipirų.
Viską gerai sumaišius su-

Mamytė Labai Dėkinga

Pora biznierių iš 
Jersey giriasi spaudoj 
dėlių išradimu”. .Jiedu 
dę būdą gyvas gėles 
zervuoti. Gėlė 
“amžinai” tokia
ji būna nuskinta, nepraras- svogūnais. Sumaišyk visus
dama nei savo spalvos, nei kitus prieskonius ir užpilk dėk į keptuvą ir kepink va- 
įsvaizdos; ji netenka tiktai ant mėsos. Kepink 350 laip- Jandą laiko ‘ 350 ‘laipsniu 
savo kvapsnio. snių karšty, duodant po pu- karšty. M

Jiedu gauną “tukstan- sę valandos kiekvienam mė- _____________ ___________
čius prašymų”, kad tą savo sos svarui. Kas 20 minučių
“sekretą’’ paskelbtų “visuo- palaistyk, šešių svarų šlau- Geriausio* valstijos mo- 
menės labui,” bet jiedu ne- nies turėtu užtekti 8-niems . terims.
skelbsią. žmonėms. Moterims ir merginoms,

Ir jiedu gąsdiną gėlių -------- * kurios ieško tarnybų val-
pramonę, kad jų išradimas Pajus iš veršienos. džios įstaigose, daugiausia 
padarysiąs didelę “revoliu- Paimk pusantro svaro vir- Pro&U esą New Yorko, New 
ciją” toj srity, stačiai ban- tos veršienos, pusę svaro Jersey ir Oregono valsti- 
krotą ir žlugimą visiems gė- lašiniu (fat pork), 2 šauks-. jose‘ į

New
•di- 

įšra-

Mamytės gimtadienio pro- 
a 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, ačiū”...

ga

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

Kel ei vi8
636 E. Broadtray, So. Boston 27, Mass.

a
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Kunigas ir Boksininkas j Antisovietiškas Blokas
Kunigas^ Matthew ( . Amerikos valstybių kon- 

Paulknei iš Atlanta, Ga. fereneija ‘Kolumbijos sosti- 
patraukė i teismą bokso nėj Bogotoj sutarė sudarvti 
čempioną Joe Louis už ku- anti-sovietišką bloką, i kuri 
nigo žmonos paviliojimą. Įeina visos svarbiausios abė 
Kunigas reikalauja iš bok- jų Amerikų valstybės. Ya- 
sininko 500,000 dolerių at- dovavimas tarne bloke yra 
nagradijimo už žmonos -Jungtiniu Amerikos Valstv- 
įneilės pavogimą. Kunigo bių rankose.
žmona pikčeriuose tikrai at- _____
rodo grieko verta. Meksikos Aliejus

—:----- Po 10 metu pertraukos
Eisenhcwer Už Draftą Meksikos valdžia dabar vėl 
Generolas D. D. Eisenho- sutinka perleisti Amerikos 

\ver, buvęs generalinio šta- aliejaus kompanijoms teisę 
bo viršininkas ir dabar mi- kasti Meksikoje aliejų. Pe
nimas, kaipo kandidatas i rybas dėl aliejaus koncesi- 
prezidentus, praeitos savai- ją pradeda vesti keturios 
tės gale pakartojo savo siu- aliejaus kompanijos. 1938 
lymą tuoj pat Įvesti vyrų metais Meksika priverstinai 
draltavimą i armiją. Gene- išpirko visas svetimtaučių
rolas liudijo senato krašto aliejaus koncesijas, 
gynimo komisijoj. --------

----------- Palestinos Dalijimas
Ginklai Italijoj Jungtinių Tautų viena ko

ltai i jos kariuomenė ir po- misija, kuriai seniau buvo 
licija atrado praeitos savai- pavesta planuoti Palestinos 
tęs gale prie Romos daug padalijimą, dabar nutarė 
paslėptų komunistų ginklų, tęsti tą “dalijimo planavi- 
Keliuose slaptuose sande- mą”, nors pati Jungtinių 
liuose rasta ginklų, kuriais Tautų organizacija jau pa
galima apginkluoti visas isisakė prieš dalijimą. Komi- 
batalionas kareivių. 40 bol- sija sako, ji dar “negirdė- 
ševikų, kurie tuos ginklus jo”, kad Palestinos padali- 
laikė savo žinioje, suimti, jimas liko atidėtas.
Po visą Italiją policija ieško --------
ginklų sandėlių. i Cechų Diplomatai

--------- Amerikos vyriausybė pra-
Marinai Kinijoj nešė Čechoslovakijos val-

Kinijos komunistai palei- džiai, kad du cechų diplo- 
do 4 suimtus marinus, ku- matai butų atšaukti iš Wa- 
rie nuo Kalėdų buvo komu- shingtono, nes Amerikos 
nistų nelaisvėj. Paleistieji vyriausybė nenori juos lai- 
sako, penktas marinas, Ch. kyti savo sostinėj. Tie “ne- 
Brayton, mirė nelaisvėje su- pageidaujami” diplomatai 
žeistas, kinų komunistai ne- yra T. Florin ir E. Syrovat- 
davė iam jokios pagalbos, ka, Cechų ambasados aukš- 
kada jis gulėjo peršautas, ti pareigūnai.

VETERANAI PROTESTUOJA

Amerikos veteranai išstatė pikietus uoste, kur bu
vo pakraunamas sovietų laivas. Veteranai sako,

Naujienos iš Kanados
WINNIPEG, MAN.

V A C UIIMC 
11IUIU J D A ČAM A 

i\ n o vr m n

'rių 50c., Lietuvių Kalbos Amerikos prezidentas, o t’J
Gramatika-- $1, už Žemai- kas esi? gelskienės ir Marijonos Jusinckienes. - -o vaiky ir mano dėdės Antano lva-tOS RuStUS  5vC. ir OvC. UZ iiaustto visų trijų vaikų. Jie visi gy-
Tikra Teisybę apie Sovietų Kada Juoktis? \vi:a (".evelande, Ohio. Taip pat ieš-
Rusiją. 6 likusius pinigu.; Kalbėtojas ilgokai kulbė-
aukuoiu Tėvui ant naujų jo anie visokius gudrius da- Rudaminos parapijos, gyvena kur 
kelmų... Linkiu Tamstoms lykus ir paskui sako. į.j:.,:lus atsišaukti, o kas ju,,s
geros kloties ir lieku su —O dabar aš jums papu- mai. lakite man parašyti 
aukšta pagarba, šakosiu vieną džioką... jvseph Burduies

Ignas Jankauskas, —Tik neužmiršk pasaky-
Colonia Wilson, Uruguay ti, kad reikia juoktis!—at-

Herminie, Pa.

(15)

Aš Mary Gusčiutė-Ginkus pait-s-
sieliepė pasityčiojantis bal- k?u pusi.n,iij. joiiv ir Prano brokų, 

. i vi v J kilusių is Vuitkunų kaimo, UzugtM»>-sas IŠ publikos. čio pa.apijus. Jonas seniau yra gy-
—Tamstai pasakysiu, — ven*s af>,e Bos*®“?- J,c fiatysar

Gerbiamieji,
Siunčiu Maikiui su Tėvu _

pinigus: Maikiui vieną <lo- atsikirto kalbėtojas - o ki- S..S, '“mi
lei j. o Tėvui du ant pantės ti klausytojai ir patys žinos. „ tanku,
degtines, tegul Tėvas įssi- ka(ja jaipas juoktis.
geria ir dar smarkiau iMaiki _____
kritikuoja, nereikia gailėtis Susitiko
peklos bedieviams, o tu, . Aukštai oadangėse suge

Aš, Jonas Pakalniškis, ieškau sa
vo brolio Vincento ( (Adliam) Pakal
niškio. Brolis yra gimęs Raganių
kaime, Kuršėnų valsčiuje, Šiaulių

t"’ apskrityje, Kauno redyboje. { Ame-žv •« ... •>". m molu Ač-i i* 7 -i 1 • O *r — ------------------- - ap>Kriiyje, tvatino rcuiooje. įMalkeli, laikykis, bu gilia orlaivis ii' lakūnas ture- riša atvažiavo prieš ::■> 40 metų. aš 
pagarba, P. Švelnikas, jo šokti'žemyn. Krisdamas pajOI^ngAd“a

Easton, Pa. p aukštybių jis susitiko ne- I-ipskį. Aš busiu labai dėkingas, jei
_______ „ . , . , I - i • • kas man praneš ir apie mano seserįPcrbiumus Tpvp Spetną leidę, kuli smalkiai Stanislavų Jocienę, -Mrs. Ben. Jocas,OeiDiamaS ie e, Jėkė . vį,^u Lakūnas SUSU- kilusių iš Raganių , kaimo. PrašauAs pasiunčiu penkinę ant , • • * atsiliepti ar pranešti šiuo adresą:__ - „ „„„ ko jai: j. c. rice <j. k. p.) (i»-«)batų ir pra.au pas mane _A . orlaivi >'■ »• ASrj..,n, w„h.

lankytis kas savaitę bal krenlant? ’ P^kau — P«ro <Bm.
dar yra užsilikusių kalendo- _ _____ -MctiL-p lfridė __  r';°) Zinkevičiaus, kilusio iš Geguzi-
l’iu tai malonėk man viena x ’ nes parapijos, Keizonės sodžiaus,, Fy .m‘y°neK Į)et ar maĮei kaip mano ge- Vilniaus gubernijos. .Mylimas brole-atnesti ir dar norėčiau kny- uu ; »• atsiliepk, o -ai kas žinote apie ji,
pnifo • Tabakai kain rm * tai prašau man duoti žinoti, už kųgutę._ laoaKaS, Kaip JI.---------------------------------busi£ labai d-kin(,a Mano adresas.
žmonėms kenkia. Tai ir VI- Reikalingas Darbininkas ant Farmos Malvina Juchniewicz (15)

' skas. Linkėdamas visa gera Re,4!,’l?a? 27 wainut st, Hodson, Mass.
lieku,

metų darbininkas dirbti ant farmos, 
turi mokėti farmu mašinas runyti ir

vienu žodžiu, kaip daly- Laiškas iš Afrikos adresu: 
viams taip ir komiteto pasi

J, Baran0wich, tur> mokėti farmų mašinas runyti ir Paieškau kūmo Vlado Kraulaidžio, 
Riverton Conn kr.oką\ pApmo^-^'L. ,ne_?ein?.s"ls’ Jurgio Skerkio, Ambrazo Chasako ir

_________ gyventi
priežiūra.

110 j
Mr. Stasunas 

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

E XT R A
Kas norite sužinoti apie iš-

busiu labai dėkingas.
Mike Pūtis 

68 Portland sL,
New Haven 13, Conn,

(14)

darbavusi'ems, C. C. F. Ma- D»’g. M. Šlikis iš Hender- 
nitobos Lietuviu Grupės sonville, Pa. prisiuntė mums 
vardu tariu širdingą lietu- savo giminaičio laišką iš

Apie Vieną Draugiją ir 
Narius

Aš per 20 metų esu narys 
Montrealo Sūnų ir Dukterų 
Draugijos. Prieš 11 metų 
apleidau Kanadą, bet i 
draugiją mokesti vis mokė
jau. 1947 metais kovo mė
nesį aš apsirgau ii’ sirgau 9 
savaites. Pasiunčiau drau
gijai daktaro liudijimą. 
Draugija ta mano pasiųstą 
įaštą ir daktaro liudijimą 
išlaikė 10 mėnesių, iki me
tinio susirinkimo, o paskui 
man pranešė, kad man pa
šalpos išmokėjimas yra “su
spenduotas”, tai padaryta 
todėl, kad aš nepranešęs, 
jog sergu... Tuo tarpu drau
gijos konstitucija. VII sky
riuje. 15 paragrafe sako. 
kad narys, gyvendamas kur 
kitur, kur jo negalima Ap
lankyti, pasiunčia daktaro 
liudijimą ir jam išmokama 
pašalpa. Todėl aš neturėjau 
mintyje daryti pranešimą, 
nes jei ir bučiau pranešęs, 
tai draugija visvien nebūtų

galėjusi pasiųsti savo lan
kytojų pas mane. Negi ii 
butų siuntusi lankytoją iš 
Montrealio i Rochester, N. 
Y.?

Taigi, draugija nesilaikė 
konstitucijos ir pasielgė ne
teisingai su seniausiu savo 
nariu. Draugijos pirminin
kas man pranešė, kad, jei 
man išmokėtų, tai turėtų iš
mokėti pašalpas ir kitiems 
nariams, kurie gyvena A- 
merikoje.

Išeina, kad tai nėra tik
tai mano reikalas, bet ir ki
tų narių, kurie iš Montrea
lo ir Kanados yra atsikėlę i 
Ameriką. Draugija dabar 
tengiasi statyti namą. tai 
gal dėlto nori apkarpyti tų 
narių teises, kurie gyvena 
Amerikoje?

Visgi atrodo keista, kad 
draugijos valdyba ii- na
riai, kurie yra vietoje, taip 
elgiasi su konstitucija ir su 
narių teisėmis.

P. Yurkstas
Rochester, N. Y.

Iš Lietuvių Socialistų 
Veiklos

Jau buvo rašyta “Kelei
vyje”, kad lietuviai sociali
stai, Kanados C. C. F. rte- 
riai Winnipege, nutarė dė
tis prie išleidimo Kanados 
socialistų partijos progra
mos lietuvių kalboje.

Tam tikslui buvo sureng
ta poras parengimų: vasa
rio 28 d. iš parengimo liko 
pelno $38.88. Kovo 27 d.,
Velykų išvakarėse iš pada
ryto parengimo liko pelno 
$49.63. Bendrai susidarė 
$88.51. Iš tos sumos $65.00 
liko paskirta prisidėjimui 
prie C. C. F. programos at
spausdinimo. Su $5.00 liko 
pasveikintas Winnipego L.
Kliubo naujai pastatytos 
svetainės atidarymas. Už 
$12.00 užrašytos “Naujie
nos” kiiubui ant dviejų me
lų. Ir, už $6.00 užrašyta toc ępnpliZi^ čia i tą arabų ir juoda- 33a:7ri7p’Ac”Meę
kiiujui “Keleivis” irgi. be-iištrukęs?nes'ji džio'-°dži.« karalystę — Afriką. I2,»’ «”■»

vis tuščia* ir tuščias. Lietuvoj turėjau neblogą Paieškau Viktorų Gabrėnų, girde-veik ant dviejų metų. O li

APSIVED1MAIvišką ačiū! Kazys Beniušis Afrikos, iš francuzų svetim- ganymą, esu liudytojas išgany 
C. C. F. Manitobos Lietuvių taučių legijono. Laiške tarp mo—D. Diskevičius, 112 Whit«
Grupės Organizatorius. kitko jaunas lietuvis rašo: st, VYestfield. Mass. Kaip mes £

Brangusis, Tamstos laiš- norime išbėgti, jeigu tokio IS- rc I(ra,ara Europoje, netekęs tėvų.I

Skaitykit Naujienas
TCKSTANCIAI lietuvių yra ttblaikyti po visą pasaulį
TCKSTANČIAI jų dabar įgyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietmtų 
(ii tavo gimtojo krašto išmestų) lietuviu, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažjstami. Jie nori su Ju-
mis susižinoti, susirašyti. __ » * «

NAUJIENOS tiems Uvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
—ekelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamą.

NAUJIENOS spausdna raštu* žinomų Lietuvos rašytojų ir 
furnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos Magingus j vyk! us. ku
riuo. teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metu*. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlvkščią “liaudie* aeimo” rinkimu komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžio*, 0 paskui rudosios oku-
PaC,JSkaiRed"^NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių j 
Vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai jdomių raštų, kurie bus nuolat 
•pauadinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chfeaioj metams 1800; už Chieagoa ribų kaina metams 16.00; 

šešiems mėnesiams — 83.25.
i SIŲSKITE CEKJ ARBA MONCT ORDERI ADRESU;

naujienos
17SS Sa. Habtod Street, Chle««o S, m.

•••

kas suteikė man dideli ganymo neatbojate! Heb. 2-3. Riminių ir artimųjų, dabar pra<lcd<iįĮBUkcin.c uiaii uiucii e. • rryvenimų tarp svetimųjų gimtajame
Gelbekites, Gt‘atx?kltcs, Geibu- krašte Amerikoje, ieško rimtos KY“ 

(14) venimo drauges. Pageidaujama išsi
lavinusi, vieniša ir vargo mačiusi pa- 
nelė ar našlė 30 iki 36 metu am
žiaus, ugiu tarp 5 pėd. ♦> c. iki 5 p. 0 
colių. Laiškus su fotografija siusti: 

H. Douglas, c-o Joseph Kovalik

Skaitytoju Balsai džiaugsmą. Dėkoju Tamstai
J Jir prašau manęs nepamiršti, kitės! Informacija free. 

—dažniau parašyti.
Afrika? Dar kuomet bu-Gerbiamieji,

Atleiskite, kad pavėlavau .
pasiusti pinigus, bet aš bu- vau mokinio suole, studija

• t\ i •__ V911 or n crr si Time otlaca tori*

PAIEŠKOJIMAI
vmi i y * ■ i vi ui dU geOgraflJOS atlasą, tada Ieškoma Genė Koklytė, duktė Au-vau įLvaziaMi.*!. baoai siun- s s j romantikai *usto’ ,ktuvė kurciu So. tris uz Keleivi , o visnas auyae romanusKai. i laj Vokietijoj, jos ieško bro^cė Rad-

1819 Peoria st., Chicago 8, lik 
(1C)

. Paieškau apsivedimui merginos ar
kienė. Prašom atsišaukti šiuo adre- naš!ės nc enesnės, kaip 45 metų. Mo-

kimui. Linkiu visa gera. , Kaip aš fia patekau, sun- "Jį, «i, " iSZlik. R.' i".’
nam sunku gyventi. Todėl norėčiau

Bet dabar?du skiriu Jūsų namo ispir-
i visa gera. - .. . -A , .ku parašyti, bet tik ne bal- _

T J i. to<5 duonos ir raudono vvno , yaiesKomas Viaais.ovas Oroooas. susirastį gyvenimo draugę. Kūr»sIdaho Spnngs, Colo. LU‘ .«uonos lr rauaono vyno kilęs 13 Getaucių Kaimo, Platelių vai- interesuojasi šituo skelbimu prašau 
............... — ja]p sčiaus, kadaise gyveno Scranton, Ia. parašyti laiškų arba pasikalbėti te-

Gerbiamieii.
suviliotas apleidau taip sčiaus, kadaise gyveno Scranton, ra. parašyti 'laiškų arba pasikalbėti
brangius savo tėviškės iau- £,££ ,M*

R. D. 1, Box 269a. Pitcaim, Pa. 
Telefonas Unity 93-J.

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-

Čia rasite S4 už ••Keleivį” "»<>«»«, draugus.. it _________
Vėl metams 50c UŽ kalen- Dkrai ne. Karas, tas nelai- Paulauskaitė - Aleksandravičienė
dorių ir‘50c. Maikio Tėvui mingas karas privertė mne“g*
nors ant mažos čerkutės ru- Pa,lktl Į31, kas buvo taip čiaus Karolio ir pažįstamų. Prašom 
siškos 1 očiščenos vodkos. A miel* ir ątribasty- kleksandi avičiutė-Kerpienė Stef.

rbeck 
įgen. Germany.

kusi oi centas paskirtas su- ",1' , o .7. gyvenimą nieko netruko- jau *>'vena Chicagoje. Jis pats, ar- , _ . pagaroa, P. Adomaiti* ~ įnerto neirUKO, Kas Jf žino malonėkit parašyt! man
sirasmejimo įslaiooms. Tai- p vrn,.r,0-.tor Mojas Dar vieni mokslo metai ir šiuo adresu: (15)iri. \VinninPcm Ir V OlCeSter, -Via... jau P. Zegergi, AVinnipego ir apielin
kės lietuviai nuoširdžiai i- 
vertino tą C. C. F. progra
mos i lietuvių kalbą atspaus 
(tinimą ir dėlto tie rengia-

giame laike.
Prie vakarėliu surengimo

Gerbiamieji. sesH? lan.k? mokytojų semi-
Gavau paviestką nuo se- n?njfį’ .V1J1 buvome laimm- 

no generolo ir štai siunčiu S1- , g* c

5713 Loraine, lletroit. Mich.

Paieškau Juozo Gribausko ir pus
brolių Kostanto, Justino ir Adomo

•deri vertės $7 še! paukštis, kuris negali skris- dieniai šitas šaknis vartoja per
: J,. vvazvLivc-’tvvzv tl, nes turi supančiuotus žino malonėkit atsižaukti šiuo adre- šimtmečius kaipo kokj steDuk-

su: Mikalina Gurskaitė, Ingolstadt, ljri(r»» voietn oi-lio on*5*incro nuo Provientstr. 7. I). P. Camp. Germa- vaistą arna apsauga nuo

Motiejūnas, P. Civilis, P. 
Kižas,

Gerbiamas redaktoriau, buvau Indijoj, dabar vėl c ° PostmastCT Y,’rk- Y- rios dėlto kad jas sunku užau-

Lincoln, N. H. So. Boston 27, Mass.padėjo O. Urbonienė ir O. ta su tokia. 
Lenienė. kį]ui skiriu

Ko\o 27 d. vakarėlyje 
pasidarbavo: P. Lenis, B.
Duboms, A. Balbanas, L.

į*- Civilis, Vic. jgarba, 
Puodžiūnas,\ L Martmkiis "VMartinkus, V. Dabašin- 

?kas, C. Banush. Vakarėlio 
vedėjas buvo Kaz. Beniušis. 
, ie ?tely patarnavo Bartni- 
kienė ir Beniušienė.

Padėka
} įsiems VVinnipego ir 

apielinkės lietuviams, net iš 
J >nto, Saskatchewano, iš 
Ontanjos, iš Starbuck, Ma- 
nitoba ir iš kitur, Velykų 
proga Į Winnipegą atvyku
sioms ir vakarėlyje dalyva
vusiems ir tuo prisidėju- 
siems prie C. C. F. progra
mos į hetuvių kalbą atspaus
< mimo, o ypatingai visiems
< ai bu prie parengimo prisi- 
į,elusl!n?f (kurie parengi- 
™ai aįsibuvo vasario 28 ir

ovo 27 dd.). Tai visiems

Taigi tam rei- šaulyje turiu ką nors bran- p Box lk2“
3 dolerius, O M^US, buvau visų užmirštas.. Aš Mikalina Liaudinskaitė ieškau

jus prašau siuntinėti man Dabar prašysiu, jeigu ga- 5J1tJon* 
jūsų laikrašti, aš jo laukiu urna atsiųsti savo fotografi- mėlių | 
kiekvieną savaitę. Su pa- .14- Viską, ką turėjau iš Lie- į’^fu ž;

J. Burdulis, tuvos, žuvo. Ir jei galit, at- tariu ačiū. Mano adresas:

459 Essex ?t.. Brooklyn, N. Y.— laikraščių ar žurnalų... Tad ------------------------ ---------
iki... kito laiško.

Legionierių* B.
Nouvion-Oran.

ronės, Pranciškaus ir Rapolo \Va- i 
kilusių iš kaitrio Kunikų. Kai- 
parapij'os. Jie patys ar kas 

juos žino malonėkit man parašyti, 
turiu svarbų reikalų. Už pranešimų

NUO UŽS1SENĖJUS1V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Dear Širs,
Enclosed please find mo- 

nev order in amount of 
$6.50 for vvhich amount 
kindly renevv my subscrip- 
tion to “Keleivis and also 
begin a new subscription 
for Mr. Josenh \Vaichaitis,

(16) karįe kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
nejrali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalint* 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų.

Ieškoma .Marija Cidziku iiė-S'itku- 
duktė Adomo, kilusio iš Šeštoku

i i iiiui,uiiina ii ei vauuu jiiisaKrosnos vai. Mariamnob-s apskr. £vj įr skaudžių ^į^ų, uždėkite 
Atsisaukit: \ incas ( įdzikas i rz-.Tin, __a____

J VOK A I
Sarmatykis...

(13a) Schweinfurt
D. P. Camp, 6 bl. 32 kamh.
Germany, U. S. Zone.

LEGL'LO Ointmcnt. Jų jrydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHI.ETE’S EOOT. su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų

Kvaraciejus Julius, Vaitiekaus sū
nūs iš Cosų kaimo. Merkinės vals
čiaus, paješko savo tėvo sesers. Jad- 

Tėvas bara savn Slianoiici vy’tos Kvaraciejutės. kuri jau 30 me-
PonlcKni-n V T <?endin<r . Y?. ,av? suaugusų tu Amerikoj ir yra ištekėju- . - , ■ ■ -rauisooio, A. -ciming sūnų UZ tinginiavimą ir sa- *'• (“-tvyro pavardė nežinoma. Taip- tarppirscių. Jos yra tinkamos var- 1-I.,<■ 'ihovo also , • , gj jjs jęško iš to paties kaimo kilu- toti nuo džiustančios ir suskilusios

- . ' sios Jonavičiutės, kuri 36 metais bu- odos. Jos yra geros gy- _-- Ar taU ne sarmata tu vo parvažiavusi Lietuvon. Ieškomo- duolės nuo visų išvirši-
ion oei ' sios ar kas jas žino malonėkite nra- nių odos ligų. I.EGU-

In-onk ękenloit , , l0“iame HITIZIUIC, nešti man. busiu dėkingas: LO Ointment suteiksjos-.pn onenicus, j<a(| galėtumei rimtą darba Rok** Yakav,,nis ium9 par*0** nu-
Paulsboro, N. .1. dirbti. Kndu __ ,3 2fiI Summ,r st - l!risto’- Conn- var5U!‘i.«- jrnieziancių kojų. I^jrulo

calendar to above also 
Thanking you, I remain, 

Yours trulv

dirbti. Kada Washingtonas -
buVO taVO amžiuje, jis jau Vokietijoj ieško Ameri- Ointment vra parduo-
vadovavo didplpmc omn iGerbiama lu... kcija, varlnvosze, zlLrl'T-'” ų0j J,lozo Kilinsko. kilusio iš Bijo- damas po 75c., $1.25 ir

Aš Ignas Jankauskas per y žuvavo nineiems armi- niškių kaimo. Alytaus apskrities, iš- $3.50. Pirkite vaistinėse
SDo loLSbo cl’itiuill T:imš- JOfHS, O kas iŠ tavęs vra? v-vk<> ’ Am< riki* Pe,r pirma pasaulini Chicagoje ir apylinkėseŠitą laišką si IU lams- __ "Pairk ♦ I X " karą. Jis pats ar kas jį žino malo- arba atsiųskite money
iorn«s dešimti dolerių dėl se- . *alP atsake SUDUS, nėkite parašyti man, turiu svarbių orderį į: (16)
kančių reikalu: Už prenu- -be‘,kada Wa8)iingtonas UŽRK'il^,b"Š l“J,LO »*• 1
meratą $3.50, už kalendo- Duvo uvo amžiuje, jis buvo; 261 Summer st., Bristo), Conn.

4847 W. 14th Street, 
CICERO 30, ILL.
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Vietinės Žinios
BANKIETAS J. TUMAVI-
ČIENEI PAGERBTI SU
TRAUKĖ DAUG PUB

LIKOS
Praeitą sekmadieni So. 

Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainė prisirin
ko pilna svečių i bankietą 
Jadvygai Tumavičienei pa
gerbti. Buvo svečių iš toli ir 
arti. Iš Pittsburgho atvyko 
sandaros pirmininkas P. 
Pivariunas, iš Waterbury 
buvo ponia E. Devenienė, 
gausiai svečių buvo iš Wor- 
cesterio, Brocktono, Xoi- 
\voodo ir kitų artimesnių 
kolonijų.

Po gardžios vakarienės 
buvo įdomių sveikinimų, 
prisiminimų ir širdingų lin
kėjimų. Kalbėjo S. Joku- 
bauskas, J. Pupka (Worces- 
ter), Mrs. Martin (nuo 
“Gabijos”), Mrs. Kessler 
(Sandaros moterų vardu), 
K. Jurgeliunas (Sandaros 
apskr. vardu), adv. J. Ka
linauskas (SLA apskr. var
du), J. Vasiliauskas (trem
tinių ratelio), Dr. A. Kapo
čius, adv. j; Cunys, adv. 
Šalnienė, Pečiulis (Nonvoo- 
do sandariečių vardu). Ele
na Devenienė iš VVaterbu- 
ry, A. Alekna. Dr. Pašakar- 
nis, P. Pivariunas (Sanda
ros pirmininkas), kalbėjo 
p-nios J. Tumavieienės duk
terys Irena ir Gertrūda Ju
rėnaitės, ir porą žodžių pa
sakė Tu mavičius ir žentas.

P-nia Tumavičienė papa
sakojo prisiminimų iš pra
eities veikimo ir apie da
bartinius musu uždavinius.

Pasiuntė Daug Maisto 
Pakietų

Praeitą šeštadienį į musų 
redakciją buvo atsilankę 
draugai J. -Januškiai is 
Stoughton, Mass. Jie papa
sakojo. kad turi plačius su
sirašinėjimus su tremtiniam 
ir jau yra pasiuntę į X okie- 
tiją tremtiniams virš de
šimties maisto pakietų ir ke
lis affidavitus. Drg. Janus- 
kiai skundėsi, kad siuntimo 
išlaidos yra labai ankstos. 
Jei Amerikos kongresas iš
klausytų A. Lietuvių Tary
bos prašymo sumažinti per
siuntimo mokesnį maisto 
pakietams. daug daugiau 
maisto galima butų pasiųst: 
badaujantiems žmonėms.

Draugai Januškiai yra se
ni “Keleivio” skaitytojai, 
skaito laikraštį jau 38 me
tus.

Ch. Kasper Lankėsi Re
dakcijoj

Praeitą ketvirtadienį re
dakcijoj lankėsi musų laik
raščio skaitytojas. drg. 
Charles Kasper iš Xe\v Bri
tam, Conn. Jis per Velykas 
buvo Montreaie. Kanadoje, 
kur lankė savo pusbrolį J. 
Makauską ir sakosi turėięs 
“geras laikus”, o grįžda
mas orlaiviu buvo sustojęs 
Bostone kitų giminių ap
lankyti. Sakosi skrisdamas 
orlaiviu virš Vermonto val
stijos buvo pakliuvęs i aud
rą. tai gerokai prisupo. Sve
čias paliko musų namui iš
pirkti -SI ir tą pat dieną iš
vyko r^amo.

x X VtQI p v j v
tom Ir oi Ku

į/ naivu

“Gabijos” choro moterų 
grupė, akompanuojant p-lei 
Bendoraitei. padainavo ke
lias daineles, paskui Mrs. 
Svilas, akompanuojant A. 
Januškevičienei padainavo 
solo ir vėliau M. Butvaitie- 
nė ir Valavičius padainavo 
porą duetų, o Vyt. Končius 
perskaitė sveikinimo eiles. 
Buvo sveikinimų raštų iš to
limų kolonijų veikėjų ir as
meninių draugu.

Vakarienę atidarė J. Ar
lauskas, o jai vadovavo J. 
Lekys. Vakarienės ruošimo 
komisiją sudarė: S. Joku- 
bauskas, J. Arlauskas, J. 
Lekys, J. Pranaitis, A. Kro- 
pienė, A. Kiburienė ir E. 
Keslerienė.

Vakarienės proga p-niai 
Tumavičienei įteikta daug 
gėlių ir visokių dovanėlių.

Rep.

KELEIVIS, SO. BOSTON

SUSIDŪRĖ DU TRAUKINIŲ 1NŽINAI

Tyrynėtojai apžiūrinėja du traukinių lokomotyvus, 
kurie susidūrė New Jersey City, N. J. Du žmonės ne
laimėje buvo užmušti. Tyrinėtojai sako, kad trauki
nių susidūrimas įvyko dėl signalizacijos netvarkos.

Tęsiasi Robert H. Best byla 
Amerikos žurnalisto, R.

H. Best byla eina jau antra 
savaitė Bostono teisme

Plėšikas Užmušė Taksi 
Šoferį

Praeitą šeštadienį nežino- 
nužudė vienąir mas plėšikas ____  ___

au parodė, kaip tas ameri- taksi šoferį, S. I. Paris. Po- 
kietis varė nacių propagan- licija medžioja žmogžudį ir
da per vokiečių trumpųjų 
bangu radio. Besto “pa-

medžioja žmogžudį 
jau sako, jis jai yra žino
ma. Sako, tai esąs buvęsJ_ ;___• 1_ , •mokslai” per radio buvo an- taksi draiveris, kurs pakei- 

tisemitiški, antikomunistis- tė šoferio amatą į bandito 
ki. ir jie įkalbinėjo ameri-• amatą.
kiečiams. kad Hitleris ka- Jau daug kartų plėšikai 
riaųia “už gerą reikalą”. užpuola taksiukų ‘ šoferius, 

advokatas nori iš- -6*1*
daba, Amerikoje S

jautįamą nusistatymą pnes apsiginti nuo banditu, 
kus-ia. kad savo klientą is- Nužudytasis šoferis pali- 
tei>mu>. Bet pats. faktas, ko nagię žmoną ir tris vai
kai! amerikietis tarnavo na- kučius. darb«o d . ,f 
eių piopagandos mmisten- • gjajp geros širdies žmonės 
jog _ eme algą is Amerikos daro ,4nkiįavą j našlai- 
, riesų ir buvo vokiško ra-ičiams paremti*
dio komentatorius tuo __________
metu kada Amerikos karei- Dorche,terjo Klj b „
y,a, kovėsi pnes nacių galy- Susirinkimas
be. pats per save yra uzten- Jvvksta penkta<lienį ba_ 
karnas kaltinimas ^ir kaltes jan<Jžio 9 d. 8 vai. vakare, 220 E

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square
Hardirare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

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

KOVA DĖL “GIMDYMŲ 
KONTROLĖS”

Besto
naudoti

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service 

Ketvirtis and Co.
Watches - Je»elry - Diamonds 
Kadios - Eleetrical Appiiances

379 W. Broadway. So. Boston
Tel. ŠOU 4649

BORIS BEVERAGE CO.

Street, South Boston
ir viso

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Cukernės Darbininkų 
Strei Kas Tęsiasi

Cukraus dirbtuvės “Do
mino” streikas jau eina an- svarsto vieną bilių apie įve- 
trą savaitę ir prie jokio su- dimą taip vadinamos “gim- 
sitarimo dar nepri eita. dvmų kontrolės”. “Planned 
Ch ‘ ‘
tuv
ninkais. pakėlė darbinin- istatvmas leistu duoti ište-

irodvmas. Kad dabar Ame- n ’ ’
tik-/ Rnriia nesutinka “uho patalpose, 1810 Dor-. Pristato toniką, vyną _ su Rusija nesutinka, chester avė. Visi nariai kvie
nėra joks pateisinimas, kad' čiami daiyvauti. Valdyba
amerikietis tarnavo naciams ________ J
prieš -irt n klastą. Policija Medžioja Irwin

Teismas jau išklausė, ke- Užmušėją
lių liudininkų iš Vokietijos,:. Policija skelbia, kad ji 
kurie papasakojo, kokią Jau surinko labai svarbių į- 
vietą nacių propagandos 10<yP}u, kas nužudė auto
mašinoj užėmė Best’as. By--mobilių pirklį E. P. Irvvin iš' 
la dar užsitęs kurį laiką. Dorchesterio, kurio lavonas 

__ _____ _  buvo rastas viename ežere.'
Massachusett> seimelis y^vas Ieško Dukters, Irenos Ęilpa žmogžudžiui jau ne- 

Zablauskaitės riama.
Tėvas iš Vokietijos ieško 

savo dukters, Irenos Zab- RADUO PROGRAMA
hanesto\\n cukiaus dirb- Parenthood League iškėlė Įauskaįtės gimusios Kaune I Iptnvin v
;ve susitarė su savo darbi- pasiūlymą kad gydytojams 192ll metai kun 1936 įjetuv^RadioKomom
inkais, nakele darbinin- istatvmas leistu duoti iste- mina nrnorama atomo*,*,

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.

“PĄDIIAb VVIUrIAUrtDljrv rv ▼ išviri
“Gabijos” choras rengia

si pastatyti ateinantį rude
nį didelę operetę, teisin
giau gal pasakyti, rengiasi 
prie operos pastatymo. Tam 
dideliam darbui reikalinga 
yra daug asmenų.

Todėl “Gabijos” choras 
atsišaukia Į Bostono ir apie
linkės lietuvius ir prašo juos 
pačius dalyvauti, arba para
ginti savo sūnūs ir dukteris 
prisidėti prie "Gabijos" 
choro.

“Gabija" yra seniausia 
Bostono apielinkėi lietuvių 
meno organizacija. Ji ir to
liau nori darbuotis meno 
srityje, telkdama jaunas jė
gas kultūringam veikimui.

“Gabijos” repeticijos yra 
kiekvieną savaitę, ketvirta
dieniais, Sandaros svetainė
je, 124 F st., So. Bostone.

S. Valkavičius 
Korespondentas

dirbtuvės darbininkai, bet gimdymas kenkia jų sveika- 
atrodo, kad darbdaviai ne- tai ar gyvybei. Dabar įsta- 
labai nori susitarti. Todėl tymas daktarams draudžia 
unija palaiko savo pirmes- tą daryti, dargi jei dėl vai
ri reikalavimą pridėti po 18 ko gimdymo moterei gresia 
su puse centu i valandą. O mirtis.
kol kas streikas eina įr uni
jos nariai laikosi vieningai.

Paskutinis Pakvietimas 
i Našlių Balių

Šį šeštadienį balandžio 
10 <1. Lietuvių svetainėje. 
So. Bostone, kampa:
Silve

Jei seimelis tą bilių ne
priimtų, tai sumanytojai 
siūlo jį leisti žmonėms nu
balsuoti šio rudens balsavi
me.

Dabar seimelis apklausi 
Evjr nėja liudininkus

/altK;. bus našlių ba- liaus. Už bilių jau pasisakė 'ba'bet‘‘(ien“bo7dar 
Pradžia 7:30 vai. va- daug daktarų, mokslininkų

kare.
Kadangi šie metai . - .

“Lea\ Year”, arba moterų c.ia» kurios atstovas seime- 
oiimenvbiu metai, tai ir do komisijai išdėstė visus 
rerm-asi išrinkti našliu bažnyčios argumentus pnes 
karalienę, kuri išsirinks naš^ “gimdymų kontrolę . Baz- 
lių kan dų. Panašiai pada- nyčja atstovauja nuomonę,
ry, ir jos palydovės. ~ _ kad vaikus du(XK ? ” tikrai gerą vakarienę.

Pageidaujama svečių is Jeį Jie ateina, tai tėvų pa- _________ •
visur, kad atvažiuotų ir at- rei&a >Ta Ju*’s gimdyti ir 
eitu i našlių pagerbimo ba- auginti, o ne bandyti vaikų

liūs.

K

1. Muzika.
Augustinas Zablauskas 2. Dainininkai Jonas ir
122 D. P. A.G.C.S. Emilija Burbuliai iš So. Bo-
Geesthacht SP I stono.
B. A. 0. R. 3. Pasaka apie Magdutę.

via Great Britain. Po programos parašykite 
. z :— . Į savo įspūdžius ir nusiųskit

Statybos Darbininkų j šiuo adresu: WORL Sta-
Streikas 'tion, Lithuanian Program,

Šį pirmadienį po visą Di- 216 Tremont st., Boston 
diji Bostoną sustreikavo1 Mass., pranešdami savo įs- 
munninkai (A. D. Federa- pūdžius, o skelbimus prašo- 
cijos unija). Statybos kont- me siųsti į 502 East Broad- 
raktoriai sako. kad tas strei- way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus
dėl to bi- , r , -i ,. .kas gali sulaikyti visą

ir net dvasiškių. Bet pnes 
vra bilių stoja katalikų bažny-

taty- 
eina.

Dorchesterio Kliubo Metinė 
Vakarienė

Įvyks šį sekmadienį, ba
landžio 11 d. 5 vai. pavaka
rėj, kliubo patalpose, 1810 
Dorchester avė. Teko girdė
ti. kad šeimininkės ruošia

Armijos Diena Labai 
Įspūdinga

Bostone, kaip ir visoj A- 
Daktarai ir kitokie žmo- merikoj, balandžio 6 diena 

nežinome musų ngg gaĮęO, jų siūlomas ir ,vra “Armijos Diena”. Ta 
nas rytoj busime palaikomas bilius neturi nie Pro

ų. Ateikite visi, našlės, išvengti, 
našliai, vedę ir nevedę. Juk 
ir ženočiai
rytojau? roga musų mieste armija

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
— ajv zvdiai K? CTDEET — Oi —

West Roibury,
Tel. Parkw»y 1233-W

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas 

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO Žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
Pinigai reikia siusti su už

sakymu :
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

5
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našly, ar našlė. Ateikime, preko^bendra ^ui relini ja ir da’ ° daug visokių pasirody- ,šnuon’°jama-s Kambarys 
pabėkime i.linkti nashų ka neužgauna bažnyčios, mų. Bo on (ommon par-^ „ forničiais jr telefonu.

Visas klausimas yra, kaip ke armija isstate daug savo netoli

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nao 2 iU 4 

ir ano 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1220

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 

Nedėliotais ir Šventadieniais:
noo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET
kaw». Inman SU «rto Cantral ■«.

CAMBRIDGE. MASS.

ORLAIVIS IR RAKIET1NĖ BOMBA ralienę ir pasilinksminki 
me. Jei kam neteks “kara
liška'- karūna, tenenusime
na. Linksmumo užteks vi
siems.

Baliuje grieš gera B.
Patils orkestrą, bus valgių ^m? daktaras. Bet arki- 
ngei i-yų bu valios. K vie- Vy?kupo Cushing atstovas 
ciame visus >e jokio skirtu- s[ujo hjj;u atmesti ir jau. 
mo. Įžanga tik oOc. Rengia
Sandaros Moterų Kliubas. Du metodistų bažnyčios

įsnuomuojamas
geriau apsaugoti moterų pasi.žiuS^
sveikatą, kad daktarai ga- ,etb o oilaiviai ir visų gink- r . R . . ka(Ja 
lėtų duoti patarimus, kurių rus^ų kareiviai demonst- ' p
žmonės prašo ir kuriuos jie įuoja žmonėms savo išlavi-______ prašo ir Kuriuos Jie .
paprastai visvien gauna ap- nimą ir miklumą.

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių,

__  . . Kaip Tapti Suvienytų Val-
Rengėjo*. vyskupai pasisakė už tą bi- stijų Piliečiu?”, kur yra aiš-

-------------- lių. Jie pabrėžia, kad dabar kiai išguldyti pilietybės įs-
Socialdcmokratų Susirinki- veikianti? įstatymas, kurs tatymai.su reikalingais klau

rnas Ši Šeštadieni daktarams draudžia duoti Simais ir atsakymais. Kaina
LSS 6<> kuopos nariu susi- moterims patarimus, yra su- 25 centai. Kreiptis į 

•inkimas ivyksta ši šešta- rašytas pagal katalikų baz-

E. 7th st., So. Bostone 
(14)

Labai greitas orlaivis “Shooting Star” darė bandy
mus išsprogdinti lekiančią rakietinę bombą Elgin 
kariškoj bazėj. Texas valstijoj. Paveiksle matyti, 
kaip (kairėj viršuje) orlaivio paleisti šūviai pataikė 
į didžiulę bombą, o dešinėj viršuj matyti, kaip bom
ba sprogsta. Kiti du paveikslai rodo bombos ske
veldras ir durnus, kurie plačiai pasiskeilė ore.

dieni, balandžio 10 d. 5 va- nycios nusistatymą tuo klau
landa pavakarėj, “Kelei- sim«- Bet H*1 vienfos -b?z' 
vio” patalpose. Visi nariai nycios nusistatymas turi bu- 
prašomi būti laiku. Atskiru V Pavalomas visų tikybų 
pakvietimu nebus siuntinė- žmonėms? Pnemus siūlomą 
iama. Valydvba. blllI2 katalikai turės pilmau-

_________ J šią laisvę neiti pas dakta-
č. • o rus klausti, kaip išvengti
Si A.enesi Reikia Patikrinti, vaikų, o tie, kurie norės to- 

Automobilius patarimo, galės tą da-
\ įsi automobilių savinin- ,-ytj

kai turi šį balandžio mėnesį

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

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

SO 8-2483

T«L ŠOU 2805
DA&TARA8

J. L. Pavakarius
OPTOMETRISTAS

Ofiso Tslandos:
Noo 9 ryto iU 7

Seredomis:
Nao 9 ryto Iki 1S

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL. Kimhal Boilding 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 

arba: Someraet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinia*

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 rak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

Didysis

SAPNININKAS
Su Salemono Galva

Gražiais mėlynais viršeliais, 
parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su-

duoti patikrinti sav^karų Kaip seimelis tars tuo rei- $2 ei^Kekivio SaPnU'
saugumą ir gauti “sticke- kalu, dar nėra žinoma. Bet tvtoiams ’tik nn 
rins”. Kas pusmetis daromi jei toks bilius butų paliktas
tokie patikrinimai pas pri- žmonėms nubalsuoti, tai 
pažintus tikrintojus gara- sprendžiamą žodį turės pati ne- “KELEIVIS” 
žiuose. į visuomenė. Broadway, S. Boston,

skai-

Gaunamas “Keleivio” knygy-

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias .pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)

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

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Inaured 
Movera)

Perkraustom
čia pat ir i to-Į 
limaa vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.

90. BOSTON. MAS*. 
Tai. SOUth Boston 4618

tatymai.su



