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Vakarų Ninisteriai Atvyksta 
Amerikon Padėt Parašus

Balandžio 4 d. Atlanto Paktas Bus Iškilmingai Pasirašy
tas — Svečiai Turi Pasitarimus Su Valstybės Sekretorių 
—Prezidentas Ruošia Planus Pristatyt Sąjungos Nariams 
Ginklų.

J Ameriką atvyksta visų Kinijoj Prasidės Tūi- 
Atlanto Sąjungos narių uz- i ri >
sienių reikalų ministeriai.; KOS UerįĮOOS 
Jau atvyko Italijos užsienių Kinijos komunistų radio 
reikalų ministeris Sforza, praneša, kad ir kinų komu- 
kurs turėjo pirmadienį ilgą nistai jau paskyrę delegaci- 
pasitarimą su valstybės sek- į ją taikos deryboms su na- 
retoriu Dean Acheson. At-; cionalistais vesti. Sako, de 
vyksta Anglijos E. Bevin, i j-ybos vyks Pekino mieste, 
Prancūzijos R. Schuman ir kur atvyksta nacionalistų 
kitų Sąjungos narių užsie- delegacija. Derybos prasi
mų politikos vadovai. dėsiančios balandžio 1 d.

Prezidentas Trumanas 
jau paskyrė ekspertus, kurie 
turi išdirbti planą, kiek ir

Bet užsienių spaudos atsto 
vai vargu galės apie tas de
rybas pranešti, nes visa ko-j

W. CHURCHILL LANKOSI AMERIKOJE
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Kongresas Baigia Svarstyti 
Nuomų Kontrolės Bilių

Didelės Iškilmės
Cambridge Moks- 

lainėje
Maseachusetts Institute of 

Technology šią savaitę į-i
vesdina savo naują prezi-. Sutarta‘Leisti Pakelti Nuomas, Kad Savininkams Uitik- 

entą, Dr. James Ryan Kil-' rinus “Teisingas Pajamas” — Nuomų Kontrolė Pratęsia* 
lian Jr., ir kartu su tuo toje; 15 Mėnesių — Senatas ir Atstovų Rūmai Dar Turi
, aršioje mokslo Įstaigoje 
vyks trijų dienų iškilmės, 
kuriose eilė mokslininkų 
.' aibės apie mokslo progre
są ir socialį klausimą. Iškil
mės prasidės šį ketvirtadie
nį ir tęsis iki savąitės galo. 
šį ketvirtadienį vakare, Bo
ston Garden’e kalbės buvęs 
Anglijos karo metų vadas 
Winston Churchill.

Bilių Nubalsuoti.

Stovyklose Mirė
SOftOO Žmonių

Amerikos kariška valdžią 
Vokietijoj patvirtino žinias, 
kad rusai rytinėj Vokietijoj 
laiko eilę didelių koncentra
cijos stovyklų, kuriose žrr.o-

kokių ginklų Amerika ture- į munistų okupuota Kinija 
tų pristatyti Vakarų Euro- dabar užsidarė nuo likusio 
pos sąjungininkams, kad jie pasaulio stora cenzūros šie 
butų pasiruošę gintis prieš' ~ ' ’ ’ ’ ’
Maskvos imperialistus. Eu
ropos apginklavimo progra
ma bus patiekta kongresui 
po Atlanto sutarties pasira
šymo balandžio 4 d.

Atlanto Sąjungos ministe-

na. Prieš pradedant dery
bas komunistai pareikalavo, 
kad nacionalinė Kinijos vy
riausybė nutrauktų visus 
ryšius su “anglų-saksų kraš
tais” (Amerika ir Anglija).

Winston Churchill, pagarsėjęs Anglijos karo vadas, 
atvyko į Ameriką, kur jis matėsi su prezidentu T iš
manu ir pasakys Bostone šį ketvirtadienį svarbią pra
kalbą. W. Churchill nutrauktas Washingtone, Blair 
House, kur jis buvo sustojęs, kaipo prezidento Tru
mano svečias. Churchill ir cigaras tai du neatskiria
mi dalykai.

Ispanija “Sutiktų 
Eiti Su Vakarais

Ispanijos užsienių reikalų 
ministeris, Alberto Martin 
Artajo, pareiškė spaudos 
atstovams, kad Ispanija su
tiktų dėtis prie Atlanto Są
jungos, iei ji butų “tinka-

Šį ketvirtadienį baigiasi 
nuomų kontrolė, pagal da
bar veikiantį įstatymą. Kon
gresas jau senai svarsto 
naują įstatymą, bet iki pas
kutinės dienos negalėjo su
sitarti. Šį pirmadienį senato

____ v ,, Jr atstovų rūmų bendra ko-
nės vra laikomi tokiose sun- misija “išlygino” nuomonių 
kiose sąlygose, kad iie ma skirtumus tarp senato ir at-
činiai miršta. Jau 8b,00b 
įmonių mirė nuo bado ir li
gų įvairiose koncentracijos 
Stovyklose. Virš 180,000 
Žmonių buvo uždaryta į 
prievartos darbų stovyklas,

tovų rūmų. Ta komisija nu
tarė, kad namų savininkai 
gali prasyti nuomų kontro
lės įstaigų pakelti nuomas, 
kad savininkams butų už
tikrintos teisingos pajamos.

lių pasitarimas su preziden- miirAO1IA Ie vriirpi 
tu Trumanu ir valstybės se- BULGARIJA IR VENGRI
kretoriu palies visus bendro 
gynimosi klausimus ir sa
koma, kad bus aptartas Ju
goslavijos, Irano, Graikijos 
ir Turkijos padėtis. Tos ša
lys nėra Atlanto Sąjungos

JA UŽDARĖ SIENAS

Dvi Kultūrininkų 
Taikos Konfe

rencijos
Komunistų įtakoje sukvie 

kultūros iržinios iš rsaiKanų sako, tarptautine 
kad Bulgarija ir Vengrija 
uždarė savo sienas su Jugo
slavija ir ties sienomis kon
centruoja kariuomenę. Ar

nariai, bet Europa ir Ame- komunistiniai kaimynai jau 
rika negalėtų leisti Rusijai yrą pasiruošę pulti “trockis-
tas šalis užkariauti.
GINČAI DĖL PAGALBOS 

KINIJAI
Švaistant kongrese skyri

mą pinigu pagal Marshallo j sianti. 
planą Europai, daugelis 
kongresmonų reikalą uja,

. kad butų skiriamos lėšos 
ginklai Kinijai gelbėti

tą” Tito, ar dar tik baido ir 
nervų karą veda, tikresnių 
žinių nėra. Jugoslavijoj kal
bama, kad Sovietų ofensyva 
prieš Tito greit prasidė-

AUDRA UŽMUŠĖ 28 
ŽMONES

Smarki 
per
ir pridarė daug nuostolių. 
Ji siautė 48 valandas. Apie 
Little Rocks, Arkansas val
stijoj, nuo audros žuvo 28 
žmonės, o sužeistų žmonių 
buvo apie 200. Kovo 28 d. 
audra aprimo. '

KVIEČIŲ PAKTAS

ir
nuo bolševizmo. Generolai 
Mac Arthur ir Wedemeyer 
įspėjo administraciją, kad 
užleidus bolševikams visą 
Kiniją, Amerikos pozicija 
Azijoj labai susilpnės. Bet 
administracija dar neturi 
jokio aiškaus plano dėl Ki
nijos ir todėl kongrese šią 
savaitę eis karšti debatai.

Kai kurie kongresmonai 
mano apkarpyti lėšas Mar
shallo planui ir tuo budu 
priversti administraciją su
sirūpinti Kinijos likimu.
KOMUNISTAI ATAKUO- 

JA INDOKINIJĄ
Iš prancūzų Indokinijos 

praneša, kad kinų komunis
tai įsiveržė į tą prancūzų/ 
kolonija ir prancūzų garni
zonai iš kelių pasienio mies
tų turėjo trauktis.
KAISER-FRAZER NUMU

ŠĖ KAINAS
Kaiser-Frazer korporaci

ja skelbia, kad ji persitvar
kė, pakeitė porą direktorių 
ir kartu kompanija praneša, 
kad jos automobilių kainos 
bus žymiai sumažintos. Kai- 

■ sęr Deluxe automobiliai at- 
nininami $314, Frazer Man-j 
hattan atpiginamas $261 ir,
Kaiser Virginian — $316. retorius, Charles Brahnan, 
Tik naujausias Kaiser Tra- .pasirašo “kviečių paktą”, 
veler lieka ta pačia kaina— ,pagal kurį 42 valstybės su- 
$2088. Kaiser-Frazer auto- tarė kad kviečių kaina pa- 
mobilių kainos dabar yra paulinėj rinkoj butų $2 už 
tokios

narki audra persirito 1 pagal Mask vos “tz 
kelias pietines valstijas J gyvos” liniją, o• 1 — > 1 • • 1 • • V I _

Amerikos žemės ūkio sek-

Surastas Naujas 
“Stebuklingas 

Vaistas”
_ Park, Davis ir Ko. firma 
Uetroite praneša, kad jai 
pasisekė pagaminti dirbti

daug iš jų buvo išvežta prie i Taip pat nutarta, kad kai
mai, miestai ir apsKritys ga
li nutarti panaikinti savo 
ribose nuomų kontrolę, jei 
valstijos gubernatorius to
kiam nutarimui pritaria.

Naujas nuomų kontrolės 
bilius, po senato ir atstovų 
įumų bendros komisijos su
sitarimo, grįžo į senatą ir į 
atstovų rumus. Jei jis abe
juose rūmuose bus priimtas, 
tai nuomų kontrolė bus pra
tęsta. Bet iki paskutinės va
landos nėra tikrumo, ar 
kongresas bilių patvirtins, 
kaip bendra bendroji komi
sija sutarė.

/darbų į Rusiją, o ne ma
žiau, kaip 80,000 išmirė.

mai priimta”, arba priimta Dabar rusų okupuotoj Vo- 
lygiai su kitomis tautomis, kietijoj veikia 9 didžiulės 

Ispanijos užs. reik. minis- stovyklos, kuriose laikoma 
teris sakė, kad Ispanija yrajpo kelioliką tūkstančių žmo-

jnokslo” taikos konferenci
ja posėdžiavo praeitos sa
vaitės gale Nevv Yorke. Pa- gą vaistą”, chloromycetin’ą, 
žangieji Amerikos moksli- kuris, kaip penicilinas ir 
ninkai, kurie yra priešingi streptomycinas yra gauna- 
Maskvos totalitariniam rė mas iš pelėsių. Tas naujas 
žimui, protestuodami prieš vaistas jau yra išbandytas 
tą konferenciją buvo sušau- Armijos medikaliniame cen- 
kę kitą, “intelektualinės lai- tre ir sako gydo tokias li- 
svės” konferenciją, kuri su- gas, kurių nepajėgė įveikti 
traukė didelį skaičių moks- penicilinas ir streptomvei- 
lininkų ir kultūros darbinin- nas. Būtent, naujas vaistas į seserį 
kų. įlinka gydymui tifuso, šilti

nės karščio ir gydo eilę ki- 
, tų ligų. Naujas vaistas ga
minamas dirbtinu budu 
“praktiškame kiekyje” ir, 
sako, jis suvaidins didelį 
vaidmenį žmonių kovoje

nu budu naują “stebuklin-

taiki šalis, o jos ekonominė 
padėtis šiuo tarpu yra sun
ki. . Ministeris aiškino, kad 
Ispanija turi laikyti stiprią 
kariuomenę, kad reikalui 
ištikus galėtų gintis nuo bol
ševizmo, o ginklavimasis ir 
kariuomenės laikymas kai
nuoja daug pinigų.

nių. Į stovyklų gyventojų 
skaičių neįskaitomi žmonės, 
kurie dirba Saksonijoj ura 
no kasyklose.

Probolševikiška konfe
rencija pasisakė už taiką, 

taikos ofen- 
pažangieji 

kultūrininkai iškėlė pavojų,
kU1^ pasauliui giesia iš to- prjeg įvairias karštliges, 
talitanmų režimų pastangų 
paneigti asmens laisvę. Abi
dvi konferencijos vyko po
licijos apsaugoje, nes pikie- 
tininkai ir vieną kitą konfe
rencijas pi kieta vo.

JUNGTINIŲ TAUTŲ SEI 
MAS SUSIRINKS

Balandžio 5 d. Nevv Yor
ke vėl susirinks Jungtinių 
Tautų seimas, kurio posė
džiai pernai gruodžio 12 d. 
buvo nutraukti Paryžiuje. 
Seimo posėdžiai bus skaito
mi tąsa Paryžiaus posėdžių 
ir svarstys tuos klausimus, 
kurių seimas Paryžių e ne
pajėgė išspręsti. Jaukiama, 
kad Nevv Yorke vėl susi
durs Rytai su Vakarais. Ru
siją seime atstovaus A. Gro 
myko, o atidarymo posė
džiuose dalyvaus ir Valsty
bės sekretorius Dean Ache
son.

Vokietijos Sienos 
Truputį Pakeistos

Vakarų valstybės sutarė 
trupučiuką pakeisti vakari
nės Vokietijos sienas su 
Belgija,* Liuksemburgu ir

JAUNIKLIS UŽMUŠĖ 
MEILUŽĖS SESERĮ

Iš Milwąukee, Wis., pra
neša, kad ten vienas 19 m 
vaikinas, Milton Babich, 
užmušė savo meilužės Kath- 
leen Birmingham 16 metų 

Patricia. 17 metų 
Kathleen turėjo santykįus 
su tuo jaunikliu ir buvo 
nėščia, o jauna sesuo, suži
nojusi sesers paslaptį, pra
dėjo iš ios ir iš to meilužio 
tyčiotis. Jaunas vyrukas 
prašė ją “palaikyti sekre
tą”, kol jis galės vesti Kath
leen, bet sesuo visvien iš jų 
tyčiojosi. Prieš penkias sa
vaites Milton Babich nužu
dė tą plepią savo meilužės 
seserį ir jos kūną įmetė į 
prūdą. Dabar žmogžudystė 
iškilo aikštėn ir jaunas 
žmogžudys traukiamas teis-

Olandija. Iš viso toms vals
tybėms priskirta 52 ketv. 
mylios vokiečiu teritorijų su 
13.500 gyventojų. Rubežių 
pakeitimai padaryti laiki
nai, kol taikos konferencija 
ias patvirtins. Sienas pa
keisti reikalavo Olandija, 
Belgija ir Liuksemburgas 
.dėl susisiekimo palengvini
mo pasienio zonoje. Vokie 
čiai dėlto jau protestuoja.

E'SLERIS VADOVAVO
AMERIKOS KOMU

NISTAMS.
Vienuolikos komunistų 

vadų byloje New Yorke liu
dijo Louis Budenz, ubvęs 
“Daily Workerio” redakto
rius per 10 metų. Jis pasa
kojo, kad Gerhard Eisler,

TRYS ORLAIVLAI SUSI
DŪRĖ ORE

Iš Kanados praneša, kad 
ten virš Halifax uosto įvy
ko nepaprastas orlaivių su
sidūrimas ore. Vienas leng
vas kariškas orlaivis atsi
daužė ore į kitą orlaivį ir 
tuoj įlėkė į dar kitą orlaivį. 
Visi trys orlaiviai suaižėjo 
ore ir keturi lakūnai žuvo.

NAUJAS KRAŠTO GY
NIMO SEKRETORIUS
Naujas Amerikos krašto 

ynimo se'kretorius Louis B. 
ohnson šį pirmadienį pri

ėmė priesaiką ir sakė, kad 
jis dės visas pastangas, kad 
visų trijų ginkluotų pajėgų 
sujungimas vienoje vadovy
bėje butu faktiškai įgyven-

FAŠISTAI IR KOMUNIS
TAI PRAKIŠO PRAN

CŪZIJOJ
Praeitą sekmadienį Pran

cūzijoj ėjo perbalsavimai į 
kantonalines tarybas. Rin
kimai buvo kovo 20 d., o 
kovo 27 d. buvo perbalsuo- 
jami kandidatai tose vieto
se, kur nė vienas kandida
tas nebuvo surinkęs daugu
mos balsų. Komunistai ir 
degolistai rinkimus pralai
mėjo. Iš 1082 vietų kanto- 
nalinėse tarybose komunis
tai gavo tiktai 37 vietas, odintas. Naujas sekretorius degoIistai pravedė 3g9 t. 

pakeitė pasitraukusi James. stovus_ Ritos viet« i»I,„ „i-
V. Forrestal. stovus. Kitos vietos teko vi

durio partijoms.

BEDELL SMITH IR
LEAHY PASITRAUKĖ
Generolas Bedell Smith, 

Amerikos ambasacFo rius 
Maskvoje, ir admirolas Ix?a- 
hy, prezidento štabo virši
ninkas, pasitraukė iš savo 
pareigų. Gen. Walter Bedell 
Smith apleidžia diplomati
nę tarnybą ir grįžta armi- 
jon, o admirolas Leahv pa 
sitraukė iš tarnybos dėl se
natvės.

MA1NERIAI GRIŽO PRIE 
DARBO

Šį pirmadienį 470,000 an
gliakasių grįžo į darbą po 
dvejų savaičių pertraukos, 
kurią buvo įsakiusi unija. 
Apskaičiuojama, kad mai- 
neriai dėl pertraukos darbe 
neteko 56 milionų dolerių

MARŠALAS SERGA
“PIRAMIDŲ KLUBAI” 
ŠIENAUJA DOLERIUS

Iš sostinės Washingtono 
po visą kraštą paplito “pi- 
ramidų klubai”, arba toki 
loterija, kuripje pirmieji 
tikrai laimi, o paskutinieji 
tikrai pralaimi. Tų “klubų 
organizatoriai uždirba gerai 
pinigų, bet taksų kolekto- 

! riai jų pajamų negali su
sekti. Taksų kolektoriai sa
ko, tyrinėjimas rodo, kad 
yra žmonių uždirbusių daug 
tūkstančių i« kvailių, bet nė 
vienas “piramides klubų” 
organizatorius dar nėra de
klaravęs valdžiai savo paja- 

■ mų. Gaudyk vėją laukuose.

EISLERIS “AIŠKINA” 
AMERIKOS KON

STITUCIJĄ
Vokiečių komunistas Ger- 

Prancuziios maršalas Hen hard Eisler, ‘kurs gavo me-
IŠGELBĖJO VANDENYJE 

11 LAKŪNŲ
Skraidantis laivai su daug; vokiečių komunistas, Ame- 

keleivių nukrito į Pacifiko! rikoje buvo visų komunistų
vandenyną nakčia iš sekma-1 vyriausia galva ir davinėjo ......kvla i auk«Aiuu<ia ir
dienio į pirmadienį. Vienas'nurodymus Amerikos komu- pajamų, bet sulaikius anglių'^alva, buvo } tad t^teismas Dri-
laivas pirmadienį pranešė,! nistams, kokią politiką jie kasimą anglių atsargos prie metus kalėti uz bendradar- pras^ kadjas teismas pn- 

Special” — $1995: bušelį. Tą sutartį jau pasi-' kad jam pavyko 11 lak
Deluxe — $2195, Frazer— rašė 23 valstybės, o likusios išgelbėti. Laivas išgelbėtu 
$2395, Manhattan — $2595 19 valstybių žadėjo pasira- lakūnus nugabeno į Kvvaja 
ir Virginian—$2995. syti vėliau. lein, Maršalo salose. lį.

ri Fhilippe Petain, negražiai! tus kalėjimo už kongreso 
.pagarsėjęs Vichy rėžimo paniekinimą, perkėlė savo



Puslapis Antras
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APŽVALGA i
ATVYKSTA KALBĖT UŽ MASKVOS “TAIKĄ*

r

KULTŪRA, MOKSLAS 
PROPAGANDA

KELEIVIS, SO. BOSTON 11 . Kovo no d., m.

Rytų-Vakarų varžytynė • 
kurios dabar siaučia mi 
“viename pasaulyje“, Mas. 
va stengiasi savo pusėj mo
bilizuoti “kultūra ir moks
lu”.

Kad “kultūra“ gali būti 
valkiojama visokiems ne 
švariems tiksklams, tą mes 
matėme šias dienas Brook
lyne, kur lietuviškas “kultū
rinis centras“ kreipėsi i tei-Į 
gmą, kad tam “centrui“ tei
gėjas pripažintų teisę gauti 

šnapsui pardavinėti

IR netoli Gurgan miesto Irano 
kareivių buri. vieną iranieti 
užmušė, o du pagavo i ne 
laisvę. Pagal spaudos pra
nešima:

Depresijos dienose, grupė' 
: Gary miesto piliečių kiek-j 
j vienos skirtingos kilmės, su
sirinko, kad galėtų vienas 
kitam padėti, ir geriau vie
nas kitą suprasti. Bet, kada 

i jų skaičius padidėjo ir for
mali organizacija pradėjo

Kas Savaite

“Sovietų kariškas virši
ninkas toje srityje pasiun
tė Irano kariuomenei uiti 
matumą trauktis iš pasie
nio zonos toje srityje ir su 
traukė sovietų kariuome
nės pulkus, rodydamas sa 
yo pajėgą. Irano kariškas 
viršininkas irgi pasiuntė 
kariuomenės dalinius, be; 
apie susirėmimus 
nepranešama“.

nieko
jaisni...
.Vis vardan “kultūros”! Tei-.
gėjas teisingai pasakė, kad, kad rusai puls tą silpną 
jei tai yra “kultūrinis cent-: kraštą. Rusų propaganda 
ras”, tai laisnis šnapsui par- j jau kuris laikas verčia ant 
(davinėti jam nėrh reikalin jrano visokius kaltinimus il
gas... pakartotinai skelbė, kad,

Ne tokj linksmai “kultu-i lianas davęs J. A. Valsty 
j*ingą”, bet tos pačios ru bėms “bazes“ savo teritori-i 
gies spektakli matėme praei- joj. Amerikos vyriausybė 
tos savaitės gale New Y or- tuos rusų prasimanymus 
Jte, kur suvažiavo "mokslo griežčiausiai užginčijo ir

Iranas jau senai baukšto-

Yorka

s;

sos Čechoslovakijos delegatai atvyksta i 
dalyvauti “taikos konferencijoj’’, kur

pacifistai ir bolševikuojantieji žmonės praeitą savai
tę tarėsi apie “taikos gelbėjimą“ ir kaltino Ameriką,

,1 ji ruošianti karą.

negu jis 
žmoniškai 

Ir apie totorius
jiacionalinėj darbo saugu Jis, rodos, daugiau žmo, ne- 

... ■ , S • mo konferencijoj, griežtais gu apie Iietuv iu?.rinkime, negras buvo pasiu- b „asme,kė 'totalita-i Bet kodėl L. Joniką ne- 
lytas nariu. \ ienas įs narių rėžimus” b,,v *"«>•: nasako nieko “Vilnies

$mcrkia Vergiją
Prezidentas Trumanas

totoriškai pirma, 
spėjo lietuviškai

j vystytis, tarp jų buvo kalbėdamas p-amokti. lr apie
malonių Įvykių. . 4,.

S Pavyzdžiui, viename

nariu.
Į pareiškė, kad 
bus priimtas, jis 
•siąs. Jo rezignacija 
vo priimta.

Anselm Forumo nariai su
stiprino savo vienybę pana
šiais principais, ir po vado 
vybe Norvego amerikiečio

jeigu negras
t”ni br- žmoniškose sąlygoje , Kas 

J ' prilygsta sąmoningam žmo
nių naikinimui.

Prezidentas turėjo galvo
je Sovietų Rusiją, kur mi
lionai žmonių yra laikomi

k u r Ai “ UT- venra stovyklose ir vra nai i visus įsnai Reuben E. Olsen, jie prade;! « )ki Tokiyljio” į Kibi,
SiT^^aSC’^.kb" vergu Rusijoj yra 1 1 milio-; ias. kur ša
Įgijo svarbos netik tarp jų 
jų, bet ir bendruomenei. t

Jų susirinkimai Įvyko i- 
vairiose vietose, bažnyčio
se. sinagogose, mokyklose, 
privačiuose namuose ir Įvai-

• • X • T7 1 • " •

nų žmonių:
Prezidentas kvietė Ameri- 

į Jcos pramonę dėti didesnes 
pastangas, kad nelaimingų tuo? 
atsitikimų prie darbų čia 
butu mažiau. Pernai metais

skaitytojams, apie Krimo 
totorių likimą. Klime ka
daise buvo “totorių respub
lika“. o joje gyveno 700,- 
000 totorių valstiečių ir dar
bininku. Dabar Klime toto
rių NEBĖRA. Stalinas juos 

naikino, “išdange- 
o vergų stovyk- 

altame klimate vi- 
„a krimo totorių tauta, tur 
būt, ir išmirė. Ką totorių 
“žinovas” Joniką mano apie

žmones?

ir kultūros“ atstovai ir pasi 
sakė už “pasaulio taiką’’... 
pagal Maskvos jau Wroc- 
Jawo mieste išdirbtą recep- 
*3-

Amerikos valstybės depar
tamentas i tą bolševikuo- 
jančių plepių kermošių lei 
do atvykti Rusijos ir jos pa
vergtų kraštų vyriausybių 
skirtiems atstovams, kad jie 
galėtų čia višinskiškai “pa
sisakyti” už Stalino taiką, 
bet iš kitų kraštų Maskvos 
plytlaižiams nebuvo duotos 
vizos. Valstybės departa
mentas manė, kad Rusijos 
ir jos pavergtų kraštų atsto
vai gali pasinaudoti diplo-

Prūsijos Lietuviu Likimas
Lietuviams, ypač VLIK-ui vos krik-demai atstovauja 

snaudžiant, vokiečiai išsi- katalikų bažnyčią, o prūsų 
juose bruzda. Mat anksčiau; lietuviai Luterio sekėjai; 

kviesti Irano vyriausybės to;ar vėliau prusai, kaip ir kiti į ve kas skirsto ir daro kliūtis 
krasto policijai perorgam- užimti kraštai, pasiliuosuos., vienybei.
zuoti. Jokių amerikiečių ba -• q todėl vokiečiai visais i-! Jei lietuviai butu tiek su- 
ziu Irane nėra.

Bet Amerika 
’-ad Irano

kelbė, kad visame Irane 
yra tik apie 50 amerikiečių 
kariškių, kurie buvo pa
kviesti Irano vyriausybės

riose Įstaigose. Kadangi jie 
norėjo pasiekti visus mies
to rajonus, jie sudarė 13 de
batų grupių, kurios galėjo džiaugė, kad pirmą kartą 
diskutuoti Įvairius klausi- pgluimiu prie darbų buvo 
mus. Šios debatų grupės mažiau dvejų milionų, bet, 
kurios visur dalyvauja ne- jįs £akė, kad su gera apsau- 
mokamai, yra vedamos lais įga įr rupestingumu nelai- 
voj dvasioj^ į mingų atsitikimų skaičių

Veteranų Pensijos
Kongresmonas Rankin

jas, po $90 per mėnesi, vi
siem karo veteranams. Maž
daug IS milionų žmonių, 
pagal to Įstatymų leidėjo 
.sumanymą, turėtų teisę gau
ti senatvės pensijas. Pagal 

su'| RankinoAnselm Forumas buvo i&-jbutų galima dar labiau 
teigtas prieš 17 m. Per tą 'pažinti, 
laikotarpi Garv išsivystė iri ... .

ikeitė. “Geležinė uždan-!^°^ia"znĮt.a.8 Anglijoj 
tam miesto 44 įvairiu Balandžio pradžioje Ang

pas
ga’

i voKieciai visais į-i
. _ .! manomais budais, melu irlpratlyvi, tiek tautiniai sąįspėjo Rusi —

Juknas, kaipj slI vokiečiais, kaip kad pra-įtjtų pirmoj vietoj, tai esu’piu išnyko, 
jr likimas Turk ijos ar G rai titv buvo. Melus gražiai da-į tikras sueitume vienybėn! aiškumas, 
kijos, Amerikai labai ir la- į £o kad prašu lietuviai, ia netik su prašu lietuviais, o~ 
nai apeina. Nors tos pami biau vokiečiams artimi, ir....................
nėtos šalys nėra Atlanto.Įminimi i. negu lietuviam.
Sąjungos nariai, bet ju sau- ... A
gumas Amerikai yra labai; 'tiivu: gaudžiant, jie
svarbus. Jei rusai mano su ’likd prie' Voki? ?ies, daugiau apgailėtinos

iliais, vilioja lietuvius likti moningi, kad lietuvybę sta-’tautvbiu ir 55 tikybiniu gru- Kjos parlamentas pi’ • * • • • • i 1 » • • • , . • i * - - * - ?»• nooLreitiniisivvravo drau- trecią n

Moderniška organizacija,:
ir latviai glaustųsi prie lie
tuvių. į vieną bet daugeli būdų tar

Tokio siauro nusistatymoį nauti bendruomenei. Ju fil ^.5

išminti, pensijas 
ir skurdžiai, 

ligoniai ir sveiki, invalidai 
jr visai parako neuostę karo 

•adeda veteranai. Per 50 metų pen- 
naskutini kartą ?ij°ms reikėtų išleisti $109,- 

svarstvti plieno pramonės Į 000,000,000!
nacionalizacijos įstatymą.1 . Žinoma, jei 18 milionų -------- sujaukę ga metų

gautu turtingi

kiu lietuviu i *r betaktiškumo laikvda-
savo kariuomene “pasivaik- 
ščioti” po liana, jie gali su- ....
siduiti su visokiomis kliūti-! . teisybe, jei ne visa, tai 
„Įs ; Galis Rytines Prūsijos su

K a ra i jaučiaus a py linkę
valo būt Lietuvos krašto, ...... ,
dalis, o ne Leno kito. Apie i vokiečiai bruzda, o
tai rūpintis, prašu lietuvius^maskoliai šnibžda stalinber- 

.................................. , - . , . . i bkr bptiivviią ir ni-io'biams, kad Lietuva negali1 — .1 x _ • 1   •_ T____ . įU0J Lieravo/dėtis/ dato VaLį^031’^; P^Jie^uvil£ -H'
• kas. o ne vėliau, 
i Po dviejų kąra praako 

ir suvokietintų lie- 
Kalbinami sutinka 

Vokietijos skirtis, tik 
gabiu kurstytojų, o to-

sakė, kad Rusija sustotų rė-!siaunutraukimas diplomą- v' i K-a? privalo ra
muši Kinijos komunistų m-’tinių santykių jau Įvyko, I)int1-- 
fnijas. Jie nepasakė, k 'tikrų žinių dar nėra.
Rusija ištrauktų savo I. Kitas neramumų šaltinis 
riuomenę iš Baltijos kraštų, vis labiau iškyla Balkanuc- 
Jie nepasakė, kad Rusija se, kur Maskva rengiasi pa 
perstotų grasinusi Iranui.! klupdyti ant kelių “trockis- 
Jie nepasakė, kad Rusija tą’’ Tito. Belgrado spauda

-- ---- — arali 
fe4*4*

čia atvažiavę suvaidinti ma
žų Višinskiu rolę.

Suvažiavo “kultūrinin
kai” ir tarė savo ilgiausią

Maskvos santykiai su Ira-: 
nu dar tebėra miglomis ap , 
dengti. Žinios apie rusų 
grasinimus ir “manevru "

tikruoju taikos reikalu nie
ko nepasakė. Jie nepasakė, 
kad Rusija turėtų sustoti 
remti Graikijos “partiza
nus”. Jie nepasakė, kad Ru
sija turėtų grąžinti laisvę; šė 
šiaurinei Korėjai. Jie nepa-!tu;

tai ir pro Irano cenzūros 
koštuvą. Prieš porą dienų 
buvo paskelbta, kad rusai 
nutarę panaikinti Irane vi. a

Jiautųsi grasinusi Jugoslavi 
jai. Jie nepasakė, kad Rusi
jos lėlės Vengrijoj, Bulgari-

žalos, o ne labo susilauksi
me. Lietuvos kaimynai, ma
skoliai, lenkai ir vokiečiai 

pn-’ to telaukia iš lietuvių, kaipo 
• iš tautiniai nesubrendusios

kimas gali nulemt visos Lie 
fuvos likimą.

Kad VLIK-as blaiviau

Anselm Fo,-urnas, išvystė
bus priimtas ir svarbiau-^Ja-S tai su tų karo vetera-

,sias Anglijos socialistų rin-
'kiminis pažadas, socializuo- . . .

' ti plieno pramone, bus ivvk- į Tiems butų mokamos pensi
ni dytas J08, Tokiam skaičiui žmonių

siunčia-j - Lį-rdu ku,.iuose tiktai patys turintieji teisę
ii----------i;.,;,, -..„b nensiias eauti ir mokėtu tix<------ ------------- — -----  aun j - -- ---- ------- — ------- r---

iš kur kitur

mų departamentas gamina 
filmas apie Įvairių grupių 
santykius. Jų žurnai as, , 
“Netars Letter“ yra siunčia-'^- • 
mas kiekvieną mėnesi skai 
tytojams šioje šalyje ir už
sienyje. Forumas apvaikš
čiojo savo 15 metų sukaktu
ves Įsteigimu mažos biblio
tekos. Gamina Įvairias bro
šiūras, kurios apibudina po
litinius ir socialinius klausi

□ 1*1111. ."Irti j/

.nų šeimomis, gautųsi apie 
! pusę Amerikos žmonių, ku-

oj štoji ponybė” turi daugu- Pasijas, nes
mą, gali to Įstatymo priėmi
mą sutrukdyti vienus me
tus. Jei tas Įvyktų, tada 
plieno pramonės nac-ionali 
zacija pasidaiytų svarbiau
sias • ginčytinas klausimas

butų
joms

imami pinigai 
mokėti?

pensi-

Toki plati “labdarybė”, 
kurioje patys pensininkai 
turėtų sau pensijas mokėti, 
yra gryna demagogija. Betmus. Dar kita puiki ištaiga „yra Anselm Camp, kur 175 į f imančių metų pariamemįRankintojesntyjeyTa^e- 

praregėtų, matytų netik pru-j Anselm organizacijos tėvai t0 l ir}k!mu0:e 11 PatYs ba! į , p V- Rongiesa> dabar 
sus, o ir latvius lietuvių bro- h- vaikai gali kartu atosto-! su?toJai turetl? del to Pa?1- su I?ankl™ demagogija ei-
Jiais esant! įgauti — negrai ir balti, ka-p3^1* , - .. , . . ,. na p7St\iy'v f ...

Pats laikas praregėti, pra-jtalikai, protestonai ir žvdai.i :Je? Pal>ginti, kaip imki- Praeitą ketvirtadieni At- 
iuoi reikia imtis ir Waivėt, rūpintis prūsų lie-j imigrantai ir čia gimę, Įvai-'J™11131 Pazaflai

rimtai suprast! Reikia aiš-!tuvi^ ateičia. irių užsiėmimų, visi kartu
kif.t, kad Rrtprusiai, ypač' Ani* Ru*a«iįdomiai praleidžia atosto-

uuVlsus savo konsulatus ir “pra 
uždaryti Irano konsulą 
Rusijoj. Bet ar toks pu !tl‘

pranesa, kad iš Bulgarijos 
ir Albanijos “gaujos šnipų” 
veržiasi Į Jugoslavijos teri-

joj, Lenkijoj, čechoslovaki-Į toriją. Jugoslavijos spauda 
joj, Rumunijoj ir Albanijoj! sako, kad Bulgarijos komu- 
perstotų terorizuoti žmones
ir grąžintų tų kraštų gyven
tojams laisvę ir taiką. Tie 
“kultūriniai” plepiai nepra
sitarė nė žodžio dėl Rusijos spauda krikštija Tito 
grasinimų Noi-vegijai, Suo-j ditu”. 
mijai ir Turkijai. Balkanuose tarp Jugosla

žodžiu, apie tikrą taiką vijos ir jos kaimynų jau ei-
tie kultursankeleiviai nesą -------- •
kė nė žodžio. Bet jie smer

nistų rėžimas vaitoja 
tų metodus” kovoje

f ašis 
prieš

žiemryčių (iahs. neatskiria-! 
ma Lietuvos dalis!

Patys vieni prūsų lietu
viai, kaio tautiniai sąmonin
gi bebūtų, to nepadarys, jų j 
vienų kad ir stipras atsparu-1 
mas, neužtektinas atsilaikyti 
vokiečių pasalingoms už
mačioms.

\ L; K as turi rodyt prūsų 
lietuviams kuodidžiau s i o

Bendruomenės Orga
nizuota Sąžinė
Amerikiečių Įvairumas, 

kuris reiškiasi skirtinga tau
tine kilme, kultūra, rase ir

stvbėse vieną iš puikiausių:

įgas.
Kada kilo nesusipratimas 

dėl negrų vaikų viešoj mo
kykloj, Anselm Foram Įstei
gė laikiną raštinę su direk
torių ir sekretorių veikti su 
visoms mažumoms. Tikybi
nės, darbo, miesto ir vetera
nų grupės rėmė ŠĮ non-seg-

Anselm Forumas išaugo4.Ų nirtuliui KOVO e pnes • "I • . »n_iią io putniausiu luiu.uas lOUlt^U
jugoslaviu rėžimo šaliniu- * • An-.-lA .°; ir Įdomiausių žmonijos pa-į labai tinkamose aplinkybė
ms, o komunistinių šalių pi’USiietuvn31 tyrimu. Kadangi daugelisI se — mieste, kuriame yra
spauda krikštija Tito “ban- ‘ , -u3’ . i įvairių kilmių, tikybų ir ra-'daugelis Įvairių tautinių irDabar 

liau!
Po pirmo

laikas, 

karo.

i įvairių kilmių, tikybų ir ra-į daugelis Įvairių tautinių n 
o ne vė-igjnjų grupių randasi susi-j tikybinių grupių ir propor-

jmniai pažadai vykdomi stovų Rūmai vieno balso 
Anglijoj ir Amerikoj, tai dauguma Rankino pensijas 
,musų politikieriai galėtų “padėjo Į lentyną”, 
raudonuoti. Čia ir kuklus n , -
“fair deal" nepajėgia išvvs Ui?, S<‘nait,eS P*."- ti dienos šviesos. - ' Minias pagal sočia-

Imi draudimą, vis dar ne- 
Purvinas Melagis i juda iš vietos.

Tūlas J. Stakvilevičius Į o__  c ...
bolševikų “Laisvėje’’ vėl; ^Ę.eci^ ,,a?.
kartoja niekšišką prasima- b į,ov^a? Rlmba’ 
nymą, kad Brooklyno siuvę vra n ^asios vadas , 
jų unijos lietuviškame loka- ‘ ■ PaSai sėjęs, kaipo zmo- 
le “socialistai
čekį ($3,500) nugaueno ru.,-* - c?* i- - .
Keleivio ir Naujienų fon ' - /-.P es *-tabną, tuoj ir 
dą”. " saukia: pusgalvis, beprotis,

Mes rašėme ir pakartoja. b®8me?enįs, suminkštėjusių 
me, kad “Keleivis“ jokiohmegenų zm°gysta ir tt. 
čekio ir net —— * 1

pasigavę te!^p,'-ut0 t-vrinėt°jai5- 
nuaabeno i I fe "«>« >«»Į

ir Naujienų fo

ą vijus ir jus Kaimynų jau ei- ct.,rnk;1, i miestuose, tarp jų gali kil-
i-Ina savotiškas karas. Kol kas Į-anfi.‘)rlį ų nuo iti ir Įtempimai. Tas dau-- armijos tame kare neriai v- Luį; \ 1?'lo!ln?. 'pigiausia pasireiškia kada yra

.. . .Įgrūdę mažame rajone, ypač cingai daugiau negru, negu mąskvinės psi-
hetuviai tarn iu trak Vii- kuriama Vitams šiauri mia. is_Brooklyno siuvėjų.^hiatrijos specialistas duo-kuriame kitame šiaurės mie-

-įtvkarrvc f i - i • • izi . giausia pasireiškia----
kė Ameriką ir kitas demo- vauja, o karą veda politinė pėdos ’ K .iekonominių sunkumų,
kratines šalis, kurios karo; policija su slaptais teismais |
nenori h- jo tik 
jei Rusija neu 
kaimynų.

Waldorf-Astot 
pinkai” kalbėjo 
turos, bet tie
drįso protestuoti prieš jiems 
yisiems žinomą faktą, jog 
Rusijoj 14 milionų žmonių 
yra laikomi koncentracijos 
stovyklose ir skursta, nyks
ta nuo sunkaus darbo ir dėl _ _______________
blogo užlaikymo. Toki be- kuriasi? Atsakymo i tą ’ kaipo skyrius Jung. Valsty-
gėeižių šutvė, tegu ji dangs Įgausimą dar nėra. ’ 'to. Vieną kartą buvo ban- blV plieno korporacijos, jis 
tosi gryniausios kultūros Kol Amerika organizuoja Į domas išsprogdinti tiltas, labai greitai augo. Miestas 
Švarkais, visvien lieka liud-l Vakarų Europą, Rusija, ro- per kurį Tito važiavo, o iš turėjo apie 40,000 gyven
ta propagandistų šutvė, ku-Įdos, nemano miegoti ir kur kito karto buvo bandoma tojų 1920 m. 1930 metais 
ri su kultūra ir žmoniškumu nors pastatys Vakarus prieš per papirktus žmotržudžiusl skaičius pasidaugino ligi

pi im< Lietuvai

c* 1 i«• t-* i v i • , Į/I Iv" 51II1 LIllvLlUo
ios saugumo, bet dėl Jugo
slavijos Amerika viešai dar 
nieko nėra sakiusi. Jei ru
sai pultų Jugoslaviją, tai ką 
darytų Amerika ir visa At 
Janto Sąjunga, kuri dabar 
kuriasi? Atsakymo i ta

nenorėjovai krik deniai, 
klausyt.

Ar ne ta pati dvasia ir 
dabar VLIK-e tuno? Lietu-

ste. Bet toksai Forumas gali 
susikurti ir bujoti bet kur ir 

Pa- ta idėja plečiasi. Jau dabar 
situaciją pergyveno yra Anselm Women of Ga- 

ry, ir East Chicago Anselm, 
ir Anselm Purdue Universi
tete, Lafayette, Ind. šie 
nauji skyriai yra draugišku
mo tiltai savo apylinkėje.

Anselm Forumas, kuris 
yra Gary, Ind. maloniai 
duos patarimus tiems, kurie 
norės pradėti panašią orga
nizaciją.

Common Council

teisybė;savo atsidavimu 
principams.)

Gai y yra miestas prie Mi
chigan ežero, labai arti Chi
cagos. Jkurtas 1906 metais

H

peturi nieko bendra.

PIRMIEJI ŠŪVIAI?

unijos lokalo nėra gavęs i! da patarima milionams žmo 
gavo “fondą”. J. Stakvile nių “rimtai susirūpinti savo 
vičius tą žino, bet meluoja
sąmoningai.

Bet toks melas
proto padėtimi”. Kodėl? 
$tai atsakymas:

“Kas šiame (Atlanto) 
pakte Įskaito taiką, ramybę 
ir gerą valią geros valios 
Žmonėms, tas turėtų rimtai 
susirūpinti savo proto padė
timi”.

Aišku, ne tiesa ? Mes Mas
kvos Bimbai pasakysime ki- 
i? Pa?lapM apie Atlanto 
• aktą. Tai yra dokumentas, 
kurs ne “taiką ir ramybę” 
nesą, bet rodo vėzdą Mask
vos banditams. Jei banditai 
nesiliaus kaimynus puldinė- 

Jonika ir Totoriai 1#, vėzdas bus paleistas Į
Leono Pruseikos bosas ir V’ 13T'r tada kur šian- 

lietuvių bolševikų unterisj( ,.n ’!uoza-’ Džugašvili ka- 
L. Jonikas skelbia “Vilny- ,3 !3UJa* Kkti tik šlapia 
,ie” linksmą žinią, kad išėjo1 1 ^ra ^venta tiesa
knyga, pavadinta “Baltik aPJe Ątlanto Paktą ir Bim 
bue sagyjrlere”. Knyga' 1 tai verta žinoti. J. D.
esanti totorių kalboje ir iš-; ‘ —
ėjusi Kazanėje, j*i skelbianti Pakalbinkime draotus iv 
totoriams lietuvišką poeziją. I kaimynas užsisakyti 

L. Joniką, atrodo, išmoko lenų”. Metanu $3.00.

turi trum
pas kojas. Begėdis savo žo
džius pats turės suvalgyti li
gai kada nors supras, kad 
,melas yra kvaila politika. 
Gal supras tą ir bolševikiš
kos gazietos redaktoriai?

O Brooklyno siuvėjų uni
jos lietuviško lokalo virsi 
ninkai vis dar nieko nepa
sakė, apie kokį tai “čeki“, 
pasiųstą Į “Keleivio fon 
dą”. Jdomu, ar jie skaito 
laikraščius?

kruvinai “Įvykintą faktą”. i» Tito apsaugos burių, pa-Į 100,000. Beveik visi miesto 
Tito, rodos, stovi “pirmoj daryti galą Maskvos “kan-;gyventojai dirba plieno 
eilėj“, bet ir Irano aliejus i kynei” Balkanuose. Abu! dirbtuvėse. Depresijos lai- 
Maskvai labai patiktų. [pasikėsinimai nepavyko, kotarpy jie_ daugiau vargo

Patikimi šaltiniaiIrano vyriausybė praneša,
kad Sovietų-Irano pasieny kad Maskva jau iš dvejų 
je rusų kareiviai užpuolė kartų bandė nugalabyti Ti-

sako,' Bet Juozas Stalinas dėl po- 
dveju ros nepasisekimų nesusime-

ua...

negu kiti. Prie to prisidėjo', 
dar susikirtimai tarp jvai-: 
rių tautinių grupių.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Socialdemokratų Veikimas nelaukta — švietimo riar-
Amerikos Lietuvių Sočiai- bams vesti ir parengimams 

demokratų Sąjungos 19 kp. rengti išrinkti šie: Bronė 
laikė nepaprastą susirinki- Spudienė, A. Buivydienė, 
mą kovo 18. Raportai pa P- Kriaučiukas, V. Kalvelis 
tiekti iš 19 kuopos vakarie *r J- Buivydas.
nės, ir iš Tai-ptautinio So- Jonas Rima vičius pasiūlė, 
cialdemokratų veikimo. kad reikia suruošti ateinan- 
. 19 kuopa aukavo Rytų «ą vasarą išvažiavimas, nes
Europos Internacionaliniam reikia musų veikimui pini 
jliurui palaikyti $100. LSS 0 kaip be parengimų ga- 
60 kuopa prisiuntė $81. lima jų uždirbti? Jo suma 
LSS centras $39. Viso S2fcL nymą paremia ir tuojaus iš-

Kovo 23 R. E. Inter. Biu- renkama komisija susižino- 
ro sekretorius drg. Z. Za- su Cliffside, N. J. kuopa 
remta laivu VVashington iš ir bendromis jėgomis su 
vvko j Parvžiu. ruošti pradžioje vasaros is-j

‘ Atsisveikinti ir palinkėt važiavimą. Į komisiją iš 
laimingos kelionės buvo ir Iinkti: B. Spudienė, J. Ri- 
Jietuviu reprezentacija. mavičius, Ur. Balas, P.

Drg. V. Gervickas sveiks Kriaučiukas ir J. Buivydas. | 
ta po daktaro priežiūra. Jis b)rg. B. Kriaučiukas pa-1 
gydosi namuose. .huIo. kad išvažiavimo ren ,

_ 0__ igimo komisija atsilankytu i
Kaip iau senai žinoma, P?s Ch-,?teP.°?.avičiMJ1: P3’’! 

vietos komunistai užpirko Komisija mielai su
puošnų pastatą, kuriam da- tą padaryti ir aplanky-; 
vė varda “Kultūros Cent n Jt*'.. Steponavičių. * •
ras”. Suivg komunistiška lo-' ,SPV<!ys pasiūlė j
gika, kultūros centrui reika naujai išrinkta! švietimo ko
ringa gertuvė “kullurint” misijai, kad ji į.-dirbių pla- 
savo pasekėjus. Apie du me kaip sui engti diskusi-
tus jie trivsėsi atidarvti kar- ja>’ pa^Kaita^, prakalbas, 
čiamą tame centre. Darbas'’.’.{S Vu?;°% kad mes iki 

šiam laikui tuo žvilgsniu bu 
vome apsileidę. Girdi, per 
kelius kartus čia Nevv Yor
ke buvo Dr. P. Grigaitis, St.

JAUNI JUODOJO BIZNIO BIZNIERIAI

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos

buvo veltui. Nutarė kreiptis 
Į teismą “teisybės ieškoti” 
ir gauti laisni. Teisėjas nu
sprendė, kad kultūros Įsrai ,
gai gertuvės’ laisniai nerei į, !j$kels°nas, St. Bakanas ii , 
kalingi. Prašymas teisme at kiti musų judėjimo veikėjai 
mestas. a i , ir jiems niekas nesurengė

Trys Berlyno berniukai viršuj kalbasi apie savo “biz
ni , o tas jų biznis yra “rankioti” anglis, kurios nuo

amerikoniškus cigaretus, kaip tikri" juodaturgiai. 
Apačioje matyti, kad jie paneria anglims iš vagono
išbirti .

gaspadorius John Stundza 
atidarydamas vakaro pi o 
gramą pakvietė programą

A. Z. j___  _____ „___ ____ _ T. M. D. turėjo trumpą
prakalbų. Yra mums gėda,} sus“'^nkimą. Prisirašė kele-Į

AKRON, OHIO

(sako ii. F. Spudys. Musų re
Lietuvių Darbininkų Drau 

gija Pradėjo Veikti
Kovo 13 d., 1949 m. Lie 

tuviu Dai-hininlcn rtraiicriia 
(LDD) 7 kuopa turėjo savo 
speciali susirinkimą Ameri
kos Lietuvių Atletų Klube.

Sekr. d." P. Kriaučiukas ne išnaudojame, 
pranešė, kad 7 kuopoje yra! Drg. F. Spūdžio pastaba, 
virš 40 narių. Drg. F. Spu buvo priimta atydon ir nau- 
dys, kaipo finansų reikalų jai reorganizuota švietimo 
vedėjas priduiė, kad iš tų; “ministerija” imsis rimtai 
virš 40 narių 24 nariai jau darbo, kari tokiu progų at- 
pasimokėjo duokles už 1949 eity prakalboms ‘ rengti ne- 
metus. • praleisti.

Pirm. d. Bronė Spudienė * Prie LDD 7 kuopos prisi

organizuota apšvietos komi
sija turi budėti, atvyksta 
koks musų veikėjas Į rytus’

tas naujų narių, užsimokėjo 
i o $2.00 metines ir visi 
vo TMD knygas.

Dr. K. Griniaus “Atsimi-

ga-

_vxillz I o "i cnnnAdt i OL4X UVCtl m 
jciiii

. mmoi p j c* Į irimai AzT 1
XVI III L j s

kalbas, čia prakalbų reikia,, Dovydėno 
o mes jų neturime. Rengi-, vasario”. Kultūrinės veiklos 
mui tokiu prakalbų progų,komisija vienbalsiai palikta

ta pati.

kas; po $10 — J. Lukosa- 
vich ir J. Salasa vičius; po 
$5 — prof. A. Darnusis, A.
Banis, J. ir O. Zdanis, V.
Slesoraitis, C. Kupris, M. ■
Jenickis, S. Muckus, J. Mi-,
liekas ir LSS 20 kp. Akron, x _ ... . _
Ohio; po $2 — A. Gutaus- f^a D- seimas ^°re^s‘ii Į ta

Lietuvai Remti Draugijos (draugijos darb.. tojai—pir- 
Seimas ! mininkas A. Dailyda ir sek.

Balandžio 3 d. 1949 Įvyk į V. Kamendulis.
ukaktuves yra už- 
isos organizacijoskas, AJRudis, A. Papeika; Klubo saleJe- 12 V ei-1 kviestos vist

po SI - T. Buknis, P. Nai- n0?,.s‘- ,. , draugijos,
tnanis, J. Navickas, M. Ba-' . Yls> .centro valdybos na-
rauskienė, V. Vasiliauskas, r!a!> taip_«>ąt draugijos Ra
li. Eggeidienė, F. Jankaus-, *!al> ėmėjai, kviečiami lai 
kas. A. Šimkienė, P. Gaška, ku pnbiKi i seimą.
JI. Puišienė, P. ir A. Sedai? .. Posėdžiai prasidės 11 vai. 

i Mr. ir Mrs. Ritsko, C. Pui- 1¥ r-vt<’> nesiveluokit. Tun- 
• is, J. Sebasiinas, J. Kirtik-,»» daug svarbių reikalų 
lis, G. Rokas, M. Lee, M.'aPtam
Kuhack, M. Kuprienė. Kiti

-o-
Kovo 20 dieną Worceste- 

ry kalbėjo “Vilnies” red. 
V. Andrulis i* Chicagos. 
Mažas “gešeftas” jam Wor- 
cestery.

Karvutė Worcesterv jau 
Po seimui Įvyksta Draugi-' užtruko. Andrulis slankiojo 

’ ;jcs bankietas, visus Wor- po tu draugu namus, kurie
i-.,,.,- ____ • ~ , cesterio ir apiehnkes lietu i jau senai atsikratė nuo Sta-Varne rengimo komisijos . kvie;iaU dalyvauti;lino vieros. Andrulis vis 

<b? X aukotoJaras, bankiete, pradžia 6 vai. po,dar prisimena tuos laikus, 
- ... ! pietų. Kviečią visus 'kuomet pas tuos draugus

Komisijos narys L. R. D. Centro V-ba turėjo “good time”. Babar-
—c— j tiniu laiku pasilikę tavoriš-

Prakalbos į čiai nekokį Įspūdį padarė
Vykdomosios Lkturiu Ta-j Giipiškių kaimo Vincui.

SLA 41 kp. Vakarienė rybes pirmininkui V/ Sidzi-Į —o—
Metinė SLA 41 kp. vaka k2uskui, ruošiamos prakalu Gegužės 15 dieną Lietu- 

rienė Įvyko kovo 12 d. I.ie '1 os Verbų sekmadieni, ba vai Remti Draugijos 1-mo 
tuvių P. Kluiio svetainėj.riandžio 10 dieną 3 vaL po skyriaus piknikas Įvyks Lie- 

vo gyva ir -ietų Lietuvių Piliečių Kiu tuvių Klubo vasarnamy.

UC

LAWRENCE, MASS.

Pati vakarienė bu. ~ . - .. _
smagi, kuopos narių ir sve-j' ° svetainėje, 
čiu dalyvavo nemažai. l.ai-!3treet. i
ke vakarienės luvo pasida I Lietuvai Remti Draugijos 

mintimis. Vakarienės skyriaus susirinkime 
kovo 29 diena išrinkta ko-

12 Verncn, Ducutis

linta
LAIŠKAS BENDRAJAM 

AMERIKOJ LIETUVIŲ
FONDUI

misija iš sekančiu ypatų:
Lietuviu Tremtiniu visuo-____ adv. A. Milleris, J. Dvarec-

vesti 41 kp. pirm. B. Va:t-j^as« J- Krasinskas, A. Kriau menė Mėmmingene šian- 
kuną, pastarasis trumpoje! čialis, M. Žemaitaitis, K. dien, Vasario šešioliktąją 
kalboje apibudino SLA sie- Zurlis ir Dr. M. Vaikšnorie- dieną, iškilmingai minėda- 
kimu's ir pakvietė kalbėti ką' Ši komisija rūpinsis mu- ma nepriklausomybės pa
tik atvykusį ištremties Pet1*';1 svečią supažindinti su skelbimo dieną, giliai Įver
ia Kalvyną, kuris pareiškė i v^etos viršininkais ir spau- tina didžias Amerikos liė- 
didelę padėką už pagalba'^- tuvių pastangas kovoje dėl

, būnant tremtyje ir prisimi
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
Lietuvos nepriklausomy (nė trumpai Lietuvos sunkią 

bės paminėjimas, kurį su- padėti 
A. I. Tar'vhnsi Akrn-

ir lietuvių 
Paskui

padėti

--------  Lietuvos laisvės ir gausias
Musų Naujienos medžiagines aukas nelai- 

BALF-o skyriai Worces- alingiesiems tremtiniams.
nailtery rengia rinkliava, už

Mes ieškom pa
Mes šventai tikime, kad 

ly

Vėliaus ?dota Ame- tiėčius užsiprenumeruoti'11' A- Brazis iš Chicagos.
Tą diena L. A. P. salėj rikos ir Lietuvos himnai. Lietuvių Kalbos Vadovą, L j 

buvo prakalbos l:ur kalbėjo Kalbėtojai buvo iš C leve- Paulauskas. R. Mikolaitis, 
Dr. Kaškeučius apie darbi
ninko sveikatą. O raraoijos 
salėj kalbėjo VLIK o atsto-
vas Sidzikauskas. Dr. De-

pranešė, kad 7 kuopa ren- rašė: J. Paterson, Stepnann€lkis abu iš tremties ir Dr. 
gia bankietą balandžio 30 ( Briedis, A. Mačionis, Ur. ( Kaims iš Waterbuiy. Ku-- 
d. ALF Klubo name. J. Ri Kryžinauskienė ir Natalija eit? Juk dviem ponams vien:
mavičius pridūrė, kad bilie- Stilsonienė.
tai jau dalinami musų na
riams ir jų prašė, kad jie 
pasistengtų ko daugiausiai 
išplatinti. Ur. Balas irgi ra
gino, kad visi nariai pasi
darbuotų. O P. Kriaučiukas 
gana kietai pažymėjo:

Kovo 20 d. pasikeitė lie
pi- tuvių radio programa, kurią: klausytojų, 

nigų, draugai, įeikia — už- daugumas girdėjo. Nuo se
tad visi turime pasidarbuoti i niau New Britaino ir Kart 
kiek drūti, kari. bankietas fordo lietuviai susitarę sek- 
butų pasekmingas!” madieniais turėjo pusvalan-

Rengimo komisijos prane- di lietuviškos radio progra- 
šimas priimtas, ir visi pasi- mos. Bet, matyt, jie tuo ne
ėmė bilietų platinimui. buvo patenkinti, nes kovo 

Drg. F. Spudys pasiūlė, 20 d. pradėjo jau duoti visą 
kad reikia apšvietos ir pa- valandą, nuo 10 iki 11 ryte, 
rengimų komisija reorgani vieną pusvalandi Nevv Bri 
zuoti, nes ji iki šiam laikui tain, o kita Hartforde. Lai- 
neparodžius veiklos. Nieko mingo pasisekimo.

LAIKAS UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

Jau 37 metai, kaip “Keleivis” kasmet leidžia pui
kų kalendorių. 1949 metų kalendorius jau atspaus
dintas ir siuntinėjamas. Laikas jį užsisakyti. Kaina ' 
50 centų.

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

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
936 E. Bro*dway, So. Boston 27, Mass.

w 1
galę ir laisvės rytą nelai-

, mingajai ir teriojamai Lie
tuvai.

Šia proga leiskite pade 
visiems

Balandžio 24 dieną Auš
lando adv. P. Chesr.ulis, Lakei Billienė, P. Šimonis relės vyrų choras vadovau 
prof. A. Darnusis, A. Banis,1 ir John Savulionis. Pastara- ’ąnt muz. J. Dirveliui, ren koti Tamstoms ir 
dainininkas P. Naimanis ii i ris pasiūlė vakarienės daly-b?13 koncertą 3 vai. no pietų Amerikos lietuviams už gau 
čvečias T. Buknis. (viams paremti ką tik atvy- L. N. C. svetainėje. šią materialinę, teisinę li

kusius iš tremties Petrą ir —o— moralinę paramą tremti
Elzbietą Kalvynus. Svečiai Gegužės 8 dieną švento S.u nuoširdžiausiais
vietoj sudėjo $20. Jurgio draugija švęs 50 me-(linkėjimais

Vakarienės gaspadoriai ir} tų gyvavimo sukaktį. Šios Susirinkimo Įgalioti 
šeimininkės puikiai pasidar !-------------------------------- '

’ bavo. Darbavosi: John Į L. *P. Klubą ir priduoti 
Stundza, A. Cilcius, K. Ke-: Klubo gaspadoriui S. Juš- 
zulas, E. Savulionienė, M. I kai, jis priims ir perduos 
Deltuvienė, A. Lančiauskie- (komitetui.

P. Yerusevičienė ir Gra-! Sekamas susirinkimas į-'

Pirmas kalbėjo pro?
' Darnusis. Jis apioudino.

A. 
k a

(kart žmogus negali temau-iPagyveno per Pa
LDD 7 kp. narys.

HARTFORD, CONN.

i vieną dainelę, bet kada pu-
! klika be susteriimo

(S°ka parašai)

RED. ATSAKYMAI

J. Kavaliūnui, Windsor, 
,ne, t<. Yerusevičienė ir Gra-į dSKama? susinnKimas j- Ont. — Laišką persiuntėme. 
šiene. Katrų vardą busiu vyks sekmadieni April 10 d. j0 adresas yra 10 Dudley

Sidzikauskas kalbėjo la rankomis, tai lairiuinkas 
bai Įdomiai, paaiškino ant!Naimanis padainavo kelias 
Lietuvos užpuolimą vokie-1 daineles.-- 1 •! • ‘ičių ir bolševikų ir kovas su 
jais. Sakė, ką ateityje ture 
tų lietuviai daryti. Dr. De- 
meikis kalbėjo trumpai. Dr.
Kalnis kelis
kė juokų formoj 
pasibaigus buvo rinkliava, 
mažai tesurinko, gal apie 
$50 — tai šalpos fondui. Bo 
to tuoj prasidėjo bingo, ku-
M?ALT-atPat RA I™2"““ "asmerkti-

Trečias kalbėjo 
Chesnul’s, mums 
čiams jis gana gera

rafeidęs —"atleiskite. |4 vąl. po pietų Lietuvių Fi Rochester, N. Y.
BALF ir ALT Posėdžiai

j . .W...
! liečiu Klubo svetainėje, 41 — 
i Berkeley st. Ateikite kam “KeleivyjeMelinis susirinkimas įvy- ;jk |ei<1ži;| ai)linkyb{s.

p , ko kovo 13 d. Lietuvių sve- 
I tainėj- Jj atidarė ir vedė A.1 
L. Tarybos pirm. A. Šauris.i’ 

a- * ‘Susirinkime nemažai atsi-'
l’l

naudinga yra 
daryti visokius biznio skel-

M. Stakionis kimus ir pa i ieškojimus.

žodžius naša j.iel’avo; n-rrikLsnnivbėsh'? d"" ' U liti tit 1 EUTODBnoj. kalbom paminėjimą, tai a.N. Ches <•«•«»»» .,r « «niMK OI UIIIIU1CU į L>UIV|^

-a —
_________ __  _ _ renka-

. j mos aukos Lietuvos laisvi-
Kreipkitės pas tuos, kurie nimui. Aukavo po $15 adv. 

skelbiasi “Keleivyje.” ' P. Chesnulis ir N. Trumpic-

K. Vailonis I

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sq., 

Worcester, Mass.
(H Ar tamista visuomet jautiesi 

pavargęs ?

(2) Ar tamista esi nervuotas ir 
prastai miejri?

(31 Ar tamista tankiai turi šaltį 
ir kaulus gelia?

(4) Ar tamista per daug vartoji 
alaus ir degtinės ir nori vais
tų pagalbos, kad atsikratyti?

Fu visais sveikatos reikalais kreip 
kitės per laišką ar ypatiškai į mil
žiniška vienintelę Lietuvišką vais
tinę VVorcestery.

Pakeltas ir aptartas klauAkroniečiai adv. Chesnuli’ • , • •-myli, nes iis sa.o liaiboiė I'Pfs ,:a'!J ?erl;-u pagelbėtų vjams tremtiniams gelbėt,
nesigaili Ik vos crobikus “etv7' laklv? a‘?aut\ "

, paremti vargstančius bro- 
( bus tremtyje. Buvo plačiai

Lietuvai Remti Draugija siunčia siuntinius i Europą lietu-

1 Visi pakavimo ir persiuntimo formalumai 
tui. Siuntiniai pakuojami dvejopo dydžio:

at lie k a m i vel-

Parengime buvo

V. G. SKRINSKA. B. 
Reg. Savininkas

K.

kalbama, kad sujungus i( 
vieną komitetą BALF su 
A. I. Taryba, bet klausimas 
i al’kta sekamam susirinki
mui.

šiems metams išrinktas 
nai’jas komitetas iš pirm.
Joi n Urbonas, vice pirm.'
John Savulionis, sekr. M.;
Stakionis, ižd. Wm. I>ogu 
nas, seniau buvo V. Aksti
nas, kuris per daug metų Užsakant prisiųskite čeki ar money orderį, paduokit savo adre- 
tamavo. i są ir pilną adresą. KAM siuntinys siunčiamas.

Nutarta kviesti visas drau-j Taip pat paduokite, ką daryti su siuntiniu, jei jo negalima pri- 
Cims lH-inktl po Pypkius ut ti adresatui, ar jį perduoti kitam tremtiniui'(kurio adresą 
delegatus S bendrą veikimą.' reikia p;M|uoti), ar perduoti stovyklos vadovybei, ar grąžinti 
taipgi yra kviečiami ir geri Jei nepristatytas siuntinys grįžta Tamstai, tai grąžim-
darbuotojai, kūne atjaučia'
Lietuva ir brolius lietuvius mo pašto išlaidas Tamsta padengiate.
ateiti f susirinkimą ir <br- Užsakymus ir čekius ar Money Orderius Siųskite:

17 Jl’.O.OO

3 svarai kavos 
2 sv. sviesto
I t.v. pieno miltelių 
’-i sy. arbatos
1 kvoiti Mazola aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
I 'į sv. sausos dešros
1 kenas kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

v t $7..-»n
2 sv. kavos 
1 sv. sviesto 
1 sv. pieno miltelių 

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

buotis sykiu.
Prašoma kas dar turite

atliekamų drabužių atnešti
LITHUANIAN AID ASSOCIATION’. Ine.. 
9$ Ward M., Worcester, Mass.



Ketvirtas

iškraipys savaip, o 
ką visai nepraeis.

Archyvo Reikalu | archyvą turėtume dėti:Į
1) Visus socialinės min-, 

ties periodinius ir neperio-

spaudoje, pavyzdžiui, kada turėtų imtis Lietuvių Dar- .luose yra .... 
tai ė usianie laikrašty “Ko- bininkų Draugija, jos Cen- dziagos, taipgi miklini, nes 
\a" ir it- leidiniuose toji iro Komitetas turėtų tuojau kitur tokios medžiagos ne- 
praeitis atsispindi. Ten jus'šį klausimą įsirašyti i savo "ausi, pavyzdžiui “Vienybe
įasite tO sąjūdžio Olganiza- *----- ’ ’ lwhivn,nVn vra angiai

elnės veiklos aprašymus,
suvažiavimų nutarimus, pa
skui straipsnius iš kurių ga
lima nustatyti anų laikų 
nuolaikas ir galvojimų bu- kymo darbe dirbtų ir butų 
dus. Lietuvių Soc 
iki 1919 m. skilimo 
spausdinusi eilę paskiru 
rartų. tad ir šitie bus tos 
veiklos gyvieji liudininkai.

Pe čia trumpai suminėtų 
šaltinių, daug ką apie to są- 

, udžio praeiti galėtų pasa- 
I kvti LSS archyvas, t. y. 
iurros centralinių ir vietos 
kuopų susirašinėjimas,

darbų tva'rka. Jam* tektų Lietuvninkų" vra apsčiai 
išspręsti eile sunkių klausi-i įspėjusi tokių dokumentų,! 
mų: 1) kur surasti saugią! kurių dabar su žiburiu nie-: 

•n mnflvincriii laikvti'kur nerasi.archyvo medžiagai laikyti 
vietą, 2) kas archyvo tvar- 2) LSS įstaigų protoko

lus, apyskaitas, antspaudus,'
. Sąjunga; už tai atsakingas, 3) kuriais j Įvairias nuotraukas ir pana-,
no via iš- budais linkti reikalingus'Slal- . , 1

dokumentus ir 1) kaip su-i 3) Atskirų asmenų sura-. 
daryti kad ir nedaug lėšų šytus atsiminimus ir kt. do- 
jvairiems archvvo reika kumentus.

Gal kam nors atrodys, 
kad čia siūlomas juokų 
darbas. Prisiminsiu taip 
.galvojantiems: — daug ak-

... .... . mens ir granito paminklu,gi,a yra kulturimo pobu- ------ i
aPY'idžio ir jai geriausiai pritiks

-ą- dd

lams: pašto išlaidoms, kny
gų ir raštų įrišimams ir pan.

Šio darbo siulau imtis L- 
vairuoto a r.s. nes drau-

skaitos. Įvairus laiškai iriais darbas dirbti. Visi kas 
pan. dalvkai. t mėgsta spausdintą žodį, tu-

i Yra dar vienas visai tik-:rės neprašomi ateiti jai i 
ras musų praeities veiksmų pagalbą.

į liudininkas — gyvieji jo da
lyviai. Jei pastarieji sura
šytų ką yra veikę, darę ir 
kaip savo uždavinius supra
tę, tokie prisiminimai butų 
labai brangi medžiaga mu
sų sąjūdžio praeičiai nu
šviesti. Daug aktingų vei- 

apleidę ši pasaulį,
—Sveikas, Maike.
—Gera diena, tėve,

pasakysi šiandien? —Tai tu, Maike, rokuo-jbet jiems artimi žmones
—Tu man, vaike, išviro- ji, kad jokio Perdylo nebu- taip gi kai ką galėtų apie jų

zyk du vožnus reikalus. Pir- vo, o buvo tik politikierių. veiklą pasakyti, 
miausiai pasakyk, kur pabė- pažadai? Tuo budu tenka visai ne-
go Perdvlas?’ O paskui, —Ne visai taip, tėve. Ad- dvejojančiai pasakyti ir 
Maike, pasakyk, ar bus lie- ministracija savo pažadus
taus? vykdo ir jeigu demokratų

—Nesuprantu, tėve, apie partija butų vieninga, ji 
kokį pabėgusį “Perdylą” tu galėtų prezidento pasiūlytus 
kalbi, o dėl lietaus, tai ko- įstatymus priimti. Bet de-

kėjų yra

BĖK PAŽENGĘS 

JUSU VAIKUTIS?
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GRAIKAI ŽIURI I DANGORAIŽIUS

sunyko, bet prieš tūkstan
čius metų surašyti Įvykiai 
atėjo i dabar gyvenamąją 
^gadynę ir šneka tą, kas tais 
laikais tikrai buvo. Jei, pa
vyzdžiui, prieš šimtą su vir
šum metų butų ėję lietuviški 
laikraščiai ir mes juose da
bar galėtumėme pasiskaity
ti, kaip dvarininkai žmones 
į šunis keitė, hutų labai įdo-! 
mu. Socialistinis rAštų ir 
dokumentų archyvo sudary
mas yra neatidėliotinas rei
kalas, tam turi susirasti 
žmonės, patalpos ir lėšos.

K. Bielinis
1948 VIII-15.

Gramu nacionaliniuose Kostiumuose pasipuošę dele-

MARGUMYNAI
venti. Daugelis žmpnių ten 
apsigyveno ir todėl Rusija, 

Automobile Factš” rašo, šiaurės tyrinėjimo žvilgsniu, 
yra pralenkusi kitas šalis.

2,600 Rūšių Darbų Vienoj 
Pramonėj

kad automobiliu pramonėje 
milionas darbininkų ir dar
bininkių dirba prie 2,600 
įvairių darbų. Tiek visokių 
pavadinimų darbų yra tik 
vienoj motorinių vežimų 
pramonėje. Viena diibtuvė

Patikrinki t vai korio progresą pa
sai “GROM’INfJ UP SCALE" ši
toje įdomioje knygutėje.

Keista Liga Šiaurėje
Kanados federalinė val

džia Įsakė atskirti “karanti
nu” apie 40,000 ketvirtainių 
mylių žemės, ploto tolimoj

Pastaba. — Drg. Kipro 
Bielinio pageidavimas iš
pildytas. Lietuvių Darbinin
kų Draugijos centras pa
skyrė Archyvo Komisiją, 
kurion įeina šie draugai:
Jonas Januškis, Jonas And- 
riukaitis-Andre\v ir Napo
leonas Jonuška. Taip pat 
rasta archyvui saugi vieta.
Ji bus drg. Andriukaičio Į 900 rusių 

Prie to

tvirtinti, kad prie gerų no- 
įų ir tvirto pasiryžimo mes 
dar galim sutraukti į vieną 
vietą visą tą medžiagą, kuri 
dokumentais musų praeitį 
nušvies ir paliudys, kad tai 
buvo tikras, pasitikėjimo 
vertas dalykas. Tai padary
ti mus verčia naujai atei-

dėl tėvui užėjo noras žinoti, mokratų partija nera vie
ninga, pažangių kongresmo- 

. nų ir senatorių nėra užten- 
_ .... . " karnai daug, todėl visa pre-

k.a5’ nepazis- zidento programa kongrese nantieji Į musų eiles žmo-
ti Peidylo. O kad buvo liek- gailiausiai nepraeis. O dėl nės, kuriems neaišku, kaip
sin.^1.,a.r Peatmeni. kad visi darbų, tėve, tai kapitalisti-’ ir kas buvo praeity, nes kai 
pohtikienai sake ir snekejo, nžj t’al.koj vfaMfa tei kam '
ronno ir kalbėjo, kad ateis , aį kaHais da,.hai aj ei.
Ferdylas ir padarys paret-; 
ką, vedlug to dabar aš ir ‘ ’ 
klausiu, kur jis pabėgo?

ar lys ar ne .
Tu, Maike, esi kytras vai-

o paskui darbai vėl su
mažėta. Tas rodo tėve, kad
žmonės dar nemoka sutvar- 

—Aš suprantu, tėve. tu kyti gyvenimą taip, kad ga- 
klausi apie “fair deal”, arba Įima butų visiems užtikrinti 
per rinkimus žadėtą praves
ti socialinių reformų pro
gramą.

—Nevermai,

jaunųjų atrodo, jog 
viskas nuo šios dienos pra 
sidec a ir kad praeities visai 
neturėta. Netenka užmiršti, 
kad iš praeities ir pasimo
kinti galima, tad ir ši ap
linkybė verčia mus tą pra- 

pastovų darbą. eiti pažinti. Įsivaizduokite,
—Žinai, Maike, jus tik kad kas nors iš šalies pano- 

kalbate ir žadate, žadate ir;retų ta musų praeitį pažinti, 
vaike, tie kalbate, o parėtko kaip nėr,! patyrinėti ir kitiems apie ją 

tavo kytri žodžiai, man sa- taip.nėr. Veizėk, vaike, ma- sa nors pasakyti. Iš kur 
- - - - - no jau ir kupra sulinko be ' toks geradėjas ims medžia-

laukiant geni čėsų, o gud
taims turi tik piniguočiai, 
jie sau i Plioridą važiuoja.

kyk trumpai ir drūtai, kur 
jis pasikavojo ir kodėl ne 
ateina padaryt parėtko?
Lar tik vakar, Maike, atva- . , .. . .
žiavo iš Lawrenčiaus mano mu veiterkomis bovijasi, į 

frentka ir pasakojo, ki atrus bėgioja, o mes ka

gą

gera 
kad ten imonės nedirba, ba
darbų nėra. sako ten tikras

turim?
—Ar tėvui šiandien galvą

diprešinas, o Perdvlas nepa- neskauda? 
sirodo. * i —jei ir skauda. Malke,

—Tėvas duodi labai rim- v;stiek neišsisukinėk
tą klausimą. Trumpai į tokį !’ su manim sog.asnas, 
klausimą sunku atsakyti.- ka<l parėtko
Bet pasakysiu tiek: Per rin 
kimus demokratų partija

ant šio svieto
nėra ir dacol!

—Ar tėvas nemanai pa
sidaryt socialistu '•

—Tau, Maike, tik parti
jos įupi, o aš parėtko noriu, 
aš noriu, kad ateitų koks 
starkus vyras Perdylas ir 
padalytų tokį parėtką, kad 
visiems butų gerai.

žadėjo išleisti tokius istaty 
mus, kad darbo žmonių gy
venimas butų geresnis. Pre
zidentas tuos įstatymus pa 
vadino “fair deal”, jis sakė. 
kad turtinga Amerika gali 
užtikrinti žmonišką gvveni
mą ir neturtingiesiems gy- —Tėvas nori, kad tau kas
ventojams. atneštų gerą gyvenimą, o

—Yes, Maike, aš atsime- kovoti už gyvenimo pageri
nu. nimą nenori.

—Bet, tėve, Įstatymus A —Tu man, vaike, su poli- 
rr.eriko;‘e leidžia kongresas, tika dantų neužkaibėsi, aš 
o administracija tiktai pa-!nelaikinu nė tavo politines 
siūlo juos priimti. Dabar;nė tų politikierių, ką žada,

tiems savo darbams, jei 
loji medžiaga išsklaidyta, 
pelyja keno nors palėpėse, 
■ei prie jos neįmanoma pri
eiti ir jąja pasinaudoti?

Skaitytojas, turbut, nujau
čia anie ką čia eina kalba. 
Netenka daug aiškintis; čia 
kalbama apie tai, kaip tuos 
musų praeitie's liudininkus: 
įvairius spausdinius, raštus 
ir dokumentus sutalpinti i 
vieną vietą, juos sutvarkyti 
ir visai saugiai laikyti; žo 
džiu, čia kalbama, kad yra 
atėjęs pats laikas Įsteigti 
socialistinių raštų ir doku
mentų archyvas.

Bet kas tokio darbo im
sis? ' ra paskirų, knygas ir 
: aštus mėgstančių žmonių. 
Jei tokių žmonių yra, jie 
šioje srity be jokių ragini
mų bus daug padarę. Bet 
kad ir butų tokių knygų 
mėgėjų, nieko nepakenks,

DYKAI
VISIEMS TĖVAMS

Štai patarimų knygutė, kurią jus 
visuomet naudosit, kol jūsų vai
kutis auga.—ji bus jums didelė 
pagalba vaikus auginant.

Parašyta patyrusio psichologo, 
knygutė “Your Child Grows Up” 
atsako šimtus klausimų, apie nor- 
mališką vaiko augimą. Jums be 
galo svarbu žinoti tuos atsaky
mus. Pavyzdžiui:

turi pradėti pats

tą

to

administracija jau Įnešė j 
kongresą keletą labai svar
bių įstatymų. Ji siūlo įvesti 
Amerikoje priverstiną drau
dimą ligoje, siūlo pakelti 
seniems žmonėms senatvės 
pensijas ir siūlo įtraukti į

žada, o paskui po iiekšinų 
parodo vargšams špygą, ge
riau pasakyk, Maike, ar lys,
ar ne?

ir klausiu, ar 

tėve,

♦ Kada vai kas 
' valgyti?

♦ Kada vaikas cali pradėti šį 
triustis namuose?

♦ Kokiame amžiuje vaikas gali 
viens į mokyklą eiti?

♦ Kada vaikas erali lauke žaisti 
be priežiūros ?

♦ Kokiame amžiuje yra norma- 
liška mergaitėms rūpintis ber
niukais ir atvirkščiai?

♦ Kada vaikas turi pradėti jrauti 
piniirą savo išlaidoms ?

♦ Kokiame amžiuje palima pradė
ti patikėti berniukui įvairius 
įrankius ?

♦ Kada jraiima pradėti leisti vaiką 
eiti vieną pas kaimynus?

Tokius ir panašius klausimus 
atsako “Grovvins: Up Scile” toje 
knygutėje, kuri parodo jums. kaip 
su vaikais eljrtis austančiame am
žiuje ir ko iš ją laukti. Ji padės 
jums Jferiau suprasti jusą vaiką 
ir pašalins dausr rūpesčių, o jus 
padarys geresniais tėvais.

The John Hancock, institucija 
aptarnaujanti milionus šeimų, su 
malonumu pasiųs jums vieną ko
piją tos knysrutės be jokio mokes
čio ir be jokio iš jūsų pusės pa- 
sižadCjimo.

o vedlug 
lys?

—Paklausyk radio, 
ir žinosi.

—Klausiau, Maike, ale
viename saliune radiušnin- 

—Kodėl tėvui reikia žino- kas sako, kad lys, o kitame
ti, ar lys?

—Vvell, Maike, mano ku-
socialinį draudimą dar apie.mas man padovanojo “Ke- 
20 milionų žmonių. Admi- leivio’ kalendorių, o ten ra- 
nistracija 'siūlė ir “civilių dau išfigeriuotą, kad gyva- 
teisių įstatymą”, arba nori tės prieš lietų išeina pasi- 
užtikrinti visiems gyvento- vaikščioti. Dabar morciaus 
jams lygias pilietines teises, galas, tai pats čėsas apsiru 
kad negrai nebūtų skriau- pinti zopostu liekarstvoms

saliune vetermonas sako, 
kad bus pagada. Tai katras 
sako teisybę?

—Vienas tikrai nemeluo
ja, tėve, tai to ir klausyk, 
kurs nemeluoja.

—Tu mane, vaike, ant 
juoko nestatyk, ba kai už- 
pyksiu..

PASIŲSK 
O,

KUPONĄ ŠIANDIE

The John Hancock Mutual Life 
Insurance Co.. Boston, Mass. 
Departamentas FLK 
Gerbiamieji:
Prašom siųsti man vieną kopiją 
Ph. D. Edgar A. Doll knygutės 
"Your Child Grows Up”.

Pavarde

—Gerai, tėve, iki pasima-. Adresasdžiami. Tuos įstatymus da- nuo marmatizmo. Jei kalen- 
baf kongresas ir svarsto, dorius nemeluoja, tai į me- tymo, pakalbėsim, kaip grį- 
palį jų, rodos, priims, kitus, džioklę reik eiti prieš lietų, ši iš medžioklės.

praneša, kad joje yra 90 ru-. šiaurėj ir nutarė nieko ten 
šių visokių “assembly” dar- neįleisti ir nieko iš ten ne- 
bų, 160 rūšių darbų prie išleisti. Sako. tolimoj šiau- 
mašinų, 50 įvšių darbų prie' rėj pasirodė keista liga, ku- 
presų, 75 darbai prie kali-! ri žmogų staiga suparali- 
mo, 40 darbų prie lydini- žuoja. Ligos priežastis te
mo... Iš viso “gamybos dar- bėra nežinomos. Ta staigi 
bu” toje dirbtuvėje yra virš paralyžiaus liga pasirodė

v..wvv«nci« Irdet srityje; 
loboje. Visais archyvo rei- Prie to prisideda “nega- 1000 mylių į šiaurę nuo 

kalais musų draugai yra.mybiniai darbai”, kain tai Winnipeg ir jau pareikala- 
prašomi rašyt drg. J. Ja-'tulšių dirbimas, dažų garny- vo keletos aukų. 4' žmonės 
nuškiuų 636^Broadway\ So. :ba, inspekcija, inžinierių ta liga jau mirė, o 25 žmo- 
" ' ° ’ 'skyrius, ofiso darbai, maši- nės guli suparaližuoti. Ta

nų nustatymas, medžiagų j liga serga ir baltieji žmo- 
priežiura ir galybė kitų nės ir eskimosai. 
dalbų. i Pasiųsti daktarai stengia-

Boston 27, Mass. O medžia
gą (senus laikraščius, kny
gas ir šiaip dokumentus) 
prašome siųsti sekamu ad
resu :

Mr. J. Andrew,
144 Herbert Rd., .

Arlington, Mass.

SUŠELPĖ TREMTINIUS

Gcijos širdies lietuvis Vin
centas Bubnis, gyvenąs E. 
Setauket, L. I., N. Y. parin
ko aukų BALF-o vykdomam 
piniginiam vajui ne tik tarp 

i lietuvių, bet ir tarp kitos 
tautybės amerikiečių.

Piisiųsdamas aukų lapą 
kartu su surinktais pinigais 
£37.50 BALF-o Centrui jis 
rašo: — Siunčiu mano su
rinkta dovaną dėl tų mažų 
vaikelių tremtyje. laibai 
prašau sunaudoti šią auką 
ju gelbėjimui. Jei visi Ame
rikos lietuviai sukrustų ir 
prsidarl uotų, tai tremtiniai 
susilauktų daug reikalingos 
jiems pagalbos.

BALF-o Centras visų šel
piamųjų tremtinių vardu 
nuoširdžiai dėkoja gerb. V. 
Bubniui už jo tokį kilnų 
< arbą ir parinkimą aukų 
labdaringam tikslui. Jis ne
laukdamas balandžio mėn. 
kaip tik gavo aukų lapą, į 
tuojau parinko aukų savo! 
apielinkės gyventojų tarpe.

Mielas skaitytojau, pasek 
ir Tamsta ši gražų ir kilnų 
I avvzdį. Nepamiršk savo 
vargstančių brolių tremtyje. 
Farink jiems aukų ir pa
siųsk per: United Lithua
nian Relief Fund of Ame
rica. Ine., 105 Grand st.,1 

‘ Brooklyn 11, N. Y.

Šeši Miestai Sibiro Šiaurėje būdų, 
Šiaurės tvrinėtojas Dr. ginti-

Vilhjambur Stefanson sako. 
kad Sovietų Rusija, toli į 
šiaurėje, už Arktikos Rato, 
turi ne mažiau, kaip šešius! 
miestus, kuriuose yra po 
10,000 ir daugiau gyvento-' 
jų. tuo tarpu Amerika ir 
Kanada už Arktikos Rato 
turi tik du apgyventus cent
ras, kuriuose gy vena vos po 
300 žmonių: vienas yra 
Point BaiTow, Alaskoje* o 
kitas Aklavik. šiaurvakariu 
Teritorijoje, Kanadoje-

Tas tyrinėtojas sako. kad. 
io manvmu. Rusijos šiaurė-

si tą ligą išaiškinti ir ieško
kaip nuo jos apsi-

Narnuoae Daugiausiai 
Nelaimių

Pernai metais Amerikoje 
os.ooo žmonių neteko gy- 

ivairiHose nelaimin
guose aUitimuoire. Daugiau, 
šiai nelaimių buvo namuo
se, kur žuvo 34,500 žmo
nių! Tai \Ta virš trečdalio 
visų nelaimingų atsitikimų 
įvyksta namuose, o ne ke
liuose ir ne prie darbų ma- 
šinšapėse.

1 abai Įdomu, kad iš visų 
nelaimiu namuose vienas

;e nera vien tik vergų sto- ketvirtadalis Įvyksta miega- 
vyklos. Tiesa, vergų ten yra,, šiuose kambariuose! Ruky- 
bet, tur būt, jų vra ten tiek ius lovoje ir panašios ne- 
pat, kaip ir kitose Rusijos: laimės tyko žmones ir ra- 
vietose, o šiaurės miestai iš- miausioj vietoj—lovoj!
augo per karą ir po karo,--------------------------------------
kada valdžia ragino žmones Biznieriam* geriausi* rie- 
keltis į tolimąją šiaurę gy- ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Kad skalbiniai žiemos 
metu neprišaltų prie šniūro, 
pirm negu juos džiausi, sų 
skuduru sumirkytu į uksusą 

Miestą* .............  Vabt. ........ nubrauk per šniūrą.

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau- 4 
tos kovas už laisvę. '

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

KELEIVIS
636 E. Bro*dway, So. Boston 27, Mass.
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Tremties Įvykiai
SUSIRINKO SAVO REIKALU APTARTI TREMTY 
ATSIDŪRĘ LIETUVIAI DARBININKAI IR AMATI*

NINKAI
Š. m. kovo 12 d. Augs- ten gyvena arba, kurie ten 

burge susirinko trečią kaitą iš tremties nuvyko, prisidės 
susibūrę į profesinę sąjun- prie šito reikalo savo bran- 
gą tremty esantieji lietuviai gia parama. . * . .
darbininkai ir amatininkai. Suvažiavimas įvertino iki

kt -• !♦ • • • v šiol, ypač JAV tautiečiųNors šiandien visi jTa be wik’ųyp irtį atskira iezo-

SS- gsKJti KES.—au's sž tsn sasa

t dingus linkėjimus ištverti.
. i i i Suvažiavimas atsiliepė irMalonu pastebėti kad ne- j £ mus(1 visuomenę 

ziunnt sunkių darbo saly- jaudinanžiu Mįž. Lietuvos 
gų, visokių išorinių kliueiii J . VLIR priėmiino
ir vidujinių, per nesusinrati- klausim^ ir nuta% kad tu. 
mą ar blogais tikslais darys bu(i šalintos vis0,
tų trukdymų S-ga pei 1948 kn« kurios trukdo tą 
metus išaugo ir dar labiau

i I Centro Valdybą šuva pavasario šuva- .A i-rinko; A šulai.
ziavimo melu S-ga turėjo 14 js (Lietuvoj anais iaikais 
skyrių, o šiandien jau 22 ,'izavęsJ geležinkel. s- 
skynus, tame skaičiuje vie , čia trĮmty6kartu a, sa- 

' ienas Aust v0 kroijajs organizavęs kny-

KINUOS PREMJERAS GRIŽO I NANKINGĄ
-r—T

Naujas Kinijos ministeriu pirmininkas, gen. Ho Ying- 
chin (viduryje) su savo žmona ir palydovu grįžta Į 
Nankingą iš liangchovv. Jo paskirti atstovai dabar 
pradeda derybas dėl taikos su Kinijos komunistais 
Pekine. * ‘

TenikaJ. Peter.
Valskiene - Stasytė Marijona, 

iš Čiobiškio par.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti i:
Consulate General of lihuania 

41 West 82-nd Street,
Nevv York 24. N. Y.

JUOKAI
Kas yra Stebuklas?

Vienas kunigas aiškino 
]>er pamokslą parapiionims, 
kas tai yra stehuk' 

ilgo

sustiprėjo.
Praeito

irnas Belgijoj
• • • kt • i • w • • k !VU UIUUČ113 MI v V'^njoj. Nanų skaičius vis dar leidykla ir kuri uleido 

siekia per 1000, nors is jų į k Be jo
taijie.nuolat įsemigyuoja. i butų galžjusi

1. 48 m, S-ga dai ta_mp- 'g.™ išleisti ir savo laikraš- 
resnius rysiąs užmezgę su tj K Cieėnas-vice-pirm., laivu 
įvairių kraštų darbininkų ^'hmunnis _ sekr ..S Gri-i New Y- 
organizacijomis, ji jau pil
nateisis narys Paryžiuje su

ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS
Nauja Urugva’aus Lietuvių vajuje tarpe anksčiau buvu- 

Tarybos Valdyba šių dviejų kolegų ir “dakta-
Urugvajaus Liet. Tarybos 1U » K. Graužinio ir Pr. Ša- 

valdyba 1949 metams buvo čikausko, tikra1 dar lietu- 
išrinkta sekančiai: M. Kra- ViŲ istorijoj nebus bu\ę.
sinskas, pirmininkas: .J. I.a . . _ .
zdauskas vicepirmininkas;, Musu damininke išvyksta 
A. Gumbaragis sekretorius;į Kanadon
BĮ Laucius kasininkas: B. Musų kolonijos ir Urug- 
Gaižauskas kasiu, padėję vajaus Valstybinio Teatro 
jas, ir A. Račkauskas, J. Į dainininkė gerb. Birutė M. 
Babilius ir VI. Vijūnas vai- Zaganevičiutė, šiomis die- 
dybos nariai. Taigi, kaip Ylomis išvyksta pas savo te
kąs bereikalingai ir per an- tą Mariją Zenkaitytę-Gen-

įpiic 
das. Bet 

vienaspamokslo 
v išvien nesuprato 

į ir “po visam” nuėjo pas ku- 
1 nigą į : akristiją ir sako: 
j • —Dvasiškas tėveli, aš 
i klausiau pamokslo apie ste- 
, buklus, bet visvien nesupra- 
! tau. Gal malonėsit man dar 
į paaiškinti ?
i —Gerai, — atsakė kuni 
gas — cinam i kleboniją, 
tu eik pirmai, o aš paskui ei
damas padūmosiu, kaip tau 
tą reikalą geriau išaiškinti.

Beeinant i kleboniją ku
nigas iš -paskos eidamas 
.staiga spyrė tam žmogeliui 
į užpakali, kad tas net pa
šokėjo i viršų. Paklausėjas 
išsigando ir pradėjo šaukt:

—Už ką. dvasiškas tėveli, 
mane spardai?

—Ar tu pajutaiUkaip aš 
tau spyriau ? — klausia ku
nigas. ,

—Aišku pajutau, — atsi- 
> liepė žmogelis.

.00
' žmogelis

Nau ji Tremtinių Sarpalius Vladas.
rf i • Skucias Andrius, Adelė,
1 mnspof lai Milda, Donatas, Ginutis. 

-------- Evelina.
Apie š. m. bai. mėn. 1 d.,, Skudzirskas Bronius, 

laivu “Marine Falcon” į Sumila Jonas, Elena 
K. Dauginis — sekr., Š. Gri-! New Yorką atvyksta šie lie-! nas.
na _  iždin., V. Macutkevi- tuviai tremtiniai: Vasiliauskas Jonas,

ir Jungtinėse Amerikos Val- 
Paminėta Vasario 16ia stybėse, jei tik teis gyveni- 
Kaip kiekvienais, taip ir mo aplinkybės, Kanadoje 

šiais metais Vrugvaiaus Iie- ji turinti leidimą pasilikti 
tuviai gražiai paminėjo Lie- vienus metus, o gal ir visai, 
tuvos nepriklausomybės 31 Mes is savo pusės visi 
metu sukakti. Vasario 16. Urugvajaus lietuviai, kurie 
Ta (liena 9 vai. vakaro de tik girdėjome ją dainuojant 
mokratmiai kultūrinė Urug- m prisiminę jos gražų ir 
vajiečių lietuviu sąjungą, švelnų balseli, lim-.ime Biru- 
per Radio "La Voz del Ai-.tei laimingai pasiekti Kana
le” turėjo radio pusvalandi, ir turėti daug laimių ir 
kur pasakė ketetas lietuvių pasisekimo naujame gyve- 
ir ui ugvajiečiu intelektualų, nime.
tai dienai pritaikintas kai- Montevideo.

M. Krasinskas

Jo

Bi-
. . . . T1 .. icius, Skirka ir Valentinas— Adomaitis Antanas,
kurtos visų Rusijos paverg- ’ari’ai bele, Vygandas,
tųjų valstybių prof. s-gų
tremty organizacijos. Ta or- Į Revizijos Komisiją—Va-i Algenis Kazys.

... silionis, Juozapavičius ir. Bacanskas Juozas, Roza- 
ganizacija vis labiau pleęia|Gaid , teismą; j.|iija, Vytautas, Aldona, Bro-
sivo veiklą, ji pradėjo leisti lgkol1lbskaSj Noakas, irOiė, Algirdas.

Tautvaišas. i Bagdonavičius Jonas,
Sunki šiose sąlygose nau-j •Vaclovas, 

josios valdybos pareiga, Bauras Albertas, Kazi- 
bet, tikėkime, kad pasiryži-į miera, Robertas, Albertas, 
mas ir pasiaukojimas S-gos ' Blažys Marija, Antanas, 
labui įveiks visas kliūtis.

Dar galima pažymėti J Bnckus Antanina, Irena, 
■ ' Romualdas.

prancūzų kalba savo laik- 
raštį — “Le Syndicaliste 
Exile” (ištremtas unijistas) 
kuris duoda brangios me
džiagos darbininkų ir orga
nizacijų būklei užimtuose 
kraštuose pavaizduoti.

S-ga pereitais metais ak
tyviai dalyvavo ir tremtiniu•z * e—
visuomenės bendrų klausi
mų svarstyme. Jos atstovai 
aktyviai dalyvavo Lietuves 
atstatymo konferencijoj, ku
rioj buvo svarstoma taip 
pat ir amatų bei darbinin
kų organizacijų sutvarkv- 
mas laisvoj Lietuvoj. Neap
siėjo be S-gos atstovų ir 
konferenc i j a emigracijos 
klausimais: žodžiu, S-ga 
tremtinių visuomenėj Įgijo 
jai prideramo svorio.

1948 m; S-ga pradėjo leis
ti ir savo laikrašti — Ben
dras Darbas, kuris pasiekia 
net 3 kontinentus ir atlieka 
ne tik dideli auklėjamąjį 
narių bet ir propagandini 
uždavinį.

S-ga daug rūpinosi padė
ti nariams išvykti Į -JAV. 
liet praktiškai iki šiol dar 
maža ką tepavyko padaryti, 
tačiau turi vilties, kad savo 
ir JAV brolių padedama 
šiais metais galės ir tuo at 
žvilgiu savo nariams padėt.

Medžiaginė S-gos būklė 
sunki, o jos tarne vis dau
giau atsiranda senų, nedar
bingų, ligonių, kuriems bū
tina medžiaginė parama. 
Tai turėdama galvoje S-ga 
organizavo savišalpos fon
dą, kuriam renka savo tar
pe, o taip pat tikisi, kad ir 
užjūrio broliai, kurie seniau

kad VLIK-o atstovas pain
formavo Suvažiavimą ome
pasaulinės politikos raidą 
ir Lietuvos bylos dabartinę 
būklę. Ž-tis.

Impulevičius Anta nas, 
Bronė, Danutė, Milda.

Januškevičius Henrikas. 
Karvelis Kazys, Elena, 

Albertas.

Iza- rutė.
Vitkauskas Aleksas. 
Atvykstančius pasitiks or

ganizacijų atstovai.
Š. m. kovo 20 d. lėktuvu 

atskrido iš Vokietijos šie 
lietuviai tremtiniai:

Jaras Petras, Marijona. 
Nomeika Zenonas, Jani

na, Kristina. ,
Pilnumas Jonas, Ona, 

Rimvydas.
Rejeris Jonas, Antanina, 

Jonas, Antanas.
BALF Imiar. Komitetas

bas. Jų tarpe trumpai, bet 
labai gražiai kalbėjo Urug
vajaus Socialistų Partijos 
generalinis sekretorius ir 
buvęs Urugvajaus parla- 

Įmento narys dr. Liber Troi- 
tino.

Gi

GERIAUSIAI APSIREN
GUSI AMERIKOS LE1DĖ

Mrs., VVinthrop Rockefel- 
ler-Paulekiutė, gavo iš A- 
merikos “madų akademi-

; jos” pažymėjimą, kad ji 
vasario men. 19 d. vie--esanti geriausiai apsirengu-

_ \a tai butų buvęs ste- n°.ie iš didesnių Montevideo 1 si amerikietė. Kada Rocke-
i«ilas. iei Tu nebūtum Daiu- i salių Urugvajaus Liet. Kul- felleiienei buvo pianešta 

turos Draugija surengė su į apie tokį jos iškėlimą į ge- 
kalbomis ir menine progra- riausiai apsirengusios mo-

I iziivi ent j n L't ’ 11

kuolas, jei Tu nebūtum pajų 
tęs! — atsiliepė kunigas.

Dukrelės Nuomonė
Jauna motina vakare a{>-

LIETUVOS 
IEŠKOMI ASMENYS

L1ETUVIV TREMTINIŲ 
JUDĖJIMAS BRITŲ 

ZONOJE

Kazakevičius Irena, Jur- ---------
i Baranauskas Juozas.

Keraitis Juozas, Izabela/kančh? km” Dau^u vaL 
Audrone, Edmundas Bardauskas,

1949 m. vasario 1 d. Bri-- Kisielius Alfonsas, Geno-1 Ba^a”sk°- , * 
tų zonoje Vokietijoje buvo vaitė, Andrius.

tepė savo veidą “šaltu kre
mu”, o maža dukrelė žiuri 
akutes išvertusi. Pagaliau 
vaikas klausia:

—Mama, kodėl tu aptepei 
savo veidą su ta koše?

—Aš noriu buti graži, -į- 
atsilieoė mama.X

--------  Kada mama nušluostė
rovei u ato “šaIt3 kremą” nuo veido, 
KON5ULA1°! dukrelė į ją pažiurėjo ir sa

iko:i —Mamytė, bet ta košė 
tau nieko nepadėjo, tu esi 

SUsioi10^* Pat’ buvai...
iš Ro-

brolis

terš “einą”, ji tiumpai atsa
kė, kad dėlto ji geriau nie
ko nesakysianti, o ji nęšio-

lietuvių tremtinių:
11,780 D. P. stovyklose. 
1,481 už stovyklos ribų

su D. P. teisėmis.
1,077 tranzitinėse stovyk-

Koncinienė Viktorija. 
Kungys Stasys.
Kunskaitė Domą. 
I^abuckas Bronius. 
Laskauskas Adomas, Juli

ma vakarą. Į kuri sutraukė 
gana daug lietuviškos pub
likos. Taip gi buvo kalbėto
jų lietuvių ir vietinių. Jų! janti tą, kas jai patinka.
tarpe ir Lietuvos ministras -------------------------------
dr. Graužinis. * IEŠKO PAGALBOS

Kad nepakenkus Urug.
Kultūros Draugijai — Uru
gvajaus Lietuvių Taryba sa- 

j vo posėdyje nutarė susilai
kyti nuo bet kokio parengi
mo, ką ir padarė.

Du “Ministeriai”
Be anksčiau čia iš Argen

tinos persikėlusio Lietuvos 
minjsterio dr. K. Graužinio, 
paskutiniu laiku stebuklin
gai ir netikėtai Urugvajaus 
lietuvių kolonija susilaukė 
kito “ministerio” dr. šači- 
kausko, kuris, prieš pat va
kario 16 d. šventę gavęs iš^
Šveicarijos nuo kokio tai 
Gabrio ir»<t!ukcijas, pasi
skelbė Lietuvių Direktorijos;
Užsienyje atstovu ir minis
teriu Pietų Amerikai.

Taigi dabartiniu laiku, 
vietoje anksčiau buvusio 
vieno, Urugvajaus lietuviai 
dabar turi du ministeriu. tik 
tenka apgailestauti, kad lie
tuviai nė iš vieno jų jokios! 
naudos neturi. Ir dėl jų ko 
vos, ar ekzistencijos čia lie 
tuviams nei šilta, nei šalta.
Nes jųdviejų kova eina vi
sai ne už Lietuvos Nepri
klausomybę ir jos liaudį, o 
už įšaldytus dolerius, kin ių valstybės užs. reikalų minis- 
vienas nemažai gaunąs, o teris, Mosbe Sharett, atvyko 
kitas dai tik noris gauti. į Ameriką, čia jis dalyvaus 

Visokių šposų tie musų vajuje sukėlimui žydų vals- 
broliai lietuviai i-siblaškę tvbei 250 milionų dolerių, ir 
po visą pasauli prikrečia, dalyvaus Jungtinių, Tautų 
bet tokio kuris įvyko Urug- organizacijos posėdžiuose.

Naujai įsikurios Izraelio

Kas yra Bankierius?
Bankierius yra toks žmo

gus, kurs sutinka paskolinti 
jums pinigų, jeigu jus jam 
įrodysite, kad pinigai jums 
nėra reikalingi.

Bartel-Schmidtaitė iš Vidgi- 
rių km., Gražiškių vai.

Bertašaitės Barbora ir Petro
nėlė iš Kalgriaužių km., Darbė
nų vai*.

Budrcviėius Ignotas iš Veive
rių.

Carol Martin (Karolis Marty
nas), buvęs Austrijoje su Ame- 

kariuomene.
iš Vidri-

lose pakely į emigraciją. ..
1948 metais iš Britų Zo-į Mačiulis Petras, Vanda,

nos emigravo 3,880 lietu--Antanas, Eugenija.
Milkevičius Adomas, Ele- rikos 

j na, Kęstutis, Antanas Dielkus-Schmidtaitė
viai:

I Angliją, 971.
I Australiją, 802.
I Argentiną, 56.
J Belgiją, 10.
I Braziliją, 61. 
į Prancūziją, 172.
Į Kanadą, 1651.
I Olandija, 8.
I U. S. A., 70.
Kitur, 79.

Iki 1949 m. vasario 1 d. 
iš. Britų Zonos emigravo 
10.289 lietuviai.

BALF Imigr. Komitetas

“Keleivio kalendorius 1949 
metams jau išėjo. Kaina 50 
centų. Laikas jį užsisakyti.

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

Demokratinio Socializmo Pradai ....... 50c.
Tavo Kelias į Socializmą ....................... 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos................................. 25c.
Nufis Jr Begalybė (apysaka) ........  $1.00
Ateities keliu (žurnalas) ......................... 10c.
Jaunasis Socialdemokratas ..................... 10c.

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

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

Petraitis Teofilius, Vikto-Įrių kaimo- 
rija. * Ellison - Knispelytė

Racevičius Juozas, Julija, ?yvcnusi New Yorkc- 
Danutė.

Sakaitė Julija.
Sakeviėitb Jonas.
Samatavs kas Viktoras,

Ona, Gediminas, Joana.

Morta.

♦
Geriausiai Apsirengęs

Griciunas Jonas.
Ruff Jonas iš Trakiškių km.. 

Kalvarijos vai.
Idzilis iš Gargždu miesto. 
Janušonis Marė ir Zo^ė iš 

Kuršėnų vai.
Jokul>auskaitė iš Nemakščių 

vai., sesuo Stepono.
Jonupkienė - Vainiutė Ona. 

Kaušiaus Vinco pusseserė pra
šoma atsiliepti, kilusi iš Vilka
viškio ap.

Kazlauskaitė Marė iš Pakuo
nio va!.

Krujelskis Juozas ir jo brolis, 
iš 'lupikų km.. Gražiškių vai.

Lukošius i’ranas nuo tikrinu 
Mikodamas Teofilius.

į Pikelis Ignas ir šeima, turi su- 
' nų Liudą.
1 Proškcvičius Kauditas, lietu
vis amerikietis, buvęs Vokieti
joje su Amerikos kariuomene.

Rusinski Anton iš 4Trinų. A 
merikoje žinomas kaip Anthony 
J. Rush. gyvenąs Detroite.

SOVIETŲ LAIVAS' Z

Tikra Teisybė

SOVIETŲ RUSIJA

Didelis Sovietų prekybos 
laivas “General Čemiakov 
j>kij” atvyko į Newport

— arba —
Komunisto Diktatūra 

Šviesoje.
Fnktn

Amerikos valstybės sekre
torius Dean Acheson yra ne
tik gabus diplomatas*, bet irjMort* ’š Meškučių km., 

apsirengęs vy- dzingės par.

Rutkausko iš Šakių giminaitė News, V a., uostą ir prisi- 
Emilija (jos pavardė nežinoma) i krovė 9,000 tonų įvairių 
kilusi iš Patilčių ar Tilčių km., prekių. Jurininkai pareiškė 
šakių ap., prašoma atsiliepti. griežtą protestą jn ies gabe-

Sakalauskienė - l’liškevičiutė nimą Amerikos prekių į Ru- 
Ne- siją ir tik po to protesto 

Valstybės departamento a-genausiai
ras” visame *Washmgtone. Stagirtas iš Švėkšnos vai. gentai patikrino, kokių pre-
Bent taip nusprendė siuvę- Stočkus Edvardas, gimęs A- kių laivas prisikrovė. Val-
jų gildija, kuri kasmet “pa- merikoje. džia tikrino, kad laivas ne
sako”, kas geriausiai yra Stočkus Kazys iš Karklupėnų butų paėmęs karui reikalin
apsirengęs... !Pajevonio vai. gų žaliavų.

Tokia knyga lik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido '•Kelei
vis." Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta
čiau tikras 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 Brf'adhv’y-
KELEIVIS”

S®. Boi OT27, Mass.



Fmlapls deltas fflLČlVlS. SO. BOSTON v, ir. _ K;,vo 10 d., 1*M9 m.

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHBLSONIENĖ

Rauginti kopūstai kaip vaistas
Si kartą pakalbėsime apie ( kas, ta; oienrukštis (laetic 

labai paprastą, bet vis dėlto acidi, kuri atsiranda nuno- 
svarbų dalyką, būtent, apie kusiems kopūstai.;? rugsiant 
raugintus kopūstus. Kai j su di uska. šitas fermc ritas 
kam gal išrodys, kad apie arba rūgštis ne tiktai pu
toki menknieki visai never-i lengvina maisto virškinimą, 
ta laikraštyje rašyti. Bet bet apsaugoja ir vitaminus 
maistas, kuriuo mes gyve-—ypač “Č" vitaminą—ka 
nam, nėra menkniekis. Gi da juos veikia kaištis ai t u 
rauginti kopūstai yra ne tik- oras.
tai maistas, bet ir vaistas. Prof. Mečnikovas buvo 
Taigi paduosime čia keletą pirmutinis mokslini n k a s. 
Įdomesnių faktų apie juos. kuris dirbdamas Pasteuro 

Kaip senai žmonės prade- Institute Paryžiuje atkreipė 
jo raugintus kopūstus vai- mokslinio pasaulio dėmėsi i 
gyti? " * pienrukšties bacilų svarbą

Kada ir kokiose sąlygose žmogaus sveiki 
pradėta pirmu kartu toki knygoj .“‘Gyvenimo 
maistą gaminti, tikrų žinių nimas ' jisai Įrodė, kad ta 
istorijoj nerandama. Yra mkštis apsaugoja žmogaus 
tačiau žinoma, jog statant maisto takus nuo visokių li- 
Didžiaja Kinijos Siena, dar £as sukeliančių bakterijų ii 
200 metų prieš Kristaus gi tuo budu pratęsia žmogaus 
mimą, darbininkams buvo
duodama raugintų kopūstų, 
kad palaikyti jų darbingu 
mą ir ištvermę.

Toliau istorija sako, kad.
18-tame šimtmety kapitonas 
Cook, išvykdamas tolimon 
jurų kelionėn. visuomet 
liepdavo savo laivams pasi
imti pakankamai raugintų 
kopūstų, nes jis buvo- jau 
patyręs, kad jurininkai, ku
rie negauna raugintų kopūs
tų, visuomet apserga nusil
pimo liga, vadinama škor- 
buto (scurvy) vardu.

Šiandien mes jau žinom 
kodėl.

Dvidešimtojo amžiaus 
moksliniai eksperimentai; 
parodė, kad raugintuose ko
pūstuose yra daug “C” vi
tamino. Šitas gi vitaminas 
yra askorbinė rukštis, kuri 
ne tiktai apsaugoja žmo 
gaus organizmą nuo škor tai labai madoje. Gali but. 
buto ligų, bet taip pat labai. kad dėIto tenai.ir žmonių 
reikalinga bendros sveika- i sveikata gera. Nežiūrint 
tos palaikymui. Ji sustiprina kad JR, gyvenimo sąlygos 
kaulus, dantis ir dantų sme-j PeI,as^yr^^ svarumu, nes 
genis. " 1 kambariai žiemos laiku nė-

Chicagos Universiteto Ta vėdinami, o vasaros lai- 
mokslininkai nesenai anali- ku visur pilna musių, prie 
zavo raugintų kopūstų gy- t° dar nėra mados kasdien

ikatai. Savo
Pailgi-

amžių.
Šitos rakšties yra raugin 

tuose kopusiuose ir rugr.sia- 
me piene.

Washingtoniškis Agrikul
tūros Departamentas yra iš
leidęs knygelę antgalviu 
"The Chemical Composi 
tion of American Food Ma
terials”, kur pabrėžiama.

kopūstai duo- 
daugiau energi

jos, negu visos kitos daržo
vės. Iš kopūstų išviria sriu
ba yra geresnis ir sveikesnis 
maistas, negu buljonas iš 
jautienos arba sriuba iš viš
tienos.

Nežiūrint visa to, ameri
kiečiai raugintų kopūstų 
vengia. Jie nevalgo ir ragu 
šio pieno. Surūgęs pienas 
jiems reiškia "sugedusi” 
pieną.

Lietuvoje rauginti kopus-

kad
da žmogui

rauginti

valyti dantis, kas savaitę 
maudytis ir kas savaitę mai 
nyti patalines — nežiūrint 
visa to, žmonės Lietuvoje 
užauga sveiki, stiprus, turi 
geras dantis ir ilgai gyvena.

tų kopūstų duoda to vita- Amerikoje sanitarinės są- 
mi.no tiek, kiek suaugusiam lygos geros. Geriamąjį van- 
žmogui per dieną reikia. ' deni nuolat analizuoja savi- 

Be to, raugintuose kopus- valdybių pastatyti daktarai, 
tuose yra nemaža ir visų ki- Gatvės šluojamos ir laisto 
tų vitaminų, kokie šiandien mos. Išmatos išvežamos 
mokslui yra žinomi; yra greitai. Namų langai apsau- 
taipgi geležies, kalkių, fos- goti sietais, kad musės nei- 
foro ir kitų žmogaus kunui eitų. Beveik kiekvienas bu- 
reikalingų mineralų. tas turi maudynę ir sanita-

Kitas labai svarbus daly-'liškai Įrengtą išvietę. Žmo-

GINČAS DEL VYRO MEILĖS

domąją galią ir nustatė, 
kad 100 gramų šito maisto 
duoda 17.6 miligramų “C” 
vitamino.

National Research Coun
cil sako, kad svaras raugin

..n?, r,. L>. Latta-La\vrence (dešinėj) sako, kad kon
greso narė Mrs. Rogers paviliojusi jos vyro, laivyno 
kapitono H. I atta Laurence (dešinėj) meilę. Kon
greso narė šitą kaltinimą vadina šmeižimu ir įžeidi
mu, bet dvejų leidžiu ginčą dėl vyro meilės turės 
spręsti teismas...

r. ės beveik kasdien maudosi I 
ir •r:eg:t prie atdarų langu.’
R., ; s. 'Veikesnių gyvenimo 
sąlygų jau negali but. O visi 
dėito atvažiavę iš Lietuvos 
žmonės čia tuojau pradeda 
skųstis visokiais sunegalėji- 
ma:s. Ir skųsdamiesi mūsiš
kiai kaitina Amerikos orą. 
Lietuvoje ji? buvę sveikes 
ui. nes tenai oras esąs daug 
sveikesnis.

iš tikrųjų gi Lietuvos oras 
nėra sveikesnis, nes chemi
nė oi o sudėtis visur tokia 
pat. jeigu nėra užteršta fab
rikų durnais ar kitokiais 
pramonės padarais. Musų 
sveikatą veikia daugiausia 
maistas. Tarp daktarų šian
dien tvirtėja Įsitikinimas, 
kad daugumas ligų ir viso
kių su negalėjimų mūsiškėj 
civilizacijoj atsiranda iš ko
mercinio maisto, kuris yra 
gaminamas ir pardavinėja
mas vien tik pasipelnymui.

Sveikiausis žmogui mais
tas yra pats paprasčiausis. 
Iš gyvulinių produktų pir
mą vietą užima pienas, ypač 
raugintas pienas; paskui se
ka kiaušiniai ir mėsa. Gi iš- 
daržovių pats geriausis val
gis yra kopūstai. Juos gali
ma valgyti žalius, salotų 
vietoje, arba virintus, šutin
tus. raugintu? ir šviežius. 
Rauginti sveikesni.

Taigi kiekviena šeiminin
kė tegul bent syki i savaitę 
pagamina savo šeimynai 
koki nors valgi iš raugintų 
kopūstų, šių dienų medici
nos autoritetai jau pradeda 
manyti, kad geriausia ap- 
sauga nuo ligų ir net kai ku
rioms ligoms gydyt, tai ne 
"piliukės ’ ir "lašai.” bet 
tinkamas, sveikas maistas, 
ypač rauginti kopūstai.

F aITgTA I

IR AKLIEJI JAUČIA PAVASARI ’Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys, MONOLOGAI IR 

DEKLAMACIJOSparašė buvęs Lietuvos prizedentas! 
l»r. Kazvs Grinius. Šioje knygoje telpa daugybė nao-

Tai vra stora. 300 puslapių knyga.’jų, labai gražių ir juokingų monolo- 
kuriojė buvęs Lietuvos prezidentas > įų ir deklamacijų. Visokias temos: 
rašų apie lietuvių tautinį atbudimų, darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
apie senesnių laikų veiaejus ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
pasako,a u.;ug linksmų ir įdomių niškos. Visos skambios, visos geros, 
nuotyk.t: iš savo patyriną. Tų kny- Tinka visokiems apvaikšėiojimams, 
gų visi lietuviai turėtų perskaityti, baliams, koncertams ir t-t. Antra
Kaina ............................................... $2.00 pagerinta laika. Kaina ............ 25c

Dar galima gauti “Keleivio" DŽIAN BAMBOS SP^ ČIAI
Kalendorių 194» metams JKNS

Tai yra 06 puslapių knyga su ivai- goję telpa net 72 .“Dzian Bamba* 
riais straipsniais ir žiniomis, kurios spyėiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
visiems ir visada vra naudingos, moristiški straipsniukai ir juokai. 
Kair.a ...................................... 50 centų Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
šis veikalas trumpais ir aiškiais 

l iktais paroto, kaip iki šiol keitėsi
Arba

šviesoje. \ įsi nori žinoti apie
jų. \ isienis kyla klausimas kodėl NIHILISTAI
Rusija nesusiatria su kitomis valsty-j * ..
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti | . Trageoija trijuose aktuose. Veika- 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji -as perstato nužudymų caro Alek- 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar sandro 11. Laba: puikus ir nesun
yra demokratija, kokie darbininkų kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ' Vlso reikalaujamos 28 ypatos. 25c
pragyvent:? Dabar rusai sako kad .p i>ri\,ri< PAPIP-žII'C! VPi 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. Kv.»lU> rUtlLZlla lKA
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas KRISTAUS VIETININKAS? 
yra tiesa ap:e Rusija tai yra tiesa ,, .- _ ,, ... v........apie dabartinę Lietuvos -Hsri ir«.! . P*«že kun. M. Valadka. „knyga 
kia Lietuvos ateitis

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RLSUĄ

, komunistų diktatūra faktų l‘ .rau}!ij?į/or"f/ * fe
e. Visi nori žinoti apie Rusi-.'1 Pa“‘-‘st‘‘s Kapitalizmus. Kaina _5c

gah Suti’^Aua* Jr?siai krili^u°ja Romos Katalikų 
kymus į šiuos klausimus gafeigau- -?uto-r,tet* v‘r
ti nusipirkęs naujai išleista knygų. [į,liakaa ^a" ^$1^5

į 68 puslapių didumo. Kaina 50 centų. t,n»nk**- —4 P“-'*- Kaina •••• »»•-»puslapių didumo. Kaina 50 centų

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

čiupinėja tulpe?, o jo draugė, 5 metų Adelaide Wink, 
sako, kad gėlės turi būti gražios, nes jos ‘‘taip malo
niai kvepia”.

Kareivio Pasaka

Visokiuose kraštuos, žmonės gar- 
\ algyt ir gert reikia del to, kad Į t,;no įvairius dievus. Dievų garbini- 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. nlas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
I .‘l . *° norisi ? Del ko be vai- garbino musų bočiai? Kokias žiny-

Barščiai iš Raugintų Ko
pūstų.llzzatr— ----

i.cmu> jautienos.
•Jautienos katilas sriubai.
3 morkos.
3 svogūnai.
3 salieru lazdelės.
3 kvortos vandens.
Keletas juodu pipiru.
Lapelis.
Truputis petruškų.
2 burokėliai.
2 bulvės.
Pusantro puoduko raugintų 

kopūstų.
Sudėk i puodą mėsą, kau ' 

lą ir užvirink palengva. Nu-; 
graibyk- putas. Sudėk svo
gūnus, druską, pipirus, la
peli n petruškas. Puodą už-

Ant upės kranto jie sėdėjo trys:
šuva, piemuo ir sužeistas karys.

—Pirma iš daugelio diena tokia rami, —
Ne lupom tarė jis, ne žodžiais, širdimi.
—Aš prasimušęs tris kartus esu 
Pro ugnį artilerijos ir apkasų.
Pro partizanų kerštą ir kratas
Pro sprogstančias lėktuvų bombas, granatas
Pro kunus kritusių karštoj kovoj draugų
(Dabar jie miega amžinu miegui
Ir pro likimo valandas sunkias
Gyvybės kaip išganymo šaukiąs.

Kai po kovos ilsėjaus vakare.
Kaskart arčiau alsavo man giria,
Tėvų laukai kvepėjo medumi
Ir pievos ūžė kaip giesmė graudi.
Ir pro aliarmų pavogtus sapnus 
Vaidenos metu žaidžiantis sūnūs.
Žmona, namai ir pasakos jaunys...

Ir prie ju kojų sprogo sviedinys.

Puoduką raugintu kopūstų.
3 šaukštus supiaustytų svo- 

gi<nų.
Pusę šaukštuko druskos, 
žiupsni pipirų.

, , - . ------- , Kopūstus nuspaust ir su
renk. ugrų sumažink ir te-lsmulki?tk žirklėmis. (Paskui 
gul |a\eiTta lėtai pusantros! žirkles nuplauk ir gerai nu 
valandos. Tuomet sudėk vi- sausink, kad nesurudytų. 
sas daržoves ir pavirink iki
jos suvirs.

Duodant
ant viršau? 
rakščios Smetonos.

Kad barščiuose nesimai- 
sytų pipirai, lapelis ir pet- 
ruskos su svogūnais, patarti 
na dedant tuos prieskonius
I puodą surišti.
Rauginti Kopūstai su Kau- 

lulęais.
- >\arai kaulukų (spareribs).
1 šaukštas tauku.
4 pu«'ii.,-.ai raugintų kopūstų, 
šaukštukas rudo cukraus.
4-5 bulvės.
I šaukštas kopusiu sunkos.
Pipirų ir druskos.
Nu>lt ostyk kaulukus šva 

. lai, supjaustyk tinkamom 
porcijom ir paspirgink tau- 
rd-osv, kad aplinkui pagros
iu. Tuomet sudėk kailiukus 
J puodą uždenk kopūstais, 
pabarstyk rudojo cukraus, 
pipirų ir druskos. Ant vir
šaus sudėk bulves ir jpjJk 
įaugintų kopūstų sunkos 
šaukštą. Uždenk ir šutink 
ant lengvos ugnelės. Jei ski- 
stimas išvirtų, dapilk tropu 
ti verdančio vandens, kad 
nenrisviltų. Kai bulvės bus 
minkštos, nuimk nuo ugnies
II tuoj duok valgyti. Turėtų 
užtekti keturiems žmonėms.

stalan, uždėk

Viską gerai sumaišyk, paaa- 
ryk kotletus ir pagruzdink 
juos iš abejų pusių karštoj

po šaukštą-kitą skauradoj su trupučiu ktu 
Tuomet ugnį sumažinkku.

B. Brazdžionis.

gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ............................................ 15c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystes istori
ja. jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šia knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų j tokia 

1. Te

čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.60

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dain->s 
apie musų tautų, apie šeimynų ir 
apie darbų. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darini valandas. Ta
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ..............................,... $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapninint asav

kunigų globų. Para-! su Salemono galva. Išaiškinti visokie
šė kun. Geo. Tovvnsend Eox, D. D.,: sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
sulietuvino Ferdinand de Sam©gi»;» į 300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00 
Kaina .................................................. 25c i

i ™ « JUOZAS STALINAS
. ŽEMAITĖS RAŠTAI _ , Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-: pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip į na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar jis įgijo valdžią ir pašalino savo l>u- 
■ žinote, kad ji buvo paprasta kai- j vusius draugus. Labai įdomi knyga.
* mo moteris, mažai mokslo išėjusi, Kaina....................................................... 25c
1 gyveno ūky ię įr augino vaikus, kaip J

tūkstančiai *ir milionai kitų moterų. KODĖL AŠ NETIKIU 
JO paskui ji ėmė apysakas rašyti. 1 nirVA’
.Jos apysakos yra tikras gyvenimas, ’
I kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet! Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
' Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- negali tikėti. Pilna argumentų, 1 u-

nų kiti nepastebėjo, ir gražiai juos rių nesumuš joks jėzuitas, 
aprašė, žemaitė yra daug raštų pa- T irTIVlIT V lIRAC 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- KALDUS
leivis” parduoda jos raštus parašy- GRAM \TIK \ 
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Pritaikyta Amerikos

20c

laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- n rrltfl?. , ,le.luV!Sse raštuose-’ ji gražiai aprašo, gra- E*?* k,as
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- • u,-k*mai išmokti savo tėvų ks 
sų gy venimo būdų ir musų papro- °J'“"L"1 ?* ’rK' .d’ZI?ai ,R™ 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- ?a, b°u«Z” •

i sįos rašytojos parašu, taipgi paveik- ^,ta gramatika yra tinkama vi-

. maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- raa:‘t PU;'-
1 las Žemaitės kartu su Andrium Bu- K a ',x ,.......................................
i lota ir AL Bulotiene. Bulotus žiau- LYTIŠKOS LIGOS 
' riai nužudė vokiečiai laike šito ka- . 1 •
-o. Tai didelė knyga. 128 puslapių, Tv_rraT, aPflsau?otl- Dara>eročtuic rofoic novoilra. ! ■* . Al clcU Ici lt IS. Antr<l, pOrŽlUTCta

25c

Rauginti Kopusiai su 
Dešrelėm.

šešiems žmonėms paval 
gyt imama 
ei ja:

18 dešrelių.
3 puodukai raug. kopūstų.
2 šaukštai riebalų.
I puodukas smulkiai supiaus- 

tytų obuolių.
Puse supjaustyto .svogūno ir 

pusė žalio pipiro.
Paspirgink riebaluose svo

gūną ir pipirą. Sudėk ra u 
gintus kopūstus, obuolius, 

ant lėtos
ugnies apie pusvalandi. Tuo

'Dnl-i-i l su garsiais raštais ir retais paveiks-1 . ... ...SkOKia pi OpOl -1 iaįs. Kaina ...............................t?. 50c ,r P*P>Wyta laida. Kama

ži* Spirgink lėtai iki bus ga-7-- 1 • - -X- 1 6 LZoenk ir pašutink ant lėtostavi.
Galima valgy t kaip pai ra

atus kotletus, arba galima ‘bJi ',€?,e!cs.£l;,Je^ 1 salt3 
sudėti i perplautas karštas Z *E-\,k _ Arur>Mtj

TAVO KELIAS I 
SOCIALIZMĄ,

... . parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš-
j ria; (3, Klaida; (4) Korekta. Jose kus socializmo aiškinimas............ 25c.

nurodoma, kaip žmonės paikai tiki! A
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c KAIP SENO v ES ŽMONĖS 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS PERSISTATYDAVO ŽEMĘ? 
jnnVK’Aę I I-abai įdomus senovės filosofų da-i -leidimai apie žemės išvaizda. Pagal

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas d, ugelį autorių parašė Iksas. Antra 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi, k ygutės dalis yra: "Išvirkščias Ma- 
.Mes kasdien girdime daug anglišku k las, arba Kaip Atsirado Kalbos.“
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 1:17111 c 1D nnipm
reikalui yra reikalingas geras žody- j IK KC.I.1G1JA
nas. Taipgi kas turi giminių Europo-1 I^bai įdomi knygutė šituo svarbiu 
je ir nori jiems pagelbėti angliškai klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek

vienas katalikas ir socialistas. Pa-

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (lj 

1 Neužsitikintis Vyra; (2, Žydinti Gi

valgyt kaip'i vandens, kad uždengtu tik-bandeles ir valgyt KaiP Y.,;'Vū,"
“senvičius” arba “k’aut-* ” - .-A 7IzV-n:‘ " ^a:buraerius.” pašutink 10 lo rainučiu.

Tuomet atidenk, padidink 
ugnį ir paspirgink dešreles, 
kad gerokai { agrastų. Duok 
valgyt užkrovus karštais ko
pūstais.

Rauginti Kopūstai su 
Paukštiena

Kepant vištą, kalakutą,
antį, žąsį arba laukini palik j ______
šti, juos galima prikimšti] GERA kNYGa’nEMO- ’ 
raugintais kopūstais. Sitasį KAMAI
kentšalas daromas šitokiu;

šiame “Keleivyje” ketvir
tame puslapyje vra Įdėtas 
John Hancock kompanijos 
skelbimas, o skelbimo apa 
čioje yra pridėtas kuponas? 
Tą kuponą reikia iškirpti, 
užpildyti ir pasiųsti tai kom 
j anijai ir lie jokių iškaščių 
visi gali gau! i Įdomią knygą 
apie vaikų auginimą. Ir ne
turintiems vaikų Įdomu, ką 
žinomas psichologas sako 
apie vaikus.

Nepraleiskite progą gauti
Įdomią knygą visai nemo
kamai. Adresą rašykite aiš-

budu:
2 puodukai raug. kopūstų.
2 puodukai su kaupu rupių 

duonos trupinių.
Pusę puoduko razinku.
1 puodukas suraikylų obuolių
3 puodukai smulkiai supjaus

tytų svogūnų.
Pusė Sauks!ūko druskos.

Jeigu duonos trupinių ne
turima, tai reikia sutrupinti 
šviežios duonos ir Įdėti Į 
kai*štą pečių valandėlei, kad 
išdžiūtų. Kopūstus reikia 
gerai nuspausti ir sumaišyt
su kitais dalykais. Bus apie kiai ir tuoj pasiųskite. Siųs 

Kotletai su Raugintais į5 puodukai kemšalo, kurio:kitę tokiu adresu: The John 
Kopūstais turėtų užtekti 5 svarų pauk- Hancock Mutual Life Insu-

Paimk į's s. maltos jautienos ščiui prikimšti. rance Co., Boston, Mass.

išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

KURGI VISA TAI NYKSTA? Kalp jis Mms kcnlia. Li>„.
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos kimės rūkę! Pagal A. Apoiovą ir 

žmonės kuria per amžius? Sį intri- daugelį iš gvvenimo patyrimų para- 
guojantį politiskai-ekonomiškų klau- šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
sima aiškina garsusis Vokietijos so-1 “Keleivis ” Rrn»Jw.v
fial.lemokratų teoretikas Kari Kaut- «roaaway,” Kaina ........................ ioc‘ So. Boston 27, Ma«s.

rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ....................................... iOc

TABAKAS

91 amyte Labai Dėkinga

mytės gimtadienio pro-\
i5rooioi, i oi “IColoivi ” '

Mamytės
ga užrašiau jai “Keleivj.
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, aukrele, ačiū”...

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

Keleivis
036 E. Broadvray, So. Boston 27,
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Iš Plataus Pasaulio
Danijos Parlamentas Bausmė Išdavikei

Danijos parlamentas 119' Miss Mildred E. Gillars, 
• balsu prieš 23 nutarė pritar į vadinama “Axis Sally”, 

ti vyriausybės pasiūlymui, į praeitą savaitę buvo nuteis 
kad Danija dėtųsi i šiauiėslta kalėti nuo 10 iki 30 me 

» Atlanto Gynymosi Sąjungą, tų kalėjime už šalies išda- 
Už dėjimąsi i Sąjungą pasi
sakė ir Italijos parlamentas, 
taip pat padarė ir Norvegi
jos bei kitų tos numatomos 
Sąjungos narių parlamen
tai.

vyste. Ta mergaitė karo me
tu per vokiečių radio agita
vo Amerikos kareivius ne
kariauti prieš Hitlerį.

Praba Teisia
Čechoslovakijos vyriausy

bė nutarė “teisti” 16 diplo- 
♦ matų, kurie pabėgo iš savo 

pareigų ir rado prieglaudą

Vilkai ir... Maskva
Rusijos spauda vis pik

čiau ir pikčiau puola Suo
miją. Paskutinėmis dieno 
mis rusų spauda rašo, kad 
suomiai toli šiaurėje suruo
šę kariškus manevrus, o tik
rumoje suomiai buvo suruo-Vakarų valstvbėse. Teismas . ... , ... ... , ,

vyks už akiu”. Teisiamųjų dldel? Vllk^ medžioklę, 
« ~ ’ nes tu žvėrių per daug pri

viso. Rusai netiki, kad šuo 
miai šaudę vilkus ir vis kar

skaičiuje yra ir Dr. Jan 
Papanek, buvęs čechoslova
kijos atstovas prie Jungti
niu Tautu.

Newfcun<iland Kanadoje
Didžiulė N’e>vfoundland 

dominija galutinai prisijun 
gė prie Kanados, kaipo de 
šimtoji Kanados provincija. 
Praeitą savaitę Anglijos 
parlamentas ir karalius pa
tvirtino Nevvfoundlando gy
ventojų ir Kanados parla
mento nutarimą ir nuo š. m. 
kovo 31 <1. Newfoundlan 
das bus Kanados dalis.

to ja istoriją apie “karo ma-
nevrus”.

o pats ant savęs verčia viso-, 
kias kaltes ir prisipažįsta J 
prie visokių nuodėmių.

Aš mėgstu pasiklausyti, į 
kai kas gražiai meluoja. Bet: 
tokiais melagiais kaip bol-; 
ševikai, tur but, ir pats liu-Į 
siperius biaurėjasi. Aš atsi
menu, kaip anais metais ėjo 
Maskvoje aukštų bolševikų 
vadų bylos. Tie žmonės bu
vo nuteisti, bet jie ir nuteis
ti mirti “džiaugėsi”, kad 
sovietų rėžimas daro pro 
gresą, kad gerbūvis pakilęs 
Stalino karalystėj ir kad jie 
patys, kaip “pasiutę šunes”, 
turi būti išnaikinti. O sako, 
kad Griška Zinovjevas, pa
statytas prie sienos sušau
dymui, dar spėjęs pasakyti 
prakalbą, girdamas sovietiš
ką rėžimą ir draugą-budeli 
Staliną. Fe, biaurybės!

M. Pauplis 
Hudson, Mass.

Brazilijos Prekyba
Iš visų didžiųjų kraštų 

tiktai Brazilija pernai me
tais daugiau pardavė Ame
rikai prekių, negu pirko iš 
Amerikos. Pagal prekybos 
su Amerika didumą Brazili
ja dabar užima antrą vietą 
ir tolokai pralenkė Angliją, 
bet dar nesusilygino su Ka
nada.

Padėkavonės Žodis
Sunkioje ligoje patyriau 

daug užuojautos iš mano 
giminių ir draugų ir noriu 
jiems tarti mano širdingos 
padėkos žodį. Pirmiausiai 
tariu ačiū Dr. V. Belakui už 
rūpesningą gvd-ymą ir sėk
mingai padarytą operaciją, 
slaugėms už malonų slaugy
mų, o ypač lietuvaitei Juli
jai Kaszegaitei, dėkoju gi
minėms ir draugams Stu- 
kams ir jų dukrelei Mildai,

AIŠKINA AMERIKOS UŽSIENIŲ POLITIKĄ

Valstybės sekretoriaus padėjėjas, James E. Webb, 
aiškina dvejų šimtų organizacijų atstovams Ameri
kos užsienių politiką. Vyriausybės naiys sako, kad 
užsienių politika tiktai tada bus sėkminga, kai vi
suomenė ją pilnai supras ir rems.

$5, bus metams už laikraštį, NUPIGINTOS KNYGOS 
už kalendorių, o kas liks, , sveikai*. ■»< • m- - • r, šaknimis ir žolėmis. \ ardai lietuvis-tai Maiklo Tėvui. Su pagal - kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški-

R M»rx*vixint nimas ką ir kaip nuo ko vartoti liepa IS. Merxevi^iu» tuviškai* Kaina $1. apdaryla( >1.25
Montreal, Lanada Greičiausi* Angly Kaltos Mokytojas, 
_________ Kaina ............................................... 4,,c

, 1 .. , . .; Deklamacijos ir Dainos. 25cGerbiama redakcija! As slaptybė taip lošti kozyrom is pa
misimu, kad jau laikas-vėl ^h-rkam v'isaš' kartu, $i.5o'.' AtSi-
užkviesti sena generolą, rai. pilna kaina. .....

* f •*,<*.• •• Taipgi turiu visokių žolių ir šaknųMan gražu paskaityti, užtai naudingų. Trejos devynerios lietuviš-
siunčiu tris SU puse rublius, kos «»*. Turiu trukžolių, čemeryčios, 

» iz 1 • • - 1 valerijonu, ramunėlių, puplaiškių, he-3 uz Keleivj, o pusę uz ka- - H ..r.
lendorių. Nežinau, kaip il
gai dar galėsiu skaityti, nesi 
mano akys atsisako tarnau 
ti, mažai ką galiu matyti.1 
Bet su “Keleiviu” nenore 
čiau atsiskirti. Per 40 metų į 
prisiėjo skaityti visokių i 
laikraščių, bet neradau to
kio, kaip “Keleivis”. Gai-

pos žiedų ir kitokių.
PAUL MIKALAUSKAS 

73 Compton st., Boston.

(15)

Mass.

NERVAŽOLIŲ ŠAKNIS

iByronui šu šeima, Mr. ir 
1 Mrs. Cuzon, Baltrušaičiams,

Skaitytojų Balsai

liuos, kad per vėlai pradė
jau skaityti. Pirmiau pirk- 

, davau pavieniai, paskui per
sitikrinau, kad “Keleivis”!

ir dabar jau 7 Į 
kas. savaitę. į 

visiems lietu-1
viams,
savo namuose “Keleivi”. Sui 

į pagarba
Petras Lapinskas
Cleveland, Ohio

i gerai rašo 
i metai skaitau 
‘ Patarčiau

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

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

, 1 .1 , i Trukžoliu šaknis vaistas nuo
brukimo.'po krutinę skaudė- 
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėji'mą. verčia prakaituot. Truk
žolių svaras '$3.00, o už $1.00 5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvray,

So. Bostop 27, Mass.
Pavergęs Lietuvą priešas 

nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT: 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti? I

Australija ir Rakietos
Australija turi 3,000 my--Mrs. Silaiknai, Mr. ir Mrs.

rakietiniu bom-į Laueom, Rudokams, Saba-

Gerbiama administracija'. vis” also for a Calendar. 
Prisiunčiu $5, bus už Relei- Paul Batutis was a sub- 

1 vi, kalendorių, o kas liks, scriber to your paper practi Išsinuomuoja Farma
Graži farma išsirendavoja New

Graikų Partizanai
Graikijos kariuomenė pa lių ilgumo

Rūtinėmis savaitėmis iš ke- bų bandomą lauką. Austrą- liauckams, KrapvickamsJ į“'^nc Unkyti?*Su paga? ly for his copy.
lių kartų smarkiai suplėkę lijos vyriausybė sako, kad Vąitomams, Mrs. Apšėgie-by visam “Keleivio” štabui, cancer of the liver 
rusų apginkluotus ir rusų ir Australija ir Amerika nei-, Stukams jauniesiems,1
remiamus “partizanus”. Pra “studijuoja” klausimą, kad; Rumtoliškiams, Matuzoms, 
eita savaite Epiruse dvejų J. A. Valstybės darytų ban- Šopiams, Stasiuliams, Mrs.
dienų mūšyje graikų kariuo-j dymus su savo 1 akietinėmis 
menė skelbia išmušusi virš bombomis Australijoj, nes 
K‘0 partizanų ir daug jų iš- tokio “bandymų laiko” A- 
vaikiusi. merikoje dar nėra paruošto.

KAS MUMS RAŠOMA
Reikia truputį pagalvoti ma$, kai jie savo vadų bus 
—Komunistai rems rusų padaryti gyvenamojo krašto

rmiją, — pastaruoju metu išdavikais.
Juk daugelis šių lietuvių 

kilmės neišmanėlių jų jau
eilėje valstybių pareiškė ko
munistu vadai.

Kur jie to viešai pareikšti yra padaryti savo gimtojo 
dar nedrįso, tai ir be tų pa- krašto ir tautos išdavikais, 
reiškimų yra aišku, ką jie Tikrai, šiems eiliniams 
ruošiasi remti. Komunistai žmonėms, kol dar ne vėlu, 
visuose kraštuose rems ru reikėtų truputį pagalvoti, 
sus, nes jie juk tikrumoje! J. J., Calgary, Altą
yra ne kas kitas kaip tu ru- ---------
sų agentai. ' Nuo pradžio, STieto...

Dabar kita medalio pusė. Tur but nuo pradžios
Žmonės, kurie karo metu svieto žmonija dar nėra ma-

Pudoknai, Mrs. Kilėnai 11 
šv. Baltramiejau? draugijos! 
nariams.

Iš visų jų nelaimės valan
doj patyriau širdingos užuo
jautos ir tariu mano nuošir
džiausią padėką.

A. Silaikis
Lewiston, M e.

Apie Kybartų “Aktu*”
Spauda rašo apie kokius 

tai “Kybartų aktus”, ku
riuos “tautos vadas” para-

He died of tis asmeniškai ar rašyti šiuo adresu: 
Unenk' Joseph Lugauckas <161
Marcn t 426 S. 5th st., Brooklyn 11, N. Y.

A T 15, 1948 and was bunedj------------------------------------
March 18- With best ^isfaesj Parsiduoda 3 Lotai , . .

Aioniieai, a « a vou J remain a faithfuF East Hartforde. Conn. ant Nelson Taipgi 
--------------- llbscriber ■ ^aama p*rkt‘ labai pigiai tris lo-

Mrs. Margaret Batutis
Rockford, III.

Gerbiama redakcija! 
Sandai daviau jums vieną 
skaitytoją, dabar duosiu ki
tą. Aš jums atsiunčiu money Gerbiamieji! Čia įdedi 
orderį už $3.50 už “Relei- money orderį $10. Dolerį 

visiems metams ir pra.pusę skiriam už “Keleivį”, o 
siuntinėti jį Į Vokieti- $8.50 prašom persiusti Lie

čia įdedam 
t___  * ir

Vf* * ’ 4
šom siuntinėti jį Į Vokieti- $8.50 prašom persiųsti 
ją Leonardui Vaitiekaičiui. tuvos vadavimo vajaus pro- 
Su pagarba ga į A. Lietuvių Tarybą.

Frank Wiltrakis Su geriausiais linkėjimais 
Miami, Fla

Gerbiama redakcija! Dė-:
šęs Kybartuose. Aš abejoju,i koju Tamstoms, kad Senis Gerbiamieji! 
ar A. Smetona turėjo laikoj mane lankė per praėjusius laišką ir prašau, 
parašyti tuos “aktus” Ky-Į metus ir dabar prisiunčiu man atsiųstumet šių metų 
bartuose, nors pagaliau vi-! $4, kad ir vėl lankytųsi paš kalendorių, aš siunčiu 5 
sai nesvarbu, ar jie “gimė” Į mane kas savaitę. Bus $3 už dolerius, bus už prenumera- 
Berlyno kokiame viešbuty-į prenumeratą, 5Cc. už kalen tą ir kalendorių, o kas liks, 
je, ar Kybartuose, ar gal n , dorių ir 50c. Seniui ant šių tai Seniui ant tabakos. Su 
Kaune. leisiu, mačiau, kad vienas pagarba Frank Stauton

jau yra sutrukęs. Su pagal-
ba Motiejus Mazgialis . Gerbiama redakcija! Pri:

VVorcester. Mass. ?lunc,u, P®"1?,"?? lalkras‘' 
ir tegul Maikio Tėvas nusi-

tus (282-283-284). Jau pastatyta 
stubukė ir yra pumpa, o norint yra 
ir miesto vanduo, jau galima ir gy
venti. laibai graži ir patogi vieta. 
Norintieji apžiūrėti ar plačiau suži
noti prašom kreiptis šiuo adresu: 

Mrs. Josephine Antanaitis < 14) 
57*/2l*utnam st., Hartford 6, Conn.

Parsiduoda Du Namai
Parsiduoda du dideli apartmenti- 

niai namai, su visais patogumais, 
rendos per metus neša $6,000.00. Na
mai visada apgyventi, nes yra netoli

Geo ir On. Tum.«i
Dover-Foxcroft, Me. jant lengvo išsimokėjitno. Pirkėjas

_________ ‘ turi įnešti $10,000.00 cash, o likusius
Rašau eita Slo.OOO.OO ant išs i mokėjimo. Dėl 
rvdSctU »tt<j pilnesnės informacijos kreipkitės 

kad JUS ! pas .John Mikėnas
1 203 E. Main st., Amsterdam

NUO UŽSISENĖJUSl V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžiu žaizdų, uždėkitą 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 

pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio* ir 
odoo. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
nięžjančįų koją. Legulo 
Ointment’ yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite -money 
orderį į: (16-0)

LEGULO. Dept. 2.
4847 W. Htk Street, 

CICERO 50. ILL.

(13) 
», N. Y.

PAIEŠKOJIMAI

Dėl Kybartų aš abejoju

oerka . naują mundierą

teiktų jiems pagalba. be’ kaltfe
ne paslaptis, kad be siu ap-1

Paieškau brolį Joną Grilauska, ki
lusį iš Palėvenės parapijos, pirmiau 
gyveno Argentinoj, dabar nežinau, ar 
gyvas ar miręs. laibai prašau atsi- Debolt, Altą. liepti, ar kas žinot pfanešti man, ta
riu širdingą ačiū iš anksto. < 14) 
Mrs. Uršulė Grilauskaitė-Shaltman

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

sų

Bet iš bolševikiškų kraš 
tų girdime, kad ten, kaip 
tik žmogus pakliūva į kalė-

dokumentai esą tvarkoje,1 kalendorių. O kiek liks, tai Pa^a,l)a y* Poplis 
bet jie sakė, kad “preziden ; nusipirk kiaulės dvi kojas Uakville, Gonn.
tas neturi teisės pabėgti iš: ir pora ausų ir turėsi geros ~Z , , .
savo krašto ir palikti valstv-* košelienos. Viso labo veliju Tamstos. Atsi-
bę be vadovybės”. I .... .įprašau Maikio Tėvą, kad

Geriau Valgvk. Geriau ISrodyk.

GERIMI JAUSKIS
Nerei k i a jaustis 
“nupuolusiam” vien 
dėl užkietėjusių vi
durių bei jų simp
tomų! Tu gali but 
taip jau smarkus, 
kaip tūkstančiai ki
tų, ką nuo 1887 ži
nojo ir vartojo gsn-

vaistą skilviui liuosuoti, Trinerio 
Kartųjį Vyną. Jis moksliškai sutai
sytas iš Gamtos šaknelių, žolių ir 
augalų. Jis veikia maloniai, švelniai 

Paieškau apsivertimui vyro/ ir tikrai išvalo užkietėjusius vidu- 
aš esu gyvanašle 53 metų. Pra- rius. Gauk bonką Trinerio ^šiandien 
šom rašyti šiuo adresu: (14), ir Pats Patirk jo gerumą

Mrs. A. A. Benik

APSIVEOIMAI

mokamų agentų, paorastai 
užimančių vadovaujančias 
vietas, komunistų tarpe yra 
daug žmonių, atsidūrusių

vten per nesusipratimą ir pa - ..
prasta neiŠmanvma. Šiems darytas kalėjiman ir dėka-!davė įsakymo kareiviams ,, 1? , , , .
tikraf bus menkas malonu- voja diktatoriškam rėžimui,!trauktis, bet pats pasitraukė Enclosed you enus prašom siuntinėti lai-

’’ • ’ ' namne i,. Wl11 fin(1 a moriey order for krasti KI. Lakickui i Vokie-namus ir -------- _ <gu -

į jimą, jis tuoj pat negali at-; “Tautos vadas”, išgirdęs 
:sidžiaugti, kad jis buvo už-Į tokią kareivių nuomonę, ne-

l’agyvenęs Kanadoj vaikinas noriu 
susipažinti su mergina ar našle ve- 

_____ ____________ _____ _____dybų tikslu, šviesaus budo, kuri my-
Joseph Sherris taip ilgai’ neatsilyginau. Da-! rimU> .genimą, tarp 30 ir 40 

TI 1 • n z- , " metu amžiaus. Daugiau žinių perHazarclville, tonn.,bar prisiunčiu penkinę, bus laišką. Prašom rašyti: <i3>
3 už “Keleivi”, o už du do-

(Pastaba:
Jei negautum Trinerio savo mėgia- 

, moj krautuvėj, prisiųsk tos krautu- 
R. D. 2, Newfield, N. Y. vės adresą su $1.50 mums: Joseph 

---------- Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chi
cago, ir gausi didelę 18 oz. 
Trinerio apmokėtu paštu).

bonką

laišką. Prašom rašyti:
John Pauk 

11 Garrad st.,
Hamjlton, Ont., Canada.

TRINER’S 
BITTER WINE

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

11 RTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo neriams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraurtų 
yra išmokėjęs arti $5.060,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuop* arba j Centrą adre
suodamas :

ALLIANCE OF AMERICA

į vieno advokato u«iiimo u ■ r-r, » , • ,
paprašė, kad tas advokatas $3;50 wh ch 
ii ______ • subscription to the Kelei-

LITHUANIAN 
307 W. 30th St, N<w York 1, N. Y.

jį jjervestų patamsyje n 
“nelegališkai” per sieną i 
Vokietijos pašę. Advoka
tas privedė ji prie mažiuko 
upeliuko, kurs skiria Lietu
vą nuo Vokietijos, bet “va
das” bijojo kojas sušlapti, 
tai tas minėtasis advokatas 
užsidėjo “tautos vadą” ant « 
kupros ir pernešė jį į Vokie
tijos pusę. Taip A? Smetona 
ant advokato kupros raitas 
išjojo iš tėvynės.

Kada jis galėjo Kybar
tuose rašyti savo “aktus”, 
jei jam reikėjo ieškoti, kaip 
pereiti patamsyje per siena, 
to aš nesuprantu. Atrodo 
kad “aktai” gimė kur kitur.’ 
Bet, kaip sakiau, ar jie gi
mė Kybartuose, ar Eitkū
nuose. jų “vertė” yra ta pa
ti. Kalbėti apie tuos “ak
tus” dabar yra stačiai nepa ! 
dorus dalykas.

Reikia pastebėti, kad Wa- 
shingtono Lietuvos pasiunti
nybės leidžiamas biuletenis

John Chernetskis 
Trenton, N. J.

Gerbiama administracija! 
Atleiskit už pavėlavimą. 

“Kybartų aktais” nesišvais Mane aplankė didelė nelai 
to ir tą taip vadinamą “ei- mė, netekau gyvenimo drau 
nantį prezidento pareigas“ gės, kuri mirė gruodžio 10. 
diplomatą tituluoja tiktai Su jąja aš pešdavausi dėl 
dean”, ar diplomatinių tai- ‘ Keleivio”, katras pirma jį 

pautojų viršyia. pagausime iš paštininko.
Buvęs Pas. Sargybinis l i-siunčiu money orderį už

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

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS N®. 1«1 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arlrata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į 

SAVITAS HF.RBS
1125 Miltrankee Ave., Chicago 22, 1)1.

(17)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio’’ knygyne:

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mass.
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Vietines Žinios
MASS. LIETUVIŲ KLU Į SANDARIEČIU VAKA

BŲ SUSIVIENIJIMO RIENĖ PRAĖJO
NAUJA VALDYBA į SĖKMINGAI

Šeštadieni, kovo 20 d. Lo- Praeitą sekmadienį 
well, Mass.,'buvo musų vai daros apskritis minėjo 35 
gtijos lietuvių klubų atstovų .metų savo organizaeiio? 
suvažiavimas, šiems me- .sukaktuves. Prisirinko pa
tams buvo išrinkta nauja nutėlė So. Bostono lietuvių
Klubų Susivienijimo valdy
ba, j kūną Įėjo: pirm.—adv.

svetainė svečių. Po vakarie
nės buvo programa,laike ku

John J. Grigalius, Metropo .rios organizacijos veteranai 
Jitan District komisionie- ir veikėjai pasakė pianai 
jius; vice pirm. — Vladas bas. Programą atidarė J. 
Paulauskas iš Lotvell; sekr. Lekys, o vakarui vadovavo 
—Albinas Versackas iš Lo- J. Arlauskas. Kalbėjo brock- 
well; fin. sekr. — Juozas toniškis Kostas Jurgeliunas. 
.Arlauskas iš So. Bostono; S. Jokubauskas. A. Gani 
ižd.— Adolph J. N am aksyp rauskas, Dr. A. Kapochy. 
iš Dorchesterio; sporto di- 1. Tumąvičienė, inž. Dr. J. 
rektorius — Dr. Anthony L. Gimbutas, S. Janeliunas. A. 
Kapochy iš So. Bostono; di- J. Namaksy, J. Romanas. F. 
rektoriai — Gaston Barkus Rumskis. Kiek ilgesnes kal- 
(Brighton), adv. C. J. Kali- Joas pasakė J. Audėnas apie 
nauskas (So. Boston), B. Sandaros idėjinius ryšius su 
J. Palbv (Dorchester), Jo-, varpininkais ir iš jų išėju- 
seph Klimavich (Cam- tiais liaudininkais, o redak- 
bridge), Peter Saulon (Lo--torius M. Vaidyla iš Chica- 
well), Charles Tankievich gos kalbėjo apie Sandaros 
(Worcester) ir, Paul Alecks ideologinius pagrindus. K. 
(Lawrence). Jurgeliunas pradžioje prisi-

. ... . . minė Sandaros isikurimo
Klubų suvažiavime daly* i istoriją

vavo 36 delegatai nuo ivai- :5' ...
rių musu valstijos lietuvišku Kalbų protarpyje pirmi- 
klubų. Susivienijimo tikslai . P^ate visą eilę
yra sujungti visus lietuvis-’ kiznienųir svečių. Po pi o 
kus klubus, kad geriau sek-!’?!3,1110? linksmoji da.is. 
tusi organizuotiems lietu- ^akaneneje mares. nerr.a-

KELEIVIS SO. BOSTON
RIAUŠĖS DEL ATLANTO PAKTO

Italijoj, kada parlamentas svarstė dėiimasi nrie 
ianto Gynimosi Sąjungos, komunistai suruošė riaur 
šes ties parlamentu ir policijai teko riaušininkus iš
vaikyti. Paveiksle* matyti, kaip vienas Atlanto Pak-. 
-o • rie-’ninkas, susidūręs su policininku, pergriuvo 
ant žemės...

viams atstovauti 
kalus.

savo rei- žai svečiu iš kaimyninių ko-
Rep. lonijų. Sv.

APIE WORC ESTERIO* į LANKĖSI 1N2. DR. JUR- 
MOTERŲ CHORĄ į GIS GIMBUTAS

Bostone dainavo Worces-' Praeitą šeštadienį musų 
terio Moterų choras, veda- redakcijoj lankėsi inžinie- 
mas Mrs. May Meshkus. rius Dr. Jurgis Gimbutas,

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES 

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

Visais insurance reikalais 
Apie tą chorą norisi kiek ką tik atvykęs iš Vokietijos i kreipkitės į (nuo35)
pakalbėti, nes jis pas visus Amerikon. Jis sustojo Bos: BRONIS KONTRIM
klausytojus sukėlė gana įtone ir jau pradėjo dirbti 596 East Broadway,
keistų minčių. i vienoje statybos jmoneje, ' Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir 
SO 8-2483

Elena Gimbutie-j 
nė su dviem dukrelėm atva-

choro sudainuotos, nustebi- žiuos čia vėliau. P. E. Gim-

Jis
ma . .
dainos leidžia chorui pasi 
rodyti, jis daro labai gilų agronome 
Įspūdį. Kelios dainos, to

1 r.o klausytojus savo skam- i butienė 1931 metais lankėsi į 
bumu, kaip, pavyzdžiui, Į Bostone, kaipo Lietuvos at-Į 

į stove tarptautiniame mote- 
“Va- rų kongrese. Ta proga jiį “Gražiai 

/“Šlama šilko
žydi apynėlis’,,.

vejas
! saroj”. Bet, deja, tu gražiai. padarė nemažai pažinčių 
[skambančių dainų choras-tarpe Bostono lietuvių ir 
i davė vos kelias, o visos ki-1 dabar tikisi tas pažintis at- 
Jtos to choro patiektos “dai- i naujinti.
Inos” buvo valsai, fokstrotai,! Inžienierius Dr. J. Gimbu- 
polkos, tango, surankiotastas yra žemaitis nuo Taura 
galas žino iš kui- ir vis apie i ges, Vokietijoj jis gyveno 
saldžiąją “meilę”. Tokių, Rfullingene, prancūzų oku- 
atsiprašant, “meilės dainų” puotoj Vokietijos dalyje, 
buvo viso 17! Nuo tų dainų kur veikia VLIK-as, o todėl 

nuo tos “meilės” jau po {ir jam teko įvairiose lietu- 
* eiti' vių tremtinių centrinėse or-

įr
trečios dainos norėjosi 
namo. Klausydamas tų sal
džios meilės fokstrotų, aš 
galvojau, kad Mrs. M.Mesh- 
kus vedamas choras tikrai 
yra vertas geresnių dainų. 
Jei vietoj tokių “buč-buč- 
bučinėli” dainų choras duo-

ganizacijose darbuotis. 
Malonu kad į Bostoną at

vyksta vis daugiau inteli
gentiškų lietuvių, o jei kuris 
“Keleivio” skaitytojas galė
tų nurodyti naujai atvyku
siam lietuviui butą 5 asme
nų šeimai, tai tikrai pasitar
nautų geram reikalui. Inž.!

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

sų krautuvėj visokių mašinų, ii- 
randavojimui, kaip tai F’loor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių. pi u m bi n g, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

S28 E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
. Ofiao ValSadoa: aao > fld 4 

Ir miTIUI
546 BROADWAY 

BO. BOSTON. MASS.
Tatofoau: SOUth

Skaudi Nelaimė Kukėtų 
Šeimoje

Prieš kelis mėnesius Do
micėlė Kukštienė, gyvenan
ti Jamaica Plain, griuvo 
nuo kopiečių ir nulaužė sau 
koją. Kėiiaš savaites ji gu
lėjo ligoninėj. Vėliau vos ji 
pasveiko apsirgo jos vyras 
V. Kukšta. koki tai liga įsi
metė į koją. Ligoninėj dak
tarai nutarė pjauti koją. bet 
operacija pavėlavo ir kovo 
22 d. Kukšta mirė. Palaido
tas Forest Hill kapinėse. 
Velionis paliko liūdinčius 
žmoną ir du sunu. Velionis 
buvo kilęs iš Žemaitijos, iš 
Ylakių parapijos. Jo šeimai 
reiškiu širdingos užuojau
tos. J. Lukas

BALF Vakarienės Auko
tojai

Ruošiant šalpos vakarienę 
kovo 20 d. šie vietiniai biz
nieriai parėmė tą labdarin
gą darbą savo aukomis. Au
kavo J, Petrauskas, Frank 
Whitkens. Baltrašhmas. J. 
Glineckas. Plevokas. Miški
nis, A. Kučas. Žardeckas. J. 
Jakštis. WL Jakšti- W. 
Marcinkus. Butkus. Ki. Sa- 
bieckis, Alukonis. V. Baiu- 
konis. J. Gineričiu? ir F. 
Razvadauskas. SL Za-al
kas, Ai. Neviera ir J. Arlau
skas. Vi=i čda paminėti - iz- 
nieriai aukavo pre/.iu :: 
rimų. J. St.rigur.a-. V. Zar- 
veckas ir Jar.uški- 
po $5. Visiems auza
BAJLF - -’.-riau? va? •- šir
dingai dėkoja. Vaidyba

Lankėsi Petras Kalvynas
šeštadienį musų redakci

joj lankėsi Petras Kalvynas, 
vasario 25 d. atvykęs iš An
glijos į Lawrence, Mass. Ji- 
atsilankė su savo švogeriu 
M. Stakioniu. kurio pastan
gomis P. Kalvynas pasiekė 
Ameriką iš Anglijos. Iš Lie
tuvos pasitraukęs P. Kalvy
nas buvo sustojęs Danijoj, 
vėliau išvyko prie darbų į 
Angliją, iš kui’ švogeris ji 
atitraukė į Ameriką.

Lankėsi A. Jenkins ii 
Vermonto

Šį pirmadienį mu?ų 
dakci joj lankės; drg.
Jen kins-Jan r.ags.-La.-. 
gameitų unijos r -
organizatorius ir < IO j- 
pirmininkas V'ermony. • <? 
stijoj. Svečias užsuko i-a
mus pakeliui iš 
kur gyvena jo žmona.

A.
a ".i. -

Insurance Korrrpa- 5 
ta Ko»tumer; t»

Musų valstijoj visi i m. 
ninkai guri ai-a-a^-gi 
darm'r.inkg- .
atsitikimų ;>rie darir 
metu.- iryor.ė'- sum-..i 
vačioms r/.»r par 
mifiocus dolerių, o da 
ninkams nciaimė- a>i: 
m *jose k orr pa r j - i <g 
per melus 32 rr.i.jor. . ' 
rių.

• ’.<» 2 - 
df>i‘-riu grj ’u'. pviri'. 
i1 da-;ar s- 

.. ..

bia ;*?r»ėti.- b«r. d-au' 
kompar: ,»os kelia -yri 
pri eš j sta tyn i v ke t.. o :<
<’». i.ad ;»»:• ’<» me’-v 
d *r,o i.uinpanijo.- jai 
uždirbu-vio.- 9’ mino::.

Metinė Vakarienė
Rengia Dorck^sterio L»eUrr»^ Ptbečtv MiUoa- 
Nedėlioj, BALANDŽIO-APRIL 3 e k

Klubo Salėj, 1810-12 Dordkeole'

Pradžia 6 valandą vak«r<

Bus skanių valgių, gėrimų ir > 
tarnavimas. Bus muzika ir svečių > .

Kviečia

MIRĖ ANDRIUS MICKE- KVIEČIAME V1SUOME- 
VIČIUS j NE RUOŠTIS

Kovo 13 d. mirė Maynardj Laikas bėga ii* “Gabijos’ UUV1MCM vi«n» 
gyventojas, ilgametis “Ke- didysis sukaktuvių minėji- n^kratini^riptuvišku^aine ieivio- skaitytojas Andrius nu, artinasi. “Gabija” atsi- {?u, ‘Sšky žemaitSkų,

dėjusi pne tų iškilmių ruo- pasvaliečiu ir kitu budingų J- Gimbutas laikinai sustojo 
siasi, kviečiame ir visuomedaineliųJef įpintų li-il>a-c ---- pl-

, . nu rovėjėlių, vestuvinių ir, Jet
Gabijos choras yra vie- jei norit dzinguliukų, tai 

nas seniausių musų apieJm-;butŲ pOpuleriškiausias cho- 
kej. Jis gyvuoja 3o metus. , ras įr klausytojai jį “ant 
Jį suorganizavo žymusis rankų nešiotu”. Bet už val- 
kompozitonus Mikas Pet- sus, fokstrotus ir panašias 
rauskas. “meilės” dainas, tai labai

Choro sukaktuvėms ir sa ačiu Kas kartą girdėjo, tas 
\° kur?J.<? atminčiai pagerb- vargu benOrės vėl tas mig- 
-1 9a^?.a stato skambią dančias ir stačiai kankinan-
n labai linksmą Miko Pet-t^as dainas klausyti, 
rausko operetę Kanunkre-
tis ir Malūnininkas” ir duos
visą dainų koncertą, dau- h Q mok loja. Jos vado_ mo. 
giausiai M. Petrausko kury- tain
bos.

Puikus koncertas

Mickevičius. Velionis mirė 
sulaukęs 76 metų amžiaus. 
Jis paliko nubudime 3 sū
nūs. 2 dukteris ir 9 anukus. 
Palaidotas kovo 16 d. May-' 
nard kapinėse. Velionis iš 
Lietuvos paėjo iš Vidugirių 
kaimo, Girkalnio parapijos, 
Amerikoje išgyveno 52 me
tus. Priklausė prie Vytauto 
draugijos ir prie kitų.

Velionis iš amato buvo 
siuvėjas ir visą laiką dirbo 
drabužiu siuvyklose. Jo šei-

Iii irt m i.UUUCIV x - o 1 o r\rl 1A 
V ICIII Vl V7JV7

Kiam.v g’.r.os užuojautos.

TeL ŠOU 2712 arto BIG 901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDUUS)

Lietaris Bydytaja* ir CUrvgaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijoa

>as mz. Manomaitį, 28 Ėl- 
st, Dorchestere.

Musų Padėka
Lietuvių Radio 15 metų 

sukaktuvių koncerto, kovo 
20 dieną dalyviams, artis
tams, dainininkams ir gau
siai atsilankiusiai publikai 
tariame musų širdingą pa- 

{ dėką. Tariame ačiu visiems 
I vienaip ar kitaip prisidėju- 

Labai gaila, nes Mrs. M. Į siems prie musų Lietuvių 
Meshkus tikrai yra gabi Radio sukaktuvių paminėji-

X-RAY Aparato 
Pritaiko Akiaiaa

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 
S34 BROADWAT,

SO. BOSTON, MASS.

7-8

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE B INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 ORIOLE STREET 

W«t Rratory, M—
Tel. PArkwey 7-1233 W

Steponas ir Valentina 
Minkai

vybėje choras dainuoja taip 
i^kij. darniai, kaip retai tenka Tel. TRObridge 6330

If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAU

Valandos: 2-4 Ir 4-8 
NadėH««M <r Are

aaa 14 iki 12 ryto
278 HARVARD STREI 

■man SU arto
CAMBRIDGE, MASS.

- , . V girdėti. Choras turi gražiųmes bus gegužes 1 d. 2:30 r , dalvviu iame daue-ir 
vai. po pietų, South Bostono -U jį ' pabrinktu kito- High School auditorijoje,^^
lnomas ar . geresnių chorų visoj Naujo-

Prašom atsiminti tą joj Anglijoj. Bet kaip gali
ir vietą. S. V. sutartinės choras pasireikšti

-------------- fokstrotuose ir panašiose
dainose, kurios tinka sakso
fonui, muzikos “baksams”

Brocktoniškiai Jocai 
Sveiksta
au buvo minėta 

brocktoniškiai
Louis ir Antanina 

mobilio nelaimė
iabai skaudžiai su- 
- dienas Louis Jo
ri ?o iš ligoninės, 

turės gydytis ir 
amuose.

RADUO PROGRAMAKai]
‘Kelei

ca-

k-j-

L. R.

: • j ■-

Pasinaudokit Gera Proga
Šiame “Keleivyje” 4-ame

’.‘6IIltr puslapvje dedamas (tar ligom- i™™™;™
dar laikoma

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

1. Lietuvių Radio Orkes
trą.

2.ir kurias galima “pakelti”
„ , , •• , „i šokant? Juk tai yra visai, ~ „ .... T, ...Hancock kompanijos skel- neinianomas dalykis, o lie- B?Sevįch’ Emį,Jr B-ur^uLie 
bunas, o skelbimo gale siu; tuviškai ausiai * ui stačiai! ne ir Rrances Palioms įs So. 
loma visiems nemokama., ne Reliamas (lalvkas
knyga apie vaikų auginimą. £al ~ita man(; ni;omonė 
Knygą paraše žinomas mo njek0 neįtikins, bet atrodo, 
slininkas ir visiems p omu gj^įp galvoja veik visi 
su ja susipažinti, i °9n.t,1^1; lietuviai, su kuriais man te
tą knygą fąnri tun uzpi r y ko kajj7gtj apjc ckoro pa
ti skelbimo gale pridėtą ku- sirodyma> / j >
nona ir pasiųsti John Han- J * s,uo

biiėTtą6šS-!cock komI’an‘jai B0810™-
tusirinkimąi 
eilę nariu

o jo zmo-

; jau jaučiasi 
u mano švoge- 
-erei greit pa-

J. Lukas

John

Draugija Paskyrė 
Delegatus
- Remti Draugijos
-Kyrius 
turėjo 

-rė visą
į šį sekmadienį
A orcesterio 

-jos seimą
• i/atais jv,. ------- -k * - ... - - -

Mrs. Tumavičie- ras be darbo praturtėti ir į Ypatinga padėka tenka 
“už vieną dolerį gauti 2,000 Tremtiniu Rateliui 

“sakc-

“Piramidos” Kvaitulys Tus- ka visiems tiems, kurie pa 
tma Kišenes rėmė mane moraliai ir ma-

Praeitą savaitę Bostoną terialiai per tuos trylika mė- 
^Tarpjir apielinkeš apniko “pirą- nėšių, kada mano vyras bu- 

paskirti: J J midų klubų” kvaitulys. No- i vo sanatorijoje.

/auskas, S. Joku- - , .. .
K. Mereškevičius, dolerių daugeliuiC x.- • , -4 “Ciaupa ir k.

Dainininkės Albina

Bostono.
3. Smuikininkė Alice Ple-į 

vokiutė iš So. Bostono.
4. Pasaka apie Magdutę. f
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
adresu: W0RL Sta

tion, Lithuanian Program,, 
216 Tremont st, Boston,

T«L 8OU
DAKTARAS

J. L. Paiakeurnis
OPTOMETRISTAS

Ofto)
Nm 9 ryto M 7

PADĖKA
Noriu išreikšti gilią pad«-;J^ “pr^^dami savo'T 

l visiems tiems, kūne Da- _ i iv:________pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad
vvay, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

Tremti
niai, nors nesenai atvykę ir

Nm 9 ryto H 12

447 Broadvray
sa BOSTON.

DR. G. L. KILLORY
18 TrcaMBt SU Ktotol BriMtog

Kaaatorya 295
BOSTON. psA. L>faypttoj«871

SPRCIALISTAS KRAUJO, INKSTU nervų lig^
Darė KrmU«Parsiduoda 10 Tonų Voga

Dėl senatvės išeinu iš biznio, labai 
perą proga pirkti. Kreipkitės į Peterį 

I,awrcncc, 
(15>

Parsiduoda Namas
Trijų šeimynų namas, 2»'>5 Bolton 

st.. So. Bostone. parsi»hi<xla tuoj pat, 
Kreiptis į savininku pirmame fliore. 
geriausiai sekmadieniais. (I-O

Parsiduoda Namas ir Žemė
šešių kambarių namas, su vi

sais patogumais. 3 karų gara- 
džius. 18x35 vištininkas ir maž
daug 4 ekeriai mišku apaugu 
sios žemės. 5 minutės nuo busti 
stoties, parsiduoda tuoj pat. 
Kaina $8.600. Kreipkitės j Mr. 
Williapi Publicover, Abbot Rd.. 
No. Reading, Telefonas 318-13

.iu” apniko galvas ir jie de- dar neisikurę, patys pirmie- Novickį i5x Knirnot st., 
dasi pne klubų, kūne ząjui istiese mums pagalbos 
da”... Kvaitulys atėjo iš'ranką, kada buvome likę be 
Washingtono ir Ncw Yor- uždarbio ir nusiminę, nesBirželio 5 Gegužinė ...___

BALF skyrius ko, kur sakeriai ta praloki
me liga jau persirgo ir pasi
juto keliais ar keliolika do
lerių lengvesni. “Madą” čia 
atvežė specialistai rake- 
tieriai.

jis birželio & 
Romuvos parke, 
aunu pikniką ir 
organizacijų tą 

•'/ti jokių iškilų.

f rtXX

ŽODYNAS
Aaghškai - Lietuviškas Ir 

. AngliukasJ LAIJO Žodynas 
I-aida

‘ė 1300 pusi.
- 12 TALERIŲ

O- ĮDARAIS $14.09.
mu užsakymo:

D. PILKA 
»W K. Krnadoay

<**1*. fc^ton 27, Mass.

Bedarbių Skaičių* Dar 
Didės

Musų valstijoje bedar
biams* šelpti greitu laiku 
bus išmokama per savaitę 
3 milionai dolerių. Kovo 23 
d. bedarbių skaičius čia sie
kė 133,375, bet laukiama, 
kad bedarbių skaičius po 
Velykų smarkiai padidės, 
nes daigelis šiušapių ren
giasi laikinai užsidaryti ar
ba sumažinti darbą. Laukia
ma, kad bedarbių skaičius 
balandžio--mėnesį gali pa
siekti 175,000.

nežinojome kaip reikės to
liau gyventi.

Taip pat nuoširdžiai dė
koju So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Klubui, Lietuvių 
Siuvėjų lokalui, Lietuvai 
Remti Draugijai, Sandarai, 
United Lithuanian Brock- 

i ton Fair Comni., šv. Vincen
to Draugijai, gerb. V. Šim
kienei, gerb. A. Januškevi
čienei, J. P. Tuinilai, gerb. 
Nevierams, Razvadauskie- 
nei Marcinkui, M. Budvitis, 
J. Kesler, Plenskienei, A. 
Savickienei, Minkams, Vl. 
Jakštui, inž. J. Vasiliauskui, 
Alg. Šimkui ir visiems ki
tiems, kurių čia pavardės 
nesuminėtos, bet kurie savo

erų žodžiu mus suramino 
ei paguodė.

Julija Mustaikienė

Reikalingi Krežių Pinėjai
Reikalingi 5 patyrę vyrai gė

lių krepšiams pinti iš nendrių ir 
karklų. Darbas pastovus, aukš 
tas atlyginimas, yra butas ir 
užlaikymas, 65 mylios nuo Bos
tono prie nr. 1 U. S. kelio.

Kreipkitės į (13)
Fred E. Murray

Wfclls, Me. Telefonas 298

Nao • ryto Od 7 
NodMiom. noo 19 ryto iki

BORIS BEVERAGE CO.

220 E
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų kaliams, vestu
vėms į namus ir sales. (->

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telepkone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(1

)
Si8^

t k:• >tt* pat ir į to- 
Umaa vietos.
Saugi priciiara,
S8S BROADWAT,

SO. BOSTON, 
TM. SOUth




