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Pasaulis Džiaugias Dėl Atlanto 
Pakto Sudarymo

Ko Kaizeris ir Hitleris Nepadare, Tą Stalino Smurtas Pa* 
darė — Pasaulis Sveikina Amerikos Apsisprendimą—Ru* 
sija Pradeda Milžinišką Propagandą Prieš Atlanto Su* 
tartį.

Praeitą savaitę paskelbta Mažiau IHotilUl MirŠ- 
Atlanto Sąjungos sutartis,; ta Gimdant
bus paskaita ateinančią sa
vaitę. Visų Atlanto bend
ruomenės užsienių reikalų 
jninisteriai atvyksta j Wash-

ORO FOTOGRAFUOS 1$ GREITO ORLAIVIO

Moterų mirtingumas gim
dant kūdikius Amerikoje 
lkbai sumažėjo, pagal Pub-

ingtoną padėti savo parašą lic Health Service praneši- 
po Atlanto Sąjungos sutar-mą. 1947 metais iš kiekvie- 
timi. nų 10,000 gimdymų čia mi-

Iš visų pasaulio sostinių 
ateina žinios, kad žmonės 
sveikina Amerikos apsi
sprendimą ginti silpnesnes 
Europos valstybes, jei agre
sorius jas užpultų. Amerika 
nebeleis Stalinui, kad jis 
smaugytų Europos valsty
bes vieną po kitos.

Maskva, tuoj po paskelbi
mo Atlanto Sąjungos sutar
ties, pradėjo milžinišką me
lų propagandą prieš Ameri

rė tiktai 13 moterų, o 1933 
metais, iš to paties skai
čiaus gimdyvių, mirė 62 
moterys. Mirtingumas gim
dant nėra lygus tarp baltų
jų ir spalvotų žmonių. Bal
tųjų motei-ų iš 10,000 gim
dyvių 1947 metais čia mirė 
tiktai 11, o iš “nebaltųjų” 
moterų mirė 33. 1933 me
tais skaičiai buvo kitokie, 
tada baltųjų moterų iš 10,- 
000 gimdyvių mirė 56, o

4 Fotografija dešinėj buvo nutraukta iš orlaivių, kurie lėkė 1,000 mylių greitu^ 
mu. Tai buvo padaryta dviem orlaiviams lekiant viens prieš kitą, kaip tai 
matyti kairėj. Abu orlaiviai lėkė 500 mylių per valandą greitumu, o jų su
sitikimo vietoje gavosi greitumas 1000 myliu »»er valandą ir tame momen
te fotografija buvo nutraukta. Ji išėjo visai aiškiai, nežiūrint į pašėlusį orlai
vių greitumą.

/

ką ir sako, kad Amerika J spalvotų moterų mirtingu-
jnjošia agresiją pnes Rusi
ją ir kad Atlanto Sąjungos 
sutartis reiškia karą. Propa
ganda varoma visuose kraš
tuose. Rusijos propaganda 
yra melaginga; ir perdėm 
neširdinga. Atlanto Sąjun
ga sudalyta taikai išsaugoti 
ir jeigu Rusija savo kaimy
nų nepuls, jai joks pavojus 
iš Amerikos ir kitų valsty
bių negręs. Bet jei Rusija 
užpuls kurią nors Europos 
tautą, prisidėjusią prie At
lanto Sąjungos, tokiame at 
sitikime visas Vakarų pa 
Raulis sukils prieš Maskvos 
plėšikus ir juos sudraus.

Pasaulis tiki, kad Ameri 
kos aiškus pasisakymas už 
pagalbą Europai, jei ji butų 
užpulta, atbaidys Maskvos 
imperialistus nuo karo. Ko 
Kaizerio ir Hitlerio impe
rializmas negalėjo padaryti, 
tą padarė Maskvos begė
diškas grobimas kaimyninių 
žemių ir Amerika pirmą 
bartą savo istorijoj pasisa
kė iš anksto už karišką pa
galbą Europai.
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Prezidentas Tnunan Tikisi 
Susitart sn Kongresu

t —f
t Tarėsi su Kongreso Daugumos Vadais — Reiškia Vilties, 
i Kad “Fair Deal” Programa Dar Bus Priimta — Nori Tai* 
' kos su Pietiniais Demokratais — Laukia Pagalbos iš Pa

žangiųjų Republikonų.

Rusai Rengiasi Pul- .Plezdentas Trumanas, 
ti Jugoslaviją? 18 at°SlOgų' pradej°

Iš Albanijos praneša, kad
derybas su kongreso vadais 
dėl įstatymų leidimo. Prezi-

ten prie Jugoslavijos sienos dentas rado demokratišką 
esą sutraukta daug kariuo- kongreso daugumą suskilu-
menes, kuri ruošiasi įsiverž
ti į Jugoslavijos teritoriją.

šią, pietinių valstijų demo
kratai senate atvirai sudarė

Prezidentas Grįžo 
iš Atostogų

Prezidentas Trumanas šią 
savaitę grįžo iš atostogų 
Floridoj ir eina savo parei-’ 
eas VVashingtone. Pasikal- . .
bėjime su spaudos atsto- tremtiniai: 
vais prezidentas sakė, kad1 Abakanavičius Antanas,

BOSTONĄ ATVYKSTA NAUJAS 
LIETUVIŲ TRANSPORTAS

Apie kariškus pasiruošimus koaliciją su konservatyviais 
prie Jugoslavijos sienų pra- republikonais ir paveržė se- 
neša ir iš kitu Tito kaimy- nats daugumą iš prezidento, 
nų. Kartu visos bolševikiš< Het prezidentas Truma- 
kos radio stotvs Bulgarijoj/nas sako, kad jis tikisi susi- 
Rumunijoj, Lenkijoj, Ce-'tarii su kongreso dauguma 
choslovakijoj, Vengrijoj ir dėl įstatymų leidimo. Šiuo 
Albanijoj veda smarkią tarpu administracija bando 
propaganda prieš Tito rėži-1 eumobihzdbti ir demokratus

Š. m. kovo mėn. 25 d., 
laivu “Marine Tiger” Į Bos
toną atvyksta šie lietuviai

Švedai Prašo Nėra
syti “Nesąmonių”
Švedijos vyriausybė bėgy- 

je trijų savaičių pasiuntė iš 
antro karto Maskvai atsa
kymą į rusų skundą, kad 
Švedijoj pabėgėliai iš Balti
jos šalių esą “persekioja
mi”. švedai griežtais žo
džiais atmetė Maskvos be
gėdiškus prasimanymus ir 
diplomatinėj notoj vadina 
tuos kaltinimus “nesąmonė
mis”.

Švedijos policija suėmė 
vieną pabėgėlį estą už kri
minalinį prasižengimą, o 
Rusija dėl to prisikabino ir 
kaltina švedus, kad jie*

dar per anksti yra kritikuo
ti kongresą už jo pasiūlytų
jų įstatymų neišleidimą ir 
mano, "kad kongresas galų 
gale priims daugumą jo pa
siūlytųjų “fair deal” įstaty
mų. ; ŽXIgiru».

Šio mėnesio gal.e prezi-1 Bražėnas Andriejus, Mag- 
dentas Trumanas turės pasi-l dalena, Jonas, Leonardas, 
matymą su Anglijos karo Bakunas Petras, 
metų vadu W. Churchill, Budraitis Stasys, Geno- 
bet-į Bostoną balandžio 1 d. vaite, 
neatvyks, kaip buvo žade-į Butėnienė Morta, 
jęs. Dautartas Leonas.

Ziaušys Edvardas, Apolo
nija.

Žickus Povilas, Elena, 
Reimund, Tomas.

Žilys Jonas, Bronė, Nijolė. 
Žukauskas Vitalis, Ma

rija.
Atvykstančius pasitiks 

organizacijų atstovai.
BALF Imigr. Komitetas

Julija.
Alksmantas Felicija, Eu

genija.
Andriulis Alfonsas, Geno- 

VHltė*
Bančnas Juozas, Bronė, Sunkus Bomberis

Prancūzai Parduoda 
Ginklų Arabams

Druktenis Jadvyga. 
Dumbra Augustinas. 
Dziakonas Alfonsas.

Pakilo Nuo Laivo
Amerikos karo laivynas 

praneša, kad vienas sunku
sis bomberis, kurs su bom
bomis ir kuru sveria 37 to
nas, pakilo šio mėnesio pra
džioje nuo vieno orlaivių 
nešiotojo laivo ir lėkė 2,000 
mylių. Vėliau orlaivis nu
metė apie 10,000 svarų sun-

Prancuzijos vyriausybė Ina, Jonas, 
nutarė panaikinti draudimą 
gabenti ginklus į Siriją ir 
Lebanoną. Prancūzai aiški

Eidenas Jonas, Eugenija, kūmo ir parlėkė į Patuxent.
Galinis Viktoras, Dalija, 

Viktorija, Irena, Lukrecija.
Gintala Bronėnatuna sveuus nau jie kad tose šalyse vyriau- Gaubvs Paulhis Valerija 

“persekioją” Baltijos pabe- k užtikrinti vidų- F 1 ’ VaIenja’
imlius. Ta sako Maskva. ku-^yDes nega11 UZUK?n, ! Gražina.gelius. Tą sako Maskva, ku- saU,nim0 
ri šimtus tūkstančių žmonių^ ®u 
ištrėmė iš Baltijos kraštų į 
Sibirą ir kitas Rusijos vergų 
stovyklas.

mą ir šaukia jugoslavius su
kilti prieš Belgrado val
džią. Ar tai reiškia karą, ar 
tiktai “nervų karą”, tikiu 
žinių nėra.

DEMOKRATAI LAIMĖJO 
PRANCŪZIJOS RIN

KIMUS
Praeitą sekmadienį Pran

cūzijoj buvo renkamos de
partamentų tarybos, kurios 
tvarko vietinius departa 
mentų reikalus. Rinkimuo
se dalyvavo 7,178,615 bal
suotojų. Už atskiras parti
jas buvo paduota balsų: už 
flegtdistus — 1,821,021; Už 
komunistus — 1,689,764; 
Už socialistus — 1,206,895; 
Už katalikus (liaudies re- 
nublikonus) — 579,390;
Už radikalus — 798,581. Iš 
viso už vyriausybės partijas 
paduota 3,667,830, arba 
virš pusės visų balsų. Pagal 
.pravestų atstovų skaičių į 
“kantonalines tarybas” de
golistai gavo 170 vietų, ko
munistai tiktai 15, o vy
riausybės partijos pravedė 
538 atstovus. Viso kantona- 
Jinėse tarybose yra 723 at
stovai. Degolistų (fašistuo- 
janti generolo de Gaulle ša- 

Jininkų) partija xsurinko 25 
nuošimčius balsų, o komu
nistai surinko 23 nuošim 
čius.

NUTEISTAS KALĖTI

Bulgarijos protestonų ku
nigas Georgi Chernev, kurį 
bolševikai nuteisė ilgus me
tus kalėti kartu su ketui ioli 
ka kitų protestonų kunigų. 
Paveikslas nutrauktas, kada 
tas kunigas aiškina teisė-

i'ams savo “prasikaltimus”, 
:urie buvo išgauti smurtu.

nes jų kariuo 
menes yra blogai ginkluo 
tos. Izraelio vyriausybė 
baukštosi, kad prancūzų 
parduoti ginklai gali būti, 
panaudoti žydams mušti. ,

Anglija irgi siunčia dau--na' , o , ,
S irpadidinotai šąli J tei-.', Daunienė Petronėlė, dūk- 
kiamas subsidijas išlaiky- te Birute-

Jakas Sofija, Vaidotas, 
Rimvydas, Rūta.

Jaras Petras, Marijona. 
Juodis Jonas.
Kačinskas Jeronimas, Ele-

Kružintaitis Ksaveras,mui “arabu legiono”, ku- >. • j
nam vadovauja anglų Angele, dūk-

__________ Į te Angele.
Miknius Stasys, Elena,

Laima, Angele.
Mockapetris Motiejus,

JAPONIJOS KOMUNIS
TAI PRIEŠ MASKVĄ?
Japonijos komunistų par-, Ona, Dalia, Leonard 

tija iškėlė reikalavimą, kad Į Lėlys Petras.
aliantų taryba, kurios prie
žiūroje yra Japonija, parei
kalautų iš Rusijos pagreitin
ti grąžinimą namo 400,000 
japonų karo belaisvių, ku
riuos rusai laiko nelaisvėje 
ir verčia dirbti darbų sto-į 
vykiose sunkius darbus. Ja
ponų komunistai pirmą kar
tą išdrįso pareikalauti, kad 
Rusija grąžintų japonų ka
ro belaisvius.

Oniunas Bronius, Bronė.
- Paliulis Jonas, Kazimie

ras.
Paukštys Izidorius, Ona.
Popeliucka Vanda.
Sadauskas Albinas.
Skruodys Kostas, Antani

na, Skirmantas.
Smilgevičiūtė Kristina.
Sodonis Marijonas.
Sodys Matas, Jadvyga, 

Juozas

Md., karo laivyno bazę. Ka 
ro laivynas sako, kad toks 
bandymas buvo daromas 
šio mėnesio pradžioje ir pa
rodė, kad orlaiviai gali pa
kilti nuo laivų ir gali pa
siekti tolimas vietas.

Prezidentas Giria
Dean Achesorią

Prezidentas Trumanas pa
siuntė sveikinimą valstybės 
sekretoriui Dean Acheson 
už sėkmingą surašymą Šiau
rės Atlanto Gynimosi Są
jungos sutarties. Preziden
tas sako, kad sutartis yra 
surašyta prisilaikant Ame
rikos konstitucijos ir sustip
rins Jungtinių Tautų orga
nizaciją.

Republikonų partijos va
das, senatorius A. H. Van- 
denberg irgi labai prielan
kiai atsiliepė apie tą sutartį 
ir sako, kad ji yra geras ap
sidraudimas nuo trečio pa
saulinio karo. Senatorius 
sako, kad senatas viešuose 
liudininkų parodymuose iš
aiškins plačiau tos sutar
ties svarbą ir, jo manymu, 
senatas ją patvirtins.

Sovietų Radio Kalba 
Apie Karą

Maskvos radio, pranešda
mas apie paskelbtą Atlanto 
Sąjungos sutartį, sako, kad 
ta sutartis yra “Amerikos 
valdančiųjų grupių agresin
gos politikos ginklas” ir 
dar pridūrė, kad “milionai 
žmonių supranta, jog ta su
tartis reiškia karą prieš So
vietų Sąjungą.

Maskvos propaganda, po 
sutarties paskelbimo, žy
miai sustiprėjo ir siekia į- 
kalbėti tiek Rusijos, tiek ir 
užsienių žmonėms, kad Va
karu valstybės ruošiančios 
karą prieš Sovietus.

IRANAS BAUKŠTOSI
Irano ambasadorius Ame

rikoje perspėjo musų šalies 
vyriausybę, kad Iranui gre
sia didelis pavojus iš Rusi 
jos. Sako, rusai stiprina pro
pagandą prieš Iraną ir pra
deda grasinti ginklais už
pulti tą silpną kraštą.

DEAN ACHESON

Kartu su tuo japonų ko
munistų vadai skelbia,* kad Monika, Gediminas, Danu-
jie ateityje mažiau seks Ma- tė, Vida. 
skvos politiką ir stengsis' Švelnytė Marcelė.

JUDITH COPLON TRAU- 
____  KIAMA ATSAKOMYBĖN
Stasiukynas Vaclovas, Judith Coplon 27 metų 

Justicijos departamento tar

daugiau bendradarbiauti su 
Kinijos komunistais. Ar tas 
pareiškimas reiškia, kad ja-

?mų komunistai nori eiti 
ito keliu, ar yra tiktai gud

rus manevras parodyti savo 
“savarankumui”, paaiškės 
tik vėliau.

Trimakas Dionizas. 
Tumavičius Jurgis, Kazė. 
Vaišnys Antanas, Emilija, 

Arvydas.
Vekselis Aleksandras, Ire

na, Irena.
Urbšaitis Jonas.
Zavickas Kazimieras.

nautoja, kuri buvo pagauta 
su slaptais valdžios doku
mentais, kuriuos ji norėjo 
perduoti Sovietų diploma
tui, dabar patraukta į teis
mą ui valdiškų dokumentų 
vogimą. Teisman patrauk
tas ir tas Sovietų diploma
tas prie UN organizacijos, 
inžinierius Gubičev.

ir kai kuriuos republikonus 
už butiniausius įstatymus.

Iki kovo mėnesio galo tu
ri būti išleistas įstatymas 
apie nuomų kontrolę. Atsto
vų rūmai nutarė kontrolę 
žymiai apkarpyti ir nutarė 
suteikti teisę miestams, ap
skritims ir valstijoms koif 
trolę visai panaikinti. Sena
tas dar tebesvarsto tą klau
simą ir jo dauguma linksta 
tokią teise suteikti tiktai 
Valstijoms/ Prezidento pa
siūlyta griežta nuomų kon
trolė dviems metams vargu 
praeis, bet senatas linksta 
priimti kiek griežtesnę kon
trolę, negu rūmai.

Kitas svarbus įstatymas, 
dėl kurio prezidentas turi 
sunkumų kongrese, yra pa
keitimas Taft-Hartley bi- 
liaus. A. Darbo Federacijos 
ir C. I. O. unijos pasižadėjo 
vyriausybei, jei įstatymas 
bus pakeistas, laisva valia 
susilaikyti nuo streikų per 
30 dienų nuo ginčiu iškilimo. 
Unijos ragina vyriausybę ir 
kongresą greičiau atšaukti 
T-H įstatymą ir išpildyti 
vieną rinkiminį pasižadėji
mą.

Dėl kitų “fair deal” įsta
tymų administracija turės 
daug dirbti, kol sutelks kon
grese reikalingą daugumą.

RABINO GINČAS SU 
KATALIKAIS

75 metų rabinas, Stephen 
S. Wise, praeitą penktadie
nį viename pamoksle sakė, 
kad “didžiausia krikščioniš
ka bažnyčia” yra nusista
čiusi už karą. Tame pa
moksle jis kaltino, kad ir 
Amerikos valdžia, jei ji taip 
ruoštų taiką, kaip ji ruošia 
karą, galėtų surasti su Mas
kva taikų sugyvenimą.

Washingtono katalikų 
universiteto profesoriai šitą 
rabino pamokslą pavadino 
•‘klastingu ir melagingu” 
pasisakymu. Jie kvietė ir 
žydus ir kitų tikybų ameri
kiečius vengti tokių aplamų 
kaltinimų.

Rabinas S. Wise į tą kal
tinimą atsiliepė, kad jis “iki 
mirties” ginsiąs taikos rei
kalą. S. Wise yra Amerikos 
žydų kongreso pirmininkas.

Musu valstybės sekreto-į Rusų užblokuotame Ber
nus įspėjo Maskvą, kad A-’lyne Vakarų valstybės įsa- 
merika neleis Rusijai įsiga- kė, kad rusų išleisti vokiški 
lėti visoj Europoj ir panau- pinigai nebegaliotų. Ten ga- 
dos savo ginkluotą jėgą, jei Uos tiktai “vakarinės mai - 
bus reikalas. ’ į .kės”.
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“ISTORINĖ DIENA” kiški kaimynai ekonominiai 
SENATE boikotuoja Jugoslaviją ir
--------- pridarė jai didžiausią nuo-

Kovo 15 d. nakčia Ameri- stelių. Visi Tito ekonomi
kos senate sako buvusi “is- niai planai buvo sujaukti 
torinė diena*’. Tą dieną re- čechoslovakijos. Lenkijos.

ublikonų partijos senato- Vengrijos ir Rumunijos pu
riu dalis susitarė su pietinių stangomis. Tito bandyma.- 
. alstijų demokratų senato- ir Maskvos neklausyti ir 
ais priimti “kompromisą** bolševikišką nekaltybę išlai 
ėl fiiibusterio. Sutarta, kad kyti. nedavė jam draugų nė 
vejų trečdalių “konstituci- Vakaruose, o todėl Jugosla

ve dauguma”, arba 64 sena- vijos rėžimas pradeda braš- 
toriai, galt bet kada nu- kėti dėl ūkiškų negalavin.ų. 
traukti debatus senate, bet Prie to dabar prisideda mi 
kartu sutarta, kad joki dau- litarinis grasinimas Įsiveržt:
guma senate negali pakeisti į Jugoslaviją iš kaimyninių 
senato dabartinės debatų valstybių ir padaryti ten 
tvarkos. Kitaip sakant, jei “gruzišką perversmą”. Pef- 
kada nors senatas ii- norėtų versmą padalys sovietiški 
pakeisti savo diskusijų tvar-; kareiviai, bet pasauliui bus 
ką, tai prieš toki pasimoji- garsinama, kad Jugoslavi- 
mą senatoriai galės vartoti, jos liaudis nuvertė banditą 
“filibusteri’’, arba nepabai- Tito...
giama- kalbas... Pavojus Tito rėžimui gre-

Kur šito Įvykio “istoriš- šia iš visų kaimynų. Nese 
kūmas”*? Jis yra tame, kad nai buvo pranešta, kad ru- 
eenatas padarė dideli žings-sų kariuomenės daliniai pa 
ni atgal savo vidujinėj de- sirodė Albanijoj, šias die- 
batų tvarkoj, Įrašydamas i;?as Makedonijos “kovoto- 
“kompromisą”, kad tiktai jai” Bulgarijoj skelbia su- 
dvejų trečdalių ‘‘konstituci- kurdą “liaudiškai demokra- 
nė dauguma” gali baigti de- tišką” nepriklausomą Ma- 
batus, o tokią daugumą tik kedoniją. kas reiškia, kad 
išimtinais atsitikimais gali-Įmakedoniškoj Jugoslavijos 
ma sumobilizuoti. “Istoriš- dalyje ruošiamas ginkluo 
kūmas*’ yra ir tame, kad tas sąjūdis. Sako. Tito jau 
senatas Įamžina tą nelemtą pasiuntęs kelias savo ka- 
tvarką, nustatydamas, kad riuomenės divizijas i Alba- 
prieš debatų tvarkos pakei- nijos ir Makedonijos pa 
timą galima griebtis “r .i- siehj.
busterio”. Iš Balkanų praneša, kad

To Įvykio prasmė yra ta graikų partizanų vadas ge 
jne, kad politinės jėgos nerolas Markos buvęs susir- 
kraštA “ruarcitvarlrS” Po-PfS “titizmu“ Už tai Bul*

KELEIVIS. SO. BOSTON

Jis VEDA KARĄ PRIEŠ RAUPSUS (LEPRĄ

Karo laivyno daktaras Jack YYTliam Millar, 26 metų 
amžiaus, iš Palo Altą, Calif., Tinian saloje, Pacifiko 
vandenyne, kur per karą buvo amerikiečių atominė 
bazė. iš kurios pakilo orlaivis su bomba ardyti Hi- 
roshima. dabar Įkūrė pavyzdingą ligoninę raupso- 
tierr.s. arba sergantiems lepros liga. Daktaras dirba 
su savo žmona, kuri yra nursė (matosi viršuje). Apa
čioje matyti, kaip raupsotieji ligonis dirba darže. 
Lepra yra šiltųjų kraštų liga ir labai pikta, Ameriko
je yra tik viena ligoninė tos rūšies ligoniams.

siuntėt, tai buvo nuo mano, 
pusbrolio... Labai dėkavoju j 
už suradimą jo. Tuojau pa-J 
siunčiau jam $100 pagalbos. 
Užsakiau $10 maisto pakie- 
tuką ir rūpinsimės nusiųsti; 
jam rūbų eilę.*’

Gavęs* toki laišką netik 
apsidžiaugiau, bet ir susi-

Kas Savaite
Nedarbas Didėja “pertrauka” ilgiau užtruks,

Iš visų Amerikos miestų tai ją pajus ir tolimesnių 
JiTudinauT kad galėjau su-; ateina žinių anie didėjant} pramonės šakų darbininkai 
rasti toki žmogų, kuris taip, nedarbą. 1
nuoširdžiai atjautė ir nelai- daug lengvosios 
mingą tremtini sušelpė. j Massac

Laiškas nuo našlės mote- ?tijoj bedarbių skaičius j 
ries, trijų vaikų motinos iš siekę virs 136 tūkstančių.
Vokietijos, sako: ;Tokie miestai, kaip Lavren- diliomis rublių. Bet žinovai

“Gavome malonų laišką ir 'ce, HaverhiL n kit:. kur dir ;saj.o, kafj Maskva savo biu- 
dovanu, kuriu pakaks tūlam-ba daug lietuvių, dabar tu- (^eta sudaro “hitleriniu bu- 
laikui.’Laišką perskaitę su- n daug nediroancių zmo-: du„ if pasiruošimo iš-
pratome, kad tamsta musų . laidas užrašo, kaipo “ūkio
laišką persiuntėte kitam ' aidžios ekspertai neina- gei.įnįmo” išlaidas”, o vie-

Bedarbių ypač 
pramonės

Massachusetts vaT- askelbtame 
skaicns ^‘.reikalam? i

Rusija Ginkluojasi
Sovietų Rusijos naujai 

biudžete karo 
numatoma 

metus išleisti “tiktai
per 

” 79

mums nepažįstamam zmo-; 
jgui. kuris mus taip gausiai1 
i sušelpė. Tuojaus visi ėjome1

pasimelsti
gero žmo-

; bažnyčion
Tamstos ir už to 
gaus sveikatą”.

Jeigu malda loštų kokią 
rolę. pamaniau sau, tai bu
čiau laimingiausias žmogus 
pasauly. Juk iš 150 reko
menduotų tikiu, kad vis kas 
jiors, ką nors, kad ir nę tiek;

no, kad jau prasidėjo pir
moji pokarinė depresija.

“Sunkesni laikai’* palies 
už ne tiktai atskiras žmones, 

bet palies ir musų organiza
cijas. musų vajus, spaudą ir 
ypač pasunkina Įsikurti 
naujai atvykstantiems lie
tuviams.
Lietuvos Ponai

Vasario 15 Vilniuje

narių
buvo žmonės su rusiško-Tame darbe man daug1. . .. . ~

padėjo gerb. Antanas Bani- mls pavardėmis, atėjūnai fe 
šauskas iš Minersville, Pa. “atuskos Rasejos. Lietuvos 
Jis siuntė man netik patari- komunistams vadovauja to- 

;jnų, bet ir adresų nuo pati- kie zmones : Azarov, Bagra- 
Jtimų žmonių, nes savo ‘ ar-|£ln- Cisuakoy, Lipatni.tov, 
chvve” neimčiau craleieš: Plsaiev. Supikov, Ronova-

gerinimo 
šai parodo tiktai tuos pini
gus, kurie išleidžiami al
goms ir kareivių užlaiky
mui.

Žinovai spėja, kad Rusija 
karo reikalams išleidžia ne 
mažiau pinigų, negu VISOS 
Vakarų valstybės kartu pa
imtos ir, žinoma, toli pra
lenkia Amerikos kariškas 
išlaidas. Svarbiausios karo 
išlaidos Rusijoj eina naujų 
kariškų dirbtuvių statymui 
ir panašiems reikalams, bet 
kariškame biudžete tokių 
išlaidu nematvti.

krašte “persitvarkė”. Re
publikonų konservatyvinis 
sparnas susigiedojo su de
mokratų dešiniuoju sparnu 
ir sudarė senate daugumą. 
Ta dauguma reiškia, kad

tatymas’’ yra palaidotas. Ta 
dauguma reiškia, kad pre
zidento visi kiti pasiūlymai.

gęs “titizmu 
garijos teritorijoj bulgarų 
policija ji areštavo, pasodi
no Į orlaivi ir išgabeno i 
Maskvą, kur jis esąs laiko
mas Lubiankos kalėjime, o 
pasaulini paskelbta. kad jis 
dėl “nesveikatos” atleidžia
mas iš pareigu.

Tito rėžimas braška. Kai
arba taip vadinama “fair pik Maskva pakrikštijo Tito 
deal” programa, bus žymiai “trockistu”, tuoj buvo aiš- 
apkarpyta ir iškraipyta pa- ku, kad Stalinas nedovanos 
gal konservatorių norą. Ta Jugoslavijos diktatoriui už 
dauguma reiškia, jog ir de-jj° savarankumą. Dabar, ro- 
mokratų ir republikonų dos, atėjo didysis Tito bar. 
partijos abidvi ATSISAKĖ dymas ir tas “atskalūnas” 
nuo savo rinkiminių pažadų turės Įrodyti, ar jis gali savo 
išleisti civilių teisių Įstaty- rėžimą išlaikyti, ar susmuks 
mą. Republikonų * partija jir paskęs kraujo baloje, 
nuėjo dar toliau, ji pamynė- Vakarų pasaulis organi- 
po kojomis savo iškilmin-, zuojasi i karišką sąjungą, 
gus pažadus pažaboti sena- ^et n* Rusija nesnaudžia, 
te “filibusterj” ir tuo paro-'loP° savo plyšius, “valosi", 
dė, kad Linkolno partijoj {ginkluojasi ir grobišiauja, 
vyrauja pietinių demokratų!M dar gali pagrobti, 
dvasia... Toks suniekinima? i Jugoslavijos Tito ir jo 
savo iškilmingų pažadų ne Jsmur^u paremtas rėžimas 
daro garbės tai partijai* i bandė laikytis taip rytų ir 

Demokratų partija, po vakarų, pusiaukelėje. Jei 
praeito rudens puikaus rin-'dsi daviniai nemeluoja, tai 
kiminio laimėjimo, pasiro- t<am rėžimui nebeilgai teks 
do suaižėjusi i dvi nesude-i “sėdėti ant tvoros", jis tu
jinamas dalis. Pietinė parti-' rfs arba ieškoti paramos 
jos dalis yra savo pažvalgo- Vakaruose, arba ikris i

paminėtus tikslus siekti, visos 
valstybės pasižada stiprinti 
savo gynimosi pajėgumą.

Kiius pavojui kurios nors 
va.'tvbės teritorijų neliečia- 
mybei. politinei nepriklauso
mybei arba saugumui, visos. 
pasirašiusios valstybės žada;. 
tartis tarpusavėj. kaip tą pa
voju prašalinti.

Visos valstybės sutinka, 
kad jei viena ar kelios pasira-j 
šiušių valstybių butų užpultos j 
ginklais, tai bus skaitoma už-1 
puol mu prieš visas sutarti: 
pasiraši >ias valstybes ir. jei
gu - ks užpuolimas Įvyktą, tai!

. ' į įsirašiusios valstybės, 
skyrium ir bendrai, ateis už 
puitajai valstybei į pagalbą ir 
imsis tokių priemonių. Įskai
tant ir ginkluoto žygio, kad

chyve” nebūčiau galėjęs;, __ , .
tiek daug adresu surasti. įlov’

i Pagaliau žodis kaslink • P°d*i\alov, Sinn-
tremtinių rašymo laiškų Į už- nov n. Panasys rasai oku- 
rabeži. Dauguma rašo gra- Pantai

_____  giai ir aiškiai pasako ko no
ri. Gi tūli prirašo taip. kad

Atlanto žmogus ir su geriausiais no
rais negali susigaudyti, kas 

bus i- norima pasakyti. Gaudavo-

Į garbės “prezidiumą 
j vo išrinktas “tėvas ir moky
tojas” Stalinas su savo ar
timiausiais liokajais Beria, 
Molotovu, Kaganovičiu, Vo- 
rošilovu ir kitais.

ra
rišką terbą ir ten ištirps 
“liaudies demokrat i j o s ’’

užtikrinus šiaurinio 
srityje saugumą.

Tai sutarčiai vykinti 
kurta susitariančių valstybių
taryba, kuri taip bus suorga 
nizuota. kad galėtų greit susi 
rinkti ir kurios pareiga bu 
prižiūrėti sutarties vykdymo. Į Q apie 

Prie sutarties gali dėtis ir laiške 
kitos valstybės, kurios pra- išskaityti, 
džioje prie jos nesidėjo ar ne
buvo kviečiamos dėtis.

Sutartis sudaroma 20-čiai

iJi lan ii* n £» K o n A i’ Ir 
iiv ’/ujiu v

reiškimu: 
liams, o 
pavergti ir bebalsiai, gali 
tik žiūrėti Į budelių siautė-

Komunistų Teismas
Vienuolikos ' komunistų 

partijos vadų byla New 
Yorke šią savaitę pradeda
ma svarstyti. Per aštuonias 
su puse savaites kaltinamų
jų gynėjai stengėsi Įrodyti, 
kad federalinė “jury” siste
ma yra nedemokratiška ir 

bu- todėl tų “džiurių” apkaltini
mas reikia atmesti. Gynėjai 
daug kalbėjo, daug liudi
ninkų apklausinėjo, bet ne
įrodė, kad i “jūres” yra šau
kiami tiktai turtingi žmo
nės. Po ilgų ginčų pagaliau 
buvo paskirti prisiekusieji 

kuriu

Kartą tarp daug kitų ga-~ . . , .
vau laišką nuo universiteto Ir i°mis keikti.

Fair Deal” Suklupostudento. Prirašyta visas 
metu. bet po 10 metų kiekvie- pUslapis lyg varnos su koja. 
na pasirašiusi ar ----
sidėjusi valstybė 
Iauti. kad sutarties

- į teisėjai, kurių tarpe yra o 
Maskvos bude- vyrai ir 7 moterys, jų tarpe 

Lietuvos žmonės, į yra ir turtingų ir neturtin
gų, yra negrų ir baltų.

Šią savaitę kaltintojai ir 
gynėjai pradės kalbėt “apie 

, reikalą”, o ne apie teismo 
81-as kongresas susirinko tvarka. Kas iš tos bylos galų

pne jos pn- Kiek nebandžiau, kiek ji ir neišleidęs nė vieno Įstaty- gale išeis, dar nėra aišku, 
gali pareika-įnevarčiau, bet atspėti, ką mo jau suaižėjo. Demokra-; J. D.
ties sąlygos, tas žmogus nori, jokiu budu tu partijos dauguma pasiro------------------------------------ -

s, butų persvarstytos. Po dvide- negalėjau, apart to, kad jis
ž-! šimties metų kiekviena valsty- yra “universiteto studen

partijos dauguma pasiro 
dė ne dauguma, bet iš kelių 
grupių sulipdyta koalicija, 
kuri nesugeba nei savo tar- 

Anot žmonių posakio: “Iš;pe tvarkos padaryti, nei 
didelio rasto, išėjo Į kraš kongreso darbui vadovauti. 

77 . ~ 'Nežiūrint to stengiaus pa-L„tt"?i?’kad

Mauras Atliko Savo
__________ I to tremtinio laišką, tie sn.Į™n^«Jos programa vi-

paritaiko, kad iš 10 laiškų per dieną ateida- Prato reikalą iš deal”,‘P nebeišv™3" dienos

te gali pasitraukti jš sąjun- tas’ 
gos. pranešdama apie tai J. A. į 
Valstybių vyriausybei. !

VLIK-o ATSTOVŲ PRA
KALBŲ MARŠRUTAS

Kartais 
mažo 
deli ca

dalyko išsikėroja di-,vo Vienas prašo to, Ritasikad Mauras at-jšvjescį 0 kur£'į^tvm^fe 
saiykai. Pavyzdžiui, kitko. Vienam visų prasy- ° 11 ,yienokiu ar ki- nriimti tai iie bn« re-

Raiko.nijos raudonmedis iš mų patenkinti neįmanoma. bu<lu rimtai tremtinių publiPkonu 'į,. rįakcingųjų
visa, mažytes sėklelės uzau-; Nusprendžiau ir dali tokių -uc'PJ. D. Tarnu demok,.atį tai apdajjf^ 
,?a medi? milžinas, iki 300, laiškų siunčiau kitiems lie- — kad iš nrc^id/nto m-non,!

PRANCŪZŲ ATSTOVAS

mis ir siekimais daug arti
mesnė republikonų konser- .. —.....
valonams, kaip savo parti- žiauriame katile.
jos šiauriniams “vienmin- -------
čiams”. Pasekmėje pietų
demokratai ir republikonų 
konservatoriai pradeda vei
kti išvien, surasdami bendrą 
kalbą ir bendrai apspiaudv- 
dami visus savo rinkiminius 
pažadus ir savo partijų tra
dicijas. .

Kovo 15 d. “persitvarkv-7 p- lng?‘ Pasl,raši't ; 
mas” kongrese gali nask’a- . Amerikos fe
tinti ir pažangiuosius žmo-'dpd»°J -SuSa--v ’al^.os metu 
nes pergrupuoti savo jėgas fe?®!!* kansgą pjungą su 
ir baigti apgaulingas I-edv- Tar
bas su demokratų partijos 1™O lmPenaIlzm«
plunksnomis pasipuošusiais

pėdų aukščio. Taip pat ii' tuviams, kurie tokių negau- 
čia — iš dvieju žmonių as-Įna, kad ir tie savo grašiu 
meniško mažo reikalėlio iš- prisidėtų prie sušelpimo sa- 

didelis reikalas ir Į- vo brolių lietuvių, patekusių, 
traukė daug žmonių į šiąivargan.

reakcininkais.

AUDRA BALKANUOSE

ATLANTO SUTARTIS

Šiaurės Atlanto Gynimosi 
Sąjunga jau sutarta* sutar
ties tekstas oficialiai pa
skelbtas, o Į Washingtoną 
jau rengiasi atvykti V’aKanį 
valstybių atstovai tą sutarti

“tranzakciją *
Pradžia šio reikalėlio bu

vo toki

Siųsdamas tokius laiškus 
kitiems nuo savęs prideda-1 
vau: “Siunčiu tamstai vie-,pereitų metų pasku

tiniam. bertainyje viena vie- ną tokių laiškų ir varde 
tos lietuvių šeima prašė ma-i žmoniškumo prašau, ką Įdė- 
uęs surasti jųjų giminaiti, jęs pasiųsti pagalbos pra- 
nuo Šventežerio, kuris, jų Šančiam. Jeigu sutiktume 
manymu, esąs tremtyje Vo-iką pasiųsti kad ir mažą do- 
kietijoj. I uo reikalu para- vanėlę, laišką pasilaikyk, 
iau laiška Lietuvos knnsn- O jeigu nesutiktumet ir ne 

rastumėt kito žmogaus, ku
ris tą padarytų, laišką su
grąžinkite.

“Pasitikėdamas kad Tam-; 
sta prašančius pagalbos pa

Pati Atlanto sutartis, su
daryta Jungt. Tautų čarte- 
rio rėmuose, numato tokius 
dalykus:

Lietuvos konsu- 
Yorką. Konsulas, 

matyt, tą mano laišką ar jo 
dali pasiuntė Kartotekai 
(kurios žinioje yra visi lie
tuviai tremtiniai) Į Vokieti-, 
ją. Anie gi paskelbė ne to remsi liekuosi, 
žmogaus, kuris ieško, bet 
mano vardą ir pridėjo:

lui i Xew

Rezultatai neblogi buvo.
Iki šiol iš apie 150 tokių

kad iš prezidento progra 
mos liks tiktai skudurai.

Atrodo, kad 81-asis kon
gresas dar geriau, negu 80- 
asis parodys Amerikos žmo-. 
nėms, kad ir čia reikalinga 
yra “trečioji” Darbo par-: 
tija.
J. L. Lewis Skelbiasi

Angliakasių bosas John 
L. Lewis paskelbė “per
trauką*’ darbe. Tą pertrau
ką Lewis aiškina ir kaipo 
“liūdesį” dėl žuvusių ang
liakasių ir kaipo “protestą” 
prieš paskyrimą mainų biu
ro viršininku jam nepatin- 

' karną asmenį.
Mainierių “liudesis-protes- 

tas” paskelbtas tokiu laiku, 
kad kuo daugiausia pakenk
tų organizuotiems darbinin- 

I kams. Kongresas svarsto 
i Taft-Hartley biliaus atšau-“—Prašo atsiliepti jo kai- laiškų gautų nuo tremtinių Jungtinių Tautų organiza- kirną. o Le*wis rodvte rodo 

ynus nuo Šventežerio ne- ir pasiųstų amerikiečiams cijoj šitas diplomatas, Jean kongresui, kad Į Įstatymą

Jugoslavijos diktatorius Sąjungos tikslą s yra išsau- 
Tito stovi prieš “didžiausią u’k4 ir laisvę. Visos i
bandymą”, žinios iš Balka
nų sostinių sako, kad bolše
vikai rengiasi prie ginkluoto 
ikaro prieš diktatorių, kurs 
(drĮso pabėgti iš Maskvos 
nevalios.

Jau antri metai bolševi-

m\nuv Q»uuc«;nu ne- « p«ineiiaiclujui; vijų k siu«> uipiuinauis, ueitu: konPTPcill kad i iafatvmo
turintiems giminių J. A. V., grižo tik trys. Ir tie buvo Chauvel, atstovauja Pran- rejkįa Įrašyti prezidentui' 

kitiems. Žmo-'—T:-----n- . r1 .

Sąjungą prisidėjusios valsty
bės pasižada skatinti draugiš
kus tarptautinius santykius, 
vengti ekonominių konfliktų ir 
saugoti savo laisvas instituci
jas.

Kad geriau sektųsi aukščiau

kuriems žada paramą .
Toks skelbimas tilpo 

tremtinių laikraščiuose — 
“Minty”, “Musų Kelias” 
“Žiburiai” ir kt.

Po to lietuviai tremtiniai 
pradėjo mane “bombarduo
ti” laiškais. Buvo 
prieš Kalėdas, kad

vėl pasiųsti 
nės
no
rįs daug savo artimųjų šelp
ti, o kiti du davė kitokius 
pasiaiškinimui.

Pral. M. Krupavičiaus
Kovo 26, DuBois, Pa. 
Kovo 27, Chester, Pa.
Bai. 2. Reading, Pa.
Bai. 3. BridgeĮjort, Conn. 
Bai. 9, Rumford, Me.
Bai. 10. Lewiston, Me. 
Bai. 13, Nashua, N. H. 
Bai. 16, Manchester, N.H. 
Bai. 17, Boston, Mass. 
Bai. 20, Piovidence, R. I. 
Bai. 23-30, YVilkes Barre 
ir kt. gretimos kolonijos. 
Geg. 1, Binghamton. N.Y. 
Geg. 3-13, Chicago, III. 
Geg. 14, E. St. Louis, III. 
Geg. 15, Chicago, III.
Geg. 22, Brooklyn, N. Y.

Ministeris V. Sidzikauskas
Kovo 23, bai. 7, Kanada. 
Bai. 9, Brockton, Mass. 
Bai. 10, YVorcester, Mass. 
Bai. 13. Lowell, Mass.
Bai. 16, Cambridge, Mass. 
Bai. 17, Boston, Mass. 
Bai. 20, Athol, Mass.
Bai. 23. Albany, N. Y.
Bai. 24, Schenectadv, N.Y. 
(popiet).
Bai. 24, Amstedam, N. Y. 
(vakare).
Bai. 27, Utica, N. Y.
Bai. 30, Rochester, N. Y. 
Geg. 1, Cleveland, Ohio. 
Geg. 4. Akron, Ohio. 
Geg. 7-8, Detroit, Mich. 
Geg. 14, Rockford, III. 
Geg. 15, Chicago, III. 
Geg. 22, Brooklyn, N. Y. 
ši prakalbų tvarka yra- • u,'* i cuziją. Jis pakeitė iki šiolei teisę sudrausti neatsakomin-. — x------ »<<*■»<* »i<»

ies, kūne laiškus sugrązi- buvusi atstovą Alexander gus streikus, kurie gali pa-1 pasiūlyta paminėtoms kdo- 
Par°db kenkti visam kraštui. įvijoms. Tikimasi, kad ji be

iš dau£r savo artimuiu selD- Mainierių pertrauka dar-1 didesnių pakeitimų ir bus
Kad skalbiniai žiemos brangokai atsieina ir ki- įvykdyta. Prieš išvykdami Į

Laiškas nuo vieno ameri- 
dienų,: kiečio, kuris tarp kitko ra 
net po'žė: “Laiškas, kurį man pri- nubrauk per šniūrą.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Tarptautinio Socialdemo
kratų Biuro Atstovas 19 

Kuopos Susirinkime

I reikia laukti įvykių, kurių 
j pasėkoje ji bus įgyvendin
ta.

Pereitų metų pabaigoje
nis, teigiamai veikia tarp- Paryžiuje įvykusioje konfe- 
tautinę opinijų ir formuoja rencijoje, dalyvaujant mi 
nuomonę apie tikruosius nėtų kraštų atstovams, pra- 

š. m. kovo 11 d. įvyku- Sovietų tikslus ir siekimus, dėta kiek platesnė akcia, 
šiame Atletų klube, LSS 19 Kiekviena proga veda ideo- kurios pasėkoje ir generali- 
kuopos susirinkime dalyva- loginę kovų su komunizmu nis sekretorius Dr. Z. Za- 
vo ir padarė išsamu prane- ii stengiasi pašalinti musų remta atvyko kuriam lai
mimą Tarptautinio Socialde- kraštams primestų žiaurios kui į USA ir čia lanko įvai- 
mokratų Biuro Paryžiuje diktatūros rėžimų. Jos tiks- rias organizacijas ir įtakin- 
generalinis sekretorius dr. — atstatyti demokratinį gus valdžios pareigūnus 
Z. Zaremba. rėžimų okupuotuose kraš- AVashingtone. i

Jis nurodė pagrindines tuose, kad visi galėtų būti konferencijoje dalyvavo! 
gaires, kuriomis veikia viso pdnateisiais piliečiais, ir sa- ir Lietuvos socialdemokratų! 
pasaulio socialdemokratu krašto šeimininkais, atstovas Dr. J. Kaminskas, 
organizacijos, siekdamos drauge, laisvu, demokrati- kuris tarp kitų reikalų iškė- 
laisvės, socialinio teisingu- budu ieškoti kelių, ku- lė ir užakcentavo vieningu
mo ir taikos. Taika, dr.°Z..rie veda Į socialinį teisin-! mo ir solidarumo siekimų 
Zarembos nuomone, gali £um3- _ ... dabartiniame veikime, kuris,
būti išlaikyta ir ypač euro- BIS jau ne nuo šiandien bus oar daugiau reikalingas) 
piečiai socialdemokratai de- didelės reikšmės teikia vys-Į steitvje, atėjus metui įgy-j 
da visas pastangas, kad iš-.1*’™}1. solidarumo tarpe uz vendinti musų tautų sieki-, 
vengus trečiojo paraub'nio geležinės uždangos gyve-. mus ir sutvirtinimui laimė-; 
karo, nes jie geriausiai pa ; nančių ?ut^- kad pašalinus į jimų. . į
tyrė ir žino jo sunkumus, antagonizmų politinėje ir Po. BIS generalinio sek- 
Taika, dr. Z. Zarembos kultūrinėje srytyse.. retoriaus _ pranešimo, daly-
nuomone, gali būti išlaikyta Darbo klasė, kuri sudaro viai iškėlė eilę klausimų, 
vedant demokratijoms grie- organizacijų, jau yra kuriuos pranešėjas plačiai 
žtų ir nepataikaujančia po- P^nai pribrendusi ir pakan-'atsakė.
litikų Sovietu Sąjungos at- karnai pajėgi, minėtus sieki- . šis neeilinis kuopos susi- 
žvilgiu. Nuolaidos, dar la- nius įgyvendinti.. i rinkimas pasibaigė svečio
biau žadina Sovietu asresv- BIS generalinis sekreto- garbei surengtomis vaisė-

SIŪLO PRAPLĖSTI SOCIALINI DRAUDIMĄ

rrezioentas l rumanas pasiūlė kongresui išplėsti so
cialinį draudimų. Arthur J. Altmeyer, atstovauda
mas prezidento programą, liudija kongrese ir rodo, 
kaip socialinio draudimo pinigai buvo leidžiami nuo 
1936 metų iki 1948 metų. Kongresas atsidėjęs tyri
nėja prezidento pasiūlymą. ,

Worcesterio Naujienos
Klubo Narių Neparastas Laiškai iš Lietuvos

Susirinkimas i Vasario mėnesy \V orces-
Lieiuvių Ukėsų Klubo na-'terio lietuviai' gavo keletą 

rių specialinis mitingas į-i laiškų iš Tarybų Lietuvos, 
vyks Kovo-March 27 d., j Teko jų skaityti. Vienų to- 
sekmadieni, 3 vai. po pietų, kiu laiškų gavo Feliksas 

• 12 Vernon st. apatinėj sve-. Skliutas iš Dzūkijos. Bet 
tainėj. I tuose laiškuose, tik trumpi

Visi nariai gaus praneši 'sudejavimai ir kas gyvas, ir 
' mų atvirutėmis apie ta susi- kas išvykęs darbams “to- 
rinkimą ir visi prašomi kuo liau nuo namų”. Suprask... 
skaitlingiausiai atsilankyti.
Tikslas to nepaprasto susi 
rinkimo bus apsvarstyti ir’

.nutarti, ką daryti su apati- 
! ne klubo svetaine, kad vai- o . T-,. . . -
! dyba tikrai žinotų daugu- Socialdemokratų Vakariene 
mos narių norų ir pagal tą . Mai0I\u girdėti ir atsimin- 
galėtų veikti. Su pagarba 11 is seniau, kaip skambeda 

Pirm. Vytautas Skrinska v? ląikrascciuose žinios is
______ visų kolonijų' apie lietuvių

Sandariečių Rezoliucija peikimų, o ypač iš socialis- 
A. L. T. Sandaros 16-tos!1,1™0 veikimo. Malonu ir 

kuopos įvykusiame bankie- ?.a^ar: . k?j- skaitome žinias 
ne vasario-Feb. 26 d. 1949 * Kolonijų, kad so-

Dudutis

DETROIT, MICH.

cialdemokra t a i nemiega, 
Vernon Street, Worcester, veikia- daro parengimus,
m. L. N. C. svetainėje, 12
a* ruošia vakarienes,j ą II Įį E21AF • V1

iš klubo išėda. Teko matyti, bet vienas "suspenduotas”' Dalyvaujant virs dvejų
kad vienas narys pasakė, narys pareikalavo, kad tre-. šimtų narių ir svečių, apta- - * ’ . .
og du klubo boseliai jau- čiųjų teismas jo suspendavi-* rę Lietuvos vadavimo reika- Leuoito s-ocialc.emoKia ai 

čiasi, kaip klubo savininkai mų išaiškintų. Kažin kas išpus, radome, kad Amerikos ner.on atsilikti n taip pa. 
ir tas senas žmogus hemą to visko išeis? Lietuvių Taryba ir VLIK-as nutarė sestadiem, kovo

mui, tų jie vienaip ar kitaip Klubo nariai dar nežino,' šaukia
kuopų

biau žadina Sovietų agresy , . , „ „ , .. .
vinę politika, ir veda pašau- 11US. . • . • Zaremba pilnai .mis.
Ii prie vis sunkesnių proble- ^,a įsitikinęs musų pasise-; Dr. Zygmunt Zaremba, .. .
mų. Šia linkme tęsiant tarp- k.imu ir pamatė dideli prita-,yra plačiai žinomas lenkų tant lslexe 
tautinę politika, karas gali Besilankydamas USA socialdemokrat a m s, savo
būti neišvengiamas ir atneš- Dairių tautybių socialdemo-i plačia visuomenine veikla 
ti pasauliui ir civilizacijai kratų suvažiavimuose ir su-i pagarsėjęs jau iš senesnių 
neapskaičiuojamus sunaiki- siiinkimuose. Jo nuomone, laikų. Tai plataus masto vi
rimus. tenka tinkamai susiorgani- suomenininkas - publicistas,

'7110^1 (j l*<^ Į v** i A-  — - --    1   1 

daug yra nuveikę ir dar d. vakare surengti vakarie-
daugiau laukiame ateitv. n§’ kuri įvyks Armėno sve-

D., . , . . , tainėj 2 4-th st. 2386.Pilnai paremdami jų dar . .
bus, mes randame, kad VL Kviečiame širdingai visus 
IK-as neapima visos Lietu- atvykti į tą musų vakarienę, 
vos reikalu, kad jo sąstate LSS 116 kuopa visada su
yra palikta didelė spraga, vengia geras vakanenes ir 
nes jame neatstovaujama svečiai nebus apvilti nė sį 
Mažoji Lietuva. Mes norime ^kį. Tad iki pasimatymo 
matyti vienų Lietuvą su-šį šeštadienį, Arfnoro sve- 
jungtų į nedalomų Lietuvos tainėje. W. L. B.
valstybės kūnų. --------------

Todėl reikalaujame, kad 
į VLIK-ų butų įsileista Eu-

pro duris lauk.
Narys, bet su juo pasielgė
Ir nieko. Nariai mano, kad ziau giazių įvykių, taip^ir 
taip, tur būt, ir reikia.

Rašiau seniau, kad vienų 
narį klubo bosai norėjo "su
spenduoti” už tai, kad jis! 
buk tai klubų įskundęs "Ii 
kierių komisijai”. Kada tas 
narys pristatė laišką iš Ii

Tai ve, po puikias adv. 
C. F. Paulis kalbos iki ma-

i murdomės 
das.

po klubines
S.

bė-
E.

Tarptautinis Socialdemo- zuotl’ bendrai ir darniai! kurio straipsnius lenkų 
kratų Biuras (BIS) kuria'veiktl» kas yra pagrindinis spaudoje visuomet galima 
ir ugdo jėgas, kurios stipri- laidas mus^ laimėjimui. užtikti. Prieš karų jis reda- 
na darbo žmogaus laimėji- "Žaliasis internaciona- gavo socialdemokratų žur- 
mus ir ruošia dirva nau- las”, kuri sudarė okupuotų pala “Swiatlo”, kuri ir da- . .
jiems pasiekimams. Jis at- kraštu ūkininkų atstovai,! sar, būdamas tremtyje, at- kierių viršininkų, kad jis 
stovauja kraštus su IOO,- yra didelis pagelbininkas gaivino ir leidžia Paryžių- jokių žinių apie klubų nėra 
000,000 gyventojų ir sudaro musų darbe. Sovietų pa- je. Vilnietis.Į "boardui davęs, tai musų
stiprią ir patvarių jėgą, ko-Į grobti ir dabar valdomi kra
voje už laisvę ir socialini štai, yra žemės ūkio pro- 
teisinguma. . dūktų gamintojai, žemės į •

DTO . . . . , ūkio kraštai ir ūkininkas ĮBIS sujungė visas sočiai-, di(ielės jr labai sv.arbios 
demokratų partijas «*•>- itek viso krašto gyveni
mas uz geležines uždangos:: LTndal „landus bendra-

EASTON, PA.

WINNIPEG, MAN.

irlul-inj niMuzv

Musų Klubinės Naujienos 
ir Bėdos

Nesenai musų klubas mi 
10 metų sukaktuves,

C. C. F. Benk ieta*
Kadangi šių metų vidur

vasary yra numatomi Kana
dos Parlamento rinkimai, 
tai nors trumpai noriu pa

LAWRENCE, MASS.
linkai

susirinkime.
vi&vipn, ,, orezii Kau, C. C.

... . ka. .operativetų narį reikia suspenduoti 1 - -
pravecie

T? r. VU
Comrncnvvealth

andidatų 
tyti, kad kuo didesnį skai
čių C. C. F. žmonių į Parla-i 

Imen.ta išrinkti. Bet tam rei-'

vedėjas

“IZoloiv’n” Rp-X ▼ IV
c.akcija!

Rezoliucija vienbalsiai Malonėkite pataisyti klai- 
atsistojimu. ^ri įsiskverbė per ma;

___iupvje csanuius
į Lietuvos tarybos atstovas.

P.Ai'Ki nvYin vi v: uiai.ia

no neapsižiūrėjimą ‘Kel.’

sovietų diktatūrų okupuo-! ** - F. Paulis, kurs puikiai pa
tuose kraštuose ir prieš pa- BIS organizacija,. kurios pasakojo apie lietuvių kul- 
naikinimą musų partijų le- centras yra Paryžiuje, stip- turų ir ragino visus klubo 
galaus darbo. Partijos, tie- riausiai yra puolama, žino- narius didžiuotis lietuvio 

už pastan- vardu . ir padaryti iš musų 
lendrai ko- miesto lietuviško klubo kul

tūringų lietuvių įstaigų, ku
ria visi lietuviai galėtų di
džiuotis.

Kalbant adv. C. F. Pau
liui apie lietuviška kultūra 
kai kurie musų klubo virsi* 
ninkai atrodė raudoni, lyg 
jie ko tai sarmatytųsi Gal 
taip tik atrodė...* Ypač rau
donas buvo vienas bolševi-

sa, neišnyko, bet priverstos ma, komunistų už pas 
veikti ‘katakombose” ir žy- gas sujungti ir bendrai 
miai nustojo Įtakos visuo- operuojant su Sovietų pa- 
meniniame ir politiniame vergtų tautų atstovais, jung- 
darbe. Tuose kraštuose visatinėms jėgoms siekti fede- 
eilė socialdemokratų suim-; račinės Europos, 
ti. kalinami, deportuojami. Tai pirmoje eilėje yra to- 
Labai daug jų jau krito ne- dėl. kad tik federacinė Eu- 
lygioje kovoje su okupan ! ropa yra pakankamai pajė- 
tais, bet nežiūrint visų sun-Į gi ir tvirtai gali pasiprie 
kurnu, darbas varomas to- sinti bent kokioms Sovietų 
liau. ‘ avantiūroms ir pastoti ke

Atstovaudami kraštus už lią diktatūros įsigalėjimui kuojantis tipelis, 
geležinės uždangos, sočiai-' visoje Europoje. Nežiūrint ,”7^
demokratu organizaci i o s i tuos trukdvmus iš Sovietų Musų klubo naujienos 
gali tinkamai if laisvai gin- pusės, federacinės Europos daugiau yra panašios į bė
ti musų interesus ir sieki- idėja randa vis daugiau pri- das, kaip j kų kita. Seniau 
mus bei pastoti kelią sovie- tarimo. Ją remia ir didelė 
tų melui ir šmeižtams. dalis konservat.vviai nusi-

BIS, kaip politinis veiks- stačiusių žmonių ir todėl

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
63$ E. Broadtvay, So. Boston 27, Mass.

ne su lazda, tai su pagaliu, 
o klubo bosai savo padaro. 

—o—
Kovo mėnesio 

musų mieste į

Kuopos pirm.
J. Krasinskas! 10 num. iš Lavvrence, Mass.

; aprašyme L i etų vos dienos.

no P’aj.zioję; paiĮnga nemaža suma pini- 
\yko toks ne- TikIpI nriciilėiimiii nri#*! 

malonus įvykis. Senas lietu
vis, 76 metu Tadeušas Mi
kalauskas
su beisbolo lazda n 
skaudžiai primušė 
Yurkų. Yurkus yra
ramus žmogus 
kad iis ir dabar

rašiau, kad musų klube šei
mininkauja grupė asmenų, i v;nti 
kurie nori tų klubų padaryti j 
savo tikra "pastoge”, kur 
jie galėtų karaliauti be bai- Ana 
rnės ir... be narių kišimosi

Juozas Pupka Ten buvo apleistas vienas 
lapas auką rinkime.

Vardai nepaminėta tų, 
kurie aukavo po 1 dol.:

M. Kibildienė, J. Majaus
kas, Mrs. Majauskienė, R. 
Žuromskienė, D. Savickie-

, ..... . . Kun. Krupavičiaus Pra-
gų. Todėl prisidėjimui pne kalbos
C. C. F. atstovų į Kanados. Kovo 1-mą dieną Worces- 

ny-mnip antvp p Darla7iento lsnnkirr.o, čia iery švento Kazimiero para-
no,-- AManitobos vietine grup< LIK-o atstovas pralotas nė, B. Ba'.evicius, A. šven- 

UhJ iengia lskllminš3 Bankietą, į Krupavičius. 2-ra diena ko- čionrs, B. Mucevicienė, O. 
ia?ai kuris atsibus š. m. kovo 26 vo kalbėjo Vilniaus Aušros Gabrienė, O. Stanevičienė, 

Vartų parapijos salėje. !Balčius, K. Kaupinis, V.
Neteko patirti, kiek aukų Akstinas. . . -

surinkta per tas prakalbas. Atsi j,rašau aukautojų.
Bet kovo 2 d. vietos rytinis
dienraštis "Telegram” įliejo 
dideli straipsnį praloto at-

įr jis saxo, Naujojoje Winnipego 
nežino, uz lietuvių klubo svetainėje,

kų Mikalauskas ant jo už- 940 Manitoba avė. Pradžia 
puolė ir žiaunai primušė. 8;00 vai. vakare iki 12 vai.
Žmonės pasakoja, kad ir si nakties. įžanga $1.00.
tas kovo 3 d. įvykis kažkaip' " . t-A
rišasi su musų klubu. Mai, V/innipego ir apielinkės Oldeb straipsni praloto at; Lietuva pavergta, Betu- 
tas "Micheloski” yra klubo lietuviai, kurie įvertina de- pasakojimų, kaip lietuviai-v įai kenčia sovietų jungų. 
boseliams artima dūšia, o mokratįja — kuriems naikinami ir kankinami. Paremki tad, lietuvi, auko-
Petras Yurkus sako nesąs mokratiškos C. C. F. orga-L Daugiausiai nukentejo mis Antrąjį Lietuvos Gel- 
klubo bosų šalininkas. Ar nizacijos principai prie šir-jbetuvnų tauta 1948 metais, bejimo Vajų.
yra koks ryšis tarp tų muš- dies maloniai esate kviečia- ''"”' " 1
tynių, kurioms jokio pama- mi kuoskaitlingiausiai atsi-t 
to niekas nežino, ir tarp lankyti. Atvykdami ir savo! 
musų klubinių bėdų, tai ga! draugus, net ir kitataučius1 
policijai pavyks ta išaiš- atsiveskite.

A. V.

diena musų klube 
kilo mažas faitas tarp ge
riančių. Trys policininkai 
atėjo ir padarė tvarkų. Bet 
man, eiliniam klubo nariui 

jiems nepatinka arba gali! atrodo, kad musų klubas 
būti pavojingas jų ponavi-; biskį per daug “garsinasi”.

Atsiminkite kad tai bus 
kovo 26 d., šį šeštadienį.

klubinius reikalus. Klubo 
viršininkai jau turi išdirbę 
tokių "tvarkų”, kad kas

IDEAL PHARMACY 

29 Kelly Sq.,

(1) Ar tamista visuomet jautiesi 
pavargęs ?

(2) Ar tamista esi nervuotas ir 
prastai miegi ?

(3> Ar tamista tankiai turi šaltį 
ir kaulus gelia?

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

Su visais sveikatos reikalais kreip 
kitės per laišką ar ypatiikai į mit- 
žiniš:
tinę Worcestery,

V. G. SKRINSKA, B. S,
Reg. Savininkaskk vienintelę Lietuvišką vais- 

Worcestery.

Cfz' K. Beniušis
r Man. L. Grupės org.

Siuntiniai į Europa
Lietuvai Remti Draugija siunčia siuntinius Į Europą lietu

viams tremtiniams gelbėti.
Visi pakavimo ir persiuntimo formalumai atiis kami vel

tui. Siuntiniai pakuojami dvejopo dydžio:

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių, 

"Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės įs
tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į 

“KELEIVIS”
636 Broad\vay,

So. Boston 27, Mass.

lt $10.00
3 svarai kavos
2 sv. sviesto
1 sv. pieno miltelių 
*4 sv. arbatos
1 kvorta Mazoia aliejaus
4 sv. cukraus jrabalėlių
2 sv. tankų
1 ’/į sv. sausos dešros
1 kenas kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

VŽ $7.50

2 sv. kavos
1 sv. sviesto
1 sv. pieno miltelių 
'2 sv. arbatos
1 kvorta aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1 kenukas kondensuoto pieno
2 prabalai muilo

Užsakant prisiuskite čeki ar money orderį, paduokit savo adre
są ir pilną adresą, KAM siuntinys siunčiamas.

------------------------------------------ i Taip pat paduokite, ką daryti su siuntiniu, jei jo negalima pri-
...... . , statyti adresatui, ar jį perduoti kitam tremtiniui (kurio adresą
Gailestingumo jausmas reik'ia paduoti), ar perduoti stovyklos vadovybei, ar grąžinti 

yra kilnus, paaukok dienos Tamstaį Jej nepristatytas siuntinys grįžta Tamsiai, tai grąžini-
uzdarių vargau patekusiem
lietuviams! Aukas siųskite:, mo pešto išlaidas Tamsta padengiate.
United Lithuanian Relief Užsakymus ir Čekius ar Money Orderius Siuskite:

Fund of America,
105 Grand St, LITHUANIAN AID ASSOCIATION, Ine.,

Brooklyn 11, N. Y. w Ward stM Worcester, Mass.



Ketvirtas KELEIVIS, Nv. 12. — Kovo 23 d., 19IV m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Apie Lietuvių Kalbą kuršių kalbų) yra vien* ia-j 
ka indogermaniškų kalbų1 
plačioje šeimoje. Ta indo-

. .-----—----------  yermaniškų kalbų “šeima” |
Kartais lietuviai suėję gyvenimo budo, o ne nuo tikrai yra plati. Ji apima 

mėgsta pakalbėti apie musų ko nors kita. Lietuvių tauta slavių, germanų, lotynų, 
kalbą, koki ji yra sepa, koki į per ilgus amžius gyveno keltv, graikų, persų, arme-i 

• i lanksti, turtinga ir graži, puošaliai nuo didžiųjų žmo- rų. indų kalbas... Spėjama. 
VarTsis “žinovai’ , aiškina,jiijos įvykių. Pomos imperi; ka ' visos tos laibos kur tai 

kad lietuvių kalba jos laikais “visą pasauli” toli praeityje yra turėjusios

GARSUS MOKSLININKAS 70 METŲ AMŽIAUS

Kartais
mums.

r.oyės laikų sanskrito kai- kur tai “už germanų” gimi- kai visas tas kalbas dalija Į 
b a:, kuri senais laikais buvo nių esą kokie tai “aisčiai”, dvi dideles grupes, vadina- 
Indijos kalba ir kuri yra da*bet apie tuos aisčius Romos jr.as “satem” ir “kentum”* 
vusi. pradžią ar pagrindą gudriausios galvos neturėjo grupėmis. Paskirstymas kal
ciai ir dabar kalbamoms ke- jokių tikrų žinių. bųi tas grupes daromos pa
ke^ Indijos kalboms. Vėliau, kada i Europą gal tam tikrų garsų pasikei-’

Gerai vra apie savo kai- veržėsi “barbarai" iš pieti- jimus. Vienoje grupėje tie 
bą pasikalbėti ir pasidžiaug- nės Rusijos stepių, lietuvių garsai yra “suminkštėję”, o 
ti jos gražumu ir senumu, ritas “tautų dangenimasis” kilos grupės kalbose jie ta- 
Be: dar geriau yra apie sa- visai nepalietė. Jie liko sa- riasi kietai. Lietuvių kalba.

taip: į.plačia Rusija. tų kalbos sudaro “kentum”
“Jeigu kurios nors tautos Lietuva išeina i platesni kalbų grupe. Su šituo pa-

Garsus mokslininkas žydų kilmės. Dr. Albert Ein- 
stein, šias dienas minėjo 70 metų sukaktuves, ia pro
ga jis gavo galybę visokių sveikinimų, o žydų uni
versiteto Jeruzalėje atstovas, Dr. I. S. U' echsler, jam 
Įteikė garbės daktaro diplomą.

KAIP BALTA MOTINA PAGIMDĖ 
JUODĄ VAIKĄ, 0 JUODOJI-BALTĄ

—Ei. Maik. ar girdėjai 
šviežiausią tiligramą -

—Gera diena. tėve. ko tu 
toks uždusęs ir apie kokią 
telegramą tu kalbi?

—Aš. tėve. nesu pratęs 
nuomonę apie daly

kus. kurių aš nežinau. Aš 
tik tiek žinau, kad pas bol
ševikus! jei koks nors parei-

reikšti

—Vot tebie raz. Maike. gurąs papuola į Stalino ne 
tu vaikštai i škulę. ale aš vi- malonę, tai jis gali būt 
sada pirmas išgirstu kas galabytas arba išgaber. 
sviete darosi. Ar škulėj ta- Sibiro stovyklas. Ta 
vęs neišmokė skaityti gazie tiko ir su keliais žymiais lie
tas? * tuviais bolševikais.

—O ką. tėve, tu girdėjai? —O su kokiais bulšiais
—We1l. Maike, susitikau taip atsitiko, Maike? 

mano gerą frentą Dūdą Mo- —Aš galiu tėvui tą paša
lio ir jis man i ausi pašnibž- kyti. Stalinas nužudė sekan- 
aėjo, kad Stalinas pakorė čius žymius lietuvius bolše 
Lietuvos PadleckĮ. Sako, vikus: generolą Uborevičių. 
Padleckis apsipaškudijo. o generolą ir diplomatą Vy- 
Staiinas raidavei davė pri- tautą Putną. teisininką Pa- 
kazą ji pakarti. Ką tu misli- šukani, lietuvių bolševiku 
ni. vaike, ar tas gali buti vadą Zigmą Angarieti-Alek 
teisybė? są, buvusi kunigą Vilūną.

—Tas gali buti tiesa, te žymų bolševiką VareikĮ. 
ve. nes Stalinas jau daug amerikiečius 
tokių Paleekių yra pakoręs pi. Šūki 
ir vienas daugiau ar ma- tėvui to užtenka 
žiau. tai Stalinui nieko ne- —Ves, Maike. 
reiškia. Bet šiame atsitiki
me atrodo, kad tai yra tik
tai spėliojimas, tikrų žinių 
apie tai dar nėra.

—O kada tu gausi tikrų 
žinių. Maike?

—Tikros žinios bus tada. 
tėve. kada sovietiškuose lai
kraščiuose bus paskelbta.

pačioj pinnoi vietoj tarpe ti Į savo politini tinklą. Ta- džiais tos dvi kalbos atrodo 
Europos gyventojų”. Ja Lietuvon pradėjo skverb- gana panašios, bet jų gimi-

Šitas prancūzų moksli- tis vokiečiai ir lenkai, o lie- ningumas yra gana tolimas 
ninkas. kaip matome, labai tuviai patvs pradėjo nusi- ir slavių kalbos negjnčija- 
aukštai Įvertino lietuvių kai-.daužti net iki Juodųjų ma- mai vra* artimesnės Jietuvių 

Bet tie Įvykiai tebėra kalbai, negu sanskritas. Bet 
kelių lietuvių kalba nėra slavių 

kalbų dalis.
negu tam prancūzui, kurs 
lietuviškai vargu ar galėjo 
gerai ir mokėti. Bet kalbos

bos “gražumą”. Mums. ta rių. 
kalba kalbantiems, lietuvių dar visai "jauni , vos 
kalba skamba dar gražiau, šimtų metų senumo.

Lietuviai gyveno ne 
pasaulinių

Sao Paulo lietuviu laikraš-
tis “Žinios 
kasdienini

” aprašo toki 
nuotvki.

ne-
j uodos moteriškės, kuri li
goninėje gulėjo netoli jos 
ir pagimdė tą pačią dieną, 
pasiėmė berniuką ir. sesers 
lydima. 1949 m. sausio m. 
26 d. atvyko i Rio de -Janei-

Tai buvo 1947 metais.
Labai retai spaudo;e pasi

rodo žinių apie deglus vai- ro Laikraščių skiltyse tuo
kus. bet visai nepaujiena, jau , asirodė sensacijos apie

Apie kai kurias musų kai-{kad balta moteris, dargi baltą moteriškę 
ivvkiu. f505. Ydingas ypatybes, pa- į baltojo vyro žmona, pagini; uodos “jos” vaiko motinos.

ieškančia
Tokie Įvykiai 

nemalonių 
kad mtr 
pikti lie

žuviai mala apie toliau šie- bet ligoninėje gavo atsaky- 
kiančias išvadas. Tėvų spal- mą. kad jokio sumainymo 
vai priešingos spalvos vai- buti negalėjo, kad šioje mo
kai dažniausiai suardo šei- tinvstės ligoninėje nuo pat 
mos laimę. Bet reikia žinoti, jos* įsteigimo 1938 m. ligi 
kad naujagimiai, balti ar įįol ‘jau gimė 15,476 kudi- 
juodi, kuri laiką neturi ryš- kiai ir niekada tokiu klaidu 

Balf \ aldvba skelbia ba-jkių savo spalvos požymių, nebuvę. kad... ne pirmas 
Toks landžio mėnesl rinkliavą!yra rausvi ir tiek. Odostoksai'į\*\’kis.kaibaltarno- 

’^r^lUi--’^rnti.niams- šiai rinkliavai spalva išryškėja tik pama-tina susilaukia juodo vai- 
^rodo kad ,ne^a^nga visoje Amerikoje^žu, prarandant raudonumą, ko...

3500 auku rinkėjų geros {Tai priežastis, kuri. greta Bet ponia Otilia ir žuma-

'šalia

toji kalba, tur būt. kiekvie- • - . h J , nJ kurio
nam žmogui vra pati skam- .it, r-/, ginčija
b-fl"<di ir nflfi (rražiar^'a 'ienoje kitoje tautoje nėra Jo.a^<x i. pati gražiausia. tiek tarme

Kalbų tyrinėtojai lietuvių lių. kaip tarp lietuvių. Kas 
kalbą aukštai vertina ne dėl trečia parapija Lietuvoje 
■os gražumo, ar skambesio, turi savo ypatingus 
bet dėl "senumo” ar gal kus požymius, žodžiaii-. «i L- rponauju
dėlto, kad lietuvių kalboje tarimas 
išsilaikė iki musų dienų kalbos'

- daug gramatikos ir žodžių mes ir tarmeles 
kaitaliojimo formų, kurios lietuviai

r. rr-. -21.V rnit __ . r? rupiUI VliT ---

žmones dažnai pasi-
J. Jonaitis.

Žurnalistai užplūdo ligoni
nę ir išaiškino, kad 1947 m. 
sausio 4 dieną tenai gimdė 
ir juodaodė Dalila Rocha.

tarmis- 
turi

rv.n »s,&VU£.IU

netoli-

Gelbėkime Trem
tinius!

Kitose Raibose vra jau senai mais kaimynais lietuviais b,ld/e' ^r?e: y I?*įa!jįa1.’ Įist?i tuo nepasitenkino. Ir
- ' - r saukiu teturėio ku,lų: ^sutiktų sulinkti gurno, leido įvykti klaidai, štai netrukus “Diario da

ne n'Uo auk^ P° iOOO po $50; metusiai Į panieką dviejų Noite” reporteriai suranda
eniausių kaimynų. mažose’ bend- P^onų šeimą garbę. ir Dalila Rocha. gyvenančią

dac plen- 
ty, ale man neužtenka. Ved- 
lug manęs Stalinas galėjo 
daug daugiau bulšių išgaiu- 
byti. o paskui galėjo ir pats 
save padžiauti, aš dėlto ne
būčiau ašarų liejęs.

—Bet tu. tėve. nepasakei 
man. iš kur tas tavo “frer.-

BALF-o vaidyba vykdys
>e. To- vo seną kalbą, bet išlaikė ir jžioY d k1 įdedant balan- 
. tiek tarmiškus skirtumus iki mu- y— b; 

kaitaliojimu sų dienų.
yra skaitoma Jei imsime Amerikos lie-, 11.

tuvius, čia tarmiškumas mu- J 
mato- su tarre yra beveik išny-

i uomenėse' išlaikė ne tik sa-
islj

tas’’ Dūda Molio girdėjo
jog vieto i Paleckio yra pa- apie Paleckio liūdną likimą. žodž; 
skirtas kitas bolsevizas bu- ar tėvas ‘o klausei? 
ti Lietuvos kvislinginiu “pre —šiur,’ Maike. klausiau, 
zidentu į sakau, ar tu čia mane nefu-

—O jeigu Stalinas neleis, iir.i? — Ale jis man sakė.

.aiRu. negu Ritose “indo 
germaniškose” kalbose 
dėl tiek savo gaisais 
savo žodžių 
lietuvių kalba 
“sena” kalba.

Kalbos “senumas”, 
me. nėra matuojamas me- kęs. Kartais žemaitį iš kal
tais ar amžiais, bet tuo, bos varcu begalima atskirti 
kiek kuri kalba via išlaikiu- nuo aukštaičio. Bet Lietu- 

senas savo gramatikos ar voje žmogus nuvykęs iš 
ų keitimo formas. Me- Alytaus Į Kretinga vargu

.... i;pt,BriiF'° Skjriai- 'i skirtingos 
sos? lietuviškos organizaci- 

bei draugijos prašomos

1947 m. sausio 4 d. Car- n?]e>t0 pakraštyje.^ Reporte- 
ios Chagas ligoninėje. Rio J;- pašokęs rik-
de Janeiro mieste. dvi. *.eej° 1S °ziaugsmo: ant

odos spalvos, įu<?dos ™°rinos kelių žaidė 
Lgimdė no ber- ?a ,. ,ieJ2Į metų bemiu- 

narpmn t “ -art0’ kai vienai Kai P- Dailia sužinojo
1.1 em. '‘ ir antrai buvo parodyti nau reporterio apsilankymo tik- 

• . g ti. Aukas rinki- -;acrimiai. motinos nepaste-’ I-a' .Papąyako.io visai pana- 
bėjo nieko bloga. Kitą die ^ia tai, kurią žino-
r.ą baltoji motina susirupi- me al)le P- ^rilią... Abi mo
no. ii Įtarė kūdikio spalvą. tinos Per tuos dvejus metus 
ėmė protestuoti, kad jai’pri-; Pcl^'e"° ua.ušr liūdnų va- 
meta svetima vaiką. Gvdv- , n, •“ ',ei}a M' antra jautė.

Kad savo krūtinėmis maiti
na svetimą vaika. Bet.

gimdyvės
niuka. Iš

te ne vien iš lietuvių, bet ir 
is kitų tautybių amerikie
čių.

Tegul nebus nei vienos 
organizacijos, nei vieno as- 

darbu ar auko- 
idėtų prie šio kil-i.{

landų,
tojas ir gailestingosios 
•serys ją ramino Įtikinėdami. ra,ei1.^a. Ya:M- Bet. pa
kari neįvyko jokios klaidos, lau’ .Vvdvi susitiko. Skir- 
kad pasaulyje jau ne pir- spalvos jų krūtinėse
mas toks atsitikimas, kad \lc.no<lu džiaugsmu plakė 
balti tėvai susilaukia juodu! •,"en,umaldom.?s m°rinos 
vaiku, ir atvirkščiai. NTiste*! ™c.’ . kupinos sirdys. Jie- 

savo vaikus, 
ir pa- 

vicna kitai

nių kalbos amžių bėgyje la-kai kalbėti, bet meldėsi*
biau pasikeitė, o lietuvių lenkiškai, arba mokydavo " -Į1 lr to^el 'lenĮn'
kalba, palyginus, mažiau tė- žmones vietos tarmėmis. sukelkl;
ra pasikeitusi. Todėl sako- Dėl čia paminėtų priežas- j~u 'a šalpos darbu: 
ma. kad lietuvių kalba vra čių lietuvių kalba išliko “se- y* •

........................... į ----------------------- -- — nedrau-j senesnė. pa" ir idomi visiems kalbu ’ - *eciarne 'teus į ben-
prezidenuo , įseis aikštėn., gauti su žmonėmis, kurie

Todėl ir tėvas nešikais- sėdi ant dvejų kėdžių, 
čiuok, palauksime ir pama- ~ ,, ..

Paleckis jau pa-i tTu- Malke, manęs ne- 
mokyk su kuo frentauti, ba
kai aš tau, vaike, sakau ne- . nors« iš tiesų, tas tuvių

pasakyti palauksime ir pa 5^ėk su parmazonais. cici- TnkIa’a?č r.uo musų tautos latgalių, senųjų prūsų ir 
matysime, ale aš* negabu iikais ir nedoviarkomis

to paskelbti, tai kaio tu.’kad jis turi sekretnus keliu
Maike. sužinosi, ar tai 
teisybė ?

—Anksčiau ar vėliau, tė- vedlug to viską žino. kas tik 
ve. toks dalykas, kaip pa- kui- dedasi, 
valymas :s vietos Lietuvos —Patariu tėvui

yra pas bulšių čyfus, sako kad 
jis ant dvejų krėslų sėdi ir

tysime. ar 
varytas ar dar ne.

—Yes, Maike. tau lengva

Kad lietuviai išlaikė savo tyrinėtojams, 
kaiba mažai pasikeitusią Mokslininkai lietuvių i^l- 

a kalnu

ta:
‘u manęs neklausai, tai ko
kių plynių tu mane mokai. 
1-ur aš turiu frentų ieškoti?

laukti, man raidavei reikia 
frentams išklumočyti. kaip 
Stalinas nugalabijo Padlec
kĮ ir ką su jo čučela pada
rė.

. —Pasakyk, tėve. savo kas pamokų klausyti, 
tiems draugams, kad tikrų 
žinių apie Paleckio likimą 
dar nėra ir to užteks.

—Aš esu šiur. Maike. kad 
su Padleckiu kas nors atsi
tiko, ba musų prabaščėlis 
visai nesenai prisakė mums
karštai melstis už visus bul- Tautieti, nepamiršk, kad 
sius. kad Ponas Dievas juos Tavo tėvų kraštas — Lietu- 
atverstų ant gero kelio, va vra svetimųjų pavergtas 
\ edlug to. Maike. aš ir ro- ir žiauriai naikinamas. Pri- 
ktroju. kad Padleckis atvir- sidėk savo darbu ir auka 
to ant gero kelio, o Stalinas prie jo išlaisvinimo. Aukas 
ji pagavo už kalnieriaus ir siųsti Amerikos Lietuvių 
pakabino ant gembės pasi- Ta*rybai, 1739 So. Halsted 

tu misijuj, gt, Chicago, I1L, ar vietos

—Gerai, tėve, tu nesi
baik. o man jau visvien lai-

—Okei, vaike, eik pasi
mokyk, gal busi kytresnis ir 
sužinosi, kaip Džiovas Jus
tiną užkanabatijo.

—Iki pasimatymo, tėve.

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 390 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautini atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai Įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. (irinius iš savo atsų 
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:

* drą talką!
BALF Centro Valdyba

Nauja* Vice Premjera*

džiovinti, 
.vaike?.

635 E.
KELEIVIS

Broadway,. So. Boston 27, Mass.

A T.T skyriui.

" .. K. »• • *• •

•uodui mp;iA,
ir atvirkščiai. Nustc* f .. 

bo ir juodoji motina: “jos” * V.clav? 
vaikas, vieton igauti juoda- •'*e ('ziaugsmo

. Clos* puldamosV Ii* - -odžio bruožus, darėsi 
baltesnis. Pareiškė 
vo

sa-'L^^’ d'Ua! ,}ga* bučiavo- 
buvo Dabar viskas pasikeitė: 

jų vyrai ir niekas nebedrįs
ir u

Įtarimą, bet ir ji
paguosta istorijomis, kadi^u^- ,........... , .— -------- f-
įuodi tėvai kartais sušilau- f- f’0!1 d-1 yj'kmiybe. o pik- 
kia baltu vaiku. — Ir tain t1 . i?..131 bus pamintibaltų vaikų. — Ir taip 
ponia Otilia Pinto Coelio 
Eonseca. 16 metų. grįždama 
f Belo Horizonte, Minas Ge 
įaes valstijoj, parvežė savo 
vyrui juodą sūnų. o ponia 
Dalila Rocha parvyko pas 
savo v via su baltu ' 
ku... Ką manė jų 
kalbėjo net pador

, . . ............ po
kojų. i ik Elv, baltasis l>er- 
niukas, paleido narsą ir 
raudojo nenorėdamas skir- 
^2?, ni,° juodosios motinos. 
J ir Jose Roberto, juodasis 

“ nuogąstavo žiūrėdamas i
•altu bemiu- Pat spalvos savo mo*-
ju vvrai. ka'1 r4-'"- 1X101 .ar P<>r?'t Įvyks

----- .... padorios ku- ?n‘C.,ailk< v;UmŲ a^imainy-
mutės. nereikia nė aiškinti! ll. ‘ hps pa-
Abi motinos jautė, kad litro- ' < a'*> 11 i clKa'inči pakeitimai._ ? _ A — • • « . _ - - ' - _mneje turėio Įvykti klaida, 
arba žiaurios patyčios, bet. 
V? atjausdamos viena kitos 
sielvartus, bučiavo kūdikius,' 
glamonėjo' ir kiekviena! 
glaudė savąjį prie skirtin
gos spalvos krutinės...

Po paskutinių pasikeitimų _ D* štai kas paaiškėjo tik 
Maskvos valdžioje šitas bol-j šiemet, 
ševikų vadas. Aleksander, Laikas bėgo. kūdikiai au- 
Jlarionovič Jcfremov, pa- go, ir motinų kančios. Pa , 
skirtas ministeriu pirminiu- galiau p. Otilijos kantrybė 
ko pavaduotoju. truko. Ątkurusi paveikslą
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rėžimas. Prie akmenų skai- są savo gyvenimą praleido ( 
dymo jo nevarė, bet leido karčiamose ir šiukšlynuose, 
dirbti kieme prie įvairių berinkdamas iš padugnių Į

____ ______ __________ r lengvesnių darbų. Daugiau- gyvenimo “sensacijas” ir
Kas dar mano, kad da- daug plonesniais, negu į I spygliuotų vielų užtvarą šiai jis su V. Niunka, — da- tviikindamas jomis jauni- 

bartinis Tarybų Lietuvos; bendrovę atėjo. Bet Palec-j pamatę, kad Paleckis jau,bartiniu švietimo “ministe- mą, jeigu Lietuvoje buvo 
“prezidentas” Justas Palec-j kis nenusiminė. Tuojaus jis! raštinės kieme, susirinko riu ’ gamino virtuvei mai- rimtų ir visuomenės dideli 
kis yra tik bolševikų belais pradėjo leisti pigių knyge- prie vartų jo sutikti. Atėjo-j kas. O neilgai trukus, Pa- pasitikėjimą turinčių žmo- 
vis ir musų tėvynės palaido ■! liu šeri ia. kurioie savo min- me ir mes — socialdemo-, leckis buvo paskirtas dirbti nių. Bet gerai į bolševikinę 

kratai su liaudininkais, nes į net į stovyklos raštinę, kur santvarką išsižiurėjus, pa- 
tikėjimės išgirsti ką nors; vedė kalinių maisto atskai- aiškėjo, kad bolševikams 
naujesnio. Ypatingai mus tomybės knygą. Bet ir rasti nereikia nei rimtumo, nei 
domino nesenai prasidėjęs nėję jam neteko ilgai dirbti, visuomenės pasitikėjimo

Justas Paleckis iš Arti

jimui duobę kasa Maskvos 
despotų verčiamas, tas tik
rai klysta. Justą Paleckį aš

tis galėjo pareikšti ir Kau
no žymesnieji bolševikai— 
V. Niunka ir kiti. Bet ir šis

inti. Bet labai apsi
riko. Paleckį j stovyklą at
varė tuo metu, kai joje buvo 
liuoslaikis. Bolševikai pro

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieikomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietavos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajiei

ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Abraitienė - Gvazdikaitė Ma- . Kurtinaitis Petras, iš Podge- 
rija iš Paežerių vai. lumbiškiu km.. Sasnavos vai.

gerai pažįstu ir mačiau jo “biznis” tuojaus baigėsi, ______ ______ r------- _ ... . . .
gyvenimo užkampius, todėl I nes visuomenė jų leidimo r tarp lenkų ir vokiečių ka- nes pakeitus bausmę ištrė- Jiems reikalingas tik akla 
ir esu įsitikinęs, kad jis bol-* nerėmė. Bet Paleckis vis ras. mimu, iš stovyklos buvo iš- ištikimybė ir besąlyginis pa-
ševikams parsidavė sąmo-;dar nenurimo. Bet kaip visi nustebome, leistas visai. klusnumas. O Paleckio as-
ningai ir gerai apsigalvo-; Dabar jis vėl pradėjo lei- kai Paleckis įleistas į musų Išėjimo Pfoga, susirinku- menyje visas šias “dorybes” 
jęs. Lietuvos Respublikai; sti mažą dienraščiuką “Lai- rajoną į mus ne nekryptelė- siems jį išleisti bolševikams, bolševikai ir surado, 
kuriantis, Paleckis gyveno kas”, kuriame žinių apie jęs priėjo prie bolševikų, su Paleckis pasakė: Brangus ,
Rygoje. Ten kiek pasimo- Kauno padugnių gyvenimą ‘ ‘ ‘
kęs ir geresnio darbo nega- buvo mažiau, bet už tai, 
vęs, stojo dirbti prie gele- • nors ir nežymiai, jau buvo 
žinkelių statybos darbų, reiškiamos simpatijos Mask- 
Vėliau mokėsi yargoninin- vai. “Laiką” leisdamas Pa
kauti, bet neturėdamas pa-; leckis jau pradėjo lankytis į 
sisekimo tą mokslą metė ir Maskvos atstovybę Kaune, 
pradėjo leisti geltonosios Ir juo toliau, juo tas jo lan- 
rušies, pusiau pornografinį, kymasis dažnėjo. Paleckis 
laikraštį “Naują Žodi ’. Rusams, matyt, labai patiko,

su pusių jų apsuptas nuėjo į ištinu, bet, jaučiu, kad ir 
patalpas. jums kančių galas artėja.

Nors Dimitrave darbo ir Juk 'rudens metu Kiekviena 
gyvenimo sąlygos buvo ne- musė skaudžiau kanda, o 
žmoniškai sunkios, bet šven- jeigu lietuviška buržuazija 
tadieniais ir laisvu nuo dar- šiandien kandžioja iš visų 
bo laiku, visi kaliniai galėjo jėgų, tai reiškia, kad jos 
buti ore ir po“ rajoną vaikš- gyvenimui artėja galas.

Kadangi tas jo laikraštis kad gavo net leidimą*po Ru:j čiojant, laisvai tarp savęs ir) paieckjuį stovyklą aplei- 
Latvijos lietuviuose pasise- siją pasidairyti. Iš Rusijos net su moterims kalbėtis. ' dug j jQ vje^ stovyklos rašap 
kimo netuiėjo ir didesnę .grįžęs ilgai triūsė kol iš> po Tuo atžviigiu Paleckiui itmėn, buvau ‘ paskirtas aš. 
dal| skaitytojų susunedžio jo plunksnos išskrido bol?ten buvo tikras rojus. jįgJTen paaiškėjo ir jo turtin
davo Lietuvoje, todėl ir Pa į sevikinę santvarką gerokai viga laik vaikščiojo jaunuigumo paslantis. Nes nekurį' 
}^iuigĮmemmtis^rsikel-|2sginanU knyga—/‘Rusijai^ bolševikuoja n či ų'laiką, nebuvo dienos, kad, 
ti su laikraščiu Lietuvon.; musu akimis žiūrint . uz __ .i:..svetimtaučių apsuptas taip,Po nekurto laiko Paleckis kurios pagimdymą, rodos, įad niekas kiUls prie jo nel 
jau gyveno Kaune. Čia jis gavo stambia suma cervon- t «k.jijau gyveno Kaune. Čia jis ga 
savo “Naują Žodi” padidi- cų.

stambią sumą ęęrvon ,ėjo nei pl.įįrtgti. Ubai 
Dabar jau Paleckis ais-.^an krito j akis didelis Pa.

no ir padailino, o žioplių' kiai pasuko Maskvos kiyp- ,eckio turtu jvaistymasis. 
netruksiant, visai gerai ver-! timi ir kiekvienai progai pa-: Už kiekvieną, kad ir ma- 
tesi. I ik visu npflM kad Pm- sitaiknis ton siuntą savo -• • . •__tėsi. Tik visa bėda, kad Pa-; sitaikius, ten siuntė savo 
leckis mėgo išgerti, o išgė .simpatijas, 
ręs — Kauno gatvėmis pa- 1939 m.

ziausią, patarnavimą, Pa
leckis nesigailėjo duoti ne-

Kvedaras Jonas iš Bubrių k., 
Veisėju vai.

Laskevičius iš Juodupėnų k.. 
Vilkaviškio ap.

Liuteckas iš Vaitkiemio km., 
Punsko vai.

Lušaitis Antanas ir Vincas iš 
Podgelubbiškių km., Sasnavos 
vai.

Mačiokaitės Monika ir Ona iš
Degučių Juodupėnų km., Vilkaviškio ap.

Marušauskas Pranas ir Marė 
iš žiurių-Gudelių km., Šunskų 
parap.
Masaitytė Marcelė iš Juodai

čių par., Girkalnio vai.

Antanavičius Antanas iš Gai
galių km.. Užpalių vai.

Bakšys Jurgis kil. iš Alber- 
tiškių km., Gelgaudiškio vai.

Bandžiukaitis Domininkas iš 
Tytuvėnų.

Buinickaitė - Česn Ulevičienė 
Marija iš Bobriškių km., Varė
nos II vai.

Bulsienė - Srugytė Morta 
Naumiesčio, vyras iš 
kaimo.

Daukša Ignas iš Girdėnų km.
Ylakių vai.

Gvazdikas Eduardas, sūnūs 
Vinco.

Ivaškevičienė-Petkevičienė iš' Midkevičius Juozas ir Pranas 
Vendžiogalos, sūnūs Boleslovas iš Balbieriškio vai. 
ir Vladislovas ir duktė Marija. | Mikalajūnas Aleksandras, iš 

Kėdainių ap.

is
VISI LAIMINGI

Janulaitė - Milevičienė iš Že
malės km.. Tirkšlių vai.

Jasulis August iš Šiaulių ap. 
gyvenęs Nevv Yorke. ;

Jocaitis Jonas iš Kiaulupių k..’ 
Sintautų vai.

Popiera Mykolas iš Puskepu- 
rių km.. Mariampolės ap.
Rupkalvvtė Greta iš Naumies

čio, Tauragės ap.
Tučkus Jonas iš Budu km.. 

Raseinių ap.
Virkutis Antanas 

km.. Viekšnių vai.
Amsiejus Adomas.
Anciukevičius Jonas 

Kaune Vilijampolėje.
Andrikvtės, dvi seserys

Mincevičius Liudvikas, išvy
kęs iš Aštr. Kirsnos dv., Kros
nos vai.

Morkūnas Eduardas.
Murinas, nuo Žaliosios, Vilka

viškio ap.
Pareigis iš Gargždų, Kretin

gos ap.
Rasimas nuo žaliosios, Vilke- 

viškio ap.
Riauka iš Gargždų, Kretingos 

apskr.
Rimkaitės Barbora ir Pranė, 

iš Laižuvos, Mažeikių ap.
Rudytė Elena iš Skaisgirio 

i par. išvyko iš Žagarės.
Rupkus Eduardas ir Karolis

_ ... i iš Pelodiškių km., Pašvitinio v.,
Pagausancio km.. Girkalnio aP-’ gįauiįu ap

paštas } rastinę neatveztų: 
keletą Paleckiui adresuotų 
siuntinių su siuntėjų — bol
ševikuojančių svetimtaučių 

j pavardėmis. Atėjo 1940 me
tų pavasaris. Lietuvą užplū
do žiaurus okupantai, savo 
geriausią iš geriausių “de
mokratiją” nešini. Jeigu tos 
jų “demokratijos” rėmuose 

prie
šaky atsistojo Paleckis, aš 
nei trupučio nesistebėjau, 
nes jis iš anksto tai vietai 
jau buvo paruoštas. Tik la
bai buvo nuostabu, kodėl 
bolševikai šiam postui pa
ruošė Paleckį, kuris veik vi-

- u- , „ - i , . - m, -viįV1,yJ"S. m*ne tik keletą pakelių papirosų,
varinėti ‘žąseles . “Naujas aplanke “laime . Turėjau j bet jabai dažnai visus savo
Žodis’ nespėjo jam tiek pi- susipažinti su Dimitravo į patarnautojus dar apdova- sudalytos vyriausvbės 
nigų pnmedzioti, kiek jis darbo stovyklos akmenų; bodavo konservais - - - . . _ . .
spėjo jų prasvaistyti. skaldymo technika. Tai tos

Bet sakoma, kad nėra pa-; darbo stovyklos, kurią pulk.
dėties be išeities, todėl ir 
Paleckis išeitį greitai sura
do. Jis prisiviliojo keletą 
pinigingų kauniečių ir jų 
padedamas įsteigė tikrą gel 
tonosios spaudos dirbtuvę. 
Kaune, Laisvės Alėjos 80 
numeryje išsinuomavo erd
vias patalpas, nusipirko 
“M)ėno” spaustuvę ir pasi
vadinęs save “Spaudos Lei
dimo Bendrove Žodis”, pra
dėjo gimdyti naujus, nesą
monių pilnus ir jaunimą 
tvirkinančius laikraščius. 
Leido dienraštį “Dienos 
Naujienos”, sava i t r a š t į 
“Dieną” dvisavaitinį “Nau
jas Žodis” ir “Vapsva” ir 
mėnesinį “Skynimai’’,—tai 
buvo nauji, paleckir.ės ben
drovės, gaminiai, kurie gy
ventojus skandino nesąmo
nių tvaike, o pati Paleckį— 
Kauno karčiamose.

Bet kaip nieko nėra am
žino, taip ir paleckinės ben
drovės dienos buvo neilgos. 
Stambiomis raidėmis spaus 
dinamos žinios apie Kauno 
padugnių gyvenimą, suva
žinėtas gatvėse kates ir apie 
sugautus be leidimo gyven
ti šunes, skaitytojams grei
tai nusibodo ir jie Paleckiui 
atsuko nugaras. Bendrovė 
po nepilnų Įlenkiu metų gy
venimo jau nesudurė galų 
su galais. Negelbėjo nė 
skaitytojams burtu keliu 
žadami gyvenami namai, 
nei kitos stambios dovanos 
ir bendrovė buvo priversta 
likviduotis.

Skučas atidarydamas pa
reiškė: kas į šią stovyklą 
paklius, tenepanairšta su 
savimi pasiimti ir maišą, 
kad išeidamas turėtų į ką 
savo kaulus susisemti. Iki 
Dimitravą pasiekiau, praėjo 
apie porą savaičių laiko, 
neš etapu varant uar buvau 
Įkišamas ir į kiekvieną? pa
kelėje pasitaikiusį, kalėji
mą.

Dimitrave jau radau apie 
300 kalinių, “atiduotaisiais” 
vadinamų. Apie 100 buvo 
triukšmadarių ir peštukų, 
po keletą socialdemokratų 
ir liaudininkų, o kiti—bol
ševikai, kurių tarpe tik 
apie 10 nuošimčių lietuvių. 
Ir kiekvienos savaitės gale 
vis dar atvarydavo po kelio 
Ii ką naujų, iš įvairių vietų 
sugaudytų bolševikuojančių 
svetimtaučių ir vieną, kitą, j 
lietuvį.

Dimitrave turėjau progos 
susipažinti ir su tais bolše-! 
vi kais, kurie per pirmąjį 
bolševikmetį Lietuvoje ge
rokai pagarsėjo — V. Niun
ka, M. Šumausku, B. Abdul- 
fekaite, Filipausku, vokiečių 
okupacijos metu viešai Kau
ne pakartaisiais Vilimu su 
Baronu ir daugeliu kitų.

Po . poros savaičių sun
kaus darbo, stovyklą pasie
kė žinia, kad nubaustas ir 
jau į stovyklą atvaromas 
Justas Paleckis. Visi liaudi
ninkai labai nudžiugo, nes 
Paleckį laikė dar savo 
žmogum ir tikėjosi iš jo

nodavo konservais, mėsa ir 
net šokoladu., žinodamas 
jo materialinę padėtį na
muose dažnai pagalvoda
vau: iš kur jis tą visą se
mia. Stovykloje Paleckiui 
buvo taikomas lengvesnis

Mažoji mūviu aktorka 
Margaret O’Brien pasilipusi 
ant kėdės bučiuoja savo 
naują patėvį, Don Sylvio. 
Dešinėj aktorkos motina, 
kuri su dukrele vyksta į An
gliją. Paveikslas nutrauktas 
atsisveikinimo vakarienėj, 
kurioje mažoji žvaigždutė 
“susitaikė” su savo patėviu.

Paleckis su savo kompani- bent kokio užtarimo ar žy- 
jonais liko bedarbiais ir .gių sunkiam jų gyvenimui

Skaitykite šias Knygas!
Musu broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų/kurias reikia skaityti. Ne visas mes tinime, 
bet 1?avo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

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

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

KELEIVIS
636 Bro*dway, So. Boston 27, Maw.

sosto*

Tukstenčiai naujų šeimų dabar pereis j 
švarų elektrikinj virimą, neso-rcitą.O

Boston Edison apmoka laidų pravedimą, 
kaip žemiau parodyta. Nesvarbu, kur jus 

Įierkate savo elektrikinę krosnį. Boston 
Edison krautuvėj, ar kitur ... musų 

pasiūlymas pilnai galioja. Kaip tik jus 
įsigysite krosnį, dyleris praneš Boston 

Edison Kompanijai ir mes pravesime
laidus be jokiu iškaščių jums, pagal 

žemiau skelbiamas taisykles. Pasinaudokite 
šiuo pasiulymu—pereit i elektrinį virimą.

SĄLYGOS NEMOKAMAM I, AII>1 ĮVE1HMII...
Pradedant kovo 21 <1. 1949 ir pc-r tam tiKią laik.; 
Boston Edison Kompanija suteiks nemokamą lai
dų įvedimą kiekvienai elektrikinei krosniai. kuri 
bus įjungta į tos kompanijos linijas kiekvienuose 
vienos ar dvejų šeinių namuose, kuriuose nėra nc- 
normališkų laidų įvedimo sąlygų.

iš Žibiku

gyvenęs

is

Raseinių ap.
Baitis Jakob. kilęs iš Klaipė

dos krašto.
Balčiūnaitė - Kaikarienė ir 

vyras Kaikaris Jonas, kilęs iš 
Veršių km., Žagarės vai. 

Blodžiunas Walter John. 
Brinkmanas Martynas iš Tau

ragės ap.. Plikiškės km.
Brožiutės Kostė ir Marė iš 

Pilviškių vai.
Bukauskaitė Agota iš Juodai

čių par., Girkalnio vai.
Dabužinskaitė - Subonienė A- 

gota, turi sūnų Vytą ar Vytau
tą ir dukterį.

Dalinkevičiutės Elzbieta. Te-į 
resė ir Uršulė.

Danielius iš Gargždų, Kretin
gos ap. .

Gatavackaitė Ona iš Iludvičių 
km., Pajevonio vai. buvo ištekė
jusi. dabar našlė.

Gedvilas iš Gargždų, Kretin
gos a p.

Gitenis Pet ras iš Drobiškių 
km., Salako vai.

Gudauskas, brolis Kazio Gu
dausko.

Gudvnas Petras iš Skriaudžių 
km.. Gudelių vai.

Ilgaudas Adomas iš Kretin
gos apylinkės.

Ješinskis iš Gargždų, Kretin
gos a p.

Kaminskas iš Skriaudžių km.. 
Jonavo ap.

Karkauskaitė I iudvisė iš 
Kampų km.. Merkinės vai.

Klivičkas Antanas iš Papal- 
tės - Kirmelynės vienk. Puša
loto vai.

Kruša Juozas. Stasys ir Vin
centas iš Guvainių km.. Kvė
darnos vai.

Sakalauskas Kazys iš llgini*- 
kų km.. Merkinės vai.

Sedelies - Zesnauskienė Bar
bora iš Gudavos.

Senkaitė Egnutė iš Platelių, 
Kretingos ap.

Senkus Juozas iš Platelių.
šiau lys Antanas iš Viekšnių

Mnžpikiu ;in_'r —r”-
Smilgaitė Stasė, gim. Ameri

koje. gyv. Kalnėnų km., Telšių 
apskr.

Štumila iš Gargždų. Kretin
gos ap.

Urbonas iš Gargždų, Kretin
gos ap. .

Vaičiūnas Antanas iš Vaškų 
Biržų ap.

Valteris iš Gargždų.
Venslauskas Jonas ir sesuo 

Magdalena, vaikai Jono iš Vig- 
relių km., Gražiškių vai.

Vilys Jonas iš Nemjauličių 
km.. Salų vai.

Vyšniauskas Antanas, Petras 
ir Pranas iš Jurkšių km., Alks
nėnų parap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

REDATSAKYMAI

A. Žilinskui, Brooklyne—
Tuo klausimu straipsnis bu
vo “Keleivio” 7 nr. ir deda
me i šį numerį plačią kores
pondenciją. Vėliau įdėsime 
ir daugiau žinių.

K. Ščesnulevičiui, Chica
goje — Klausiamų knygų 
nebeturime pardavimui.

BOSTON EDISON COMPANY

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

'tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net. ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kurt 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 {įrašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadway<
KELEIVIS“

So. Boston 27, Msm.
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New Mexicoj, 27. 
Coloradoj, 38.
Tai vakarų valstijos. O 

štai kiek silpnapročių buvo i 
iš kiekvieno 1000 naujokui 
rytų valstijose:

Virginijoj ir Delavrarei 
po 62.

Illinojuje, 66.
Rhode Island, 69. 
Georgijoj, 69. • »• •
YViseonsine. 73.
South Carolinoj, 77. 
Massachusett, 80.
Distriet of Columbia, 106. 
Vermonte, 123.
Venr.ontas turi ne tiktai

Jiuose ir žemėlapiuose tas(lai. šiaurės'vakarai ir vidų- silpnapročių daugiausia, bet 
nėra pažymėta, tačiau sta-. rinis Jungtinių Valstijų ruo- ir bendrai skaitomas nesvei-

Moterų Skyrius
Šį SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

KODĖL NE VISI ŽMONES SVEIKI?
ARBA KAIP MUSU GY
VENIMĄ VEIKIA GEO

GRAFIJA?

kas. Jeigu to užtektų, tai 
Massachusetts, Connecticut 
ir Ne\v Yorkas turėtų svei
kiausius gvventojus. Tuo 

kaip tikNors geografijos vadovė- tarpu gi yra kaip tik atou 
liuose ir žemėlapiuose tas, lai. šiaurės* vakarai ir vidų

TREMTINIO DAINA
sveikatai. Tas paaiškėjo per minės sąlygos neprastos, ir, 
paskutini karą. kuomet 18,- kas svarbiausia, tenai daug 
000.000 jaunų vyrų buvo derlingesnė žemė.' 
pašaukta tarnybon ir turėjo pra;,oj žem5j auga ne- 
būt patikrinta .įckueno jų ?vejy javaj, nesveiki gyvu- 
soeikata. I.- to skaičiau:, tik- jjaj jr ne#Veiki žmonės, sako 
tai 6,000,000 naujokų pąsi~ -LadĮes* Home Journal" 
rodė visiškai sveiki, o kiti ,^vtojas. Pavvzdžiu,;. ne
turėjo didesnių ar mažesnių ;,.a tokia',,rastu vietų, 
kūno bei proto nedateklių. kadJj'vai vkado5 buįa ligį,

DAJJG SUŽEISTŲ NELAIMĖJE ANT KELIO 'Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys, MONOLOGAI IR 

DEKLAMACIJOS

Norėčiau aš keliauti ten toli—1 
toli.

Vi juru marių, už upių 
vandenėlių.

Kur šlama ošia girios, kur 
gieda viversiai.

Minties sparnais aš skrendu 
vis tolyn—tolvn

Y’ienas sunkvežimis visu smarkumu atsidaužė Į ke
leivių pripildytą autobusą, išplėšė 15 pėdų skylę au
tobuso šone ir sužeidė 20 žmonių. Nelaimė Įvyko 
Wilmingtone, Calif. Paveiksle matyti troko ir boso 
jukinys po nelaimės.

parašė buvęs Lietuvos prizedentas 
Dr. Kazys Grinius. | šioje knygoje telpa daugybė nnu-

Tai via stora, 500 puslapių knyga,'jų, labai gražių ir juokingų mo nelo
kalioje buvęs Lietuvos prezidentas gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
raš, apie lietuvių tautinį atbudimų, darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
apie sene mų laikų veikėjui ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
p.,.-„ko .a daug linksmų n- įdomių niškos. Visos skambios, visos geros, 
n -otykių is av., j at> i n.ių. Ta ki.y- Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
gą vi i i etuviai it.lėtu pers/aityti. baliams, koncertams ir t.t. Antra 
Kaina .................................. ............. *2.00 pagerinta laika. Kaina ............ 26c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 "Džian Bambos 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI

Dar galima gauti “Keleivio” 
Kalendorių 1949 metams

j Tai yra idi puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina ....................................... 50 centų

TIKRA TElSYBfi APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

šimtis priklauso Washing- Gručkai serga nuo geležies ; aplankau ~ en^
tono, Wyomingo ir Orego- chlorozio karvės serga nuoiT-^.ne kaip sunku 
no valstijoms. Is \\ yomingo druskų nedateklio. o vaikai čia tolį 
mažiausia buvo džioyinin- serga mažakraujyste. Nors Į 0. kad išauštu, ir man laimės 
kų, o iš Oregono maziausis tos ligos vadinamos kito-; dienelė 
nuošimtis silpnapročių. Taip kiais vardais jų priežastis Rada saw ,aJe,e gaJėsiu 
pat labai mažas džiovimu- ta patr: stoka reikalingų, apianki 
kų ir silpnapročių nuošimtis mineralų žemėj.
buvo iš Nevados, Utah ir Vra jau nustatytas ir ne-;
Idaho valstijų. Vadinasi, ginčijamas faktas, kad kur 
sveikatingumo žvilgsniu ši- žemė derlinga, kur gerai 
tos šešios šiaurės vakarų auga javai, tenai sveiki gy-' 
valstijos užima pirmą vietą, vuliai ir sveiki žmonės, ku- 

Antrą vietą užima vidun- rie tais javais ir gyvuliais 
nis ruožas, kuris apima Wis- gyvena.
consiną, Illinojų, Indianą, Daugiausia sveikatos ne- 
Missouri ir eina per Kansas dateklių tarp karo regist-, nj,x.-_ri- „„ •ir Texas iki Meksikos J.an- rantų buvo dėl prasto arba ^0 Hetuviu‘uNeTJe^y

Užrašė J. Galinis

kia, jog aš taip pat galėčiau 
atsidurti Sibire, jeigu dabar 
parvažiuočiau Lietuvon.

Galėtų būti ir blogiau ne
gu Sibiras, nes toliau moti
na rašo:

‘‘Bet Terasa ir Domas ga
lėtų tave priimti ir ant vi
sados. Pas juos tai jau už
tikrinta vieta...”

Kai aš pasiteiravau, kas 
ta Terasa ir Domas, tai laiš 
ko gavėjas paaiškino:

“Terasa ir Domas jau ka
puose-.”

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty- ...
bėmis ir kodėl Rusija nenori Įsileisti Tragedija trijuose aktuose. Veika- 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji i perstato nužudymų caro Alek- 

' tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar -sandro II. Labai puikus ir nesun
yra demokratija, kokie darbininkų' kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų v*so reikalaujamos 28 ypatos. 25c 

i pragyventi? Dabar rusai sako kadi , r, DfiVfic ’C VD <
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. KOJIUI ivrlLZILn i
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas KRISTAUS VIETININKAS? 
yra tiesa apie Rusiją Ui yra. tiesa parašė kun M valadka.

kos.

ff“Užtikrinta Vieta 
Parvažiavus Lie

tuvon.
Netikėtai man teko susi-

- .. . „ . I ?euknkam?^Tira^ĖI?1'l valstijos, kwj ėia pavadi^-
• Prasčiausia sveikatingu- to buvo labai daug išgedu- siu tiktai inieiaIais į. j ir 
mo žvilgsniu pasirodė Nau-į siu dantų, džiovos, Širdies kurjg - ’
joji Anglija, New Yorkas ir ir proto ligų. dalyku apie Lietuva/

Širdies ligomis daugiausia ~t ‘ • j
j-j • Lieunoie as tunu darserga didmiesčiu gyvento- ,_. .. .- : -• - r J . . c-ena motina , pradėto nsai.jai, o mažiausia farmeriai. - — ’ - * J

kitos rytų valstijos.
Čia jau savaime siūlosi

klausimas: kodėl taip yra?
Kodėl vienas geografinis kūne maitinasi šviežiu mai

stu, o ne iš skardinių 
įdomu, kad

ruožas turi sveikesnius gy
ventojus, negu kiti?

Atsakymą
mus duoda “Ladies’ Home _ _ , ..
Journal” šių metų kovo mė- * pio.o. Kas d\ide.>im- 
nesio laidoje
katingumui 
tikros sąlygoi 
žurnalas.
niu apšvieta ir ekonominis

Knyga
VALGIA! ! SĖT ifSSET&JSFSS GŽVaST į

kymus į šiuos klausimus galėsi gau- , *r1, „„pirkęs naujai T 1~3 ^„^"“““5 £

Ko- :

Blynai su Kmynais.
2 šaukštukai kmynu.
2 šaukštai karšto vandens. 
2U- puoduku persijotu miltų. 
2’e šaukštukų druskos.
4 šaukštukai “baking pau-

derio”.
šaukštas cukraus, 
l’s puoduko sausų ruginės 

duonos trupinių.
2 puodukai pieno.
Išplaktas kiaušinis, 
šaukštas ištirpyto sviesto ar

98 poslapių didumo. Kaina 50 centų? t*n*n*ias' 224 pusi. Kai™ Sl-25
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS

GERT IR VALGYT? į G^IN0 SENOVĖJE?
.. . , , ■ visokiuose kraštuose žmones gar-

\ algyt ir gert reikia dėl to, kad: įjno įvairius dievus. Dievų garbini-
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.. mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus

garbino mueų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? kodėl žmonėi

DELKO REIKIA ŽMOGUI

Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai 
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk-

Iraus, druskos ir kitų panašių daly
kų ? Kodėl jam reikia riebalų ? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
i knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 

' kaina tik ........................................... 15c'

priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. ŠITO

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

j sudėtos įvairios lietuviškos dainos i apie musu tautą, apie šeimyną ir 
Romos apie darbą. Toji knyga palinksmins 

jūsų laisvas nuo darbo valandas. In
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina .......................... .............. $1.00

tėvab I SAPNININKAS

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori-

T’žmprk kmvmis karštam ja- j08" P^ekmės ir doriškas dvasiš- U Zmei K KITiynUS Karstam kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų
Daugiau jis jau nebegalė

jo kalbėt. Pasiėmė laišką. „_r____ __
ir įsidėjo kiše- vandeny kokiai 10 minučių, perskaityti kiekvienas vyras,

* Pergink miltus hakintr^ ku^ J

margarino.O

sulankstė 
niun. v’l-i Pzo-ciinL- miltno ,r jaunikaitis, kurie geidžia, kad jųKdClVietll. rCI>1JOK HlllLUc, - DJKing moterys, dukterys ir mylimosios ne- Didysis Lietuviškas Sapnininkas

-------------------------------------  pauderi, druską ir cukrų, papultų j tokią kunigų globą. Para- su Salemono galva. Išaiškinti visokie
Iš* kun. Geo. Townsend Fox, D. D., sapnai visokiais atsitikimais. Viri <17 i • • ra • i • Uuonos 1. upinius, is- sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

Feinua Parsidavęs maišyk ir išjėto Įplak.pieną. ■ Kaina .............................. JUOZAS STALINAS
ŽEMAITĖS RAŠTAI Arba> i^įp Kaukazo Razbaininkas

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- j pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
Supilk vandeni nuo kmynų.

Čia ne na saka bet tikras! kiaušini ir istirpin- ...
i D- D " tljc riphalną Viška ič na ž>'miausių lietuvių rašytojų? Ar jis įgijo valdžią ir pašalino savo l>u-ĮvyklS. BUVO taip: ;tus neoaiu.. VISKą g^Ul 1S j žinote, kad ji buvo paprasta kai- usius draugus. Labai įdomi knyga.

nonvoetn-i mo moteris, mažai mokslo išėinsi. k'ninnŠių metų,sausio 13 dieną plakus kepk - gyveno uKyje ir augino vairus raip'
papasakojo įdomiu Altoonos apylinkėj, Pcnn- skauiacioj ant labai kaistu tūkstančiai ir milionai kitų moterų. KODĖL Aš NETIKIU 

■ Ąlyanijoj, ’ mirė ' 29 metų =»r kitų riebalų, kad I
amžiaus Reuben Rock ir Da- ai UStų. i 1 le Siu bl\ - i kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet; Laisvamanis čia pasako, kodėl jisoo nu crprai tink-i nhiinlin k-n-? Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- nedali tikėti. Pilna argumentų, lu-llko 22 metų amžiaus zmo- “y gclal unxa OOUOlių KO rių kiti £epaste£j0( č graliai 'juos nų nesumuš joks jėzuitas............20e

paprastoj 1710 moteris, mažai mokslo išėjusi, i Kaina. 
1 - ' J ; gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip:

3>C

"Mes du broliai buvom par 
važiavę Lietuvon nepri-* 
klausomybės laikais ir nu-■U kiu; įaomu. Ra(l oaugiausia pirkom 20 hektaru uki Mu_

i šiuos klausi-kar0+ tar'nyb<>n šeimyna gražiai tada įsi- 
Hnmo naujokų buvo atmesta del ;k*rė Lnsugnžau Ameri-

ną Rosellą.
Būdama labai religinga ir 

tamsi moteris, ji įsivaizda
vo, kad ją sekioja mirusio 
vyro “dvasia.” Tas prieta
ras taip ją apsėdo, taip ėmė

se. aprašė, žemaitė yra daug raštų pu-. t if 4 i 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- . *“* *“ * >vAL,IMJo
leivis” parduoda jos raštus parašv- GRAMATIKA

JI tia lanTeJ Priuikvta Amerikos lietuviams. 
,Oj££‘ Dau* kas lietuviško jaunimo nori

Kuž-kas ąpskaičiavo. kad vi- riai pajuok iaJ ir ^ari^ū ££ tinkamai išmokti ka,‘^’
sų gyvenimo būdą ir

ŽINOTINI DALYKAI

i - senimas irgi dažnai nori pagilint 
.eim.mnse ,v,lentoje įį^-k^jį SE ?5£K

dirva iki 65 va,andas i savaitę; rašytojos parašu utpgi paveik-1 A,® kJ nori k U n kvi k
išmokti. Didelė knyga, 141 pusi. 

Kaina tik ........................................ $l..iW

s Giltine

Sakoma, kad anglų istorikas' 
I h omą

~o. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ...................................... 50c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1)

U- muite prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
iu,'las Žemaitės kartu su Andrium Bu-,

lota ir AI. Bulotiene. Buiotus žiau- LYTIŠKOS LIGOS 
nai nužudė vokiečiai laike šito ka- . . .Ir kaip nuo jų apsisaugoti

žinių apie namų ir 
higieną, apie vaikų augini
mą, apie maisto gaminimą 
ir tt. Gi ekonominis gerbū
vis, pinigai, reiškia daugiau 
ir geresnio maisto. Tie daly
kai turi daug Įtakos sveika-’ 
tai.

Bet tai toli gražu ne vis-'

I ulii r c-vve ^s iT-nmo Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- 
‘ ria- (3) Klaida; (4) Korekta. Jose

kaip žmonės paikai tiki 
prietarus, burtus ir tt. 15c

kuno Zi-irh^nTtv^to kom kampom aplipdyta^gausybę, kud leistu jiems šimtmety, ^dėdavęs'atkartoti lodoma
no 1000 naXku !aiSka?: i»‘,,aMo ienklelUi: ?Konie? kūną iškastf h; pa- 500 totorių „nvardžiu. tik į

Wyominge, 11. 
Arizonoj, 18. 
Oregone, 19: 
Nevadoj. 20. 
Montanoj, 23. 
Iowoj, 25.

ir pašto antspaudai __ vis- d*ryti tam tikras apeigas, kelis kartus jas girdėjęs. Jis ANGLISKAI-LIETUVISKAS
kas rusiška, kaip būdavo'kadJ° /dvasia” nekankin- pereidavęs syki gatve ir atsi- ŽODYNAS
caro laikais. Tačiau caro
laikais būdavo bent toks *ybė leido tai Padar>’tk 
skirtumas, kad laiškai nuei- 
da\ų ir ateidavo greitai, ir 
žmonės galėdavo rašyti lai
svai ir atvirai, ką tik.jie no- 
i'ėjo pasakyti. Kitaip yra

tų likusios našlės. Vyriau- mindavęs visas iškabas, kas jo
se parašyta.

DU LEOPARDUKAI IR VIENA LEIDĖ
dabar.

Musų B. J. išsitraukė iš

Vienas orlaivis atgabeno Į Idlewild aerodromą prie 
New Yorko laukinių gyvulių į zoologijos sodą. Tarp 
Kitų gyvulių buvo ir šitie du trijų mėnesių leopardu
kai, kurie nelabai baidosi pasirodyti Miss Genevieve 
Cuprys rankose.

kaip nuo jų apsisaugoti. Parai ė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina . — 25c

TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

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

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
nas. Kaina ........................................ 10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę* Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patylimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
“Keleivi*,” 636 Broad way, 

So. Boston 27, Mas*.

Dažnas nori pasižiūrėti, Kaip tas 
a» kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daa? angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
^♦ikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

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

žmonės kuria per amžius! šį intri- 
. guojantj politiskai-ekonomišką klau- 

sirr.ą aiškina garsusis Vokietijos so- 
j cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 

sky. Kaina ....................................... 10c

Vasario 22 dieną kapas 
buvo atkastas ir kunas iš 
grabo iškeltas. Kareivio uni
forma (jis-buvo karo vete
ranas ) nuo jo buvo nuimta, 
apipilta gazolinu ir sudegin
ta. Nuogas kunas buvo api- 

kad “ne-

GĖLiy PARODOJ

c i --i - , ui. i>uogas» nuims...i. - *"k^ 11 sako’i barstytas druska,i Kišenes 
paskaityk.

Laiško turinys toks:
, t Mielas sūneli, labai man 
outų malonu tave pamatyti, i a.e turiu pasakyti, kad jei- 
-U attažiuosi, tai aš jau ne
galėsiu tave pas save pri
imti. nes nebeturiu jau nei 
namų, nei žemės. Aš dabar 
gyvenu prie svetimų. Gali 
būt, kad laikinai tave 

Įimtų šyogeris Jurgis...”
i S,ltoj, R- J. mane 
j pertraukė ir paaiškino apie 
saro svogeri .Jui-gį. Sako, 

įsvogens yra ištremtas Sibi- 
ian, nes syki susiginčijęs su 
komunistais pasakė, kad ne- 
pi įklausomos Lietuvos ka- 
■ įuomenė buvo daug geriau 
apsirengusi ir gražiau išro-
n-rT; n--g.u ?°v.5etla armija. 
Del šito issireiskimo jis buvo 
areštuotas kaip “liaudies 
priešas ir ištremtas Sibiran 
prie katorgos darbu. Taigi 
motinos pastaba, sako B. J., 
kad svogeris Jurgis “galėtu 
mane laikinai priimti” s

pn-

galėtų prieiti piktos dva
sios”, paskui suvyniotas į 
baltą paklodę, Įdėtas atgal 
į grabą ir vėl užkastas.

Po šitų burtų, jaunoji na
šlė pasijuto ramiau. Jai ro
dosi, kad dabar jau vyro 
“dvasia” jos nebepersekio- 
ja.

Jos vardas ir pavardė iš 
tėvų yra Rosella Dively. 
Kaip ji, taip ir jos tėvai da
bar šventai tiki, kad jos 
vyras buvęs “raganius” ir 
turėjęs kažin kokių “sutar-, 
čių su velniu”, nes jam mi-Į 
rus, jie rado pas jį daug 
knygų ir kitokių “keistų da
lykų”. Kas skaito knygas, 
tas turi būt velniui parada
vęs, aiškina šitie fanatikai. Graži mūviu aktorka Ann 

Summers nutraukta tarp-
Ddugiauaia sa<ų (graikų) tautinėj gėlių parodoj New 

šiandien turi ne motetų drapa- Yorke tarp gražių gėlių, ji 
nos, bet West Point karo aka- ir pati atrodo, kaip gėlė... 
demijos kadetų uniformos. Vie-. ~— 
na kadeto mundiera turi 48 sa- Biznieriams geriausia vie- 

reiš- gas. !ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Mamytė Labai Dėkinga

s gimtadienio pro- \
“Voloivi ” \

Mamytės
ga užrašiau jai “Keleivį.’
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.



12. — Kovo 22 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septinta#

Iš Plataus Pasaulio
Svečiai iš ‘‘Rytų”

Amerikos valstybės de 
partamentas praeitą savaitę 
nutarė išduoti vizas 23 sve
čiams iš Kusi jos ir rusu pa-

Buriros Karas
Burmos vyriausybė pasiū

lė sukilusiems Karen gimi
nės žmonėms sudėti gink- 

... lūs, o už tai Burmcs vyriau- 
vergtų kraštų i “pasaulio]sybė jiems žadėjo plačią au
ta ikos” kongresą, kuri sau tonomiją. Bet Karen maišti

ninkai i šitą vyriausybės pa

siųskit kalendorių. Labai 
man patiko “Keleivis”,, kure 
parašo visą teisybę. Siunčiu 
penkis dolerius. Su pagarba

P. Gaigalas
Piekle Crow, Canada

kia bendrakelei viška Ame
rikos organizacija, moksli- siūlymą 
ninku ir menininkų “nacio-' 
nulinė taryba". Daugelis 
žmonių protestuoja prieš nepriklausomybės. 
Įsileidimą Maskvos agitato
rių.

nieko neatsakė ir 
tęsia karą prieš Rangoono 
valdžią, reikalaudami sau

Neparduoti Namai
46-iuose Amerikos mies- 

TZ. .. . , - - . tuose vra 15,000 naujų ne
Kmijos vvi iaus\ >es pirmi- parduotų namų, kurių nie- 

ninkas, geneioias Ho Ymgįkas nenori pirkti. Tie na- 
chin, sako, kad taikos deiy-Įmaj veik kainuoja dau
bos su komunistais greit giau, kaip $9,500. Stebėto- 
prasides . Bet Kinijos vy- - -
riausybė tebėra dar nesuda
ryta, o Kinijos komunistai

“Taika” Kinijoj

ruošiasi pulti ir ginklais 
spręsti “taikos” klausimą.

jai aiškina, kad išpustos na
mų kainos atbaido pirkėjus! 
ir kol kainos nekris, bran-' 
gesnių namų vis bus nepar
duotų.

Gerbiamieji! Atsiprašau] 
Maikio Tėvą ir staršo vyčių t 
generolą, kad pavėlavau! 
vieną savaitę atsilyginti Tė
vui už lankymąsi. Jau su
virs 40 metų, kai jis mane 
lanko ir todėl aš Tėvo ne-j 
pamiršiu niekada, kol busiu 
gyvas. Dabar prisiunčiu Tė-į 
vui 7 rublius, 6 bus už “Ke-, 
leivi” dviem metams, pusę, 
už kalendorių 1949 me
tams ir 50c. senam Tėvui 
ant moreiavos gyvatinės, 
kad jo nebebaderiotų dau
giau marmatizmas. Pasilie
ku su pagarba

Martin Petras 
New Britain, Ct.

ANTIBOLŠEVIKŲ VADAS Calendar Salesman
REIKALINGAS AGENTAS

Naujiems l.,5t> metų sieniniams
kalendoriams pardavinėti. Pageidau
jamas asmuo, kuris moka lietuvių 
kalbos. Komisas ir bonai.

Visas žinias pranešti:
UTHO CALENDAR & PRINT1NG

COMPANY
(Lithuanian Press) (12)

l t»J> New York Avė. Newark 5. N. J.

Ex-Naciai Sauvaliauja į
Anglija pasiuntė buvu-į Anglijos Socialistai 

siems naciu bičiuliams ir! Praeitą savaitę Anglijos 
sąjungininkams, Vengrijai, Darbo partija vėl laimėjo

Nauji Tremtinių 
Transportai

vienus papildomus rinki
mus Į parlamentą, Sower- 
by, Yorkshire, kur darbie- 
čių kandidatas surinko 18,- 

rašytus taikos sutartyse.7Tos 606 balsus, o konservatorių

Rumunijai ir Bulgarijai, 
protesto notą, kurioje iške
lia, kad tos valstybės sulau
žė savo pasižadėjimus, su-

valstybės ginkluojasi ir vi
sai neboja taikos sutarčių,

kandidatas tiktai 16,454 
balsus. Darbo partija per 3

kurios suvaržo jų ginklavi- su metu jau laimėjo 33 
papildomus rinkimus ir nė 
vienos vietos parlamente

mąsi.
Jugoslavijoj Neramu

Iš Jugoslavijos ateina ži
nių, kad ten eina “paruo
šiamieji” neramumai. Mask-Į

neprarado.

“Laisva” Makedonija
Rusijos skatinami make- 

vai ištikimi komunistai ga- doniečiai paskelbė, kad jie 
vo Įsakymą kelti neramu- kovoja už sukūrimą “laisvos 
mus, vaiyti sabotažą ii- pa- Makedonijos”, Į kurią butų 
ruošti Jugoslaviją kaimynų Įjungtos makedoniečių že- 
įsiveržimui. Jugoslav i j o s mės iš Jugoslavijos, Bulga- 
kariuomenėj dažnai. pasi- rijos ir Graikijos teritorijų, 
taiko mažesni susikirtimai, Ta “laisva” Makedonija 
o “kaimynų’’ radio stotys susijungtų su Bulgarija ir 
veda pasiutusią propagandą sustiprintų Maskvos frontą 
prieš Tito ir šaukia jugosla- prieš Tito. Makedo^^ 
vius sukilti prieš Belgrado “kovotojai” šaukia 
valdžią. . I tautiečius prie ginklo.

JVC?
savo

Skaitytojų Balsai
Brangus tautiečiai! Gavau jų, nes jam gaspadinės ar 

pasiųstas jūsų knygas ir ta- kokios ten akmistrinės gali 
riu didelis Ačiū. Jau gavau pypkę sudaužyti ir akis iš- 
keletą numerių “Keleivio”, draskyti. Tad linkiu jam 
kuri užrašėt pusei metų. Da- gero vėjo, o kad kelionė ge
bai- siunčiu pinigus kitai pu- riau sektųsi siunčiu ir pini- 
sei metų ir noriu, kad pri- gų. Su pagarba F. Pauža 
siųstumet kalendorių 1949 Woodstock, Canada
metams. Skaitau visokiu

Gerbiamieji! Aš gavau , „ . .
, naują skaitytoją “Relei- 

Sveikinu : viui”. Prisiunčiu 3 dolerius 
Tėvas, o getams ir prašau laikrašti

Kovo m. 17 d., laivu “Gt- 
nerai Haan” Į New Yorko 
uostą atvyko sekantieji lie
tuviai tremtiniai:

Benušis Antanas, Terezia, 
Romualdas.

Birulis Mykalojus, Lidija.
Čiurlonis Balys, Birutė.
Cvirka Mamertas, Petro

nėlė.
Drunktdinis Edmund, 

Marija, Albertas.
Dūda Rapolas, Marija,] 

Gražina, Jūratė.
Graušlys Kazimieras. 
Graužinis Vytautas. 
Gudaitienė Marija.
Jonaitis Jonas.
Jucaitis Juozas, Laima, 

Antanas.
Kalašiunienė Regina.
Kalvėnas Leonas, Salomė

ja, Richardas.
Kazakevičius Juozas, Vik

torija, Algimantas.
Kružinskaitė Marija.
Kremeris Oskaras, Alek- 

sapdra.
Lampsatis Jurgis, Palmy

ra.
Matusaitis Juozas, Ona, 

Vida, Vidmantas.
Mendelis Ona.
Pupininkas Jonas, Ona.
Šimkus Ignas.
Sugintas Antanas, Jurgis.
Verbickas Povilas.
Žiaukaitė Bronė.
Šiame laive buvo 2 lietu

viai našlaičiai: Ramualda i 
Šidlauskaitė 10 metų ir jos 
broliukas Vytautas 8 metų. 
Našlaičius globos United 
States Committee for Care] 
of European Children.

Pagarsėjęs antibolševikų vadas rytinėje Vokietijoje, 
amerikietis Eduard von Rothkirch, žinomas dar ir 
“Barbarosea” arba “Raron X” vaidu, (dešinėj) sto
vi priešakyje slaptos vokiečių organizacijos, kuri, 
sako, jungianti apie 20,000 vokiečių rusų okupuotoj 
Vokietijos dalyje. Rusai už pagavimą to amerikiečio 
žada duoti 10 milionų rublių dovanų. Dabar jis grį
žo Į Ameriką ir čia kalbasi su vienu laikraštininku.

Veselka Viktoras, Birutė. Kesiunas Povilas, Vikto-

NUPIGINTOS KNYGOS
Sveiksta ligoniams. gj-dymąs ligų 

šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuvis.*
! kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški

nimas ką ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina $1; apdaryta. $1.25 > 
Greičiausia Anglą Kalba* Mokytojas.
Kaina ..................................................... 40c
Deklamacijos ir Daines, 25c
Slaptybė kaip lošti kozyrom iš pini-

I gų, kaina ........................................ 25c.
Perkant visas kartu, $1.50. Atski

rai, pilna kaina.
Taipgi turiu visokių žolių ir šaknų 

i naudingų. Trejos devynerios lietuviš
kos 60c. Turiu trukžolių, čemeryeios, 
valerijonų, ramunėlių, puplaiškių, lie
pos žiedų ir kitokių. (15)

PAUL MIKaLAUSKAS 
73 Compton sL, Boston. Mass.

PAIEŠKOJIMAI

FLORAL SISTEMOS 
TONIKAS

Labai geras vaistas pataisymui su
irusio skilvio, kepenų ir inF-tų. Jeigu 
jums maistas neskanus, arba jei vai- 
gina nevirškinimas ir gastritis, ar 
esat nervingas ir lengvai su mina
mas, jeigu skauda galvą ir jūsų mie
gas nesuteikia tinkamo pailsio, jeigu 
kenčiat nuo užkietėjimo ir jaučiat nu
vargęs ir nevikrus, jeigu turit blogą 
kvapą, apvilktą liežuvi a; ba skaudė
jimą strėnose ties inkstais, k loral 
System Tonic jums tikriausia suteiks 
greitą palengvinimą.

Šis Tonikas padarytas iš vieną tik 
žolių, šaknų ir žievių. Jis paprastai 
suteikia puigias pasekmes beveik vi
sose formose skilvio ir inkstų nege
rovėse ir geriausias nuo užsisenėju- 
sio užkietėjimo. Kaina Sl.lrJ už S oz, 
butelį.

FLORAI. IIERB CO.. Dept. 5 
Box JO.'., <UNION. ĮNIK

Vilutis Jonas. 
Vilkaitis Ramutis. 
Volfaitė Marija. 
Žukas Vytautas.

pija, Lilija.
Kizlauskas Juozas, Bro-

inius, Giedrė,- Algimantas, 
! Jurgis.

Paieškau Amerikoje mano giminių 
Mary Gvazdikaitę-Abraitienę, kilusią 
iš Paežerių valsčiaus, mano pusbroli 
Gvazdiką Edvardą, gimusį Ameriko
je ir Mykolą Popierą, kilusį iš Pus- 
gepurių kaimo, Mariampolės vals
čiaus. Ieškomieji mano giminės ar 
kas juos žino, malonėkite atsiliepti 
šiuo adresu: Jonas Barniškis

(13a) Seligenstadt b-Wuerzburg
Lithuanian D. P. Camp
Germany, U. S. Zone.

Atvykstančius pasitiko] Kiemaitis Martynas, Jeva,
organizacijų atstovaL

Kovo m. 21 d., laivu “Ge
neral Muir” i New Yorko 
uostą atvyko sekantieji lie
tuviai tremtiniai:

’Acas Regina.
Alvikytė Stefa.
Ankudavičius Stanislovas. 

Marija, Milda.
Baltrušaitis Augustas.
Baublys Jokūbas.

• Bonatas Antanas, Marija, 
Gabija.

Bobelytė Danutė,
Braška Povilas.
Bukauskas Bonifacas.
Butas Andrius, Apolonija, 

Aleksandra, Anatolijus.

Irena.
Kliauzienė Bronislava. 
Kaunelienė Aleksandra. 
Knystautienė Marija, Gra

žina, Vladas, Aldona.
Kulikauskienė Elena. 
Kungytė Barbara.
Kupetis Kazys.
Kungys Zigmas.
Liorentas Juozas. 
Malakauskienė Izabelė. 
M. Siglauskas Antanas, 

Kotryna.

Paieškau kūmo Vinco Deno ar De- 
naucko, jis gyveno Wilkes-Barre, Pa.. 
ir buvo mano mirusio vyro geras pa
žįstamas dar iš Lietuvos. Aš nežinau 
iš kur jis paeina iš Lietuvos. Gerbia
masis, malonėkit atsiliepti, o jei kas 
jį žino, tai malonėkite man pranešti, 
busiu labai dėkinga. Mano adresas:

Mrs. E. Vihrakis 
Route 2, Oalton, Pa.

Paieškau brolį Joną Grilauską, ki
lusį iš Palėvenės parapijos, pirmiau 
gyveno Argentinoj, dabar nežinau, ar 
gyvas ar miręs. Labai prašau atsi
liepti, ar kas žinot pranešti man, ta
riu širdingą ačiū iš anksto. (14) 
Mrs. Uršulė Grilauskaitė-Shaltman

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

NERVAŽOLIU ŠAKNIS
Nervažoliu šaknis , 
geriausias vaistas 
nuo nervu ligų. iš
gąsčio, hysterijos, 
galvos skaudėjimo, 
smilkulio. reumatiz
mo ir bemigės, vi
durių skaudėjimo,

nuovargio. Viena parite verdan
čio vandenio ir šaukštukas su
trintų Nervažoliu. gerk šaltą 1 
puoduką i dieną. Nervašiknių 
svaras $5.00, o už $1.00 3 u ne.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krutinę skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prąkaituot. Truk
žolių svaras $3.00, o už $1.00 3 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Amerikos lietuvių laikraš
čius ir man geriausiai pa
tinka “Keleivis”, 
seną Tėvą. Valio
aš skaitysiu Keleivi. Su Da- siuntinėti E^ug. Jakučunui, 
garba B. Eidukevičių* Chicagoje. Aš manau, kad

Karmak, Ont., Canada jam laikraštis patiks ir iis, atvvkn
______ visada ji skaitvs. Aš pats ia-ri? atvyko, sekantieji lietu

r , . a i •* t p bai mė^stu Keleivį skaityti,'1 vf^7* ri
Gerbiama redakcija! Pra- cknitan moterų Babarskyte Elena.

Kovo m. 20 d., laivu “Er- 
nie Pydė” i New Yorko uos-

skaitau moterųęau nuoširdžiai Raa įnamis -gk - Kožna nedėlę laukil; 
ir Senis mane lankylu ir se; laįkraščio. Su pagarba 
kanciais metais, nes as Seni• Pakudaitis
taip pamėgau, kad nemanau Chicago III.
skirtis iki jo mirties. Bet at-i ______
rodo, kad jis dar ilgai gy ! ....
vens. Tik perspėju, kad Gerbiamieji! Prašau siun-- Griškėnas Stasys.- -' * c?,, ik,m-u-

kad Maikis P“™13“?.131. Bajerčius Eduardas, Alek
sandra.

Bobelis Bronius, Stasė, 
Stasė-Audronė.

Gimbutis Jurgis, Marija, 
Danutė, Živilė, Elena.

daugiau nelar kvtu kleboni- tinėti man “Keleivį” ir at-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa 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 kuopų arta į Centrą adre
suodamas :

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

vyga, Teresė, Regina. 
Mickevičius Teofilė,

das, Kleopatra.
Miklasevičius Henrikas, 

Irena.
Butkus Eugenija, Lilija,1 Misiūnas Stasys.

Juozas. 1 Molskis Feliksas.
Butkys Kazimiera, Povi- Mučinskas Pranas, Ona, 

las. Aloizas, Lucija.
Čekas Vaclovas, Emilija, Navickas Bronius.

Aldona, Danguolė. Paukštelis Ignas, Stasė,
Cigas Petras, Emilija. Vytautas, Juozas.
Daugėla Kazys, Stasė, Padvelskis Antanas, Ane- 

Ruta. į lė, Paša, Jonas.
Damijonaitis Kęstutis. Povilonis Jonas.

Paieškau brolio Vincento Mickaus, 
kilusio iš Raudėnų parapijos, Pake- 
mersių kaimo, atvažiavo į Ameriką 
prieš pirmąjį karą į Fort Plain, N. 

■»< , .-. -r -r , i V., o vėliau išvažiavo į Herkimer,Matusevičius Juozas, Jad- N. y. ir paieškau Onos Matutikės, 
kilusios iš Repšių kaimo, Raudėnų 
parapijos, gyveno Brooklyne. Ieško
mieji ar kas juos žino prašome atsi
liepti šiuo adresu: (12)

Barbora Mickaitė-Thomas
397 Centre st., Dorchester, Mass.

Ta-

A Alm kj*. r ULfimm

Pagyvenęs Kanadoj vaikinas noriu 
susipažinti su mergina ar našle ve- 

I dybų tikslu, šviesaus budo. kuri my- 
j lėtų rimtą gyvenimą, tarp 30 ir 40 
i metų amžiaus. Daugiau žinių per 
I laišką. Prašom rašyti: (13)

John Pauk
11 Garrad st.,

Hamihon, Ont., Canada.

NUO UŽS1SENĖJUS1 V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji« 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą -senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO' Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skandžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATIILETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilas 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite mnnevj 
orderį į: (16-0)

LEGULO, Dept. 2,
4847 W. 14th Street, 

CICERO 50. 1LL-

NUO 1887 TŪKSTANČIAI GERE ŠJ 
GARSU SKILVIO TONIKĄ KAIP VA1- 
STĄ NUO UŽKIETĖJIMO IR JO SIMP-

. TC*,v!
Seni žmonės žino iš patyrimo greitą ir švelnų 
Trinerio Karčiojo Vyno veikimą. Jie žino kad 
sis moksliškas mišinys iš pačios Gamtos šakne
lių, žolių ir augalų tuojau ima judint sustingu
sius vidurius ir palengvina galvos skaudėjimą, 
nervotumą, skilvio netvarką, nevirškinimą, ga- 
zus. nemigą ir stoką apetito. Kam be reikalo 
kentėti, kam imti aštrius vaistus viduriams va
ryt. Gauk šiandien bonką Trinerio ir tegul jos

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

Margarita,A- Premeneckas 
Viktoras.

Dočkus Kostas, Jadvyga. į Rajeckas Veronika, Juo- 
Dulaitis Donatas, Aldona. Į
Gaižiūnas Bronius, Bronė, Senuta Vaclovas, Liuda, 

Gediminas.
Spakevičius Bronislava,

, Dirvianskis Algirdas, 
leksandra, Arūnas.

Gintautas.
Gaižutis Jonas, Stasytė.
Gaižutis Jon 

Aušrelė, Nijolė.
Gendrikis Stasys, Irena. 
Gerdvilis Leonas, Janina, 

Visvaldas, Violeta.
Griganavičius Juozas, O- 

na, Jonas, Veiutė, Ona. 
Juozas.

Grigonis Pianas, Eleono
ra, Narimantas.

Guobužis Jonas, Marija.
Guzas Vytautas.
Ivanauskas Juozas, Juzė. 

Margarita.
Ivaškevičius Stanislovas.
Jagelavičienė Ona.
Janulytė Severiną, Julija.
Jaroslavlevas Leonidas, 

Valerija, Rita-Marija. 
Jarošunaitė Janina. 
Jocienė Viktorija, Vida.
Jucevičius Antanas, Bro

nė, Milda, Liuda, Antanas.
Juraitis Jonas, Eugenija,

Elena, į Julijonas, Julijonas.
Šulcas Elena, Janina. 
Surdokas Cezaris. 
Tamašauskas Česlovas, 

Emilija, Danutė. 
Tomkevičaitė Kazimiera. 
Uznytė Valerija.
Valinčius Antanas, Filo

mena.
Venclova Petras, Pranė. 
Vilimas Vladas, Regina, 

Virgilijus.
Žadvydas Osvaldas, Stasė 
Zamulionė Sofija.

Gulbinaitė Elzbieta.
Juška Juozas, Elena, Au

dronė.
Kybartaitė Marija.
Lapinskaitė Valė.
Lėkštutis Juozas.
Mačiūnas Visvardas. Ona,

Guoda, Jonas.
Nakas Alfonsas.
Naras Jonas.
Paplauskienė Karolina.
Šakinskas Julija, Petras Vltas’ Antanas. Alma. . ’ v„i,v^-ov, r
Šaltenienė Domicėlė, Al

vydas.
Šidlauskas Rodualdas.
Simonaitis Ignas, Antani

na, Algimantas, Gintautas.
Simulynas Kazys, Izidora,

Vanda, Teofilė.
Skinulis Stasys, Janina.
Stankevicaitė Katarina.
Stankūnas Aleksandras,

Sofija, Aleksandras.
Stulgaitienė Juzefą.
Valikonis Tomas, Apolo-1 

nija, Vita, Aldona.
Vasiliauskas Antanas.

Kalinowski Olga.
s Juo

į talija, Aldona, Petras.

Atvykstančius pasitiko or
ganizacijų atstovai.

BALF Imigr. Komitetas

Parsiduoda Du Namai
Persiduoda du dideli apartmenti- 

niai namai, su visais patogumais, 
rendos per metus neša $6,000.00. Na
mai visada apgyventi, nes yra netoli 
nuo didelių dirbtuvių Schenectady, 
N. Y. mieste. Parsiduoda pigiai ir 
ant lengvo išsimokėjimo. Pirkėjas 
turi inešti $10,000.00 cash. o likusius 

Dėl• 315,000.00 ant išsimokėjimo.
Ku-zalrovimnc Tnnzns Vi- ri,nesnės informacijos kreipkitės Kazakevivius Juozas, vi pas John Mik6nas (1:ų

1 203 E. Main st., Amsterdam, N. Y.

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

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS No. 101 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 
vra eksnertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į

SANITAS HERBS
1125 MHiraukee Avė., Chicago 22, I1L

(IT)

TrindrsBitferVVine
JUOZAS STALINAS

— arba —
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 

Rusijos Diktatorium

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

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

KELEIVIS
<36 Broadwiy, South Boston 27, Mass.
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Vietinės Žinios
NEW YORKE MIRĖ MA

RY JASIULAITIENĖ 
YESULTON

ALGIRDAS BRAZIS SU*
ŽAVĖJO KLAUSYTOJUS

Praeitą sekmadienį pp 
Minkų “radio koncertas”, Praeitą ketvirtadieni New 
kaip ir kitais metais, sutrau- Yorke mirė daugeliui bos- 
kė didelę minią klausytojų toniškių žinoma Mrs. Mary 
į So. Bostono High Sehool: Jasiulaitienė - Yesulton. ad- 
auditoriją, bet dėl svetainės vokato A. O. Shallnos se- 
didumo klausytojai nepa-1 šuo. Ji palaidota praeitą
jėgė jos visai užpildyti. 

Koncerto pažiba buvo dai-
Brazis

šeštadienį Waterbury, Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse. 

Velionė buvo gimusijiininkas Algirdas _____
iš Chicagos. Prieš keletą Scrantone, Pa., bet mokslą! 
metų dainininkas yra lan- ėjo Bostone, kur baigusi 
jtęsis Cambridge, bet Bosto- Bostono universitetą dirbo 
ne jis pinną kartą pasirodė pas brolį advokatą, o iste- 
ir iš karto užburė klausyto-. kė jusi apsigyveno Ne\v \ °r-
jus. Algirdas Brazis yra pui 
kus dainininkas, turi stiprų,

ke, kur jos vyras yra High 
Sehool mokytojas. Ji mirė

skambų ir gerai išlavintą -dar jauna, nesulaukusi nė
balsą, todėl yra didelis ma
lonumas jo klausyti ir gai-

45 metų amžiaus. 
Advokatui A. O. Shallnai

la... skirtis. Publika ir neno- dėl jo sesutės mirties reiš
kėjo su dainininku skirtis ir ! kiame širdingos užuojautos.
priprašė jį dainuoti dau-i -------- ;-----
giau, negu programa rodė.1 Prašom į Talką 
Jis sudainavo 8 dainas. Ma-{ Šį šeštadienį kovo 26 d. 
Jonu butų tą puikų daininin- Sandoros svetainėj, 7 vai. 
ką ir vėl girdėti Bostone. * vakare bus išsiunčiami mai- 

Ilgiausią programos dalį $to pakietai tremtiniams 
išpildė Worcesterio Moterų-: Velykoms. Kas galėtų prisi- 
choras, vedamas Mrs. M. į dėti prie to gero darbo rie- 
Meshkus. Dėl to choro pasi- balais, drapanomis, cukru- 
rodymo aš norėčiau daug mi, lašiniais, o taip pat spa-

KELEIVIS, SO. BOSTON

LENKŲ JURININKAI IEŠKO PRIEGLAUDOS SĖKM1NGA BALF VA* 
KARIENĖ

Praeitą sekmadienį vieti* 
nis BALF skyrius turėjo va
karienę, kuri sutraukė pil
kutėlę Lietuvių svetainę

250,000 ŽMONIŲ ŽIU* 
RĖJO PARADO

Praeitą ketvirtadienį So. 
Bostono gatvėmis žygiavo 
tradicinis “evakuacijos” mi-. 
nėjimo paradas, kurs supuo-{

svečių. Vakarienę atidarė la su airių nacionaline šven
S. Jakutis, o jai vadovavo 
A. Matjoška, trumpą jaus
mingą žodį pasakė vietinio 
BALF skyriaus pirmininkas

te ir jų patrono šv. Patriko 
diena. Todėl tai yra visada 
“dviguba” šventė ir airių 
tirštai apgyventame So. Bo-

J. Romanas ir kiek ilgiau!stone tai atrodo daugiau 
kalbėjo ką tik atvykęs iš airių tradicinė iškila,- kaip

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

sų krautuvėj visokių mašinų iš 
randavojimui. kaip tai Floor San 
ders, Wall Paper Removers, Boa 
Sanders ir kitų. Taipgi turime ei 
šokių pentų, varnišių, sienoms po 
pierių, plumbing, elektros reikmt 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitė

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

628 E. Broadtray, So.
Tel. SO 8-4148

ką pasakyti, bet paliksiu tą 
vėlesniam laikui.

Ilgoj ir nelygioj progra
moj dalyvavo vietos meni- 
jiinkų pajėgos: Mrs. Ona 
Kubilienė, “Birutės” choro

gatu ir audeklu *(kad ir se
nu) siuntiniams įsiūti, ma
loniai kviečiami į talką. Li
goniai, našlės ir vaikučiai 
badauja, ištieskim pagalbos 
ranką. O prisidėti ne taip

trio (pp. Albina Bucevičie-j sunku, jei atsiminsime, kad 
nė, Emilija Burbulienė ir' lašinių svaras kainuoja apie 
Frances Palionis), pianistė kvoterį. Gelbėkime vargs
Nancy Namaksiutė (skam 
.bino kartu su Mrs. V. Min
kus), smuikininkė Alice 
Plevokiutė ir dainavo Mr., 
J. Burbulis kartu su žmona, i 
programą paįvairino ir “ra-, 
dio orkestrą”. J. J

pančius. Tad iki pasimaty
mo Sandaros svetainėje šį 
šeštadienį.

J. Tumavičienė

i “fi-u;;

Vincas Gerveckas Jau 
Sveiksta

Iš Brooklvno gavome pra-

^.ilralch lVirtic
Rinitai 

Ruošiamas
“Gabijos” chorai dabar 

! darbymetė, nes reikia pasi- 
• ruošti prie gegužės pirmo 
sios koncerto. Choras mi

nešimą, kad naujai Ameri-j nės savo 35 metų sukaktu- 
kon atvykęs drg. V. Ger-, ves ir ta proga statys savo
viekas, kurs staigiai buvo 
susirgęs, jau sveiksta, jis

kūrėjo, kompozitoriaus M. 
Petrausko linksmą ir labai

prieš savaitę laiko apleido; skambią operetę “Ramina 
ligoninę ir keta po savaites kretis ir Malūnininkas”, o 
laiko pradėti dirbti.

Iš Europos, iš Lietuvių 
Tremtinių Amatninkų ii'įmo eina "visais ga
Darbininkų Unijos gavome: rais”, o iškilmingas J 
pranešimą, kad unijos va-,tuvinis koncertas vyks dide 
dovybė persitvarkė ir Cent-; Įėję So. Boston High Sehool 
ro pirmininku išrinko A. šu-j auditorijoj, So. Bostone.
Jaitį, o Amerikon atvy
kusį V. Gervicką iš tų pa
reigų paleido. Dėl našesnio 
susisiekimo su Amerikos 
prieteliais tremtiniai unijis-! 
tai savo įgaliotiniu čia pa
skyrė Joną Buivydą, Mas-1 
peth’e, L. I., N. Y.

Jurininkai nuo dvejų lenkų laivų, kada tie laivai at
plaukė Į Ameriką, nutarė pabėgti nuo laivų ir pasi
likti šitoj šaly. 96 jurininkai taip ir padarė, bet jie 
bijo, kad Amerikos valdžia jų neišduotų Lenkijai, 
todėl pradėjo slapstytis. Vėliau daugumas jų “pasi
davė” imigracijos valdininkams ir paveiksle matyti,’ 
(apačiojei. kaip 43 jurininkai aiškinasi Newark, 
N. .J. imigracijos valdininkams, kodėl jie nenori grįž
ti už "geležinės uždangos”, kur jų tėvynė yra rusų 
pavergta. Viliuj Newark, N. J. imigracijos ofiso vir
šininkas. Harold Woertendyke, sveikina lenkų ku
nigą Feiiksą Burant, kurio pastangomis pabėgę ju
rininkai pasidavė imigracijos valdininkams.

tremties maj. Bajerčius apie 
tremtinių dabartinę padėtį.

Vakarienės programėlį iš
pildė dainininkė Birutė Svi- 
lienė, akompanuojant Mrs.
A. Januškevičienei, o vėliau 
padainavo solistas Dr. An
tanėlis, akompanuojant pa
nelei A. Tataroniutei. Jau- prie 
nas tremtinys V. Dambraus
kas jausmingai padeklama- 

! vo, o mažutė Dalė Vakau- 
zaitė svečius sukėlė į kojas 
jausmingu “D. P. eilėraš
čiu”. Ir dainininkams ir de- 
klamuotojams publika karš
tai plojo.

Vakarienėj šeimininkavo 
Mrs. Kropas su talkininkė
mis Stakutienė, Martinkie- 
nė, Svilienė, Burbulytė, Sta- 
rinskienė ir L Svečiams ma
loniai patarnavo “dievo 
paukštytės” Monomaitienė, 
Jakutienė, Budreikienė, Gir
nytė, Vakauzienė, Girkienė, 
Starinskienė ir k. Už1 baro 
teko matyt triūsiantis S. Ja
kutį, V. Vakauzą ir V. Gur- 
ką. Stasys.

Amerikos nacionalinė šven
tė.

Šiais metais paradas buvo 
ypatingai tirštas, nes jame 
dalyvavo daug kariuomenės 
ir ypatingai įspūdingai pa
sirodė motorizuota kavale
rija ir didžiuliai tankai.

Evakuacijos” pamin
klo, Thomas parke, visą 
dieną ėjo iškilmės. Prie to 
paminklo įvairios organiza
cijos tą dieną sudėjo vaini
kų ir paminėjo dieną, kada| 
nuo Thomas Park kalniuko 
pastatytos kanuolės “išpra-
šė” anglų kąra laivus iš Bo
stono uosto...

DR. D. PILKA
Ofbo Valandos: ana S iki 4 

Ir ana 7 iU •

548 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS.

Telefoną*: SOUth

Tel. GEneva 0-7516
RONAN UPHOLSTERING CO

Taisom senus forničius ir darom 
naujus. Nemokamas apskaičiavi 
mas. Gvarantuotas darbas. (11)

Joseph Cidlevich, Manageris 
112 Pleasant Street, 

Dorchester, Mass.

Dar Yra Laiko Paaukoti
Raudonajam Kryžiui
Amerikos Raudonasis 

Kryžius baigia savo vajų 
sukėlimui 60 milionų dole
rių. Bostono daliai «iš tos 
sumos tenka sukelti 1,250,- 
000 dolerių.

Vajus dar eina ir dar yra 
laikas prisidėti prie to gero 
darbo. Raudonasis Kryžius 
atlieka platų labdaringą 
darbą ir čia Amerikoje ir 
užjūriuose, kur jo globoje

Paradas neapsiėjo be in
cidentų, kuriuos, kaip visa
da, sukėlė paaugliai mušei
kos. Jų būrys prie Andrew 
aikštės, sulipę ant stogų, 
pradėjo metyli kiaušinius i 
žygiuojančius kareivius. Po-! 
licija chuliganus greit iš
vaikė ir paskui paradas ėjo 
be jokių nuotykių, jei ne
skaityti poros sužeistų vai
kų, kurie pakliuvo po para
duojančių- mašinų ir buvo 
aplamdyti.

Po parado vaikščiojant 
gatvėmis atrodė, kad tą die
ną visas South Bostonas 
buvo kiek truktelėjęs, bent 
taip atrodė gatvėse.

M-nęs

TeL ŠOU 2712 arba BIG 8011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausio* konstrukcijos 

XR A Y Aparatg 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY, ♦ 

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

AUKŠTAI ĮVERTINO .. LIETUVAI REMTI DRAU- 
REGISTRATORIŲ GIJA RŪPINASI NAŠ-
MR. R. F. KING LĖM1S

Prezidento kviečiama Per spaudą, laiškais ir as- 
“Kelių Saugumo” konferen meniškai L. Remti Draugija .
cija Įvyk.- šiais metais Wa- kalbino lietuvius parūpinti - ra musU jaunieji kareiviai, 
shingtone. birželio 1-3 dd. darbo ir buto pažymėjimų 
Musų valstijos automobilių našlėms su vaikais, kurios 
registratorius Rudolph 'F. Amerikoje -neturi giminių.
King pakviestas būti tos Dabar jau gauta visa eilę 
konferencijos vykdomuoju darbo ir butų pažyėjimų. 
direktorių. Iki šiolei pasirašė doku-

Tai via didelis Įvertini- mentus įvairiems tremti- 
mas musų valstijos pareigu- niams šie lietuviai: Antho
nui. ku:> pasižymėjo gerai uy 

choras virš to duos giažų suI’’anu^*a. •’ griežtai vyk- UI- 
dainų koncertą. Pasiruoši- "kebų saugumo pro-ue

darbai eina “visais ga- g13 :,a musų valstijoj. Jo 
sukak- pastangom:.' nelaimingų at- 

<s dide- įtikimų skaičius musų vai
siojoj žymiai sumažėjo 
įvertindama federalinė val
džia ir pakvietė Mr. R. F. 
Kmg būti “kelių saugumo’1 
konferencijos direktorių. .

Tą pat dieną vakare Lie
tuvių svetainėj įvyks “Gabi
jos” vakarienė.

Sandariečių Jubiliejinis 
Bankietas

Paminėjimui Sandaros or
ganizacijos 35 metų įkurtu
vių sukaktuvėms Sandaros 
piimas apskritis šį sekma
dienį, kovo 27

Lietuvai Remti Draugijos 
Susirinkimas

Šį šeštadienį, kovo 26 d. 
kaip 8 vai. vakare įvyks 
Lietuvai Remti Draugijos 
Bostono skyriaus narių su
sirinkimas Sandaros svetai
nėj, 124 F st. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes tai 
bus priešseiminis susirinki- 
jnas ir turėsime labai svar
bius reikalus aptarti.

Valdyba

37 ORIOLE 
W«st Rosbary.

Tel. PArkvrey 7-1233 W

Tel. TRObridge 4330
If no answcr call Av 2.4024

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 4-4
Nedėliotais ir žre

■so 14 iki 12 ryto
278 HARVARD --------

UBU S t .t Rfi
CAMBRIDGE, MASS.d. turės jubi-į

Gustaitis, Georgetovvn, lėjinį bankietą, Lietuvių 
John Gudonis, Bosto- svetainėje, 309 E st. South, 

Bostone. Dalyvaus “Sanda
ros” redaktorius M. Vaidy-;__ :_ r _ _  1 •

VValter Jakštas, Bosto- 
Felix Platauna, Detroi

te; John Žagaras, San An- 
tonio, Texas; Irene Jurenai- 

Tąltė, Gertrude Jurenaitė- 
" Swiek ir Jadvyga Tumavi

čienė Jamaica Plain, Mass.;

ne:

RADUO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora- 
la. Vakarienės pradžia 6 v. Programa ateinantį ne- 
vakare. deldienj iš WORL stoties,

__________ 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
Nedarbas Padidėjo 10:30 O*0 bus tokia: 

Praeitą savaitę nedarbas 1. Armonistas Silvestras
Bernardas Bauba, Water- musų valstijoj padidėjo. Be- Shatas iš Hudson, Mass. 
town, Conn.; Izabelle Mar- J1 
tinienė, Billerica, Mass.;

TeL ŠOU
DAKTARAI

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos: 
Nas 9 ryta ftt 7

Lankėsi Juozas Klima
vičius

, Praeitą ketvirtadienį mu-
Praeitą ir šią savaitę Į A-įsų redakcijoj lankėsi nese

ni eri ką atvyko virš 300 lie- nai. vasario 21 d. atvykęs 
tuvių. Iš to skaičiaus keletas Juozas Klimavičius. Jis at- 
žmonių sustos Bostone. Šią1 važiavo į Ameriką pas savo 
savaitę į So. Bostoną atvyk- tetą Batvinskienę, o pas 
sta Kačinskas Jeronimas su mus buvo užėjęs su savo 
žmona, jie sustos 50 W. 6-th dėde Klimavičių iš Somer- 
st; Mockapetris’ Motiejus villės. Svečias sakė, kad jis 
su žmona Ona ir dviem vai- per “Keleivi” susiieškojęs 
kučiais sustos Dorchestere. savo gimines'Amerikoje, tai 
Hinkley st; Laivu Ernie sakėsi užėjęs padėkoti. J.

į Bostoną Atvyksta Trem
tiniai

darbių skaičius kovo 16 d.! 2. Birutės Radio choras,
pašoko iki 136,807, arba 3. Pianistės Nancč Na-, 

William Bolis, Deerbrook, 3,0o4 žmonės daugiau yra maksiutė ir Valentina Min-, 
Wis. ir Izabele Vasiliaus- ; be darbo, negu savaitę kienė.
kienė, Norvvood, Mass. anksčiau. 4. Pasaka apie Magdutę.

Nas • ryta M U 4ba<

447 Broadvray
SO. BOSTON,

Širdinga Padėka
Tremtinių vardu dėkoju 

biznieriams J. Arlauskams,
Pečiuliams, J. Stonis Hard- 
ware Store, Perkins Market,
Vladui ir Jonui Jakščiams 
už auką rengiant tremti
nių naudai whist parę pra
eitą šeštadienį, o taip vi-j Pyle atvyko trečias brolis 
siems atsinešusiems dovanų; Bajerčius Eduardas su žmo- 
j vakarėlį. Visiems širdin-, na, jie sustojo pas savo de
gas ačiū. I dę Vincą Geguži, 49 Būt

Sandaros Mot. Kl. K-tas tonwood, Dorchestere.

Klimavičių 
Somei villėi

dabar 
ieško

gyvena
darbo.

Vienas gražus paprotis 
lietuviuose iš seno yra žino
mas. Kaip numirdavo ku
rios nors moters vyras, tai 
jos deveriai, mirusio vyro 
broliai, skaitydavo sau už 
pareigą rupinties našlės ir

GLENWOOD KOMPANIJOS 
PRANEŠIMAS

Glenuood kompanija per 70 
metų gamina gazo krosnis ir 
pečius, o dabar ta pati kompani

BANKETAS S
35 METŲ JUBILĖJUI ATŽYMĖTI 

Rengia A. L. T. Sandaros 1-mas Apskritis
NEDĖLIOJĘ, KOVO-MARCH 27 D., 1949 M.
Lietuvių Svetainėje, 309 E St., South Bostone. ..

Pradžia 6 vai. vakare.
■ ■ " ......

Vakarienėj dalyvaus “Sandaros” redaktorius M. 
Vaidyla iš Chicagos, dainuos “Gabijos” choro mer
ginų grapė, grieš geras A. Pastelio orkestras. Visi šir
dingai kviečiami dalyvauti tame šaukiame jubilėji- 
niame bankete. RENGĖJAI.

Socialdemokratų Susi
rinkimas

LSS 60 kuopos narių susi
rinkimas įvyksta šį šešta
dienį. kovo 26 d. 6 vai. va
kare ' Keleivio” patalpose.
Visi nariai kviečiami laiku 
pribūti. ra svarbiu reikalų . •
aptarti. Valdyba ‘e,k?T‘ų

os vaiku gerbūviu. Tai bu-; W“nius įpuo
vo va r h A nareiea i pe<lus lr krosnis- kad patenki-Daba^mra vifi Amerikos "us P>»"»"iP vartotojų duok.,, 
lietuviai esą “deveriai” tų »» pareikalavmų. Bet kompa- 
nelaimingų lietuvių našlių, W",,am *
kurios dėl karo neteko savo f“'“’- kad ,r P**1"“
vyrų ir su vaikučiais skursta’ *ros"** bu’. «’n'"a7'<>’ P»«a' 
. “ai mrus mmc tos kompanijos jau is seno nu-
tremtyje. riml ^stovėjusi,, praktikų duoti pir-
galime, je p kūjams tiktai pirmos rūšies
darbo ir buvo pažymėjimus Kom

Po programos parašykite 
savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st, Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siusti į 502 East Broad- 

So. Boston 27, Mass. 
Steponas Minkąs

DR. G. L. KILLORY
18 Troraoat SU Kiratal

BOSTON. Tlef. Lafayette 
raet 2044-J

2271

SPECIALISTAS KRAUJO, INKITV NERVŲ LIGfc

» ryto M 7 nk , 
Nedtliom, noo 10 ryto Bd L

way,

Sandarietės Rengia Našlių 
Balių

Pirmą sekmadienį po Ve
lykų Sandaros Motera Klu
bas rengia L. Pil. Draugijos 
svetainėj So. Bostone meti
nį našlių balių, 
anksto prašo visus 
našles ii nenašlius rimtai 
ruoštis. Bus šauni muzika ir 
daug įdomumų. Rep.

tokioms našlėms.
Galintieji pasirašyti dar

bo ir buto pasižadėjimą, 
prašome kreiptis į Lietuvai 
Remti Draugiją, kuri su- 

ių apie lietuves naš
les ir duos informacijų apie 
tą reikalą. Prašom rašyti: 
John P. Tuinila, 540 7-th 
st., So. Boston 27, Mass.

J. P. T.

plečia savo 
gamybą ir nauji jos gaminiai 
greit pasirodys rinkoje.

........ .... Pavergęs Lietuvą priešas
į kuri iš J nesigaili nieko jai naikinti, 
našlius, Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 

aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS S14.S4. 

Pinigu’ siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway
South Boston 27,

Reikalingi Krepšiu 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 (1:5)
Fred E. Murray

Wclls, Me. Telefonas 298

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street^ South Boston 
Pristato tomką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms i namus ir salta, (->

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM 
596 East Broadvray,
So. Boston, Mase.
Tel. S0 8-1761 ir 

9p 8-2488

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insurad 
Movara)

Perkrauatoa 
čia pat ir i to*

s

‘-Iri « J
Saugi priežiūra,
>24 BROADWAT,

SO. BOSTON.
TaL SOUth

t




